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Velkommen til
Marstal Navigationsskole

Fokus Ærø
Side 3 - 19

Marstal Navigationsskole

Side 4

Marstal Navigationsskole er et traditionsrigt uddannelsescenter, som ligger i Marstal
på Ærø. Vi er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og
vores uddannelser appellerer til unge uden maritim erfaring og til erfarne navigatører.
Vi tilbyder:
 HF Søfart - hvor unge får en treårig kombination af en gymnasial og maritim uddannelse.
 Navigatøruddannelsen - vi uddanner navigatører, og vores elever kommer både fra
vores egen HF Søfart og med andre baggrunde.
 Efteruddannelse - vi har 45 års erfaring med efteruddannelse af navigatører og andre
branchefolk.
Selv om vores set up er forankret i de maritime traditioner, er vi lige så fokuserede på

A. Jørgensens Eftf.at være et moderne og fleksibelt Side
6
uddannelsescenter.
Derfor har vi meget moderne

undervisningsfaciliteter til rådighed, og vi tilbyder desuden flere kurser som e-learning.

Til vands, til lands
og altid med dig.

Den lille Cafe

Havnene på Ærø

Side 7
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Virtuel kransimulator hjælper

FOKUS Ærø og Nordøst Fyn

Svendborg Motor Co.

side 22

Palfinger
Danmark AS
SIDE 43

Revninge Autoværksted

Side 33

TEMA
Hotel Sixtus

Side 45

• Byggebranchen
• Mad & opleverlser

Anlægsbranchen i Danmark har
gode vilkår for tiden. Palfinger er
en af de virksomheder som hjælper
til med renoveringsprojekter og an-

• Kurser & konferencer
• Fremtidens Danmark
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Distribution:
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MARSLEV CYKLER
Kertemindevejn 32 · 5290 Marslev
Tlf. 40 40 36 02

SALG & SERVICE

af alle bilmærker · Autoudlejning
Bønnelykke El
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Skorstensgaard
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Hotel Svendborg
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Sikkerhed og arbejdsmiljø
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Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

Reberbanen 61 · 5960 Marstal

Tlf.: 62531720 / 20423582
www.autogaarden-marstal.dk · aautogaarden@gmail.com
Kontakt: Anders

16 ÆRØ UGEAVIS

TORSDAG DEN 20. JUNI 2019

ÅBENT

MANDAG - FREDAG
KL. 7.00 - 17.00
LØRDAG & HELLIGDAGE KL. 8.00 - 13.00

DIN LOKALE TRÆLAST & BYGGECENTER

MARSTAL · ÆRØ
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Se vores aktuelle tilbud på www.xl-byg.dk
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Havnene på Ærø er klar
til sommerens gæster
Havnefogeden i Ærøskøbing og Marstal sørger for at havnene er under
konstant udvikling med høj service til glæde for alle havnenes gæster
Havnefoged Christian Ørndrup står
sammen med sin medarbejderstab
for et højt serviceniveau til alle de
to havnes gæster. Det betyder også,
at havnene er under konstant udvikling for at leve op til alle normer
og service, som tilbydes når man
som gæst besøger havnene.
Havnekontoret er hen over vinteren
også flyttet til ny adresse på Søndre
Værft, hvor de har fået mere plads
samt, at havnekontoret nu er centralt placeret på havnen.
- Min vigtigste opgave er at sørge
for, at havnene er i orden, og at gæsterne er glade, siger Christian Ørndrup. Vi har ligget på 27.000 anløb
og i 2018 var det helt specielt med
31.000. Så det er naturligvis noget,
som vi kan glæde os over.
Der arbejdes også med havnenes faciliteter. I Ærøskøbing er der i løbet
af vinteren lavet en handicapbro, og
der arbejdes med, at sætte de sidste
stålknæ op til at lave en bro, der skal
udgøre en ny servicebro til blandt
andet mastekranen. Vestre Bådehavn har fået nyt gelænder ved Bro
1, hvilket har været et større godt
projekt. Til den daglige vedligeholdelse er der beskæftiget en fuldtids
og en halvtids samt flexjobber som
havnemedarbejdere. I Marstal er
der beskæftiget to havnemedarbejdere samt en halvtids økonomimedarbejder.
- De sikkerhedsmæssige forhold
skal også være i orden omkring
havneområdet, og det forbedres
og udbygges hele tiden. Her har vi
i Marstal lige anskaffet og fået de

første 35 redningsstiger, der skal
sættes op ved broerne. De er i stærk
gul farve, som er meget synlig, hvis
behovet skulle være der.
I lystbådehavnen har de også fået
nye landsætningsfaciliteter, som
er færdiggjort i april. Det er med
tilhørende vaskeplads med alle krævede godkendte miljøstationer.
I Marstal er der renoveret på de
eksisterende toilet- og baderums-

bygninger samt, at der er bygget
ny toiletbygning, der vender ud til
Havnegade. Ligeledes sørges der
for, at havnens legeplads hele tiden
fremstår som en varieret og attraktiv plads at være for børnene.
Marstal er en gammel havn, og havnen har nu overtaget beddingerne.
De skal så opgraderes så også mindre coastere kan komme på bedding, - og gennem denne maritime

udvikling være med til at skabe en
havnearbejdsplads. En proces, der
også kan være med til at skabe yderlige arbejdspladser.
I Marstal er man også en del af Søfartsstyrelsens Driftstjeneste – det
tidligere Fyr & Vagervæsenet. Som
Vagerdistrikt Marstal passer man
flere af bøjerne i farvandet omkring Marstal.

Ærø Kommune, Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Søndre Værft 3, 5960 Marstal
Tlf.: 63 52 63 65 *4* · Mobil: 30 69 66 88 · Fax: 63 52 63 66 · cph@aeroekommune.dk

Vognmandsfirma klarer opgaverne
A. Jørgensens Eftf. har en maskinpark til servicere et bredt arbejdsområde
Vognmandsforretningen drives af
Kim & Jan Jørgensen, der er anden generation i firmaet. De har en
maskinpark, så de ved siden af vogmandsopgaverne også kan klare de
større nedrivningsopgaver, som de
også har specialiseret sig i.
Vognmandsforretningen er fleksibel og har en sådan størrelse, at alle
opgaver inden for flere forretningsområder kan løses. Det være sig
landbrug, entreprenør opgaver og
vognmandsforretning.
- Det er dejligt, at vi nu har det hele
i eget hus, siger Kim, der også er

autoriseret kloakmester. Vi er klar
til at levere, som kunderne på Ærø
efterspørger. Her er virkemidlerne
gode medarbejdere, tidssvarende
maskinkraft og et stort lokalt kendskab. Men vi kommer da også både
til Fyn og Jylland.
Maskinstation
A. Jørgensens Eftf. er selvfølgelig
klar til at hjælpe alle landmænd på
Ærø, når der er ekstra behov for
maskiner. Det kan være, når der
skal pløjes og sås, eller når høsten
skal i hus.

Maskinstationen har en alsidig maskinpark med adskillige traktorer
og mejetærskere og sprøjtemaskiner.
- Vi høster 400 hektar kornmarker
og op mod 500 hektar majsmarker om året, så vi klager ikke over
mængden af opgaver, siger Jan Jørgensen. Vi kører altid korn og foderstoffer for DLG, ligesom vi også
har en kranvogn, så vi kan assistere
bilister, der er med i Dansk Autohjælp, hvis de får problemer med
køretøjet her på Ærø.

Vognmandsfirmaet kører også renovation for Ærø Kommune. Er
der tale om entreprenøropgaver,
er virksomheden klar til at hjælpe
kunden med at løse opgaven på tilfredsstillende vis.
Vognmandsfirmaet har fleksible og
dygtige medarbejdere, der kan brede sig over et stort område, - også
med vognparken, der består af en
halv snes lastvogne samt traktorer,
mejetærskere m.m. De har alle typer af lastvogne, så de kan løse både
løfte- og transportopgaver.

Nevre Rise 21, 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 6252 1157 · vognmand.anders.jorgensen@mail.dk

STOKKEBY SM
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Lars Alberts
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TLF. 62 52 11
79
MOBIL 20 46
45 29

Frederiksber
gvej 2
5970 Ærøskøb
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stokkebysmed
e@mail.dk

AUT. GAS- VAND OG SANITETSMESTER

Wellnessafdeling
med sauna &
sømandsbad
er for alle
Restaurant
Restaurant og
og cafe
cafe åben
åbeni iskolernes
skolernessommerferie.
sommerferie.
Sømandsbad
–
Sauna
–
Hottub
–
Wellness
...
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...
Havnegade 28A, Marstal T: 5360 4821
Havnegade 28A, Marstal
T: 5360 4821
info@femmasteren.dk
· www.femmasteren.dk
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Vi klare VVS, blik,
smedearbejde &
maskinreparationer.

folk en god oplevelse og til en god
pris, så alle kan være med og have
råd til det.
Den Lille Café I Marstal har plads
til 90-110 spisende gæster om sommeren, og serverer en god oplevelse.
Det betyder også, at de har et stort
varieret vinkort, hvor der skiftes
til kundernes tilfredshed, for der
skal også fornyelse til på vinkortet.
Her behøver man heller ikke at købe
en flaske vin, - men kan nyde et glas.
Som der er passion i køkkenet, sådan gælder det også med vine samt
med spiritus, hvor der bydes på høj
kvalitet indenfor gin, rom, whisky,
cognac og likører.

Det nordiske køkken er

en gastronomisk oplevelse
Den Lille Café I Marstal byder gæsterne på
en totaloplevelse med
gourmet i øjenhøjde
Når man træder indenfor i Den Lille
Café i Marstal, så føler man det allerede hyggeligt, hjemligt og med
god nærhed i lokalet. Det er også det
som værtsparret Marie Louise Langeland og Rasmus Bechgaard står
for og som de gerne vil byde gæster
på. Gæsterne skal have en totalople-

velse – både hvad angår det gastronomiske som også hvad der bydes på
af tilhørende drikkevarer, enten til
maden eller hvis man bare er kommet indenfor til en øl eller drink.
- Vi er blevet taget rigtig godt imod.
Det har været positivt, og vi har allerede fået en del faste og trofaste
gæster, - både til restauranten eller
til en drink, siger værtsparret samstemmende. Vi laver nyt nordisk
mad med et twist af dansk traditionel mad, og vi er stolte af det vi
laver. Vi laver mad som mad skal
være, - gourmetmad i øjenhøjde,

•
•
•
•
•
•
•

så folk forstår hvad de spiser. Vi er
ikke en fiskerestaurant, - men vi er
naturligvis meget havinspireret, og
har også alt godt fra havet.
Når talen er om det gastronomiske,
så mærker man passionen hos Rasmus Bechgaard, der er en erfaren
kok, og som styrer de gastronomiske delikatesser med sikker smag.
- Vi bestræber os naturligvis på at
bruge lokale råvarer så vidt muligt
og afhængig af sæsonen, - og så har
vi naturligvis special øl fra Rise.
For os handler det om god service
og glæde folk, og vi vil gerne give

Den Lille Café I Marstal,
Kirkestræde 15, 5960 Marstal,
Tlf.: 30 24 36 70,
denlillecafeimarstal@gmail.com
Facebook: @denlillecafeimarstal

Smedejernsporte
Smedejernslåger
Smedejernshegn
Industrihegn
Sommer automatik
Værn
Tilbehør

Vi er lokaliseret på Ærø, som har
en central beliggenhed i forhold til
at levere til hele Danmark.
På denne adresse har vi lager/
showroom, hvorfra du kan få syn
for sagen. Levering står vi selvfølgelig selv for, også selve montagen.

Biografvej 6 · 5985 Ærø · Kontakt@lavprissmedejern.dk · 26 33 57 96
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God start for den nye murermester
Lasse M. Pedersen er en erfaren partner
til flisearbejde
Står man og skal have løst en mureropgave og ikke mindst hvis der
skal sættes fliser, så kan man roligt
alliere sig med Murermester Lasse
M. Pedersen, der selvom han er forholdsvis nystartet, har stor erfaring indenfor faget.
- Jeg havde lysten til at drive mit
eget firma, og efter at jeg startede
i det små sidste år, så gik jeg fuldt
ind i år, siger Lasse M. Pedersen
mens han fortsat er i gang med at
skære fliser på en opgave. Der er nok
at lave, - så det var den helt rigtige
beslutning.
I øjeblikket har Lasse M. Pedersen
travlt i et nybyggeri, hvor Det Ærøske Boligselskab er bygherre. Her
er han hyret ind til 12 lejligheder i
Kildehaven i Ærøskøbing, hvor han
står for alt flisearbejdet til badeværelser og entréer.
Det er ikke kun på Ærø, at der løses opgaver, men også på fastlandet, FACILITETER:
- og der klares naturligvis alle
• Sejlloft

opgaver indenfor det traditionelle
murerfag. Men gode erfarne murere
til flisearbejde er også efterspurgte,
og det kan Lasse M. Pedersen også
notere sig med de opgaver han hyres
til.
- Hvis man har en opgave indenfor
faget, så er man altid velkommen til
at ringe og høre på opgaven, og vi
finder en løsning, slutter Lasse M.
Pedersen.

• 32 t. kran
Murermester Lasse M. Pedersen, Korsgade 5, 5960 Marstal,
Tlf.: 20 58 18 94, lmpmurer@outlook.dk

• 2500 m2 Hal
• Bedding 20 t.
• Bedding 400 t.
• Snedkerværksted
•
FACILITETER:
• Blokfabrik
• Sejlloft
EBBES BÅDEBYGGERI
• 32 t. kran
VORES
BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
OG SEJLLOFT EFTF.
• 2500 m2 Hal
• Restaurering
• Bedding 20 t.
• Forsikringsskader
• Bedding 400 t.
• Teakdæk
• Snedkerværksted
• Flexiteak dæk
•
• Kalfatter arbejde
• Blokfabrik
• Planke skift
• Master
VORES BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Vinteropbevaring
• Restaurering
•VORES
Forsikringsskader
SEJLMAGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Teakdæk
• Nye sejl
• Flexiteak dæk
• Sejl Reparation.
• Kalfatter arbejde
• Håndsyede sejl
• Planke skift
• Kaleche
• Master
• Vinteropbevaring
VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi
har i 40SEJLMAGER
år været beskæftiget
med nybygning
VORES
KAN HJÆLPE
JER MED BLA.
af træskibe og joller.
• Nye sejl
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i
• Sejl Reparation.
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
• Håndsyede sejl
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger
• Kaleche
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.
VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,
Vi
40 årført
været
beskæftiget
med nybygning
Derhar
viliblive
videre
under navnet
Maritime Woodcraft.
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
Se nærmere om vores blokke på:
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.
I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,
WWW.EBBE-MARSTAL.DK
· TEL:
+45 6253 2127
Der
vil blive ført videre under navnet Maritime
Woodcraft.
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Se nærmere om vores blokke på:
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK
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Værkstedet klarer alle reparationsopgaver
Dunkær Auto-Service er en
erfaren partner til både person- og lastvogne

Dunkær Auto-Service
er en erfaren partner
til både person- og
lastvogne
Har man brug for enten at skulle
købe brugt eller ny bil eller skal
have udført service og reparation
på sit køretøj, så kan man roligt
henvende sig til Dunkær Auto-Service, der er en erfaren partner, som

yder god service og altid finder en
løsning.
- Selvom vi er et lille værksted, så er
det meget lidt vi ikke kan klare, siger Christian Phillip Jensen, der er
værkfører og daglig leder, - og som i
øvrigt selv er udlært på værkstedet
i 2011. Vores begrænsninger er små,
og ligger indenfor det ekstraordinære specialudstyr. Men ellers kan
vi lave reparationer på alle bilmærker. Vi er også alle løbende på videreuddannelse. Og lige for tiden er

det elbiler, som vi opgraderer os til.
Dunkær Auto-Service kan det hele,
og laver service på hele bilparken,
klar til syn samt også lastvognsreparationer.
Salg af biler
Værkstedet har også salg af såvel
brugte som nye biler.
- Vi har et godt samarbejde med de
fleste bilmærker, og det betyder, at
vi kan levere stort set alt indenfor
nye biler, og har også altid et udvalg

stående i vores udstilling. De brugte biler klargører vi selv, så vi også
kan stå inde for det vi sælger.
Dunkær Auto-Service er også med
når køretøjet skal have en gang
PAVA undervognsbehandling. Her
bliver bilerne sendt videre til PAVACentret ved Toyota i Svendborg. Ligeledes er de Bedre Motor Partner
indenfor additiver og rens. En ren
motor har mange fordele og er med
til at forebygge motorproblemer, og derved undgå dyre reparationer.

Dunkær Auto-Service, Østermarksvej 9, 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 62 52 15 38 cpj@dunkaer-auto.dk - www.dunkaer-auto.dk

ØLHOLM SAFETY
DANMARKS BEDSTE UDVALG AF
SIKKERHEDS- & ARBEJDSSKO
Vi forhandler alle de bedste og mest
anerkendte mærker inden for sikkerheds- og
arbejdssko, og vi har altid minimum 3000 par
på lager. Kig forbi Lollandsvej 29, 5500
Middelfart, hvor vi står klar til at hjælpe dig
med at vælge de helt rigtige sko, hvad end du
arbejder på byggeplads, på lager, i butik, på
sygehus eller noget helt andet. Vi har fodtøj til
enhver smag og til ethvert behov!
Vi tilbyder også GRATIS fodscanning, samt
tilpasning af dine nye såler.

WWW.OLHOLM.DK
9

Tlf. 21 43 90 38
SKIPSAPTERING
TØMRERARBEJDE
SNEDKERARBEJDE
OFFSHORE

NUTIDENS BRØD BAGT AF FORTIDENS KORN!

NAUTIC WOOD
Dokvej 3 | 5985 Søby
Tlf. 7199 8300 / 4016 2441
info@nauticwood.dk
www.nauticwood.dk
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tlf. 29v/
44Nicholas
57 66 eller Mike
tlf. Tranderupgade
påLÆGEVAGTEN
tænder, rødmet
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Ældre Sagen arrangerer sønVI FEJRER TREDOBBELT
ANNONCEINDLEVERING
smerter. Man kan med fordel
dagsfrokost
juni kl. Friluftsgeligt fælleshus,
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Den 10. juni fylder Hattesens
www.tagatech.dk
velfungerende
servicebygning.
Der serveres
smørrebrød, øen 2. pinsedag d. 10. juni kl. også for at vænne hunden til
SuperBrugsen,
Kirkestræde
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BREGNINGE:
Konfektfabrik
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år
og
samti5500
Middelfart
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for53
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tlg@tagatech.dk
fredag den 7. juni til Mari- ringsplads ved St. Rise Lan- Nogle kommer som en selvCafé Aroma, 10 års jubilæum for
følge til et årligt sundhedsanne tlf. 29 38 31 40 eller Bir- devej.

UGEAVISEN FOR ÆRØ

DYNAMO ÅBNER

NG

Ærø Ugeavis til turiste

• højtryksspuling af fliser med
specialmaskine
• imprægnering af fliser

-12-2017 8:07

vet

ÆRØ UGEAVIS
INGENIØRSERVICE
info@aeroeugeavis.dk

EGEHOVEDVEJ 1
• algebehandling af tage & fliser
DK-5960 MARSTAL
• rensning
tagrender
TLF.af(+45)
51 52 44 85

info@aeroeugeavis.dk
Kæmpe fejring!

Aroma
samt åbningen
VUCIsmageri,
- 25-11-2017 7:29
af Konfektfabrikkens nye butik
på havnen i Ærøskøbing!

03/12/17 08.01

Uddannelse på gymnasialt niveau

• Ideel plads for familier
og seniorer.

KOM OG VÆR MED til reception
mandag den 10/6 klokken 10-12.

2-årig HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag

• Separat afdeling for
lette campister.
• Udlejning af
bjælkehytter.

Der er lakridskonfekthjerter til
de første 100 kunder i konfektbutikken, og vi byder på et glas
bobler til alle i cafeen, og en
gratis is til børnene.

www.primaliva.dk
lone@primaliva.dk

• Lyse toilet-, bade- og
køkkenforhold.
Lone Eriksen

NYT PÅ ÆRØ

● Få legeplads
styr på jeres medØKONOMISK
• God
fællesøkonomi
boldbane.

Kontakt vores kontor for
nærmere oplysninger.

MENTOR

● Rådgivning i livs-

Få 30 minutters GRATIS
kriser
Sygehusvejen
· 5970 Ærøskøbing
økonomisk rådgivning
● Personlig
kontakt
Tlf.
62 52 18
54
hele vejen
www.aeroecamp.dk
· mail@aeroecamp.dk
Kendt
fra TV2 Go’ Morgen Danmark og Go’ aften Danmark,
● Uvildig rådgiver
● Du forstår hvad jeg
siger – jeg forstår
hvad banken siger.

ÆRØ

Modemagasinet IN og Ekstra Bladet.
Kontor Sjælland/København:
Kontor Ærø:
03/12/17
08.07 Marstal
Lyngby Hovedgade 62
Motorfabrikken
2800 Kgs. Lyngby
Havnegade, 5960 Marstal
Tlf. 29 91 63 76
Tlf. 29 91 63 76

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1

P. E. PÅLSSONS VEJ 1
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90
13/10/17 07.56

11
VUC.indd 1

25/11/17 07.29

Du går i banken
som i 80’erne
Hvorfor bruge metoder fra 1980’erne, når vi er nået til 2019?
Har du brug for hjælp til din privatøkonomi? Så gå i banken.
Sådan var det i Danmark indtil år
2000. I det nye årtusind skiftede
bankerne fokus fra din økonomi til
deres overskud.
Desværre tror mange kunder, at det
stadig er som i 1980’erne.
- Glemmer du at forberede dig til
møderne?
- Kender din bankrådgiver din økonomi bedre end dig?
- Tror du på, at det, der bliver sagt,
er den eneste mulighed?
Så har du givet banken magten over
dit liv - derfor har du brug for en

uvildig økonomisk rådgiver - der
hjælper DIG med DIN økonomi.
Et objektiv syn på din økonomi
Hvorfor skal du betale for en uvildig rådgiver, når du kan få gratis
rådgivning i banken?
Det skal du, fordi uanset hvor
mange kopper kaffe du drikker i
banken, er bankrådgiveren ikke din
rådgiver. Han er sælger og bankens
mand. Bankrådgiveren og banken
vil altid have deres egen forretning
som 1. prioritet.
Det nemmeste er at gøre, som du
plejer - måske fordi du ikke tænker

på, at penge og økonomi påvirker
dit liv mange år frem.
Er det, du plejer, altid det bedste
for dig, eller kunne der være noget, der er endnu bedre? De muligheder fortæller din bankrådgiver
dig ikke om.
Den uvildige rådgiver tager udgangspunkt i dine ønsker, dit liv og
din økonomi og guider dig gennem
den økonomiske ”jungle”, så du tager de bedste beslutninger og får
tryghed i din økonomi og i livet.

- løsninger til bolig og erhverv!

Motorfabrikken · Havnegade 11, 5960 Marstal · Mail: lone@primaliva.dk · www.primaliva.dk

Montana – løsninger til bolig og erhverv!
Der er noget helt særligt ved at være tæt på vandet. Nyd en hyggelig frokost eller
middag i luksuriøse omgivelser med smuk udsigt og ærlig gastronomi.
Vidunderligt naturligt.

Montana
Montana
Reoler
+
borde
+ +stole
fantasi…
Reoler + borde
stole ++ fantasi
...
- lad–os
med
netop
ladhjælpe
os hjælpe
med
netopdin
din kombination!
kombination!

RESTAURANT, BAR & TERRASSE | BRYLLUP & FEST | BUSINESS EVENTS
BOOK BORD TLF. +45 6221 2525 - WWW.DINNERBOOKING.COM
STELLA MARIS HOTEL DE LUXE • KOGTVEDVÆNGET 3 • DK-5700 SVENDBORG • WWW.STELLAMARIS.DK

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
9.30 -kl.
14.00
· 1. lørdag
i md.
kl. 9.30 - kl.
15.00
Åbningstider:Lørdag
Man-kl.tors.
10.00
- 17.30
· Fredag
10.00 - 19.00

Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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Syv
generationer,
ÆRØ
MØBLER A/S der
har sat præg på Ærø

ManuVision

ManuVision
BE
BEHANDLING
H A N D L IN G

Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

Med møbelbutikker i både Hos, og bygge- og anlægsvirkÆrøskøbing og Marstal, en somheden er fortrinsvis beDAME& HERRETØJ
SNEDKER/TØMRER
bedemandsforretning
og godt skæftiget
på Ærø.
20 medarbejdere,
fortrinsvis GARDINER & BOLIGUDSTYR
GULVBELÆGNING
beskæftiget med byggeri, er Lokale og udenøs kunder
KØKKEN
virksomheden næsten ikke til - Vi er i gang med at færdiggøre
MØBLER
at komme
udenom.
12 boliger for Det Ærøske Bo- Ærø Møbler er en alsidig for- ligselskab i Kildehaven i ÆrøsOmbrydning 2017 - annoncer
- Dansk_Layout
1 29/12/16
11.30
Side 10
retning, siger bygningskonkøbing
og har
nylig
afsluttet
et
struktør Rikke Sækmose, derSøndergade
større6snedkerarbejde
· Ærøskøbing · Tlf, 62på
52Natio10 29
er syvende generation i virk- nalmuseets skonnert Bonavisomheden Ærø Møbler, som sta. Det var spændende at være
tillige har eget snedkeri, tøm- en del af det maritime Ærø.
- en »lun« partner...
rerforretning og bedemands- Rikke Sækmose Anævner også
S
virksomhed.
renoveringen
af Den Gamle
Lerbækken 5 · Ærøskøbing
· Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86
Møbelforretningerne i Ærøs- Købmandsgaard, hvor man i
købing og Marstal er med i den sidebygningen nu finder Ærø
landsdækkende kæde Hjemme Whisky.
DAME& HERRETØJ
SNEDKER/TØMRER
- Vores kunder
er overvejende
GARDINER
& BOLIGUDSTYR
GULVBELÆGNING
lokale, men
der er
også er del
KØKKEN
udenøs ejere af ejendomme og
MØBLER
især fritidshuse, som bruger os
og ombygninger.
Lerbækken 23til· renovering
5970 Ærøskøbing

lø
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sner & b
bevæger
evæ ger
krop * følelser
krop
følelser * tanker
tanker

Marstal Bibliotek
–
Borgerservice Light
–
Turistinformation

TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR
ÆRØ MØBLER /

He
lle Toft
Toft Jensen
Jen sen
Helle
61 32 09 40
www.
k y s e n t ig e r . d k
www.kysentiger.dk
Æ
vendborg * C
rø * S
ph
Ærø
Svendborg
Cph



Indgang fra Prinsensgade
5960 Marstal
Tlf. 6352 6360
Mail: marstal@arrebib.dk

–
Ærøskøbing Bibliotek
Søndergade 16 B

Pilebækkens Ærø 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442
Cykler Folkebibliotek
Mail: bibliotek@arrebib.dk

 ManuVision
ManuVision

BE
BEHANDLING
H A N D L IN G

lø
løsner
sner & b
bevæger
evæ ger
krop * følelser
krop
følelser * tanker
tanker

Pilebækken 11Marstal Bibliotek
–
Ærøskøbing Borgerservice
Light GRATIS WIFI
Tlf. 62 52 11 10
–
TuristinformationÅbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22
Indgang fra Prinsensgade
Cykeludlejning

ÆrøskøbingTØJSHOPPEN
Fjernvarme

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360
Mail: marstal@arrebib.dk

He
lle/Toft
T7
Jensen75,- kr. pr. dag
Helle
oftgear
Jensen
3 gear

ÆRØ BOLIGUDSTYR
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06

61 32 09 40
www.
k y s e n t ig e r . d k
www.kysentiger.dk
Æ
vendborg * C
rø * S
ph
Ærø
Svendborg
Cph

BENZIN & DIESEL

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

www.aeroe-varme.dk

Ærø
Folkebibliotek



Se mere på:

–
På automat med kroner, euro
og
Ærøskøbing
Bibliotek
kort.
Søndergade 16 B

Kontakt: Tlf. 20 24 30 0
www.danishis

Pilebækkens
Ærøskøbing Fjernvarmes
produktionsanlæg
består af en halmkedel
- en »lun«
partner...
5970 Ærøskøbing
på 3150 kw, solfangeranlæg på Lerbækken
7.000 m2 samt5,et
pillefyr.
652 for- – Tlf. 6252 1099
5970
Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442
Cykler
brugere er tilknyttet værket.
www.arrebib.dk
Mail: bibliotek@arrebib.dk
Mobil: 2866 8529 – rs@aeroemoebler.dk – www.aeroemoebler.dk

Grillpølser, fritter,
burgere,
Ærøskøbing
Fjernvarme
Lerbækken
23 · 5970
Ærøskøbing
frikadeller, ribbenssteg
og
forskellige
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk
retter samt friskbrygget
kaffe

Ærø Marina

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 652 forbrugere er tilknyttet værket.

Ærø Marina

Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

GRATIS WIFI

KRANIO SAKRA
ANSIGTSBEHAN
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag
VOKS-HÅRFJERN
Se mere på:
BENZIN & DIESEL
INTUITIV MASSA
På automat med kroner, euro og
Dunkærgade
21
–
Ærøskøbing
–
Tlf.
62
52
22 22
FODMASSAGE
kort.
Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

Ærø Redningskorps ApS

Cykeludlejning

Vestergade 70 · Ærøskøb
www.anjakamedula.dk

Hurtig hjælpwww.arrebib.dk
er dobbelt hjælp!

Tegn abonnement med forbindingskasse

Ærø Redningskorps
ApS– til arbejdspladsen.
– til bilen – til hjemmet
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Hurtig

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE
– Nye ildslukkere
hjælpudføres.
er dobbelt
hjælp! på lager.

Løfteopgaver
med
tm/kran
udføres,
Løfteopgaver
120120
udføres,
– til bilen –med
til hjemmet
–tm/kran
til arbejdspladsen.
opsætning
af
spær,
betonelementer,
opsætning
af
spær,
betonelementer
Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE optagning/
udføres.
Nye ildslukkere
lager.m.m. og
søsætning
af–både
m.m.af–på
Træfældning
optagning/søsætning
både
styning
af
træer
fra
50
tm/kran
med kurv.
Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres,
Tegn abonnement med forbindingskasse

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lystbådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste badeFeriehusområde
bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
strande. Husene (37i grønne
m2) består
af istue
med køkkenniche,
omgivelser
Ærøskøbing
flere med udsigt til separat
lystbådehavnen
og tæt
ved Vester Strand, som
er en af Ærøsmed
bedstebrus.
badesoveværelse samt hems
med
2 sengepladser,
badeværelse
strande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat
Husene serviceres afsoveværelse
Hotel Ærøhus.
Marinaen
ligger
tæt
ved
indsamt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus.
købsmuligheder. Et feriehusområde,
der Ærøhus.
er yderst
velegnet
Husene serviceres af Hotel
Marinaen
ligger til
tætgæster,
ved indkøbsmuligheder.
er yderst velegnet
til gæster,
der ønsker fred og ro.
Området Eterferiehusområde,
udvendigt der
nyrenoveret.
Indvender ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indvendigt skelnes der mellem
A, Bderogmellem
C kategorier
da husene
er erejet
digt skelnes
A, B og C kategorier
da husene
ejetaf
af
individuelle
ejere,forskellig
kan der væreindretning/udstyr
forskellig indretning/udstyr
i huseindividuelle ejere, kan
der være
i husene. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.
ne. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina

Ærø Marina

Paradiset
5970 Ærøskøbing
Paradiset
Telefon
+45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168
5970mail@aeroehus.dk
Ærøskøbing· www.aeroemarina.dk

Sønderrendens Perle
Telefon +45
1003Marstal
· Fax + 45· 6352
Havnegade
216252
· 5960
62 533168
37 05
60Åbningstider
Ærø Guide· 2017
www.aeroemarina.dk
mail@aeroehus.dk
kl.11-20

60 Ærø Guide 2017

Træfældning og stygning af træer

opsætning af spær, betonelementer, optagning/
fra 50af tm/kran
kurvog
søsætning
både m.m. –med
Træfældning
styning
af træer
50 tm/kran med
kurv.sav (nyt)
eller
medfragrabsav.
trægrab
med

LEJ EN CONTAINER

● KOMMUNER
LEJ
EN CONTAINER
● VIRKSOMHEDER
LEJ
EN CONTAINER

● HÅNDVÆRKSMESTRE
● PRIVATE

● KOMMUNER
● VIRKSOMHEDER
● HÅNDVÆRKSMESTRE
KOMMUNER
● PRIVATE

VIRKSOMHEDER
HÅNDVÆRKSMESTRE
Vestergade
PRIVATE

KURT HANSEN

KURT HANSEN

ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Tlf. 62
www.vest
contact@ve

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
ENTREPRENØR
OG VOGNMANDSKØRSEL
E-mail:
redning@aeroe-redningskorps.dk
Vinder af TripAdv
www.ærø-redningskorps.dk
Dunkærgade
21 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22

E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk
www.ærø-redningskorps.dk
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Få styr på
regnskabet
- Vi har kunder, der gerne vil have
regnskabs-assistance, men ikke
ønsker revision, siger revisor Tony
Jul Haugsted-Jakobsen. De vil passe deres job og alene have et retvisende regnskab til den helt rigtige
pris, hvor også indberetning til
myndigheder er inkluderet.
- Små og mellemstore virksomheder bør koncentrere sig om virksomhedens udvikling og kundernes
ønsker og spare bøvlet med regnskab og bogføring, siger revisor
Tony Jul Haugsted-Jakobsen, der
driver Aktiv Rådgivning i både
Kerteminde og på Torvet i Ærøskøbing.

Det giver ro og tid til at være udfarende og fagligt kreativ i egen
virksomhed.
Aktiv Rådgivning er specialister i opstilling af regnskaber for
virksomheder, iværksættere og
private, som ikke mødes med krav
om revision, men som alene ønsker
regnskabsassistance.
- Vi udfører opgaven på højeste niveau og til den bedste pris uden at
gå på kompromis med kvaliteten,
siger revisoren. Man kan aftale et
møde med os, hvor vi kan drøfte,
hvad der er den bedste mulighed
for kunden.

Ingen revisorpligt
- Som selvstændig erhvervsdrivende har man ikke pligt til at lade
sit regnskab revidere. Vi opstiller
kundens regnskab til den helt rigtige pris, og her er indberetning til
SKAT inkluderet.
- Vi hjælper også med uafhængig
bankrådgivning. Vi gennemgår
gerne kundens rådgivers oplæg
helt uafhængigt af nogen som
helst. Vi har mere end 12 års erfaring fra flere banker.

Aktiv Rådgivnings mål er at have
mange mindre og mellemstore kunder.
- Dialogen er vigtig for at kunne
indlede et kundeforhold, hvad enten man er iværksætter eller driver
en sund og overskuelig virksomhed. Vi har kontorer, hvor man er
velkommen efter aftale, men vi har
kunder over hele Fyn og tager også
gerne imod en indbydelse til at mødes hvor som helst.

Tony Jul Haugsted-Jakobsen tager
sig også af skatterådgivning om forskudsopgørelsen og selvangivelsen.

AKTIV RÅDGIVNING · Den Gamle Købmandsgaard · Torvet 5, 1.sal, 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 6098 1382 · mail: info@aktivmail.dk

MURERARBEJDE
UDFØRES

v. Jens Terkelsen
Møllevejen 62, Marstal

oens@vvsaeroe.dk - cvr.nr. 30818873

Tlf. 30 66 34 39

RØGERIETS AFTENMENUER
alle ugens dage kl. 18-21 fra 15. juni til og med 17. august
Vælg mellem grillet laks, smeltevandsforel, tun eller sandart
Serveret med salat, brød og dressing – og vælg mellem gratineret katoffel,
kartoffelsalat eller rodfrugt pommes frites med hollandaise.
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hw@concordia.dk
www.aeroebrand.dk

3 gode erhvervs historier
fra Ærø Kommune

Unika smykker, som ligger i Gyden 13, 5970
Ærøskøbing, er en lille smykkebutik i en
gammel bager butik. Smykkerne er designet
og lavet i Danmark, der er lige fra ringe til
halssmykker. Selve butikken bærer stadig
præg af den gamle historie fra 50érne hvor
det meste af inventaret er bevaret.
Butikken rummer også økologi og fairtrade
produkter, som også er et besøg værd!
www.byrunge.dk/

Tree & Earth Creams er produkter grundlagt af Solveig Nicolajsen, og tanken bag er
passionen omkring udviklingen af etiske,
rå, veganske og organiske hud- og hårplejeprodukter.
VEGAN LUXURY SKIN AND HAIR CARE
er træ og jordprodukter som er økologiske
hud og hårplejeprodukter som er helt fri for
hårde kemikalier, parabener og andre farlige tilsætnings produkter. Ideén er at via de
naturlige smøremidler kan man genoplive og
forynge din hud og hår,
www.treeandearthcreams.com

Vild Ild er en chili sauce er et bære dygtigt
produkt som indeholder mange vitaminer,
alle sanser bliver vækket når tænderne bliver sat frugten. Det brænder og følelsen kan
være grænseoverskridende når hjernen tror
at munden er i flammer.
Chilien er kulinarisk oplevelse, det som vild
ild så kan ”krydre” oplevelsen med er at
den kommer fra udvalgte sorter med lokale
grøntsager / urter, bær og frugter. Selve
Saucen laves på Ærø.
Vild ild er et produkt der vil få dine kokke
egenskaber i dit køkken til at vokse. Chili
Saucen kan købes online eller hos den gamle
købmandsgaard. www.vildild.dk
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Vestergade 30 C Marstal Tlf. 62 53 15 66

1
NYT

Murermester

Logo

ÅBNINGSTIDER

Rasmus Greve Nygaard
Aut. kloakmester

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00
Visitkort

1

Murermester
Rasmus Greve Nygaard
Aut. kloakmester

Annoncer – ring 62 22 13 14

Rasmus Greve Nygaard
Murermester
Søndre Kystvej 20 | 5970 Ærøskøbing
rasmus@rasmusmurer.dk | Tlf. 2076 8051

Annonce

Murermester
Rasmus Greve Nygaard
Aut. kloakmester
Søndre Kystvej 20 | 5970 Ærøskøbing
rasmus@rasmusmurer.dk | Tlf. 2076 8051
www.rasmusmurer.dk
TILBUD

Smørrebrød, pr. stk. .................................................. kr.
15,-reserved Svendborg Skilte & Design
All rights
1/2 ovnstegt kylling ...................................................kr. 75,Englandsvej
1 · mad/frokostmenu
5700 Svendborg · Tlf. 62 22
47 40 · www.svendborgskilte.dk
NYHED:
Thai
(weekend)
.........kr. 75,- · mail@svendborgskilte.dk

62 58 15 18

Møllevejen 1 · 5960 Marstal
cafedengladegris@gmail.com · www.cafedengladegris.dk
Tirsdag til søndag fra kl. 10-20 · Mandag lukket
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Drømmer du også om livet på en
ø? Måske er din drøm slet ikke så
uopnåedelig! Ærø ligger lige for
Danmarks fødder, og I er mere end
velkommen her hos os?

Kommer du alene eller med hele
familien. Så er der plads til jer alle.
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der
er højt til loftet og naturen ligger
lige i din baghave.
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er
omkring 180 foreninger. Så der er
mulighed for et aktivt fritidsliv.

ÆRØ
www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig
Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk

Ærø har 97% internetdækning. Du
har derfor mulighed for at have
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende
med elektricitet og der arbejdes på
bæredygtige løsninger inden for
kollektiv trafik. Målet er at være
CO2-neutral og selvforsynende med
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie muligheden for at undgå stress og jag, bliv en
del af Ærø.
For børnefamilier har vi pasningsgaranti inden for en måned og ingen
lukkedage. For familier med 3 børn
eller flere i pasning/institution er 3.
barn og efterfølgende gratis. (billigste
barn/børn).

- løsninger til–
bolig
og erhverv!
MØBLER
Sommer

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana
Montana
Reoler
+
borde
+ +stole
fantasi…
Reoler + borde
stole ++ fantasi
...
- lad–os
hjælpe
med
netop
din
lad os hjælpe med netop din kombination!
kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00

9.30 -kl.
14.00
· 1. lørdag
i md.
kl. 9.30 - kl.
15.00
bningstider:Lørdag
Man-kl.tors.
10.00
- 17.30
· Fredag
10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Hos Bolighuset Lindegaard
Poulsen, er sommeren startskud til spændende nyheder i
både erhvervs- og boligmøbel
afdelingerne.
Vi har fået vinterens og forårets nyheder i butikken, og
sammen med gode priser og
spændende løsninger, er mulighederne mange.
I erhvervsafdelingen er nyhed
som CUBE Design dobbelt-skrivebord, samt nye stolemodeller fra Fritz Hansen blandt de
spændende tiltag. Bland andet
Arne Jacobsens ”lille Giraf” –
stolen som både er konferenceog kontorstol.
Og afdelingen med Fritz Hansen møbler viser nye farver på
både Svanen, Ægget og Drop
stolene.
Når ferietiden er slut, og hverdagen kalder, er overvejelserne
omkring møbler igen aktuel.
Oplev således de mange muligheder i Bolighuset Lindegaard
Poulsen på Nyborgvej 264,
Odense
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ærørøgeri.dk

Feriehuse på
hele Ærø udlejes
Alle prislag – året rundt
– Kvalitetshuse
– Lokalt kendskab
– Personlig Service
– Miniferie uden for
højsæson

Feriehusudlejning
mail@aeroeferiehus.dk

Connie von Elbwart
Søndergade 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27

Kloak, fliser, jord og anlæg
Jeg er et enmands entreprenørfirma.
Enmands-entreprenørfirma
Jeg
mange
års erfarring
indenfor faget.
Mangeharårs
erfaring
indenfor
faget
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsopgaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester
Jeg råder over følgende materiel:
•
•
•
•

8 ton gravemaskine
2 ton minigraver
minilæsser
traktorer og containervogne

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32
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“For os er det vigtigt, at den energi vi
bruger er så vedvarende og bæredygtig
som muligt. I vores hverdag som både
familie og virksomhed bruger vi rigtig
meget strøm. Og for at kunne se os selv
og vores børn i øjnene har vi valgt
vindstrøm fra SEF.”
Lise og Thomas Rasmussen
Ejere af det økologiske landbrug og gårdbutikken
Høkildegård i Øster Skerninge.

Vindstrøm fra SEF

Sammen om et grønnere Sydfyn!

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og nedsætte forbruget af fossile brændstoffer?
Med vindstrøm fra SEF er du med til at skabe en grønnere fremtid for dig og din familie.
Du kan være med til at bidrage til den grønne omstilling ved at vælge SEF Vindstrøm. Vindstrøm er nemlig for dig, som har en
holdning til, hvordan din el bliver produceret. Som bevis på dit vindstrømskøb, får du et certifikat som garanti for, at den
mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.
Med 110 års erfaring i det sydfynske er SEF ikke bare en lokalt forankret energiudbyder, der støtter op om gode foreninger og
sikrer jobs og skattekroner til det sydfynske - vi er en erfaren og ansvarlig energivirksomhed med en grøn mission: Det skal være
let og billigt for dig at vælge grøn energi! Sammen skaber vi et grønnere Sydfyn!

Ring til os på 62 20 11 20 og gør som familien Rasmussen... Læs mere på www.sef.dk

SEF ENERGI A/S

FÅBORGVEJ 44

5700 SVENDBORG

TLF. 62 20 11 20

SEF@SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...

WWW.SEF.DK
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Fokus på grøn energioptimering
Lennart Bønnelykke er kommet
godt fra start som autoriseret el-installatør. Kunderne er både private
og virksomheder.
Da Lennart Bønnelykke efter tre år
som autoriseret el-installatør i 2018
blev selvstændig, var hans fokus på
energioptimering. Han fortæller,
at han det første år har fået mange
kunder på Sydfyn, Midtfyn og i
Odense-området.
- Den teknologiske udvikling er gået
stærkt, siger Lennart Bønnelykke.

Vi har fået en meget bedre elektrisk
belysning ved udviklingen af LED.
Belysning har fyldt en del det første
år, men jeg har også haft nybyggeri
og renoveringer med opsætning af
traditionelle el-installationer.
Dialogen med kunderne
- En del opgaver har været i forbindelse med ombygning og renovering
af eksisterende ejendomme. Der er
tale om både private kunder og også
butikker, hobbylandbrug og mindre
produktionsvirksomheder,
som har taget imod mit
tilbud om at komme og
rådgive om belysning
og el-installationer.
Bønnelykke El lægger vægt på dialogen med kunderne
og vil gerne rådgive
forud for en mulig
arbejdsopgave. Om den
er lille eller stor, er ikke
afgørende.

- Jeg har ikke nogen ambition om at
vækste hurtigt med mange ansatte.
Jeg startede alene og har nu fået en
ansat. Mit mål er, at virksomheden
skal udvikle sig naturligt, hvor kvaliteten kan følge med.

El-installatør Lennart Bønnelykke | Bøjdenvejen 41 | 5772 Kværndrup | Tlf. 51 20 00 23 | lennart@bonnelykke-el.dk

Julefrokost

Kæmpe julefrokost for både virksomheder og private
Book jeres
julefrokost nu

Vi har flere forskellige pakker
· Velkomstdrink og fri bar
· Julebuffet
· Natmad
· Overnatning og morgenbuffet
· Livemusik/DJ og dans

Pris pr. person fra kr. 595,Læs mere på hotel-svendborg.dk og hotel-fredericia.dk
Vi tilbyder julefrokost for private og firmajulefrokoster på følgende datoer: 22., 23., 29. og 30. november
samt 06., 07., 13. og 14. december 2019.

Bordbestilling på telefon 6217 6207 eller på mail julefrokost@hotel-svendborg.dk
Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-svendborg.dk

www.hotel-svendborg.dk

Bordbestilling på telefon 7620 6809 eller på mail heidi@hotel-fredericia.dk
Vestre Ringvej 96
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7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0000

info@hotel-fredericia.dk

www.hotel-fredericia.dk

Tyske værkstedspriser:

Skorstensgaard godt fra start
i Svendborg

Skorstensgaards afdelinger i Danmark har fælles markedsføring,
tilgængelighed og 20-40 pct. lavere
priser end mærkevareværkstederne. - Vi har fået mange både privatog erhvervskunder det første år, siger afdelingsleder Brian Olsen.
På få år har autoværkstedskæden
Skorstensgaard åbnet godt en snes
afdelinger i Danmark, og i maj 2018
kom afdelingen på Grønnemosevej
20 i Svendborg til som nummer tre
på Fyn.
- Konceptet er ligetil, siger afdelingsleder og værkfører Brian
Olsen. Vores brand er at kunne
præstere 20 til 40 procent lavere
værkstedpriser end mærkevareværkstedernes priser. Vi sammen-

ligner os prismæssigt med vores
tyske kolleger, som ligger mellem 20
og 40 procent lavere end i Danmark.
Styr på omkostningerne
- Skorstensgaard har dygtige medarbejdere og styr på omkostninger
og fælles markedsføring, og vi er
kommet godt fra start. Vi har allerede fået mange både private kunder og erhvervskunder.
- Vores mekanikere er erfarne og kan
håndtere alle bilmærker. Vi sørger
naturligvis også for at holde vores
medarbejdere opdateret på den nyeste viden om biler, siger Brian Olsen.
Skorstensgaard har flere specialer.
Lige nu drejer det sig om servicering af bilens aircondition-anlæg.

- Konceptet er ligetil, siger afdelingsleder og værkfører Brian Olsen. Vores brand er at kunne præstere 20 til 40 procent lavere værkstedpriser end mærkevareværkstedernes priser.

- Kunderne skal kunne stole på den pris, vi giver dem, og det arbejde, vi udfører, siger
Søren Hansen.

Det er vigtigt, at anlægget bliver
serviceret hvert andet år, og vi har
det rigtige udstyr til gøre det til en
fast pris på 799 kr.
En god værkstedsoplevelse
Skorstensgaard kan tilbyde en god
værkstedsoplevelse.
- Vi kan udføre garantiservice på
alle bilmærker, siger Brian Olsen.
Det sker efter fabrikkernes egne
forskrifter, så fabriksgarantien på
nye biler aldrig kan komme i fare.
Ved indskrivningen på Grønnemosevej møder man Søren Hansen. Han
sørger for, at kunden får et skriftligt
og uforpligtende tilbud på de ting,
der skal laves, enten ved almindelig
service, ved særlige reparationer eller ved klargøring til syn.
- Kunderne skal kunne stole på den
pris, vi giver dem, og det arbejde, vi
udfører, siger Søren Hansen.

Afdelingen på Grønnemosevej har
gode tilkørselsforhold og råder over
700 kvadratmeter med et velindrettet venterum ved receptionen. Man
kan få en gratis lånebil eller blive i
loungen, mens bilen ordnes. Skorstensgaard tilbyder også gratis vejhjælp i hele landet.
Fordelagtige erhvervsaftaler
Skorstensgaard har mange erhvervskunder og kan tilbyde fordelagtige aftaler med både små og
store firmaer.
- Hos os kan firmaet samle serviceringen af alle firmabiler og
opnå fordelagtige rabatter, siger
Søren Hansen. Vi sammensætter
en skræddersyet løsning, hvor servicen er i top og prisen i bund. Vi
ved også, hvor vigtigt det er, at en
firmabil hurtigt kan komme på arbejde igen.

Grønnemosevej 20 - 5700 Svendborg - Tlf.: 7370 8935
Mail: svendborg@skorstensgaard.dk - www.skorstensgaard.dk/svendborg
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Serviceaftale:

Når varevognen også er en
værktøjskasse

- I vores serviceaftale indgår, at når varevognen skal til service, eller der opstår nedbrud, så kommer vi og henter bilen, hvor den end måtte befinde sig, siger værkfører
Stig Poulsen.

Svendborg Motor Co. A/S har årelang erfaring i service af erhvervsbiler. Man er forhandler af vare- og
lastvogne af mærkerne Opel og
Iveco og tilbyder udvidet service for
alle andre mærker af erhvervsbiler.
- En varevogn og en lastbil er ikke
kun ejerens visitkort, men også
virksomhedens værktøjskasse, siger værkfører Stig Poulsen i Svendborg Motor Co. A/S på Odensevej i
Svendborg.
- Vi servicerer alle gængse mærker
i erhvervsbiler og ved jo godt, at en
lånebil ikke altid er den optimale
løsning for blandt andre håndvær-

mens vi sørger for service eller reparation.
Svendborg Motor CO. A/S er foruden forhandler af Iveco også for
forhandler af Opel og Suzuki. På
værkstedet har man årelang erfaring med alle gængse bilmærker og
det nødvendige udstyr til fejlfinding. En af de medarbejdere, der
står i første række, når det drejer
sig om erhvervsbiler, er Palle Pedersen, der har været i virksomheden i
34 år.
- Den teknologiske udvikling afspejler i høj grad de nye vare- og lastvogne. De er meget driftsøkonomiske og
sikre, og serviceintervallerne er længere, siger Palle Pedersen.
- Vores kunders bilpark er typisk sam-

mensat af forskellige mærker, og derfor skal vi også kunne tilbyde hurtig
service for alle kundens biler.
Populære serviceaftaler
- Den typiske køber af en ny bil beholder den i omkring fire år, så vi vil
naturligvis gerne se kunderne undervejs og gerne igen, når bilen skal
skiftes. Vi tilbyder både erhvervsog private købere serviceaftaler til
en fast pris, siger salgschef Allan
Holmbech.
- Prisen starter ved omkring 250 kroner om måneden. Aftalen har karakter af et abonnement, og det er mange
glade for, fordi det sikrer, at man ikke
kommer ud for dårlige økonomiske
overraskelser undervejs.

kere og servicemontører. For de fleste af dem er bilen også deres værktøjskasse.
- I den serviceaftale, som vi tilbyder
det fynske erhvervsliv, indgår, at
hvis varevognen eller lastbilen skal
til service, eller der opstår nedbrud,
så kommer vi og henter bilen på den
arbejdsplads, hvor den måtte befinde sig.
Årelang erfaring
- Det betyder, at medarbejderne kan
tage det værktør og grej ud, som er
nødvendigt for, at de kan fortsætte
deres arbejde uden afbrydelse,

- Vores kunders bilpark er typisk sammensat af forskellige mærker, og derfor skal vi
også kunne tilbyde hurtig service for alle kundens biler, siger Palle Pedersen.

Autoriseret forhandler af:
Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

Julen 2019:

Tid til at booke årets

julefrokost

- Hotel Svendborgs julefrokost-koncept har gæsterne taget til sig, siger
restaurantchef Jan Milton. Vi har
på få år fordoblet antallet af gæster
til godt 3.000 til vores firmajulefrokoster. Vi venter, at udviklingen
fortsætter, og derfor tænker vi allerede nu på julen 2019.
- I 2018 havde vi 3.080 til vores julefrokostarrangementer. Det var en
fordobling i forhold til 2015 alene på
Hotel Svendborg, siger restaurantchef Jan Milton.
Jan Milton har fået mange tilkendegivelser af, at gæsterne har taget
konceptet med den gode mad og de
musikalske arrangementer vekslende med liveband og DJ til sig.

Pakker med alt inklusive
- Prisniveauet er rimeligt, og gæsterne er glade for pakker med alt
inklusive og den personlige service,
siger Jan Milton. Det kulinariske
lever til fulde op til forventningerne, og vi har plads til alle, lige fra
små virksomheder med få ansatte
samt lokaler med op til godt et par
hundrede gæster; private gæster
finder også vej hertil.
Julemaden kan man allerede nu orientere sig om på Hotel Svendborgs
hjemmeside: www. hotel-svendborg.
dk. Jan Milton oplyser, at julefrokost-konceptet i Svendborg også
gælder for Best Western Plus Hotel
Fredericia i 2019.

Tidlig ude med datoer
- Når vi er tidligt ude med datoer, er
det naturligvis for, at også firmaer
og private i god tid kan vælge mellem lokaler i størrelser lige fra få til
mange.
- Vi er nu klar med årets julefrokostprogram og vil gerne opfordre
til, at man allerede nu booker årets
julefrokost på Best Western Plus

Booking: Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1 - 5700 Svendborg -Tlf.: 6221 1707
julefrokost@hotel-svendborg.dk

Hotel Svendborg og Best Western
Plus Hotel Fredericia.
Jan Milton oplyser, at der på Hotel
Svendborg er musik med liveband
den 22., 23., 29. og 30. november og
besøg af en professionel DJ den 6.,
7., 13. og 14. december.
På Hotel Fredericia vil musikken
blive præsenteret af en professionel
DJ.

Booking: Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96 - 7000 Frederica -Tlf.: 7620 6809
heidi@hotel-fredericia.dk
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God hjælp til firmaets bogføring
Bogførings- og Kontorassistancen har stor erfaring
med de mindre virksomheder
Stå man som mindre erhvervsdrivende og mangler en til at klare bogholderiet, så kan man trygt henvende sig til Susan Sunne, der driver
Bogførings- og Kontorassistancen.
Hun har ikke blot et godt kendskab
til flere brancher men også stor erfaring på det faglige område.
Den 1. maj 1996 startede hun firmaet og gik selvstændig - efter endt læretid og 16 år som revisorassistent
på samme revisionskontor. Hun

tilbyder assistance ved EDB-bogføring, klargøring af årsregnskab til
revisor, moms og lønregnskab samt
andet forefaldende kontorarbejde.
- Jeg havde lysten til at starte selv,
og der var et behov, siger Susan
Sunne, det var blevet ”moderne” at
den erhvervsdrivende eller ægtefællen selv klarede bogføringen hjemme på kontoret og det hjalp jeg dem i
gang med. Nogle virksomheder ville
dog ikke bogføre selv, så var det mig

der stod for bogføringen m.v.. Det
var en god og spændende blanding
af opgaver der skulle udføres. Jeg
startede med de mindre håndværkere og efterhånden kom også andre
typer virksomheder til, så det er
blevet til et bredt udsnit af erhverv
som jeg laver bogføring m.v. for.
- Bogførings- og Kontorassistancen
bogfører i fem forskellige bogføringssystemer. Da der er forskellige
behov vælger kunderne det program

der passer ind i deres form for virksomhed og da det ikke er nystartede
kunder alle sammen havde de valgt
et bogføringsprogram inden jeg
kom ind i billedet, derfor denne vifte af programmer. Lønsystemerne
kører i Dataløn og Danløn.
- Det er primært i det sydfynske, at
jeg servicerer mine kunderne - noget klares her på kontoret, men for
det meste sidder jeg ude i firmaerne
og klarer de ønskede opgaver.

Bogførings- og Kontorassistancen v/ Susan Sunne, Åbyvejen 18, 5881 Skårup, Tlf.: 20 86 58 18, susan-bloch@post.tele.dk

Kontakt:
Kontakt:
2428
5358
fbe@fb-it.dk
2428 5358
fbe@fb-it.dk

Kontakt Blikfang på
hej@blikfang.nu
eller ring 20 68 16 60
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Vi leverer fibernet til ALLE typer virksomheder

VEJEN TIL VÆKST
GÅR VIA EN STABIL
FIBERFORBINDELSE
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn
og er en lokalt forankret virksomhed, hvor der ikke er langt fra kunde til leverandør.
Vi tilbyder alt fra internetløsninger over kapacitet til sort fiber. Vi leverer produkter
via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om garanterede symmetriske
hastigheder hvad end du har behov for en mindre 10/10 Mbit/s løsning eller en stor
løsning op til 10/10 Gbit/s.
Ring 63 17 25 69 for en uforpligtende rådgivning om hvordan du bedst fremtidssikrer
din virksomhed.

Energi Fyn Bredbånd, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

27

CR-Auto tjekker
bilerne til ferien
Christian Rosengren har som indehaver af
CR-Auto i Ullerslev gennem ti år opbygget og
plejet en fast og voksende kundekreds, som han
henter i lokalområdet og i Langeskov,
Kerteminde og Nyborg.

- Arbejdsdagene har gennem de ti
år, jeg har været selvstændig, været interessante og lærerige, siger
Christian Rosengren. De har været
præget af sæsoner, så jeg kender og
ser mine kunder og deres skiftende
biler.
Christian Rosengren er lige nu ved
at skifte til sommer hjul og tjekke
bremser og styretøj. Foran venter
klargøringen af feriebilerne for
private og senere kommer så er-

hvervsbilerne og skal have et tjek,
inden de skal på arbejde igen efter
ferien.
Bibeholde din fabriksgaranti

- Jeg driver et moderne og professionelt autoværksted, siger Christian Rosengren og jeg kan som
mekaniker servicere og reparere
alle bilmærker og alle bilmodeller
og bibeholde sin garanti.
- Mit arbejde er præget af faste

CR-Auto

rutiner. Ud over motorreparationer klarer vi også pladearbejde og
forsikringsskader, og vi monterer
ekstraudstyr, udfører 4-hjulsudmåling og klarer udskiftning af
sommer- og vinterdæk.
CR-AUTO har stor erfaring med
ældre biler, men har også den rette
efteruddannelse til at håndtere den
nyeste teknologiske udvikling i de
helt nye biler.
Fasanvej 20 . 5540 Ullerslev . Tlf.: 2213 9676
Mail: cr@crauto.dk . www.crauto.dk
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BYGGERI

TØMRER

BYGNINGSSERVICE

Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt
aptering og storentrepriser.

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

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

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og moderne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening.
Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionaliteten og som opfatter sig selv som trendsætter.
Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop.
Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproducerede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan
det næppe udtrykkes.
Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du
vil opdage, at de er der for din skyld.

Tlf.: 62 54 15 80
I Danmark har vi en stor tradition for at Dyrke naturens eget lys, og gør derfor meget
ud af at trække naturen ind i boligen.
Et af de bedste tiltag vil netop være en kvist eller karnap, som åbner for lyset i boligen,
med naturens eget lys i jeres opholdsrum.
En anden løsning kan være at få et projekttilpasset ovenlys til at give lys i boligens mørke rum.

Dormus A/S · Bjerrebyvej 121 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 54 15 80 · mail@dormus.dk · www.dormus.dk
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Vil du gøre en
forskel?

www.sydfynsfrifagskole.dk
10. klasse med den praktisk vej
Game Design | CARE | Gasttronomi | Ridning

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,inklusiv moms

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.: 40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk
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Blikkenslager
der kan sit håndværk
Total VVS & Blik løser alle små og større opgaver
Har man brug for en erfaren blikkenslager til opgaver med blandt
andet tagrender, nedløbsrør eller
badeværelser, - så kan man roligt alliere sig med Total VVS & Blik, der
i eget værksted også forbereder og
producerer alt blikarbejdet.
- Det skulle prøves af, siger Kenneth Henriksen, der blev selvstændig med firmaet i 2016. Jeg er autoriseret VVS installatør, og laver alt
indenfor VVS & Blik. Det lige fra de
mange små kunder til de lidt større,
- og når der er behov, så lejer vi folk
ind fra vores fagligt dygtige samarbejdspartnere.
- Vi har mange faste kunder, private som erhverv, som blandt andet
private boligselskaber, hvor vi har
godt samarbejde med ejendomsadministratorerne.

Total VVS & Blik tilrettelægger arbejdet også efter årstiden hvis det
er muligt. Det betyder, at om sommeren er det primært blikarbejdet,
der er i centrum. Vinteren står på
renoveringer samt badeværelser, og skulle der lige være noget blikar-

bejde på f.eks. en utæt kvist, - så
bliver det naturligvis også lavet. Så
bliver de materialer, der skal bruges bare varmet til den nødvendige
temperatur til at lave arbejdet tilfredsstillende og perfekt.

V/Kenneth Henriksen, Lunde Bygade 30, 5450 Otterup, Tlf.: 27 14 88 56, post@totalvb.dk, www.totalvb.dk

Når tiden er den afgørende faktor
Uanset om det er offshore,
maritimt, mobilt, industri eller
vind, er det vigtigt, at systemet
eller maskinen hurtigt kommer
i drift igen efter nedbrud.
Vi vil være de bedste til fejlfinding og udredning. Vi råder over

tre servicebiler, der er udstyret
med avanceret testudstyr, og
sker der nedbrud og driftsstop,
er tidsfaktoren er helt afgørende for vores kunder. Vi er klar
24/7, og for en servicevirksomhed som vores er det målet, at

driften hurtigt kan genoptages
og dermed minimere driftstab
og gener.
Vi udfører også forbyggende
vedligeholdelse, hvor systemer
og maskiner gennemgås, og
der kan laves serviceaftaler. Vi

tager gerne specialopgaver ind
på vores værksted, hvor vi kan
fremstille specialcylindere, hydrauliksystemer eller hele produktionsmaskiner. Vi optimerer
også eksisterende hydrauliksystemer og maskiner.

Nordmarken 2, 5750 Ringe
T: 7020 2046 | e: mail@hydraulikteam.dk | www.hydraulikteam.dk
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En professionel møde, kursus
og konference oplevelse!

Frederik VI’s Hotel og Konferencecenter – Rugårdsvej 590 – 5210 – Odense NV - Tlf.: 6594 1313 – Mail: reception@f6h.dk – www.f6h.dk
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Åbningstider:
Man-fredag ...... 8.00-17.00
Onsdag - åbent efter aftale
Man-fredag ...... 8.00-17.00

Udenfor åbningstiderne:
Åbent alle dage
efter aftale

MARSLEV CYKLER
Kertemindevejn 32 · 5290 Marslev
Tlf. 40 40 36 02

ALSIDIGHED & KVALITET
Hos Tømrermester Michael Olsen møder du den
høje kvalitet og den gode service. Vi har stor
erfaring med mange former for tømreropgaver,
og vi klarer både de store og de små opgaver.
Kontakt os for en snak og et uforpligtende tilbud.

Nyborgvej 17 . 5750 Ringe . Tlf.: 27 11 53 89
E-mail: michaeltomrer@outlook.com
www.tm-michaelolsen.dk
32

Mangler du en til dit
bogholderi så kontakt:

Bogførings- og
Kontorassistancen
Susan Sunne
Åbyvejen 18, 5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk
Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af årsregnskab til revisor,
moms- og lønregnskab, samt andet forefaldende kontorarbejde

Revninge Autoværksted
forberedt til el og hybrid
- Vores medarbejdere er uddannede i at udføre service på el- og
hybridbiler, siger Michael Egmose, der er indehaver af Revninge Autoværksted. Næste
skridt er hurtige ladestandere.
- Vi har længe stræbt efter at
være bæredygtige, siger Michael Egmose. Brugte dæk,
spildolie og oliefiltre går til
genbrug, og nu er vi klar til
både service og reparation af elog hybridbiler. På vores moderne autoværksted kan vi tilbyde
reparation på alle bilmærker,
med det nyeste testudstyr.
Michael Egmose har i 20 år været indehaver af den 90 år gamle familievirksomhed Revninge
Autoværksted, der er knyttet
til Danmarks største autokæde
AutoMester.

Hurtige lade standere
- Vi er med uddannelse og erfaring godt rustede til den
helt store omstilling fra fossile brændstoffer til el. Gennem kædesamarbejdet med
AutoMester kan vi nu tilføje et
E plus til logoet. Det vil sige,
at vi i dag kan servicere el- og
hybridbiler af alle mærker.
Dertil kommer, at vi er nu ved
at forberede det næste skridt,
nemlig at kunne tilbyde el-lade
standere.
Michael Egmose forventer, at
de hurtige lade standere kommer på markedet i løbet af året.
Han peger på, at der ud af en
samlet bilpark på 2,8 millioner
i dag er der omkring 45.000 elog hybridbiler på vejene. Det er
under to procent.

- Når antallet af biler, der skal
oplades på el vokser betydeligt,
og de måske oplades et halvt
døgn hjemme i carporten, så
vil el-nettet hurtigt bryde sam-

men, siger Michael Egmose.
- Der skal være et tæt net af
hurtige lade standere for at
gøre det attraktivt for bilfolket
at købe en el- eller hybridbil.

Revninge Bygade 21, 5300 Kerteminde
Mail: mail@revningeauto.dk
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S Æ LG E S
FEJEMASKINE
Indbygget damprenser

150.000 kr.
Ekskl. moms

Nypris 900.000 kr.

EVT. BYTTES MED
MINDRE FEJEMASKINE
KONTAKT: Frank på 40 27 88 77 eller fp@fp-bilsalg.dk
34 1-1 Fejemaskine slag GMF_4-19a.indd
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Taler du om
sorgen med dine
medarbejdere?
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Stort set alle mennesker vil på
et eller andet tidspunkt blive
udsat for at miste en nær person. Som arbejdsgiver - sammen med de øvrige kolleger har du en betydningsfuld rolle
i forhold til at give sorgstøtte.
Arbejdspladsen udgør en vigtig del af en persons netværk.
Men at tale om død og sorg har
i mange år været tabuiseret
i Danmark, og vi mangler et
sprog for sorg, hvorfor det kan
være svært at navigere i.
Jeg har i snart ti år arbejdet med
mennesker i sorg i form af sorg-

grupper og samtaler. Jeg ved,
hvor stor værdi det har for den
sorgramte, når vedkommende
får støtte til at finde vej i sorgens
mange ansigter. Optimal sorgstøtte kan være medvirkende til,
at den sorgramte hurtigere lærer at leve med sit tab og dermed
kommer hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Det er ikke nogen
hemmelighed, at det har stor
betydning for virksomhedens
økonomi, hvis en medarbejders
effektivitet går ned, eller hvis
medarbejderen bliver sygemeldt
på grund af sorg. Det kan god
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sorgstøtte være medvirkende til
at forebygge, og her har du som
arbejdsgiver en vigtig rolle.
Men –
Er du klar til at yde optimal
sorgstøtte for dine medarbejdere, hvis det værst tænkelige
skulle ske? For det sker jo på et
eller andet tidspunkt, at vi mister en person, vi holder rigtig
meget af.
Vil du gerne støtte din medarbejder igennem sorgen og med
stor sandsynlighed få vedkommende hurtigere tilbage på ar-

Om-sorgen.dk

bejde? Ja, selvfølgelig – det er
jo ganske almindelig menneskelig omsorg.
Er du forberedt på, hvad du vil
sige og gøre? Ja eller nej?
Hvis du kan mærke, når du reflekterer over disse spørgsmål,
at det ville være fordelagtigt
med nogle redskaber til at give
sorgen ord, så tag kontakt til
Om-sorgen.dk. Vi tilbyder rådgivning og samtaler med dig,
den sørgende og dine øvrige
medarbejdere, så du og dine
ansatte kan få viden om sorg og
sorgreaktioner samt redskaber
til at forstå og møde et menneske i sorg.

Kontakt os for en uforpligtende samtale
på tlf.: 4076 6041 eller info@om-sorgen.dk
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Sikkerhed og miljø på arbejdspladsen
- Små og mellemstore virksomheder har et naturligt fokus på job
og bundlinje, men bør tage sig tid
til at tænke på arbejdsmiljø og
sikkerhed, siger John Haugaard
fra konsulentvirksomheden Sikkerhed & Arbejdsmiljø.
Med en årelang erfaring som
sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlig i DSB startede John
Haugaard for et par år siden sin
enmands konsulentvirksomhed
Sikkerhed & Arbejdsmiljø i Assens.
- Mit fokus er på små og mellemstore virksomheder inden
for håndværk, fremstilling
og landbrug, siger John Haugaard. De skal drive deres virksomheder, men udover jobs og
indtjening skal de også tænke
på sikkerhed og miljø.

hjælpestoffer. Min baggrund er
ledelses- og operativ erfaring
fra DSB, hvor sikkerhed er en
altafgørende faktor for både de
rejsende og personalet i togene
og på stationerne.

- Jeg tilbyder undervisning i
førstehjælp, arbejdsmiljørådgivning og sikkerhed, siger
John Haugaard. Det kan være
ved virksomhedsbesøg, samtaler og kursus. Jeg kan rådgive

om indretning, brand- og ulykkessikring og aflevere en rapport, der blandt andet kan være
en hjælp og give besparelser i
forbindelse med erhvervsforsikringer.

Sikkerhed giver besparelser
- Det kan dreje sig om indretning af arbejdspladser, placering af maskiner og værktøj og
Sikkerhed & Arbejdsmiljø – Sandager Kirkevej 6 – 5610 Assens
Tlf.:2963 3717 – Mail: john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk – www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

Skal vi passe
dine
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
udendørsarealer?
· Etablering af

Udlejning
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

græsplæner
vistore
passe
dine
udendørs Salg
arealer?
ViSkal
tilbyder
og små
anlægsopgaver!
· Græsslåning
af
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BRIDGEWALKING
TEAMBUILDING, FAMILIETUR, FIRMAUDFLUGT

unik
oplevelse
FINDES KUN tre ANDre
STEDer I VERDEN!
Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden!
Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!

Se mere og Book BIllet pA

Vi glæder os til at byde dig velkommen i højden!

www.Bridgewalking.dk

svane køkkenet odense

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

s19

Nyheden S19 findes i nye smukke farver – inspireret af
naturen. S19 er udført i praktisk Surface laminat med et
blødt overflade touch. S19 er designet af vores arkitekt
MAA Rolf Birk.
S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med
unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i
køkkenet, da vi introducerer det største element nogensinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads –
præcis som i naturen.

inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos
os og se mere på svane.com

Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 / 5230 Odense M / Tlf.: 6617 5678 / odense@svane.com
Følg os på /
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Bæredygtige
klinker af tegl
brændt tegl er særdeles velegnede
til de nordiske klimaforhold.
- Vi har også mange private kunder,
siger Michael Steffen. Det er ofte
husejere, der gerne vil orientere sig
om klinker til anlæg af indkørsler
og terrasser til nybyggeri eller måske til erstatning for gamle flisebelægninger i beton.

Steffen Stens ejere. Fra venstre datteren Carolin, faderen Michael, hustruen Helle og Sønnen Victor

- Klinker af hårdtbrændt tegl er bæredygtige i alle ordets betydninger,
siger Michael Steffen, der sammen
med hustruen Helle Steffen i 1997
skabte virksomheden Steffen Sten
i Odense
På en fremtrædende plads nær ved
Odins Bro finder man virksomheden Steffen Sten, som er en af landets største udbydere af klinker af
hårdtbrændt tegl til udendørs belægning.
- Klinker af tegl har været anvendt
i århundreder, og de har et skær
af evighed over sig, siger Michael
Steffen. Vi ser gamle klinker dukke
op og blive genanvendt ved renoveringer og indgå i helt nye torve,
fortovs- og gadeforløb og i private
haver.

Pladser, torve og gader i
Odense
På Fyn ses klinker af hårdtbrændt
tegl i mange byer. I hjembyen Odense har Steffen Sten leveret klinker
til et væld af pladser, fortove og
gader. Man kan bl.a. finde klinkebelægninger ved kunstbygningen
Filosoffen og ved Byens Bro, ved
Banegårdscentret. Senest er fire
nye områder kommet til: To ved musik- og koncerthuset Odeon og H.C.
Andersen-kvarteret og to i tilknytning til handelsgaderne i bymidten.
- I tæt kontakt med offentlige byplanlæggere, arkitektfirmaer og
bygherrer har vi været med til at
udvikle og levere klinker til betydelige projekter landet over og til
vores nabolande. Klinker i hårdt-

Bliver smukkere med årene
- Klinker af tegl har en meget lang
holdbarhed, de patinerer og bliver i
virkeligheden smukkere med årene.
De tåler salt og er syrefaste, og de
er også lette at rengøre. De tåler
højtryksrensning.
Michael Steffen henter sine sten til
belægninger fra Münster- og Osnabrück-området i Tyskland, hvor leret til klinkerne udmærker sig ved
at suge mindre end tre procent vand
i modsætning til den ler, som findes
i Danmark, og som bruges til teglsten til murværk.

Glidende generationsskifte
Steffen Sten er en familievirksomhed, som blev stiftet i 1997 af
ejerne Helle Steffen, der i dag står
for salg og marketing, og ægtefællen Michael Steffen, der er direktør
og projektudvikler. Som led i et glidende generationsskifte er børnene
Carolin og Victor Steffen nylig blevet medejere og varetager hver især
forskellige opgaver i virksomheden.
- Vi har en lang referenceliste, som
kan ses på vores hjemmeside, siger Michael Steffen. Vi viser også
gerne, hvad vi har på vores lager i
Havnegade og får en snak om, hvad
kunden ønsker. Vi har altid restlagre, som man er meget velkommen til
at se og som kan købes til en fordelagtig pris.
Steffen Sten har en fast vognmand
til at levere de tunge sten forsigtigt
og rettidigt, hvad enten der er tale om
store partier til gadeanlæg eller nogle
få kvadratmeter til en privat have.

- Klinker af tegl har været anvendt i århundreder, og de har et skær af
bæredygtighed og evighed over sig, siger Michael Steffen.
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Miljø:

Aflastning af
kloaknettet
– Det har været et spændende miljøprojekt for Intego Industriservice
at være underleverandør til et 5.300
kubikmeter stort underjordisk bassin i Bolbro ved Odense, siger Robert Nielsen, der er serviceleder i
virksomheden.
- Det er gået stærkt, siden vi i foråret blev underleverandør til et højteknologisk miljøprojekt, der har
til formål at mindske risikoen for
oversvømmelser ved skybrud, siger
serviceleder Robert Nielsen.
Bygherre er VandCenter Syd, der
i disse dage er ved at færdiggøre
projektet, som består af et 5.300
m³ stort underjordisk bassin ved
Højstrupvej i Odense. Der skal bassinets formål være at aflaste kloaknettet i dele af Bolbro, når det
regner.
- Arbejdet er udført under en stram
tidsplan, da VandCenter Syd har
både Letbanen og naboer at tage
hensyn til, siger Robert Nielsen.
Et godt samarbejde med Liselotte
Jensen, som er VandCenter Syds
seniorprojektleder, og selskabets
el-installatør Jesper Stingsted samt
Integos engagerede elektrikere,
har været medvirkende årsag til
et uproblematisk forløb og rettidig
idriftsættelse.
Underjordisk anlæg
Robert Nielsen peger på, at når først
det store underjordiske anlæg er i
drift, er der alene tale om automatisk
styring og overvågning, med forventning om mange års drift.

- Det betyder naturligvis, at der i
anlægsfasen fokuseres meget på
kvalitet. Ikke mindst, hvad angår
materialevalg og håndværk. Dertil kommer tekniske installationer
til skylletromler, pumper, dæksler,
tapper og el/SRO.
- Vi har blandt andet, på grund af de
våde omgivelser, anvendt føringsveje udført i komposit med henblik
på mange års holdbarhed.
Et ambitiøst og
lærerigt projekt
Det store bassinprojekt er allerede
blevet vist frem ved et åbent hus arrangement, så naboer og interesserede kunne besigtige, inden det om
kort tid bliver tilsluttet kloaknettet
i Bolbro. Området har været, og vil
i nogen tid endnu, fortsat være en
arbejdsplads omkring letbanen.
- Forsommerens ofte forekommende
regnskyl har vist, at en aflastning
af kloaksystemet i Bolbro vil betyde færre oversvømmelser i kældre
og overløb til terræn samt Bolbro
Rende.
- Hos Intego er vi glade for at have
deltaget i det spændende og ambitiøse projekt i Bolbro, som vi nu kan
tilføje vores portefølge af lignende
opgaver, hvor miljøet er i højsædet,
siger Robert Nielsen.
Intego tilbyder blandt andet Industriservice, automationsopgaver,
lovpligtige eftersyn og selvfølgelig
installationsopgaver.

Holkebjergvej 91, 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60
Mail: intego@intego.dk · www.intego.dk
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Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom
svandring Husby. Vore kirkegårde fortæller
mennesker, der var her på vores sted før
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og
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delfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia:
7266Strib
7030Landevej
| www.elcon.dk
2, Husby.
Æbledag i algade - fra torvet til kirken.
Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.
Lys byder velkommen i lyse
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histoTirsdag
25.
september,
kl.
19.30:
Middelfart
frugtavlere
sælger af årets æblekan familien lave hånddyprie. Tirsdag 2. oktober,Vestfynske
kl. 19.30: Middelfart
Bibliotek,
producenter
tilbyder bl.a. æbleflæsk,
høst.
Lokale
Kulturøen,
Havnegade
6.
ger fra caféen samt handle
Kulturøen, Havnegade 6.
chokolade, honning, æblekager, rygeost og
eptember-søndag 16.
agaardens
Åbakkevej
25 årkl.i kriminalteknisk
afdeling.
ForedragLørdag
med Leif13. oktober, kl. 10-14:
andre
lækkerier.
29. september,
18:
Bierfest. Lys,
Lørdag
Aasholm, forhenværende
kriminalassistent
Algade,
Middelfart. ved Polihallerne, Færøvej 74-76.

OktOber

ng. Onsdag 19. september,
ek, Kulturøen, Havnegade 6.

y. Vore kirkegårde fortæller
r var her på vores sted før
tere alle, der har lyst til at
svandring på Husby kirkeber, kl. 11.30: Husby Kirke,

middelfart Bierfest. lørdag 29. septemb
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl.
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

fort
på

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8.
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

moud. Mød tv-værten og
tember, kl. 19.30: Middelfart
egade 6.

ag 29. september, kl. 18:
ej 74-76.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æblehøst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,
chokolade, honning, æblekager, rygeost og
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:
Algade, Middelfart.

middelfart Bierfest. lørdag 29. september, kl. 18:
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.
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på side 44
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør
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finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi h
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække p
kompetencer,
der giveridig
somtilbyder:
kunde nogle praktiske fordele
EL:CON
Syd
Om EL:CON
gerne medinden
løsninger
til energi- og produktion
Elinstallationer
for Service-,
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækstVi hjælper •dig
Der er store besparelser
at hente med de nyeste elløsninger t
Industri- og Projektopgaver
- i 2017 rundede vi 700 ansatte.
produktionslokaler
spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætt
• Sikring,–videoovervågning
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PALFINGER - nu med
endnu bedre servicekoncept

ber, kl. 18:
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spurgt af mange kranbrugere.
Jens Kristoffersen peger på, at en
lang række af Palfingers kunder er
underleverandører både i bygge- og
anlægsbranchen og transportsektoren og derfor har forskellige behov for serviceordninger.
Palfingers sortiment dækker hele
paletten af kraner - fra 0,8 og helt
op til 200 TM - samt kroghejs,
skovkraner og diverse udstyr.

17 forhandlere og værksteder i
Danmark, så vi kan yde en ensartet service i hele landet.

Hasteopgaver på stedet
- Vores forhandlere tilbyder også
24/7 service og råder desuden
over moderne servicebiler, der
klarer hasteopgaver på stedet,
siger Jens Kristoffersen. Vi har

r

vi kan derfor
r af alle dine
es kunder at

- Palfinger
har lokal
for- i Danmark yder 24
timers service, og servicebiler
på hinandens
klarer hasteopgaverne, siger
i det adm.
daglige.
direktør Jens Kristoffernsoptimering.
sen. Nu går vi skridtet videre
og tilbyder
til kontorog servicekontrakt til
kunder.
ter vivores
de helt

- Palfinger Danmark er en del
af den østrigske kranproducent, der på verdensplan er den
absolut største og førende producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr, og vi er maropgaver
kedsledende i Danmark, siger
adm. direktør Jens Kristoffersen, Middelfart.
- Vores kraner er driftssikre,
og egen promen skal som alt andet udstyr
vedligeholdes og serviceres,
Når det gælder kvalitet, betjening og sikkerhed, er de
- og østrigske kvalitets-kraner helt
i front.
Skræddersyet service kontrakt
Jens Kristoffersen oplyser, at man
nu kan skræddersy servicekontrakter med det formål at minimere udgifterne ved eventuelle driftsstop.
- Kontrakten er individuelt aftalt og har længe været efterPalfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk
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Den gode rådgivning sparer penge
Klima-montage
sørger den rigtige
varmepumpe
til de forskellige rum

Står man for at skulle
have investeret i nye
varmepumper til sit hus
eller erhverv, - så er
Klima-montage det
helt rigtige firma
at henvende sig til.
Her tilbyder de
kunderne alt indenfor køl og klima, - komfortkøl
som aircondition
(varmepumpe),
og ikke mindst
med den helt rigtige rådgivning,
så man får installeret det korrekte
til det ønskede formål.
- Jeg startede som selvstændig i 2011 med varmepumper, hvor jeg tog
certifikat som autoriseret kølemontør, siger Hans Hansen. Fra
2017 fortsatte jeg med
nystiftet firma under

navnet Klima-montage. Jeg vil
sælge den rigtige vare og har kun
produkter, som jeg kan stå inde for.
Det er Panasonic, Bosch, Gorenje og
Invest Living.
Klima-montage sælger varmepumper
i alle størrelser og til alle formål. Det
kan blandt andet være små varmepumper til et soveværelse, hvor folk
gerne vil have køl om sommeren.

vicere kunderne via internettet.
Klima-montage laver også årligt
eftersyn på varmepumperne, hvor
alle sikkerhedsfunktioner checkes
for utætheder samt at rørene er i orden som de skal være, - og der bliver
målt, at de leverer det de skal.

- Der bliver solgt omkring 45.000
varmepumper her i Danmark om
året, og ud af de mange er cirka
10 % utilfredse fordi de ikke har
været rådgivet ordentligt. Det råder jeg bod på ved at give kunderne
en ordentlig og høj faglig rådgivning, så de får den rigtige varmepumpe fra starten.
Det hele kan styres elektronisk fra
telefon og computer, og mange vælger at tilkøbe fjernbetjening. Det
betyder samtidig, at opstår der problemer, så kan Klima-montage ser-

Klima-montage

Hovedvejen 226, 5580 Nørre Aaby | Tlf.: 27 51 89 22
info@klima.montage.dk | www.klima-montage.dk

Eksklusiv VI
P
Konferenceb
us

Eksklusiv VIP Konferencebus

Det rullende mødelokale med plads til 32 pers.
Veludstyret & kombineret med mange faciliteter
og kvaliteter til såvel erhvervsformål som
til de mere sociale arrangementer
Lige meget hvor du vil hen
– så lad os hjælpe dig på vej med dit næste arrangement

_____________________________________________________________
Nyborg Rejser - Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65 311369 – www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Rejser - Nymarksvej - 5800 Nyborg 5800 - Tlf.: 65 311369 - nyborg@nyborg-rejser.dk - www.nyborg-rejser.dk
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BÆREDYGTIGHED
ER LEDETRÅDEN
- På Folkemødet på Bornholm
fik vi en dejlig besked fra Fødevarestyrelsen, siger direktør
Christina Nielsen fra Sixtus
Sinatur Hotel og Konference i
Middelfart. De kunne meddele,
at Sinaturs seks hoteller fik det
Økologiske Spisemærke i sølv,
der viser, at andelen af økologi
i køkkenet mellem 60 og 90 procent.
Christina Nielsen har som leder af kædens HR-afdeling i 10
år været med i opbygningen af
Sixtus Sinatur Hotel og Konferences nu seks hoteller i Danmark.
- Økologi og bæredygtighed har
i alle årene været ledetråden for
vores hoteller, siger Christina
Nielsen, der overtog ledelsen
som direktør af kædens smukke
hotel ved Fænøsund i maj i år.
- Vi er som virksomhed villige
til at tage ansvar. Det føler vi
ikke som en byrde, men som
en daglig udfordring. Derfor

er vi også glade for, at vi efter
en årrække med det Økologiske Spisemærke i bronze nu af
Fødevarestyrelsen har fået det
Økologiske Spisemærke i sølv.
Unødig import af råvarer
- Sinatur arbejder dagligt ud
fra en tanke om bæredygtighed, og det indebærer blandt
andet, at vi gør alt, hvad vi kan
for at undgå unødvendig import af råvarer langvejs fra.
- Frugt og grønt fra oversøiske
leverandører siger vi nej tak
til - også selv om der er tale om
økologi. Vi foretrækker lokale
råvarer, og vi har nylig lanceret
en helt ny strategi.
Christina Nielsen peger på, at
der er tale om en række meget
ambitiøse 2030-mål. Man vil
være 100 procent affaldsfri, tage
ansvar for en positiv CO2-udvikling og på hele økologiområdet
forfølge målet om Fødevarestyrelsens Spisemærke i guld.

Teglgårdsvej 73 – 5500 Middelfart · T: 6441 1999 · e: chni@sinatur.dk · www.sinatur.dk/sixtus

Naturligvis.
Når du holder kursus eller konference på et Sinaturhotel, holder du det midt i naturen. Og det gør
jeres ophold bedre. For naturen kan noget med
læring og ro, der ikke ﬁndes andre steder.
Alle Sinatur-hoteller er placeret midt i den smukke
natur. Det er derfor vi passer godt på den, og derfor
vi frem mod 2030 har sat os en række ambitiøse
mål. Vi er fx allerede CO2-neutrale, men vi vil være
CO2-positive. Vi genbruger hele 69% af vores aﬀald
i dag, men vi vil være 100% aﬀaldsfrie. Og så har
vi netop som den eneste danske hotelkæde fået
Det Økologiske Spisemærke i sølv, og fremover
vil vi kun handle med certiﬁcerede, bæredygtige
virksomheder – helst fra vores lokalområder.

Vi lytter til
naturen.

Læs mere om det hele på sinatur.dk
og kom forbi naturen til en snak om
dit næste møde eller kursus.

45

lettere at ”ramme plet” ved tilkobling. Det betyder også, at
risikoen for skader på andet udstyr mindskes.
Ny VBG 795V-2 er lettere, fangmunden er lavet i et materiale, der har stor styrke, hvilket betyder færre værkstedsbesøg, den er nemmere at udskifte - hvis uheldet er ude.

COVER
YOUR
BACK!

NYHED!
• ”Født” med
fangmundsforlængere
• Nemmere at
udskifte
fangmunden

Som professionel chauffør er du afhængig af at alt går
smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge.
For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede

SKAB DIT EGET
DESIGN MED
VBG REAR END
SOLUTION

NYHED!

The Strong Connection

”født” med fangmunds forlængere.
www.vbg.eu
Det
betyder at det er lettere at
”ramme plet” ved tilkobling.
Det betyder også, at risikoen for
på som
andetgør
udstyr
VBG lancerer nu VBG Rear End Solution. Et modulopbyggetskader
system,
det mindskes.
muligt at skabe en elegant lukket bagende – helt integreret med øvrige dele i VBG’s
Ny VBG
795V-2
er lettere,
koblingssystem. VBG-systemet er samlet i et modulært design med
et antal
plader,
der
fangmunden er lavet i et materiale,
kan kombineres på forskellige måder for at passe til de enkelte lastbilfabrikater. Dækplader har stor styrke, hvilket betyder
derne giver en elegant, glat bagende med plads til at montere baglygter, reflekser samt
færre værkstedsbesøg, den er
tilslutninger for el, luft og hydraulik.
nemmere at udskifte – hvis
Med VBG Rear End Solution bliver opbygningsarbejdet nemt oguheldet
omkostningseffektivt,
er ude.
og slutresultatet er et integreret system med høj finish og kvalitet.

NY

VBG 795 V-2

NEMMERE AT
KOBLE!

Som
professionel chauffør er du afhængig af at alt går
www.vbg.eu
smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge.
For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede
”født” med fangmunds forlængere. Det betyder at det er
lettere at ”ramme plet” ved tilkobling. Det betyder også, at
risikoen for skader på andet udstyr mindskes.
Ny VBG 795V-2 er lettere, fangmunden er lavet i et materiale, der har stor styrke, hvilket betyder færre værkstedsbesøg, den er nemmere at udskifte - hvis uheldet er ude.

Member of VBG Group

Scan
QR-koden
for mere
information

The Strong Connection
Member of VBG Group

NYHED!
• ”Født” med
fangmundsforlængere
• Nemmere at
udskifte
fangmunden

JPL INDUSTRI ApS

- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-,
håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrels
å
Private kunderh
betjenes også med mindre
opgaver,
samt trapper, altaner + gelændere m.m.

The Strong Connection

JPL INDUSTRI ApS

- betjener en bredt funderetMember
kundekreds
af industri-,
of VBG Group
håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,
samt trapper, altaner + gelændere m.m.

www.vbg.eu
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Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk
Falstervej 10 c. ·www.jpl-industri.dk
5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

”En med det hele” - plus det sociale
Der er smil og ingen sure miner i
Skovgrillen ved den gamle Lillebæltsbro i Middelfart, selv om broen
er lukket frem til oktober. – Vores
faste kunder kan sagtens finde os,
og mange tager gerne en omvej for
at opleve det gamle og traditionsrige traktørsted, siger indehaveren
Birgit Munk.
Gåpåmod og godt humør havde socialpædagogen Birgit Munk med
i bagagen, da hun i 2003 overtog
Skovgrillen ved den gamle Lillebæltsbro ved Middelfart. Skovgrillen er et traditionsrigt traktørsted,
der startede som ishus og kiosk i
forbindelse med indvielsen af broen
i 1935.
- Efter gode arbejdsår i Vollsmose
blev jeg ismutter i Skovgrillen,
siger Birgit Munk. Det er et privilegium at have en arbejdsplads i
naturskønne omgivelser og møde
glade og forventningsfulde gæster,
der krydser broen og besøger Skovgrillen.
Hjemmelavet guf!
Skovgrillen sælger store gammeldags isvafler med hjemmelavet guf,
soft-ice og ispinde. På menukortet
står også pølser og hotdogs ”med
det hele”.
- Vi laver burgers og bøfsandwich af
200 grams slagterbøffer og serve-

land er faldet under den midlertidige lukning af vejforbindelsen over
broen, mens den frem til oktober
bliver renoveret.
- Vi har heldigvis en masse trofaste
gæster, der kommer næsten dagligt, og der er også hver dag vejfarende, der tager omvejen for at få en
is eller et måltid i Skovgrillen.
- Meget er sæsonarbejde med travlhed især i sommerhalvåret, siger
Birgit Munk. Jeg siger til de unge

medarbejdere, at vi godt nok skal
være effektive, men også have en social profil og giveos tid til at snakke
og hygge med gæsterne.
- Vi har en del faste kunder, som vi
ser næsten dagligt. De har deres faste pladser og optjener goodwill og
får tildelt deres egen kaffekop. Vi
har også mange cyklister og motorcykelentusiaster, der vælger landevejen frem for motorvejen, og som
bruger Skovgrillen som mødested.

- Der er travlt især i sommerhalvåret,
siger Birgit Munk. Jeg siger til de
unge medarbejdere, at vi godt nok
skal være effektive, men også være
sociale og have tid til at snakke og
hygge med kunderne.
rer rygende varme pommes til. Vores fiskefileter henter vi hos fiskehandleren, og vi steger selv vores
kamsteg flere gange om dagen.
De krydsende gæsters antal fra Jyl-

Familien Rasmussen fra Aabenraa bestående af far Anders og mor Lea og
børnene Carl Emil og Lilli har også fundet Skovgrillen på bilturen over Fyn.
Anders er landevejscykelrytter og har besøgt stedet flere gange.

Skovgrillen Middelfart – Brovejen 353 5500 Middelfart
Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549 – Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Årets ŠKODA forhandler 2018

SCALA fra kun

189.990 kr.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen gælder SCALA Active 1,0 TSI 95 HK. Forbrug ved bl. kørsel: 16,1 – 20,4 km/l.
CO2 udslip: 128 – 140 g/km.
.

ŠKODA Odense

Middelfartvej 50 5200 Odense V · www.skoda-odense.dk · Åbningstider: Mandag-fredag: 09:00-17:30 / Søndag: 11-16
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