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Strandgade 10 · 5683 Hårby

Postnr. & by

Telefon 64 73 16 26

Værdi kr. 12.500,Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale
Dæktryg forhandler.

E-mail

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
gældende indtil den 31. maj 2015.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg
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ogEbberup
nemt dæk og fælge til dit behov.
Dæktryg forhandler/postnr.

Telefon 64 74 17 90

Strandgades Auto

Strandgade 10 · 5683 Hårby
VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

auto-

Telefon 64 73 16 26

WWW.DÆKTRYG.DK
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Martins Tømrerforretning

GODKENDT
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dæk
Telefon
64 74 du
17
90
V ESTFYNS
U NDERVOGNS
C ENTER
A Pog
S
Strandgades
Auto

fælge til dit behov.
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Strandgade 10 · 5683 Hårby

Telefon 64 73 16 26
Telefon 64 43 18 01

WWW.DÆKTRYG.DK
Smedevænget 2
. 5560
Aarup – 2Thulevej
19 . 5210 Odense NV
Smedevænget
. 5560 Aarup

Her finder du hurtigt og nemt
dæk og fælge til dit behov.
info@vestfynsundervognscenter
. vestfynsundervognscenter.dk

V/ Michael Bossel
Odensevej 322
5700 Svendborg

Tlf. 62215288
Find os på facebook

◗ Vejrhaner
◗ Smedearbejde
◗ Smedejernslåger
◗ Familiegren

KLEJNSMEDEN

v. Ulf Stig Kristensen
Skovhavevej 4,Tved
5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 55
www.klejnsmeden.dk
klejnsmeden@stofanet.dk
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Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Fryns!
ServiceLeasing (Erhverv)

Kald det bare fryns. Men 163 Mercedes-heste, oliefyr og
baghjulstræk kan da lokke de fleste. Og så til den pris.

Vito 116 Go Edition

Lige nu lokker vi med masser af hestekræfter og et supermoment på 380
Nm – det betyder 2,5 tons på krogen. Oveni får du udstyr på Go-niveau
med multifunktionsrat, aircondition og meget mere. For små 2.400 kr./
md. får du en Mercedes Vito 116 med det hele – og oliefyr oveni. Kald det
medarbejderpleje, bonus eller fedtetillæg.

Vejl. pris fra

2.395

kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer
60.000 km.

Hos P. Christensen kalder vi det fryns til en god pris.

Udstyr i Vito 116 Go

Desuden får du:

Multifunktionsrat · Baghjulstræk · Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot

• 163 hk (120 kW)

med fartbegrænser · Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevindsassistent ·

• 100 % galvaniseret karosseri

Træthedsovervågning · Lysassistent · Radio med Bluetooth · USB og SD-kort

• Op til 40.000 km/2 år mellem service

… og oliefyr (kun når du leaser*).

O
K
R

C

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider:
Mandag - fredag:

8.00 -17.30

Mercedes-Benz Vito 116 Go Edition. Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.060 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 2.395 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år 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. Bilen kan være vist med
ekstraudstyr. * Oliefyret er inkluderet i leasingydelsen på de 2.395 kr. men kun ved leasing via Mercedes-Benz Finans. Ellers er oliefyr ikke standard på en Vito 116 Edition.
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TONNY MADSEN

STADIG LASTBILER
– MEN OGSÅ NYE AKTIVITETER
Tonny Madsen A/S solgte
sidste sommer den del af
firmaet, der har arbejdet med optagning og
transport af både ved
hjælp af to lastbilkraner
samt firmaets mobilkran
til Odense-firmaet Schou
Bådtransport,
men beholdt resten af
vognparken.
Samtidig købte Tonny Madsen
Flintholm Sten & Grus ApS,
som med ral- og sandpumperen
”Sandholm” henter sø-materiale
op fra havbunden til brug i opgaver på landjorden. Med overta-

gelse 1. januar i år købte Tonny
Madsen så også H. J. Hansen
Genvindings afdeling på Bodøevej i Svendborg.
Tonny Madsen A/S omfatter desuden som hidtil Sydfyns Genindvinding, Genknus Fyn og
arbejder med nedrivning, jordsortering og via TM Havn A/S
også oprensning af havne og sejlrender, anlæggelse af bådebroer
m.m.

Skole nedrives
Tonny Madsen A/S er specialist
i nedrivning og nedbrydning og
er bredt funderet i det sydfynske
med specialiserede afdelinger på
egne adresser og med hovedkontor på Skotlandsvej 3 i Svendborg. I øjeblikket har Tonny
Madsen kontrakten med at ned-

bryde Nordre Skole i Svendborg,
hvor der senere skal opføres nye
lejlighedsblokke. Det arbejde
har stået på i nogle måneder, og
Tonny Madsen står selv i spidsen for det.
Sydfyns Genindvindingsindustri A/S håndterer jernskrot,
metaller, akkumulatorer, kabelskrot og pap & papir og har
afhentningsaftaler med dele af
industrien og modtager effekter
på Kuopiovej 36, Svendborg.
Genknus Fyn er stedet, hvor
byggematerialer nedbrydes, sorteres og klargøres til ny anvendelse. Genknus Fyn modtager
og nedbryder bygningsaffald på
Heldagervej i Svendborg samt siden 2011 på Industrivej i Ringe.

Stadig vognmandsfirma
Tonny Madsen kører efter salget
af bådbilerne og den store mobilkran sidste sommer stadig
for fuld kraft i vognmandsafdelingen i det store firma med tip/
sættevogne til transport af grus
og sten m.m., en blokvogn til
sær-transporter, to krangrab-biler samt biler til containerkørsel.
- Vi har haft et travlt år med vores lastbiler, hvor vi bl.a. har kørt
mange transporter af materialer
til opførelsen af de store stalde til
1400 malkekøer sidste år på Tåsinge, siger Tonny Madsen.

H. J. Hansen Genvinding
Tonny Madsen har som nævnt
netop overtaget H. J. Hansen

Skotlandsvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6222 1414 - kontoret@tonny-madsen.dk - www.tonny-madsen.dk
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Genvindings afdeling i Svendborg. Afdelingen kører nu videre
uændret under det nye navn TM
Metal og Skrot og stadig med Per
Dinesen og Bo Hansen som erfarne medarbejdere på pladsen.

Flintholm
Flintholm Sten & Grus var Tonny Madsen selv med til at etablere, men overlod det senere til sin
kompagnon, men sidste år købte
han det så tilbage.

Med udgangspunkt ved Odense
Søplads sejler ral/sandpumperen
”Sandholm” ud til de områder,
hvor firmaet har tilladelse til
at suge sand og sten op fra havbunden. Firmaet tilbyder også
opbygning af moler, udlægning
af grabsten, oprensning af sejlrender samt uddybning af bløde
materialer m.m.

Dobbelt besætning
Claus Madsen overtog ansvaret

for Flintholm Sten & Grus ApS
ved købet sidste sommer og er
projektleder i Odense.
- Vi har i øjeblikket 12 ansatte
i Flintholm, siger Claus Madsen.
Vi har dobbelt besætning på skibet, så vi kan sejle i døgndrift,
og dertil kommer så folkene på
pladsen, der skal håndtere de
godt 15.000 tons materialer, vi
suger op og henter ind hver måned.
- Vi er netop ved at blive certificeret, så vi også kan levere til

betonstøberier m.m. De materialer, vi henter ind, er en stor mangelvare på Fyn i øjeblikket, så vi
har meget travlt og forventer at
få endnu mere travlt fremover,
siger Claus Madsen.
Alt i alt er der i dag godt 60 ansatte i Tonny Madsen A/S, og der
er fart over feltet for firmaet, der
har en struktur, der hænger godt
sammen med nedbrydning, bortkørsel med egne lastbiler, sortering, genindvinding og så nu
også opsugning af sand og sten.
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Velkommen til Andreas
Det er en glæde hos XL-BYG Jens Schultz a/s at
byde Andreas Henriksen velkommen tilbage i
vores afdeling for erhvervsbeklædning på
Odensevej 116, hvor han tidligere var tilknyttet
i 2012/2013. Andreas kommer fra en lignende
stilling og har derfor stor viden indenfor faget.
Med Andreas’ faglige kompetencer og altid smilende, gode humør tilbage i teamet sammen med Stefan Lund-Hansen (ekstern sælger) og Christian
Holmbech Nielsen (intern sælger), ønsker vi hos
XL-BYG Jens Schultz a/s yderligere at styrke og
udbygge vores position som den største totalleverandør af erhvervsbeklædning på Sydfyn, således
vi i højere grad og med bedre service kan hjælpe
dig med at profilere din virksomhed i bybilledet.

Tilsammen har Stefan, Andreas og Christian mere end 50 års erfaring inden for detail- og
engrostøjbranchen, hvilket for dig betyder, du er garanteret, at din beklædningen passer
fra øverst til nederst og sidder godt, så den bliver et aktiv i din arbejdsdag.

Til at skabe synlighed omkring din virksomhed er
erhvervsbeklædning og profiltøj med firmalogo til
dig og dine medarbejdere et brugbart værktøj.

Beklædning til alle brancher
I vores 120m2 store beklædningsafdeling på
Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til alle
brancher lige fra håndværkeren til receptionisten
til direktøren til cafepersonalet og mange mange
flere.
Vi er fleksible og kan i princippet klæde en kvinde/
mand på fra top til tå samt påtrykke firmalogo, i
vores eget trykkeri, på en smart og kreativ måde,
mens kunden er i butikken. Ønskes broderi på
skjorter, poloshirts, cardigan eller strik klarer vi
også denne opgave.

Vores sortiment indeholder blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot og Snickers.
På sikkerhedsfodtøj kan vi fremvise modeller fra
Jalas, HKS, Brynje og Sika.
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, høre- og
åndedrætsværn og meget mere.
Stefan Lund-Hansen kommer også gerne ud og
besøger jeres virksomhed med udvalgt beklædning, således I sammen kan gennemgå modeller
og typer, så den bedste løsning findes.

Lad os sammen finde en målrettet
beklædningsløsning til din virksomhed

BYGGERI’18 – BYGGERI-messen i Messe C, Fredericia
Hos XL-BYG Jens Schultz a/s ønsker vi, at vores håndværkskunder skal være opdateret på branchernes
nyeste tiltag, hvormed de kan udføre den bedste løsning til deres slutkunder. Derfor inviterer vi vores
håndværkere på en dagstur til BYGGERI’18, hvor 300 leverandører udstiller deres produkter og løsninger.
Vi har som de andre år fået stor opbakning til dette arrangement, og det er meget glædeligt, vi kan samle
150 håndværksmestre og svende, hvor hele vores kundeopland er samlet lige fra Ærø til Odense.
Ene er vi gode – Sammen er vi bedst !

18
FREDERICIA 13.-16.MARTS

BESØG I ØVRIGT OGSÅ XL-BYG Jens Schultz a/s på: Nyborgvej 2 i Svendborg, Schnohrsvej 40 i Rudkøbing, Industrivej 5 i Marstal

Kontakt os på Odensevej 116 i Svendborg - Vi ved, hvad vi taler om…
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Nyt Syn i Svendborg

NY

OPTIKER ansat
Den 1. maj forlader optiker Steen Skov Andersen
Nyt Syn Wichmann Optik
i Svendborg for at gå på
pension, og for at få en
glidende overgang har
indehaver Tommy Simonsen
allerede pr. 1. januar ansat
hans afløser, Sabine
Lillesø.

Kursus i speciallinser

Eksklusive briller

Sabine starter marts med at
tage på kursus i København,
hvor emnet er spciallinser, som
kun to andre optikere har uddannet sig i. Sabine Lillesø
har i øvrigt

Tommy Simonsen var til messe
i Paris i efteråret og fik masser
af inspiration med hjem og nye
brillestel, bl. a. en aftale om at

Sabine Lillesø er 31 år og bor i
Munkebo med mand og to børn.
Her er hun også født og opvokset.
Hun har gennemgået uddannelsen som optometrist, der varer tre
et halvt år, i København og med
praktik hos Nyt Syn i Nyborg. For
to år siden blev hun færdiguddannet og fortsatte hos Nyt Syn i Nyborg et år, hvorefter turen gik til
en optiker i Odense i et år.

som speciale kosttilskud, så hun
kan rådgive om kosttilskud til
kunderne, hvis der er behov for
eller ønske om det.

Havde hørt godt om
Svendborg
- Jeg ville gerne tilbage til en Nyt
Syn butik og havde hørt meget
godt om Svendborg og om Nyt
Syn i Svendborg. Gennem min
tid hos Nyt Syn i Nyborg kendte
jeg også nogle af de ansatte i
Svendborg, og derfor endte det
med, at Tommy ansatte mig med
henblik på, at jeg skal afløse for
Steen og overtage hans kunder,
siger Sabine Lillesø.
Hun kendte, inden hun kom til
byen ved nytårsskiftet, ikke ret
meget til Svendborg, men hun er
faldet for byens charme og hyggelige steder og tager på ture i fritiden for at udforske det sydfynske.

Mere farver i butikken
Tommy Simonsen overtog den
velrenommerede butik i Kattesundet efter Kim Wichmann
for et år siden og er faldet godt
til og blevet godt modtaget af
kunderne. Kim Wichmann trapper langtsomt ned og har stadig
kunder, som han tager sig af et
stykke tid endnu.
Den nye indehaver har besluttet
at ”fejre” det første år med at få
lidt mere farver ind i butikken.
- Vi har netop fået nogle nye
stole, der liver lidt mere op end
de gamle, og desuden forbedrer
vi kundeservicen ved at tilbyde
vores kunder gratis kaffe og
vand med brus, siger Tommy
Simonsen.
- Vi har stadig travlt, og det var
også derfor, at jeg ansatte Sabine nogle måneder, inden Steen
forlader os for at gå på pension.
Nu har han og vi tid til at sætte
Sabine ind i forretningsgangen,
siger Tommy Simonsen.

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

forhandle det eksklusive
mærke Chrome Hearts.
- Det lykkedes os at blive godkendt som forhandler af disse
briller, der er er for de kunder,
der vil have noget, der er anderledes, og hvor de kan være sikre
på, at de er alene om at have
sådan et stel. Vi sælger kun ét
eksemplar af hvert stel, siger
Tommy Simonsen.
Chrome Hearts er et amerikansk luksusbrand. Stellene er
alle håndlavede i Japan. Mange
af stellene er udsmykket med
Sterling sølv, der gør stellene
tunge at holde i hånden, men
fantastiske at bruge. De føles
ikke tunge at gå med, fordi meget af vægten ligger bag til øret
og giver en helt unik vægtfordeling.

Abonnementsordning
Nyt Syn har et slogan, der siger:
Hvorfor vente med nye briller, når
man kan vente med betalingen.
- Nyt Syn-butikkerne har i en del
år haft en abonnementsordning,
hvor betalingen fordeles over 24
måneder. Det er blevet meget populært. Tidligere kostede det et
gebyr og renter, men i dag er det
ganske gratis. V i kalder ordningen 3 x 0, for der ikke er krav om
udbetaling, der skal ikke betales
gebyr og ej heller renter. Det bliver mere overkommeligt at købe
briller af høj kvalitet på den
måde, siger Tommy Simonsen.

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg7

Noget for enhver smag. Det er jo ‘på farten mad’
og skal derfor være nemt og hurtigt. Men det
betyder ikke, at kvaliteten ikke er god. For det er
den naturligvis. Og så laver vi faktisk det hele selv.
Vores sandwich kommer ikke færdige, næ, dem
smører vi skam selv – og ribbenstegen steger jeg
ANNONCE
naturligvis selv i ovnen, og skærer en god tyk skive
forskellen. Her skal være meget at vælge imellem,
og lægger i ribbesandwichen, smiler Christina
da her kommer alle slags kunder.
- Vi har rigtig meget forskelligt at byde på og det
Pilemann og ryster på hovedet ved tanken om, at
er lige fra rugbrødssandwich til franske hot dogs.
den
skulle være friturestegt
Noget for enhver smag. Det er jo ‘på farten
mad’
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forskellen. Her skal være meget at vælge imellem,
da her kommer alle slags kunder.
- Vi har rigtig meget forskelligt at byde på og det
er lige fra rugbrødssandwich til franske hot dogs.
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• Nye døre og vinduer
• Renovering
• Byggeri
• Bindingsværk

mitnyborg.nu

• Opskæring af Douglas og Ege tømmer
• Lønskæring
• Specialopgaver
• Salg af brænde og flis
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MICROCEMENT

Lindas Malerfirma og
Svendborg Håndværkerservice er sammen om
ny moderne overfladebehandling til vægge,
gulve og borde, der kan
ændre en boligs udtryk.

- i alle regnbuens farver

- Uanset om man gerne vil have
lagt et nyt skridsikkert gulv eller kunne tænke sig et køkkenbord med en anden og mere interessant glans, er microcement et
oplagt valg, siger Lars Green fra
Svendborg Håndværkerservice.

Bord

Farver og teksturer

·
·
·

Renovering &
istandsættelse
Badeværelsesspecialist

- Man får på samme tid en chance for at vælge mellem et utal af
farver og teksturer, så man uden

Udførelse af
Microcement

Lars Green
Nyborgvej 398, 5881 Skårup
Mobil 22 77 91 48
Linda Weber Hansen
Tlf.: 2963 9343 - lars@svendborg-h-service.dk
Nyborgvej 398 - 5881 Skårup - Tlf: 29 63 93 43
lindasmalerfirma@gmail.com
Sangdrosselvej
13
lars@svendborg-h-service.dk
- www.svendborg-h-service.dk
5700 Svendborg

de store omkostninger hurtigt
kan skabe et køkken, der har et
helt unikt udseende.
Lars Green og Linda Hansen
er begge certificerede til at arbejde med microcement. Ved at
forene kræfterne
både håndværksog bygningsmæssigt og ekspertisen
til det kreative og
professionelle maLinda Weber Hansen
learbejde
kun-Mobil 22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com
Sangdrosselvej 13 får
5700 Svendborg
den
et nyt og smukt
udtryk til en fornuftig pris og en
god koordinering af
arbejdet.

Gulv

- Det er holdbart og let at gøre
rent, siger Linda Hansen fra
Lindas Malerfirma, som sammen med Lars Green tilbyder
både nybyggeri og renovering
med microcement.
Microcement er oprindeligt et
amerikansk produkt, der ofte
kaldes New Yorker-gulv.
- Det er utrolig slidstærkt og
farvefast og kan foruden gulve
og vægge anvendes til facader
udendørs og til borde både i
private køkkener og virksomheder og institutioner, siger Linda
Hansen.

gode muligheder for at få øget
værdien af sin bolig, siger Lars
Green. Det gælder også for boligforeningshuse, forretningsejendomme og offentlige institutioner. Microcement er let at
rengøre og vedligeholde.
Find yderligere inspiration på
topcement.dk
Svendborg Håndværkerservice
og Lindas Malerfirma påtænker
at lave et showroom i Svendborg
hvor man efter aftale kan kom-

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

God investering
- Med den lave rente er der
Kvalitetsbevidst
malerarbejde

TØMRERFIRMAET

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13
5700 Svendborg

Mobil 22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com

me og se farver og overflader på
microcement.

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13– 5700 Svendborg
Mobil 22 77 91 48 – lindasmalerfirma@gmail.com

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

·
·
·

Kvalitetsbevidst
malerarbejde

Renovering &
istandsættelse
Badeværelsesspecialist
Udførelse af
Microcement

TØMRERFIRMAET

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13
5700 Svendborg

Mobil 22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com
Danske Malermestre
Garanti for kvalitet

Nyborgvej 398 - 5881 Skårup - Tlf: 29 63 93 43
lars@svendborg-h-service.dk - www.svendborg-h-service.dk
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Udstilling Nyborgvej 456
lån og leasing person og varebiler

Autohandel og reparation - en tillidssag ...
UDSTILLING: Nyborgvej 456

MOTORKONTOR

Nummerplader og
omregistrering

Lån og leasing af
person- og varebiler

• Elektronisk fejlfinding
• Computertest
• 4 hjuls-udmåling
• Klargøring til syn
• Aircon
• Klima

Østergade 60-62
5881 Skårup Fyn

• Autoteknik
• Chiptuning
• Forsikringsskader
• Glasskader
• Omsyn på eget værksted
• Tektrol undervognsbeh.

Telefon: 6223 1991
Mobil: 2447 8889

jan@autocentrum.dk
www.autocentrum.dk

(Lige overfor Skårup Skole)

Klub-/teamjakker og trøjer

Malerfirmaet

Martin Larsen

Er du medlem af en motorklub, sejlklub,
veteranklub, musikband, rideklub,
sportsklub, traktortræk-team,
forening af en hver art eller
noget helt andet, hvor fællesEr du medlem af en motorklub, sejlklub,
skabet bør gøresEr
synligt
! musikband,
duID
medlem
af en motorklub,
sejlklub,
SWEATSHIRT
veteranklub,
rideklub,
veteranklub,traktortræk-team,
musikband, rideklub,
sportsklub,
Kontakt os for et godt
MEDogLOGOELLER
sportsklub,
traktortræk-team,
forening af en
hver art eller
uforpligtende tilbud
på
TEKST-BRODERI
PÅeller
BRYST
forening
af andet,
en hverhvor
art
noget
helt
fællesnoget
fællesen lækker klubjakke,
skabethelt
børandet,
gøres hvor
synligt
!
KUN
KR.bør
168,EKSKL.
MOMS.
skabet
synligt
!
Kontakt
os gøres
for et
godt
og
en lun klubtrøje eller
Kontakt os fortilbud
et godt
uforpligtende
på og
andet med brodering
uforpligtende
tilbud
på
Fåes
19 forskellig
farver.
en ilækker
klubjakke,
Max.
5000
sting.
Prisen
en
lækker
klubjakke,
en
lun
klubtrøje
eller er gældende
af klublogo, navn
m.m.

Klub-/teamjakker
Klub-/teamjakker og
og trøjer
trøjer

Staerkt tilbud!

Tlf. 51 29 61 21

cvr. 30 22 33 81
Skovballevej 33
5700 Svendborg

Tåsinge
10

ved
minimumsbestilling
en
lun med
klubtrøje
eller på 10 stk.
andet
brodering
Tillæg
formed
programfremstilling,
hvis
andet
brodering
af
klublogo,
navn m.m.
detafikke
findes
i
forvejen.
Tilbuddet
klublogo, navn m.m.
er gældende ved bestilling indtil
30/4-2018.

Besøg hj. siden www.dh-b.dk
Besøg hj. siden www.dh-b.dk
Besøg
hj.kan
siden
www.dh-b.dk
Priser hvor
alle
Forhandler
af alt
fravære
T-shirts
tilmed!
vinterjakker
Priser
hvor
alle
kan være
med!

hvor
alle
kandet
være
med!
ringPriser
og få en
pris på
netop
du har
brug for.
Kohavevej 65 • Ollerup • 5762 V. Skerninge

Kohavevej 65 Kohavevej
• Ollerup
•• 5762
Skerninge
6592
Ollerup
•V.5762
V. Skerninge
tlf. 62 22
00 • mobil
40 26
22 92
tlf.
62
22
92
00
•
mobil
40
26
tlf. 62 22 92 info@broderi-brodering.dk
00 • mobil 40 26 22• DH-B.dk
9222 92
info@broderi-brodering.dk • DH-B.dk
info@broderi-brodering.dk • DH-B.dk

RISBJERG EL & KØLETEKNIK A/S

Nyt større projekt afsluttet
Risbjerg El & Køleteknik
A/S har igennem årene
udviklet ekspertise og
fået erfaring med større
projekter rundt om på
Fyn og er netop ved at
afslutte en større elentreprise i Odense.

- Vi er nu tæt på at være færdig
med dette projekt, som har været meget spændende at arbejde
med. Således har vi også lavet
al udendørsbelysning, og i lygtemasterne på den store plads
ved hallerne har vi installeret
fiber, så der kan blive et velfungerende wi-fi på hele området og
videoovervågning, siger Simon
Risbjerg.

høj grad af automation for Geveko Markings A/S på Langeland, der producerer materiale
til vejmarkeringer, el-arbejdet
på et nyt værksted for Tidebus,
der kører for Fynbus, på Grønnemosevej i Svendborg.

LED i Svendborg

- Vi blev sidste forår opfordret til
at byde ind på el-delen af en stor
entreprise omfattende opførelse
af ny administrationsbygning og
to nye lagerhaller til Scanpipe
i Odense af en af vores samarbejdspartnere, fortæller Simon
Risbjerg.
- Denne entreprenør fik dog ikke
ordren, der i stedet gik til Kterhvervsbyg i Give, men vi havde
jo lavet tilbudet, så vi sendte det
til dem, og det lykkedes os som
underentreprenør at få alt elarbejde på opførelsen af Scanpipes nye administrationsbygning
på 560 kvm og to lagerhaller på
godt 4000 kvm.

Komplet el-installation
- Da der er tale om helt nye bygninger, kunne vi lave en god,
samlet løsning ud fra de kravsspecifikationer, som vi fik at
arbejde ud fra. Vi har siden efteråret haft fire-seks mand fast
i gang med at lave en komplet
el-installation med tavler, lys,
netværksudtag m.m. og en stikledning fra en ny transformatorstation til virksomheden.

Scanpipe er Danmarks største
plastrørs-grossist. Det er vigtigt for virksomheden hurtigt at

kunne levere sine produkter til
kunderne, og det vil blive meget
nemmere med de nye bygninger,
der ligger på Holkebjergvej 150
i Odense lige over for de nuværende bygninger.

- I månederne op til jul havde
vi en meget spændende opgave,
hvor vi skiftede ca. 1400 armaturer ud til energibesparende LED
på rådhuset og i socialforvaltningens bygning i Svendborg,
samt Svendborgs gamle svømmehal på Centrumpladsen. Det var
et led i kommunens innovative
energispareprojekt, og vi er jo en
af partnerne i Svendborg og Langeland kommunes Go2Green, en
organisation, der skal fremme den
grønne overgang inden for den offentlige sektor og for private.
- Vi er også i gang med et projekt
på Frederiksøen i Svendborg,

hvor vi står for el-arbejdet på en
ny bygning, der skal huse administrationen for Svendborg Bugser. Det arbejde skal være afsluttet til april, og vi skal så senere

i år i gang med el-arbejdet på en
ny hal på Geveko Markings A/S
- Vi har hele vinteren igennem
haft travlt, og fremtiden tegner
også lys, siger Simon Risbjerg.

Tid til alle kunderne
Selv om Risbjerg El & Køleteknik A/S har travlt, er der altid
tid til alle kunder, også dem, der
har de små opgaver.
Firmaet lever til fulde op til sloganet ”Ingen opgaver er for stor
og ingen er for lille”.
Med sine 20 ansatte er der altid
kapacitet til både at løse de større
opgaver og alt det andet – og kvaliteten af arbejdet er altid i top.
Firmaet byder på en bred palette
af ydelser og har kunder hos såvel almindelige husstande som
inden for landbruget, industrien
og blandt restauranter m.fl. Simon Risbjerg er også eksperter
i energioptimering, hvor der kan
være mange penge at spare. I

vores køleafdeling servicerer vi
også alle former for køleanlæg
hos slagtere, bagere, supermarkeder o.l.

Større installationer
- Det har været spændende at
planlægge og projektere det hele,
og vi har efterhånden designet
en hel del større el-installationer, siger Simon Risbjerg.
- I de seneste par år har vi bl.a.
oprettet et stort anlæg med en
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Kloakmester fanger rotterne

Anita Grundahlgiftfri
og rottebekæmpelse
Morten Bytoft:
i kloakfor private – men

uden gift

kerne, siger aut. Kloakmester
og ejer Michael Nødvig Jensen.
Med denne helt nye type, har vi
en rottespærre med indbygget
aflivningsmekanisme, der kan
tilpasses de forskellige størrelser
af rør, og så har den en levetid på
fem år på batteriet. Den er samtidig, i forhold til eksisterende
produkter, en langt billigere løsning og nemmere at servicere.
Fra central side overvåges rottespærren, der leverer data
elektronisk til kontorets udstyr,
hvorfra Sydfyns Kloak kan styre
og overvåge installationen samt
servicere den efter behov. Skulle
batteriet løbe tør for strøm, er
der stadig sikret mod indtrængning af rotter, da den også fungerer som rottespærre.

også boligselskaber og offentlige.
I
forbindelse
med
påbuddene fra kommunerne om
separering af
regn- og spildevand,
tilslutning til offentlig kloak og
forbedret spildevandsrensning
har Sydfyns Kloak
på det seneste haft
travlt.
- Vi laver en del forsikringsskader, hvor vi konstaterer skader og kontakter forsikringen, - og i samarbejde finder
vi så ud af hvad der skal laves.

Når du har brug
for os, er vi her
– også sønog helligdage

Sydfyns Kloak er klar
med ny effektiv og
giftfri rottefanger

Står man og har et problem med
rotter, så er Sydfyns Kloak den
rette at henvende sig til, der som
noget helt nyt tilbyder en ny type
rottefanger, som både er effektiv
samt giftfri. Den kan tillige tilpasses forskellige rørstørrelser
og den er nem at servicere.
- Det er et helt nyt produkt til

til kommer
blandt andet
udbedring af forsikringsskader,
minirensningsanlæg, etablering
af højvandslukke, projektering,
klimasikring, nedsivningsanlæg og entreprenør- og anlægsarbejde.

Valdemarsgade 50
Sydfyns Kloak laver også meget
Firmaet udfører også spuling og
andet, - ikke mindst med kloarensning af alle typer rør – bådeSvendborg
ker,
hvor
der
arbejdes
primært
med højtryk og mekanisk. Derog Knud Hansens Begravelsesforretning
Tlf. 6221 0264
V. aut. Kloakmester Michael Nødvig Jensen · Knudsbøllevej www.dlbg.dk
15 · 5700 Svendborg
AUTORISERET
KLOAKMESTER

Tlf.: 61 28 16 53 · mail@sydfynskloak.dk · www.sydfynskloak.dk

logo
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Den Gode Slagter
er kommet godt fra start
Den 1. februar slog 28-årige Anders Madsen dørene op for sin
egen slagterforretning for første
gang, og der har været tryk på
lige siden.
Da Anders Madsen fik chancen
for at overtage Slagterpigernes
butik på Torvet i Rudkøbing, en
butik, som han har været daglig
leder af i to et halvt år og arbejdet for i fire år, var han ikke

længe om at slå til.
- Jeg havde det fint som lønmodtager, men havde lyst til at blive
selvstændig og selv kunne sætte
mit præg på butikken, og jeg har
bestemt ikke fortrudt, for butikken under navnet Den Gode
Slagter er blevet taget rigtig
godt imod, siger Anders Madsen.

Gammeldags
slagterforretnig
Anders Madsen vil ikke lave de
store ændringer i forhold til, da
han var leder af Slagterpigernes
butik i Rudkøbing, selv om der
kommer nye tiltag hen ad vejen.
- Jeg vil være den gode, gammeldags slagter med mad ud af huset, og al mad vil være lavet fra
bunden, som god mad skal laves,
siger Anders Madsen, der er født

Frokostretter
Kolde anretninger
Smørrebrød
Kødpakker
Færdigretter
Festmenuer
og opvokset på Langeland, uddannet kok og bl.a. har arbejdet
som kok ved Tullebølle Kro og
Svendborg Golfklub.
- Senere arbejdede jeg som tjener, og det var her, jeg fik lyst
til at være ude i butikken, fordi
jeg holder af den direkte kontakt
med kunderne. Og jeg vil gerne

vise, at kunderne får noget særligt ud af at købe hos slagteren i
stedet for i supermarkedet uden,
at det behøver at være dyrere, siger Anders Madsen.
Den Gode Slagter byder som
nævnt på mad ud af huset, frokostretter, kolde anretninger,
smørrebrød, kødpakker og meget
mere.
Slagterpigerne har kun solgt butikken i Rudkøbing og fortsætter
således uændret i Svendborg og
Stenstrup.

Den Gode Slagter v/Anders Madsen · Torvet 6 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6251 1072 · www.dengodeslagter.dk

Selskaber- mad ud af
huset og smørrebrød

-leveran
-leverandø
-leverandør
til
det festend
festende
fo
det det
festende
folk!

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 6
www.svendborgLøvholmen 2 • 5700 Svendborg
• Tel: 62 22
UDLEJNING
Jukebox · Telte · Borde
Stole Service · Duge og servietter m.m.

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde
Stole
Service · Duge og servietter m.m.
SALG

Stearinlys ·· Bordpynt
· Bordkort
Stearinlys ·Salg:
Bordpynt
Bordkort
Engangs-service,
-Duge
og
-Servietter
Engangs-service, -Duge og -Servietter

-leverandør
til2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
Løvholmen
-leverandør
til
det festende folk!www.svendborg-festhus.dk
Tved Forsamlingshus
det festende
folk!
...morskab og fest-leverandør
- Christian er bedst…
til
Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
-leverandør
til
www.svendborg-festhus.dk
Løvholmen
2 • 5700
Svendborg
• Tel: 62 22 10 33
det
festende
folk!
Udlejning: Jukebox · Telte · Borde
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort
Engangs-service, -Duge og -Servietter

Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

det festende folk!

olmen 142 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk
2 • 5700 Svendborg
• Tel: 62 22 10 33

Svendborg Service & Teltudlejning
Sydfynsk leverandør af festartikler udlejer en bred vifte af udstyr til afvikling af alle former
for arrangementer – fra barnedåb, konfirmationer, bryllupper
og fødselsdage over firmafrokostmøder til kurser, konferencer og jubilæer.
”Svendborg Service & Teltudlejning fører alt til fester og sammenkomster”, fortæller Sandra
Erhardtsen, som står for firmaets kundekontakt samt pakning,
klargøring og udlevering af ordrer. ”Vi er leveringsdygtige i
alt – fra telte, gulve, borde, stole,
bestik, kopper, glas, service og
pynt til lys og varmekilder. Når
det gælder diner transportable
og musik, samarbejder vi med
Vester Skerninge kro og et net-

værk af serveringspersonale, tjenere m.v. ”
Udover Sandra beskæftiger firmaet indehaver Peter Vraa, som
varetager teltsiden af vores aktiviteter samt hans hustru Anita,
som driver egen virksomhed fra
adressen og hjælper til i spidsbelastningssituationer. Omkring
større arrangementer samarbejder vi med en kreds af gode kolleger.

Nu også i Odense og Nyborg
”Som noget relativt nyt dækker
Svendborg Service & Teltudlejning nu det meste af Fyn. Vi har
netop åbnet to nye hjemmesider
sigtende på byerne Odense og
Nyborg:

www.teltudlejning-odense.dk og
www.nyborg-teltudlejning.dk
I takt med kundekredsens udvidelse har vi valgt at nedsætte
vores leveringspriser i forhold til
de geografiske yderpunkter.
I Svendborg Service & Teltudlejning bistår vi vores kunder med
råd og vejledning, så folk kan
slappe af i forvisning om, at der
er tjek på deres arrangementer
fra start til slut. I vores firmadomicil på Bolbrovej i Brudager
kan vi tilbyde gode muligheder
for udlevering og returnering af
lejet materiale, i tørvejr i vores
lagerhal. Alle er velkomne til at
kontakte os og høre mere om de
mange spændende muligheder,
vi har at byde på.”

Bolbrovej 11, Brudager · 5882 Vejstrup · 62 21 20 49
kontakt@svendborgudlejning.dk · www.svendborgtelte.dk

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS

OPLEV VORES RESTAURANT MED
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND
Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en god
frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med smuk udsigt
og ærlig gastronomi skabt med kærlighed til gode økologiske
råvarer leveret fra lokale fynske producenter og Vejrø.
Menuen skiftes løbende efter årstidens inspiration og råvarer.
KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018

FROKOST

AFTEN MENU

Smørrebrød når
det er bedst

3 retter kr. 425,5 retter kr. 575,-

Fra kr. 95,- pr. stk.

à la carte
fra kr. 165 - 345,-

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk

VI HOLDER ÅBENT I PÅSKEN
Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe
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www.ArneBirk.dk 6221 6171

www.ArneBirk.dk

6221 6171

Tænk hvis du kunne få
dine penge til at avle
– det kan Claus
I Svendborg har vi fået et nyt stærkt kort på hånden
– formuerådgiver Claus Orland Nielsen.
Ta’ et møde, og hør hvad han kan gøre for dig og dine penge.

Ring eller kig forbi til en
snak med Claus
87 32 13 88 • con@sparnord.dk

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1 | svendborg@sparnord.dk
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Møllergade 67 5700 Svendborg
Møllergade 67 5700 Svendborg
Møllergade 67 5700 Svendborg

Fyns Vinduescenter
Svendborgfirmaet, der
grundlagdes i 2009 har
hovedfokus på salg,
levering og montering af
døre og vinduer, primært
af det danskproducerede
kvalitetsmærke Idealcombi
”Fyns Vinduescenter fører et
bredt sortiment af kvalitetsprodukter fra Idealcombi, der er
Danmarks største uafhængige,
familieejede vinduesfabrik”, for-

tæller indehaver Kim Rummelhoff. ”Hvad enten man går efter
et klassisk, et moderne, eller
måske et helt tidløst præg, kan
vi levere varen.

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

Generelt placerer Idealcombis
døre og vinduer sig i den absolutte top – både hvad angår design,
holdbarhed og energirigtighed.
I vores udstilling præsenterer
vi et på én gang righoldigt og
repræsentativt udvalg af spændende løsninger i træ/aluminium
med op til 10 års garanti.

op dette speciale. Fyns
Vinduescenter sælger,
leverer og monterer
nye vinduer og
døre til en type• Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
mæssigt bredt
de nyeste
designs
af vinduer og døre
Når• Sedet
gælder
monteringen,
funderet kreds af
• Markedets bedste energivinduer
udføres
det håndværksmæssige
tilfredse kunder over
• Udnyt håndværkerfradraget
arbejde
af
vinduescentrets
eget
• Gratis opmåling og solid rådgivning hele Fyn. Alle er velkomne
tømrerfirma, som har stor erfatil at besøge vores udstilling”,
ring og ekspertise indenfor netslutter Kim Rummelhoff.
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HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

Ryttermarken
12, 12,
5700
Svendborg · Tlf: 31 77 92 15
Ryttermarken
Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13
post@fynsvinduescenter.dk · www.fynsvinduescenter.dk
Ring på 31 77 92 15

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

Besø
showg vores
room
Fy
Idea ns stør
s
l
• Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning
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HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13
Ring på 31 77 92 15
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PasKram
Sydfyns Byggefirma

ApS.

KREATIVE LØSNINGER EFTER DIT BEHOV

Sydfyns
Byggefirma
Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 Svendborg

Din lokale tømrer & snedker 42
42alt66
66
Vi fremstiller
hvad der
kan
. symaskine:
gåApS
i en
o beskyttelsesdragter til
robotter og diverse andre
maskiner,
o små og store covers,
o afdækning til vision,
maskiner, vogne, vinduer,
forhæng og lignende.

77x150 mm.

50x150 mm.

Grønpå
erSydfyns
ﬂyttet indByggefirma
i nye lokaler
smiley
Færgegårdsvej
45 i på
Vindeby
er ﬂyttet ind i nye lokaler
Færgegårdsvej
45 i Vindeby
5700
Svendborg.
85x77 mm.

5700 Svendborg.

Vi tilbyder også løsninger til:
o camping,
o det maritime,
o møbelpolstring.

50x150 mm.

Grøn

smiley
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

Gartnervænget 10, 5874 Hesselager

PA SK RA M. DK

Din lokale Byggefirma
tømrer & snedker 42 42 66 66
Sydfyns

Færgegårdsvej 45 Tlf.
- 5700 20
Svendborg
42 66 66 - www.sydfynsbyggeﬁrma.dk - mail@sydfynsbyggeﬁrma.dk
40 41- 4270

Tel. 5190 8150 / paskram@paskram.dk

carsten@murer-svendborg.dk
Færgegårdsvej
45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggeﬁrma.dk - mail@sydfynsbyggeﬁrma.dk
www.murer-svendborg.dk

PasKram l Bjernemarksvej 46B l 5700 Svendborg

VØLUND VARMEPUMPER

NY
VØLUND
F2120

NY
VØLUND
F2120

Kig in
mere
Vølund F2120.
Vi laver gerne et
uforpligtende tilbud
og en beregning på,
hvad du kan spare på
din varmeregning.

18
mitsvendborg.dk

Telefon:
62 51 12 44

5

GIVER MERE END
GANGE
S Å M E G E T VA R M E

Du finder os på:
Nordre Ringvej 18
i Svendborg og på
Spodsbjergvej 137
i Rudkøbing
info@vvssydfyn.dk

Telefon: 62 22 55 26

www.volundvt.dk
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Sæson:
Se efter bade- og bådebroer i træ!

Det er Henning Lerche, der i det
daglige har kundekontakten og
styrer logistikken med hensyn
til maskinparken, der omfatter
lastbiler og grej til entreprenøropgaverne i forbindelse med brobygning.

Forøget saltindhold i de
indre danske farvande og
invasive arter af pæleorm
er et voksende problem,
siger Henning Lerche. Hans
firma Bang-Co i Svendborg
bygger og vedligeholder
broer i træ.
- Der er heldigvis langt mellem
de isvintre, som ødelægger bådeog badebroer, siger Henning
Lerche fra Svendborg-firmaet
Bang-Co.
- Til gengæld er det forhøjede
saltindhold i de indre danske
farvande årsag til, at invasive
pæleorm fra Atlanten nu er det
største problem. Normalt taler vi
om en levetid på broer på 20 til
30 år. I forløbet skal man naturligvis holde øje med tilstanden
både over og under vandlinjen.
Henning Lerche peger på, at det
er nu, der skal ses efter under
vandspejlet, om ens både- eller
badebro er angrebet af pæleorm.

Erfaren iværksætter
Bang-Co er stiftet af iværksæt-

teren Henning Lerche for 18 år
siden i Rantzausminde. Han har
en fortid i forsvaret, hos Falck og
i Mærsk. I dag er der en håndfuld medarbejdere i Bang-Co,
der fra den sydfynske base nybygger og vedligeholder både- og
badebroer og mindre havneanlæg i hele Danmark.
- Skaderne kan forebygges, men
får de lov til at udvikle sig, så
må man ofte starte helt forfra,
og der er en ærgerlig udgift,
som kunne være sparet ved rettidig omhu, siger den tidligere
Mærsk-medarbejder.

Den længste badebro
Erling Brandt er formand for
sjakket, der efterhånden kender
hele den danske kystlinje.
- Der er kommet mange nye bådejere til. Kommuner og bådelaug
udvider til egne formål og for at
tiltrække turister. Det har betydet en stor vækst i badebroer
og pladser til både, siger Erling
Brandt. Sidste år byggede vi nok
Danmarks længste badebro ved
Kobæk Strand nær Skælskør.
Den er 110 meter lang med et
brohoved på 48 kvadratmeter.
- Den har været benyttet flittigt hele vinteren af de mange
nye vinterbadere, der elsker det
kolde gys.

Udviklede egne maskiner
- Da jeg begyndte som brobygger
og vognmand med kraner og til
bådtransport, fandt jeg ud af,
at jeg selv kunne fremstille maskiner og værktøj til de formål
og opgaver, som vi løb ind i. Det
kunne være mindre piloteringsopgaver og bolværker.
- Men det er gået med os som
mange andre, siger Henning
Lerche. Opgaverne bliver større
og større; derfor er vi i gang
med at bygge en endnu større
maskine til havnearbejder i
en størrelse, som jeg ikke selv
magter. Derfor er Petersen &
Sørensen Motorværksted/værft
i Svendborg i gang med opgaven.

Flytter både overalt
Bang-Co flytter både hele året
overalt og har også udstyr til at
håndtere store træer og forvandle det til brænde, som bliver solgt
i sæsonen.
- Vi har oparbejdet stor erfaring
og foretager gerne vedligeholdelseseftersyn på de pæle, der
bærer broerne. Vi hører ofte fra
ejere af broer, at de ved lavvande
ser stærkt angrebne pæle, som
de gerne vil have sikret eller udskiftet, inden den nye sæson for
alvor starter.

Tankefuldvej 34
5700 Svendborg
Tlf. 20 21 79 46
post@bang-co.dk
www.bang-co.dk

BYGGET TIL AT
ARBEJDE.
Finansiel
leasingmed
med
Finansiel leasing
LAV UDBETALING:
UDBETALING:

9.995 kr.*
kr.*
1.845
1.845 kr.
kr. pr.
pr.md.
md.

OPEL
VIVARO -- KAMPAGNEMODEL
OPEL VIVARO
KAMPAGNEMODEL
Finansiel leasing med lav udbetaling
Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og udstyr som bl.a.
fartpilot, aircondition, motorvarmer, airbagpakke og parkeringssensor er vores Opel Vivaro en god start. Lige nu kan du
lease Vivaro med ovenstående udstyr med en udbetaling på kun 9.995 kr. og lav månedlig ydelse på 1.845 kr.*

opel.dk
*Tilbuddet gælder
gælder finansiel
finansielleasing
leasingafafVivaro
VivaroL1H1
L1H1125HK
125HK
Edition
inkl.
Airbagpakke,
Aircondition,
Fartpilot,
Parkeringssensor
Motor-/kabine
Edition
inkl.
Airbagpakke,
Aircondition,
Fartpilot,
Parkeringssensor
bag, bag,
Motor-/kabine
varmer med
medtimer
timerfra
frafabrik,
fabrik,gennem
gennemOpel
Opel
Finans
v/Jyske
Finans.
Leasingydelse
kr. 1.845
finansieringsog leveringsomkostninger,
og baseret
varmer
Finans
v/Jyske
Finans.
Leasingydelse
kr. 1.845
inkl. inkl.
finansieringsog leveringsomkostninger,
og baseret
rente, Leasingperiode
Leasingperiode60
60måneder
måneder15.000
15.000
årligt.
priser
er ekskl.
moms.
Brændstofforbrug:
16,7 km/l,
CO 155
155g/km,
g/km,
på variabel rente,
kmkm
årligt.
AlleAlle
priser
er ekskl.
moms.
Brændstofforbrug:
16,7 km/l,
CO2-udslip:
Energiklasse:
Ved
leasingperiodens
udløb
er leasingtager
på anfordring
forpligtet
at anvise
en køber
til angivne
restværdi
på 58.000
kr.
Energiklasse:
Ved
leasingperiodens
udløb
er leasingtager
på anfordring
forpligtet
til attil
anvise
en køber
til angivne
restværdi
på 58.000
kr.
ekskl. moms og afgift. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-, afgift-, rente og momsændringer samt trykfejl. Bilen kan være vist
med ekstraudstyr der ikke er omfattet af tilbuddet. Tilbuddet gælder så længe lager haves/eller
frem til 31/12-17.
.

BILCENTRET A. NIELSEN
NIELSEN AS
AS

Mandal Allé
Allé15
15· ·5500
5500Middelfart
Middelfart
Tel: 64 41
4171
7114
14· ·www.bilcentret.dk
www.bilcentret.dk

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk
20

Autoriseret forhandler af:

Den rene vare
Et
olo
Etstort
stortudbud
udbudaf
aføk
økologiske
giskeog
ogbiodynamiske
biodynamiske
vine
vinefra
fraSpanien
Spanienhar
harfået
fået
priserne
prisernened
nedog
ogkvaliteten
kvaliteten
op,
op,siger
sigerKlaus
KlausHolm
Holmfra
fra
Økologisk
ØkologiskVinimport
Vinimport
iiSvendborg.
Svendborg.

dyrkningsmetode ses ikke kun
indenfor vindyrkning, men også
indenfor anden fødevareproduktion. Det, at mange har omlagt
driften, skyldes en stigende efterspørgsel fra både private og
restauranter.

- De konventionelle vinbønder i
Sydeuropa mærker presset fra
økologiske kolleger, siger Klaus
Holm fra Økologisk Vinimport.
Han har altid været glad for
specielt spanske vine og for økologisk olivenolie. Vores ekstrajomfru olivenolier er økologisk
certificeredeogfremstillespåolivensorten Arbequina.
- Et flertal af vinbønder i Catalonien har omlagt driften til økologi. Ønsket om en bæredygtig

Vine uden rester af pesticider
Klaus Holm har både økologiske
og biodynamiske vine på reolerne.
- Vi har vine fra distrikterne
Penedés, Pla de Bages og Emporda. Vi sætter en ære i kun at
sælge vine fra vingårde, vi selv
har besøgt. Vingården Loxarel i
distriktet Penedés har en spændende historie der rækker tilbage
til den spanske borgerkrig. Dengang etablerede man en underjordisk tunnel under vinmarken

Cava’en
hentes
her:

som skjulested for flygtninge, et
refugie. Cavaen ”Refugi” er en
hyldest til den tid og lagres i dag
sammen med tusinder af vingårdens cava’er i denne tunnel.

Rødvin uden hovedpine
- Man kan få virkelig gode økologiske vine fra 75 kroner per
flaske, siger han. Der er kunder i
butikken, som er tilbageholdende
med især rødvin, som de mener at
få hovedpine af.
- Jeg møder ofte både i butikken
og ved vinsmagninger vinelskere,
der har problemer med konventionelle rødvine, siger Klaus Holm.
Jeg anbefaler, at man prøver økologisk rødvin. Mange kommer
tilbage og fortæller, at de nu kan
drikke vin uden problemer.

Møllergade 72, 5700 Svendborg · Tlf.: 2751 2724
tankefuld@godmail.dk · www.økologiskvinimport.dk

Den underjordiske
tunnel med tusindvis
af cava-flasker på
lager.

Tunnelen blev
anvendt både som
våbenlager og
skjulested for
flygtninge under den
spanske borgerkrig.

Ved tunnelens
udgang på marken
smager vi på cava
Refugi og får fortalt
historien.

Et kig tilbage mod
vingården fra
tunnelens udgang.

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort
Engangs-service, -Duge og -Servietter

-leverandør
til
-leverandør
til
ET
AF
LANDETS
FØRSTE FESTFIRMAER
det festende folk!
det festende folk!

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33

Efter flere års arbejde
i howww.svendborg-festhus.dk
Løvholmen
2 • 5700 Svendborg
• Tel: 62varelageres
22 10 33 opdateres løbende
telbranchen og hotelskole i
Schweiz, grundlagde J.C. von
Lindern i 1991 firmaet, som nu
gennem 27 år har stået for de
fysiske rammer om mere end
25.000 fester og arrangementer
af enhver tænkelig art

”Man skal hele tiden forny sig for
at begå sig i denne branche, og
det har vi siden grundlæggelsen
i 1991 vist, at vi er rimeligt gode
til”, smiler indehaver Jan Cornelis von Lindern – også kaldet JC.
”Vi har netop investeret i nye
stolevaskemaskiner, og samtlige
ståborde er nyrenoverede. Hele

i takt med markedets trends og
tendenser. Nyhederne spænder
lige fra det mest moderne design
i glas og service til mobile, teltbaserede overnatningsfaciliteter
på 3 x 3 meter med senge, dyner,
puder og sengetøj i bedste hotelklasse.
På specialområdet løser vi en del
opbygningsmæssige opgaver for
Film Fyn. Det er et spændende
og fagligt udfordrende aktivitetsområde. Generelt
kan man sige,
at ikke så
få af vo-

res nye tiltag ser dagens lys,
fordi vi er gode til at kombinere
kendte størrelser på en ny måde.
Eksempelvis har vi på basis af
nogle garderobestativer kreeret
en serie nye og allerede meget
efterspurgte rumdelere til store
erhvervsmesser og lignende. I
samme kategori finder man en
række ståborde med covers, som
LED-belyses indefra, hvorved
der opstår en super flot effekt.

Bestil i god tid
Alletiders Party Service kan det
hele, og vi

er klar til den kommende sæson.
I forhold til sidste og forrige år
har vi allerede nu modtaget rigtigt mange bookninger af store
totalarrangementer – især i perioden fra august og frem. Uanset arrangementsstørrelsen kan
vi kun anbefale vore kunder at
bestille i god tid. Vi ser frem til
den ny sæson og glæder os til at
vise, hvad vi kan!”, slutter JC.
ALLETIDERS PARTY SERVICE
Løvholmen 2, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 10 33 / 31 14 20 33
www.a-p-s.dk
aps@a-p-s.dk
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BUTIKKEN MED KVALITET
TIL HÅNDVÆRKERNE
Optimera har bygget
en ny butik, der tilgodeser håndværkernes
behov

Christian Nissen fra Optimera.
Vi har etableret et område i butikken, hvor håndværkerne har mulighed for at komme på internettet, møde kollegaer og ikke mindst
nyde vores friskbryggede kaffe.

Håndværkere har brug for professionelle leverandører. Derfor
vælger de ofte Optimera, når de
har behov ydelser fra et byggecenter. Optimera, der blev lanceret i 2010, er primært en butik
for professionelle.

I forbindelse med ombygningen
er sortimentet væsentligt udvidet, så det i endnu højere grad
opfylder kundernes forventninger – uanset om de er tømrer,
murer eller entreprenører.

Vi har bygget en helt ny og moderne butik som lever op til de
krav og forventninger som håndværkerne stiller til en professionel samarbejdspartner, siger

Sortimentet kommer fra branchens ledende leverandører, hvilket sikre kunderne den bedst
mulige kvalitet.
Der kan bestilles vare hjem fra
vores hjemmeside, samt vores

APP til smartphones og tablets.
Hvis der er behov for ekpresslevering, kan dette arranges med
en af vores sælgere.
Optimera er placeret lige midt
på Fyn ved motorvejen. Det betyder, at hvis behovet er der, så
kan man få sine bestilte varer leveret om natten, så man er klar
til en ny dags opgaver.
Optimera har en stor organisation i ryggen og er en del af Saint
Gobain koncernen, som ud over
Optimera også ejer Brødrene
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.
Optimera – Vi hedder det fordi vi
gør det.

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk

Kvalitet er nøgleordet
Martins Tømrerforretning bygger på tillid og
høj faglig kvalitet
Henvender man sig til Martins
Tømrerforretning for at få løst
en opgave, hvad enten det er renovering eller nyt, - så har man
allieret sig med en god partner,
der sikrer høj faglig kvalitet på
udførelsen af arbejdet med aflevering af et pænt slutprodukt.
Martins Tømrerforretning løser
opgaver for private samt erhverv
og har tillige en del udlejningsboliger som passes og serviceres.
Firmaet arbejder primært i det
sydfynske – men har opgaver
over hele Fyn.
- Vi løser opgaver med alt forefaldende tømrerarbejde, større
indvendige
totalrenoveringer
samt vinduer og tage, som vi

har lavet meget af på det seneste, siger tømrermester Martin
Holch Østergaard. Vi sætter
meget højt, at der skal leveres et
pænt stykke arbejde hvor kvaliteten er i højsædet. For os er det
kvalitet frem for kvantitet - det
hvad enten vi laver facadereno-

kener op.
Martins Tømrerforretning er
certificeret Tvis/Svane montør.
- Fra start holder vi en god dialog med kunderne, så det kan
undgås, at der opstår unødige
misforståelser. Det er vigtigt, at
kunden ved og er indforstået
med de forskellige arbejdsprocesser, - og i sidste ende handler det om, at kundens forventninger indfries til fulde.

veringer med ny beklædning,
glasservice i forbindelse med
renoveringer, akustikregulering i huset eller sætter køk-

Martins Tømrerforretning · Nyvej 25, Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf.: 21 93 73 70 · mail@mtomrer.dk · www.martinstømrerforretning.dk

Efter at havde arbejdet 10 år som
svend, besluttede Martin Holch
Østergaard at en gammel tanke
skulle realiseres. Så i 2013 var
Martins Tømrerforretning en
realitet, og hvor han indtil 2016
arbejdede som enkeltmandsfirma. Herefter blev der først ansat
en lærling og det blev hurtigt efterfulgt af yderligere to svende,
- så de i dag er fire medarbejdere
i firmaet.
Martins Tømrerforretning er
medlem af Dansk Håndværk,
som omfatter Håndværkgaranti.

RECKE-EL APS
Både privatkunder,
virksomheder og institutioner kan spare mange
penge på elregningen via
energirenovering med
implementering af LEDpærer og lysrør.
Recke-El er specialiseret på
dette område, hvor firmaet løser
mange opgaver
”Der er mange penge at hente,
når et eksisterende lysanlæg forbedres via nye armaturer og tilstedeværelsessensorer, der automatisk tænder og slukker lyset,
og det bliver flere og flere kunder
opmærksomme på”, fortæller indehaver Kaj Recke.
”Vi har energirenoveret tre store
haller i lokalområdet med LEDrør og energibesparende bevægelsessensorer. På Issø Skolens
afdeling i Kirkeby har vi implementeret et lignende projekt på

el-fronten. Samtlige elinstallationer er skiftet til LED, og der
er etableret sensorbaseret tænd/
sluk-automatik i alle større lokaler og gangarealer. Netop nu er
vi i gang med et stort energirenoveringsprojekt, der inkluderer
udskiftning af 115 rørarmaturer
til LED - alt sammen initiativer
der giver store besparelser på
kundernes elregning. Der findes en række tilskudsordninger
på området, og vi hjælper gerne
vores kunder med udfyldelse af
ansøgninger.”

Fra watt til lumen
Med LED-belysningens indtog
er effektbetegnelsen skiftet fra
watt til lumen. En god tommelfingerregel er, at en gammeldags 60 watts pære
matches af en
LED-

pære på cirka 720 lumen. Man
skal altså lægge en sjat til wattantallet og sætte et nul bagefter,
smiler Kaj Recke.
Nutidens LED pærer afgiver et
behageligt lys og har lang holdbarhed. Pris og kvalitet er ligefrem proportionale, og vi fører
udelukkende kvalitetsprodukter, som for de flestes vedkommende er omfattet af 2-3 års
garanti.
I Recke-El lægger vi vægt på at
servicere vores kunder på basis
af høj faglighed og ekspertise.
Udover mig beskæftiger firmaet
to svende, en lærling samt en
bogholder. Vores senest uddannede lærling, som nu er ansat
som svend, gjorde sig positivt
bemærket ved at gennemføre sin
eksamen med fortjenstmedalje
fra Svendborg Tekniske Skole”, afrunder

Kaj
Recke.
”Alle er
velkomne
til at kontakte os for
mere info om
de mange nye
muligheder på
el-fronten.”

- Alt hvad du tænder på!

• Stationsvej 54 • 5771 S tenstrup • T lf. 6226 1018 / m obil: 2022 5018 •

ET GODT

HÅNDVÆRK
HVER
GANG…

VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning
• Flisebelægning • Støttemure • Opretning
Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægningopgave,
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning.

Brolægger Allan Vogn

Vi kører overalt på Fyn…

Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk
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I anledning af at afdelingsleder ved
I anledning
at afdelingsleder
Sydfynsaf Låseservice
A/S, ved
Sydfyns Nadolny,
Låseservice
A/S, 60 år,
Karl-Johann
fylder
Karl-Johann
Nadolny,
fylder
60 år,
og samtidig
har været
25 år
i låsebranchen,
og vil
samtidig
harosværet
år i låsebranchen,
det glæde
at se 25
kollegaer,
venner og
vil det glæde os at se kollegaer, venner og
forretningsforbindelser til reception
forretningsforbindelser til reception
fredag den 16. marts kl.13-17 i Marinestuen,
fredag den 16. marts kl.13-17 i Marinestuen,
Færgevej 5 – 5700 Svendborg.
Færgevej 5 – 5700 Svendborg.

Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Nyborgvej
111
• 5700 sydfyn@laas.dk
Svendborg
Tlf: 62
20 28 28
• E-mail:
Tlf: 62 20 28 28 • E-mail: sydfyn@laas.dk
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VED
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60 års erfaring
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ør
du?
gørLÅSESERVICE-FIRMA
du?
ETABLERER AFDELING VED LILLEBÆLT
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A PS
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.

1995,-

Læggekartofler
Flere forskellige sorter.

4 PAKKER

100,-

PR. SÆK/15 KG

149,-

Vildtfuglefrø
eller solsikke

Max 2 sække pr. kunde pr. dag.
Tilbuddet gælder fra d. 5/3 til
og med d. 17/3.

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12
Højlund Mølle
Ørbækvej 268A
5892 Gudbjerg
BEMÆRK!
Helenemøllen flytter
til L. Frandsensvej 3A,
Fåborg d. 23. marts.
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Helenemøllen
Vingårdsvej 15,
Katterød
5600 Fåborg

Tarup Mølle
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle
afd. Aarup
Holmelund 32
5560 Aarup
NY ADRESSE

Højlund Mølle
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk
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Trænger haven til at blive fræset eller plænen
til at blive lagt om, er HaveRené manden for det.
HaveRené sprøjter også indkørsler, bede
og græsplæner.
Om efteråret når bladene ligger overalt
eller det bliver frostvejr og der skal saltes eller
rydes sne, klarer HaveRené også det.

VI UDFØRER:
Græspleje/omlægning
Vedligeholdelse
Hækklipning
Beplantning
Flislægning/granitskærver
Træfældning/stubfræsning
Snerydning/saltning
Tagrendernes/ejendommens vedligehold

HaveRené
Vævervej 15 · 5771 Stenstrup · Mobil: 23 67 75 51
haverene@icloud.com · www.haverene.dk
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Økonomichefens bedste ven:

FULD KONTROL
Gør passive arkiver aktive. Få
nem oversigt over og kontrol med
firmaets kontrakter og dermed
en sikker økonomistyring. Gør
firmaet uafhængig af nøglepersoner og vær altid på forkant.
Det er nogle af nøgleordene bag
det værktøj, som det nordiske firma House of Control kan tilbyde
firmaer og virksomheder, små,
mellemstore og store samt hele
den offentlige sektor. Et værktøj,
som hurtigt vil blive økonomichefens bedste ven og give firmaet fuld kontrol.
Kort fortalt er det en cloud-baseret løsning, der giver firmaets ledelse kontrol over aftaler,
forpligtelser og aktiver. House
of Control kan også hjælpe, når
det kommer til den nye dataforordning kaldet GDPR. Ligesom
de er først med en løsning til at
håndtere IFRS 16.

Hul i markedet
- Digitaliseringen har i mange
år haft fart på inden for såvel det
private som det offentlige. Vi har
været dygtige til at optimere forretningsgange via IT. Vi er gået
fra økonomibøger til økonomisystemer, men vi har ikke høstet

alle de gevinster, digitaliseringen kan give. Der er et stort hul
i markedet, og det kan vi hjælpe
med at fjerne, siger salgsdirektør i House of Control, Lars Hoffmann, der også er øverste chef
for selskabets danske del med
hovedsæde i Karslunde.
- Megen værdifuld viden ligger
i passive arkiver, enten i papirform i skuffer eller i bedste fald i
indskannet form på en computer.
Det er oplysninger om de mange
kontrakter, firmaet har indgået,
lige fra aftaler om vedligehold af
printere til leje af bygninger.

Opnå fuld kontrol
- På den måde er der ingen, der
har det fulde overblik, og megen
viden ligger hos enkelte medarbejdere, nøglemedarbejdere, og
hvad gør firmaet, hvis de forlader firmaet og tager deres viden
med sig.
- Vi kan tilbyde et program, der
giver firmaets ledelse fuldt overblik og gør det hele uafhængig af
nøglepersoner. Alle virksomheder er forskellige, og ligeså inden
for det offentlige. Derfor består
vort program af en ramme, som
vi kan putte indhold i efter behov. Vi kan skræddersy en løsning, der er tilpasset den enkelte
kunde.

Økonomichefens bedste
ven
- Vi kalder vort program for økonomichefens bedste ven, fordi
det giver fuld kontrol. Der er
ressourcer og dermed penge at
spare ved at have fuldt overblik
og kontrol. Ydermere kan man
direkte fra programmet hurtigt
og nemt trække alle oplysninger
ud til f.eks. en powerpoint-præsentation til bestyrelsen eller i
form af excel-ark.
- Vi kan spare tid for vores kunder og sikre, at der ikke dukker uforudsete omkostninger
op. Det er også vigtigt at være
på forkant, så den ansvarlige i
firmaet får en besked fra programmet, når tiden nærmer sig,
hvor f.eks. en leasingkontrakt
skal fornyes. Der kan nemt
være penge at spare, og vi sender automatisk en alarm til den
rigtige medarbejder, når der er
behov for det.

House of Control Denmark

Tlf.: 3119 5034

Snedkergangen 4d

lars@houseofcontrol.dk

2690 Karlslunde

www.houseofcontrol.dk

Det bliver standard
Vi er sikre på, at det vil gå op for
stadig flere, at fuld kontrol er nødvendigt. Det vil blive standard,
og ikke mindst virksomheder i
hurtig vækst har brug for et godt
overblik, siger Lars Hoffmann.
House of Control blev stiftet i
2006 af nordmanden Lasse Sten.
Firmaet har primært kunder i
de nordiske lande. Programmet
er bygget op i tæt samarbejde
med kunderne igennem årene
og er meget brugervenligt og
grundigt testet. Alle data ligger
sikkert ”i skyen” på servere, som
House of Control står for. I dag
administrerer firmaet virksomheders aktiver for over 150 milliarder kroner.
- Vi sætter nu fuld fart på i Danmark. Vi har allerede mange
kunder, bl.a. Skousen og senest
Fitness World. Styrken ved vort
værktøj bevises vel bedst ved,
at vi har en meget høj grad af
kunde-loyalitet, siger Lars Hoffmann.

Bedre økonomisk styring

til kommuner og private virksomheder – altid aktuelt
Igennem en årrække har store
udbydere af økonomisystemer til
landets kommuner været omtalt
negativt i pressen. Brugerdata
A/S, der igennem 30 år har leveret økonomisk ressourcestyrings løsninger til kommuner,
forsyningsvirksomheder, godser
med skovdrift, anlægsgartnere,
boligselskaber og andre sags- eller projektorienterede virksomheder, har udviklet en ny version
af en løsning, der anvendes af en
række kommunerne til en tættere styring af kommunens fagområder – fuldt integreret med
de økonomisystemer, der samler

hele kommunens regnskabsføring.
»Vores Ressourcestyrings-løsning
skiller sig ud ved at omfatte alt
hvad kommunale fagområder har
brug for i én samlet standardløsning« siger Peter Wismer fra
Brugerdata A/S, og fortsætter: ”
I en Brugerdata-løsning, vil moduler som fx opgavestyring, mobil tids-, maskin- og arbejdstidsregistrering samt sagsregnskab
og lønregistrering. Løsningen
understøtter arbejdsgangene i afdelingerne og leverer økonomiske
regnskaber og disponeringsregnskaber som giver områdeledelsen

en langt dybere indsigt i hvordan
økonomien hænger sammen – det
giver tryghed – selv i forbindelse
med udliciteringsrunder.”
Brugerdata’s løsninger løser ikke
kun opgaverne tidsregistrering
og opgavestyring, men giver en
samlet løsning, der giver mere til
brugerne end hvis man kobler flere løse delsystemer sammen. Dataregistrering er super enkel for
brugerne. Også for dem, der arbejder i felten. Elektroniske købsfakturaer indlæses i løsningen
med varelinier, der kan bogføres
uden en traditionel manuel bogføring – efter at købsfakturaerne

er godkendt af de rette personer i
det indbyggede elektroniske fakturagodkendelses workflow.
Brugerdatas medarbejdere har
oparbejdet en dyb viden på administration og økonomistyring
gennem aktiv deltagelse i kundernes forretningsudvikling.
”Den værdi vi tilfører kommuner
og virksomheder vi leverer til, er
vores gennemtænkte løsninger,
vores forretningsviden, den støtte vi løbende yder og vores ønske
om, at vi hele tiden er på forkant
med at forenkle brugernes hverdag.” slutter Peter Wismer.

Brugerdata A/S – Lundevej 1 – 5580 Nørre Aaby – tlf: 6442 1663
brugerdata@brugerdata.dk – www.brugerdata.dk

– 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
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Erhvervsrådets
planer
for 2018
Sydfynske
retter på
bordet
Slagter Hvenegaard i
Gerritsgade i Svendborg
henter sit kød hos lokale
producenter til butikken
og ”mad ud af huset”menuer, smørrebrød og
anretninger.

man kan tilbyde kunderne de
samme kvalitetsvarer.
- Det har været en god start med
positive reaktioner fra kunderne, siger Mads Hvenegaard.
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vil blive sat højt på dagsordenen,
er nogle udvalg ændret. Det der

Fik de gode medarbejdere
- Jeg fik de gode medarbejdere
med og er fast besluttet på fortsat fokus på lokale produkter.
Det hvad enten man køber til det
daglige forbrug af slagtervarer,
eller man ønsker, at vi står får
tilberedningen til gæstemiddagen, påskefrokosten eller konfirmationsmiddagen.
På Hvenegaards hjemmeside

er at få flere unge i job og uddannelse. Det skal ske igennem et tæt
samarbejde med folkeskolen, hvor
vi gerne ser at mere erhvervspraktik og flere erhvervsrettede 8-9-10
klasser etableres. Det skal blandt
andet føre til øget tilgang af elever
til erhvervsskolen og at få flere
unge i faglige uddannelser.
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fikke serviceområder får karakterer.
butikken@slagterhvenegaard.dk
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placering. Her er områder hvor
om det ny landsstævnestadion.
kommunen scorer højt, og andre

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

Økologisk vinimport
Vi har altid et godt tilbud...

Periodesyn fra
kr. 350,Strategisk kommunikation

Lav din egen film

(Gælder hele dagen)

Videoproduktion

Det er muligt, at vi er Danmarks mindste
butik, men ikke når det gælder økologi!
Vi sælger vine, olivenolier, kaffe, æblemost
og chokolader -alt sammen økologisk og
kun fra producenter, vi kender!

Content marketing

1:30VI
Kommunikation
er din strategiske
samarbejdspartner,
MOTORKONTOR:
SYNER:
os kan du få foretaget:
så du op
opnår
resultater!
• Syn af bil/varebil
til synligeHos
•
Omregistrering
3500 kg totalvægt
Udlevering
af
en plan
• Trailer Vi hjælper dig med at•lægge
nummerplader
for •din
videomarkedsføring, og vi er med hele vejen fra idé
Campingvogn
• Afmelding af
til offentliggørelse.
• Motorcykel
nummerplader
• Periodesyn af M2 busser
www.1-30.dk
2083 4428Velkommen
ekm@1-30.dk
til
op til totalvægt
på 3500kg
Bilsyn Svendborg

Hilsen Lars Holden

,

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
Mail: info@bilsynsvendborg.dk
Ethvert budskab kan formidles på 1 minut og 30 sekunder
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK

rg

14

25

Åbent fredag 14-18 og lørdag 10-13
eller efter aftale: ring til Klaus på 2751 2724
Møllergade 72, 5700 Svendborg

www.økologiskvinimport.dk
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Forårsmenu/
Konfirmationsmenu

Priser er
gældende til
01.06.2018

Fra

Gælder fra
01.01.2018

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat
med bacon og rød peberfrugt
Hertil 5-kornsflütes

30,-

Buffet:
Tilkøb af
oksemørbrad
til buffeten
30,-

Hvorfor?
•
•
•
•

Maden er Hjemmelavet
Kvaliteten er i top
Prisen er til at betale
Nemt at stå med

Derfor

Krydderbagt kamfilet
Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg
Glaseret skinke
Broccolisalat med baconstykker
Let marineret gulerods/kålsalat
Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost
Flødekartofler med hvidløg

109,Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
brune og franske kartofler, vildtsauce,
ribsgelé, asier og waldorfsalat

89,-

Alt er
hjemmelavet

Dessert:
Portionsanrettet frugtcocktail
frisk frugt i vaniljecreme

35,-

Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Natmad:
Lasagne

30,-
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Opsving giver god gang i byggeriet
Alf Jensen A/S har travlt
med mindre og større
opgaver

Et særligt skær

Med base i Rudkøbing driver
Jim Jensen murer- , tømrer og
entreprenørvirksomheden Alf
Jensen A/S, der i 1976 blev stiftet af hans far murermester Alf
Jensen. Det er en virksomhed i
fremgang, og beskæftiger i dag
omkring 35 medarbejdere.

H
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Et særligt skær
Et særligt skær
Ellehaven 16 · 5900

-

der et gammelt træ. Piet standser.
skuldrer, at hans krop slapper mere
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Knoerne er fortsat hvide, fordi
af nu. Han ser sig igen til begge sider,
Nanna
Forfatter
Nanna
Grønbech
Petersen.
Læs
om
hendes
bogprojekter
på bl
han krammer hånden så hårdt og
der er fri bane. Med et gådefuldt blik
dekor
hemmelighedsfuldt sammen, som
ser han ud over havet, imens
han
Glasvæggen:
blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Univer
rummer den noget ganske foruntrækker den friske luft dybt
i
Sened
bloggen
Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
derligt. Han ser på træet. Stammen lungerne. Den underlige opgave er
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer
dekorationsmaler se: ngpart.com
op ad den. Han dvæler ikke længe
næste skridt…
Rudkøbing,
· Tlf: 62 51 48 12 · alf@alf-jensen.dk · www.alfjensen.dk
ved det, men serLangeland
sig til begge sider.
Der er ingen mennesker på stien.
Fortsættes i næste nummer af
Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
Med få adrætte skridt er han omme mitsvendborg.dk – MAGASIN
E-mail: alf@alf-jensen.dk
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Den Røde Tråd
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RENgøRINg
RENgøRINg
Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet
dekorationsmaler se: ngpart.com
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BEKLÆDNINGSFORMGIVER
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Kvalitet er,
når resultatet
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5700 Svendborg
lean-up.dk
M: 405 15 405

Strandvej 38 - 5700 Svendborg
Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com
åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale

når resultatet
er som
forventet.

Tvedvej 199
5700 Svendborg

www.clean-up.dk

Tvedvej 199 | 5700 Svendborg
Tvedvej 199 | 5700 Svendborg
www.clean-up.dk
T: 62216812 M:www.clean-up.dk
405 15 405
Februar 2018

T: 62216812
M: 405 15 405
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Werners Cykelri
Den kendte sydfynske
cykelbutik med tilhørende værksted åbnedes
for snart 9 år siden af
indehaver Jakob Werner
Petersen, der har mere
end 20 års erfaring i
cykelbranchen

”Werners Cykelri kører stabilt
og godt, og det, at firmaet her i
2018 kan fejre ni års jubilæum,
tyder på, at forretningskonceptet fungerer”, smiler Jakob Werner Petersen. ”Werners Cykelri
samler på glade og tilfredse kunder. Hos os er god service og ditto
kundepleje en selvfølge. Salgsmæssigt ligger butikkens hovedfokus på to brands. STEVENS
er et tysk allround mærke, som
produceres i alle pris
og kvalitetsklasser.
Engelske WHYTE er
et high end cykelmærke, som har vundet flere priser
for sine visionære fornyelser på

mountainbike
rådet.

om-

Værkstedet reparerer og servicerer
alle cykeltyper –
fra børnecykler
over el-cykler
til racercykler
og mountainbikes. Blandt andet foretager
vi gaffel- og dæmpereftersyn,
opretning og montage af hjul
og fælge samt justering af såvel
ind- som udvendige gear. Over
hele linjen står vi for god og
hurtig service og kvalitet i såvel
arbejde som materialer. Vi har
alt i kæder, kranse og klinger og
lagerfører en stor mængde reservedele af høj kvalitet, så folk kun

Alt i Harley-Davidson udstyr,
bikes og beklædning

Jakob Werner Petersen · Gammel Skårupvænge udstyr,
11 · 5700 Svendborg
Alt iV/Tlf.:Harley-Davidson
26 73 91 90 · info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk
bikes og beklædning

Åbningstider: Mandag - fredag 9-17

meget sjældent må vente. Her og
nu er foråret på vej, og det er
ikke spor for tidligt at bestille
tid til service, gaffeleftersyn og
klargøring af alle familiens cykler. Kig ind, alle er velkomne”,
slutter Jakob Werner Petersen.

Werners
Cykelri

FAABORG GOLFKLUB

rley-Davidson udstyr, IRON BIKES
”FIRMAKAMPEN
” 8 · 5500 Middelfart
v/Ole Ølholm · Røjlevej
s og beklædning
Dyst mod andre firmaer i bakkerne.

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

18/4 2018 - 13/6 2018 - 15/8 2018

Alt i
IRON BIKES
Harley Davidson-udstyr,
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
Alt i Harley-Davidson
udstyr,
bikes og
Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
bikes og beklædning
kl. 08.00 Morgenmad
beklædning…
kl. 09.30

Gunstart 18 huller

IRON BIKES
kl. 14.30 Frokost/præmieoverrækkelse
le Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
kl. 15.30 Tak for i dag
Pris 2400,0 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,
kunder eller venner af huset.
faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43
Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”
Max. antal hold pr. spilledag: 20
www.Faaborggolfklub.dk
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Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers)

IRON BIKES
BIKES
v/Ole ØlholmIRON
· Røjlevej
8 · 5500 Middelfart
. Røjlevej 8 . 5500 Middelfart
v/Ole
Ølholm
Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk

Erfaren svend
er blevet malermester
Flemming Larsen har
fået en rigtig god start
som ny mester
Står man og skal bruge en
malermester med stor erfaring indenfor alle de områder,
som en bygningsmaler er uddannet til, - så kan man roligt
henvende sig til malermester
Flemming Larsen i Skårup,
der nu har været selvstændig
mester i knap et år. Han klarer alt hvad en bygningsmaler
laver ind- og udvendig for så-

LA

vel private som erhverv. Det er
blandt andet med tapet, epoxy,
spartel, sprøjtning, slagmetal,
erosionsbeskyttelse og ellers
alt malerarbejde.
- Den 1. maj er det et år siden,
at jeg startede, og det er gået
over al forventning, siger Flemming Larsen. Jeg har travlt, så
jeg har bestemt ikke fortrudt,
at jeg er startet. Min tidligere
Flemming Jönsson, hvor jeg
ansat i 11 år, valgte at gå på
efterløn. Så skulle jeg finde på
noget nyt, - og så kunne jeg

lige så godt starte for mig selv.
Det var også en tanke, som jeg
havde gået med i nogle år. Det
er en fantastisk frihed med ansvar at kunne planlægge det
hele selv.

BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

5881 Skårup
Tlf. 31 12 39 79
flemming.maler2017@gmail.com

Vi giver

- gavner både trivsel og pengepung
Ring og hør nærmere…

METROAIR kompakt
styring til varmepumper

Nyborgvej 435

HUSK

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM

METROAIR luft til
vand varmepumper
er beregnet til at
levere varme til
husets vandbaserede varmesystem.

Flemming Larsen

- Det har været en god begyndelse, og udover nye kunder, så
har jeg også overtaget flere af
de gamle kunder, - så det har
også været med til en god start.
Jeg laver det hele, så der er
ingen begrænsninger, når det
gælder farver og hvad en bygningsmaler laver.

Fast lav pris

ND E T

METROAIR 6, 8 og 10
varmepumper

Malermester

15% rabat
på frugt og
grønt hver
mandag

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.

Pepsi eller
Faxe Kondi
24 x 33 cl.

FAST

FAST
Odense pilsner LAV
PRIS
eller classic
30 x 33 cl.

9995

+ pant

LAV PRIS

7995

+ pant

Tæt på dig og din hverdag

LANDET BLIK & VVS APS

Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32
www.landetblik-vvs.dk

Landet · Skovballevej 20, Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf.: 6254 13 54 · www.fdb.dk · mail: 06128@coop.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag - søndag: 8:00 - 19:00
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V I N L A ND E T
SPÆNDENE VINE I SHOPPEN LIGE NU
TRENZ 2016
GEISENHEIMER
RIESLING TROCKEN
RHEINGAU

SOSTENER 2014
PINOT NOIR
SANTA LUCIA
HIGHLANDS, CALIFORNIEN

Tyskland

USA

100% Riesling

100% Pinot Noir

12,5%

14,5%

kr .

kr .

kr .

149,-

109,- v/6

kr .

179,-

99,- v/6

GIANNI GAGLIARDO
2012 BAROLO
PIEMONTE

Italien

Italien

Moscato & Brachetto

100% Nebbiolo

6%

14,5%

kr .

119,-

99,- v/6

BODEGAS RESALTE 2013
BALCION CRIANZA
RIBERA DEL DUERO

kr .
kr .

USA
100% Zinfandel

GIANNI GAGLIARDO
VILLA M ROSÉ
PIEMONTE

kr .

KLINKER BRICK 2014
OLD VINE ZINFANDEL
LODI, CALIFORNIEN

15,4%

kr .
kr .

235,-

185,- v/6

399,-

349,- v/6

EVENTS:

Spanien
100% Tempranillo
14%

kr .
kr .
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129,-

79,- v/6

VINSMAGNING

V I N L A ND E T

VINMIDDAG

- din fynske vinhandler
Tlf. 81 71 12 71

SPIRITUSSMAGNING

vin@vinlandet.dk

www.vinlandet.dk

#DenSkjulteGolfPerle

Med naturen som medspiller
Langesø Golf er en naturskøn perle med en helt unik
beliggenhed i et kuperet terræn, der på én gang byder på
sportslige udfordringer og enestående naturoplevelser. Fra
banen er der fantastisk udsigt
over Langesøskoven og ind
mod Odense
”Langesø Golf går ind for
kvalitet, og vi har stort fokus
– både på naturen og på vedligeholdelse og udvikling af
baneanlægget”, fortæller direktør Hans Berner. ”Naturen
har spillet en central rolle for
vores succes med hensyn til
at nå op på et kvalitetsniveau
med unikke oplevelsesmus-

bolande har golfsporten i Danmark aldrig repræsenteret en
lukket verden på grænsen til
det logeagtige. Golf er en folkesport, og det er vi glade for. Vi
hører ofte folk sige, at når de
kører ind ad alleen til Douglashuset, åbner der sig en helt ny
verden. Det er fantastisk at
spille golf på en bane, der som
vores er som skåret ind i naturen. Flere begejstrede gæster
har kaldt banen for en skjult

golfperle. Hos os hører det til
dagens orden, at fasaner spankulerer hen over fairwayen,
harer løber og leger, og rådyr
står mellem træerne og kigger.
Vi ønsker at øge offentlighedens kendskab til alt dette.
Efter ECCO TOUR 2017’s store succes kommer TOUREN
tilbage til Langesø i år, hvor
ECCO TOUR 2018 vil løbe af
staben fra den 30. april til den
4. maj.”

ligheder. Vi lægger stor vægt
på, at alle Langesø områdets
brugere, såvel golferne som
de 250-300.000 øvrige gæster,
der årligt besøger os, får optimale oplevelser med sig hjem.
Blandt andet byder vi på et 25
km langt mountainbikespor,
som kan benyttes mod betaling – se mere herom på www.
facebook.com/MTB.Langesoe
Udover de sportslige aktiviteter er Langesø ramme om
et populært julemarked og en
lang række erhvervsarrangementer, herunder diverse messer.”

Langesø Golf

ECCO TOUR 2018

Langesøvej 139 · 5462 Morud · Tlf. 40 18 46 16

”Til forskel fra flere af vore na-

slot@langesee.dk · www.langesøgolf.dk

CAFÉ VICTORIA DOUGLASHUSET
Tim og Vivi Hjortebjerg overtog
i april 2017 forpagtningen af
den smukt beliggende cafe og
restaurant med selskabslokaler. ”Der er stadig en del, der
tror, at Café Victoria Douglashuset udelukkende er for golfere, men det er helt forkert”,
beretter restauratør Tim Hjortebjerg.
”Udover golferne, der har deres naturlige gang i huset og
er gode, faste kunder, er alle
typer gæster meget velkomne.
Vi holder åbent alle ugens dage
fra 11-21. Sortimentsmæssigt
byder vi på en mindre udgave
af det kendte og populære menukort fra vores søsterrestaurant Café Victoria i Rosengårdcentret. Lækre a la carte retter,

dejlige frokostmenuer og skønne, lette aftensmåltider.”

Fra fester og dagsmøder
til specialarrangementer
Det ottekantede Douglashus er
et fantastisk bygningsværk, i
hvis midte der står en over 100
år gammel Douglas-stamme,
som via den spændende arkitektur forbinder nyt og gammelt. Café Victoria Douglashusets selskabslokaler har plads
til 85 gæster. ”Vivi og jeg har
15 års erfaring med afvikling
af festarrangementer, som typemæssigt spænder fra barnedåb, konfirmationer, bryllupper
og fødselsdage til firmafester,
receptioner og jubilæer.

Café Victoria Douglashuset råder over mødelokaler med overhead og kan tilbyde dagsmøder
med individuelle pakkeløsninger i overensstemmelse med
den enkelte kundes ønsker og
behov. Sidst men ikke mindst
danner Café Victoria Douglashuset året rundt ramme om en
række spændende tema arrangementer, der for eksempel kan
dreje sig om tapas, vin og øl.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os for mere detaljeret info”, slutter Tim Hjortebjerg.

Langesøvej 139 - 5462 Morud Tlf.: 65 96 40 04
info@cafe-victoriaodense.dk - cafe-victoriagolf.dk
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FRU NIELSENS KØKKEN
Kvindevadet 9, 5450 Otterup
info@frunielsenskoekken.dk
Telefon: 64 82 41 35

FRU NIELSENS TAKE OFF
Lufthavnvej 131, 5270 Odense N
takeoff@frunielsenskoekken.dk
Telefon: 25 26 29 42

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup
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CYKELREPARATION
Vejl. pris

17.499,(kurv er ekstraudstyr)

☎

FÅR
DU bilmærker!
SERVICE, KVALIT
ServiceHER
& rep.
af alle

Reparation og salg af
cykler, scootere og
havemaskiner.
Vi kan lave 90% af de
nøgler der findes på
det danske marked

PRINTZLAU@HESSELAGERMAIL.DK

Per Pytlick

Skovballevej 62 – 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 10 73 – Mobil 40 43 20 73
per.pytlick@gmail.com

Lunds Hotel med ro
og fornuftige priser

Anretninger · Varme retter · Grillmenuer
Middagsretter · Receptionen · Smørrebrød
Slagter Hvenegaard
Gerritsgade 36 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 18 27
butikken@slagterhvenegaard.dk · www.slagter-hvenegaard.dk
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– Lej værelse
– Kig forbi vores lækre
Café
– Oplev hyggen i
Bogense
Lunds Hotel | Østre Havnevej 24 | 5400 Bogense
Tlf.: 7630 1601 | info@lundshotel.dk | www.lundshotel.dk

Håndvævede KELIM tæpper fra LinieDesign

Maskinvævet CASABLANCA fra HC Tæpper

SPAR OP TL 20%

Afpassede tæpper fra Meltex eller ege

SPAR OP TL 20%

SPAR OP TL 20%

ARTIC OAK eller EUROPEAN NATURE OAK fra Wicanders.
25 års boliggaranti. Udsalg 399,00 kr./kvm. NU 299 kr.

Ege loop. 100% polypropylen. Velegnet til kraftig brug i boligen.

Spar op til minus 15% på hele programpakken fra Luxaflex. Nu er
der mulighed for at tilslutte mange af produkterne til din smartphone
så du kan styre dine gardiner hvor du end befinder dig.

NU KUN 149 kr./kvm.

Går du med tanker om at forkæle
dig selv og dit hjem?
Bliv inspireret i en af vores flotte
butikker, eller bed en af vores
dygtige sælgere komme forbi dit
hjem og indvie dem i dine ønsker
og behov.
Ved at handle hos os får du

professionel rådgivning






2 års reklamationsret
gratis opmåling
levering til tiden
et smil med på vejen

Jens

Henrik

Klaus

Bo

Arne

Der tages forbehold for trykfejl
og udsolgte varer.

41

40 års jubilæum

Ellerup Tømrerforretning
med fortsat vækst
For to år siden kunne Mads Theodor Rasmussen overtage ledelsen af Ellerup Tømrerforretning
efter sin far John Theodor Rasmussen. I. april kan virksomheden, som faderen havde startet i
1978, fejre 40 års jubilæum.
- Fagligt dækker vi både tømrer- og snedkerfaget, siger Mads
Theodor Rasmussen. I dag beskæftiger virksomheden en halv
snes svende og lærlinge og en
arkitekt.
- Jobbene fordeler sig pænt mellem snedker- og tømrerarbejde.
Lige nu lægger vi for eksempel et
nyt tag på den 700 år gamle Hesselager kirke. Vi har også mange
opgaver med isætning af døre og

vinduer og efterisolering af huse.
Disse energiforbedringer er meget populære - især i det kolde
vejr.

Servicerer kundekredsen
- Snedker- og tømrerarbejdet er
vores hovedbeskæftigelse. Dertil kommer, at vi gennem 40 år
har opbygget en stor kundekreds
af både landbrug, institutioner,
virksomheder og private, som vi
gerne vil servicere på andre relevante områder.
- Det betyder, at vi skylder vore
kunder at kunne klare akutte
reparationer og sæsonjobs i rette
tid. Derfor har vi folk, der er veluddannede til opgaverne.

Alger på tag og fliser
- Foran os ligger en række opgaver her i foråret. Det er den årstid, hvor alger og mos på fliser og
tag vågner, siger Mads Theodor
Rasmussen, og det kan vi gøre
noget ved.
- Alger og mos er både grimt og
med til at nedbryde fliser og tagbelægning, siger Mads Theodor
Rasmussen.
- Ældre tage har en tendens til
at blive belagt med mos. Det forringer restlevetiden og hindrer
vandet i at løbe frit. Det kan med
tiden indebære risiko for, at der
trænger vand ind mellem tagsten eller tagplader.

Ellerup Tømrerforretning ApS – Stokkebækvej 3 – 5874 Hesselager
Tlf.: 2033 3961 – ellerup.toemrerforretning@mail.dk - www.ellerup-tømrer.dk

Gudbjerg Smedie & VVS – Vi står altid klar!
God og hurtig service til alle vores kunder.
Professionel råd og vejledning.
Erfarne og autoriserede håndværkere.
Medlem af Dansk Smedemester og DS-garanti
Få et uforpligtende tilbud
– kontakt os på tlf: 62 25 11 12

Vandmestervej 4
5892 Gudbjerg
greve-vvs@mail.tele.dk · gudbjergsmedievvs.dk
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Dormus har stor ekspertise
i kviste og karnapper
Dormus A/S har mange års erfaring med at fremstille flotte,
præfabrikerede kviste, karnapper og ovenlysvinduer. Virksomheden har medarbejdere fra Attic, der gik konkurs, så selv om
Dormus først blev stiftet i slutningen af 2016, har de op mod 20
ansatte sammenlagt mere end

100 års erfaring og ekspertise
med kviste og karnapper.
Dormus, der har en stærk ejerkreds, der tæller flere byggemateriale-virksomheder,
har
hjemsted på Tåsinge, hvor John
Hansen som produktionschef
står for den daglige ledelse, mens
Anders Udsen som direktør tager sig af det administrative.

Meget populære
- Vi får hovedparten af vores
ordrer gennem byggematerialevirksomheder og tømrerfirmaer,
fortæller John Hansen. Kviste og
karnapper er meget populære og
kan tilføre et rum rigtig megen
volumen. Det er typisk i forbindelse med et projekt på huset så
som isolering, nyt tag eller ombygning, at man i samme ombæring sætter en kvist eller en
karnap på.

- Det kan jo også blive en del af
bygningen fra starten af. Således har vi netop leveret 38 karnapper i Ørestaden, og 80 skal
til et nyt byggeri Århus. Vi leverer til hele Danmark og også
til Sverige og Norge. Dormus er
blandt de tre største i branchen
i Danmark, siger John Hansen.

Efter ønske og behov
- Vores løsninger gør det muligt
at forme kvisten helt efter egne
ønsker og behov, og derfor tør vi
godt kalde Dormus-kvisten for
flot design, siger Simon Hansen,
der er konstruktør og har til opgave at tegne kvisten efter kundens ønsker og levere et færdigt
tilbud med pris til kunden.
Kvisten eller karnappen bliver
så lavet på det 1600 kvadratmeter store værksted, og Dormus
kan også stå for montagen hos

Dormus A/S - Bjerrebyvej 121 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6254 1580 - mail@dormus.dk - www.dormus.dk

kunden om ønsket.
- For os handler det om, at kunden får den bolig med lys, luft og
plads, som de gerne vil have, understreger John Hansen.

GRAFISK DESIGN
Altid målrettet dine behov, så dit budskab
kommer ud til din målgruppe

ONLINE
Webløsninger der
gør dig synlig
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR

Få dit budskab ud, klart og tydeligt

TRYK OG PRINT
Nå ud til dine kunder med de helt
rigtige tryksager – fra visitkort til
kampagner i millionoplag

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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130 års jubilæum
og i super topform
Vi glæder os til at byde dig
velkommen i din nyrenoverede
Dagli’ Brugsen.
Du vil opleve her er:
Mere åben, let tilgængelig butik for alle
NYHED: Frisk fisk 3 gange om ugen
Tag-selv-bake-off
Send post med GLS, Post Nord eller DAO
Ny frugt- og grøntafdeling og kølediske
Nyt CO2-anlæg og nye gulve

Dagli’ Brugsen Særslev

Vestergade 18, Særslev – 5471 Søndersø – 06202@coop.dk – www.daglibrugsen.dk

Reparation af indenbordsog påhængsmotorer både
diesel benzinmotorer
Montering af bow thruster

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

Kontakt mig gerne for
et tilbud på din opgave

N
Nørregade 33 • 5900 Rudkøbing • Tlf.: 62 51 11 30 • Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34 • Tåsinge: 62 54 12 68
Web: www.egemose-el.dk • E-mail: info@egemose-el.dk

Bådservic
’
s
l
ie
e
Tlf. 40 33 89 88

niels.baadservice@mail.dk
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Køreskole med elever i hele det sydfynske
Serenas Køreskole afvikler nu også elevhold i
Faaborg
Serenas Køreskole fra Rudkøbing blev for cirka 2 ½ år siden
startet af Erling Serena, der har
haft det i tankerne længe, - og
som så skulle blive en realitet.
Det har ligget og ulmet i nogle

år, - og så skulle det ske, siger
Erling Serena. Det er så dejligt
frit at arbejde med, og jeg har
bestemt ikke fortrudt. Jeg har
masser at lave.
Serenas Køreskole, der primært
har kørt i Svendborg og på Langeland, har nu også adskillige
køreelever fra Faaborg, og afvikler derfor også undervisning for
elevhold der.

Der var flere elever, der var blevet henvist til mig, ikke mindst
flygtninge der har fået opholdstilladelse. I stedet for at flere af
eleverne skulle transportere sig
over til mig, - så var det nemmere, når jeg kunne samle et hold,
- så at køre til Faaborg, hvor jeg i
første omgang lejer lokaler efter
behov. Det er i samarbejde med
tolke, at jeg nu har flere flygtningehold også.

Jeg vil sige, at jeg hjælper folk
godt på vej. Jeg vil gerne gøre en
forskel også i forhold til integration. Det er så vigtigt at have et
kørekort i dag for at kunne begå
sig.

Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne
Klassisk Rengøring ApS lægger vægt på kvalitet og hygiejne. Vi har dygtige
og professionelle ansatte, der er motiverede for at løse opgaven til kundernes
fulde tilfredshed. Klassisk Rengøring ApS har overenskomst med 3F, og alle
ansatte arbejder under ordnede forhold overenskomstmæssigt, da vi ved, at
tilfredse medarbejdere arbejder bedst.
Klassisk Rengøring ApS er godkendt som uddannelsessted for kontorelever
og vi arbejder mod at blive verificeret som uddannelsessted for
Integrationsgrunduddannelsen. Vi støtter lokale sportsforeninger samt
samarbejder med flere velansete virksomheder.

◗ Vejrhaner
◗ Smedearbejde
◗ Smedejernslåger
◗ Familiegren

KLEJNSMEDEN

v. Ulf Stig Kristensen
Skovhavevej 4,Tved
5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 55
www.klejnsmeden.dk
klejnsmeden@stofanet.dk

Klassisk Rengøring ApS varetager mange forskellige opgaver for vores kunder

Vi tilbyder blandt andet:
· Erhvervsrengøring

· Ejendomsservice

· Kontorrengøring

· Hækklipning

· Klinikrengøring

· Trappevask

· Hovedrengøring

· Rengøring af fraflytterlejligheder

· Rengøring af sommerhuse

· Facade- og skiltevask

· Rengøring af skoler og institutioner

· Fjernelse af graffiti

· Håndværkerrengøring

· Vinduespudsning op til 25 m højde

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud, så vi kan få løst opgaven hos jer.
Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg
info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk
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Reparation af:

Salg af:

✔ Biler
✔ Campingvogne
✔ Veteranbiler
✔ Dæk & Fælge

✔ Biler
✔ Dæk & Fælge

Løgeskov Auto | Løgeskov 50 | 5771 Stenstrup | Tlf.: 62 26 31 31
Mobil.: 25 79 31 31 | logeskovauto@get2net.dk | www.logeskovauto.dk

Spændende oplevelse ...

WINEMAKERS
DINNER
5. APRIL KL. 18.00

PÅ GARNITURE - BROGADE 13

4 retters menu
med forskellig cava
Besøg af Victor fra Juvé & Camps.
Under middagen vil vi smage og høre
om de forskellige mousserende vine,
som Victor har med til os.

BILLETTER

675,-

købes hos
Vinspecialisten

vinspecialisten

Korsgade 7 – 5700 Svendborg

Garniture

Brogade 13 – 5700 Svendborg

FOR YDERLIGERE INFO : TLF.: 62 21 22 11 - SVENDBORG@VINSPECIALISTEN.DK
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TTS – kvalitet til tiden
Det erfarne byggefirma, som beskæftiger
omkring 40 medarbejdere og har afdelinger i
Rudkøbing og Tryggelev,
melder om stor travlhed
på alle fronter – lige fra
jord, beton og kloak til
murer, tømrer og snedkerarbejde.
”TTS ApS løser en bred vifte af
tømrer, snedker, murer, kloak og
entreprenøropgaver for en vidtspændende kundekreds i hele

det sydfynske område”, fortæller
direktør Leif Christiansen.
Hvad enten vi taler om nybyggeri, renovering, sommerhuse,
forsikringsskader, fredede bygninger eller erhvervsbyggeri, er
det vores fornemste opgave at
omsætte kundernes ønsker til
praksis. Blandt vores spændende igangværende projekter er en
større renovering af Christiansmøllen i Svendborg, hvor en række fagligt krævende historiske
håndværksfærdigheder virkelig
kommer til deres ret.”

Kvalitetsløsninger.
”Omkring løsning af større opga-

ver kan vi trække på et stort og
velfungerende netværk af gode
samarbejdspartnere
indenfor
vvs, el og malerarbejde. Som regel er TTS tovholder for det samlede byggeri, så kunden kun skal
kommunikere med én kontaktperson. Vi er i dialog med kunden lige fra idefasen til byggeriet
står færdigt. I det hele taget er
tæt samarbejde med såvel kunde
som samarbejdspartnere en meget vigtig del af byggeprocessen.
Vores kunder er i forbindelse
med alle typer byggeri, sikret
komplette
kvalitetsløsninger,
der leveres til aftalt tid”, slutter
Leif Christiansen.

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble
Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64
tts@tts-langeland.dk
www.tts-langeland.dk

DANSK DESIGN
- Vi gør dine drømme til virkelighed

SP-CREATION er en sydfynsk
virksomhed, som udvikler og
fremstiller møbler og interiør i
træ og metal i høj kvalitet.

VI BRÆNDER for den unikke detalje, hvor æstetik og det gode
håndværk går op i en højere enhed og gør hverdagen smukkere.

VI TILBYDER specialløsninger til private, virksomheder og butikker.
Ud fra dine ønsker designer og fremstiller vi dine nye møbler og
innovativt inventar.

www.sp-creation.dk

velkommen i vores
nye flotte butik

Kom og oplev vores nye store køkkenbutik og lad dig inspirere af mere end
50 miljøer med køkken- bad- og garderobeløsninger – alle indrettet med det
nyeste inden for hvidevarer, udstyr og accessoires. Udvalget er unikt, stort og
med løsninger for enhver smag i alle prisklasser.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Oplev hele 2017 nyhedskollektionen på svane.com
eller hos svane køkkenet odense

skabt
med
passion

s17

®

Book et møde med én af vores indretningskonsulenter
- vi tilbyder gratis opmåling og tegning

Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 A / 5230 Odense M / Tlf.: 6617 5678 / odense@svane.com

- Vi brænder for at
bruge vores erfaring til at
give dig den bedste tagløsning overhovedet

Vi udfører tagopgaver

i hele Danmark
- kontakt os for en uforpligtende
snak om hvad vi kan gøre for
dig og dine tage - nybygning,
renovering og Tagservice.

Glasmester vej 31 · 5 7 72 Kværndrup · Tlf. 62 2 7 25 25

Stolthed - lige værdighed - Sam arbejde
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Specialiseret
produktionsvirksomhed
Sdr. Højrup Beholderfabrik er i Superligaen for
produktion af tanke og
beholdere til alle formål
Det er viden, erfaring og kompetence det handler om, når man
henvender sig til Sdr. Højrup
Beholderfabrik, der er en produktionsvirksomhed af tanke
og beholdere til stort set alle
formål som f.eks. tanke til skibe
og offshore, landbaserede anlæg,
filtertanke til vandværker samt

renovering af tanke og rørvarmevekslere.
Vi producerer beholdere til stort
set alle formål indenfor industrien – og det både store og små
trykbeholdere, siger Per Jensen,
der sammen med Dan Larsen
driver virksomheden. Det er meget bredt det vi laver, for vi laver
også store stålkonstruktioner til
industrien samt vi laver mindre
opgaver som akkumuleringstanke til halmfyr/oliefyr. Vi producerer i både sort stål og rustfrit
materiale.

Det er særdeles velkvalificerede
medarbejdere vi beskæftiger,
fortæller Per Jensen. De er certificeret til højt specialiseret arbejde, så vores produkter altid
lever op til normer og myndighedskrav.
Sdr. Højrup Beholderfabrik laver kundetilpassede produkter,
og det er alt fra 1 til 150.000 liter
og har faciliteter til at fremstille
beholdere med en diameter på
3.8 m og længde på 20 m.

Sdr. Højrup Beholderfabrik ApS · Lensvej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 63 90 30 33 · pj@beholderfabrik.dk · www.beholderfabrik.dk

FÅ E N

NY HJEMMESIDE

W E B D E S I G N - PA K K E N

Denne webdesigner kan også

redigere billeder, tegne grafik,

INDHOLD:

•
•
•
•
•
•

Opstartssamtale
Tidsplan
Unik skabelon
Opbygning og design
Kursus i vedligehold
Upload af side

MED ...

lave video og håndtere
de sociale medier!

KR.

7. 2 0 0,-

EKSKL. MOMS

T l f. : 2 7 57 36 62 . info@d e ta lje rie t.dk . www.det aljer iet .dk /web design-pak ke n
PAKKEN indeholder i alt 12 arbejdstimer. Under opstartssamtalen finder vi ud af om din hjemmeside passer til pakken.
Pakken inkluderer ikke abonnement på redigeringsvenligt webhotel, samt pris på domæne og mailadresser.
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VOGNMANDSFIRMA SÆTTER EN ÆRE I AT HOLDE EN AFTALE
Brdr. Hansen Sallingelunde løser alle slags opgaver inden for
lastbiltransport over hele Fyn
ud fra en grundig planlægning
og ved at sætte en ære i at overholde en aftale og levere til tiden.
Vognmandsfirmaet, der råder
over en halv snes lastbiler, blev
grundlagt af Carl og Poul Hansen i 1951, og i 2000 overtog Poul
Hansens søn, Ulrik, firmaet.

Aftaler skal holdes
Jeg bruger det meste af min
tid på kontoret med at sørge
for planlægning af arbejdet for
firmaets lastbiler og vores ni
chauffører, for det er både vigtigt, at alle lastbiler er ude og

tjene penge hjem og samtidig, at
planlægningen er i orden, så aftaler overholdes, og kunderne får
leveret til tiden. Hvis der skulle
ske maskinuheld, og det kan jo
forekomme, sørger vi for hurtigst muligt at orientere kunden,
siger Ulrik Hansen, der har sin
kone, Susanne, til at hjælpe med
kontorarbejdet.

tainere og køreplader m.m., og
firmaet løser gerne opgaver for
både små og store entreprenører
samt private.

Giver gerne et tilbud

Også brolægning

Brdr. Hansen Sallingelunde har
lastbiler, der kan løse de fleste
opgaver inden for entreprenørkørsel, levering af grus, sten,
skærver og træflis, bortkørsel af
jord og affald, kranarbejde (fire
biler har kran), udlejning af con-

Sallingelunde Brolægning er en
del af Brdr. Hansen Sallingelun-

Jeg giver gerne et tilbud. Det er
bare at skrive eller ringe, og vi
bestræber os altid på at opfylde
vores aftale til punkt og prikke,
siger Ulrik Hansen.

Grafisk design
Hjemmesider
Logo & identitet

Brolægningsfirmaet har for tiden otte ansatte, og med den korte og milde vinter, vi har haft i
år, er de allerede i fuld gang med
arbejdet, og det er usædvanligt
tidligt, siger Ulrik Hansen.

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmandsforretning, der leverer til tiden

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Møllergyden 6 - 5750 Ringe
Tlf.: 6266 1279
brdr.hansen@sallingelunde.dk
www.sallingelunde.dk

FÅ S U C C E S M E D . . .

de ApS, men arbejder selvstændigt under ledelse af Ulriks svoger, Michael Haugaard, der kan
trække på hovedfirmaets lastbiler, når der skal køres udstyr
eller materialer ud til kunderne.

Sallingelunde Brolægning
Brolæggermester Michael Haugaard
Tlf.: 5151 2245
haugaard@midtfyn.net
www.brolaeg.dk

%T +ONGEBRO
NATURSKIFERTAG
HOLDER TT
I  ÍR

Digital markedsføring
Sociale medier
Video

%T +ONGEBRO NATURSKIFERTAG LGGES AF
EN +ONGEBRO CERTIlCERET ENTREPRENR
SOM HÍNDHVER ET DELT KVALITETS
HÍNDVRK GENNEM GENNEMTESTEDE
FORSKRIFTER 2ESULTATET ER EN UNIK
VEDLIGEHOLDELSESFRI TAGLSNING MED EN
FORVENTET HOLDBARHED PÍ OVER  ÍR

+ONTAKT DIN LOKALE ENTREPRENR ELLER
BESG OS PÍ WWWKONGEBROCOM
OG FÍ TILSENDT ET GRATIS EKSEMPLAR AF
BROCHUREN v.ATURSKIFER TIL VILLAER OG
PARCELHUSEv

$IN +ONGEBRO ENTREPRENR

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44
T l f. : 2 7 57 36 62 . www.d eta ljeriet.d k . info@d eta ljeri e t . dk

Blikkenslageri
Ventilation
v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde
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Vi uddanner folk til nye muligheder - i fynske virksomheder
Hos AMU-Fyn ønsker vi at
bidrage til et godt match
mellem kompetencer og fynske virksomheders behov
for dygtige medarbejdere.
Løsningen er målrettede og
skræddersyede
kursusforløb og efteruddanelse, der
giver nye muligheder – både
til medarbejder og virksomhed.
Navnet AMU er en forkortelse af
ArbejdsMarkedsUddannelser, og
det er en ret præcis beskrivelse af
aktiviteterne hos AMU-Fyn: Vi
leverer uddannelser og kurser, der
er målrettet til arbejdsmarkedet. Til
den aktuelle situation – og i forhold
til, at der løbende opstår behov for
nye og andre kompetencer.

AMU-Fyn tilbyder desuden relevant efteruddannelse af medarbejdere, så de kan udføre nye opgaver
eller er opdaterede i forhold til certificeringer, godkendelser osv. Det
gør vi på områder som transport,
lager, bygge/anlæg, metalindustrien, servicefagene og IT.

Her kan du også se hele paletten af
AMU-kurser, som du og dine medarbejdere kan benytte sig af, når der
er brug for nye kompetencer og nye
muligheder.

Har du brugt dit AER-bidrag?

Har du en gruppe af medarbejdere,
du gerne vil have på AMU-kurser,
så kigger vores dygtige konsulenter
gerne forbi og guider dig til den helt
rette løsning.

Afholder du dig fra at sende dine
medarbejdere på efteruddannelse,
fordi du tænker, at omkostningerne
bliver for høje?
AMU-Fyn har en god nyhed til
dig: Der er allerede betalt for efteruddannelsen!
Alle AMU-kurser og uddannelser
hos AMU-Fyn giver nemlig din
virksomhed ret til at få VEU-godtgørelse fra de midler, som offentlige
og private arbejdsgivere betaler til
AER.

Udlejning A/S
Vi har specialiseret os i at uddanne
voksne ufaglærte. Det gælder både
ledige og dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, så de står stærkere
rent fagligt – og så de kommer med
nye og friske kompetencer, der kan
gøre en forskel hos de fynske virksomheder.

rg

3
31 17
78
FINT SKAL

Vores dygtige konsulenter
kigger gerne forbi

Den kan både omfatte nogle af de
mange kurser, vi allerede tilbyder –
eller i en ny kombination, der helt
præcist matcher behovet i din virksomhed.
Kontakt AMU-Fyn på 6613 6670,
hvis du vil vide mere – eller vil i
kontakt med en af vores konsulenter.

På amu-fyn.dk (under menupunktet AMU KURSER) kan du læse
meget mere om deltagerbetaling,
løntabsgodtgørelse
(VEU-godtgørelse), for højtuddannede og
øvrige krav for at deltage på AMUkurser.

DET VÆRE!

www.amu-fyn.dk

Udlejning til både private og erhverv

CH-U

Nybor

Siøvej 3
Tlf. 65 31

e

gvej 12
66 17 70

Ringe

Kielberg
Tlf. 62 66

Udlejning til både private og erhverv

CH-Udlejning A/S
Nyborg

Vådlakering og design
Vi udlejer
både
Bygningsmaling
stort og småt
Udlejning til både private og erhverv
CH-Udlejning A/S
Facademaling
Udlejning til både private og erhverv
D`R`Maleren
Svendborg/Haarby
Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

stider
r 06.30-16.30
06.30-15.00

Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Åbnings
Man-tor
Fredag 0

Ringe

www.c

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Nyborg

CH-UdlejningSiøvej
A/S3
Tlf. 65 31 17 78

Nyborg
Vi udlejer
Siøvej 3
både Tlf. 65 31 17 78
stort og småt
Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk
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minvolkswagen.dk

MinVolkswagen.
Overblik i lommestørrelse.

Gratis
installation
og brug.

MinVolkswagen forbinder din bil og din smartphone.
Måske ved du altid, hvor meget brændstof du har på. Om din bil er låst. Og hvor du parkerede
den. Men ellers kan du lynhurtigt få svaret i MinVolkswagen-appen. Den er nemlig forbundet
med din bil via et stik, som du kan få installeret gratis hos os. Stikket sørger også for, at vi får
besked, hvis der opstår tekniske problemer i din bil, eller en advarselslampe tænder.
Så vi er altid flere, der passer på din bil.
Kig forbi eller book
booktid
tidtil
tilinstallation
installationpå
på<forhandler-URL>
www.vw-svendborg.dk

MinVolkswagen fås til de fleste modeller fra 2008 og frem.

Volkswagen Svendborg

På vores Facebookside kan du følge os og holde
endborg Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk
dig opdateret:

0 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk

https://www.facebook.com/volkswagensvendborg

GIV TINGENE NYT
LIV MED FARVER
KOLOMORE har erfaringen med sprøjtelakering
til private og erhverv
Selvom KOLOMORE først startede op i maj 2017, - så er det et
firma med stor erfaring og ekspertise, når det gælder sprøjtelakering. KOLOMORE sprøjtemaler døre, køkkenlåger, borde,
stole og designer møbler, så de
er i samme kvalitet, som hvis
de lige var blevet produceret på
fabrikken. De udfører også industrilakering for virksomheder
– med f.eks. lakering af maskindele, møbler, vinduer og beklædningstræ, og arbejder blandt andet for tømrer og malermestre.

Bag firmaet står Bo Hjorth Jensen, der har 25 års erfaring med
industrilakering.
Jeg havde gået med ideen om at
blive iværksætter i nogle år, - og
så bød chancen sig. Jeg blev tilbudt en malerafdeling til en fornuftig pris, - og så var det nu.
Det som adskiller vores firma
fra konkurrenterne, er vores tilgang til kunderne. Det skal være
enkelt og nemt for kunderne at
bestille maling af eksempelvis
deres møbler. På vores webshop
kan kunderne se og vælge farver,
og samtidig få prisen for hvad det
er de ønsker at få lavet. Så der er
ingen overraskelser, kunderne

kan se nøjagtig hvad det koster,
inden arbejdet er påbegyndt.
Hos KOLOMORE ved de, at
kunderne forventer den bedste
kvalitet. Det lever firmaet op til
med de bedste råvarer, de nyeste
maskiner, og godt håndværk samtidig med, at de prismæssigt
er konkurrencedygtige.

KOLOMORE | Alsvej 2B, 5500 Middelfart | Tlf.: 93 96 18 28 | bhj@kolomore.com | www.kolomore.com

21 69 52 27
LAGERHOTEL - LAGERLEJE
Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til
eget brug.
Lagerhotellet har plads til nye kunder!!
Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.
Alle størrelse opgaver har interesse lige fra
1 pl og op efter.
Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende
eller distribuere dem.
Ring eller mail for at høre om mulighederne
Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27
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EU Persondataforordningen
- hvad handler det egentlig om?

Kæmpe lodtræKning
1. præmie
2. præmie
3. præmie

iphone 8
ipad mini
dauphin kontorstol

Kæmpe lodtræKning
mail interessekuponen i dag!
vi kvitterer med 1 juleand1.
ogpræmie iphone 8
2 flasker rødvin pr. firma2. præmie ipad mini
3. præmie dauphin kontorstol
mail: post@guldfeldt.com
Kæmpe lodtræKning

Ja tak, vi kommer ______ personer, den _______ november

1. præmie iphone 8
ca. kl.: ______ fra firma: _______________________________
2. præmie ipad mini
deltagernavne: _______________________________________
3. præmie dauphin kontorstol

mail
interessekuponen
i dag!
Lodtrækning:
Blandt alle indsendte
interessekuponer trækkes
der lod om 3 præmier,
udtrækkes
vi kvitterer
med 1som
juleand
ogden 1. december 2017.
Vinderen får direkte besked og bliver desuden offentliggjort
2påflasker
rødvin pr. firma
www.guldfeldt.com
mail:
post@guldfeldt.com
mail
interessekuponen i dag!

alle
virksomheder
derden
indsender
tilmelding og besøger os delJa tak,vi
vi
kommer
______
personer,
_______
kvitterer
med
1 juleand
og november

tager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.

2 flasker
rødvin
pr. firma
ca. kl.: ______
fra firma:
_______________________________

os for besparelses tilbud der passer deres beHov
mail: KontaKt
post@guldfeldt.com

deltagernavne: _______________________________________
Lodtrækning:
Blandt
alle
indsendte
Ja tak, vi kommer
______
personer,
deninteressekuponer
_______ november trækkes
der lod om 3 præmier, som udtrækkes den 1. december 2017.
ca. kl.: ______ fra firma: _______________________________
Vinderen får direkte besked og bliver desuden offentliggjort
deltagernavne:
_______________________________________
på
www.guldfeldt.com

altid den rigtige pris – fØrste gang!
2017

Lodtrækning: Blandt alle indsendte interessekuponer trækkes
der lod om 3 præmier, som udtrækkes den 1. december 2017.
Vinderen
får direkte besked
bliver desuden
offentliggjortog
alle
virksomheder
der og
indsender
tilmelding
på www.guldfeldt.com

Mange virksomhedsejerebesøger
vil i den
kommende
os deltager
1 lod pr.sig
virksomhed.
vinderne får automatiskom
besked.
tidmed
stille
selv spørgsmålet,
de overholder
alle virksomheder
derfor
indsender
tilmelding og besøgertilbud
os delKontaKt
os
besparelses
der passer deres beHov
kravene
i den
nye
EU Persondataforordning?
tager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.

GULDFELDT

altid den rigtige pris – fØrste gang!

KontaKt os for besparelses tilbud der passer deres beHov
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