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Andelskassen flytter til større lokaler
i centrum af Svendborg
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17. april slår Andelskassen dørene op til bedre og større rammer i en del
af det tidligere jobcenter på Ramsherred i Svendborg.
SIDE
Side 1

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89
Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18

5. korrektur
Ordrenr. 69713
Dato: 05.02.20
Kunde: Andelskassen Svendborg
Sagsbehandler: Gunnar / Dtp Mette

Distribution:
Post Nord

”Sammen kan vi mere”. Sådan
lyder Andelskassens slogan – og
nu sætter afdelingen i Svendborg
handling bag ordene, når den samler bankens erhvervs- og privatafdeling med i alt 16 mand på en ny
adresse i bymidten.

Uden forudgående aftale er
erhvervsmæssig affotografering
af magasinets tekst og
annoncer ikke tilladt.
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Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

Centerdirektør Henrik Olsen fortæller:
”Vi glæder os meget til at få nogle
bedre fysiske rammer, hvor vi kan
samle privat og erhverv, der i dag er
placeret på forskellige etager i Det
Gule Pakhus på Havnepladsen. På
den måde kan vi udnytte hinandens
kompetencer bedre og give kunderne en endnu bedre oplevelse”.
Bedre mødefaciliteter
Lokalerne udvides fra i dag ca.
500 kvadratmeter til 650 på den

nye adresse. Der er også bedre mødefaciliteter i vente, når banken
flytter i det gamle jobcenter.
”I dag kan der godt være lidt pres
på mødelokalerne, så det bliver
rart, når vi snart får udvidet mødefaciliteterne med flere og bedre
lokaler til vores møder med kunderne”, fortæller Henrik Olsen.

den 17. april på den nye adresse.
”Der kommer efterfølgende en åbningsreception, hvor vi inviterer
kunder, forretningsforbindelser
m.v. til at komme og se de flotte,
nye lokaler, hvor vi samtidig vil
være vært ved lidt vådt og tørt. Vi
melder dato ud, så snart den kendes”, siger Henrik Olsen.

Selve flytningen
Flytningen bliver den 16. april,
hvor Andelskassen forventer at
være lukket – for så at åbne igen

Fakta - om Andelskassen
Danske Andelskassers Bank, i daglig tale Andelskassen, er et dansk
pengeinstitut, der har hovedkontor

delinger, der betjener både privatog erhvervskunder rundt i landet.
Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i sine lokalområder, blandt
andet gennem uddeling af priserne
”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.
Andelskassen er en solid bank, der
for nyligt kunne aflevere et årsregnskab med de bedste økonomiske resultater i bankens mere end
100-årige historie.

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, 5700 Svendborg
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CHRISTIANS MADHUS
Tvedvej 29 5700 Svendborg | 6220 1020 |
christiansmadhus@gmail.com | CVR: 29029385

Mercedes Sprinter.
Varebil udenpå. Personbil indeni.
Ved første øjekast ser du en praktisk og rummelig varebil. Men når du sætter dig bag rattet i Sprinter, oplever du den anerkendte
Mercedes-kvalitet, som også kendes fra personbiler, med bl.a. multifunktionsrat, multimediesystem med 7" farve-touchskærm, aircondition, låsning af døre
via mobiltelefonen og et væld af sikkerhedsassistenter. Sprinter er beviset på, at du ikke behøver gå på kompromis med komfort, køreglæde og tryghed, bare
fordi du kører varebil. Og sådan har det været i 25 år. Book en Sprinter til en 48 timers prøvekørsel og oplev køreglæde på egen hånd.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Sprinter 211 CDI FWD A1
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

1.995

kr./md.

pchristensen.dk - 70 202 203
Krumtappen 20, 5260 Odense

www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler
E

Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI FWD A1. Forbrug ved blandet kørsel 11,2 km/l*, CO2-emission fra 234 g/km. Grøn ejerafgift 4.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse:
Månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men
ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans A/S. Bilen er vist med ekstraudstyr. *WLTP.

3

Sikr
Sikoo
Sikring
Sikring
Special-ins
Special-in
Special-installati
Special-installati
Kø
Køk
Køleservice
Køleservice og
og
VI
ER
VI EKSPERTER
ER EKSPERTER
EKSPERTER
VI EKSPERTER
ER EKSPERTER
ELOG
KØLETEKNIK
R
EKSPERTER
EL-OG
OGKØLETEKNIK
KØLETEKNIK
R
VI
ER
III ELELOG
KØLETEKNIK
II ELEL-OG
OGKØLETEKNIK
KØLETEKNIK
Va
Varmepumper
VarmepumperVa
El-installation
Energioptimering
| Data
Data
kommunikation
El-installation
| | Energioptimering
El-installation
| |Energioptimering
&& kommunikation
| Data
& kommunikation
stallation
|| Energioptimering
|| Data
&
stallation
Energioptimering
Data
& kommunikation
kommunikation
El-installation
| Energioptimering
| Data
& kommunikation
Sikring
og
Styring
og
el-automation
Sikring
og overvågning
overvågning
Styring
og og
el-automation
og
overvågning
og el-automation
Sikring
og overvågning
overvågning
Styring
og el-automation
el-automation
Sikring
og
SikringSikring
og||| | overvågning
Styring
|| Styring
Styring
og el-automation
Special-installationer
Automation || |||El-syn
El-syn
Hårde
hvidevarer
Special-installationer
| | Automation
| Automation
| | Hårde
hvidevarer
| |El-syn
| Hårde
hvidevarer
installationer
||Special-installationer
Automation
El-syn
|| Hårde
hvidevarer
-installationer
Automation
El-syn
Hårde
hvidevarer
Special-installationer
Automation
El-syn
| Hårde
hvidevarer
Køleservice
og
| | Solarventi
| | Solceller
Køleservice
og køleteknik
køleteknik
Solarventi
Solceller
og køleteknik
| Solarventi
| Solceller
rvice og
og
køleteknik
|Køleservice
Solarventi
Solceller
ervice
rvice
Køleservice
køleteknik
køleteknik
|og
Solarventi
||| Solceller
Solarventi
| Solceller
Jo
Jo
Simon
SimonRisbjerg
Risbjerg
Varmepumper
Ventilation
Videoovervågning
Varmepumper
| | Ventilation
| | Videoovervågning
| Ventilation
| Videoovervågning
pumper
|| Ventilation
|| Videoovervågning
pumperVarmepumper
Ventilation
Videoovervågning
Varmepumper
Ventilation
| Videoovervågning
Direktør
Direktørog
ogdaglig
dagligleder
leder

Afd
Afd.

rg
rg
erg
rg
leder
gleder
leder

John
Petersen
JohnPetersen
Petersen
John
Simon
Risbjerg
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Direktør
og daglig leder
Afd.lederSvendborg
Svendborg
Afd.leder
Afd.leder
Svendborg

Annette
Brofelde
John Petersen
Annette
Brofelde
Annette
Brofelde
Elektriker
Administration/bogholderi
Administration/bogholderi
Administration/bogholderi
Afd.leder Svendborg

Claus
Bo
Jensen
ClausBo
BoBrofelde
Jensen
Annette
Claus
Jensen
Overmontør
Overmontør
Administration/bogholderi
Overmontør

Andreas
Jespersen
Andreas
Jespersen
Andreas
Claus Bo
Jespersen
Jensen
Elektriker
Elektriker
Overmontør
Elektriker

Andreas
Jespersen
Benjamin
Hansen
Benjamin
Hansen
Elektriker
Elektriker
Elektriker

Bria
Bria
Bria
Bria

sen
sen
en

Brian
Skov
Hansen
Brian
Skov
Hansen
Benjamin
Hansen
Brian
Skov
Hansen
Brian
Brian
Skov
Skov
Hansen
Greg
Zilinek
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Kølemontør
Elektriker/Varmepumper
Fagligt
ansvarlig
Fagligt
ansvarlig
Fagligtansvarlig
ansvarlig
Fagligt
Fagligt
ansvarlig

Casper
Knudsen
Casper
Knudsen
Casper
Knudsen
Brian
Skov
Hansen
Brian
Skov
Hansen
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Fagligt ansvarlig
ansvarlig
Fagligt

Søren
Risbjerg
Jesper
Kieler
Søren
Risbjerg
Søren
JesperRisbjerg
Kieler
Casper
Knudsen
Jesper
Kieler
Elektriker/Kølemontør/
Elektriker/Kølemontør/
Elektriker/Kølemontør/
Elektriker/Automation
Elektriker/Automation
Elektriker/Automation
Elektriker
Hvidevarereparatør
Hvidevarereparatør
Hvidevarereparatør

John
Oldenbjerg
John
Oldenbjerg
Søren
Risbjerg
John
Oldenbjerg
Martin
Rasmussen
Jesper
Kieler
Elektriker/Kølemontør/
Elektriker
Elektriker
Elektriker/Automation
Elektriker
Elektriker
Hvidevarereparatør

John
Oldenbjerg
Kurt
Karlsen
Kurt
Karlsen
Elektriker
Kølemontør
Kølemontør

Ma
M

Mads
Danielsen
Mads
Danielsen
KurtDanielsen
Karlsen
Mads
Elektriker
Elektriker
Kølemontør
Elektriker

Rene
Andersen
Jonas
Nielsen
Rene
Andersen
Rene
Andersen
Mads
Danielsen
Jonas
Nielsen
Jonas
Nielsen
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker
Elektriker/Kølemontør

Stefan
Petersen
Lasse
Ahlbo
Stefan
Petersen
Rene
Andersen
Stefan
Petersen
Lasse
Ahlbo
Lasse
Ahlbo
Jonas
Nielsen
Peter
Bærholm
Elektriker/Kølemontør
Elektriker
lærling
Elektriker/Kølemontør
Elektriker
Elektriker/Kølemontør
Elektriker
lærling
Elektriker
lærling
Elektriker

Søren
Risbjerg
Jonas
Lysbjerg
Søren
Risbjerg
Søren
Risbjerg
Stefan
Petersen
Jonas
Lysbjerg
Lasse
Ahlbo
Jonas
Lysbjerg
Elektriker/Automation
Elektriker
lærling
Elektriker/Automation
Elektriker/Automation
Elektriker/Kølemontør
Elektriker
lærling
Elektrikerlærling
lærling
Elektriker

Søren
Risbjerg
Jonas
Nielsen
Levi
Jonas
Nielsen
LeviHansen
Hansen
Jonas
Lysbjerg
Elektriker/Automation
Elektriker
Elektriker
lærling
Elektriker
Elektriker
lærling

L
Mo
M
Ele
El

nn

ELLEHAVEN
ELLEHAVEN 4A
4A
ELLEHAVEN
4A
ELLEHAVEN
4A
RUDKØBING
RUDKØBING
RUDKØBING
RUDKØBING

62
50
6250
50 10
10
72
62
10
72
62
50
1072
72

nnn
en
ng
ng
ng

Lasse
Ahlbo
Morten
Jensen
LasseHansen
Ahlbo
Morten
Jensen
Jonas
Nielsen
Morten
Jensen
Lasse
Ahlbo
Levi
Elektriker
lærling
Elektriker
lærling
Elektriker
Elektriker
lærling

VEN
VEN
4A
EN 4A
ELLEHAVEN 4A
VEN
4A ELLEHAVEN
VEN
4A
4A
ØBING
BING
RUDKØBING
ØBING
ØBING
BING
RUDKØBING

Levi
Hansen
Levi
Hansen
Levi
Hansen
Morten
Jensen
Lasse
Ahlbo
Tobias
Jørgensen
Tobias
Jørgensen
Tobias
Jørgensen
Elektriker
Elektriker
lærling
Elektriker
lærling
Elektriker
lærling
Elektrikerlærling
lærling
Elektriker
lærling

Morten
Jensen
Morten
Jensen
Levi Hansen
Morten
Jensen
Tobias
Jørgensen
Elektriker
lærling
Elektriker
Elektriker
lærling
Elektriker lærling
lærling

Jonas
Lysbjerg
Jonaswww.risbjerg-elogkøl.dk
Lysbjerg
Morten
Jensen
Jonas
Lysbjerg
Jonas Lysbjerg
Elektriker
lærling
Elektriker
lærling
Elektriker
Elektrikerlærling
lærling
Elektriker lærling
En
Endel
delaf
af

ABILDVEJ 3333
ABILDVEJ
ABILDVEJ
ABILDVEJ
SVENDBORG
SVENDBORG
SVENDBORG
SVENDBORG

ABILDVEJ 33
ABILDVEJ
SVENDBORG
SVENDBORG

10
72
10
62Ellehaven
50 10
1072
7262
62
22
10
7262
10
72
50
10 72
725900 Rudkøbing • Tlf. 62 50 10 72 62
72
72
6222
22 10
10 72
72
62
22
10
62 22
22 10
10 72
Ellehaven44AA •• 5900
Rudkøbing
Ellehaven •4 Tlf.
A • 62
5900
50 10
Rudkøbing
72
• Tlf. 62 50 10 72

Endel
delaf
af
En
4

Abildvej33
5700Svendborg
Svendborg
Tlf.• 62
62
2210
1072
72
Abildvej
•• 5700
Abildvej 3 •• Tlf.
5700
22
Svendborg
• Tlf. 62 22 10 72
Danmarksstærkeste
stærkeste-el
elDanmarks
ogenergiinstallatører
energiinstallatører
En del af --Danmarks
og
stærkeste el og energiinstallatører

1-1_Risbjerg 2-20.indd 1

09/03/2020 11:18

Fa
F
Fa
Fa

NY OPTIKER OG
2 FOR 1 KAMPAGNE
NYT SYN Wichmann Optik i
Svendborg har pr. 1. januar ansat en ny optiker, Jill Kolsbjerg
Hansen, som har mange års
erfaring som optiker i Synoptik-kæden, hvor hun også lærte
indehaveren af Nyt Syn-butikken i Svendborg igennem nu
tre år, optiker Tommy Simonsen, at kende.

Arbejde med gode kolleger
Jill Kolsbjerg Hansen vil være
kendt af nogle i Svendborg, hvor
hun var butikschef for Synoptik fra
2014, til hun tiltrådte i en lignende
stilling i Nyborg.
- Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med gode og dygtige
kolleger og selvfølgelig Tommy, som
jeg har kendt i 20 år, siger Jill Kolsbjerg Hansen.
- Man har brug for kolleger at sparre med, og jeg er sikker på, at jeg vil
få et godt samarbejde med Tommy
og de øvrige kolleger, siger Jill

Kolsbjerg Hansen, der er gift og bor
i Langeskov med mand og to døtre.
Oprindeligt er hun fra Vejle.
Alt i alt har hun været uddannet
optiker i 14 år. Uddannelsen foregik
hos Synoptik i Dalum, og inden da
arbejdede hun i fire år i Norge for
Brillekæden.
Jill Kolsbjerg Hansen skal arbejde
med alle opgaver som optiker, også
med kontaktlinser, og der er planer
om, at hun også skal ud på plejehjem
for at hjælpe beboere, der ikke selv
magter at komme ind til butikken i
Kattesundet.
Kampagne: 2 for 1
Den kendte og velrenommerede butik kører i april og maj en kampagne
med 2 for 1 på en lang række af brillestel.
- Det bliver kun i de to forårsmåneder, hvor det vil være oplagt at
benytte sig af muligheden for at få
en ekstra solbrille med styrke med i
prisen. Så er man klar til sommer
og sol. Det kan selvfølgelig også
være, at man har brug for en læsebrille, en skærmbrille eller bare et

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

ekstra par briller. Tilbuddet gælder
for en lang række af brillestel, alle
mærkevare-stel af høj kvalitet, siger Tommy Simonsen.
Leasingordning
For et år siden indførte butikken
i Svendborg en leasingordning,
Wichmann Flex. Ordningen går ud
på, at man kan lease flere briller og
få mulighed for at skifte jævnligt
uden at blive ruineret.
- Man kan frit vælge mellem alle
slags briller, også f.eks. også vores
populære Drive Safe briller, og vores ordning gør det nemt at skifte,
måske bare for at følge med moden.
- Ordningen er blevet populær og
har overgået vores forventninger,
så den fortsætter vi med, siger Tommy Simonsen.
Leasing starter ved 95 kr. pr. måned ved briller med enkeltstyrkeglas og ved 199 kr. med flerstyrkeglas. Uanset antal briller.
Endnu mere præcis opmåling
NYT SYN i Svendborg kunne sidste år præsentere en verdensnyhed,

Visufit 1000 fra Zeiss, som giver de
dygtige optikere endnu bedre muligheder for en præcis opmåling af
øjnene.
- Vi taler om opmåling med 45 millioner punkter, fortæller Tommy
Simonsen, der er yderst tilfreds
med det nye hjælpemiddel. Den er
udstyret med 9 individuelle kameraer, der tilsammen giver de 45 millioner målepunkter. Den laver en 3D
scanning af ansigtet, og det er den
perfekte synsundersøgelse med perfekt tilpassede briller som resultat,
siger Tommy Simonsen.
Grundig synsprøve
Hos NYT SYN Wichmann Optik er
man helt bevidst om vigtigheden af
en grundig synsprøve med fagligheden i højsædet. Og med Zeiss som
samarbejdspartner har man alle de
teknologiske hjælpemidler, der kan
sikre kunderne de helt rigtige glas –
og det helt rigtige stel fra det store
udvalg af mærkevare stel.
Og så har Tommy Simonsen planer
om en større ændring til sommer.
Men mere om det senere, siger han.

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg
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Balkanmusik på Arne B
Svendborg: Fire lokale og
erfarne musikere udgør til
sammen bandet Magnifik,
der gør sig i traditionel klezmer- og balkanmusik, og
som tirsdag 3. marts spiller
på Arne B i Svendborg.
Koncerten finder sted i regi
af musikforeningen Folk for
Folk og foregår fra klokken
20, hvor man altså kan ople-

ve violinist Stine Jensen, guitarist Hans Thygesen, trommeslager Thomas Eriksen og
bassist Eik Skibdal give den
gas på scenen.
Det er som altid muligt at
spise på Arne B inden koncerten. Det kræver blot forhåndstilmelding på telefonnummer 62224783.

MAD UD AF HUSET
Mad til konfirmationen - se www.slagterpigerne.dk

Ingen opgave er for stor eller for lille...

Tirsdag

Vi specialiserer os blandt andet i:
- Kuffertindretning og emballageløsninger
- Madrasser og hynder på specialmål
- Kiler, støttepuder og andre hjælperedskaber.

- Møbelpolstring, bådpolstring m.m.
MAD UD AF HUSET
TIL ALLE
+45 64 40 ANLEDNINGER:
03 13 • skumgaarden@skumgaarden.dk • Fabriksvej 2 • 5592 Ejby, Fyn
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MAD UD AF HUSET
Forret

Lakseroulade med dildcreme på bund af salat pyntet med
rejer og asparges samt flutes og smør.

Hovedret

Helstegt oksemørbrad med små ristede krydderkartofler,
hele ristede champignon, glaseret rødløg,
lækker salat og rødvins-sauce.
Alle 3 retter - kun

Dessert

Hjemmelavet islagkage
med jordbærpure.

HÅNDMADDER

299.-

12.- FACEBOOK!
Kr.
Min. 10 personer
Gælder til 1. juni 2020.

SE ALLE VORES TILBUD PÅ

STENSTRUP

SVENDBORG

Hos Rantec ApS får de
yngre mere og mere ansvar
-Men det er vigtigt de først har haft hænderne nede i bolledejen, siger ejeren af Rantec ApS, Bjarne Juul Christensen, der i år kan fejre
35-års jubilæum med sin virksomhed.

En af de mange fynske virksomheder, der kender til problematikken
omkring kvalificeret arbejdskraft,
er Svendborg-virksomheden, Rantec ApS, der blev grundlagt i 1985
af Bjarne Juul Christensen. Selvom mange uddannelser skal forberede unge mennesker på så mange
funktioner i en virksomhed som
muligt, så er det ikke en model,
Bjarne Juul Christensen billiger.
-Nej, jeg kan godt lide at de unge
mennesker har haft fingrene i bolledejen først, så at sige. At de kender til det allermest grundlæggende arbejde, før de bliver kastet ud i
større funktioner i virksomheden,
siger han.

En filosofi de to medarbejdere,
Thore Østli og Susanne Frost kender til.
Thore er udlært i firmaet og har
derefter læst videre til produktions teknolog. Susanne er kontoruddannet og derefter udlært som
rustfast klejnsmed, for så at tage
uddannelsen som produktions teknolog.
De er begge enige om, at det, at de
er kommet på en virksomhed, hvor
ledelsens filosofi er, at de skulle
lære alt at kende fra bunden, har
været en stor fordel for dem.
--Vi kender de grundlæggende pro-

cesser i produktionen og når vi
skal løse de enkelte opgaver, så er
det en kæmpe fordel. Du kan lære
meget på en skolebænk, men teori
og praktik følges ad, siger de samstemmende.
Rantec ApS beskæftiger i dag en
stab af dygtige og loyale medarbejdere, hvor af flere har været
ansat gennem en årrække. Medarbejderne bliver løbende opdateret
med den nyeste CNC teknologi og
oplært i brugen af nye CNC-maskiner, det sidste der er tilføjet, er 3
D printer.
Samtidig specialdesigner og producerer virksomheden komponen-

ter, værktøjer, hel- og halvfabrikata efter individuelle behov og
specifikationer primært til metalog fødevareindustrien.
-Vi er og har været inde i en god udvikling, og derfor er det også helt
naturligt, at de unge i virksomheden får mere og mere ansvar. De
ser muligheder, ikke begrænsninger, fastslår Bjarne Juul Christensen.
Direkte adspurgt om det måske
snart er på tide med et regulært
generationsskifte i Rantec ApS,
svarer indehaveren:
-Det kan jeg ikke afvise. Måske
nærmer tiden sig.

RANTEC ApS – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 86 38
rantec@rantec.dk – www.rantec.dk
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Nu også med svejserobotter til nye opgaver
- Moderne robotteknologi og dygtige medarbejdere betyder alt for
os, siger Jesper Lørup fra JK Metal
i Svendborg, der sammen med Kim
Nissen er ejer af underleverandørvirksomheden JK Metal i Svendborg.
Robotterne er kommet til på rejsen fra en beskeden start for en
halv snes år siden til nu, hvor
Jesper Lørup og Kim Nissen sammen med dygtige medarbejdere
har fået et godt fodfæste i ind- og
udland som underleverandører til
betydelige virksomheder i blandt
andet elektronik- og fødevarebranchen samt til forsvaret.
- Vi har i forløbet ved hjælp af
vores dygtige medarbejdere fået
implementeret robotteknologien
i vores produktion. Dermed kan
vi opfylde vores kunders krav og

forventninger om kvalitet og levering til tiden.
Større robot med
automatiseret svejsning
I april får JK Metal deres anden
og større robot, som kan klare
store og mere komplicerede processer inden for MIG- og TIG
svejsning. Med de to robotter til
automatisk bearbejdning, kan
virksomheden klare opgaver af et
betydeligt omfang og størrelser.
- Vi kan nu arbejde med de helt
store emner, der kræver laser-

skæring, panelbukning, eller
svejsning, hvor alle processer er
automatiseret. Vi kan efter behov
fremstille alt fra simple vinkler
og beslag til færdigsamlede moduler og kabinetter, der indeholder overfladebehandling og montage.
- Vores medarbejdere og maskiner
kan håndtere alle typer af emner i
alle seriestørrelser i alle typer af
metaller.
Kernen i JK Metal er fortsat de
fagligt dygtige og erfarne medarbejdere, som ejerne Kim Nissen

og Jesper Lørup gerne håndplukker og efteruddanner.
- For at vi kan levere det bedste
produkt, har vi en stor og moderne maskinkapacitet, hvilket
bevirker, at vi er i stand til at
udføre både små og store opgaver
med kort leveringsfrist.
- Vi kan rådgive fra idé-stadiet og
producerer emner ud fra specifikke krav, siger Jesper Lørup. Det
være sig overfladebehandling eller montering, og vi tager os også
gerne af lagerføring.

Norgesvej 10 · 5700 Svendborg · Tlf.: 5170 3023 · jesper@jkmetal.dk · www.jkmetal.dk
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Sydfyns Blik

V/ Dennis
Stærkærvej 4 · 5884 Gudme · Tlf.: 50 46 44 80
sydfynsblik@gmail.com

Præcision og kvalitet
hos Sydfyns Lak
Katharina og Thomas Christiansen har haft fuldt tryk på
kedlerne i deres virksomhed, efter de overtog den i 2018.
Der er ikke megen tid tilovers til
hyggekaffe, når man besøger ægteparret Katharina og Thomas
Christiansen i deres virksomhed
Sydfyns Lak ApS i Kirkeby. Siden ægteparret overtog virksomheden i 2018 har der været fuld
tryk på kedlerne – eller rettere: på
sprøjtepistolerne.
-Det er korrekt. Vi har rigeligt at
se til og sådan har det været lige
siden vi overtog virksomheden,
fortæller Thomas Christiansen,
der har alt ansvar for det driftsmæssige, mens fruen klarer administrative opgaver.

”Sydfyns Lak ApS har stort set
haft samme aktivitetsmæssige
hovedfokus siden grundlæggelsen i 1956, nemlig sandblæsning,
industrilakering og lastvogne”,
fortæller indehaver Thomas Christiansen.

behov og ikke været bange for
udfordringer. Ikke mindst i kraft
af vores dygtige medarbejderes
omhyggelige og samvittighedsfulde arbejde, er vi kendt for at
være gode til det, vi beskæftiger
os med.

-Personligt har jeg 30 års brancheerfaring. Jeg startede i Sydfyns
Lak i 2008 og har været medejer
fra 2011 til 2018, siger Thomas og
fortsætter:

Industrilakering, lastvognslakering samt sandblæsning fylder
i dag rigtigt meget hos Sydfyns
Lak ApS.

”I Sydfyns Lak ApS har vi forstået at tilpasse os skiftende tiders

samt en sandblæserhal på 5 x 15
meter. Vi er en moderne, højt specialiseret virksomhed. I kraft af
vores store viden og erfaring er vi
en god rådgivnings- og sparringspartner omkring idéudvikling og
realisering af vores kunders ideer
og projekter”, fastslår Thomas
Christiansen.

- Vi råder over i alt fire malerkabiner - to på 14,5 x 7,25 meter, en på
3,5 x 7 meter og en på 3 x 12 meter,

Assensvej 22 · 5771 Stenstrup · Telefon: 62261430
www.sydfynslak.dk · info@sydfynslak.dk
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Kom og se lyset
Kaj Recke har travlt med at skifte fra glødetråd til LED,
når det gælder belysning. LED sparer nemlig rigtig
meget på elregningen og er sundere.
Kaj Recke er anden generation i den
godt 60 år gamle familievirksomhed Recke El i Stenstrup. Som en af
de få i branchen har virksomheden
en butik med et stort udvalg i belysning i forbindelse med værksted og
lager. På forretningens facade står
der ”Kom og se lyset”.
- Jo, vi har set lyset, og vi er både
begejstrede og glade for den teknologiske udvikling på området belysning, siger Kaj Recke.
Fra glødetråd til LED
- Vi er i fuld gang med at gå fra
belysning med glødetråd til LED.
Det, der for alvor har gjort LEDlys populære, er det lave strømforbrug. Ved et skift fra en almindelig
gløde- eller halogenpære til LED
med tilsvarende lysstyrke, vil be-

sparelsen typisk ligge på omkring
80 pct.
- Der er tale om en grøn omstilling,
hvor alle kan være med og yde deres bidrag og samtidig tjene på det.
Anlægsudgiften er tjent hjem på
kun cirka to et halvt år, siger Kaj
Recke.
Institutioner og
erhvervsliv sparer
Kaj Recke fortæller, at salget i
el-forretningen af LED er i hastig vækst, og at virksomhedens tre svende og to lærlinge og
deres fire servicevogne er i fuld
gang med at omstille virksomheder, institutioner og private hjem
til LED.

- I nybyggeri er målet også at spare
energi og dermed CO2-udledning,
siger Kaj Recke. Her taler vi også
om moderne ventilation og styresystemer.
Han peger tillige på, at anlægsudgifterne ikke er større end tidligere, men at man ud over besparelserne i brugen også får et sundere
indeklima med LED-belysning.
Mere energi i skolen
- Skoleklasser med køligt LEDlys minder meget om almindeligt
dagslys, og undersøgelser har vist,

at det giver mere energi til arbejdet.
- På kontorer og i værkstedhaller
udskifter vi de gamle lysstofrør
med LED-industriarmaturer, siger
Kaj Recke.
- De er lette at sætte op, og LEDteknologien giver store besparelser
på elregningen. Industriarmaturer
fås også i vandtætte udgaver. Alle
LED-armaturer giver et køligt lys,
som minder meget om dagslys og
derfor giver bedre arbejdsbetingelser.

- Alt hvad du tænder på!

Stationsvej 54 · 6771 Stenstrup · Tlf.: 6226 10 18
Mail: mail@recke-el.dk · www. recke-el.dk
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Klar med stort planteudvalg
Det tidligere Svendborgsund Havecenter genåbner nu
med det nye navn SvendborgSund PlanteSalg.
Da det tidligere Svendborgsund
Havecenter sidste år lukkede
spurgte mange lokale beboere
sig om, hvad der mon skulle ske
med lokalerne på Sundbrovej 26.
I dag kan ingen længere være i
tvivl. Ægteparret Pia og Michael
Fohlmann, der endte med at købe
havecentret, har genåbnet den
populære butik – nu med navnet,
SvendborgSund PlanteSalg.
--Ja, og som navnet hentyder, så
kommer vi til at koncentrere os
meget om planter. Vi får et meget fint og stort udvalg i planter,
fortæller Michael Fohlmann, der
sammen med fruen har brugt de
sidste måneder på at shine butikken op.
--Så nu glæder vi os bare til at
hilse på både nye og gamle kunder.

Det bliver dejligt at komme i gang,
siger han.
Såvel Pia som Michael Fohlmann
er uddannede gartnere og har drevet et gartneri sammen i 23 år. Da

parret ikke længere kunne komme
uden om store nyinvesteringer
i deres gartneri, valgte de at gå
en anden vej. En vej, der nu har
ført dem frem til SvendborgSund

PlanteSalg.
Som i øvrigt vil holde åbent på
hverdage fra 10.00-17.00, og i
weekenden fra 09.00 til 16.00.

SvendborgSund PlanteSalg Sundbrovej 26, Tåsinge, 5700 Svendborg · Telefon: 44220570 · Mail: info@svendborgsundplantesalg.dk
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Thurø

Generationsskifte i Langelands Elektro ApS

Torben Grundtvig Riising er nu igen ejer og
har
ikke
altid
direktør
i det kendte
firma fra Rudkøbing.
været sin egen

Efter Langelands Elektro P. Stem- Det hæderkronede firma, der indpin ApS i 2016 blev overtaget af en ledningsvis havde navnet, Langemedarbejder med 6 års erfaring i lands Elektro P. Stempin ApS, blev
virksomheden, og ved den lejlig- startet af Peter Stempin i 1955.
hed har
skiftede
navn mange
til Langelands
I årene udviklede firmaet sig, og
Der
været
ejere af
Elektro ApS, så er der nu igen sket der blev bygget eget værksted i
den
smukke
ø ejerkredsen af Rudkøbings industriområde på
ændringer
omkring
virksomheden. Således er firmaet Schnohrsvej i 1970.
A FnuP igen
E R V ejet
I N C af
E NTorben
T
Grundtvig Torben Grundtvig Riising starRiising, der også sad i chefstolen tede i øvrigt som 14-årig i Langelands
Elektro
P. Stempin
ApS
som
og var hele
ejer Thurø
før firmaet
skiftede
pantsat
til de
holstenske
greDengang
var dækket
af vet
fejedreng
skoletid.
Hanblev
blev
navn
i 2016.
ver
i en langefter
periode.
Gælden
tæt
skov,
var øen kongens private
udlært og
i firmaet
i 1996,
købte og
Man kan sige
vi gang
har været
i 1421 var
det biskop
jagtområde.
Første
vi kanigen- indfriet,
nemom
etThurø
generationsskifte.
Jeg er Fafne
ejededer
virksomheden
ejede øen. fra 2006-2016
læse
er i 1231 i Valdeblevet
igen, ogenglæder
mig til Thurø
Langelands
ApS er
et af
tilhørteElektro
den katolske
gejstmar
Sejrsejer
Jordebog,
oversigt
at hans
føre Langelands
ApS lighed
de eneste
firmaer
i Danmark,
i mere
end 100
år, lige der
over
besiddelser. Elektro
Svendborind i fremtiden,
fastslår
Torben indtil
servicerer
og producerer
vikling
Reformationen
i 1536.
Den af
genserne
(der var ingen
thurinere)
Grundtvig
Riising.
ankre
til
små
og
store
AC/DC
blev igen kongens ejendom ogEleken
fik lov til at hente væltede træer
tromotorer.
del
af Nyborg Len, landbruget og
til brænde på øen af kong Kristoffer i 1253, og sidst i 1200-tallet fik
de også græsgange.

Grever og biskopper

I 1400-tallet gik det galt for Thurø,
som blev kastet frem og tilbage
mellem ejerne. Hele øen var ble-

i 1625, hun byggede ladegården
Marsvinsholm og ikke mindst kirken. Den blev indviet i 1639. Thurø
blev et selvstændigt landsogn.
Hendes datter, Kirstine Munk,
overtog øen, og efter hendes død
blev det Corfits Ulfeldt. Men han
var jo landsforræder, så Thurø gik
tilbage til kronen.

blev købt af etatsråd Scheel på
Bjørnemose. Den næste Ahlefeldt
på Langeland købte øen tilbage
midt i 1700-tallet, og nu var der
250 personer på Thurø.

Bjørnemose – og slut

Den kom tilbage til Bjørnemose
sidst i 1700-tallet da grev Ahlefeldt Laurvig købte den og ejede
fiskeriet tog fart, der var 11 gårde
øen indtil 1805. I dag er det så
Langelænderne
og omkring 150 mennesker på
thurinerne der endelig ejer deres
Thurø på det tidspunkt.
egen ø. Vil du vide mere, kan du
Op igennem årene fortsatte det
Schnohrsvej 42, 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 51 19 29
besøge Lokalarkivet i Bergmannmed skiftende ejere. I 1702 var
Hjemmeside: www. langelandselektro.dk · Mail: Torben@langelandselektro.dk
Adelsdamen
hus. Arkivet har blandt andet uddet greve Carl von Ahlefeldt til
givet bøger og dvd´er om Thurøs
Langeland, men han pantsatte
Så kom Ellen Marsvin. Christian
historie.
den. I 1723 var øen på auktion og
den Fjerdes svigermor ejede øen
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Vi er en moderne virksomhed med stor kompetence, som er bygget op gennem mere end 20
års erfaring på en lang række områder.
Vi er 14 medarbejdere, der hver dag gør vores
yderste for at levere kvalitet og god service på
højeste niveau. Engagement, troværdighed og
rettidig omhu i et ærligt og åbent miljø er nogle

af de parametre, vi har drevet forretning efter i
20 år.
Vi er kvaliﬁceret til at varetage alle bilmærker.
Det betyder, at vi er godkendt til at udføre
serviceeftersyn og reparation - uanset bilmærke
eller årgang på bilen.
Vi glæder os til at tage imod dig.

autoVærksteD & Dækcenter

05/03/2020 15:50

Dækgaragen blev kåret som

”M��h����
Q�����y D�����
�f �h� Y���”

af Michelin og
Teknologisk Institut

Udfører alt reparationsarbejde, timeløn 279,- excl. moms

DanMarks
billigste
Dækpriser
Ring på
tlf. 62 51 48 91

Vores teknologi bringer dig fremad

Dækgaragen

Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 51 48 91 . Mobil 20 15 22 95 . www.daekgaragen.dk
December 2019
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God og erfaren partner til alle
entreprenøropgaver
Entreprenør Peter Mortensen klarer nu også asfaltarbejdet
Står man og mangler en entreprenør til jordarbejde, kloakarbejde, belægning eller lignende,
vognmandskørsel, asfaltering, slamsugning /
højtryksspuling, vedligeholdelse af kloaker eller
andet indenfor området, - så kan man roligt henvende sig til entreprenør og autoriseret kloakmester Peter Mortensen, der har mange års erfaring
indenfor området i at udføre opgaver samt give
professionel rådgivning.
Entreprenør Peter Mortensen blev stiftet i 2002
og beskæftiger i dag yderligere seks dygtige medarbejdere, der kan deres håndværk og leverer topkvalitet på opgaverne. Firmaet løser opgaver for
såvel private som erhverv samt det offentlige. De
løser opgaver primært på Fyn, - men kører over
hele landet, når opgaverne er til det.

- Jeg havde lyst til at være selvstændig, og det har
jeg aldrig fortrudt, siger Peter Mortensen. Siden
starten er det kun gået støt fremad. Vi har gennem tiden fået opbygget en maskinpark, så vi kan
klare alle opgaver selv. Senest har vi også overtaget asfaltafdelingen fra CLC Asfalt. Det gjorde vi
for tre år siden, og det blev starten på, at vi i dag i
firmaet løser mindre og mellemstore opgaver med
asfaltarbejde. Det er et område, som vi er kommet
godt i gang med.
Har man opgaver indenfor jord, kloak, belægning, vognmandskørsel, asfaltering eller andet,
så er man altid velkommen til at kontakte Peter
Mortensen for mere information.

Nyborgvej 514, 5881 Skaarup, Tlf.: 40 21 71 63,
pm@kloakmester-peter.dk / www.entreprenoer-fyn.dk

TOFT Entreprise A/S, bygger nyt
domicil

TOFT Entreprise A/S sætter i
april 2020 gang i opførelsen af et
nyt domicil til sig selv, og forventer at kunne flytte ind i det 1200
kvm store byggeri på Kielbergvej
4B med udsigt til Svendborgmotorvejen og nem adgang til samme, til efteråret.

- Her kan vi samle vores lager fra
flere steder på Fyn samt adminiTOFT
strationen, som p.t. er på Selagervej 5 i Ringe. Grunden er også stor
nok til, at vi kan udvide senere
efter behov, siger Jens Toft, der
etablerede firmaet for fem år siden.
KIELBERGVEJ - NY HAL OG ADMINISTRATION - 2019-12-02

ARKITEKTFIRMAET CHARLOTTE FOLKE

Selagervej 5 – 5750 Ringe · Tlf.: 2921 8555
Mail: jt@toft-entreprise.dk · www.toft-e.dk
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15 fuldtidsansatte
TOFT Entreprise, der udfører såvel total- og hovedentrepriser som
fagentrepriser, har været i en rivende udvikling siden starten. I
dag er der 15 fuldtidsansatte. Det
er jord- og betonarbejdere, kloakarbejdere og murere. Efter behov
hyres der ekstra arbejdskraft ind,
ligesom der trækkes på arkitekter
og ingeniører.
- Vi ejer selv vores maskiner, og i
dag har vi maskiner og materiel,
så som armeringsjern til betonbyggeri, to steder. Nu bliver alt
samlet, og vi skal selvfølgelig selv
stå for byggeriet, siger Jens Toft.
Erhvervslivet og det offentlige
TOFT Entreprises speciale er råhuse. Firmaet bruger eget mandskab og har faste underleverandører.
- Vi er med fra første skitse, til
det færdige byggeri står klar,

siger Jens Toft. Vi dækker hele
landet, men har fokus på Fyn og
Trekants-området op mod Århus.
Vi leverer totalløsninger for erhvervslivet og det offentlige. Således har vi haft en del projekter
for Faaborg-Midtfyn Kommune,
bl.a. udvidelsen af Nordagerskolen. Desuden byder det næste års
tid på råhusarbejdet på Haahrs
Skole i Svendborg og en bilbutik i
Fredericia. Vi har netop afsluttet
betonarbejdet på et 30.000 kvm
stort byggeri ved Alex Andersen
A/S i Odense.
- I øjeblikket er vi bl.a. i gang med
en 2000 kvm stor erhvervshal i
Assens, og vi har allerede nu en
stor ordrebeholdning for resten
af året, siger Jens Toft, der betoner vigtigheden af en professionel
styring af byggeprojekterne, således også omkostningerne, så det
ikke løber af sporet undervejs. Det
kan TOFT Entreprise levere.

Kører ud ad den grønne linje

Tonny Madsen A/S i Svendborg er nok et gammelt, hæderkronet firma i
det sydfynske, men følger med tiden – og nu gælder det om at arbejde så
miljøvenligt som muligt. Således er to af lastbilerne i vognparken på nu i
alt seks lastbiler i løbet af det seneste år blevet skiftet ud med to nye, der
er mere miljøvenlige.
- Vi har købt to lastbiler af mærket Volvo. Det er en trækker og en containerbil med kran. De lever op til kravene i Euro 6, hvor de andre lever op
til Euro 4, så de er noget mere miljøvenlige, bl.a. med særlige filtre, der
bedre formår at rense udstødningen, fortæller Kenneth Mørk Hansen, der
er fast chauffør på containerbilen.
Dækker hele fødekæden
Tonny Madsen A/S har sine lastbiler samlet på Skotlandsvej, hvorfra de
kører ud som bindeleddet mellem alle aktiviteterne. Det er Genknus Fyn,
som modtager byggeaffald fra andre, men også fra firmaets egne lastbiler,
når nedbrydningsafdelingen med bl.a. en helt ny og moderne Hitachi nedrivningsmaskine er i gang.
Genknus Fyn har plads på Heldagervej ved Svendborg og Industrivej i
Ringe. Her sørger andre maskiner for at fuldende nedbrydningen og få
sorteret alt fra, der kan genbruges. En del af resten køres til kontrollerede affaldspladser, og det der kan brændes køres til kraftvarmeværker.
Alt metal køres til TM Metal og Skrot på Kuopiovej i Svendborg, hvor den
del af det er samlet. For to år siden overtog Tonny Madsen H. J. Hansen
Genindvinding på Bodøvej og samlede så det hele på Kuopiovej med Per
Dinesen som daglig leder af det.
Mange ansatte
- Vi er således med i alle led og kan få en effektiv udnyttelse af vore maskiner og lastbiler, siger Jørgen Skovgaard, der sammen med Helene Madsen
i ”kommandotårnet” på Skotlandsvej er med til at styre hele det vidtspændende foretagende.

- Vintermånederne er altid en lidt stille periode, men med de milde vintre
har vi også gang i hjulene nu. Vi er i øjeblikket godt 40 ansatte, når vi
regner alle afdelinger med. Det er foruden de allerede nævnte TM Havn og
Flintholm Sten & Grus i Odense, som Tonny Madsen købte forrige år. Vi
tager så ekstra mandskab ind efter behov, siger Jørgen Skovgaard.
En ny hal til udlejning, opført af genbrugsmaterialer, er nu blevet lejet ud
til Svendborg Kommune, der har planer om at bruge den til sortering af
biologisk affald.
TM Havn
TM Havn har en flåde bestående af graveflåden Kris, tre mindre flåder
samt bugserfartøjet Chelone.
- Vi er i øjeblikket i gang med at opføre en ny bro og en læmole ved Fjellebroen ved Ulbølle, siger Stephan Skytte Jørgensen, leder af TM Havn.
Derefter skal vi i gang med at opføre to nye molehoveder på Birkholmen.
Så går turen til Roskilde og Holbæk, også med broprojekter. Så vi er pænt
booket op de kommende måneder, siger Stephan Skytte Jørgensen.
Flintholm Sten & Grus
Flintholm Sten & Grus, som bl.a. råder over sandsugeren Sandholm og
opererer ud fra Odense, fokuserer også på den grønne linje. To nyindkøbte
gummigeder bruger kun halvt så meget brændstof, som de gamle gjorde.
- Efter årstiden har vi travlt, og vi beskæftiger i øjeblikket 12 mand, fortæller driftsleder Claus Madsen. Når der kommer mere gang i byggeriet
til foråret, får vi endnu mere travlt. Vi sejler både for os selv og andre
kunder. Vi arbejder hele tiden på at skåne miljøet så meget som muligt.
Således er vi nu gået i gang med at modernisere skibet, så det også bliver
miljøvenligt. Ved at køre den grønne linje sparer vi penge og skåner miljøet, og miljøet spiller en stadig større rolle for vore kunder, siger afdelingsleder Claus Madsen.

Skotlandsvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6222 1414 kontoret@tonny-madsen.dk - www.tonny-madsen.dk
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Kender du historien om
Tåsinge Forsamlingshus?
Cykler
i den bedste

Foto: mitsvendborg.dk

Olympiaden i Amsterdam i 1928.
Det kostede ca. 55.000 kr. at bygge det nye forsamlingshus plus
meget frivilligt arbejdskraft, hvad
der var et stort beløb i 1930’erne.
Men dette forsamlingshus
blev gennem årene slidt og
trængte efter 75 års brug til en
gennemgribende renovering.
Takket være støtte fra A.P.Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney
Mountainbikes og elcykler
Møllers Fond til almene Formål,
Realdania, LAG, Sydbanks Fond,
er i høj kurs hos ONBIKE i
Fynbofonden og Tuborgfondet,
Svendborg i øjeblikket
kunne en omfattende renovering
gennemføres fra november 2010
til maj 2011. Derudover har Ny
Carlsbergfondet stået for hele
Det
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startede
som
en
protest-reaktion.
I
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det
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af
Tåsinges
samlingspunkter.
Er du på kig efter en cykel, hvor ducenter inden for de fire nævnte -Hos os kan du få din cykel set efter
den kunstneriske udsmykning.
det er det kvalitetsmæssige, der genrer. I øjeblikket er trenden og lavet eventuelle justeringer, så
I den store sal af kunstneren
er i højsædet, så er cykelforret- mountainbikes og elcykler, hvor din cykels levetid bliver længere.
Sonia Brandes, der har ladet sig
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rejst
forsamlingshuset i 2011 modtog
3500 kr. til håndværkerudgifter og et helt nyt forsamlingshus tegnet
historie i de 132 år, det har eksiSvendborg Kommunes arkitekforsamlingshuset kom til at ligge i
steret.
af arkitekt Ejnar Mindedal Rasturpris, og de sidste udestående
Landet, fordi Lundby-mølleren var
Forsamlingshuset blev oprindemussen, der nogle år i forvejen
problemer omkring akustikken
den eneste, der ville stille jord til
ligt skabt som en reaktion mod
havde tegnet Nordens første overer nu blevet løst takket være
rådighed. Baronen på Valdemars
datidens Højre-regering, der
dækkede svømmehal ved Ollerup
Vestergade
· 5700 Svendborg
· Tlf: 61 60
33 · www.onbike.dk
· asgernavne@yahoo.dk
ophængningen
af særlige akuSlot ejede resten
af øen105
og holdt
forbød, at skolerne måtte bruges
Gymnastikhøjskole
for64
hvilken
han
stik-gardiner.
med Estrup og Højre-regeringen.
til politiske møder. En kreds af
fik en sølvmedalje i arkitektur ved

kvalitet

I

mitsvendborg.dk
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Ny Opel Corsa:

Anmeldernes favorit

Den nye og større Opel Corsa fået
mange rosende ord fra anmelderne i aviser og bilblade, siger salgschef Allan Holmbech fra Svendborg Motor Co. De finder den
smuk, velkørende og klimavenlig
til en konkurrencedygtig pris.
- Den nye Corsa er tydeligt en
Opel, siger salgschef Allan Holmbech fra Svendborg Motor Co.
A/S. Den er blevet større og endnu
mere klimavenlig end dens forgængere. Efter anmeldernes omtaler i aviser og bilblade roses den
for køreegenskaber, økonomi og
klimavenlighed og fremstår nærmest som deres favorit i klassen.
De første nye Corsa er siden årsskiftet solgt i både benzin- og
dieseludgaverne. Den halvårlige
miljøafgift er 500 kroner for benzinmodellerne og 590 kroner for
diesel.

motor klarer godt 18 kilometer
per liter, mens dieseludgaven kører op til 25 kilometer på en liter
diesel.
- Corsaen kan erhverves i tre udstyrsvarianter: Enjoy, Edition
og Elegance. Basisudgaven Enjoy er prissat til 144.990 kroner
i benzinudgaven, men lagerføres
ikke, fordi vi i introduktionsperioden sælger udstyrsvarianten
Edition til samme pris, men med
ekstraudstyr som højdejusterbart
førersæde, el-sidespejle, Apple
Carplay, DAB-radio, tonede ruder
og baksensor.
- Dieseludgaven i Edition koster
10.000 kroner mere og har samme
udstyrspakke, siger Allan Holmbech. Her i introduktionsperioden får man en del
ekstraudstyr med i
prisen.

Corsa på ren el til foråret
- Der er virkelig tale om klimavenlige biler. Efter at Opel er fusioneret fra PSA koncernen med
mærkerne Peugeot og Citroën, er
der sat yderligere fokus på brændstofbesparelser og mindre udledning af CO2.
- Opel barsler i løbet af foråret
med en ren el-udgave af Corsa,
der kan klare op til 330 kilometer på en opladning, siger Allan
Holmbech. Det bliver spændende
at se, hvordan markedet udvikler
sig. Introduktion af el-biler kalder jo på et tæt net
af effektive

ladestandere. Det har vi allerede
her i virksomheden, både vores
værksted og klargøring er klar til
at kunne servicere el-biler.
- Det er vores opfattelse, at vores
fabrikker fortsat vil producere
biler på flydende brændstof. Teknologien er i udvikling, og markedet vil fortsat være der. Det, der
klimavenligt betyder mest, er, at
bilparken fornyes, og at gamle biler, især dieselbiler skrottes. Her
hjælper skrotningspræmier til at
fremme den grønne målsætning.

Lavt brændstofforbrug
Allan Holmbech peger på, at både
benzin- og dieseludgaverne har et
lavt forbrug. Corsa med benzinOdensevej 24-26 - 5700 Svendborg
Tlf.: 63 21 32 32 – Mail: jb@smoc.dk – www.smoc.dk
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Disse tanker og følelser kan føre til
overspisning eller trøstespisning,
som igen kan føre til flere negative
tanker og følelser. Sæt derfor realistiske mål, som passer til dig og dit
liv lige nu.
En ting der betyder meget for os på
vores slut-fred-med-din-krop-forløb
er, at arbejde med en tilladende og
accepterende tilgang til spisning og
til sig selv. Vi skal huske at nyde! Og
ved du hvad… deltagerne taber sig
Vid Fire Kill ApS med base I succes
er et dedikeret personale.
uden forbud og restriktioner og får
Svendborg er inde i en rivende ud- - Vi har i dag 50 fantastiske medarsamtidig en bedre følelse med dem
vikling. Siden december 2019 har bejdere ansat i ind – og udlandet,
selv og et sundere syn på deres
firmaet kunne præsentere nye di- alle ekstremt loyale og brænder
krop.
stributører i
for at hjælpe virksomhedsgruppen
I en livsstil bør der være plads til
Frankrig, Brasilien og Egypten, videre på dens vækstrejse, siger
det hele – også til mad der forsåledes at virksomheden i dag han
og fortsætter:
søder tilværelsen Alt eller intet
er repræsenteret i i mere end 50 -Hver
dag arbejder disse dygtige
tankegangen fører ofte til skam og
lande. Faktisk går 99 procent af mennesker
at udvikle
virkfølelsen af atpå
mislykkes.
Derfor
er
i CPH2002-Gruppen.
firmaets produktionen i dag til somhederne
forbuds-slankekure
ikke
vejen
til
AF SUSANNE GREGERSEN, HELHEDSHUSE T
Ved
udvikle, teste, producere
eksport
varigtatvægttab.
sælgenoget
avancerede
Fire KillHvis
ApS
delataf og
til overvægt.
deterer en
svært
stil spørgsmål til, hvorfor du spiser Vid
Har du forsøgt dig med den ene
Så tilføj
sundt påvandtågesybåde mad
til bekæmpelse
af brande
der også
skære noget usundt væk,
så statin- stemer
usundt, hvorfor du spiser mere end CPH2002-Gruppen,
slankekur efter den anden, men
og motions-siden.
Tænk positive
deholder
firmaerne,
VID
ApS
og
i
bygninger
så
som
fabrikker,
med at tilføre noget sundt i stedet. tanker om dig selv og din krop. hodin krop behøver og hvad der skal
endt med at tage alle de tabte
SlanDanish
Fire
ApS.
teller,
tunneller, måde
skibe
Og skærp
så Laboratories
din opmærksomhed
til for at ændre din adfærd? Dette
kilo på igen? Så er du ikke alene…
kekurehospitaler,
er ikke en selvkærlig
Palle,
offshore
hvorvirker
foreog mærk
efter,der
hvaderdindirektør
krop har i og
sker ikke i almindelige slankekure. Alex
En slankekur er en kortvarig løsat blive
slankplatforme,
på! Slankekure
er ikke i tvivl byggelse
af følgerne
brand og
brug for.
Der er ikke fokus på årsagen til, at CPH2002-Gruppen,
ning med kortvarige resultater.
ikke i længden,
derforved
anbefaler
om,
af grundene
til firmaets
harmærker
allerhøjeste
Hvisat
duen
tidligere
har taget
det hele skade
Slankekure er afgrænsede og fører vægten tog overhånd til at starte
vi, at du
efter, prioritet.
hvad der er
på igen efter en slankekur eller
med.
ikke til vedvarende ændringer i
godt for dig og din krop og hvis du
måske har afbrudt en slankekuren, har lyst til en uforpligtende og gratis
En vellykket livsstilsændring
din livsstil. Det er grunden til at
kender du måske til tanker som:
handler om at tage små skridt og
slankekure ikke virker!
snak om at slutte fred med din krop
”jeg dur 13
da –heller
til noget”
få indført nye gode
Så hvad skal man gøre, for at få
og tabe nogle kilo, så står vi til råVID vaner.
Fire-KillSunde
ApS – Svalbardvej
5700ikke
Svendborg
Tlf.i 6262
1024og
– 3179 2056
sales@vidaps.dk
– www.vidaps.dk
eller -”nu
fejlede jeg igen”,
og føvaner, som holder
længden
langtidsholdbar effekt? Start med
dighed i helhedsHUSET, hvor vi også
som ændrer den adfærd, som førte lelser som skyld, skam og afmagt.
at have fokus på din adfærd og
holder foredrag om emnet den 13/1.

VID Fire-Kill ApS i rivende udvikling

Det Svendborg-baserede firma med ekspertise indenfor brandbekæmpelsessystemer fortsætter med at udvide sit distributionsnet.

Slankekure – hvorfor virker de ikke?

Antirust Garagen benytter Mercasol,
som er nordens største leverandør af
rustbeskyttelse til biler.
Vi yder op til 30 års rustgaranti på vores behandlinger.
Mercasol er en højeffektiv antirustbehandling efter ML-metoden.
Mercasol følger de strengeste nordiske krav, herunder SIS og VVT
normer samt Teknologisk Instituts krav til antirust beskyttelse.
Vi anvender producentens godkendte behandlingsdiagrammer,
som er under konstant løbende udvikling.

Danmark har verdensrekord i bilafgifter,
derfor bør man bevare sin bil så længe som muligt.

Komplet undervognsbehandling
fra:

2.316,- 2.895,-

Kr.
ekskl. moms

Kr.
inkl. moms

Vi glæder os til at tage imod Dem og Deres bil

Antirust Garagen Tlf. 62 51 52 52
l

Dunsbjergvej 2
5900 Rudkøbing
antirustgaragen@mail.dk
www.antirustgaragen.dk

Nordens største leverandør af rustbeskyttelse til biler

Opfylder Svensk International Standard (SIS) - og Teknologisk Instituts krav til rustbeskyttelse

December 2019
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Her er de tunge
maskiner
i de bedste hænder
J. Dyhr A/S i Gudbjerg har specialiseret sig
i servicering af lastbiler, landbrugsmaskiner
og traktorer – også med et mobilt værksted.
Enhver der har med det tungeste
materiel i form af f.eks. lastbiler,
traktorer eller landbrugsmaskiner at gøre, kender vigtigheden af
til enhver tid at kunne få serviceret sine maskiner. Og ikke mindst
vigtigheden af, at maskinerne
hurtigt kan returnere til de forskellige arbejdsopgaver.
-Det er vores mål, at kunderne får
det optimale ud af deres maskiner.

Og selvom vi selvfølgelig meget
gerne vil se såvel nye som gamle
kunder i vores virksomhed, så
tilstræber vi altid at kunne sende
maskinerne hurtigt på gaden eller
i marken igen. Vi vil gerne have
kunderne hurtigt og sikkert videre, siger indehaveren af J. Dyhr
A/S, Bo Dyhr Bukkehave.
Og skulle maskinerne være så

medtagede, at de ikke kan transporteres ind på værkstedet i Gudbjerg, ja så har J. Dyhr også en
løsning på det område.
-Vi råder over 5 mobile værksteder, som er meget populære. For
fra servicevognen kan vores dygtige mekanikere klare de fleste

mindre reparationer og alle typer
af servicetjek, siger Bo Dyhr Bukkehave.
Udover servicering af tunge maskiner har J. Dyhr A/S f.eks. også
salgsafdeling med kendte mærker
såsom Valtra, Krone, Weidemann.
Kubota, Bobcat og Meri.

J. Dyhr A/S . Teglværksvej 8 . 5892 Gudbjerg . Tlf.: +45 62 25 11 10 . www.jdyhr.dk . bb@jdyhr.dk

Sørup Smede A/S

SMEDEARBEJDE · PLADEBEARBEJDNING · ENTREPRENØRMATERIEL
Sørup smede A/S er DS/EN 1090 certificeret til fremstilling af bygningsdele.

Sørupvej 34 · 5700 Svendborg · T: 62210287 · M: 40340287 · www.soerupsmede.dk · post@soerupsmede.dk
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Tømrer glæder sig over
positiv udvikling
Godt arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde og højt serviceniveau er
kodeordene bag Ellerup Tømrerforretnings succes.

-Først og fremmest har jeg fået
samlet en gruppe rigtigt gode og
kompetente medarbejdere, der altid laver et godt stykke arbejde.
Når du arbejder på en arbejdsplads, hvor stemningen er god
blandt medarbejderne, så har det
en positiv indflydelse på vores arbejde. Og jeg er virkelig stolt af
det arbejde mine medarbejdere
udfører.
Sådan siger indehaveren af Ellerup Tømrerforretning, Mads
Theodor Pedersen, efter det nu
viser sig, at hans firma er vokset
til mere end det dobbelte på 4 år.
Tidligere var der 6 medarbejdere i
firmaet, men i dag er der 17 medarbejdere.
KVALITET OG SERVICE
-Det er en meget positiv udvikling, som jeg naturligvis glæder
mig over. Vi har altid arbejdet

på at have tilfredse kunder, hvilket har haft en positiv effekt på
firmaet. Vi går meget op i at levere kvalitetsarbejde og samtidig
holde et højt serviceniveau. I den
henseende gør mine medarbejdere
også en stor indsats, understreger
den unge chef.
Ellerup Tømrerforretning er en
gammel velrenommeret virksomhed med mere end 40 års erfaring.
I 1978 startede tømrermester
John Theodor Rasmussen virksomheden med en enkelt svend.
Virksomheden har til huse på
Stokkebækvej 3 i Hesselager. Firmaet råder over et stort værksted
og er dermed også i stand til at
udføre skræddersyede snedkeropgaver.
LANGVARIGE
KUNDERELATIONER
-Vores helt klare målsætning fra

starten har været at levere service- og kvalitetsbevidst snedkerog tømrerarbejde. Derfor skal det
også nævnes, at vi er medlem af
BYG Garantiordningen.
Jeg tør roligt sige, at vi er en
stolt virksomhed, der sætter
kvalitet i højsædet. Derfor har
vi også altid formået at opbygge
langvarige kunderelationer baseret på gensidig tillid. Samtidig
er vi altid opdateret i forhold til
fagområdet, og de nye teknologier markedet efterspørger,
fastslår Mads Theodor Pedersen.

Her kan bygherre (firma eller privatperson) give håndværkere karakterer (smileys) og skrive om sin
oplevelse af en byggeopgave.
Afslutningsvis skal det nævnes,
at Ellerup Tømrerforretning for 3
år siden lavede et nyt tiltag i firmaet med algebehandling af f.eks.
tage og fliser.
-På den måde kan vi tilbyde kunden en lækker finish, når vi har
afsluttet en opgave, siger Mads
Theodor Pedersen.

NOMINERET TIL
ÅRETS TØMRER
Som prikken over i’et i et godt år
er Ellerup Tømrerforretning nomineret til årets tømrer i firmaer
med 10-19 ansatte på hjemmesiden
www.anmeldhaandvaerker.dk.

Ellerup Tømrerforretning · Stokkebækvej 3 · 5874 Hesselager
Telefon: 20 33 39 61 · www.ellerup-tømrer.dk · ellerup.toemrerforretning@mail.dk
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Stor erfaring med tryk
på forskellige emner
Seriprint har ekspertise til at løse opgaver indenfor en lang række områder
som underleverandør til den grafiske branche og dele af industrien
Står man og skal have lavet tryk opgaver, også med udfordringer, med lysten til en dag at blive
på blandt andet emner i metal, siger Stefan Rowland, der over- selvstændig.
glas, aluminium eller folier, så tog virksomheden i 2017. Vi er
kan man roligt henvende sig til positive overfor alle opgaver, hvor - Jeg fik muligheden for at købe
sydfynske Seriprint.
imellem kan udrette det firmaet,
og så slog jeg til. Jeg
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HALV
PRIS!

det faglige, som jeg også brænder
for, med til at gøre det spændende.
Seriprint tilbyder at løse mange
forskellige opgaver lige fra serigrafi & tampontryk, stans & fræs
til UV-print. Mulighederne er
store, og har man spørgsmål til en
opgave eller løsning, så er man altid velkommen til at kontakte firmaet for en uforpligtende snak.

Vi glæder os til at se jer

Græsholmvej 68, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 21 39 85 / 28 12 92 48,
info@seriprint.dk / www.seriprint.dk

Fynsk håndlavet rygeost
populær som aldrig tidligere
Gundestrup Mejeri og Bryghus
A/S er kendt i gastronomiske
kredse for sin originale danske rygeost – men det lokale
mejeri står også bag en række
spændende øl.
I gastronomiske kredse er der ingen tvivl om
at Gundestrup Mejeri står bag nogle af landets
bedste rygeoste. Ikke bare er disse håndlavede
men de er også bygget på over 250 år gamle traditioner, som ejeren , Jørgen Hoff ikke går på
kompromis med.
- Nej, jeg kan love dig for, at der er tale om originale fynske rygeoste. Mælken, vi bruger, er

fynsk, hvilket også gør sig gældende med harvrehalmen, som vi bruger i rygefasen, fortæller
Jørgen Hoff og fortsætter:
- Rygeosten blev opfundet på de fynske gårde
for omkring 250 år siden. Det var de fynske
gårdmandskoner, der udviklede denne helt specielle ost på basis af den skummetmælk, der er
tilbage i mælkekarret, når fløden er skummet
fra.
Jørgen Hoff laver dog andet end rygeoste. Han
har også specialiseret sig i gamle klassiske skæreoste, der blandt andre bærer navnene ”Svendbo”, ”Fynbo” og ”Maribo”.
- Og i disse miljøtider vil jeg godt lige nævne,
at den plast vi bruger til at pakke ostene ind
i, ja der er 85 procent faktisk genanvendeligt,
siger han.

Slutteligt skal det nævnes, at Gundestrup Mejeri også står bag produktionen af nogle fremragende øl, der er produceret efter et nyt koncept.
- Ja vi har etableret et bryggeri, der brygger øl
på valle fra vores osteproduktionen, siger Jørgen Hoff.
Som eksempler på nogle af bryggeriets populære hjemmelavede øl kan nævnes: Citra IPA,
Doppel Bock, Pale Ale, Mejeristens Stout, Veteran Pilsneren, Mejeristens Æble-Hvede
og Mejeristens Chili.
- Og så er jeg faktisk også ved at udvikle en klima-øl, afslører Jørgen Hoff.
-Men hvad den kommer til at hedde og hvordan
den vil blive produceret, der bliver først afsløret på et senere tidspunkt, lover han.

GUNDESTRUP MEJERI OG BRYGHUS A/S

Åbyvej 49 - 5762 Vester Skerninge – Tlf.: 6224 2760 - Email: mail@mejeri-bryg.dk - www.mejeri-bryg.dk

Lokal virksomhed
med stort opland

U DV IDER MED A FDEL ING PÅ L IND Ø
- Vi har fået travlt, siden
vi præsenterede
Danmarks største og
mest effektivt kørende
gravesuger, siger driftschef Ole Barkholt fra
selskabet Norva24, der
har bygget ny afdeling på
Lindø.

Den kørende gravemaskine, som
er Norva24’s nyanskaffelse, har
base i Holmdrup og er indtil videre den største og mest effektive
gravesuger i landet. Norva 24
har udover afdelingen på Sydfyn,
også udvidet med en afdeling på
Lindø. Driftschef Ole Barkholt,
salgskonsulent Simon Roland og
kørselsleder Lone Andersen står
klar til at servicere jer.
- Vi har fået meget travlt med
gravesugeren, ikke kun på Fyn,

men i hele landet, siger Ole Barkholt. Det skyldes ikke mindst
gravemaskinens kombination af
sugeevne og fremkommelighed.
Gravearbejdet bliver væsentligt
forkortet. Opgaver, der før tog to
dage, klares med gravesugeren
på en halv dag.

uden at skade rør og ledningsnet.
- Vores kunder er typisk byggeog anlægsbranchen, offentlige
forsyningsvirksomheder, boligforeninger, industri og landbrug,
siger Ole Barkholt. Vi er ofte
underentreprenører og arbejder
også for private.

Skåner rør og kabler

Overtog ISS Kloakog Industriservice

- Gravesugeren fungerer ved, at
den simpelthen suger jorden op,
og hvis det er nødvendigt, er der
mulighed for at tilkoble en luftlanse, der i samme ombæring
blæser luft i jorden med højt tryk,
så hård jord, sten eller ler, der
sidder fast, bliver løsnet.
Ole Barkholt peger på, at gravesugeren er udviklet til at grave
i særligt følsomme og vanskeligt
tilgængelige områder – ofte med
rør, kabler og nu også fibernet.
Den opererer nøjagtigt og sikkert

Norva24 blev etableret i 2015 i
Norge, da en række mindre lokale kloakvirksomheder slog sig
sammen og dannede Norva24. I
januar 2017 købte Norva24 ISS
Kloak- & Industriservice i Danmark og tog her i landet navnet
Norva24 Danmark A/S.
Med overtagelsen er Norva24
Nordens største virksomhed indenfor kloak- og industriservice
med over 500 medarbejdere i
Danmark, Norge og Sverige.

Nu også på Lindø

DA NM A R K S ME S T EFFEK TI V E
GR AV E SU GER I GA NG PÅ F Y N

- Efter mere end 50 år i det sydfynske er vi nu også etableret på
Lindø, hvor vi har to genbrugsbiler og en combibil plus en combispuler med indbygget TV og med
en rækkevidde på 120 meter.
Ole Barkholt peger på, at man
alene på Fyn har ni slamsugere,
der kan servicere private husstande og virksomheder. Det
være sig forsyningsselskaber,
kraft/varmeværker, medicinalproducenter,
entreprenørvirksomheder,
olieraffinaderier,
transportvirksomheder og boligselskaber. Dertil kommer en omfattende og moderne vognpark,
der hver dag løser opgaver indenfor tv-inspektion, kloakservice og
transport af farligt affald.

Kennie Granov i baggrunden
og Jonas Eisner i gang med af
fjerne 109 tons gylle og sand på
anlægget under staldgulvet.

- Danmarks største og mest effektivt kørende
gravesuger har basis i Holmdrup, siger Kennie
Granov, der er leder af den mere end 50 år gamle
alsidige sydfynske kloakvirksomhed.
Musklerne i Holmdrup Kloak/Norva24 fejler ikke noget. Danmarks
største gravesuger er placeret midt
i landet, nemlig på Skårupørevej
i Skårup. Den er ofte på opgaver i
hele landet, men bliver styret og
passet i Holmdrup.
- Vores kunder på Fyn er typisk
bygge- og anlægsbranchen, siger
·
Kennie
Granov.· Kunde
kredsen er
·
·
bygge- og anlægsbranchen , forsyninger, landbrug og private som
er vores kunder på Fyn.
NORVA24’S DAGLIGE LEDELSE

Ole Barkholt til venstre er Norva24’s driftschef på Fyn,
Simon Roland er salgskonsulent, og Lone Andersen står
for logistik og administration, som hidtil.

NORVA24, AFD. HOLMDRUP
NORVA24, AFD. ODENSE

SKÅRUPØREVEJ 9-11

5881 SKÅRUP

KYSTVEJEN 100, MUNKEBO

5330 MUNKEBO

Holmdrup Kloak/Norva24
- Efter mere end 50 år i det sydfynske har vi værktøjet inden for
rækkevidde til alle typer jobs, siger
Kennie Granov.

Vi råder over flere combibiler 6
(som er det man kalder slamsuger)
som servicere entreprenører, private og erhverv. Vi kan hver dag
løser opgaver inden for TV, kloakservice og transport af farligt affald.
Gravesugede 109 tons
gylle og sand

Det tog tre dage for Kennie Granov og Jonas Eisner fra Norva24
at fjerne gylle, sand og vand fra
spaltegulvet under 950 Jerseykøer i Skårup på Sydfyn.
De to gravemestre Kennie Granov og Jonas Eisner savnede
ikke tilskuere, da de en mandag
morgen påbegyndte arbejdet med
at oprense gylleanlægget under
950 Jerseykøer på Dongsgården i
Skårup. Drøvtyggerne fulgte arbejdet de tre dage, det tog at gravesuge sig igennem gylle, vand og
sand.

Stop for gennemstrømning

- Vi fik ryddet og fjernet 109 tons
under gulvet i den ti år gamle løs-

driftsstald, siger Kennie Granov.
Der havde længe været problemer med især sandet, som stoppede for gennemstrømningen i
gylleanlægget.
Den store gravesuger kan på
ganske kort tid håndtere, filtrere
og fylde otte kubikmeter gylle
i gravesugerens tankanlæg for
derefter at deponere det i gårdens
eksterne tankanlæg.
- Det var en fornøjelse at kunne
levere en effektiv løsning på problemet, siger Jonas Eisner. Det
var det også at få et bad og skiftet tøj efter afskeden med de 950
Jerseykøer.
Gravesugeren har også været
på arbejde i Rosengårdscentret,
hvor den har gravet en ny elevatorskakt 90 meter ind under bygningen.

Travlt med gravesuger
·
- Vi har fået meget
travlt med ·gravesugeren, ikke kun på Fyn, men i
hele landet, siger Kennie Granov.
Det skyldes gravemaskinens kombination af sugeevne og fremkommelighed.
Han nævner, at gravearbejdet
bliver væsentligt forkortet. Gravesugeren suger jorden op, og om
nødvendigt kan den blæse luft med
TLF. 6223 1208

OLE.HANSEN@NORVA24.DK

højt tryk, så hård jord, sten eller
ler, der sidder fast, bliver løsnet.
Kennie Granov peger på, at gravesugeren er udviklet til at grave
i særligt følsomme og vanskeligt
tilgængelige områder – ofte med
rør, kabler og nu også fibernet. Den
opererer nøjagtigt og sikkert uden
at skade rør og ledningsnet.
- Den store gravesuger er også god
til at suge materiale ud af kældre,

WWW.NORVA24.DK

hvor man før brugte transportbånd, siger Kennie Granov. Den
kan på ganske kort tid håndtere,
filtrere og fylde otte kubikmeter
ind i gravesugerens tankanlæg for
derefter at deponere det i for eksempel en container.

Skårupørevej 9-11 - 5881 Skårup
Tlf. 6223 1208 – Mail: kennie.granov@norva24.dk
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Hjulene
drejer for
klimaet
Scooter Martin mærker
stigende efterspørgsel på
eldrevne køretøjer
Der er netop foretaget en kraftig udvidelse hos
Scooter Martin, der er rykket fra Rudkøbing
til Svendborg med butik og værksted, hvor
samlet 350 nye kvadratmeter er taget i brug.
De 400 kvadratmeter, som de havde i Rudkøbing fungerer nu som lager, - og langelænderne vil fortsat blive serviceret, nu også med fri
afhentning hvis der er behov for det.
- Der blev større og større efterspørgsel i det
sydfynske såvel som også scootere og kabinescootere bliver større med deraf følgende
øget transport, fortæller Martin Slivsgaard.
Det har også betydet, at vi har haft brug for
større lagerplads, så vi også kan klare de hur-

tige reparationer til kundernes tilfredshed for
at opfylde deres behov. Vi er kede af at rykke
fra Rudkøbing men også glade for at komme
til Svendborg, hvor kunderne har taget rigtig
godt imod os.
Hos Scooter Martin kan de levere alle typer
køretøjer, der drives af el, - det lige fra løbehjul, cykel, scootere og kabinescootere, og det
er et marked, der er i stor udvikling.
- Der er tre gode grunde til at vælge elkøretøj.
Det er miljø, pris og kvalitet, - og så krydres
det hele med god service til kunderne. Jeg vil
godt være kendt for god service og for at lave
noget godt.

Mølmarksvej 159, 5700 Svendborg, Tlf.: 20 22 18 88, martin@scootermartin.dk / www.scootermartin.dk
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Andelskassen flytter til større lokaler
i centrum af Svendborg
SIDE
Side 1

17. april slår Andelskassen dørene op til bedre og større rammer i en del
af det tidligere jobcenter på Ramsherred i Svendborg.

5. korrektur
Ordrenr. 69713
Dato: 05.02.20
Kunde: Andelskassen Svendborg
Sagsbehandler: Gunnar / Dtp Mette

”Sammen kan vi mere”. Sådan
lyder Andelskassens slogan – og
nu sætter afdelingen i Svendborg
handling bag ordene, når den samler bankens erhvervs- og privatafdeling med i alt 16 mand på en ny
adresse i bymidten.

Coronabelyst logo
Foliestriber
Små logoer i topvinduer

Centerdirektør Henrik Olsen fortæller:
”Vi glæder os meget til at få nogle
bedre fysiske rammer, hvor vi kan
samle privat og erhverv, der i dag er
placeret på forskellige etager i Det
Gule Pakhus på Havnepladsen. På
den måde kan vi udnytte hinandens
kompetencer bedre og give kunderne en endnu bedre oplevelse”.
Bedre mødefaciliteter
Lokalerne udvides fra i dag ca.
500 kvadratmeter til 650 på den

nye adresse. Der er også bedre mødefaciliteter i vente, når banken
flytter i det gamle jobcenter.
”I dag kan der godt være lidt pres
på mødelokalerne, så det bliver
rart, når vi snart får udvidet mødefaciliteterne med flere og bedre
lokaler til vores møder med kunderne”, fortæller Henrik Olsen.

den 17. april på den nye adresse.
”Der kommer efterfølgende en åbningsreception, hvor vi inviterer
kunder, forretningsforbindelser
m.v. til at komme og se de flotte,
nye lokaler, hvor vi samtidig vil
være vært ved lidt vådt og tørt. Vi
melder dato ud, så snart den kendes”, siger Henrik Olsen.

Selve flytningen
Flytningen bliver den 16. april,
hvor Andelskassen forventer at
være lukket – for så at åbne igen

Fakta - om Andelskassen
Danske Andelskassers Bank, i daglig tale Andelskassen, er et dansk
pengeinstitut, der har hovedkontor

i Hammershøj. Banken har 16 afdelinger, der betjener både privatog erhvervskunder rundt i landet.
Banken har et lokalt fokus og engagerer sig i sine lokalområder, blandt
andet gennem uddeling af priserne
”Sammen kan vi mere” og ”Andelskasseprisen”.
Andelskassen er en solid bank, der
for nyligt kunne aflevere et årsregnskab med de bedste økonomiske resultater i bankens mere end
100-årige historie.

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, 5700 Svendborg
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SKAL DU
HAVE FEST
I 2020
Bryllup
Fødselsdag
Reception
Natmad
Firmafest
Konfirmation
og meget mere...

Pølser | Sandwich | Burger
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Skal i have fest . . .
Kiosken i
- lej Lundby
pølsevognen
version
flot
 moderne
  

Nye lokaler og nyt menukort kommer både gæster og personale til gode.

Bryllup
Fødselsdage
Reception
Natmad
Firmafest,

og meget mere...
-Det bliver optimalt at kunne tilbyde vores gæster et større udvalg i både mad- og drikkevarer
og samtidig bliver det dejligt, at
mit personale nu får langt bedre
arbejdsforhold.
Sådan siger indehaveren af Lundby Kiosken, Preben Lund.
Den velrenommerede kiosk på Tåsinge, der oprindeligt så dagens
lys helt tilbage i 1966 samtidig
med indvielsen af Svendborg-

sundbroen, har gennemgået en
komplet modernisering.
Det, der startede som et lille skur,
er nu blevet til en supermoderne
pavillon, hvor der både er mulighed for at sidde inde og ude.

r
o
f
s
o
t
k
Konta t tilbud!
et god

--Ja, det bliver dejligt at kunne
tilbyde kunderne fine nye omgivelser, ligesom mit personale også
får et langt bedre fysisk arbejdsmiljø, siger Preben Lund.

Lundbykiosken · Sundbrovej 96
Tåsinge · 5700 Svendborg

36

Men moderniseringen betyder
også, at kunder, der er sultne - eller måske bare lækkersultne- nu
får et langt større og mere spændende menukort at kunne vælge
fra.
--Ja, vi har eksempelvis mange
forskellige grillretter at byde på,
ligesom vi har et stort pølseudvalg. Vi tilbyder det meste i drikkevarer og har i den forbindelse
fået en helt ny kaffeautomat, der
udover almindelig kaffe også
brygger de velkendte cafe-drikke

som eksempelvis Café latte og
Cappuccino, siger Preben Lund og
tilføjer:
- Og så har vi jo også en del til den
søde tand. Blandt andet kan man
nu købe kage til kaffen, ligesom
vi har et stort udvalg af is, hvor
specielt vores gammeldags isvafler er meget populære, understreger kiosk-ejeren, der i øvrigt også
udlejer pølsevogne til enhver lejlighed.

Tlf.: 22 54 49 53
www.lundbykiosken.dk
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2-3 startup iværksæTTeri go psykiaTri
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.
28 Ugeavisen svendborg

erhverv

Michael Thorbjørnsen

30 Ugeavisen svendborg

mith@faa.dk
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1-2-3 startup
Jesper Aashøj Sand

med iværksætterforløbet power Up fik Hanne
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

låger

Vi udfører stort set alle mureropgaver,
ingen opgave
er for lille.
KØKKENOK RENOVERING

Nye låger

Nye låger

KØKKENRENOVERING

AD · GARDEROBE

Misbrug og psykisk sygdo
giver ekstra problemer

● Facaderenovering
Nu udfører vi også:
● Badeværelse
● Radonmåling
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Gæsterne bydes på
en gastronomisk oplevelse
Restaurant Resumé i Svendborg byder gæsterne til bords
til en totaloplevelse i gastronomiens tegn hvor alt er
afstemt til de enkelte retter

Det er med at være tidligt ude hvis man ønsker at besøge Restaurant Resumé og nyde godt af den gode veltilberedte gastronomi. Restauranten kører
nu på tredje år, og må siges at have været en succes fra starten, og må ofte
melde fuldt optaget – ikke mindst i weekenderne.
Restaurant Resumé har ikke á la carte, - men er en restaurant med et fast
koncept. Her bydes gæsterne på alt fra velkomst med appetizers, 3 retters
menu og kaffe med sødt. Med i kuvertprisen er også vine, saft eller specialøl
afstemt til de enkelte retter. Det er et koncept, der er faldet godt i gæsternes
smag.
- Vi arbejder på en afslappet måde – men ambitiøst, siger ejer og kok Kim
Gubi Lundvaldt. Gæsterne skal have en god gastronomisk oplevelse i en god
atmosfære. De skal mad og servicemæssigt have en professionel oplevelse.
Vi lytter også til vore gæster, og grundet en stor efterspørgsel, så har vi nu
også lavet en opgraderet vinmenu.

Råvarerne er altid friske og af høj kvalitet, og så vidt muligt handles der
lokalt. Det betyder også, at der siden starten er blevet indgået endnu flere
aftaler med lokale leverandører.
Der har fra start været stor efterspørgsel på catering med mad ud af huset.
Sidste år etablerede Restaurant Resumé sin egen cateringafdeling, hvor de
har specialiseret sig i også at tage en kok med ud, hvis gæsterne ønsker det.
Når det gælder catering, så kan menuerne bestilles både med og uden kok.
Hvis der bestilles uden kok, vil der være en udførlig guide, der beskriver,
hvordan maden skal tilberedes og anrettes.
Restaurant Resumé og Resumé Catering beskæftiger i alt 20 fuldtidsansatte og heraf tre elever. Den første Resumé-Kok er netop blevet færdiguddannet, og fortsætter nu i det allerede etablerede dygtige kokketeam.

Restaurant Resumé · Møllergade 35A · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 86 42
Resumé Catering · Lundevej 5 · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 13 67
info@restaurantresume.dk · www.restaurantresume.dk · www.resumecatering.dk

Rådgivning fra erfarne byggefolk,
konstruktører og ingeniører

Erfarne bygningskonstruktører
og ingeniører med specialisering
inden for digitalt byggeri og BIM
er kernen i rådgivervirksomheden
Bygkontrol, der ligger i Svendborg. Bygkontrol er stiftet og
drevet af Jesper Veber Jeppesen,
som i øvrigt selv er bosiddende i
Svendborg. Den efterhånden veletablerede virksomhed hjælper pt.
Svendborg Kommune med skolerenoveringsprojekter for i alt ca.
14 mio. kr. i anlægsomkostninger.
På Ørkildskolen er Bygkontrol
med som underrådgiver på de tekniske fag og IKT-ledelse. Således
drager kommunen stor nytte af
ekspertisen inden for projektering og styring af de tekniske fag:
ventilation, VVS og EL – både i
forbindelse med udbud og under
selve byggeprocessen. Dertil kommer 3D-projektering og tegnings-

arbejde. En omfattende 3D-model,
lavet med udgangspunkt i den
eksisterende bygning, sikrede, at
der ikke opstod overraskelser ved
installation af det nye ventilationssystem.
Når skolens nye 3. sal står færdig
til juni, bliver den komplette asbuilt dokumentation afleveret som
en 3D-model, ligesom alle driftog vedligeholdelsesoplysninger
afleveres i Dalux FM. På den måde
får personalet det bedst tænkelige
grundlag for at planlægge og varetage bygningens drift- og vedligeholdelsesopgaver.
På Vestermarkskolen er Bygkontrol udpeget som totalrådgiveren,
der binder alle trådene sammen og
sikrer en god dialog mellem bygherre, rådgivere og entreprenører
gennem hele forløbet, så alt går
op i en højere enhed. Det er Byg-

Afdeling Svendborg
Abildvej 1, 1th
5700 Svendborg
T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk
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kontrols største ambition, at det
færdige byggeri er et, som alle involverede kan være stolte af – ikke
kun Svendborg Kommune – både
hvad angår resultatet og processen.
Der er tænkt på det hele i samarbejdet, for med afsæt i en grundig 3D-projektering sikrer Bygkontrol, at der er styr på selv den
mindste detalje, så der ikke opstår
overraskelser. Derfor inddrages
der ikke kun Bygkontrols egne
ansatte i projekteringen, men et
kæmpe netværk af eksperter og
leverandører inden for de forskellige fag.
Det er Bygkontrols filosofi, at en
grundig projektering og planlægning giver grønne tal på bygherres
bundlinje, så der lægges mange
kræfter i at udarbejde, gennemgå
og kontrollere, at alt er med, at

Afdeling København
Agenavej 31
2670 Greve
T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk

Afdeling Århus
Rokhøj 3
8520 Lystrup
T: 42 90 10 47
asl@bygkontrol.dk

alle fag har plads nok, og at ingen
skal arbejde oveni hinanden.
Direktør Jesper Veber Jeppesen
om samarbejdet med Svendborg
Kommune: ”Bygkontrol har sammen med Svendborg Kommune
stablet et fantastisk samarbejde
på benene. Kommunen kender os,
og vi kender dem. Vi bor jo lige i
nabolaget, så er der problemer på
pladsen, så er vi der gerne hurtigere, end de opstår. På både Ørkildskolen og Vestermarkskolen
har vi virkelig formået at skabe
nogle gode projekter sammen –
ikke mindst pga. de dygtige entreprenører, vi har valgt. Jeg glæder
mig til, at begge byggerier står
helt færdige og også til det videre
samarbejde på fremtidige projekter med Svendborg Kommune.”

FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

100/100
Mbit/s

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har
behov for.

12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og
symmetriske hastigheder.

478,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

Varm luft og
frost fra Sydfyn
Morten Drost er en erfaren allround elektriker,
som har specialiseret sig i luft-til-luft varmepumper
og køleanlæg i alle størrelser.

- Vi er fem mand i virksomheden,
som opererer på det meste af Sydfyn. Vi er meget med på energibesparelser. Vi er gode til luft-til-luft
varmepumper både til private og

virksomheder, boligselskaber og
institutioner, og så har vi en speciel interesse for køleteknik, som vi
gerne udlever, som leverandør eller
underleverandør i forbindelse med
nyanlæg eller optimering af ældre
energikrævende systemer.
foto: mitsvendborg.dk

- Jeg har en pæn blanding af både
privat- og erhvervskunder, siger
Morten Drost, som har 20 års erfaringer og som i 2015 etablerede
Drost El-Service ApS på Tvedvej
127 i Svendborg og siden har udført mange monterings- og serviceopgaver.

Rådgivning om tilskudsordninger
- Gælder det rumopvarmning på
varmepumper, rådgiver vi gerne
derude, så er han eller hun meget
og fremmest udfører murerarbejom
tilskudsordninger,
hvor man
velkommen til at gi’ mig et kald,
de i det sydfynske område. Min
smiler murermesteren.
ambition er at blive folks foretrukkan
fåi lokalområdet,
en økonomisk
håndsrækning
ne murer
så skulle
den rette medarbejder være
murermesterjonasbay.dk
til at skifte for eksempel et oliefyr
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års jubilæum

ud med en bedre løsning, siger Morten Drost.
Morten Drost nævner de nyeste
varmepumper fra Panasonic og Fujitsu, som han kan anbefale.

I anledning af TTS’ 35 års jubilæum vil det glæde
mig at se medarbejdere, forretningsforbindelser,
venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen

- Det er effektive
varmekilder og
søndag 3. marts
en overkommelig investering, som
kl. 10.00-14.00
hurtigt er betalt tilbage i energiMed venlig
hilsen gælder for
besparelser. Det
samme
Leif Christiansen
LED-belysning.
Her er også meget
at hente, siger Morten Drost.
Han nævner også muligheden for

store besparelser ved renovering
og nyanlæg af lavenergi-køle- og
fryserum.
- Køle- og fryserummene kan opbygges af højisolerede moduler,
der kan klikkes sammen til gulve,
vægge og lofter. Vi rådgiver om
dimensionering og kan installere
og montere køle- og fryserum i alle
størrelser og til alle formål, såsom levnedsmidler, kantinedrift,
restauration, køkken og institutioner.

VINDUER FOR LIVET
– MONTERET AF SPECIALISTEN

Tvedvej 127 · 5700 Svendborg · Tlf.: 41 43 61 67
drostelservice@gmail.com · www.drostelservice.dk

1-2_Drost_2-20p.indd 1

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.
• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer
Er der problemer med el, køl eller frost
- så ring til Drost.

03/03/2020 12:28

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certiﬁceret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

Byggeprojekter med totalløsning
www.drostelservice.dk

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

mitsvendborg.dk

TTS Langeland
har specialiseret
sig i opgaven som
totalleverandør
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Skal man i gang med et byggeprojekt, hvor man kan se fordelene
i at have en totalleverandør, så
står TTS Langeland parat med en
viden og ekspertise der kan fuldføre opgaven.
”Et typisk forløb starter med en
besigtigelse af projektet og herefter en uddybende samtale, hvor
vi og vores samarbejdspartnere
gennemgår ønsker og behov med
bygherren. Når byggeriets udformning er fastlagt og alt det
formelle som tegningsarbejde,
byggebudget og myndighedsgod-

35

kender er i orden startes processen op hvor TTS koordinerer
arbejdet med de øvrige fagentrepriser såsom VVS, el og maler
m.m. I byggeperioden holdes der
løbende byggemøder hvor bygherre samtidig er med gennem hele
processen fra start til slut” forklarer indehaveren af TTS Langeland, Leif Christiansen.
TTS Langeland har således både
tømrere, snedkere, murere og
arbejdsmænd tilknyttet hvilket
betyder at alle opgaver inklusive
jord- og betonarbejde samt kloak-

arbejde kan udføres af firmaets
betroede medarbejdere.
”Kun ved at råde over dygtige og
uddannede medarbejdere er vi i
stand til at håndtere alle disse typer byggeopgaver med stor håndværksmæssig præcision” siger
Leif Christiansen og fortsætter:
”Arbejdsopgaverne indenfor
hvert fagområde er af så forskelligartet karakter at hvert team
har deres specielle område at arbejde med - derved giver TTS og
medarbejderne kunderne det optimale udbytte af ekspertisen”.
TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble
Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64
Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk
www.tts-langeland.dk
06/03/2020 12:27

Boring og skæring i
beton udføres
Kvalitet og præcision er i højsædet hos Odense
Diamantskæring A/S og Dansk Dia-Bor A/S, der udfører alt
indenfor boring, skæring og slibning med diamantværktøj.

Når indehaveren af Odense Diamantskæring A/S (Odense) og
Dansk Dia-Bor A/S (vejle) Michael
Tao Nielsen påstår, at hans firmaer kører på den højeste klinge, så
kan det faktisk forstås rent bogstaveligt. For fakta er, at Odense
Diamantskæring A/S (Odense) og
Dansk Dia-Bor A/S (vejle) kører i
hele landet og kan klare alle typer
opgaver, når det handler om diamantboring og skæring.
Ja, vi har hele Danmark som vores
arbejdsplads, fortæller Michael

Odense Diamantskæring A/S
Nordbirkvej 1
5240 Odense NØ
Tlf.: 63 13 00 40
odensediamantskaering.dk
ods@odensediamantskaering.dk

Tao Nielsen og fortsætter:
Og så er vi nogle virksomheder, der
lægger vægt på at stå til rådighed
med råd og vejledning under projekterings- og kalkulations-fasen
samt under selve byggeriet. Det er
vigtigt for os at kunden føler sig
100 procent tryg fra start til slut,
understreger Michael Tao Nielsen.
Han fortæller videre, at 90% af
virksomhedens kunder udgør entreprenørvirksomheder og installationsfirmaer indenfor el, vvs og
ventilation.
Vi borer ud og baner vej for en
lang række installationer – bl.a. i
forbindelse med etablering af nye
rørsystemer til el, vand og varme
samt flugt- og udluftningsveje i
forbindelse med kældre og lignende, siger indehaveren.
Men Odense Diamantskæring A/S
er også stærk, når det kommer til
gulvarbejde.
Vores store gulvsav æder sig ubesværet gennem et betongulv på
op til 50 cm. En sideaktivitet til
boring og skæring er slibning af
alle former for beton- og terrazzogulve, der herved tilføres en førsteklasses finish, fastslår Michael
Tao Nielsen.
I det hele taget må det konkluderes, at Odense Diamantskæring
A/S og Dansk Dia-Bor A/S råder
over værktøj og folk til det meste.
Således har firmaerne 20 bore/
skære operatører, 12 vægsave, 25
håndholdte save, 3 wiresave, 1
cirkelsav, 7 gulvsave samt kernebor fra Ø 12mm til Ø 1300 mm. I
øvrigt skæres alt over Ø 1300 mm
med cirkelsav.
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi altid er klar til at
afgive et fast tilbud. Enten per telefon, ved besigtigelse eller ud fra
eventuelt udbudsmateriale, siger
Michael Tao Nielsen.
Dansk Diabor A/S
Ulvevænget 8
7100 Vejle
Tlf.: 70 22 42 44
danskdiabor.dk
diabor@danskdiabor.dk

DANSK DIA-GROUP (DDG)
Odense Diamantskæring A/S: Alt indenfor boring og skæring i beton
samt mindre nedbrydning (Odense).
Odense Overfladeteknik ApS: Slibning og polering af betongulve,
reparation, slibning og polering af terrazzo samt injicering af beton
(Odense).
Fyns Diamantboring & Skæring: Alt indenfor boring og skæring i beton. (Kerteminde).
Ballen Diamantskæring: Alt indenfor boring og skæring i beton.
(Svendborg).
Vestfyns Betonboring: Alt indenfor boring og skæring i beton. (Gelsted).
Dansk Dia-bor A/S: Alt indenfor boring og skæring i beton (Vejle).
Speedys Service og Montage: Alt indenfor boring og skæring i beton.
(Fredericia).
Aarhus

Dansk Dia-Bor A/S
Tlf. 7022 4244

Vejle

Dansk Dia-Bor A/S
Tlf. 2122 5474

k Dia Group
Dans
Kerteminde

g og Skæring
Fyns Diamantborin
Tlf. 3085 7210

Fredericia

Montage
Speedys Service og
Tlf. 2022 9155

Odense

ing A/S
Odense Diamantskær
nik ApS
Odense Overfladetek
Tlf. 6313 0040

Svendborg

ing
Ballen Diamantskær
Tlf. 4029 3797

31

Der er fart på i Svendborg, og 2020
bliver et spændende år for kommunen
Året er skudt i gang på baggrund af
en følelse af optimisme og en tro på
en positiv fremtid for hele Sydfyn.
Ikke mindst på erhvervsområdet hvor
kommunens blomstrende erhvervsliv
er blevet yderligere forstærket med
etableringen af et erhvervskontor.
Med etableringen af erhvervskontoret har eksisterende og kommende virksomheder i Svendborg
kommune ikke blot fået en indgang til kommunen, men også et
bindeled mellem virksomheder,
kommune og det øvrige erhvervsfremmende system. Erhvervskontoret kan hjælpe med udvikling,
viden, vækst og netværk og henvender sig til såvel byens etablerede virksomheder, som den helt nye
iværksætter med den spirende ide.
Erhvervskontoret ligger i Fremtidsfabrikken på Jessens Mole
og deler lokaler med en række
iværksættere og mindre virksomheder. Kontoret er derfor tæt
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på erhvervslivet og døren til Erhvervschef Søren Bach-Hansens
kontor står altid åben, hvis du har
spørgsmål til erhvervsmulighederne i Svendborg eller har brug
for viden om, hvad der rører sig i
kommunen på det erhvervsmæssige område.
For at understøtte det gode erhvervsklima i byen, arbejder man
i kommunen målrettet på at styrke dialogen mellem virksomhederne og kommunen. Det betyder
bl.a. at kommunen arrangerer en
række større branchemøder, ligesom Svendborgs borgmester Bo
Hansen igennem det seneste år
har været på en lang række virk-

Iværksættercase

somhedsbesøg og ikke mindst har
haft mere end 200 erhvervsfolk
fra forskellige brancher til morgenkaffe og en snak på borgmesterkontoret.
Svendborg – en kommune i
rivende udvikling
Svendborg har i de senere år oplevet en øget tilflytning til byen, og
netop det gode iværksættermiljø
byen kan byde på, gør kommunen attraktiv for tilflyttere med
iværksætterdrømme.
Den øgede tilflytning har også resulteret i et regulært byggeboom
i kommunen, og der er planer om
at opføre mere end tusind nye boliger fordelt på 31 byggeprojekter.
Det er tale om et historisk byggeboom, og det sker i følgeskab med
andre store byggeprojekter, som
fx opførelsen af uddannelsesinstitutionen SIMACs nye bygninger på Nordre Kaj, hvor man vil
skabe endnu bedre rammer for
fremtidens maskinmester-, skibsfører- og skibsofficerstuderende.
Byggeriet kommer ikke til at stå
alene, men bliver katalysator for
udviklingen af Svendborg Havn

version 2.0, og målet er at Simac
som videninstitution skal indgå
som en aktiv del af Svendborg og
Svendborg Havn.
Planerne for området inkluderer
en helt ny bydel på Nordre Kaj,
hvor der udover erhverv og opførsel af boliger også er planer om
fritlægning af Kobberbækken,
hvilket vil bidrage med et rekreativt, grønt miljø i området, samt
sikre den nye bydel mod de øgede
nedbørsmængder, som man forventer, vil komme i fremtiden.
Med rødderne i historien og
blikket rettet mod fremtiden
Det maritime har historisk haft
stor betydning i Svendborg, og
har det fortsat. Derfor er Svendborg Kommune også blevet primus
motor i et samarbejde på tværs af
de sydfynske kommuner at styrke
Sydfyn som et maritimt kraftcenter, der skal styrke innovation,
uddannelse – og ikke mindst det
maritime erhvervsliv på Sydfyn.
Det er initiativer, der peger mod
fremtiden, og som er med til at
sikre at kommunen fortsat er attraktiv både for borgere og erhvervsliv.

Hvem: Ulf Bertelsen
Hvad: United Wind Force
United Wind Force leverer service og reservedele til vindmølleproducenter og vindmølleejere. Virksomheden er bindeleddet mellem
sydeuropæiske vindmølleproducenter og nordeuropæiske producenter af vindmølledele.
Virksomheden startede op 1. februar 2018, og er i løbet af 2 år gået
fra ingen ansatte, til at de i dag er 7 personer i virksomheden - og
planen er at udvide yderligere i de kommende år.
Selvom Ulf havde netværket til at starte op som selvstændig indenfor
vindmølleindustrien, har han været glad for at være en del af miljøet
og netværket på Fremtidsfabrikkerne.
Han har særligt hæftet sig ved det generelle ønske om at videndele
og hjælpe hinanden, som han har oplevet blandt virksomhederne på
Fabrikkerne. Derudover fremhæver han også ShareFifty5’s kurser,
samt deres store netværk, som han også har kunne trække på.
Generelt er det hans oplevelse, at der er god hjælp at hente i opstartsmiljøet i Svendborg. Man hjælper hinanden på tværs – for selvom man arbejder inden for forskellige områder, er der stadig mange
praktiske ting, der er ens for alle nystartede virksomheder.
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APS
byder foråret velkommen!

Træbriketter

KOM IND I EN
AF VORES AFDELINGER OG SE
E
MULIGHEDERN

af birketræ.
1 pakke = 10 kg

1 PALLE/96 PK.

2195,-

Læggekartofler
Flere forskellige sorter.

Afhentet

PR. SÆK

4 PAKKER

110,-

149,-

Vildtfuglefrø
eller solsikke

Max 2 sække pr. kunde pr. dag.
Tilbuddet gælder fra d. 23/3 til
og med d. 4/4.

SPAR
OP TIL
30,-

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12
Højlund Mølle
Ørbækvej 268A
5892 Gudbjerg

Tarup Mølle
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle
afd. Aarup
Holmelund 32
5560 Aarup

Højlund Mølle
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk
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Hotel Svendborg i ny
moderne udgave
Ombygning for 12,5 millioner kroner betyder blandt andet udvidelse
af lounge- og terrasseområde samt ny indgang og reception.
-Jeg er både glad og stolt over, at vi
har kunnet gennemføre udvidelsen
samtidig med, at hotellet har kørt
på fuld drift.
Sådan siger hoteldirektør Tom
Pelle Jensen, efter at han nu kan
præsentere Hotel Svendborg i en
ny moderne udgave.
De sidste måneder har hotellet
haft besøg af hårdtarbejdende og
højlydte håndværkere, der blandt
andet har stået for at lave en ud-

videlse af lounge- og terrasseområdet, ligesom hotellet har fået en
helt ny indgang og reception.
- Det er en naturlig og nordisk stil.
Cedertræet går igen både udenfor
og inde. Med udgangspunkt i den
velkendte væg i hotellets restaurant, Krinsen. I sommer blev byggeriet skudt i gang. Først ved indgangen fra parkeringspladsen med
nye faciliteter, indgangsparti og
rygegård. I september var det færdigt og den store etape gik i gang

med ny reception, loungeområde
og restaurant samt indgangsparti
mod Centrumpladsen, forklarer
Tom Pelle Jensen.

også en udfordring, som jeg nu mener, vi har løst til alles tilfredshed,
understreger, Tom Pelle Jensen og
tilføjer så afslutningsvis:

I alt 12,5 millioner kroner har ombygningen, der har betydet mere
lyse og moderne omgivelser, kostet.
-Vi nåede det, og vi er meget glade
og stolte over resultatet. De seneste år har vi oplevet et stigende
antal gæster på Hotel Svendborg.
Det er selvfølgelig positivt, men

- Og herfra skal også lyde en stor
ros til medarbejderne, der har
trukket et kæmpe læs. Det skal de
have tak for. Og vi er derfor meget
stolte af, at gæsterne også har anerkendt indsatsen, da vi er nomineret til Årets Konferencecenter.

Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1 · 5700 Svendborg
Telefon +45 62 21 17 00 · Restaurant +45 62 17 62 03
www.hotel-svendborg.dk · booking@hotel-svendborg.dk
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En god partner
når der skal
buTiksliv
energioptimeres
36 Ugeavisen svendborg

Tirsdag 19. november 2019

Lander & Gerlach har stor erfaring
og ekspertise til at løse opgaver med
energirenoveringer
Står man med en opgave, hvor der de virksomheden og åbnede egen
skal energioptimeres i f.eks. sin malerafdeling.
bolig, så er det en god idé at alliere
sig med tømrer- og snedkerfirmaet - Det er vigtigt at uddanne nye
Lander & Gerlach, som med mange svende indenfor faget, så naturligårs erfaring på området, har spe- vis har vi også lærlinge, siger Sune
cialiseret sig indenfor energire- Lander. Som nichevirksomhed skal
noveringer.
Håndværksfirmaet vi også sørge for at uddanne gode
tager i den forbindelse også total- svende. Det gør vi sammen med
Her ses Nikita
Büchert (til højre)
sammen
med en
af
løsninger
forTrøjborg
privatkunder
på regode
samarbejdspartnere,
hvor vi
sine modeller. PR-foto
noveringsdelen. I 2019 udvidede i perioder bytter lærlinge, så den

Bronze til lokal frisørelev
Svendborg: Nikita Trøjborg
Büchert, der er frisørelev i Art
of Hair Intercoiffure, Tinghusgade i Svendborg, har i to
dage klippet, farvet og stylet
modeller til sin svendeprøve på Frisørskolen i Odense.
Det har hun gjort så godt, at
hun nu har bestået sin svendeprøve med en bronzeme1-2_Lander &dalje.
Gerlach_2-20p.indd 1
I fire år har Nikita Trøjborg

Büchert været elev hos Helle
Baumann Jensen i salonen,
hvor hun fortsætter som frisørassistent. I den forbindelse forklarer Helle Baumann
Jensen i en pressemeddelelse.
- Man smider ikke guld på
gaden, og jeg er meget stolt
over Nikitas flotte resultat./
exp

enkelte lærling får en så bred faglig oplæring og kendskab til faget,
som det kan lade sig gøre.
- Det vi vægter højt er, at kunderne
føler sig i trygge hænder når de
henvender sig til os, at de bliver
hørt og får deres ønsker indfriet
indenfor gældende lovgivning. Tillid og tryghed er vigtigt i alle kunderelationer.

Lander & Gerlach, der i dag beskæftiger fem svende og tre lærlinge, har eksisteret siden 2016, hvor
Lasse Gerlach skiftede fra at være
ansat til at træde ind som partner i
håndværksfirmaet, som Sune Lander startede i 2007. Firmaet er nu
for fjerde år i træk nomineret til
titlen som ”Årets Tømrer”, - en titel
som de blev kåret til i 2018.

Indehaver Jens Christian Møller er tilfreds med indretningen af guldsmedeforretningen. PR foto

Ny indretning hos guldsmeden

Håndværkervænget 5, 5700 Svendborg, Tlf.: 30 50 44 55,
sune@lander-gerlach.dk / www.lander-gerlach.dk

Svendborg: Guldsmed Lauridsen i Møllergade i Svendborg har investeret i en ombygning af en del af forretningen. Det er en helt ny shop in
shop, altså en ny afdeling af
Ole Lynggaard Copenhagen,
hvor der vises nogle af Dan-

Vi gir’ dig smilet igen

marks mest eksklusive smykker i guld og i sølv.
Ole Lynggaard Copenhagen har cirka 50 guldsmede
siddende i deres værksted
Hellerup. Man sælger deres
smykker over det meste af
verden, men kun få udvalgte

guldsmede og juvelerforretninger i Danmark forhandler deres brand. På Fyn kun i
Odense og i Svendborg.
- Vi er meget stolte af resultatet, fortæller indehaver
Jens Christian Møller i en
pressemeddelelse.

Overvejer
du at skifte
bank?
Lad Dennis gå på jagt efter
positive overraskelser og mulige
besparelser i din økonomi.
Book et møde på 63 10 15 41.

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en
positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye
tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder
– med et smil på læben.

Få et uforpligtende
økonomitjek

Dagli’ Brugsen Stenstrup

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03
Odense C
Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66
Stationsvej
16 .M5771Tagtækkervej
Stenstrup8. (bag
Tlf.:Rosengårdcentret)
62 26 13 53 . Web:
www.coop.dk
Odense
· Tlf. 66
13 64 67
www.tpt.dk

Åbningstider:
Tilfredshedsgaranti
• Betaling
til 5 år •-ISO
9001 kvalitets-certificeret
Man
- Søn:op08.00
20.00
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Ny shop
i shoppen med Egetæpper

Farve X-perten kan nu som de hidtil eneste på Fyn præsentere kunderne for en shop i shoppen kun
med fokus på produkter fra danske
Egetæpper. En sådan shop er indrettet både i butikken i Svendborg
og i Ringe.
- Det er lidt af et skulderklap, vi
har fået af Egetæpper, siger Kim
Hofmann, indehaver af Farve Xperten. På en mindre og veldisponeret plads har vi nu et meget
større udvalg af alle de forskellige
tæpper i alle de farver, de bliver
produceret i.

I Svendborg er det gulveksperten
Sebastian Sandgaard, der skal vejlede kunderne, mens det i Ringeafdelingen er Jimmi Svensson.
Hele udvalget
- Vi har hele tiden forhandlet tæpper fra Egetæpper, men nu har vi
i vores Egetæpper-shop prøver på
hele udvalget af tæpper og øvrige
produkter så som vinyl og tæppefliser, der er populære i børnehaver
og i butikker, siger Sebastian Sandgaard.
- Når kunden kommer ind i butik-
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ken, finder vi ud af, hvilken gulvtype der skal vælges. Vi tilbyder at
montere, men kunden kan også selv
vælge at gøre det. Hvis det er et
Egetæppe, kunden vil have, kan vi
nu vise hele udvalget, og er det ikke
nok at se det her i butikken, kan vi
komme ud til kunden med noget af
udvalget. Vi kan også sørge for opmåling.
Kompromisløs kvalitet
- Kunden får et tilbud, og vi aftaler en dato for arbejdets udførelse.
Hvis vi ikke lige har tæppet på la-

ger, kan vi få det leveret i løbet af få
dage, siger Sebastian Sandgaard.
Alle Egetæpper er godkendt af
Astma- og Allergiforbundet. Kvaliteten er kompromisløs med komfort i særklasse og giver et sundt
indeklima. I produktionen lægges
der vægt på, at tæpperne skal være
miljørigtige.
- Ud over tæpper har vi også andre
typer af gulvbelægning, således at
vi med vores maling og gardiner
kan hjælpe på rigtig mange områder ved indretningen, tilføjer Kim
Hofmann.

LokaLavisen nyborg 07

.ddk
- Din maling & gu
ulvleverandør
• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

Svendborg

Odense

Ringe

Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg

Klokkestøbervej 12
5230 Odense M

Gørtlervej 4
5750 Ringe

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk · www.farvexperten.dk

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.
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Erfarent
makkerpar
styrer
virksomheden
Tømrermestre K-K Nielsen ApS klarer
alle opgaver indenfor træets håndværk
De er et stærkt makkerpar, og kender hinanden rigtig godt. Ken og
Kenneth Nielsen er ikke brødre,
- men har kendt hinanden siden
barnsben, blev begge udlært indenfor træets håndværk, - og i

2007 stiftede de Tømrermestre
K-K Nielsen ApS, hvor de supplerer hinanden på bedste vis. I dag
er de fem fagligt dygtige og erfarne i firmaet samt en lærling, hvor
de udfører alle opgaver indenfor

tømrer- og snedkerfaget.
- Vi går meget op i, at vi er effektive og holder vores aftaler, siger
Ken Nielsen. Det meste af året,
specielt forår og sommer, går med
at skifte tage. Det er et område,
som vi har meget ekspertise med.
Tømrermestre K-K Nielsen ApS ligger ikke stille i vinterhalvåret. Her
står opgaverne meget på renoveringer af alle slags lige fra små opgaver

til totalentrepriser, energiløsninger
med efterisoleringer, samt at de har
mange udskiftninger af døre og
vinduer. Hvis der i forbindelse med
opgaverne her er brug for gipsarbejde, så er det også et område, hvor de
er meget dygtige og effektive.
Virksomheden udfører opgaver
primært i det sydfynske område,
men påtager sig og har opgaver
over hele landet.

Agerskiftet 10 · 5881 Skårup · Tlf.: 20 76 98 31 · ken@k-k-nielsen.dk · www.k-k-nielsen.dk

Fra to travle lederjob til
selvstændige købmænd
- MENY i Hesselager
er en veletableret og
gammel købmandsforretning med et stort
opland; det fristede os,
siger Jan Klingenbjerg,
der sammen hustruen
Simone nu er på fuld tid
i egen virksomhed.

- I den gamle bydel i Hesselager
har der i snart 100 år været drevet købmandshandel, siger 39-årige Jan Gårde Klingenbjerg. Irene
og Keld Petersen, som Simone og
jeg overtog virksomheden fra 1.
januar 2020, er tredje generation
på pladsen.
- De har været tilsluttet købmandskæden MENY siden 2015, og da
vi hørte, at den var til salg, så fristede det os, fortæller Jan Klingenbjerg. Den er veletableret og
med charcuteri og slagterafdeling
og en stor kundekreds i et bredt

opland mellem Svendborg, Nyborg
og Ørbæk.
En del af
lokalsamfundet
Simone Klingenbjerg, der er 30 år,
kommer fra en lederstilling som
frugt og grønt-chef i Føtex i Nyborg, og Jan var salgschef i Føtex i
Rosengårdscentret.
Begge har en lang fortid i dagligvarebranchen. De mødte også
hinanden for seks år siden i Føtex
i Svendborg, hvor de begge var
ansat.

- Vi bor på Thurø og har tre drenge
på under fem år og havde to lederjobs, så det lå nærmest i kortene,
at skulle vi have styr på fremtiden, så var det en god idé at forene
kræfterne som købmænd i egen
butik, siger Simone Klingenbjerg.
- Vi har også et fint netværk, der
kan hjælpe os med børnene. Vi ser
frem til at blive en del af lokalsamfundet her i Hesselager, men
vi har allerede som selvstændige
mere frihed i forhold til børnene,
end vi havde før.

Østergade 66 · 5874 Hesselager · Tlf.: 2296 9456 · Mail: jan.gaarde@meny.dk · www.meny.dk
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Kvalitet giver glade
og tilfredse kunder
Svendborg Murerforretning er en dygtig
og erfaren partner til alle fagets opgaver
Selvom Svendborg Murerforretning kun har eksisteret i omkring
et år, - så er det en murervirksomhed med stor erfaring og faglig
kunnen i det solide håndværk.
Joakim Jacobsen blev udlært i
faget i 2012, og med en solid baggrund fra sin gamle læreplads, så
var han rundt ved andre firmaer
for at skabe en endnu bredere erfaring.
- Jeg havde lysten til at starte som
selvstændig, så det var tiden nu,
siger Joakim Jacobsen, der også
lige har ansat en lærling. Det har
jeg heller ikke fortrudt, for der er
god gang i opgaverne. Vi laver alt
indenfor murerfaget, både nybygninger og renoveringer.

Hos Svendborg Murerforretning
vægtes kvalitet højt for det giver
også glade og tilfredse kunder,
der ved, at når opgaven er færdig,
så er det kvalitetsarbejde, der er
udført og med stolthed i håndværket.
Der er efterspørgsel efter murerforretningens assistance. I øjeblikket arbejdes der på et nyt hus
på Langelinie i Odense, og når den
opgave er afleveret, er der udsigt
til flere opgaver på Langelinie, og
ellers ved siden af de øvrige opgaver skal 42 værelser med bad samt
gangarealer på en efterskole i det
midtfynske renoveres.

Christiansvej 51, 5700 Svendborg,
Tlf.: 23 39 76 99, info@svendborgmurerforretning.dk
www.svendborgmurerforretning.dk

Bang-Co
Bådtransport & Bådebroer

Henning Lerche
Tankefuldvej 34
5700 Svendborg

Tlf. 20 21 79 46
post@bang-co.dk
www.bang-co.dk

39
1-2_Bang og co_2-20pindd.indd 1

02/03/2020 16:26

36 Ugeavisen svendborg

Tirsdag 19. november 2019

buTiksliv

stand

k
en
eaktion
nøden gør os
stra.
mindre
akler
ver
sen er
blem
vorlige
fra den
en efter
måne-

ttere,
stress.
ndhed
år dør
af stress
ag komer dag
d stress.
den

ET GODT

HÅNDVÆRK
HVER
GANG…

VI UDFØRER:

søg hjælp lige så snart du bliver
føre til alvorlige sygdomme
bevidst om, at der er noget, der
som depression og angst, hjerikke er som det skal være.
te-kar-sygdomme og forværrelse
Jeg tilbyder et gratis stresstjek - i
af diverse andre sygdomme.
helhedsHUSET eller over telefon
Jo tidligere man stopper stres- og en snak om hvorvidt vi kan
sen, og jo bedre hjælp man
noget i helhedsHUSET, der
får,
jo
større
chancer
er
der
for
Her ses Nikita Trøjborg Büchert (til højre) sammentilbyde
med en af
passer
til din
atsine
komme
af stressen uden
modeller.ud
PR-foto
Kontakt os
på tlf.
26situation.
85 80 47 hvis du har en brolægningopgave,
Vi ved hvad vi snakker om, vi har
varige mén.
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning.
nemlig prøvet Indehaver
det selv Jens
og har
I helhedsHUSET på Tåsinge har
Christian Møller er tilfreds med indretningen af guldsmedeforretningen. PR foto
uddannet os til at hjælpe andre ud
vi forskellige tiltag i forhold til
af stress og ind i balance igen.
stresshåndtering.
Tjek det ud! Og
Svendborg: Nikita Trøjborg Büchert været elev hos Helle

• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning
• Flisebelægning • Støttemure • Opretning

Bronze til lokal frisørelev

Vi kører overalt på Fyn…
Brolægger
Allan Vogn
Ny indretning
hos guldsmeden

Büchert, der er frisørelev i Art Baumann Jensen i salonen,
of Hair Intercoiffure, Ting- hvor hun fortsætter som frihusgade i Svendborg,
har i Gregersen
to sørassistent. I den forbindelSusanne
dage klippet, farvet
og stylet
se forklarerogHelle
Baumann Svendborg: Guldsmed LauCoach,
hypnoseterapeut
mindfulnessinstruktør
modeller til sin svendeprø- Jensen i en pressemeddelel- ridsen i Møllergade i SvendSkriver
om
sundhed
for
krop
og
sind
i mitsvendborg.dk
– MAGASIN
borg har investeret
i en omve på Frisørskolen i Odense. se.
- Man smider ikke guld på bygning af en del af forretninDet har hun gjortwww.facebook.com/helhedsHUS/susanne.gregersen@gmail.dk
så godt, at
hun nu har bestået sin sven- gaden, og jeg er meget stolt gen. Det er en helt ny shop in
deprøve med en bronzeme- over Nikitas flotte resultat./ shop, altså en ny afdeling af
dalje.
Ole Lynggaard Copenhagen,
exp
hvor der vises nogle af DanI fire år har Nikita Trøjborg

marks mest eksklusive smyk-

Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon:
ker i guld26
og i85
sølv.80 47
Ole Lynggaard Copenhaallan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk
gen har cirka 50 guldsmede

.

siddende i deres værksted
Hellerup. Man sælger deres
smykker over det meste af
verden, men kun få udvalgte

guldsmede og juvelerforretninger i Danmark forhandler deres brand. På Fyn kun i
Odense og i Svendborg.
- Vi er meget stolte af resultatet, fortæller indehaver
Jens Christian Møller i en
pressemeddelelse.

ÅBNINGSTIDER
Man-tors: ........ kl. 08.00 - 17.00
Fre: ...................... kl. 08.00 - 15.00
Lør:............................................. lukket
Søn: ........................................... lukket

Overvejer
du at skifte
bank?

Vi gir’ dig smilet igen

Periodesyn fra kr. 350,(Gælder hele dagen)

VI SYNER:

Lad Dennis gå på jagt efter
positive overraskelser og mulige
besparelser i din økonomi.
Book et møde på 63 10 15 41.

MOTORKONTOR:

Hos os kan du få foretaget:
• Syn af bil/varebil op til
•
Omregistrering
3500 kg totalvægt
•
Udlevering af
• Trailer
nummerplader
• Campingvogn
•
Afmelding
af
hos os skal have en
•Tandproteser
Motorcykel er vores passion. Patienter
nummerplader
oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye
•positiv
Periodesyn
af M2 busser
tænder.
Vi hjælper dig, så du kan tage
del i livets gode stunder
Velkommen
til
op til totalvægt
– med
et smil på læben.
på 3500kg
Bilsyn Svendborg

oner

Få et uforpligtende
økonomitjek

Hilsen Lars Holden

st,

BILSYN SVENDBORG
Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03
Torvegade 1 (Hafniahus)
· Tlf.SVENDBORG
66 13 64 66
GOTLANDSVEJ
9 · 5700

!

Svendborg
Odense C
Odense M

Telefon: 40 50 96 67
www.tpt.dk
Mail: info@bilsynsvendborg.dk
Tilfredshedsgaranti
• Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK

org
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Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67
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Han er tredje generation
af forretningen, der her i november havde 113 års forretningsjubilæum og dermed er
én af Svendborgs ældste forretninger. /exp

Vinduer i topkvalitet
Svendborgvinduer leverer vinduer i alle afskygninger
til såvel private som virksomheder.
Er man i en situation, hvor man
har lyst til at få udskiftet sine vinduer, eller står man måske og skal
have bygget drømmehuset, ja så er
Svendborgvinduer ApS så absolut
en kvalificeret medspiller.
--Ja, vi er er en produktionsvirksomhed, der i Danmark producerer vinduer, døre, facader og lign.
af høj kvalitet i KOMPOSIT. Vi
bruger profilet REHAU som er fra
en af Europas største producenter.
REHAU`s profilsystem udmærker
sig i at være et af de absolut bedst
designede på markedet, pænt,
slankt og med høje isolerings- og
lyddæmpningsevner, fortæller indehaver Lars Jensen.
Han fortæller endvidere, at Svendborg Vinduer ApS producerer og
får produceret vinduer og døre på
højteknologiske produktionsan-

læg, der sikrer ensartethed, korte
leveringstider og højeste kvalitet
til konkurrencedygtige priser.
Desuden kommer beslag udelukkende fra de førende beslagsleverandører, og er nøje udvalgt for at
kunne klare det nordiske klima.
Vi forhandler også i dag et af markedets bedste Træ/Alu vinduer,
et vindue der er opbygget med
indvendigt træ og udvendigt aluminium, og hvor der i mellem træ
og aluminium er indbygget kompositmateriale. Det giver længere
holdbarhed og bedre isolering.
-Og så er det vigtigt at understrege, at vi leverer til såvel private
som virksomheder, og at alle er
velkommen i vores store udstilling for en god rådgivende snak,
siger han.

Gotlandsvej 4, 5700 Svendborg · Mail: info@svendborgvinduer.dk · Tlf.: 6222 0671

VVS-BILEN A/S:

Vores kunder vælger Bosch
- Den teknologiske udvikling gør
energioptimering til en sikker investering, siger Morten Caspersen,
der er indehaver af VVS-BILEN
A/S i Svendborg og Climate Partner med Bosch.
VVS-BILEN A/S på Gammel Skårupvej 80 i Svendborg har en stor
og trofast kundekreds. Det tilskriver Morten Caspersen, at han, da
han for godt 30 år etablerede sig
som selvstændig, besluttede ikke
at gå på kompromis med kvalitet.
Derfor valgte han at blive VVS
Climate Partner med tyske Bosch.
- Mine kunder er hovedsageligt
private. De vælger serviceaftaler
til deres naturgasanlæg med os,
fordi de både har tillid og erfaring
med os og Bosch, siger Morten
Caspersen.

30 års erfaring
med service
Vores kunder vælger VVS-BILEN
A/S fordi vi har været med i hele
naturgasudviklingen. Vi har 30
års erfaring og vi skal som Bosch
Climate Partner løbende deltage i
Bosch’ tekniske kurser for at følge
den seneste udvikling.
- Bosch har et brand, som forpligter, og når man bliver Bosch
Climate Partner for gasfyr og varmepumper, skal man opfylde en
række krav indenfor uddannelse,
kvalitet og kundeservice.
- Bosch Climate Partnere har fokus på kundeservice og gennemførte installationer. Det er vores
opgave at give kunden en grundig
instruktion i brugen af produktet,
som vi leverer og installerer, siger
Morten Caspersen.

Tilskudsmuligheder
og lav rente
Renten er stadig lav, og der er
fortsat tilskudsmuligheder til private udenfor fjernvarmeområderne, der skifter centralfyret eller
oliekedlen ud med et gasfyr eller en
varmepumpe. Den lave rente gør,
at investeringen blandt andet i et
kvalitets-Bosch-gasfyr er hjemme
igen på få år.
Et Bosch-gasfyr efterses hvert an-

det år, mens Bosch-varmepumper
over 5 kw lovpligtigt skal ses efter
hvert år.
VVS-BILEN A/S er medlem af en
garantiordning som leverandør af
gasfyr og varmepumpeløsninger.
Morten Caspersen peger tillige
på, at han gerne hjælper med en
beregning, der viser, hvilket gasfyr eller varmepumpe, der passer
bedst til boligen ud fra pris, årlig
besparelse og tilbagebetalingstid.

VVS-BILEN A/S · Gammel Skårupvej 80 · 5700 Svendborg
Telefon: 62 20 22 22 · mc@vvsbilen.dk · www.vvsbilen.dk

41

SÆTTER KULØR
PÅ DET HELE

Lindas Malerfirma har
succes med dekorative
løsninger til både private
og erhverv
Står man som privat eller firma og søger en
professionel maler, så kan det være en god idé
at henvende sig til Lindas Malerfirma, der
med sit faguddannede personale har erfaring
og ekspertise i at løse alle slags opgaver lige
fra renovering, genopfriskning og maling af
helt nyt.
- Vi udfører både malerarbejde inde og ude, og
i alle sammenhænge går vi ind til opgaven med
samme passion, siger indehaver Linda Weber
Hansen. Ingen opgaver er for store eller for
små, og vi prioriterer alle opgaver lige højt.
Vi er også rigtig gode til privatkunder, - for at
komme i private hjem er et stort tillidsforhold,
og vi er meget tillidsfulde.
I øjeblikket har Lindas Malerfirma godt gang i
opgaver med effektspartel og glimmermaling.
Her er flere betænksomme i begyndelsen –
men efter at have set prøver og færdige resultater, så er det noget, der vækker begejstring
hos kunderne. Senest hos First Stop, Svendborg Dækcenter, der har fået lavet en væg med
effektspartel og glimmermaling. Dette i forbindelse med opfriskning af lofter og vægge i
receptionen.
- Der er flere og flere, der får det lavet, og vi
oplever
en stigende efterspørgsel som rygtet
42

spreder sig. Det er en god form for færdiggørelse af en væg, så den også bliver dekorativ,
- og det hele til en fornuftig pris.
- Lige nu har vi mange små opgaver hos vore
kunder, hvor vi har mange sjove og specielle
løsninger i forhold til effektspartel og glimmermaling. Vi har og arbejder med flere standardfarver, eller specialfarver.
Lindas Malerfirma har der udover yderligere
5 svende og tre lærlinge samt kontorpersonale
ansat. Det er et firma, der arbejder fleksibelt
og serviceorienteret - både før, under og efter
udført arbejde.
Som medlem af Danske Malermestre er deres
malerarbejde altid udført med en høj standard
og stor faglig viden, som tydeligt ses i deres
færdige maleresultater.
Lindas Gulvafslibning er også kommet godt
fra start. Her er det Tim Finsen der varetager
slibning og behandlig af trægulve, trapper

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13
5700 Svendborg

og bordplader. Vi har bla. Fundet nogle lækre
olier til feks. Bordplader, som er godkendt af
fødevarestyrrelsen. Disse olier fås i mange
forskellige kulører.
Linda Maler er i øvrigt blevet finalist, for 2 år
i træk, i Årets Håndværker ved anmeld håndværker.dk
-Det betyder rigtig meget for os at være nomineret, da det jo er vores kunder der giver os
anmeldelser, efter udført arbejde.
Linda har i øvrigt lige åbnet et stort showroom i forbindelse med novacolor. Dette er
italienske produkter som virkelig er værd at
vise frem. Her har alle mulighed for at komme
og blive inspireret af de helt unikke produkter
som kan laves på lofter, vægge og gulve. Giv
gerne Linda et kald hvis du er nysgerrig og
gerne vil have lavet et helt unikt stykke kunst
på en af dine vægge.

Mobil 22 77 91 48
Linda Weber
Hansen
Mobil
22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com
lindasmalerfirma@gmail.com
Sangdrosselvej 13

5700 Svendborg
Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

Vedvarende energi
er en god investering
Ollerup El har specialiseret
sig på området grøn energi

Det

grønne

Autoriseret elinstallatør Michael starten på perioden med instalJenker, der i år kan fejre 10 års lation af solcelleanlæg under de
jubilæum med Ollerup El, har populære tilskudsordninger. Det
stor fokus på grønne energiløs- gav et kraftigt opsving inden for
ninger. Udover at udføre daglige branchen indtil politisk ændring
elopgaver, så er opgaverne pri- af ordningen stoppede det brat.
mært rettet mod den vedvarende Jeg holder mig hele tiden up to
AF CHR ISTIAN DAN JEN SEN
energi. Han har specialiseret sig i date med hvad der rør sig inden
solcelleanlæg med batterier samt for solceller og batterianlæg, og
varmepumper. Michael Jenker er ersørger
mig med
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– Features: Brusesystem med in- postevand til rent basisk hydrogenrigt vand fyldt med
tuitivt Smartcontrol antioxidanter. Med ioniseret vand kan du neutralisere
betjening. Betjenes
via trykknapper ophobet syre og affaldsstoffer i kroppen, få mere energi,
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Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg
Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk
www.hojlund.dk

Henrik Bjerggaard Hansen,
indehaver.
Og han fortsætter:
-Hvad der også er populært
i forbindelse med Højlund
Mølle ApS, er virksomhedens
årlige forårskampagne.
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anderledes. Vi vil gerne
gøre vores for klimaet.
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BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM
- gavner både trivsel og pengepung
Ring og hør nærmere…

METROAIR 6, 8 og 10
varmepumper
METROAIR luft til
vand varmepumper
er beregnet til at
levere varme til
husets vandbaserede varmesystem.

METROAIR kompakt
styring til varmepumper
METROAIR kompakt
styring giver mulighed for overvågning
og indstilling af et
varmesystem med
én varmepumpe.

METROAIR 14 og 20
varmepumper
METROAIR luft til
vand 14 og 20 kW
varmepumper er
beregnet til at levere
varme til større
huses vandbaserede
varmesystem.

METROAIR styring
til varmepumper
METROAIR styring er
et avanceret styremodul, som sammen
med varme-pumper og eksterne
beholdere skaber et
komplet og optimeret
varmesystem.

LANDET BLIK & VVS APS

Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32
www.landetblik-vvs.dk
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Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode
råd om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

Telefon: 30 50 44 55
Mail: lg@lander-gerlach.dk

Vinlandet:

Tag på rundrejse
i vinens verden

Thomas Pedersen er vinhåndværker. Han har i hele sit voksenliv
interesseret sig for vin og startede derfor virksomheden Vinlandet i Odense i 2006 – Vi handler på
nettet, men er også meget synlige
i virksomheder, restauranter og
med vinsmagninger, samt leveringer ved det faste lagersalg i
Odense.
- Jeg er vinhåndværker, som interesserer mig for alt, hvad der
sker i vinens vidunderlige verden,
siger Thomas Pedersen, der i 2006
startede Vinlandet, som ligger på
Klokkestøbervej i Odense.
Thomas Pedersen er i en løbende
dialog med sine kunder, selv om
det første møde ofte er på nettet,
hvor vinelskere kan gå på opdagelse på Vinlandets hjemmeside.
Thomas Pedersen ser også mange
af sine kunder, når Vinlandet holder lagersalg hver fredag eftermiddag på Klokkestøbervej
i Odense for både grupper
og enkeltpersoner.
- Vinlandet har faste lave
priser på sortimentet,
samt restpartier, som vi
tilbyder til lavere priser
for at skaffe plads til flere

nye og spændende vine til vore kunder, siger Thomas Pedersen.
Vinklubber og virksomheder
- Ellers går mine dage med at servicere restauranter, finde spændende vine, og få leveringerne fra
hånden. Så afholder jeg vinsmagninger i vinklubber, virksomheder og private i hele landet.
- Her både taler vi om vin og smager på vin, siger Thomas Pedersen. Vi kommer på en interessant
og oplevelsesrig rundrejse, hvor
vi ser på lande, områder, druesorter og måderne at anskue vinfremstilling på, og hvordan kan
man fuldende en smagsoplevelse.
Dertil kommer jeg med gode råd
og tips til opbevaring og servering af god vin til god mad.
- Vinsmagninger sker dels i Vinlandets lokaler i Odense, dels kommer
vi også gerne og holder vinsmagninger i virksomheder. Det kan
være aftenarrangementer
eller umiddelbart efter arbejdstids ophør, hvor man
gerne vil samle medarbejderne til en lærerig hyggestund med vinforedrag
og smagning.

Klokkestøbervej 29 A - 5230 Odense M · Tlf.: 81 71 12 71
vin@vinlandet.dk · www.vinlandet.dk
Telefontid: Hverdage 09.00-17.00
Butik åbent: Fredag 12.0-17.00 · Lørdag kl. 11.00-14.00
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Autoværksted klar til endnu en udvidelse
Max´s Brugtbiler vil udvide det nuværende autoværksted
og bygge til fra nabogrunden
Det velkendte og velrenommerede Max´s
Brugtbiler, der blev stiftet i 1985, lider
af pladsmangel i autoværkstedet, og det
arbejdes der på at løse til glæde for såvel
medarbejdere som de mange trofaste
kunder, der kommer ikke kun fra det lokale – men hele det jyske og
sjællandske.
Vi ejer nabogrunden til
værkstedet, og satser på at
kunne udvide værkstedarealet med 150 kvadratmeter,
siger ejer Jacob Hansen. Vi
har også lejet en hal på 500
kvadratmeter, hvor vi har flyttet hele
vores dækhotel op samt indrettet fuldt
værksted med lifte og værktøj.
Jacob Hansen er et velkendt ansigt hos
kunderne. Han blev ansat i 1990 som

svend, og i 2010 overtog han firmaet,
der udover autoværksted også har et
stort brugtvognssalg af nyere biler,
hvor der arbejdes meget med Toyota. Så
Jacob Hansen kan i år fejre dobbeltjubilæum.
Max´s Brugtbiler beskæftiger yderligere 7 medarbejdere, en på kontoret, tre
svende, to lærlinge og en
klargøringsmand.
- Vi holder os alle ajourført
hele tiden og er på alle relevante kurser. Vores lærlinge sender vi i
øvrigt også på efteruddannelseskurser
mens de er i lære. Det giver noget ekstra
solidt til deres uddannelse, og det giver
mere i det faglige, som vi også mærker
her på værkstedet.

v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262 · www.maxsbrugtbiler.dk

Faktaboks:

Velkommen til Svendborgs unikke
mødelokaler & arbejdsfællesskab
3 hurtige til
Work2gether –
Om innovative
mødelokaler og
Sydfyns bedste
kaffe
Hvad er ideen bag
Work2gether?
Vores ønske er at skabe et innovativt og æstetisk smukt hus, der inspirerer til nye ideer og samarbejde
på tværs af faglighed og brancher.
Det handler om at bringe det bedste af Sydfyn i spil, og fortsætte
med at trække folk hertil.
Vi tror på, at en deleøkonomisk
tankegang i samspil med det kulturelle erhvervsliv og de små og
mellemstore virksomheder er

Svendborgs nye kontorfællesskab har byens smukkeste mødefaciliteter

drivkraften i at skabe fremtidens
arbejdspladser. Det er dem, der gør
en forskel i lokalsamfundet.
Hvilke lokaler tilbyder I?
Vores mødelokaler afspejler vores
vision ved at give plads til alle typer af arrangementer fra 2 til 60
gæster.
Her er beroligende rum til coaching, med birkestammer og bløde
lammeskind, workshoplokalet har
ergonomiske sadelstole, bestyrel-

seslokalet domineres af det elegante røgede egetræsbord skåret af én
stamme og podcast-rummet har
professionelt plug n’ play udstyr.
I undervisningslokalet vokser parken med ind i rummet og bader det
i årstidens lys. I den imponerende
Tinghussal, er der plads til 60
personer under de smukke, gamle
lofter, der fremhæves af det bløde
lys fra hele 30 lamper i forskellige
former.

Work2gether har fornyet det gamle
Tinghus med exceptionel æstetik.
Her er møde- og konferencerum
for 2 til 60 mennesker, arbejdscafé
med byens bedste kaffe og professionelt podcast studio.
33 iværksættere og selvstændige
nyder godt af husets unikke æstetik og innovative miljø. Selvom der
er flere på vej, er der fortsat ledige
kontorpladser.
Priser:
Mødelokaler fra 275,- pr time
Kontorplads fra 1075,-

Det bedste fra lokalmiljøet
Vi kører ikke på æstetik alene og da
Sydfyn bugner af velproducerede
råvarer, stræber vi i Work2gether
efter at bruge så mange lokale producenter som muligt både i cafeen
og til arrangementer. Kaffen er for
eksempel fra det fynske Holy Bean,
som bliver til byens bedste kaffe hvis vi selv skal sige det. Selvfølgelig serveret i bæredygtige kopper
lavet af genanvendt kaffegrums.

KONTORFÆLLESSKAB OG COWORKING - WORK2GETHER I TINGHUSET
Tinghusgade 43 / 5700 Svendborg / info@work2gether.dk / 81 72 40 40
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Den nye Audi A4.
Bygget på fremtidens traditioner.
Privatleasing fra 4.595 kr./md.*
Audi A4 blev introduceret i 1994, er produceret i mere end 7 mio. eksemplarer og er vores mest
populære model. Alligevel har du aldrig mødt den. For den er ny. Helt ny og fremstår bredere, mere
sportslig og med mere udstyr end nogensinde før. Fx får du parkeringshjælp plus og 7 intelligente
assistentsystemer m ed som standard, der alle hjælper dig ud, hjem og frem. Besøg din
Audiforhandler og oplev en ny klassiker, som bygger på fremtidens stolte traditioner.

B

* Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år., førstegangsydelse 25.000 kr., etableringsomk. 4.945 kr.,
samlet pris for 36 mdr.: 195.365 kr. ekskl. dækaftale, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Audi A4 Avant Advanced Prestige Tour
40 TFSI 190 hk S tronic. Forbrug v/bl. kørsel: 14,7 km/l. CO2: 154 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør: Lukket / Søn: 11:00-16:00
Certificeret
Salgsrådgiver
Dennis Lund
Østergaard
Tlf.: 43 22 36 27

48OD Audi A4 Privatleasing.indd

1

Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 43 22 36 28

Salgsansvarlig
Jeppe
Langfeldt

Salgschef
Anders
Styrup

Tlf.: 43 22 36 26

Tlf.: 43 22 36 29
09/03/2020 16.29
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Sydfyns Stempel & Gravering

Vestergade 32F ● Tlf. 21 80 72 43 ● www.sydfyns-sg.dk

Med en flot osteafdeling

Scooter Martin tilbyder
Danmarks STØRSTE
udvalg i
kabinescootere m.m.

som har åbent alle ugens dage fra kl. 8.00-19.00

Butikkens åbningstider
Hverdagen 08.00-19.00
Weekenden 07.00-19.00

Dagli’ Brugsen Ulbølle
Fjællebrovejen 1, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 16 41

Mølmarksvej 159, 5700 Svendborg, Tlf.: 20 22 18 88,
martin@scootermartin.dk / www.scootermartin.dk
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Arkitektfirmaet
Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk
6221 6171
Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk 6221 6171

www.ArneBirk.dk

6221 6171

Møllergade 67 5700 Svendborg
Møllergade 67 5700 Svendborg
Møllergade 67 5700 Svendborg

Åbent: Torsdag 2. april, fredag 3. april
lørdag 4. april samt lørdag 11. april.
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Nyborg El ApS udvider med ny afdeling
NYautomation er titlen på afdelingen, der allerede har fem ansatte
automationsteknikere og masser af opgaver.

Christian Stougaard

Siden Rene Christiansen og Bjarke Jensen 1. maj 2019 købte sig
ind i det velrenommerede installationsfirma Nyborg El ApS har
firmaet været inde i en rivende
udvikling. Ikke bare er antallet af
ansatte fordoblet fra 15 til 30 ansatte – firmaet har nu også åbnet
en helt ny afdeling.
--Det er korrekt. Afdelingen hedder ”NYautomation” og har foreløbig fem ansatte, som alle er uddannede automationsteknikkere,
fortæller medejeren af firmaet,
Bjarke Jensen.
Han oplyser desuden, at automationsteknikkerne allerede har
fortaget flere opgaver på fyn, og
bliver løbende kontaktet af forskellige virksomheder.
Højt serviceniveau
Nyborg El ApS, der kan karakteriseres som er en mellemstor
installationsvirksomhed
med
geografisk udgangspunkt i det
østfynske, har altid henvendt sig
til en bredt funderet kundekreds,
som altså nu med etablering af
den nye automations-afdeling er
blevet endnu bredere.

Virksomhedens nu i alt 30 medarbejdere er fordelt på lokale afdelinger i Nyborg samt LangeskovUllerslev.
--Vi henvender os både til virksomheder og private kunder. Faktisk har vi mange faste erhvervskunder, både indenfor industri

og offentlige institutioner. Vi har
ydermere døgnservice, også til
private kunder. Vi går meget op i
at kunne levere et højt niveau af
service, hvilket altid har været en
af firmaets stærke sider, siger en
anden medejer nemlig Rene Christiansen.

Det kan automationsteknikerne hos Nyborg El ApS
En automationsttekniker har eksempelvis stor viden om den nyeste
robotteknologi, el-teori og automation. Automationsteknikeren kan
udvikle innovative og fleksible løsninger, der kan optimere produktionen inden for forskellige dele af industrien. Som automationstekniker vil ens primære opgaver ofte være:
• Opstille, programmere og indkøre anlæg
• Udvikle nye funktioner, applikationer og industrirobotter
• Sørge for akut og løbende fejlfinding og optimering af maskiner
• Vedligeholde, justere og reparere anlæg
• Sparre og videndele med kunder og kollegaer

René Christiansen

Bjarke Jensen

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95 | e: mail@nyborg-el.dk | www.nyborg-el.dk
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– løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality
Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad os hjælpe med netop din kombination!
Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

VI GØR
LEASING ENKELT

Har du brug for rådgivning
fra erfarne byggefolk, konstruktører og ingeniører? Vi
er dybt specialiseret indenfor
bygherrerådgivning, byggeledelse, tegningsarbejde, myndighedsbehandling, statik og
brand – og alt det digitale:

3D-modeller, BIM, as-built,
3D-scanning, droneinspektion, mm.
Som totalrådgiver binder vi
hele din byggesag sammen,
så både resultatet og processen bliver fantastisk.

Morten Larsen
Tlf: 23300350
Afdeling Svendborg
Abildvej 1, 1th
5700 Svendborg
T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk
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Afdeling København
Agenavej 31
2670 Greve
T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk

Afdeling Århus
Rokhøj 3
8520 Lystrup
T: 42 90 10 47
asl@bygkontrol.dk

Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk

Claus Krog
Tlf: 21434540

Michael Skjellerup
Tlf: 21497488

Bo Aagaard
Tlf: 21725507

l Rådgivning
l Budgetter
l Årsrapport / selvangivelse
l Skat
l Bogføring
l Moms
l Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

AF Køleteknik stærkt fra start

Ordrebogen fuld hos Andreas Foli, der startede sit firma sidste år.
Selvom det ikke altid er en dans på
roser at starte et nyt firma op, så
må det siges at være lykkedes for
den kun 26-årige Andreas Foli.
I slutningen af 2019 åbnede han
firmaet AF Køleteknik, der blandt
har specialiseret sig i opsætning
af varmepumper.

Og det laver jeg rigtigt meget af
for tiden. Opsætning af varmepumper til f.eks. garager, stuer,
sommerhuse og diverse industriområder, fortæller Andreas Foli.
Den unge iværksætter er dog naturligvis også klar til at servicere alle,
der bruger køleanlæg i det daglige.

Ja, det kan f.eks. være supermarkeder, der jo som bekendt har adskillige frysere og køleskabe, der
skal fungere perfekt i det daglige.
Men jeg servicerer samtidig private, der har brug for køleteknisk
assistance, siger Andreas Foli, der
også er specialist i at finde even-

tuelle utætheder i varme- og køleanlæg.
Det er en meget vigtig opgave,
idet en utæthed på et anlæg, kan
have store konsekvenser for den
daglige drift, understreger han.

AF Køleteknik · Violvænget 8, 5856 Ryslinge · Telefon: 60870488 · Hjemmeside: www.afkoeleteknik.dk · Mail: afkoeleteknik@gmail.com
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Tagpap tage
Grønne tage
Isolering
Ovenlys
Autoriseret faldsikrings montør
Drone tag inspektion
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Dacia Dokker Van

Ny

Renault CLIO

Designed for Super
living rummelig varebil
Euro NCAP sikkerhedstest

Ny Renault CLIO TCe 100 Zen
Introduktionspris

148.900 kr.

Inklusive Komfort- og Citypakke*

Dacia Dokker Van
• Navigation
MEDIA
NAV EVOLUTION
Med de maksimale
5 stjerner
i den anerkendte
Euro NCAP test er den nye Renault Clio blandt
1.5 dCi, diesel 95 hk
•
Parkeringssensor
og
bakkamera
Danmarks sikreste biler og er udstyret
med vejbaneassistent, aktiv nødbremse og skiltegenkendelse.
• Hastighedsbegrænser og cruise control
Samtidig er den blevet mere rummelig og har fået en topmoderne kabine med blandt andet digital
Essential
• Indfarvede el-sidespejle og kofangere
instrumentering og Easy Connect multimedia system.
Inkl. Teknopakke:

Oplev den• Aircondition
helt nye digitale
kabine
med pollenfilter

Det smarte valg

Besøg din Renault forhandler og prøv en tur i fremtidens Renault Clio.
19,2 km/l, 116 g/km CO�. Bilen er vist med ekstraudstyr. Kampagnetilbuddet gælder 01.11 – 31.12.2019.
*Auto AC, håndfrit nøglekort, armlæn, el-klapbare sidespejle med varme- og regnsensor.
A+

A+

Dacia Dokker Van 1.5 dCi, diesel 95 hk Essential: CO 2 /km 111, km/l 19,6. Prisen er ekskl. moms og levering.

DEALERINFO

ODENSE SV

SVENDBORG

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Fra 92.225 kr.

dacia.dk
renault.dk

Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11
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Importbiler.dk klar til nye miljøtider
80 procent af de biler Importbiler.dk
hjemtager til deres kunder, er
Plug-In Hybrid biler og el-biler.
Firmaet er dermed helt på forkant
med Klimarådets anbefalinger.
Skal man følge Klimarådets nyligt udstukne anbefalinger, så bør
det hurtigst muligt annonceres,
at der fra 2030 iværksættes initiativer, så der reelt ikke længere
sælges personbiler, som helt eller
delvist drives af benzin eller diesel. Samtidig er der risiko for, at
den enkelte bilist oplever at benzin/diesel priserne vil stige med
op til 5 kroner per liter.
For Importbiler.dk falder anbefalingerne helt i tråd med den
udvikling, firmaet har oplevet de
sidste 2 år.
- Ja, for 80 procent af de biler, vi
henter hjem er faktisk enten elbiler eller Plug-In Hybrid biler. Og
vi mærker en større og større efterspørgsel, fortæller firmaets indehaver, Hans Jørgen Mogensen.
Han importerer kun biler fra
Tyskland og udelukkende fra
autoriserede bilforhandlere. Nogle af de mest importerede biler er
således anerkendte mærker som
Mercedes, Audi, BMW og Volvo.
Flere af bilerne bliver leveret med
op til 2 års EU garanti.
- Mange har måske en ide om, at
det er en type biler, der er meget
dyre at lease, men sådan ser virkeligheden ikke ud. Udviklingen går
i den retning, at grønne biler i højere og højere grad bliver tilgodeset. Allerede nu er der store penge
at spare på registreringsafgiften,

når man vælger at køre grønt, siger Hans Jørgen Mogensen.
Hans Jørgen Mogensen understreger, at en meget stor del af hans
kunder, vælger at Flexlease bilen,
da kunden herved minimerer risikoen for tab, såfremt registreringsafgiften på grønne bilen bliver nedsat yderligere.
Som et eksempel nævner han, at
den populære Mercedes Benz C
350e med en udbetaling på 65000*
kroner kan leases for under 3000*
kroner om måneden, hvilket
blandt andet er en af grundene til
Importbilers succes.
Hovedparten af de importerede
Plug-In Hybrid biler er mellem 1
og 2 år gamle, og stort set alle biler bliver leaset ud i samarbejde
med DK Kapital, med en løbetid
frem til bilens 36 måneders fødselsdag fra første registrering.
Dette skyldes, at bilens månedlige
registreringsafgift herefter nedsættes til det halve, nemlig fra 1%
til en 1/2%
- Ja, og så det faktum, at vi altid
spiller med åbne kort. Både hvad
angår alle facts omkring bilen,
men også de økonomiske aspekter,
der vedrører kunden. Vi gør meget ud af at orientere kunden om
forskellen på at købe bilen kontant
eller at Flex-lease bilen, hvilket er
Importbiler.dk´s styrke.
* beløb + moms

IMPORTBILER.DK
Importbiler.dk · Demantsvænget 26 · 5260 Odense S · Telefonnr.: +45 50563332 · www.importbiler.dk · post@importbiler.dk
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og moderne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening.
Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionaliteten og som opfatter sig selv som trendsætter.
Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop.

Poda Hegn Gesten

L. P. Madsen tilbyder:

Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproduce• Byggeherrerådgivning
rede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan
• Projektering & Projektledelse
det næppe udtrykkes.

Vi leverer og opsætter alle
former for hegn - også dit.

• Udbud & byggeledelse

Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du
• Energirammeberegning
vil opdage, at de er der for din skyld.

Havehegn
Portløsninger manuelle
eller automatiske
Industrihegn
Hestehegn
Skovhegn
Kreaturhegn

• Statiske beregninger

• Ansøgning om byggetilladelse
• Energiramme og varmetabsramme
• Dimensionering af konstruktioner
• VVS-installationer, ventilation,
afløbsinstallationer, el-installationer
• Brandteknik
... og meget mere!

Har du et projekt stort eller småt, få et
besøg og uforpligtende tilbud.
Ring til Kenn Ransby på tlf. 21 16 11 50

Staushedevejen 16 6621 Gesten

www.poda.dk gesten@podahegn.dk

L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S

Munkehatten 19 • DK-5220 Odense SØ • Tlf. +45 66 11 52
Mail: lpm@lpmadsen.dk • www.lpmadsen.dk

HAR JERES VIRKSOMHED BRUG
FOR BYGGERÅDGIVNING?
Vi �lbyder rådgivning inden for
arkitekt - ingeniør - energiberegning - brand

Hvordan skiller vi os ud?
Vi kan alt det, en tegnestue skal kunne - men der er selvfølgelig områder, vi er ekstra gode �l:
Dialog med kommunen: Vi har rig�gt god erfaring med indhentning af bygge�lladelser iht. de nye krav
fra BR18 (bygningsreglement 2018).
Kort gennemførsels�d: Vi prioriterer vores kunders projekter, så de
bliver færdige så hur�gt, som muligt.
Fair priser: Vi �lpasser rådgivningen og det arbejde, vi udfører for jer, e�er jeres behov. På den måde
betaler I kun for de ydelser, I har brug for - hverken mere eller mindre.
Hvis I står og mangler en ny medspiller �l et byggeprojekt, eller hvis I måske bare er nysgerrige, så kontakt os gerne for en uformel snak.

NEDERGADE 33, 3.SAL
5000 ODENSE C
+45 26 78 39 40
KS@BYGGETILLADELSEN.DK
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Landets mest kundevenlige
bank er nu åbnet i Odense
Nærværende rådgivning, ordentlighed og et fortrinligt arbejdsklima er
nogle af kodeordene i Sparekassen Kronjyllands succes hos kunderne.
Er du bankkunde på Fyn og går
med overvejelser om at prøve
et nyt pengeinstitut, så har du
netop fået en ny mulighed for et
spændende bekendtskab i Odense.
Her har Sparekassen Kronjylland
nemlig for nylig åbnet en afdeling
ved havnen – nærmere betegnet
på adressen, Finlandgade 1.
Og det er ikke hvilken som helst
bank, der nu har slået sig ned i
H.C. Andersens fødeby. Ifølge
en undersøgelse foretaget af det
anerkendte analysebureau EPSI
Rating Danmark, er der nemlig
tale om det pengeinstitut i landet
med de mest tilfredse kunder. Og
det gælder endda både privat- og
erhvervskunder.
Sparekassen
Kronjylland har mere end 165.000
kunder.
Tilfredse kunder er det
vigtigste
- Kundetilfredshed er et meget
vigtigt punkt for os, så derfor er
det selvfølgelig noget, vi er meget
stolte over, siger Nils Aaskov, der

er afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland i Odense.
Om årsagen til den markante tilfredshed, siger han:
- Som garantsparekasse har vi
ikke aktionærer, der puster os
i nakken for at skabe bestemte
resultater hvert kvartal. Vi kan
derfor tillade os at arbejde ud fra
en mere langsigtet strategi, der
blandt andet betyder, at vi har et
stædigt fokus på de personlige
relationer og på at give en ordentlig og personlig rådgivning, der
tager udgangspunkt i den enkelte
kunde. Derfor måler vi eksempelvis heller ikke vores rådgivere på
individuelle salgsmål eller har bonusordninger. Det vigtigste for os
er kundetilfredsheden.
Chefen for privatkunderne i Sparekassen Kronjyllands nye afdeling i Odense er Christina Elkjær.
For hende er ”jordnær” et kodeord.
Personligt engagement
- Forstået på den måde, at vi gør

meget ud af de personlige relationer. Vi giver os tid til at lære vores
kunder at kende og at behandle
dem ordentligt. Kunderne skal
opleve, at de får en oplevelse helt i
særklasse hos os. Det gælder også,
hvis vi eksempelvis ikke kan hjælpe en kunde med et stort lån her og
nu. Så får vedkommende ikke bare
et nej, men får nogle gode råd til,
hvordan han eller hun kan komme
dertil, at vi kan hjælpe. Samtidig lover vi, at kunden altid nemt
kan få fat i os og kan kontakte sin
personlige rådgiver direkte, for
vi har ingen callcentre. Det skal
være nemt og trygt for kunden,
understreger hun.
Mange ved, at for at få glade kunder, er det vigtigt med et godt
arbejdsklima. Og netop sådan
et kan Sparekassen Kronjylland
også bryste sig af. For nylig blev
virksomheden nemlig kåret som
landets bedste arbejdsplads med
over 500 medarbejdere af analyseog konsulentvirksomheden, Great
Place to Work.

Godt miljø betyder alt
I den forbindelse udtalte Sparekassen Kronjyllands adm. direktør Klaus Skjødt:
” Det kunne ikke lade sig gøre
uden tilfredse medarbejdere. Der
er ganske enkelt en meget tæt
sammenhæng mellem de to ting,
og det er faktisk også det, som kåringen fra Great Place to Work er
med til at understrege. Tilfredse
medarbejdere er helt centrale for
at skabe tilfredse kunder. Ikke
mindst når man som os fokuserer
rigtig meget på relationer mellem mennesker. Det gælder både
mellem medarbejdere -og mellem
medarbejdere og kunder.
Også Sparekassen Kronjyllands
økonomiske resultat nåede nye
højder i 2019. Sparekassen, som
er Danmarks 8. største pengeinstitut, har netop præsenteret sit
bedste årsregnskab nogensinde i
virksomhedens 190-årige historie.

Finlandgade 1
5000 Odense C
Tlf: 88 72 98 80
www.sparkron.dk
odense@sparkron.dk
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Restaurant Nordatlanten lancerer
erhvervsklub med unikke fordele
Restaurant Nordatlantens Erhvervsklub tilbyder et unikt loyalitetsprogram,
der er ren forkælelse for virksomhederne.
Restaurant Nordatlanten, der har en af
de smukkeste beliggenheder ved havnen i
Odense, tilbyder nu sine gæster medlemskab
af en erhvervsklub med helt unikke fordele.
-Ja, vi er meget taknemmelige for vores
gæster og ikke mindst vores stamgæster,
så derfor har vi nu lanceret et helt unikt
loyalitetsprogram for vores erhvervsgæster
nemlig Restaurant Nordatlantens
Erhvervsklub, siger erhvervsmanager
Frederik Jensen.

Han har i tæt samarbejde med direktør,
Stefan Gravesen og kommunikations- og
arangementschef, Andrea Ósk Þrastardóttir
udviklet ideen til den ny erhvervsklub.
-Loyalitetsprogrammet er fyldt med
opgraderinger, eksklusive VIP-middage og
meget mere. Det er gratis at være medlem
af loyalitetsprogrammet og systemet er
ret enkelt: Bliv medlem og få fra første
dag utallige fordele, der forsøder møder,
konferencer og kundemiddage. Samtidig
optjener virksomhederne point, som kan
bruges på eksklusive bonuspakker, fortæller
erhvervsmanageren.

RESTAURANT NORDATLANTEN
Nordatlantisk Promenade 1 · 5000 Odense C
Telefon: 31 32 87 98/ 31 32 87 98 (erhvervsmanager, Frederik Jensen) · www.restaurantnordatlanten.dk · Klub@restaurantnordatlanten.dk
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N Y E VI N K LE R PÅ BYGGE RI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

Uanset om domicilet skal være rammen om en
familie eller en virksomhed, så skal det være
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal
kort sagt være, lige som man drømmer om.

Arbejder med mindre og mellemstore fag,
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både
professionelle og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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Et værtshus og et mødested
for godtfolk
Guldkronen, som man fandt under gulvet ved en ombygning
i 1933, og som stammer 1600-tallet, er på museum.
Efter fundet tog værtshuset navn efter det kostbare fund og er fortsat et populært
mødested for lokale godtfolk og tilrejsende gæster fra hele verden.

- Middelfart er en moderne by i rivende udvikling, men også en by,
hvor man holder fast i sin historie, siger Henrik Rasmussen, der
sammen med hustruen Lotte siden
2005 har været værtshusholdere
på Guldkronen.
- Vores gæster er foruden stampublikummet egnens forretningsfolk og turister. Og så har vi mange familiearrangementer både til
frokost og middage. De ugentlige
markeder på Torvet i gamle dage
med de handlende og kunder i
værtshuset er afløst af gæster fra
erhvervslivet til både frokoster og
til mødevirksomhed.
Om sommeren er der dækket op og
udendørsbar ud for Guldkronen
på Torvet. Der er ofte musik, og

ved større begivenheder vises der
sport på en storskærm.
Kendskab til historien
Henrik Rasmussens mor Erna
Rasmussen var i mere end 40 år
servitrice på Guldkroen. Derved
fik han tidligt et kendskab til
værtshuset og dets historie.
I forløbet er Guldkronen blevet
dobbelt så stor. Guldkronen er renoveret udvendigt, men både ude
og inde har man bevaret Guldkronens sjæl og historie. I 2018 er der
kommet en tilbygning og to nye
terrasser med udsigt til Lillebælt.
- Både i værtshuset ved baren –
hvor rygere fortsat er velkomne og i restaurationslokalerne i stuen
og på første sal er der inventar og

udsmykning fra gamle dage, siger
Henrik Rasmussen.
- Tilbygningen er lavet af genbrugsmursten fra Missionshuset
ved Bro, og indenfor er der genbrug af møbler blandt andet med
stole fra Københavns Rådhus,
designet af arkitekten Martin
Nyrop.
Køkken med traditioner
- Vi har et moderne køkken, men
holder fast i de håndværksmæssige traditioner, siger Henrik
Rasmussen. Vi abonnerer ikke
på catering, men klarer selv både
tarteletfyld, mayonnaise og løg og
andet tilbehør til vores salater på
smørrebrødssedlen.
Guldkronen er først og fremmest

en frokostrestaurant, hvor man
alle ugens dage fra klokken 11.30
til 15.00 har smørrebrød – herunder smørrebrødstapas - på kortet.
Værtshusets bar har aftenåbent
alle dage. Dertil kommer en række
dags- og aftenarrangementer, som
blandt andet kan omfatte menuer
med vinsmagninger.
- Vi kan også kombinere spisning
med sport på storskærm, hvis der
er flere, der vil se sport sammen
siger Henrik Rasmussen. Man kan
også byde forretningsforbindelser
ud at spise en aften. Man skal blot
kontakte os først, så klarer vi både
en klubaften med middag eller et
privat selskab med en flok venner,
der vil ud og have lidt godt smørrebrød.

GuldkronenTorvet 2 – 5500 Middelfart – tlf.: 64 41 02 63 – Mail: guldkronen@c.dk – www.guldkronen.dk
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stop, som
di de kover også en
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Leasing tilbydes
i samarbejde med
DK Kapital A/S
(Forudsætter positiv
Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af
kreditvurdering)
transportmessen
Vestfyn Trækker. Det er et non profit-

arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen
ling, som kan analysere på de
indsamlede data.
Udviklingen af teknologien
har fyldt meget hos VBG gennem en del år.
- Vi har en fuldautomatiseret kobling, som kan styres
fra førerhuset. Udviklingen af
den og designet er 10 år gammelt, men det er stadig det
mest moderne, der findes, siger Per Mikkelsen.
Også teknologien i forbin-

Odderen er vendt
tilbage til Nordfynsk bæk

delse med produktionen udvikler sig, og her fylder automation mere og mere.

En særlig historie

Baggrunden er, at VBG Group
Sales efter finanskrisen har
samlet al produktion i den
svenske by Vänersborg, og at
koncernen i den forbindelse
lavede en analyse i produktionsapparatet.
- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og
der ligger nu en meget stor investeringsplan for vores eksi-
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BYGGERIETS WINGMAN

FAGFOLK, SOM HANDLER MED FAGFOLK

VICTOR HOVMAND - Salgstrainee

MARTIN VESTERGÅRD - Sælger

DANIEL JOHNSON - Sælger

BODIL F. B. SCHACKSEN - Sælger

JAN SØRENSEN - Sælger

HENRIK GELLERT - Salgschef

Direkte nummer 88 32 30 34
vipe@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 41
mave@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 39
Mobil
27 78 80 91
djo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 49
Mobil
27 78 04 45
bfb@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 47
Mobil 27 78 80 48
hege@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 44
Mobil 27 78 18 70
jans@bygma.dk

MARTIN DOMAILLE - Direktør

TJEK VORES
PROFFSHOP
PÅ BYGMA.DK

bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 42
Mobil 93 20 40 20
mad@bygma.dk

BUTIK

MED TIL AT BYGGE DANMARK

VI HOLDER AFTALER OG GØR OS UMAGE

RONNIE OLSEN - Sælger

DITTE KRAUS - Butikschef

Direkte nummer 88 32 30 46
Mobil 28 35 65 56
roo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 40
Mobil 61 62 05 09
dkr@bygma.dk

Bygma Ringe

Bogholderi

Åbningstider:

Østre Ringvej 37,
5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Tlf. 73 62 52 29
syddeb@bygma.dk

Mandag - fredag

6.30 - 17.00

Lørdag

9.00 - 13.00
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Det er ikke tilfældigt,
at Bygma er den største
danskejede leverandør
til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og
tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.
Det er derfor, vi siger:
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