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Fra hus til Genknus
Vi er eksperter i kontrolleret nedbrydning af alt  
fra broer, etageejendomme, fabriksbygninger samt  
villaer og landejendomme. 

Vi er mobile og kommer, hvor der er brug for vores  
ekspertise.

Nedbrydningsmaterialerne bliver kørt til  
Heldagervej, hvor de nedbrydes, sorteres og klargøres  
til ny anvendelse.

Genbrugsmaterialerne fra GENknus bruges til  
opfyldning af stier og veje, og som bundfyld til bl.a.  
P-arealer og halbyggerier.

…så måske kunne vores slogan være fra TOP til BUND

Genknus på Heldagervej 
v/Tonny Madsen A/S 

Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg

www.tonny-madsen.dk

Tlf. 62 22 14 14
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Uddannet civiløkonom, og 
efter et tidligere job som ind-
køber hos Lindø Stålskibs-
værft, overtog Klaus Nielsen 
i 1988 forældrenes skoforret-
ning, Svendborg Skotøjsma-
gasin, på Møllergade 3. Fra 
barnsben fik han kælenav-
net Klaus Sko, lige som hans 
far, Niels Nielsen, var kendt 
som sko-Nielsen og sammen 
med hustruen Karla stod i 
spidsen for butikken fra slut-
ningen af 1950’erne.

slidstærke mærker

– Svendborg Skotøjsmaga-
sin er ikke medlem af nogen 
kæde. Vi satser i stedet på en 
rigtig god service over for vo-
res kunder – sammen med en 
række gode mærker som ek-
sempelvis Lloyd, Ecco, Snipe, 
Gabor, Rohde, Merrell, Se-

Klaus sko træder an 
i Møllergade

skohandler Klaus 

Nielsen overtog 

forældrenes butik 

i 1988. Han støtter 

svendborg Rabbits 

og sætter sig i  

sadlen til Paris til 

fordel for Børne-

cancerfonden

WWW.ROHDE-S
HOES.COM

WWW.ROHDE-S
HOES.COM

www.angulus.dk

www.angulus.dk
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af Svendborg Skotøjsmaga-
sin sponserer butikken byens 
lange basketballstjerner hos 
Svendborg Rabbits. Dermed 
signalerer ”Klaus Sko” også 
hans personlige kærlighed 
til kvikke fodtrin og sporten 
i den sydfynske hovedstad.
Skohandleren træder nem-
lig an til sund motion og god 
sportsånd, når han sammen 
med resten af kammerater-
ne i foreningen Cykelmotion 
Sydfyn – Paris 2010 for øje-
blikket træner til sit første 
motionscykelløb fra Svend-
borg til Frankrig og ”byer-
nes by” til sommer.

… og  
Børnecancerfonden

– Jeg er gammel motorcykel-
kører, men det er helt nyt for 
mig at køre motionscykelløb. 
Jeg har heldigvis gået til 
spinning i mange år og har 
en god instruktør hos Fit-
ness DK på havnen i Svend-
borg. Det var en god ven, 
der var med i løbet til Paris 
sidste år, der overtalte mig, 
fortsætter Klaus Nielsen.
Foreningen blev stiftet i 
2005, og det er meningen, 

at det forventede overskud 
fra foreningens cirka 1250 
kilometer lange tur, fordelt 
på syv etaper, går til støtte 
til Børnecancerfonden. I lig-
hed med motionscykelholdet 
Team Rynkebys tilsvarende 
tur, der afvikles på samme 
tidspunkt. 
Foreningen Cykelmotion Syd-
fyn – Paris 2010 ønsker og-
så at profilere det lokale 
erhvervsliv i Svendborg-om-
rådet før og under touren. 
Se foreningens sponsorer på 
www.sydfyn-paris.dk

om Børnecancerfonden

Stiftet i 1994-1995 med for-
målet at øge oplysningen om 
kræft hos børn, styrke forsk-
ningen i behandlingen og 
forbedre vilkårene for ramte 
børn og deres familier. 

Nedenstående 
annoncører 
sponserer 
Børnecancerfonden

Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

bago, Angulus og Columbia, 
forklarer Klaus Nielsen.
Lige nu har den hårde vinter 
ryddet lageret af vinterstøv-
ler, og Svendborg Skotøjsma-
gasin kan, lige som mange 
andre lignende butikker, 
ikke skaffe flere med kort 
varsel. De er ganske enkelt 
udsolgt hos landets grossi-
ster, forklarer Klaus Niel-
sen.

støtter Rabbits…

Som del af markedsføringen 

sebago.dk

Clovehitch

Clovehitch 10.indd   1 10-02-10   13.04.05
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VW-værksted og 
service i topklasse

driftsstop. Ordningen gælder 
alle Volkswagen-biler uanset 
alder, der bl.a. følger fabrik-
kens serviceprogram via auto-
riserede værksteder.

Det nyeste udstyr

Nika Biler A/S er grundlagt i 
1979 og blev autoriseret VW-
forhandler i 1985. 1. august 
2004 overtog brødrene Flem-
ming og Hans-Henrik Vil-
helmsen forretningen, der i 
dag indeholder et topmoderne 
auto- og pladeværksted med 
markedets nyeste test- og op-
retningsudstyr. Nika Biler er 
godkendt efter kvalitetsnor-
men ISO 9002, der sikrer kun-
derne høj service og kvalitet.
- Mange kunder finder ud af, 
at det faktisk er billigere at 
vedligeholde bilerne end at 
reparere dem efter at have 
sprunget anbefalede servicein-
tervaller over, tilføjer direktør 
og medindehaver Hans Henrik 
Vilhelmsen. 

cAREPoINT sVEND-
BoRG Nika Biler A/s 
leverer topmoderne 
autoriseret værksteds-
service, inkl. opdate-
rede biler og gratis 
mobilitetsgaranti.

Automatisk opdatering af bl.a. 
gearkasser og software og ga-
ranti for gratis bugsering, hvis 
bilen går i stå. Det er blot nogle 
af fordelene, når kunder kører 

ind til den autoriserede VW-
forhandler Nika Biler, medlem 
af landets største mærkevare-
kæde CAREPOINT.

specialister

- Vores mekanikere er special-
uddannede og specialister i 
VW. Det sikrer kunderne det 
bedste resultat, når vi service-
rer og reparerer bilerne. Føl-
ger kunderne de anbefalede 
serviceintervaller hos os som 
autoriseret mærkeværksted, 
sikrer de sig eksempelvis en 
løbende opdatering af bilernes 

gearkasser og software. Det 
får de ikke på andre værk-
steder, forklarer direktør og 
medindehaver Hans Henrik 
Vilhelmsen.

Gratis mobilitetsgaranti

En anden fordel for faste kun-
der - bag rattet i et af Verdens 
mest succesrige og kvalitetsbe-
tonede bilmærker - er Volkswa-
gens mobilitetsservice. Den 
betyder, at bilister i Danmark 
og andre europæiske lande er 
berettiget til gratis bistand 
døgnet rundt ved eventuelle 

Nika Biler A/s · Grønnemosevej 22 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 15 05 · www.nika.dk · hhv@nika.dk 

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S

weekend/aften telefon 21 43 15 05
Grønnemosevej 22
5700 Svendborg

Tlf. 62 22 15 05 - Fax 62 22 35 05
www.carepoint.dk

VED AUTORISERET SERVICE ER
NEDENSTÅENDE EN SELVFØLGE!!!
✔ Korrekt udførsel af garantiarbejde på nye biler

(Må kun udføres af autoriserede)

✔Mulighed for kulance-rep. (Delvis betaling udenfor garantiperiode)
✔ Erstatningsmobilitet ved service og rep. (Landsdækkende)
✔Mobilitetsservice i hele Europa i hele bilens levetid.

(Gratis vejhjælp)

✔ Specialuddannet personale til netop din bil.
(Vi er ikke eksperter i alle mærker)

✔Hurtigste opdateringer ifbm. rep. & servicering gennem
direkte opkobling til producent.

✔Mulighed for originale reservedele.
✔Mulighed for alternative reservedele (Ældre biler)

✔ Største produktkendskab i VOLKSWAGEN.
✔Mulighed for fast pris på rep. og service.
✔Mulighed for service & Reparationsaftale (Biler op til 12 mdr.)

✔ Løbende information fra producent og leverandør.
✔ Automatisk indkaldelse til service og evt. opdateringer.
✔ Landsdækkende garanti, også på brugte biler.
✔ Landsdækkende sygejournal, også på brugte biler.
✔ Producent udvalgte kontrolpunkter. (Sikkerhed)
✔ ISO Certificeret værksted. (Sikkerhed)
✔ Fabriksgodkendt pladeværksted. (Sikkerhed)
✔ Ekspres-service ved nedbrud.

HUSK, AT HVIS DU IKKE ER KOMMET HOS OS ET STYKKE TID, KAN VI MED ET RIGTIG AUTORISERET SERVICE GENOPRETTE ALLE DINE FORDELE!!!

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S
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med møbler eller farver på 
væggene. Klinker, der fås fra 
cirka 100 kr. pr. kvadratmeter, 
er også en god og meget slid-
stærk løsning, der tillader sko-
ene inden døre, lyder det. 

svendborg og Tåsinge

Joakim Lolk Bødker og hans 
familie bor selv i et rigtigt 
godt eksempel på familievirk-
somhedens solide håndværk 
- en flot og totalrenoveret 
landejendom med god plads til 
børn og heste.
- Vores hovedområde er Svend-
borg og Tåsinge. Når kunderne 
ringer, tager jeg mig god tid til 
at finde ud af, hvad de ønsker. 
Ved større opgaver giver jeg 
typisk et oplæg, som kunderne 
så overvejer, inden vi sammen 
aftaler arbejdet, fortsætter 
murermesteren.       

Som 4. generation i familie-
virksomheden er Joakim Lolk 
Bødker ganske godt klar over, 
at det er traditionelle og klas-
siske værdier som godt og 
kvalitetsbetonet håndværk 
til aftalte betingelser og le-
veringstider, der sikrer ham 
tilfredse kunder og brød på 
bordet. 
- Min oldefar, farfar og far har 
før mig drevet firmaet, så jeg 
har fra barnsben været tæt på 
murerfaget. Derfor syntes jeg 
også senere, at det kunne være 
sjovt at gå i murerlære, forkla-
rer den unge murermester.
Alt i muret kvalitet
Han overtog virksomheden i 
2008, efter at han var udlært 
hos sin far. I dag baserer han 
primært forretningen på små 
og store renoveringsopgaver, 
om- og tilbygninger, tagreno-
vering og nybygning - even-
tuelt i samarbejde med faste 
samarbejdspartnere.
- Taler vi om bolig, går ten-
densen inden døre for øjeblik-
ket mod mere enkle og tidløse 
udtryk, gerne så vedligehol-
delsesfrit som muligt. Så kan 
man eventuelt ændre udtryk 

Murermester Joakim Lolk Bødker Aps
Langholmsvej 8 · 5892 Gudbjerg · Tlf. 62 25 26 31 · 51 20 06 57

www.murer-joakimlolkbodker.dk · joakim.bodker@mail.dk

Murermester og 
4. generation

Joakim Lolk Bødker, Lakkendrup, ser lyst  
på fremtiden trods finanskrisen. – Der vil altid 
være brug for renovering, forklarer han
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sPoRTEN klær’ 
sportsfolket

ler, fortsætter indehaver Jens 
Vogn Nielsen.
Dermed er SPORTEN gået ind 
i 2010 efter et generelt godt år 
for landets sportsbutikker. Det 
nye år, der endnu er pakket ind 
i vintervejr, tegner mindst lige 
så spændende som det gamle 
år hos SPORTEN.

Hummel og GARMIN

- Vi har blandt andet et stort 
udvalg af beklædning, også 
vinterjakker fra 500 til 5000 
kr., og ellers sko og udstyr fra 
blandt andre Asics, Häglöfs, 
Northface og Salomon. Fra 
det kommende for- og efterår 
får vi også modetøj fra Hum-
mel - samt løbe- og pulsure fra 
GARMIN her til foråret, slut-
ter Jens Vogn Nielsen.
Meldingen fra SPORTEN er, 
at personalet er til at handle 
med. Det inkluderer også gode 
klubrabatter, klub- og firma-
navne samt logo på tøjet. Og så 
følger den gode service, råd og 
vejledning altså med i købet. 

Tøj- og udstyrsspe-
cialisten i svendborg 
centrum spiller ud 
med flot service og 
opsøgende spil over 
for kunderne 

Specialforretningen SPOR-
TEN på Centrumpladsen 17 i 
Svendborg har med stærk ser-
vice, kvalitet og stort udvalg 
opnået en solid position i be-
vidstheden hos mange sports-
folk i Svendborg-området samt 
andre steder på Fyn og det øv-
rige Danmark.

service og klubaftener

- Vores fundament er vores 
gode service, og at vi herun-
der er ude til klubaftener hos 
sportsklubberne i Svendborg. 
Hertil kommer mange efter-
skoler på og uden for Fyn, for-
klarer Jens Vogn Nielsen.
Han blev indehaver af SPOR-
TEN i 2000, efter at han cirka 
ti år før var udlært i forret-
ningen og siden arbejdede som 
ung ekspedient i sportsforret-
ninger i Thisted og Odense.
I 2004 valgte han at udvide 

SPORTENS forretningsareal 
betydeligt ved at bygge to eks-
tra etager oven på den oprin-
delige forretnings areal på blot 
37 kvadratmeter. 
Stort udvalg
Sammen med et stort kælder- 
og lagerareal er SPORTEN 
helt oppe på tæerne med et 
stort og bredt sortiment af 
kvalitetsbetonede mærkeva-
rer. 
- Vi overlever på vores gode 
service. Folk skal ikke stå og 
vente, når de kommer ind til 
os. Faktisk mærker vi ikke 
finanskrisen, formentligt som 
følge af den generelt øgede fo-
kus på motion og sund livsstil. 
Det betyder blandt andet, at 
kunderne køber løbesko og lø-
betøj i stor stil – og så har den 
hårde vinter ryddet vores la-
ger af vintertøj og vinterstøv-

sPoRTEN 
centrumpladsen 17
5700 svendborg
Tlf. 62 21 77 02
www.sporten-svbg.dk
sporten@kabelmail.dk
  

S NETROP

Hummel

GARMIN

AsIcs

Häglöfs

Northface

salomon
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Miljørigtig isolering  
og termografi

en omvendt udgave af krisen, 
der er så kraftig, at det på sigt 
kan komme på tale at udvide 
medarbejderstaben”, smiler 
Frands Jeppesen. ”Firmaet 
har to lærlinge, hvoraf den 
ene netop er færdiguddannet. 
I nærmeste fremtid ansættes 
en ny sandsynligvis kvindelig 
lærling. Tømrermester Frands 
Jeppesen er et nytænkende 
firma, der gerne går nye veje 
i udviklingen af fagets mu-
ligheder. Vores anden lærling 
Magne Andersen, der er fær-
diguddannet om cirka et år, er 
i fuld gang med at undersøge 
mulighederne for at deltage 
i et spændende tre måneders 
praktikophold i Skotland. Vi 
har masser af gode ideer af 
både håndværksmæssig og 
kreativ art – ring for nærmere 
info…”   
 

Tømrermester Frands 
Jeppesen driver en all 
round virksomhed, der 
kommer hele faget 
rundt. Et stort specia-
le er isolering med det 
miljørigtige materiale 
papiruld, og en ny 
efterspurgt aktivitet 
i den forbindelse er 
termografi 

”Omkring isoleringsopgaver 
er termografi blevet en stadigt 
mere populær ydelse”, fortæl-
ler Frands Jeppesen. ”Vi har 
investeret i termografisk ud-
styr og løser de fleste af op-
gaverne selv. Når det gælder 
særligt specialiserede opgaver 

samarbejder vi med firmaet 
Termo-service.dk. Termogra-
fiske fotos før og efter isolering 
tjener dels som en nøjagtig do-
kumentation af mit arbejdes 
gode kvalitet, og dels er der 
i forbindelse med tilstands-
rapporter og huskøb stærke 
tendenser i retning af, at det 
bliver et fremtidigt lovkrav. 
Termografi giver overblik over 
isoleringssituationen og hvor-
vidt et givet problem stammer 
fra døre og vinduer, byggesjusk 
eller noget helt tredje. Hvad 
end et problem måtte skyldes, 
bliver det termografisk kort-
lagt, hvorefter vi kan gøre no-
get effektivt ved det.”  

Vinterkulde giver  
omvendt krise

”Den kolde vinter har fået 
manges øjne op for værdien 
af god isolering. Vi står midt i 

Tømrermester 
Frands Jeppesen

strarupvej 4
5772 Kværndrup
Tlf. 62 29 12 67

Mobil 20 71 12 67
frandstomrer@firma.tele.dk

www.frandsjeppesen.dk

Target People A/S   
Svendborgvej 45   
5600 Faaborg    
Tlf. 62 61 18 62   
mail@target-people.dk

Events  og konferencebreaks afvikles over hele landet
Læs nærmere på www.target-people.dk
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Bøgild Aps

tet eller fås ved henvendelse i 
butikken. Her kan man også 
låne et katalog med hjem og i 
fred og ro studere vores mange 
attraktive tilbud. 14 dage efter 
bestilling kan Low-Cost pro-
dukterne afhentes og sammen 
med dem - en udførlig monte-
ringsvejledning. I marts lance-
rer WH en ny prisbillig marki-
seserie ved navn Basic. Serien 
er målrettet privatkundemar-
kedet og designet til terrasser, 
villaer og sommerhuse. Paral-
lelt med Low-Cost og Basic til-
byder vi naturligvis hele vores 
sædvanlige produktsortiment 
og håndværksmæssige service 
omkring opmåling, tilpasning 
og montering. Tjek mulighe-
derne på vores hjemmeside. 
Oplev de flotte WH-produkter 
i butikken og få et uforbinden-
de tilbud.”  

Familievirksomhe-
den består af et 
ejendomsfirma, en 
række kiosker, et 
solafskærmningsfirma 
samt et tømrerfirma

Bøgild’erne er en kreativ fa-
milie med masser af ideer og 
kompetencer, der realiseres 
gennem et velfungerende 
firma, hvor familiemedlem-
merne supplerer hinanden på 
tværs af generationerne. Fa-
ren Flemming Bøgild Hansen, 
der styrer firmaets ejendoms-
service og driver en række lo-
kale kiosker, bidrager primært 
med sin mangeårige erfaring 
omkring godt købmandskab. 
Datteren Heidi, der er regn-
skabsuddannet, varetager ad-
ministrationen, og derudover 
driver hun med sikker sans for 
indretning og design firmaets 
afdeling for solafskærmning. 
Sønnen Morten er tømrerme-
ster og dermed ophavsmand til 
det solide håndværksmæssige 
fundament for hele firmaets 
aktiviteter.

Ejendomme på hele  
sydfyn

”En aktivitet med stor syner-
gieffekt på firmaets håndvær-
kerside er opkøb, renovering 
og salg af ejendomme”, fortæl-
ler Flemming Bøgild Hansen. 

”Vi ejer selv ejendommen på 
Glarmestervej 14, der huser 
City3 Nærkøb samt Bøgild 
Solafskærmning, tømrerfir-
maet samt anpartsselskabets 
administration. Derudover 
råder Bøgild Boligudlejning 
over 15 lejemål fordelt på 8 
ejendomme spredt over hele 
Sydfyn – blandt andet i Svend-
borg, Stenstrup, Frørup, Ør-
bæk og Rudkøbing.” 

Fra markisemontering til 
klassiske tømreropgaver

”Tømrerfirmaet grundlagdes i 
april 2009 og er kommet godt 
fra start”, beretter Morten 
Bøgild. ”Typisk varetager jeg 
løsningen af de service-, repa-
rations- og monteringsopga-
ver, der genereres af de andre 
firmaer i Bøgild ApS.  Om-
kring markiserne forener jeg 
mine tømrerkompetencer med 
gardinfagets, idet jeg både må-
ler op og monterer. Det spee-
der ekspeditionsforløbet op til 
fordel for kunden. Derudover 
har jeg montering af døre og 
vinduer samt en lang række 
klassiske tømreropgaver i for-
bindelse med mindre renove-
ringer på programmet.”  

Kvalitetsprodukter  
fra WH

Fra den velassorterede butik 
på Glarmestervej byder Bøgild 
Solafskærmning på et stort 
udvalg i anerkendte kvalitets-
produkter fra WH. ”Vi sælger 

både til private og til firmaer«, 
fortæller Heidi Hansen. ”Vo-
res store udvalg spænder lige 
fra plisségardiner over lamel- 
og rullegardiner til persienner 
og markiser i alle størrelser og 
farver både med og uden mo-
tor. Med hensyn til mål og di-
mensioner kan alle produkter 
tilpasses individuelt efter vo-
res kunders ønsker og behov.”

spar 20% med Low-cost

”Med WH’s nye produktse-
rie Low-Cost kan man vælge 
at gøre opmålings-, afhent-
nings-, tilpasnings- og monte-
ringsarbejdet selv og dermed 
spare 20 %. Low-Cost-serien, 
der omfatter persienner, plis-
ségardiner, lamelgardiner og 
rullegardiner, er høj kvalitet 
til lav pris og fås i otte forskel-
lige farver. Bestillingsseddel 
kan downloades via internet-

Solafskærmning

Bøgild Aps · Bøgild solafskærmning · Bøgild Tømrerfirma · Bøgild Ejendomsservice
Glarmestervej 14 · 5700 svendborg · Tlf.: 62 21 30 45 · boegild@c.dk · www.bøgildaps.dk

Bøgild solafskærmning: Mandag-fredag kl. 10-14 samt efter aftale
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c & W arkitekter a/s

Et af det kendte sydfynske arkitektfirmas 
spændende aktuelle projekter er varetagelsen 
af den arkitektoniske dimension i sydfyns  
Elforsynings ny domicil ”Vores Lys” i  
samarbejde med Rambøll svendborg 

”Arkitektonisk udtrykker Sydfyns Elforsynings ny domicil ”Vores 
Lys” en række af den store forsynings- og kommunikationsvirk-
somheds funktioner nu og i fremtiden”, fortæller arkitekt Anders 
Hulgaard. ”Tid, sted, funktioner og visioner mødes i den spæn-
dende arkitektur, der smelter sammen med det omgivende land-
skab og bliver til en harmonisk sammenhængende helhed. 

Bygningen repræsenterer grund elementerne, ild, jord, luft, og 
vand. Symbolsk som elektricitetens spænding svæver husets 
volumener over en lysende plint og forbindes til naturen via det 
græstæppe, der fra bakken vokser ud over taget. Intentionen 
hermed er på én gang at illustrere samspillet mellem natur og 
teknik og kontrasterne imellem dem” 

Fra det åbne til det nære

”Grunden er disponeret så man ankommer til huset fra syd via 
Fåborgvej. Administrations og serviceområdet eksponeres via 
en markant placering på bakken, mens værksteds- og lagerfaci-
liteterne er placeret langs banelegemet. Administrationsbygnin-
gen vokser direkte ud af bakken og strækker sig frem mod den 
besøgende, der bevæger sig op ad terrænet mod hovedindgangen 
mellem bygningens ”svævende fløje”. 

Her finder man Elforsyningens udadvendte og offentlige funktion-
er, der præges af et bevist brug af behageligt dagslys. I takt med 
man bevæger sig længere ind, ændrer huset karakter fra det åbne 
og atriumagtige offentlige rum med kunde-, undervisnings-, møde- 
og udstillingsfaciliteter til et mere privat og intimt kontormiljø.”

Lys og vision for fremtiden

”Vores Lys”, der befinder sig i lavenergiklasse 1 og blandt andet 
er udstyret med jordvarme og el-producerende solcelleelementer, 
som er i stand til at producere 40-50 kilowatt per kvadratmeter 
om året. Samtlige lys- og energikilder tændes og slukkes automa-

tisk efter behov, og alle husets kontaktflader er i forhold til omgiv-
elserne beklædt med varmeakkumulerende materialer. De el-pro-
ducerende paneler fungerer sideløbende som solafskærmning, og 
et avanceret genvex-anlæg sikrer overalt i bygningen en optimal 
balance mellem lys, luft og ventilation. 

Det er også planlagt at supplere husets eksisterende energikilder 
med tre mindre vindmøller, der både vil øge produktionen og par-
allelt hermed tjene som et stærkt visuelt energistatement over-
for omverdenen. Med ”Vores Lys”, der på én gang repræsenterer 
nutidens og fremtidens energitænkning, udstråler Sydfyns El-
forsyning lys og vision for fremtiden.”
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Lys skaber liv

”Det er helt i overensstem-
melse med de bagvedliggende 
tanker og intentioner omkring 
vores ny domicil, når det prak-
tisk taget ikke er til at se, hvor 
den grønne bakkekam slutter, 
og el-hovedkvarteret begynder. 
Sydfyns Elforsynings smukke 
nye domicil, der ventes at stå 
færdigt i forår 2011, bliver 
en harmonisk integreret del 
af det omliggende landskab”, 
fortæller direktør Anders J. 
Banke.

Nyt arkitektonisk vartegn 
og inspirationskilde

”Det ny hovedsæde, der har 
fået navnet ”Vores Lys”, bli-
ver det første større bygnings-
værk man ser ved indkørslen 
til Svendborg ad motorvejen 
nordfra. På den måde bliver 
”Vores Lys” et nyt vartegn for 
hele byen. Derudover vil den 
smukke miljørigtige bygning i 
energiklasse 1 uden tvivl tjene 
som inspiration for et stigende 
antal bygherrer med ambitio-
ner om at integrere natur og 

arkitektur i en energibæredyg-
tig og fremtidsorienteret sam-
menhæng. Med ”Vores Lys” 
fordobler Sydfyns Elforsyning 
på én og samme tid antallet 
af disponible kvadratmetre og 
halverer sit energiforbrug i for-
hold til det nuværende domicil 
på Fåborgvej 64 i Svendborg”, 
slutter Anders J. Banke. 

sydfyns Elforsyning frem 
i lyset

”Sydfyns Elforsynings frem-
tidsorienterede energitiltag 
stopper ikke ved det ny do-
micil” forsikrer Claus Åsleff, 
der er specialist på energiom-
rådet og ansvarlig for el-salg 
og erhverv. ”Når det gælder 
alternativ energi – specielt 
hele vindmølleområdet – har 
vi et udstrakt samarbejde med 
Langelands Energiforsyning. 
Også på det helt nære plan 
har vi intentioner om at kom-
me energirigtigt frem i lyset, 
idet vi foretager et stigende 
antal kundebesøg pr. el-bil. 
Personligt besøger jeg kunder 

sydfyns ELforsyning
Fåborgvej 64 · 5700 svendborg

Tlf. 62 21 27 71
sef@sydfynsel.dk
www.sydfynsel.dk

i en Citroen C1, der kører ikke 
mindre end 8 km. pr. kW time 
med en CO2-udledning på kun 
56 gram pr. km. Vi håber, at 
flere offentlige virksomheder 
med stort kørselsbehov vil føl-
ge vores eksempel og skifte til 
denne lydløse, komfortable og 
miljørigtige transportform.”

spar penge med nye  
og bedre løsninger

”En stor aktivitet nu og i 
fremtiden er rådgivning og 
servicering af erhvervs- og 
industrikunder om energiop-
timering via bedre styring på 
fjernvarmeområdet og generel 
opgradering af eksisterende 
el-løsninger. Mange produkti-
onsvirksomheder får en positiv 
overraskelse, når de opdager, 
at de fleste energibesparel-
ser i praksis går hånd i hånd 
med teknisk set bedre og mere 
tilfredsstillende løsninger. 
Blandt andet giver nutidens 
energisparearmaturer langt 
bedre lys end de gamle. Sidst 
men ikke mindst vil det beløb, 

Med det ny domicil ”Vores Lys”, der helt fra 
starten er tænkt og opført i direkte forlængelse 
af naturens egne linjer, kommer sydfyns  
Elforsyning frem i lyset som innovativ og ny-
tænkende aktør på fremtidens energiområde
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man sparer på el-regningen 
altid være en stor gevinst på 
bundlinjen, idet man jo udover 
selve forbruget også sparer de 
høje afgifter”, smiler Claus 
Åsleff.    

Vi brænder for  
energisagen

”På sigt er det tanken, at ”Vo-
res Lys” skal huse et minieks-
perimentarium, hvor man vil 
kunne opleve begrebet energi 
og få en realistisk fornemmel-
se af, hvordan de forskellige 
ting virker. Med eksperimen-
tariet henvender vi os til alle 
– lige fra hr. og fru Jensen, der 
egentlig er kommet for at klage 
over deres el-regning til hele 
skoleverdenen. Man vil blandt 
andet kunne opleve solceller 
i glas, brændselsceller m.m. I 
Sydfyns Elforsyning brænder 
vi for energisagen og glæder 
os til at byde kunder og forret-
ningsforbindelser velkommen 
i vores ny domicil.” 

Key Account Manager, 
Claus Åsleff
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Expert svendborg
Tvedvej 79 · 5700 svendborg
Tlf. 62 21 50 10
tved@expert.dk · www.expertsvendborg.dk

I november 2009 fusionerer den kendte forretning med 2Tal, 
hvis 4 ansatte følger med over, og i dag er Expert den eneste 
aktør på sydfyn, der kan tilbyde allround service med 2 teknikere, 
3 kørende montører og 5 sælgere, samt 1 kontoransvarlig  

B&O, Samsung, Philips, Sony 
og Panasonic. Lydsidens føre-
nde mærker er Harmon Kar-
don og JBL, Pioneer, Yamaha 
og ikke mindst Dynaudio, som 
er et fantastisk stærkt dansk 
højttalerprodukt, der gør sig 
flot i international sammen-
hæng. I Expert Svendborg 
får man ikke blot det, man 
ved, man vil have. På kyndig 
vis guides man af forretnin-
gens dedikerede elektronik og 
computereksperter gennem 
de mange muligheder, og ad 
den vej ender man med også 
at få fingre i det, man i første 
omgang slet ikke vidste, man 
ønskede sig. Netop nu sælger 
vi rigtigt mange projektorer 
til privatkunder og firmaer, 
og vi regner helt klart med 
at skulle levere anlæg til ikke 
så lidt fodbold i løbet af som-
meren”, smiler Jan Sabroe 
Thomsen og slutter: ”Kig ind 
i Expert Svendborg. Vi bræn-
der for at finde de bedste løs-
ninger til opfyldelse af netop 
dine behov.” 

”Expert Svendborg er en mo-
derne multimedieforretning 
med stigende efterspørgsel på 
flere fronter”, fortæller inde-
haver Jan Sabroe Thomsen. 
”Vi bevæger os i en kompleks 
branche, der stiller store krav 
til medarbejdernes tekniske 
viden, deres formidlingsev-
ner og omstillingsberedthed. 
Expert Svendborg har et ungt 
team, der kaster sig over op-
gaverne med stor nysger-
righed, branchekendskab og 
erfaring. Holdet, der består 
af to 50-årige, tre 40-årig, tre 
30-årig og tre 23-25-årige, 
servicerer en bredt funderet 
kundekreds, der både tæller 
private, erhvervskunder og 
institutioner. 

I kraft af det dygtige og en-
gagerede personales mange 
kompetencer og ressourceom-
råder har Expert Svendborg 
et imponerende udvalg af pro-
dukter og services. Forretnin-
gen spænder lige fra overvåg-

ningsløsninger over foto, tv og 
computer til hi-fi & surround-
anlæg og hjemmebiografer. 
Det er næsten kun fantasien, 
der sætter grænser for mulig-
hederne i de løsninger, vi kan 
tilbyde.” 

overvågning appellerer 
bredt

”I virksomhedssammenhæng 
er der stærkt stigende aktivi-
tet på sikkerheds og overvåg-
ningsområdet. Her har vi en 
lang række attraktive mulig-
heder på programmet – både 
indenfor klassiske anlæg og 
internetbaserede løsninger. 
Expert Svendborgs sortiment 
på dette specialområde appel-
lerer bredt, og kundekredsen 
rekrutteres blandt andet fra 
så forskellige brancher som 
detailhandlen, sportsver-
denen og restaurations- og 
diskoteksbranchen. Mange 
kunder vælger internet- og 
kombinationsløsninger med 
hændelsesudløst overvågning 

– både af deres forretning og 
af deres private hjem.” 

Billede og lyd til ethvert 
formål

”Blandt de øvrige erhvervs-
aktiviteter er installation af 
permanente multimedie- og 
lydanlæg i virksomheder, 
institutioner og haller. Der-
til kommer centralt styrede 
informationsløsninger med 
skærme og lydanlæg til ho-
teller, konferencecentre og 
vandrehjem. Samtidig gene-
rerer video, tv og musikan-
læg målrettet restauranter og 
butikkers specielle behov stor 
aktivitet. For eksempel har vi 
leveret overvågning til Scala 
Bio i Svendborg, projektorer, 
tv, infoskærme og mikrofon-
anlæg til Svendborg Vandre-
hjem, overvågning til Den Blå 
Gård samt meget mere.

Brænder for de bedste 
løsninger

”På billedsiden er Expert 
Svendborgs primære brands 

Expert svendborg
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lækre detaljer, og det gør MYK-
ITA til et afslappet casual brand. 
Kollektionerne produceres af et 
højt uddannet personale i et helt 
specielt produktionsmiljø med 
sikker sans for detaljen og for 
det faktum, at kvalitet tager tid 
og kræver fokus og fordybelse. 
Kig ind i butikken - vi favner det 
hele - fra kontaktlinser til de se-
neste trends på brilleområdet.”

”Konkret består vores huma-
nitære hjælpearbejde i Senegal 
først og fremmest i udmåling 
af synet, på stedet og efter-
følgende uddeling af briller”, 
fortæller optiker Kim Wich-
mann, der har arbejdet i lan-
det som repræsentant for Nyt 
Syn i vinteren 2009. ”Jeg har 
i 24 år været med til at løse 
humanitære opgaver via Lions 
Club, men denne tur gav mig 
mulighed for at yde en indsats, 
direkte for de mennesker der 
har synsmæssige problemer 
Vi medbragte ikke mindre end 
4.500 par briller, som kvalita-
tivt er gennemtjekkede, i tip 
top i orden og doneret af vores 
kunder.”

Gør en positiv forskel

”Nyt Syns udsendinge rejser 
rundt i landdistrikterne 
i hold bestående af en 
sygeplejerske og tre op-
tikere samt en gruppe 
hjælpere. De store 
epidemiske sygdom-
me hærger stadig. 
Børnedødeligheden 
er på 50 %, og med-
fødte øjensygdomme 
som f.eks. grå stær, der 
på vore breddegrader ku-
reres rutinemæssigt med 
rettidig behandling, invaliderer 
mange. Selv om mange er anal-
fabeter, er et velfungerende syn 
af stor betydning for at kunne 
være en del af arbejdet i famili-
erne, der for de flestes vedkom-
mende er agerbrugere.”

Livsbekræftende  
gåpåmod

”Ved ankomsten til en landsby 
er det ikke usædvanligt, at 150-
300 mennesker venter på at blive 
undersøgt og få udleveret briller. 
Behovet for hjælp er enormt, og 
folk værdsætter virkelig vores 
indsats. Alt er dog ikke nød og 
elendighed. Mulighederne for 
indenfor en overskuelig fremtid 

– både indenfor briller og kon-
taktlinser. Når det gælder bril-
lemode, stil og formgivning, 
besøger Wichmann Optik en 
række internationale fagmes-
ser – blandt andet i Berlin, 
Paris og Milano - og finder her 
unikke dessiner, som ikke kan 
købes andre steder. Forretnin-
gen på forkant med de seneste 
trends og tendenser.

MYKITA – et casual brand

”Netop nu er de store stel på 
fremmarch, og her byder vi på 
en stor spændende kollektion”, 
beretter Kim Wichmann. ”De 
moderne briller giver optimale 
udnyttelsesmuligheder for ny 
teknologi med brug af progres-
sive glas m.m. MYKITA er et 
tysk kvalitetsprodukt.  De retro-
inspirerede og relativt store bril-
ler er utroligt lette og har mange 

at få vendt udviklingen i Sene-
gal til det bedre ser umiddelbart 
lyse ud. Landets skolesystem er 
en tro kopi af det franske, og for 
os har det været ekstremt livs-
bekræftende at opleve den glæde 
og stolthed og ikke mindst det 
store gåpåmod, der præger Se-
negals unge del af befolkningen. 
Som andre steder er børnene 
landets håb og fremtid.
Nyt Syn sender også i 2010 flere 
hold af sted til Senegal, for at 
fortsætte det vigtige arbejde.”

På forkant med trends og 
tendenser

Wichmann Optik har syv  an-
satte inklusive indehaver Kim 
Wichmann. Forretningen er 
fremme i forreste geled, når 

det gælder den 
seneste ud-

v i k l i n g 

Wichmann optik
Via et humanitært samarbejde med landbrugsorganisationen coLIFIFA har optikere fra  
Nyt syn besøgt senegal 4 gange. Det humanitære sundhedssamarbejde bringer tiltrængt  
hjælp til det vestafrikanske lands befolkning her og nu

 ERHVERV FYN

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk
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Økonomi på dansk
Det Røde Hav og kan ikke få 
systemet til at spille sammen 
med virksomhedens behov. 
Så går vi i dialog, og sammen 
får vi udarbejdet en individuel 
regnskabsopsætning, der vir-
ker. Basisopsætningen med 
indkøb, salg, lager og projek-
ter får firmaets økonomiske 
hverdag til at hænge sammen. 
Herefter kan vi tage stilling til 
features som løn og integration 
med banksystemer m.m. Jeg 
tilbyder i kortere eller længere 
tid at overvåge og eventuelt 
varetage firmaets økonomisty-
ring på klippekortsbasis. Når 
de har taget hul på emnet øko-
nomi, opdager mange mindre 
virksomheder, at de kan have 
stor glæde – også af deres øko-
nomisystems mere komplekse 
funktioner. Alle er velkomne 
til at kontakte mig for mere 
detaljeret information.”   

Eva Bundesen brænder 
for økonomi. Via sit 
konsulentfirma Eb-u, 
der grundlagdes i 
2007, formidler hun 
målrettet rådgivning 
og undervisning, der 
i et almenforståeligt 
sprog gør virksom-
hederne fortrolige 
med deres økonomi-
systemer  

Eva Bundesen, der er ekspert 
i programmerne e-conomic, 
DanLøn, Dyn C5 2010 samt 
alle MS Office programmer, 
har mange års erfaring som 
underviser i Økonomi og Regn-
skab på Kursuscentret Vejle 

Handelsskole. Eb-U servicerer 
en bred vifte af små og mellem-
store håndværksvirksomheder 
på hele Fyn samt i Trekants-
området. Firmaets økonomiy-
delser spænder fra udryknings-
tjeneste og varetagelse af hele 
økonomisiden til rådgivning og 
undervisning i opsætning af 
økonomisystemer. 
Emnerne er blandt andet 
daglig bogføring, indkøb, løn-
regnskab, momsafregning og 
klargøring til revisor. Aktivi-
teterne foregår både person-
ligt ude i virksomhederne, te-
lefonisk og via internettet. 

Individuel opsætning  
der virker

”Typisk har kunden købt et 
tip top i orden økonomipro-
gram”, fortæller Eva Bunde-
sen. ”Herefter står han eller 
hun imidlertid som Moses ved 

Dit certificerede Bosch Car Service værksted
Elektro
Grønnemosevej 8
5700 Svendborg
Tlf. 6221 1036

     Bosch Car Service 
...all, good, fair price

• Startbesvær 

• Problemer med ladning/afladning

• Batterier

• Kontrollamper der lyser

• Benzin/ Dieselvarmer 

• Lys og lygter 

• Desuden alt mekanisk arbejde

Betaling er intet problem – med Bosch kreditkort kan du få op til 12 mdr. kredit uden renter!
Læs mere på www.elektro.BoschCarService.dk 

Elektriske problemer – vi er specialister!
Bosch Car Service: Førsteklasses dele, 
service og reparation

Under
 s

ta
d

ig
 u

af
hængig kvalite

tskontrol

Eb-u
ved Eva Bundesen
Degnelodden 3, Langaa
5874 Hesselager
Tlf. 22 40 44 57
eb@eb-u.dk
www.eb-u.dk

e-conomic
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Din Tæppebus

motorvejsnettet, og det giver 
lav leveringstid og hurtig 
ekspedition til kunderne.” 

Kendte  
kvalitetsmærkevarer

”Kundekredsen tæller både 
privat- og virksomhedskun-
der, og Tæppebussen fører 
stort set de samme produk-
ter, som man finder i tradi-
tionelle forretninger. Fælles 
for de mange mærker og kva-
liteter er den konkurrence-
dygtige pris, der inkluderer 
montering. Udbuddet spæn-
der fra boligtæpper i ren ny 
uld til specielt slidstærke va-
rianter til kontorer, butikker, 
cafeterier osv. Ege tæpper og 
Tarkett vinyler er bare et par 
af Tæppebussens kendte kva-
litetsmærkevarer”, afrunder 
Martin Rasmussen. ”Tal 
tæpper med Tæppebussen – 
det betaler sig.”

”Din Tæppebus servicerer en 
bredspektret kundekreds, der 
omfatter hele Fyn”, fortæller 
den travle indehaver Martin 
Rasmussen. På baggrund af 
mere end 15 års erfaring som 
selvstændig indenfor tæpper, 
gulvbelægning og boligind-
retning stiller Martin Ras-
mussen, der kører Tæppebus-
sen som soloforetagende, en 
høj grad af produktkendskab 
og håndværkserfaring til rå-
dighed for sine kunder.

Lav leveringstid og hurtig 
ekspedition

”Jeg kombinerer Danmarks 
suverænt laveste priser med 
et højt serviceniveau, idet jeg 
har snor i hele processen fra 
bestilling og opmåling til det 
færdige resultat er monteret 
ude hos kunden. I kraft af 
deres placering i Skårup og 
Langeskov har Tæppebus-
sens lagerfaciliteter en cen-
tral beliggenhed i forhold til 

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

Din Tæppebus
Nørremarken 13 · 5881 skårup

Tlf. 29 32 89 90
info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dk

Bussen har et vidtspændende repertoire af tæpper, gulvbelægninger og sideprodukter som  
solafskærmning og maling. også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer  

indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt
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Fra gammelt 
og gråt…

Renovering af tage, også med 
asbest, er specialet hos Niels 
Jørgen Jensen Tag- & Facade-
renovering. Her påpeger inde-
haveren, Niels Jørgen Jensen, 
at alle tage bør vedligeholdes 
efter nogle år.

Arbejdsprocesser

– Vi bruger udelukkende det 
bedste materiel til opgaverne, 
herunder to nye mobile og mil-
jøvenlige vaskeanlæg, forkla-
rer Niels Jørgen Jensen.
Niels Jørgen Jensen Tag- & 

Facaderenovering råder også 
over fire mobile maleranlæg, 
og det betyder, at firmaets an-
satte arbejder effektivt uanset 
regn eller solskin. Når det reg-
ner, vaskes der tage, mens det 
gode vejr er forbeholdt maler-
arbejdet.  
– Vi kommer gerne forbi og gi-
ver en uforpligtende vurdering 
af dit tag, tilføjer Niels Jørgen 
Jensen. 

sydfynsk grundighed  

Intet bliver overladt til tilfæl-
dighederne, når arbejdspro-
cessen indledes. Personalet 
er veluddannet og går ikke 
på kompromis, når opgaverne 
skal udføres. Vi anvender kun 
de bedste materialer, som er 
med til at sikre kunden et godt 
resultat.

Facaderenovering

Firmaets facaderenovering 
foregår blandt andet via sand-
blæsning, lavtryks- eller ke-
misk rensning og efterfølgende 
renvaskning af facaderne. 
– Vi udfører alle former for 
efterbehandling af facaderne, 
slutter Niels Jørgen Jensen.

Norgesvej 15 · 5700 svendborg
Tlf. 62 21 16 02 
www.flottag.dk
murerjensen@firma.tele.dk

Vi kommer 

gerne og giver 

en uforpligtende 

vurdering på 

dit tag

…til renoveret og flot. Niels Jørgen  
Jensen Tag- & Facaderenovering Aps leverer 
nyrenoverede tage og facader over hele Fyn

Norgesvej 15 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 16 02 - Mobil 20 33 15 08
murerjensen@firma.tele.dk

Norgesvej 15 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 16 02 - Mobil 20 33 15 08
murerjensen@firma.tele.dk
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Personlig stil,  
personlige køkkener

Finanskrisen rokker ikke ved 
Invitas position som én af dan-
skernes foretrukne køkkenle-
verandører. Med den nytiltråd-
te butikschef Carsten Olsen i 
spidsen for Invita Svendborgs 
kompetente eksperter, sprin-
ger forretningen ud i det spi-
rende forår med masser af 

Invita svendborg leverer udelukkende personlige  
kvalitetskøkkener, da alle kunder er forskellige. Køkkenerne  
ordreproduceres direkte efter kundernes specielle ønsker.

inspiration til både private bo-
ligejere og erhvervskunder.

Erhvervsafdeling

- Vores erhvervsafdeling, hvor 
jeg har ansvar for erhvervs-
kunderne, målretter sig blandt 
andet til nybyggeri af leje- og 
andelsboliger via licitationer, 
forklarer butikschef Carsten 
Olsen, der på erhvervssiden 
assisteres af Carsten Eriksen, 
indehaver af Invita Svend-
borg. 
– Lige nu går trenden – som 
følge af finanskrisen – mod lidt 
billigere køkkener. Men publi-
kum efterspørger stadig høj 
kvalitet, og det ønske matcher 
vi fortsat. Invita Svendborg 
er blandt andet den eneste 
sydfynske forhandler af Gag-
genau, det sydtyske topkvali-
tetsmærke i hårde hvidevarer, 
fortsætter Carsten Olsen.

Lyst, mørk og lounge

Ny trend er også lyse og hvide 
elementer kombineret med 
mørke træsorter. Hertil kom-
mer en mere loungeagtig 
tendens, der mindsker de tra-
ditionelle overgange mellem 
køkken og stue og samtidigt 
udsender signaler om afslap-

Invita svendborg · Vestergade 157 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 20 33 · svendborg@invita.dk · www.invita.dk

pet hygge til boligens øvrige 
rum.
– I løbet af det kommende år 
ser vi også flere kulører som 
nugga, sahara, sand og sort, 
indskyder indehaver Carsten 
Eriksen.

særtilbud, livsvarig  
garanti

Lige nu udskifter forretningen 
en række udstillingsmodeller, og 
der er i den forbindelse mulighed 
for at gøre en god handel – hvis 
man er hurtig nok. Ind kommer 
nye og opdaterede køkkenmo-
deller samt et nyt sortiment i 
Invita Svendborgs afdeling for 
toilet og badeværelser.
Invitas høje og gennemførte 
kvalitet ses blandt andet i den 
livsvarige garanti på alle bevæ-
gelige dele. Når konsulenterne i 
tæt samarbejde med kunden har 
fundet frem til udformningen af 
drømmekøkkenet, badeværel-
set, garderoben eller bryggerset, 
monteres det efterfølgende af 
Invitas egne certificerede mon-
tører. Det giver tre års ekstra 
garanti på montagen.    

over 300.000

Gennem godt 35 år har Invita 
udformet og produceret mere 
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end 300.000 køkkener til dan-
skerne. Ikke to køkkener er ens 
– de er lige så forskellige som de 
glade mennesker, der lever med 
dem hver dag. En Invita-løsning 
er således altid en personlig 
løsning. Måske skal det aktuelt 
være et tæt samliv med Athena, 
der brillerer med sort og hvid 
højglans i gennemført retrostil. 
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Energiske seniorer 

fra svendborg fik for 

10 år siden ideen til 

senior Erhverv svend-

borg. Alene i 2009 

kom 46 seniorer i job 

via netværket. I dag 

findes i alt 21 netværk 

i Danmark

ning er at skaffe seniorer et 
nyt job, på deltid, fuldtid el-
ler på anden måde i en fast 
form for tilknytning til en 
virksomhed.
Det har netværket nu gjort 
siden 2000, og i dag har net-
værket adresse på Ryttervej 
6 i Svendborg Vest.
Seniorernes CV’er lægges 
i en database. Når virk-
somheder ringer, kan man 
plukke i CV’erne eller lave 
en ny profil af en medarbej-
der, så man i et samarbejde 
mellem netværk og arbejds-
giver finder frem til den 
rette.
Det er gratis at være med-
lem. Man bliver en del af 
det næsten landsdækkende 

Senior Erhverv Danmark, 
som i løbet af de 10 år er 
vokset til 21.
Senior Erhverv Svendborgs 
hjemmeside har adressen, 
www.sesv.dk
Den landsdækkende hjem-
meside har adressen www.
senior-erhverv.dk
I dette 10-år er visionen med 
Senior Erhverv Danmark, 
at netværket er stedet, hvor 
”virksomheder og jobsø-
gende over 50 år naturligt 
henvender sig i søgen efter 
medarbejdere og job”.
I alt er kommuner med 
knap en halv mio. indbyg-
gere ikke omfattet af et SE-
netværk. Det skal der laves 
om på i år, er målet.

De skaber deres egne job og 
venter ikke til i morgen, hvis de 
kan skabe et job i dag. I 15 år 
har konsulenterne knyttet trå-
de til erhvervslivet. Seniorerne, 
alle på den anden side af 50 år, 
har en mangeårig, stærk, spe-
cial-bagage parat til fremtiden. 
De hjælper virksomheder med 
at ansætte, udbetale løn og af-
tale ansættelsesvilkår på time-
basis eller på fuldtidsbasis.
En mangfoldighed af kom-
petencer, viden og erfaring 
samt ledelse på mellem – og 
højt niveau er nogle af de 
egenskaber, SeniorKonsu-
lenterne råder over.  I stedet 
for at vente på job, skaber de 
deres egen fremtid.
Den idè blev født for nu 15 år 
siden i Svendborg, og i dag 
er SeniorKonsulenterne et 
landsdækkende guldæg af 

viden. På Ryttervej 6 knytter 
konsulenterne tråde til ind- 
og udland. De trækker på et 
seniornetværk af konsulen-
ter over hele landet, og med 
høj fleksibilitet, special-kom-
petencer og stabilitet skaber 
de deres egen job-fremtid.
Denne taskforce af erfarne 
personer tilbyder sig inden-
for ledelse, igangsætning, 
markedsføring, organisa-
tion, projektskabelse, udvik-
ling og udførelse af projekter, 
som verden har brug for.
Og der er brug for den viden, 
bekræfter koordinator Uffe 
Ankeraa, Svendborg:
– Vi taler om et fagligt, me-
get kompetent netværk med 
tæt på 100 konsulenter i vo-
res database. Vi er speciali-
ster i interim management, 
dvs. ekstra lederkraft inden-

for et givent felt i en afgræn-
set periode.
SeniorKonsulenterne gør 
det let for interesserede at 
bruge denne taskforce af 
viden. De ordner nemlig alt 
det administrative til en 
konkurrencevenlig pris.
På www.senior-konsulenter-
ne.dk kan du finde mini-
CV’er på alle SeniorKon-
sulenterne. Ønsker du et 
detaljeret CV eller en direk-
te kontakt til en af dem, kan 
du ringe på tlf. 62 22 3022 
eller sende en mail på se-
niorkonsulenterne@mail.dk
Telefonen tages mandage 
til torsdage fra 8 til 16 samt 
fredage fra 8 til 12.
Det koster ikke andet end 
tid at kontakte SeniorKon-
sulenterne på Ryttervej 6 i 
Svendborg.

Kompetente konsulenter 
skaber selv job

Netværk på sydfyn
skaffer seniorer job 

Ansvar, alsidighed, stabilitet, erfaring og fleksibilitet. Det er alle sammen 
ord, der kendetegner seniorKonsulenterne på Ryttervej 6, svendborg 

Vil du være aktiv sammen 
med andre ? Søger du job ? 
Vil du have et job, der mat-
cher det, du kan og vil, nu 
hvor du har rundet de 50 
år ?
Kan du svare ja til alle tre 
spørgsmål, kan Senior Er-
hverv Svendborg, SE Svend-
borg, være noget for dig. 
Netværket er et netværk af 
jobsøgende seniorer på 50 
år og derover, og netvær-
kets fornemmeste målsæt-

Af journalist
Helle Judith Thomasen (DJ)

Af journalist Helle 
Judith Thomasen (DJ)

Energiske seniorer i det sydfynske område fik ideen til netværket 
for 10 år siden. I dag findes 21 netværk fordelt over hele landet.

Senior Erhverv Svendborg 
har dagligt telefontid fra  
man-tors kl. 8 til 16 samt  
fredage kl. 8 til 12 på Ryttervej 
6 i Svendborg. Tlf. 63 21 03 51.
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”FOMO befinder sig i en sta-
bil vækstperiode, og det er 
der mange gode grunde til”, 
fortæller administrerende di-
rektør Preben Juhl Rasmus-

sen. ”For det første er vi solidt 
forankrede på markedet, og 
i kraft af vores centrale plac-

ering i Svendborg også meget 
tæt på vores kunder. Hos 
os bliver den enkelte kunde 
aldrig et anonymt nummer i 
rækken. FOMO samarbejder 
med TRYG, Dansk Autohjælp 
og Dansk Bilglas. Vi tilbyder 
vores medlemmer næsten alle 
forsikringstyper til private 
– fra auto-, villa og familie-
forsikringer til sommerhus-, 
ulykkes- og rejseforsikringer. 
Over hele linjen står vi for per-
sonlig service og kvalitet til 
en pris, man som kunde kan 
forholde sig til. Kunderådgiv-
ningen varetages af et fagligt 
dygtigt personale, hvor kval-
itet og service er i højsædet. 
Gennem det seneste år er 
FOMO vokset fra 17.364 med-
lemmer til 18.269 - en stigning 
på 905.”     

stort overskud  
til udbetaling

”For 2009 er der et overskud 
11,2 millioner kroner, der ne-
top nu udbetales til vores med-
lemmer. FOMO har hidtil ud-
stedt checks til medlemmerne, 
men fra i år vil udbetalingen 
ske via deres NEM konti. 
Konkret betyder udbetalin-
gen, at 14.500 ejere af biler og 
campingvogne kan glæde sig 
til i gennemsnit at få 24,8 % 
af den indbetalte præmie fra 
2009 retur. Det flotte resultat 
skal samtidig ses i lyset af, at 
det danske vintervejr i decem-

ber 09 har forårsaget flere og 
dyrere skader end normalt. Pr. 
1. januar 2010 har vi ikke des-
to mindre valgt kun at hæve 
præmierne med indekstallet 
4,14 %. 

Fra 2009 har FOMO udvidet 
autoforsikringerne til også at 
omfatte biler med en nyværdi 
på op til 500.000, og i 2010 
er vægtklassen opjusteret til 
2 tons. Udover Svendborg og 
Sydfyn dækker FOMO i dag 
også Østfyn op til Kerteminde, 
Midtfyn hen til Årslev samt 
Sydvestfyn til Faaborg og Hår-
by. På generalforsamlingen 
den 24. marts skal medlem-
merne tage stilling til en ud-
videlse af sidstnævnte område 
med Assens og Glamsbjerg. 
FOMO er på vej frem – besøg 
vores nye hjemmeside, kon-
takt os for en god dialog og få 
et uforbindende tilbud.”

FoMo 

Odensevej 8a · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 44 88 · Fax. 62 22 48 88
fomo@fomo.dk · www.fomo.dk
ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os på kontoret 
på Odensevej eller en af vore lokale repræsentanter.

Nyborg/ 
Kerteminde: Jens Finsen · Torvet 10, 1, Nyborg · tlf. 65 31 66 50 · Mobil 22 84 47 16

Faaborg: Flemming Sørensen · Hornelandevej 39, Faaborg · tlf. 62 60 22 55 · Mobil 23 44 67 88

Midtfyn: Palle Dobson Knudsen · Gl. Ådalsvej 6, Dyrup · tlf. 66 17 18 92 · Mobil 20 99 03 16

Langeland: Thomas Elnegaard · Vindebyvej 10, Lindelse · Tlf. 62 57 27 27 · Mobil 24 24 41 92

RING EFTER FOMO-BROCHURE 2010

Eks. på priser i vort tegningsområde på øvrige private forsikringer i år 2010
              Postnr. 5700+5800  Øvrige postnr.

Familieforsikring: Sum kr. 898.000, selvrisiko kr. 1.120      kr. 1.320 kr.  1.168
Familieforsikring: Fyldt 59 år. Sum kr. 561.000, selvrisiko kr. 1.120 kr.  660 kr. 560
Bygningsforsikring Totalforsikring incl. skjulte rør.
 F.eks. 135m2 boligareal. Selvrisiko kr. 1.190    kr. 3.312
Sommerhusforsikring Indtil 100m2. Brand, bygningskasko incl. glas,
 svamp og insekt.  Indbo sum kr.197.000. Selvrisiko kr. 500    kr. 2.462
Hundeansvarsforsikring Lovpligtig – pr. hund. Ingen selvrisiko    kr.  346
Fritidsulykkesforsikring Eksempel: Ved død kr. 100.000, 
 Ved invaliditet kr. 500.000. Tandskadedækning og behandlingsudgifter incl.   kr.  527
Knallert ”30” Kun ansvar. Ingen selvrisiko    kr.  785
Knallert ”45” Kun ansvar. Ingen selvrisiko    kr.  1.000
Årsrejseforsikring hele Verden incl. rejsegaranti og afbestilling, Gælder hele husstanden. kr.  1.045

Forsikringer kan også tegnes uden selvrisiko.

Samlerabat ved mindst 3 private forsikringer udover motorforsikringer: 10 %

DET BETALER SIG AT FORSIKRE I FOMO

FOMO har gjort det igen...

Alle, der har haft en bil- eller campingvogns-
       forsikring i FOMO i 2009, skal dele:

KÆMPEOVERSKUD

www.fomo.dk

Overskuddet for 2009 blev på 
Dit overskud er indsat på nemkonto!

Du må meget gerne vise brevet til andre. 
Måske kan de også blive medlemmer i FOMO!
I FOMO kan du også få andet end bilforsikringer. (Se bagsiden)
Ring efter vores brochure - gå på www.fomo.dk, 
mail til os på fomo@fomo.dk, eller kig ind  til os på kontoret.

Tak for god kørsel og godt sammenhold i FOMO!

Det betaler sig at blive medlem i

24,8 %

kr. 11.230.480,-

Odensevej 8a, 5700 Svendborg

FOMO
+ + + 16358 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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Den medlemsejede forsikringsforening, der 
stiftedes i 1963, oplever i disse år gode tider 
med solid fremgang – både med hensyn til  
salget af forsikringer, udviklingen i medlems-
tallet og det overskud, der kan udbetales til 
medlemmerne

FoMo · odensevej 8 A  · 5700 svendborg  · Tlf. 62 21 44 88 · fomo@fomo.dk · www.fomo.dk · Kontortid: Man.-Fre. kl. 9-16
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Kom og besøg os på 

FoMo’s kontor og få et 

godt tilbud på dine 

forsikringer
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Landsbysmed for små og 
store 

kødhakkemaskine til repara-
tion af kommunens store ma-
skiner, tilføjer Bo Pedersen.
Han har en fortid som værkfø-
rer hos Svendborg Hydraulik, 
nu SH-Group, gennem 14 år.  
Maskinfabrikken.dk bor på 
samme adresse som K&B 
Maskinfabrik, der drives af 
Bo Pedersens svoger Torben 
Midtgaard. De to virksomhe-
der arbejder tæt sammen.

Maskinfabrikken.dk 
løser små og store 
opgaver med vidtræk-
kende maskinpark, 
hurtig og kompetent 
håndværk samt stær-
ke priser

Manuelt og cNc-udstyr

– Jeg sammenligner mig selv 
med den landsbysmed, man-
ge af os husker. Et sted med 
gamle normer og dyder for et 
grundlæggende godt hånd-
værk. Men sammen med ma-
nuelle maskiner, her iblandt 

drejebænke fra en til seks me-
ter, har jeg også topmoderne 
CNC-udstyr, forklarer indeha-
ver Bo Pedersen.

Her repareres vidt forskel-
lige mekaniske dele til bl.a. 
entreprenører, vogn- og land-
mænd, eksempelvis alle typer 
grabber, kornsnegle eller kæ-
dehjul. Skrueaksler til gamle 
skibe, nyt gevind og møtrikker 
og utallige andre opgaver fra 
dag til dag – er alle eksempler 
på Maskinfabrikken.dk’s spe-
ciale. Svejse- og smedearbejde 
løses også for private kunder.

Tag råvaren med

– Mine kunder må gerne tage 

råvaren med. Det kan også 
være tømrermesteren, der har 
et stykke smedejern med, som 
der skal bores fire huller i. Det 
klarer vi hurtigt, så han kom-
mer videre med sin byggeopga-
ve, fortsætter Bo Pedersen.
 
Underleverancer i små serier 
fra dag til dag, også til andre 
små og større smedevirksom-
heder, eventuelt med teknisk 
dokumentation for udførelsen, 
klarer Maskinfabrikken.dk 
også.

Parløb med K&B  
Maskinfabrik

– Vi løser faktisk alle opgaver, 
fra slibning af fru Jensens 

Maskinfabrikken.dk
smedegårdsvej 3

5771 stenstrup
Tlf. 88 20 53 63

bp@maskin-fabrikken.dk

Landevejen 202 · 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 13 87

www.traepillelageret.dk 
viggo-nielsen@mail.dk

Olie og træpiller lige til døren
Siden 1978 har vognmandsfirmaet Viggo Nielsen ApS. 
Distribueret olie og benzin. Siden er også salg og levering 
af træpiller kommet på programmet.

De træpiller, der forhandles ved Viggo Nielsen ApS 
er af HP-kvalitet. Det betyder, at pillerne lever op til 
branchens skrappeste krav, når det gælder brændværdi, 
pillestyrke og dannelsen af slagger under afbrænding.

Kontakt os for tilbud
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skattehuset.dk 
tilbyder 
skatterådgivning
Kenneth Krodal – med 

en fortid i sKAT og 

to af landet største 

revisionsfirmaer har 

startet virksomheden 

skattehuset.dk.

”Det er mit klare indtryk at 
mindre revisionsfirmaer og 
advokatkontorer samt små og 
mellemstore virksomheder på 
Sydfyn mangler kvalificeret 
skatterådgivning der er til at 
betale”. Kenneth Krodal har 
mere end 10 års erfaring med 
skatterådgivning og har et 
indgående kendskab til skat-
telovgivningens komplicerede 
regler
 
Det er 44-årige Kenneth Kro-
dal, der efter at have arbejdet 
hos SKAT som skatterevisor 
og hos revisionsfirmaerne 
KPMG og Ernst & Young som 
skatterådgiver, har etableret 
egen virksomhed – Skattehu-
set.dk - i Svendborg på adres-
sen Ørbækvej 62. ” Jeg er 
uddannet skatterevisor, som 
er en 4 årige videregående ud-
dannelse, med hovedvægten 
lagt på skatteret, skatterevi-
sion og moms- og afgifter.

”Virksomhederne kan med 
fordel placere deres bogfø-
ring og få ordnet deres års- og 
skatteregnskab hos Skatte-
huset.dk. Med min baggrund 
vil jeg således have fokus på, 
hvor den enkelte virksomhed 
kan optimere deres skat. 

varmepumper med kvalitet og 
virkningsgrader der holder

SKROT dit gamle fyr!
Få op til 25% i tilskud til investerin-

gen i en varmepumpe.

www.stiebel-eltron.dk

SPAR PÅ VARMEREGNINGEN:

» Fremtidssikker og miljøvenlig teknik

» lang levetid - god tilbagebetalingstid

» optimal driftsøkonomi

» uafhængigt af olie og gas

pr. 1. marts 2010 kan du søge om tilskud 
til investeringen i et varmepumpe- eller 
solfangeranlæg hos energistyrelsen.

jordvarmepumper • luft | vand varmepumper

Få del i tilskuddet
ring nu 

62 21 57 27

Skrotningspræmie vvs-inst.indd   1 25-02-2010   09:35:39

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab

Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk

Banner
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U LV E D A L    Finishing

Din totalleverandør, komplette lakeringsanlæg & maskinfabrik

www.finishing.dk             www.ulvedalmetal.dk

Tværvej 27 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 6141 · Fax 6221 6320 · sale@finishing.dk
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Vi tilbyder de syd-
fynske bilister et fuldt 
opdateret produkt-  
og ydelsessortiment 
indenfor bilpleje og 
sMART repair

Indehaver Allan Andersen for-
tæller: ”Jeg startede i 2006 som 
franchisetager i ChipsAway-
kædens Svendborg-afdeling. Da 
muligheden for at åbne en selv-
stændig afdeling af APJ Paint 
viste sig sidste år, slog jeg til. 
Hvad tilbudsgivning angår, af-
giver jeg faste og bindende repa-
rationstilbud. En skade repare-
res typisk indenfor få timer, og 

det betyder, at 95% af kunderne 
får deres bil retur samme dag.” 

sMART

”APJ Paints primære aktivi-
tetsområde er udbedring af 
mindre lakskader. Denne type 
skader behandles efter en be-
stemt reparationsmetode kaldet 
SMART – dvs. Small to Medium 
Area Repair Technique. Op-
gaverne spænder fra stenslag i 
forruden over ridser i karosseri 
og fælge til skrammer og min-
dre huller i instrumentbord og 
sæder. 

Fra yderst til inderst

”Et andet speciale er interiør-
skader, som er et nicheområde, 
hvor APJ Paint har stor eksper-

tise – både når det gælder biler 
og lystbåde. Eksempelvis kan 
jeg slette sporene efter kosme-
tisk skæmmende skruehuller 
fra gamle monteringer og bræn-
demærker fra cigaretter. Jeg 
mestrer de fleste overfladetyper 
– fra læder og stofsæder til lofts-
beklædning og vinyloverflader.  

En økonomisk fordel

”Kundegruppen fordeler sig 
50/50 mellem erhvervs- og pri-
vatkunder. Blandt erhvervskun-
derne er en del autoforhandlere. 
I dette regi er typiske arbejds-
opgaver udbedring af mindre 
skader og generel klargøring til 
salg. Ofte er det en rigtig god 
forretning for den professionelle 
kunde at udlicitere sine repara-

tioner til mig. APJ Paints stor-
købsfordele kommer alle kunder 
direkte til gode – erhvervsdri-
vende såvel som private.”

Mange penge at spare

”En skadekategori, hvor der 
kan spares mange penge, er 
flækkede kofangere. En kofan-
ger kan som regel repareres for 
få tusinde kroner, og det giver 
kunden en pæn besparelse i for-
hold til at skulle investere i en 
ny. Jeg er meget glad for og stolt 
over, at kunderne anbefaler min 
forretning til deres venner, be-
kendte, familiemedlemmer og 
kolleger. Det er den bedste re-
klame, man kan tænke sig. En 
populær sideaktivitet er salg af 
professionelle kvalitetsproduk-
ter til pleje af alle bilmærker, 
campingvogne og både. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kigge ind på Dronningemaen 80 
i Svendborg.” 

Kvalitet, hurtighed 
og effektivitet

www.apjpaint.com
Tlf. 20 34 24 94

Vi kan male!

Vi kan male næsten alt! 

Vi kan male vildt hurtigt!

Vi kan male rigtig flot!

Vi kan male meget billigt!

Vi anstrenger os hver dag rigtig meget for, at male præcis 
det vore kunder gerne vil ha’, vi maler, og leverer den kvalitet  
der ønskes og den service, der forventes 

– og alt det til en fornuftig pris

MalerfirMa Jens ahler
Tåsinge
Tlf. 62 22 64 00
Mobil: Jens 21 43 68 60 · lykke 22 40 05 17
www.jensahler.dk

MalerfirMa 
Jens  ahler

…med garanti

– Vi bygger gerne jeres nye hus
Ring for uforpligtende tilbud
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Jens schultz a/s

”Selvom det måske ikke umid-
delbart virker som om, tiderne 
her og nu er til de helt store 
investeringer, kan de fleste 
husejere faktisk have stor for-
del af en række forbedringer 
i hjemmet”, fortæller direktør 
Stig Bøgh, Jens Schultz a/s. 
”Dels stiller nye huskøbere i 

dag større krav til boligens 
kvalitet, bl.a. med hensyn til 
isolering, døre, vinduer og tag, 
og dels er foråret den rigtige 
tid for små og store boligpro-
jekter.”

Energirigtig investering i 
fremtiden

”Såvel på kort som på lang 
sigt er energirigtige løsninger 
en god investering i huset. Det 
kan være i form af efterisole-
ring på loftet, udskiftning af 
døre og vinduer eller moder-
nisering af husets vvs-system. 
På den korte bane får man 
energibesparelser, og i et mere 
langsigtet perspektiv sikrer 
man husets værdi gennem 
opnåelse af flere vigtige ”flue-
ben” i en eventuel fremtidig til-
standsrapport, og ikke mindst 
forbedringer som tilgodeser de 
seneste nye energikrav”

Gulve, baderumsmøbler 
og fliser

Forbedringer i hjemmet kan 
også være løsninger med et nyt 
lækkert parketgulv på børne-
værelserne eller i køkken/ al-
rum - eventuelt med en gulv-
varmeløsning. Det kan være et 
nyt baderumsmøbel monteret 
på nye og tidssvarende fliser, 
ny og wellness lignende bru-
seniche, eller måske en hel ny 
belægning ude på terrassen af 
fliser eller måske hårdttræ. 

I byggeudstillingen på Odense-
vej kan man netop nu opleve 
en række spændende nye se-
rier af baderumsmøbler fra 

SCANBAD/ DANSANI. Vi har 
absolut en af Fyns største flise-
udstillinger – heriblandt hånd-
lavede spanske OCEANSIDE 
fliser med glasmosaikker og 
keramiske LEONARDO fliser 
fra Italien. På gulvfronten kan 
vi bl.a. med det nye JS mas-
sivgulve i ask og eg byde på 
løsninger i flere efterspurgte 
størrelser.       

svendborgs bredeste 
udvalg

”Jens Schultz a/s har Svend-
borgs bredeste udvalg af pro-
fessionelle byggematerialer, og 
så er vores kunderådgivning 
til at forstå – også for ikke-
gør-det-selv-folk”, smiler Stig 
Bøgh. ”Man har bl.a. i Byg-
geudstillingen på Odensevej 
rige muligheder for, at finde 
professionel hjælp til hele 
håndværkssiden af sit projekt 
i kredsen af JS-partnere, der 

består af kompetente lokale 
firmaer i murer-, tømrer, en-
treprenør- og anlægs-fagene.” 

Fra det prisbillige til det 
eksklusive

”Uanset i hvilken retning ens 
ønsker går, kan man finde 
masser af inspiration i JS 
Byggeudstilling på Odensevej 
i Svendborg. Smag og behag 
er forskellig, men vi dæk-
ker bredt, fra det prisbillige 
til det eksklusive. Besøg også 
JS Byggecenter på havnen i 
Svendborg, hvor du kan opleve 
et bredt og spændende sorti-
ment indenfor køkken, bad og 
garderobe. Velkommen hos JS, 
din mulighed for oplevelser og 
inspiration til forårets nye bo-
ligtiltag ude som inde.” 

Jens schultz a/s 
odensevej 116 · 5700 svendborg 
Tlf. 62 21 24 28
info@js.by · www.js.by

Byggeudstilling
Åbningstider: 
Mandag – fredag 10.00-17.00 og 
lørdag 10.00-13.00

Js Byggecenter  
Nyborgvej 2 · 5700 svendborg 
Tlf. 62 21 33 13
info@js.by · www.js.by

skal du lave forbed-
ringer i hjemmet, 
så kommer du ikke 
uden om Js Bygge-
udstilling på odense-
vej og Js Bygge-
center på havnen i 
svendborg.  
Her sikres du  
virkelig oPLEVEL-
sER, RÅDGIVNING  
og KVALITET

www.js.by
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Gennemtænkte 
kreative løsninger 

Anlægsgartner Preben Rask 
løser en lang række meget va-
rierede faglige udfordringer, 
der spænder lige fra nyanlæg af 
hele haver til hegn, granittrap-
per, fliser, kantsten og kunst-
færdige mosaikker i forskellige 
stenkombinationer. Et speciale 
med stor efterspørgsel er frem-
stilling af dekorative vandsten 
efter kundens ønske. Dertil 
kommer en lang række vedlige-

holdelsesopgaver som græsslå-
ning og beskæring af træer og 
buske. Det sydfynske anlægs-
gartnerfirma kan det hele. 

Fra barkflis til  
totalrenoveringer

”Enhver have fortjener sit 
eget særpræg, som ifølge sa-
gens natur ikke er mage til 
naboens”, smiler Preben Rask. 
”I den forbindelse genererer 

arbejdet, som i dag fremstår i 
original gammeldags stil. An-
lægsgartner Preben Rask står 
for gennemtænkte og kreative 
løsninger fra start til slut og 
går ikke af vejen for faglige 
udfordringer. Ring og hør nær-
mere om de mange spændende 
muligheder.”

bunddækningsløsninger med 
svensk barkflis stigende akti-
vitet. Svensk barkflis er utro-
ligt flot at se på, og så er det 
vedligeholdelsesfrit og stærkt 
ukrudtshæmmende. En anden 
populær aktivitet er rådgivning 
omkring design og indretning 
af haver og anlæg. I forbindelse 
med totalrenoveringen af Fat-
tiggården under Svendborg Bys 
Museer stod jeg for alt anlægs-

Preben Rask demonstrerer et stilsikkert helhedssyn, når det  
gælder forvandlingen af kedelige indkørsler og haver til smukke arealer  
i nøje afstemt harmoni med kundens ønsker og den omgivende arkitekturs signaler 

Anlægsgartner  
Preben Rask

Gartnervænget 8
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 11 80
Tlf. 24 82 31 82

prebenrask@ 
webspeed.dk
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www.citroen.dk

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

FÅ EN VIRTUEL FORSMAG PÅ CITROEN.DK

Prøv den nye Citroën C3 og få en gang lysterapi med på farten. I modeller med Zenith 
forrude strækker glasset sig langt op i taget og giver et formidabelt udsyn. Men du 
behøver ikke at spejde efter tankstationer, for med HDi 70-dieselmotor kører du hele 
23,8 km/l med et CO2-udslip på 110 g/km. Glæd dig til en kompakt bil med masser 
af format. Prøv den nye Citroën C3.

 NY CITROËN C3
VISIODRIVE

NYE VINKLER PÅ UDSYN

 ARF 099.941  -,
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Jordvarme og
varmepumper luft 
til vand
VVS Comfort Sydfyn afholder sammen med 
Tonny Johansen fra Vølund VT en tema-aften, 
hvor vi fortæller om

• Vølunds varmepumper
• De nye tilskudsordninger
• Økonomi og besparelser ved skift
 til jordvarme eller luft-vand
• Hvordan virker varmepumpen

Mød op onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00
i Tåsinge Hallens Cafeteria, Vindeby

Af hensyn til lokalebestilling, 
bedes du venligst tilmelde dig på 
telefon 62511244 eller på 
mail lk@vvscomfortsydfyn.dk
Tilmelding senest den 6. marts 2010

På gensyn

SPAR   50% 
på varmeregningen

OP 
TIL

Bregningevej 1B · Vindeby · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 · 28 19 49 19

Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44 · 22 10 51 51

Temaaften
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Amico skærmer for solen
personlige smag, sætter prikken 
over i’et på en velfungerende 
terrasse. Det er den rigtige løs-
ning, når kunderne også tæn-
ker på solens skadelige stråler, 
forsætter Kevin Kroløkke.
Amico reparerer markiser og 
tilbehør for alle kunder. Pro-
duktionslokalerne tæt ved den 
sydfynske motorvej indeholder 
moderne systue, maskin- og 
montageværksted samt show-
room.
– Vores vision er at være total-
leverandør til private, kontorer, 
forretninger, skoler, offentlige 
institutioner, arkitekter samt 
byggeherrer. Vi tilbyder et stort 
sortiment, muligheder for spe-
cialløsninger og gratis konsu-
lentbesøg, tilføjer direktør Tor-
ben Kroløkke.
Ny webshop åbner cirka 1. april 
2010.

Markisefabrikken 
Amico A/s har i over 
30 år leveret solaf-
skærmning, tilhørende 
service og reparation 
til erhverv og privat-
kunder 

Når caféers og restauranters 
glade gæster nyder serveringen 
under åben himmel, tænker de 
færreste over, at de flotte og de-
korative markiser kommer fra 
Amico.

Totalløsning og  
abonnement

Amico er i dag én af få danske 
producenter af totalløsninger i 
markiser samt service, reparati-
oner og renovering af alle typer 
markiser – uanset producent.

– Vi leverer til alle detailfor-
retninger og kunder i hele lan-
det, blandt andre til Jensens 
Bøfhus. Vi tilbyder desuden et 
serviceabonnement, hvor vi ef-
terser og efterspænder marki-
serne, forklarer souschef Kevin 
Kroløkke.
Amico er også underleverandør 
til andre markisefabrikker, især 
med færdige markiseduge.
Kevin Kroløkke er søn af Amico 
Markisefabriks direktør Torben 
Kroløkke, der har drevet fabrik-
ken de seneste 12 år. Den har 
en af landets største systuer til 
produktion af markiser og kale-
cher, som en del af solafskærm-
ningen betegnes. 

Private og webshop

– Privatkunder er også vel-
komne. Flere og flere får øjnene 
op for, at en flot og elegant mar-
kise, skræddersyet til kundens 

Nyvej 7 · 5772 Kværndrup
Tlf. 63 27 50 30
tk@amico.dk
www.amico.dk

PROLINE
NYE FALDSTAMMER UDEN UDSKIFTNING

Med Prolines egen metode støber vi helt nye og ekstremt 
holdbare rør med de gamle rør som form.
Fordelene er mange, men det bedste er, at i reglen skal vi 
bruge en dag til at udbedre rørene i en lejlighed og yderli-
gere en dag til at udbedre faldstammerne. 
Beboerne behøver ikke flytter ud af lejligheden, mens ar-
bejdet står på. De behøver ikke engang flytte deres møbler 
eller dække dem til for at undgå støv.
Sådan her foregår det, trin for trin:

1. INFORMATION
Først informerer vi alle berørte parter om, hvad der skal ske, og hvordan 
dette foregår.
Vi fortæller om tider og vores arbejdsmetode og besvarer alle eventuelle 
spørgsmål. 

2. RENSNING
Vi lægger afdækningspap på de områder, hvor vi arbejder. Derefter demonterer vi sanitet 
og vandlås i lejligheden.
Via at rense lemme, gulvbrønde eller tilslutninger til toilet og håndvask går vi ind og renser
omhyggeligt med vand og et roterende renseværktøj. Derefter tørres rørene. 

3. INSPEKTION
Med kamera foretages en omhyggelig undersøgelse af hele afløbssystemet, hvor alle dele inspice-
res. Hver eventuel afvigelse bliver dokumenteret i en kontrolplan. Er rørene i så dårlig stand, at de 
skal repareres, har vi vores egen patenterede teknik til reparation, inden vi støber de nye rør med de 
gamle som form.

4. STØBNING AF NYE RØR
Nu går vi ind og støber de nye rør inden i de gamle. Ved hjælp af et patenteret mundstykke støbes 
det nye rør med glasarmeret polyesterplast i flere lag med cirka en times hærdning imellem. Efter 
hærdning har man et helt rør inden i det gamle. Det nye rør får en godstykkelse på ca. 3-5 mm.

5. KONTROL/DOKUMENTATION
Når plasten er hærdet, er resultatet et nyt rørsystem med meget stærke og selvbærende rør.
Vi kontrollerer kvaliteten på de nye rør, idet vi sender et kamera ned for inspektion - alle rør doku-
menteres med sporbarhed på film.
Når det er klaret, monterer vi sanitet og vandlås i lejligheden. Og når arbejdet er færdigt, kan man 
slet ikke se, at vi har været der.

6. OVERDRAGELSE
Til allersidst overdrages dokumentationen til kunden. Alt materiale
dokumenteret på film udleveres sammen med en signeret kontrolplan for
samtlige rør til kunden. Dokumentationen udgør en garanti og er en
stor hjælp ved eventuelt behov for fremtidige arbejder i rørsystemet.

VORES METODE HAR EN DOKUMENTERET LEVETID PÅ 
MINDST 50 ÅR.
Proline-metoden® til relining af spildevandsledninger er testet og
godkendt af Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt certificeret
af certificeringsorganet SP SITAC. Ifølge SP og SITAC har de nye spilde-
vands rør fra Proline en dokumenteret levetid på mindst 50 år. 
Efter 20 år i branchen og mere end 35.000 udbedrede lejeligheder i hele 
Norden ved vi, at metoden holder ? også på langt sigt.

Som en ekstra tryghed giver vi vores kunder hele 10-års garanti på vores entrepriser.

Proline Danmark ApS
Egegårdsvej 3, 5260  Odense S

Tel.: 27585610 / 27586810
www.prolineas.dk
info@prolineas.dk
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bejdet står på. De behøver ikke engang flytte deres møbler 
eller dække dem til for at undgå støv.
Sådan her foregår det, trin for trin:

1. INFORMATION
Først informerer vi alle berørte parter om, hvad der skal ske, og hvordan 
dette foregår.
Vi fortæller om tider og vores arbejdsmetode og besvarer alle eventuelle 
spørgsmål. 

2. RENSNING
Vi lægger afdækningspap på de områder, hvor vi arbejder. Derefter demonterer vi sanitet 
og vandlås i lejligheden.
Via at rense lemme, gulvbrønde eller tilslutninger til toilet og håndvask går vi ind og renser
omhyggeligt med vand og et roterende renseværktøj. Derefter tørres rørene. 

3. INSPEKTION
Med kamera foretages en omhyggelig undersøgelse af hele afløbssystemet, hvor alle dele inspice-
res. Hver eventuel afvigelse bliver dokumenteret i en kontrolplan. Er rørene i så dårlig stand, at de 
skal repareres, har vi vores egen patenterede teknik til reparation, inden vi støber de nye rør med de 
gamle som form.

4. STØBNING AF NYE RØR
Nu går vi ind og støber de nye rør inden i de gamle. Ved hjælp af et patenteret mundstykke støbes 
det nye rør med glasarmeret polyesterplast i flere lag med cirka en times hærdning imellem. Efter 
hærdning har man et helt rør inden i det gamle. Det nye rør får en godstykkelse på ca. 3-5 mm.

5. KONTROL/DOKUMENTATION
Når plasten er hærdet, er resultatet et nyt rørsystem med meget stærke og selvbærende rør.
Vi kontrollerer kvaliteten på de nye rør, idet vi sender et kamera ned for inspektion - alle rør doku-
menteres med sporbarhed på film.
Når det er klaret, monterer vi sanitet og vandlås i lejligheden. Og når arbejdet er færdigt, kan man 
slet ikke se, at vi har været der.

6. OVERDRAGELSE
Til allersidst overdrages dokumentationen til kunden. Alt materiale
dokumenteret på film udleveres sammen med en signeret kontrolplan for
samtlige rør til kunden. Dokumentationen udgør en garanti og er en
stor hjælp ved eventuelt behov for fremtidige arbejder i rørsystemet.

VORES METODE HAR EN DOKUMENTERET LEVETID PÅ 
MINDST 50 ÅR.
Proline-metoden® til relining af spildevandsledninger er testet og
godkendt af Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt certificeret
af certificeringsorganet SP SITAC. Ifølge SP og SITAC har de nye spilde-
vands rør fra Proline en dokumenteret levetid på mindst 50 år. 
Efter 20 år i branchen og mere end 35.000 udbedrede lejeligheder i hele 
Norden ved vi, at metoden holder ? også på langt sigt.

Som en ekstra tryghed giver vi vores kunder hele 10-års garanti på vores entrepriser.

Proline Danmark ApS
Egegårdsvej 3, 5260  Odense S

Tel.: 27585610 / 27586810
www.prolineas.dk
info@prolineas.dk
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Jo mere du ved om Nordea,
jo større er sandsynligheden
for, at du skifter til os …
Kom ind og aftal et møde, eller  
besøg os på nordea.dk/velkommen

Svendborg Afdeling
Centrumpladsen 8
62 21 26 41
nordea.dk
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Tømrermester 
Jacob Bindzus 

Firmaet, der overtoges 

af Jacob Bindzus ved 

et generationsskifte 

i 2005 og i dag be-

skæftiger 10 snedker/

tømrere og montører, 

kommer hele fagets 

kompetencemæssige 

kompas rundt 

”Vi kan stort set alt inden-
for faget, ingen udfordring 
er for stor og ingen for lille”, 
fortæller indehaver Jacob 
Bindzus.  ”Kundekredsen, 
hvis geografiske udspring 
ligger i det sydfynske lokal-
område, består af lige dele 
private og erhvervsdrivende 
samt skoler og institutioner. 
Vores opgavefelt er særdeles 
afvekslende og spænder lige 
fra reparationer, døre og vin-
duer over køkkener og bade-
værelser til renoveringspro-
jekter, om- og tilbygninger 
samt nybyggeri og hoveden-
trepriser. Snedkersiden af 
firmaets aktiviteter vare-
tages fra eget maskinværk-
sted.”  

Godt håndværk og  
veludført arbejde

”Der er god gang i branchen, 

og netop nu arbejder vi på en 
række spændende og meget 
forskellige renoveringspro-
jekter. Blandt andet er vi i 
fuld gang med renoveringen 
af præstegården i Gudbjerg 
samt Borgerforeningen i 
Svendborg. Når det gælder 
nybyggeri, har vi, som det 
fremgår af billedet, været 
med til at opføre et meget 
specielt og spændende lav-
energihus i Lundeborg. Hu-
set skiller sig blandt andet 
ud ved at have helt runde 
spær. Over hele linjen står 
Tømrermester Jacob Bind-
zus for godt håndværk og 
veludført arbejde. Kontakt 
firmaet for nærmere info og 
et uforbindende tilbud.”         

Tømrermester 
Jacob Bindzus

Gryagervænget 21
5884 Gudme

Mobil: 23 24 56 15
ja.bindzus@nrdc.dk

Kurt V Biler
R e p .  k ø b  o g  s a l g

l Reparation af person og varevogne

l Klargøring til syn

l Varevogne 
rep. aften og weekend efter aftale

l Hente og bringe efter aftale

Kurt V Biler 
ved Kurt Vestergård

ørbækvej 312 · 5892 gudbjerg

Telefon:  24 25 12 84

Mail: kurtvbiler@mail.dk

Web: www.kurtvbiler.dk

 

 

 

 

Bolig og landbrugsbyggeri

nybygning og ombygning

Beton og murerarbejde

Tlf. 62 25 37 62
Mobil 20 40 41 70

www.carsten-murer.dk
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specialist i have-  
og fiskedamme

Det er ikke hver dag, kunder 
åbner døren til en dyrehan-
del, hvor værten begyndte 
som 13-årig bydreng og i dag, 
35 år efter, leverer værdifuld 
viden og erfaring om næsten 
alle slags kæledyr. Men det 
sker dagligt på Vestergade 12 
i Svendborg.

Vigtige faktorer

– Jeg har også arbejdet med 
have- og fiskedamme i over 30 
år. Lige fra de små på 125 li-
ter til store anlæg med op til 
30.000 liter vand. Det er me-
get vigtigt, at kunderne an-
lægger dammen med hensyn 
til de fisk, de ønsker, eksem-
pelvis guldfisk eller de meget 
farvestrålende koikarper. De 
kræver hen holdsvis én eller to 
meters dybde i dammen sam-
men med en effektiv filtrering, 
så dammen fungerer optimalt, 
forklarer Flemming Olsen.

Faktorer som valg af fisk, 
overflade- og rumareal, plan-
ter og vandrensning skal gå op 
i en højere enhed, før projektet 
bliver vellykket og næsten fri 
for vedligeholdelse.
Besøg hos kunden
– Anlægges dammen korrekt 
fra begyndelsen, opnår kun-
derne det bedste resultat, til-
føjer Flemming Olsen.
Han leverer alt til projekterne, 
inklusive planter og teknisk 
tilbehør, og hjælper også kun-
derne godt fra start ved hjem-
mebesøg.
Sø-Pet ApS er dansk ene-
importør af hundefoderet Ca-
ni dae og kattefoderet Felidae. 
Begge er 100 procent natur-
lige, indeholder ikke majs og 
hvede og har fire slags tørret 
kød i samme pose.  En ny kat-
te- og hundeserie indeholder 
80 procent kødprotein og 20 
procent frugt og grønt.

sø-Pet Aps 
Vestergade 12
5700 svendborg
Tlf. 62 21 88 14
www.soepet-dyrehandel.dk
flemming@soepet.dk

Flemming olsen,  
indehaver af dyre-
handlen sø-Pet Aps, 
står klar med 35 års 
erfaring med stort 
set alt inden for 
kæledyr. Have- og 
fiskedamme er et 
speciale

Tlf: 

Du kan spare overraskende mange penge på din varmeregning 
ved at supplere med en brændeovn fra HWAM. Samtidig mini-
merer du CO2 udledningen til gavn for miljøet.

Find din nærmeste forhandler på www.hwam.com og kom ind 
i butikken og få beregnet hvor meget du kan spare på din varme-
regning ved at investere i en miljørigtig brændeovn fra HWAM.

Alle HWAM brændeovne har en patenteret automatik, der 
automatisk sikrer korrekt lufttilførsel til forbrændingen. Du 
kan dermed hente ekstra energi ud af brændet, ca. 20-30% 
mere i forhold til almindelige brændeovne.

Vidste du at:
2,2 rummeter træ svarer til 
ca. 375 l fyringsolie. 
Hvis du fyrer med
2,2 rummeter træ i stedet
for fyringsolie skåner du
miljøet for over 1 ton CO

2
!
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Brændeovnsspecialisterne
Odense M
Tlf: 66 10 00 83

Brændeovnsshoppen
Stenstrup
Tlf: 62 26 35 11

Kulkranen
Svendborg
Tlf: 62 20 20 45

Pejsebutikken
Verninge
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Hvis dit tag 
trænger til hjælp...

...så har vi en redningsplan, 
der forlænger tagets levetid 
med 15 - 20 år. Gratis besigtigelse 

og rådgivning 
på stedet

Nislevvej 29 • 5450 Ot
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terup • Tlf. 64 82 29 60

Din garanti for et godt resultat

Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

www.aztagteknik.dk

Vi har mere end 20 års erfaring med 
både maling af tage og udskiftning af 
tagbelægninger. Brug os som rådgiver 
og få den løsning, der passer bedst til 
dit hus. 

Vi er medlem af BYG GARANTIORD-
NINGEN, der sikrer dig 5 års skriftlig 
garanti på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil undgå 
en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
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• Smil naturligt igen
et tæt samarbejde med kirur-
giske tandlæger. Fra kunden 
har været inde hos os første 
gang, går der cirka to en halv 
til tre uger, før de nye tænder 
sidder i munden, lyder den 
venlige melding fra autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 
Dideriksen. 

Klinisk tandtekniker 
Joan Kongstad Dide-
riksen giver kunderne 
grund til smil hos 
Tandprotese Klinikken 
Svendborg og Tandpro-
tese klinikken Nyborg
Et naturligt smil betyder 
rigtigt meget for danskernes 
selvtillid og gode humør, 
uanset alder. Autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 
Dideriksen har gennem seks 

år hjulpet kunder med både 
smil og godt humør hos Tand-
protese Klinikken på Valde-
marsgade 40 i Svendborg, der 
holder åbent mandag, onsdag 
og fredag. Tirsdag og torsdag 
er der åbent i hendes klinik 
Tandprotese Klinikken på 
Skippergade 3 i Nyborg, der 
åbnede i april sidste år.

Flot kvalitet

– Siden 1971, hvor Sund-
hedsstyrelsen liberaliserede 
markedet, har de autoriserede 
tandteknikere selv fremstillet 

tandproteser. Frem til i dag 
er de blevet mere og mere 
naturlige og markant forbe-
drede, så de giver et flot og 
naturligt smil, forklarer Joan 
Kongstad Dideriksen.
Som tandtekniker tager hun et 
nøjagtigt aftryk af kundernes 
tænder. Det bruger hun til at 
lave en hel eller delvis pro-
tese, der passer perfekt til den 
pågældende kunde.

Tæt samarbejde

– Vi laver selv proteserne i en 
ren dansk arbejdsproces og i 

Tandprotese · Klinikken Svendborg · Valdemarsgade 40 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 09 77
Tandprotese Klinikken Nyborg · Skippergade 3 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 11 16 

•

www.infotand.dk
tandproteseklinikken@mail.dk

Bente’s Rengøring

Bente’s Rengøring
Lucernevej 11 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 12 60 37 · Mobil 20 32 50 31
bente@benteren.dk · www.benteren.dk

samt pleje- og handicapinsti-
tutionerne Provstegårdshjem-
met og Platanhaven. I Svend-
borg servicerer vi blandt andet 
firmaerne Online Telemarket-
ing og Murermester Niels Jør-
gen Jensen samt basketbal-
lklubben Svendborg Rabbits. 
Vi anbefaler vores kunder at 
bruge tid og penge på det, de 
er gode til - så tager vi os af 
rengøringen. Alle er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
og et uforbindende tilbud.”
     

Firmaet, der grundlag-
des i 1993, beskæfti-
ger i dag otte dygtige 
og stabile medarbej-
dere, der servicerer 
en bredspektret kreds 
af tilfredse erhvervs-
kunder i forskel-
lige brancher med all 
round rengøring

”I den travle hverdag er vores 
fornemste opgave at leve op 
til de krav, kunderne stiller”, 
fortæller indehaver Bente 
Jacobsen. ”Med jævne melle-
mrum tjekker vi, at rengøring-
sydelsens omfang stemmer ov-
erens med kundens aktuelle 
behov. Tillid, stabilitet og 
troværdighed er vigtige fak-
torer, når vi taler rengøring, 

og derfor sikrer vi os altid, 
at vores medarbejdere har 
ren straffeattest. Derudover 
benytter vi så vidt muligt 
miljørigtige rengøringsmidler 
og ergonomiske rekvisitter.” 

Fra firmaer til  
sportsklubber

”Kundekredsens grunds-
tamme udgøres af små og mel-

lemstore virksomheder, bolig-
foreninger og plejehjem. Vores 
primære aktivitet er all round 
rengøring af lokaler i alle stør-
relser spændende fra kontorer 
over butikker til institutioner 
med tilhørende trappe og 
gangarealer. Et lille udsnit af 
vores odenseanske firma- og 
institutionskunder er virk-
somhederne Orloff og Texas 
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Hybel VVS og Blikkenslager

”Vores personalestab består af 
9 dygtige svende og 3 lærlinge. 
Som firma har vi stor viden 
og erfaring på alle vvs-fagets 
aktivitetsområder”, fortæller 
Claus Hybel. ”En stor aktivi-
tet er traditionel gas- og olie-
fyrsservice, hvor vi kører med 
døgnvagt. To montører er fast 
tilknyttet denne funktion.  
Blikkenslagerafdelingen er 
specialiseret indenfor afdæk-
ningsopgaver af enhver art 
– kviste, tagrender og nedløbs-
rør. Derudover arbejder vi med 
renovering af hele tage. Her i 
Svendborg har vi blandt andet 
forestået totalrenoveringen af 
Sydbanks naturskifertag og 
Jyske Banks zinktag.  

Fra oliefyr til ”ispinde” 

”Et stort aktivitetsområde er 
alternativ energi, hvor vi be-
skæftiger os med alt indenfor 
sol- og jordvarme samt diverse 
varmepumpeløsninger. Netop 

nu er der på landsplan afsat 
omkring 400 millioner kr. 
til oliefyrsskrotning. Fra 1. 
marts kan private husstande 
således søge om 15-20.000 kro-
ner i støtte ved skift til varme-
pumper, jord- eller solvarme. 
Retningslinjerne præciseres 
i nærmeste fremtid. Vi kan 
anbefale installation af et vel-
fungerende alternativ til jord-

varme; nemlig ”ispinden” fra 
OCTOPUS. Det er et fleksibelt 
varmepumpeanlæg, der i for-
bindelse med den proces, der 
bliver til varme inde i huset, 
omdanner luftens fugtindhold 
til is – heraf navnet. Ring og 
hør nærmere om vores alter-
native energiløsninger og støt-
temulighederne ved oliefyrs-
skrotning.” 

Hybel VVS og Blikkenslager
Nordre Ringvej 121

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 01 56

post@hybel-vvs.dk
www.hybel-vvs.dk

Familiefirmaet, der grundlagdes i 1896, servicerer en bred vifte  
af privatkunder, erhvervs- og industrikunder samt offentlige  
institutioner på hele Midt- og Sydfyn, øerne og Langeland. Hybel vvs 
blev Gazellevirksomhed i 2005 og 07

www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

NEDSÆT varmeudgiften
til et minimum med 
OCTOPUS energistaven

ULEMPER:
÷ Øgenavnet "ispinden"

FORDELE:
Let at montere
Ingen forurening
Ingen vedligeholdelse
Lang levetid 40-50 år
Ingen ødelagt  have, indkørsel
mm.

1/2 pris i forhold til jordvarme
Elforbrug v/260m2 NYT hus
m/gulvvarme m/temp. 22°
årligt  ca. 6000kw
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steringschef John Bünger. 
”Investeringsafdelingen ser-
vicerer samtlige bankfilialer 
med aktuel info om udviklin-
gen indenfor aktier, obliga-
tioner og valuta. Ad den vej 
sikres alle vores kunder høj 
kvalitet og målrettet indsats, 
når det gælder de enkelte af-
delingers rådgivning. I Nord-
fyns Bank sælger vi aldrig 
noget, som vores kunder ikke 
reelt har brug for. Vores råd-
givning er behovsorienteret, 
og kunderne er 100 % med 
hele vejen igennem forløbet. 
Vi formidler og præsenterer 
produktsortimentet, mens 
valget afhænger af de enkelte 
kunders individuelle behov.”

Nordfyns bank  
kan det hele

”Erfaringsmæssigt kan jeg 
trække på mange års virke 
fra tidligere ansættelser i 
både store og små pengein-
stitutter. I finansmålestok er 
Nordfyns Bank ”lille”, kon-
staterer Hans Jørgen Hellesø, 
der er nyansat pensions- og 
forsikringschef. ”Til forskel 

”Nordfyns Bank har omkring 
100 ansatte i hele organisati-
onen, og i Skibhus afdelingen 
er vi p.t. 8 medarbejdere”, 
fortæller filialdirektør Kri-
stian Larsen. ”Banken er 
med på holdet som aktiv spil-
ler i lokalsamfundets forret-
nings- og foreningsliv, og ad 
den vej sættes mange nye ak-
tiviteter i spil. Blandt andet 
har Nordfyns Bank Skibhus 
sponsoreret en intern inde-
fodboldturnering i Boldklub-
ben Marienlyst, og 5. – 7. 
marts viser vi flaget ved Bo 
& Fritidsmessen i Marien-
lystcentret. 

Der er fuld fart på udviklin-
gen, og netop nu forbereder 
vi ansættelsen af en privat-
kundechef med tiltrædelse 
snarest.” Vi har stor tilgang 
af nye kunder - både på pri-
vat- og erhvervssiden. Mange 
henvendelser kommer via 
mund-til-øre-metoden. Vi by-
der gerne op til dans, og ser 
om der kan komme et for-
nuftigt samarbejde ud af det 
efter de første par trin. Et af 
vore slogans er; er vi gør en 
forskel, og det er ikke kun et 
slogan; vi mener det rent fak-
tisk, siger Kristian Larsen.  

Høj kvalitet og målrettet 
indsats

”Et af Nordfyns Banks mar-
kante særkender er, at vi er 
i stand til at tage hurtige 
beslutninger”, fastslår inve-

Nordfyns Bank A/S · Skibhusvej 55 · 5000 Odense C · Tlf. 59 48 95 00
skibhus@nordfynsbank.dk · www.nordfynsbank.dk

Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-16 Torsdag kl. 10-17.30
www.nordfynsbank.dk

Bankens filial på Skibhusvej i Odense er  
tæt på alting og har gode parkeringsforhold.  
Afdelingen, der åbnede i 2006, servicerer 
både private og erhvervsdrivende og  
tiltrækker et stort antal kunder fra lokal-
området og resten af Fyn

www.nordfynsbank.dkwww.nordfynsbank.dk

Nordfyns Bank
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ter lukketid. Så her er et godt 
bud på, ”hva’ fa’en de laver i 
banken efter 16:00”, slutter 
Kristian Larsen med et smil.

fra mange andre små pen-
geinstitutter kan Nordfyns 
Bank imidlertid det hele. 
I kraft af organisationens 
overskuelighed kan de en-
kelte afdelingers ressourcer 
hurtigt og effektivt mobilise-
res og dirigeres i den rigtige 
retning. Via intern coaching 
og egen mødedeltagelse ko-
ordinerer jeg indsatsen, så 
hele bankens hold af velud-
dannede specialister kommer 
på banen og får lov at spille 
bold. Hvad enten vi taler for-

sikring eller pension, er en 
af mine fornemste opgaver 
at bane vejen for en optime-
ring af det positive resultat 
for kunderne. Vi møder såvel 
privat- som erhvervskunder i 
øjenhøjde.” 

Valgfrit slips og  
pool efter fyraften

”Nordfyns Bank er en popu-
lær finansiel arbejdsplads, 
der gør meget for at fremme 
samhørigheden og styrke ar-
bejdslivets faglige og sociale 

aspekter. En løbende efterud-
dannelsesindsats kombineres 
med team spirit og frihed 
under ansvar. Påklædnings-
mæssigt er vi eksponenter 
for en i banksammenhæng 
særdeles afslappet og person-
lig stil. De talende jakkesæt 
findes stadig, men i dag luf-
tes de kun ved særlige lejlig-
heder. Vore medarbejdere be-
stemmer selv, om de vil have 
slips på, og så spiller de pool 
i frokostpausen. Tit bliver 
folk hængende og spiller ef-

Til iværksættere, der vil starte egen virksomhed 
og ansætte en eller flere medarbejdere.
Puljen er på 25 mio. kr.

Nordfyns 
Iværksætter-
lån

Til private og virksomhederder vil foretage miljø-
forbedrende investeringer. Puljen er på 25 mio. kr.

Nordfyns 
Klimalån

4%

Til private, der ønsker at bygge nyt eller bygge om. 
Puljen er på 50 mio. kr.

5%

Til bestående virksomheder der vil skabe vækst. 
Puljen er på 75 mio. kr.

Nordfyns 
Vækstlån

4%

Til førstegangskøbere på boligmarkedet. 
Puljen er på 25 mio. kr.

Nordfyns 
Førstegangs-
køb

4%

200 mio. kr til
lokal Fynsk vækst

Skibhusvej 55 Odense Tlf. 59 48 95 00 www.nordfynsbank.dk

Nordfyns 
ByggeKredit

5%
Kom ind og hør nærmere 
om konditionerne og fortæl 
os dine ønsker...

www.nordfynsbank.dk
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Vi klarer alt i el & køl
 ERHVERV FYN

Firmaerne Simon 
Risbjerg og Fyns El 
& Køleteknik råder 
over en bred vifte af 
faglige kompetencer. 
Opgavefeltet spænder 
fra private køleskabe 
og mindre butikskøle-
anlæg til store  
industrielle anlæg  
og avancerede  
automatikløsninger

»Vores kundekreds rækker 
fra privatkunder og mindre 
erhvervsdrivende til store 
landbrugs- og industrivirk-
somheder«, fortæller indeha-
ver Simon Risbjerg. ”Udover 
køl og automatik er installati-
onsarbejde ved ny-, om- og til-
bygninger blandt vores store 
specialer. En voksende sideak-
tivitet er IHC-systemer – her-
under IHC-net. Salg, instal-
lation og service i forbindelse 
med teleanlæg, netværksin-
stallation og PLC-styring er 
blandt firmaets aktiviteter. 

Endelig løser vi specialiserede 
opgaver omkring tyverialar-
mer, videoovervågning og ad-
gangskontrol. Omkring større 
projekter kan vi trække på et 
stort og velfungerende net-
værk af gode samarbejdspart-
nere.« 

Store besparelser med 
varmepumper

»Et aktuelt indslag i forbin-
delse med fyringssæsonen er 
vores righoldige udvalg af var-
mepumper og jordvarmean-
læg. I forskellig kombination 

kan de betyde store besparel-
ser på varmeregningen. En ki-
lowatt strømforbrug genererer 
tre kilowatt varme, og så har 
varmepumper yderligere den 
fordel, at de kan anvendes til 
aircondition i sommerperio-
den. En anden populær detalje 
er, at pumpernes tænd/sluk-
funktion nemt og bekvemt la-
der sig styre via en almindelig 
mobiltelefon. Alle interessere-
de er velkomne til at kontakte 
os for et uforbindende tilbud«

Fyns El & Køleteknik ApS · Autoriseret El & Kølefirma
Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 72 · info@fynselogkol.dk · www.fynselogkol.dk
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Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 72

Mobil 30 44 38 98
risbjerg@el-installation.net

www.el-installation.net

kilometer fortov, svarende til 
cirka 3000 kvadratmeter fliser. 
En anden usædvanlig opgave er 
550 kvadratmeter chaussésten, 
der er lagt hos en privat kunde i 
Ulbølle ved Vester Skerninge. 

Hele landet

Brolæggerfirmaet åbnede med 
Allan Vogn som eneste ansatte. 
I dag opererer firmaet over hele 
landet og beskæftiger i alt 3-5 
ansatte.

De seneste ti år har 
brolægger Allan Vogn 
lagt flotte og slidstærke 
visitkort med sit 
ældgamle håndværk

Skal det være mange eller få kva-
dratmeter? Uanset størrelsen er 
flotte sten i granit, brosten eller 
måske andre naturmaterialer 
en både flot og meget langtids-

holdbart løsning, når stil, form 
og funktion går op i en højere 
enhed. 

Fordele

– Selv om prisen er højere i for-
hold til billige betonfliser, kan 
det faktisk godt betale sig at tage 
den langtidsholdbare og tidløse 
løsning, forklarer brolægger Al-
lan Vogn.
Siden år 2000 har han været 
selvstændig brolægger med egne 

ansatte, lige som han i de seneste 
seks år har uddannet lærlinge i 
det gamle håndværksfag.

Stort og småt

– Ikke to dage er ens. Vi løser 
både store og små opgaver, der 
spænder lige fra store pladser til 
private terrasser, fortsætter Al-
lan Vogn.
Sidste år færdiggjorde han en 
usædvanlig stor opgave i Lun-
deborg med renovering af fem 

Allan brolægger  
den gode stil

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48

5700 Svendborg
Mobil 26 85 80 47

allan@vogn.eu
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Intego A/S

byde at stå for hele kundens 
engineering-del. Her på Fyn er 
Intego med til at sikre produk-
tionsstyringen – blandt andet 
for store og meget forskellige 
fødevarevirksomheder som 
Odense Marcipan, Lantmän-
nens Mills, Kims og Daloon. 
Vi har stor spændvidde, og for 
de fleste virksomheder med 
bevægelige dele, vil der være 
god forretning i at tage en 
snak med os”, slutter Bjarke 
H. Jensen.       

Åbent Hus 

Fredag d. 5. marts fra kl. 12-
17 slår Intego dørene op for 
et åbent hus arrangement i 
det ny Odense-domicil. Virk-
somheden byder på et let 
traktement, og derudover har 
kunder, samarbejdspartnere 
og venner af huset mulighed 
for at se og opleve en moderne 
el- og automationsvirksomhed 
indefra og komme tæt på de 
mange spændende projekter, 
Intego arbejder med.   

Den 1. januar 2010 
flyttede Odense-
afdelingen af den 
landsdækkende el- og 
automationsvirksom-
hed fra sin hidtidige 
adresse på Østerbro 
til et moderne og 
motorvejsnært domicil 
på Holkebjergvej 91 i 
den sydvestlige del af 
byen   

Intego A/S er en af landets fø-
rende og højst specialiserede 
virksomheder inden for el-tek-
niske installations- og automa-
tionsløsninger. Virksomheden 
står for all round servicering 
af industri- og erhvervskunder 
samt en lang række offent-
lige institutioner. Intego har 
hovedkontor i Aalborg, be-
skæftiger omkring 400 med-
arbejdere på landsplan og har 
afdelinger i Århus, Hedensted, 
Esbjerg, Skovlund, Karlslunde 

og Odense. Den fynske afde-
ling tæller 22 elektrikere, 6 
programmører, 1 overmontør 
samt en afdelingsleder.

Bedre pladsforhold  
og logistik

”Indadtil har vores nye domi-
cil først og fremmest betydet 
langt bedre og mere overskue-
lige pladsforhold end tidligere, 
idet hele virksomheden nu er 
beliggende i et plan”, fortæller 
afdelingsleder Bjarke H. Jen-
sen i Odense. ”Udadtil er der 
også sket store forbedringer, 
da vi er kommet tættere på 
motorvejsnettet, hvilket er et 
logistisk fremskridt både for 
kunderne og os.”    

Fra portalkraner til  
butikscentre

”Intego har stor erfaring 
med el-tekniske totalløsnin-
ger. Blandt aktiviteterne er 
optimering af eksisterende 
industrianlæg, herunder fejl-
finding, samt produktion og 
implementering af nye anlæg 
og alle former for el-tekniske 

styringsløsninger. Når det 
gælder infrastrukturel el-
teknik servicerer vi blandt 
andet de store portalkraner 
på Odense Havn, alle byens 
posthuse samt boligforeninger 
og butikscentre – heriblandt 
Tarup Centret. Hvor vi bl.a. 
udfører lovpligtigt og andre 
eftersyn.
På automationsområdet im-
plementerer vi styringer på 
ny anlæg samt optimering af 
diverse industrianlæg.

Partnerskab og god  
service

”For Intego har det høj prio-
ritet løbende at kunne etab-
lere og vedligeholde optimale 
kundeforhold baseret på bran-
chekendskab og god kommu-
nikation. Vi opererer på om-
råder, hvor den teknologiske 
udvikling går meget stærkt. 
Personlig kundekontakt og 
målrettet videreuddannelse 
er derfor blandt vores helt es-
sentielle succeskriterier. Vi 
sætter partnerskab og god 
service i højsædet, og kan til-

Intego A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60 · intego@intego.dk · www.intego.dk
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Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav.
Og det er ikke blot med det maritime element, byen udmærker sig.

Har din virksomhed brug for en optimal placering med god logistik,  
så er Svendborg Kommune klar med en række velplacerede erhvervsarealer,

der er direkte forbundet med motorvejsnettet.

Samtidig får du adgang til:
Velkvalificerede og kompetente medarbejdere

Gode bosætningsforhold
Et rigt og varieret kulturliv
En stærk erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin unikke placering,
et oplagt sted at etablere din virksomhed.

Kontakt Erhvervskontoret for yderligere information.

Erhvervskontoret 
Telefon 6223 3737 
Mail: erhverv@svendborg.dk 
www.svendborg.dk/erhvervsservice

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 C
5700 Svendborg

sv
b 

 18
63
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Attraktiv vækstpakke
der og tillid til fremtiden. Det 
er grunden til, at vi har udvik-
let det nye Vækstlån, som vi 
er overbevist om kan fremme 
væksten i virksomhederne 
omkring os.

Vækstlånet

Det nye Vækstlån ydes til 
etablerede virksomheder og 
nytilflyttede virksomheder til 
sparekassens virkeområde. 
Såvel virksomhed som inde-
haver skal være eller blive 
helkunde i Svendborg Spare-
kasse. Vækstlånet ydes fra 
kr. 200.000 og op til kr. 
2.000.000 pr. virksomhed. For 
nyetablerede virksomheder op 
til kr. 500.000. Der tilbydes en 
fast rente på kun 4% det første 
år og 5% året efter. Derefter 
er renten variabel. Lånet kan 
være afdragsfrit i 2 år og have 
en løbetid på 5-10 år. 

Yderligere oplysninger om 
Vækstpakken fra Svendborg 
Sparekasse kan fås ved 
Erhvervschef, Bent Rasmus-
sen, tlf. 62 17 65 12

Svendborg Spare-
kasse tilbyder nu en 
attraktiv Vækstpakke 
til alle virksomheder 
med rødder i det syd- 
og østfynske lokal-
samfund. 

Vækstpakken består af et 
Vækstlån til virksomheder, der 
ønsker vækst og dermed skabe 
nye arbejdspladser. Lånet har 
en væsentlig lavere startrente 
end markedsrenten. Dernæst 
er etableringsomkostningerne 
meget lave. Men Vækstpak-
ken fra Svendborg Sparekasse 
indeholder flere fordele. Feks. 
afdragsfrihed i op til to år. 

Lokale virksomheder  
er vigtige 

Svendborg Sparekasse har al-
tid prioriteret virksomheder-
ne i lokalsamfundet højt. En 
virksomheds succes betyder 
arbejdspladser og samfunds-
mæssig udvikling - til glæde 

for alle i lokalsamfundet. - Vi 
har derfor brug for både små 
og store virksomheder, og ikke 
mindst virksomheder, der kan 
vokse sig større, fortæller er-
hvervschef Bent Rasmussen, 
Svendborg Sparekasse.

Bedre grobund til små  
og store virksomheder

Bent Rasmussen ser adskillige 
sager, hvor der er behov for et 
betydeligt lån for at give virk-
somheden den handlekraft og 
drivkraft, som skal sikre dens 
fortsatte vækst og succes.
- Vi vil gerne være med til at 

give virksomheder med rødder 
i det syd- og østfynske gode 
vækstbetingelser. Vi kender 
disse virksomheder og poten-
tialet er stort. Dernæst kender 
vi det syd- og østfynske områ-
de og vi ved, at der er plads til 
masser af vækst. Det må ikke 
bremses af finanskrise og et 
nervøst lånemarked. Vi har en 
lang tradition for at være risi-
kovillige og tålmodige i op- og 
nedgangstider. Vi har en top-
professionel erhvervsafdeling, 
med spidskompetencer inden 
for alle områder. Ydermere har 
vi tillid til vores erhvervskun-

TIL: Din VirksomhedFRA: Svendborg Sparekasse

Vores lokalområde har brug for både store og små virksomheder 
med gode visioner og frihed til at realisere dem. Uanset størrelse 
får alle en kompetent rådgivning. Er din idé eller dit forretnings-
grundlag solidt og sundt, så er vi med på at hjælpe.

Vi er med på at udvikle din virksomhed• 

Vi lægger vægt på handlefrihed• 

Vi har plads til fl ere kunder i vores erhvervsafdeling• 

Vi vil rigtig gerne høre, hvad du har på hjerte. 
Kontakt vores erhvervsafdeling på 6217 6510.

VÆKSTPAKKE
Er din virksomhed parat til vækst?

10854 Annonce_NY_187x130.indd   1 25-02-2010   14:43:50
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Emmerbølle Strand Camping · Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 59 12 26 · info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk

»Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var det 
en traditionel campingplads«, 
fortæller indehaver Michael 
Rasmussen. »Hele konceptet 
har gennemgået en enorm ud-
vikling til nutidens feriepark. 

Oplagt til virksomhedsbrug   

Med sin charmerende og ufor-
styrrede beliggenhed i natur-
skønne omgivelser er Ferie-
park Langeland et oplagt valg 
som ramme om virksomheds-
arr. af enhver art. Med et 120 
kvm’s helårssommerhus, 34 
hytter, 20 campingvogne og 8 
telte har ferieparken overnat-
ningsmuligheder for op til 250 
arrangementsdeltagere.

Anderledes  
firmaarrangementer

»Vi repræsenterer et anderle-

des bud på, hvordan og i hvilke 
rammer et vellykket firma-
arrangement kan afvikles«, 
pointerer Michael Rasmussen. 
»Først og fremmest adskiller 
vi os fra traditionelle udby-
dere som hoteller og forsam-
lingshuse ved at kunne stille 
alle vores udendørs faciliteter 
til rådighed i forbindelse med 
fester, kurser og konferencer i 
ethvert regi.« 

Stor kapacitet  
og tilgængelighed

Ferieparkens store konferen-
celokale rummer op til 70 
personer, og med tilføjelse af 
pavilloner og partytelte kan 
kapaciteten udvides med 40-
80 personer pr. arrangement. 
Køkkenfaciliteterne matcher 
ethvert arrangement af denne 
størrelse. Ferieparken råder 

Feriepark Langeland
Udover klassiske camping og fritidsoplevelser for hele familien byder ferieparken  

i kraft af sin unikke naturskønne beliggenhed og enestående faciliteter på en række  
spændende muligheder i erhvervs og skole/institutionssammenhæng

over moderne av-udstyr, som 
kan kombineres efter nærmere 
aftale med de enkelte kunder i 
forbindelse med bookningen. 

Nyt fitness  
og wellness-center på vej

»Netop nu er vi i fuld gang 
med realiseringen af et stort 
udvidelsesprojekt i form af et 
fitness og wellness-center til 
22 millioner kroner«, afrunder 
Michael Rasmussen. »Hermed 
åbner der sig helt nye arrange-
mentsmuligheder – også uden-
for vores traditionelle sæson. 
Det ny center på 850 m2,, der 
bliver Fyn og øernes største i 
dette regi, ventes at stå klart 
til ibrugtagning omkring på-
ske 2011.« 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING

Gudbjerg Tømrer &  
Snedkerfirma

pris. Der findes ingen proble-
mer, kun udfordringer. Om-
kring løsning af større opga-
ver trækker jeg på en kreds 
af faste samarbejdspartnere i 
alle håndværksfag. Gudbjerg 
Tømrer & Snedkerfirma ser-
vicerer mange privatkun-
der, ejendomsselskaber og 
boligforeninger – heriblandt 
SAB. Alle interesserede er 
velkomne til at ringe og høre 
nærmere.”  
 

Claus Gudbjerg dri-
ver firmaet som en 
solovirksomhed, der 
arbejder med en bred 
vifte af jobtyper – 
heriblandt hushånd-
værkeropgaver, døre/
vinduer, tagarbejde, 
reparationer, til- og 
ombygninger samt 
renoveringer

”I 2001 startede jeg som 
selvstændig tømrermester i 
København”, fortæller inde-
haver Claus Gudbjerg. ”Her 
arbejdede jeg blandt andet 
i Det Danske Film Studie, 
Tivoli og Planetariet med 
løsning af en lang række spe-
cialopgaver omkring opbyg-

ning af kulisser, filmsettings 
og lydstudier. I 2005 flyttede 
jeg til Fyn, hvor jeg startede 
eget firma i Skårup.”

Stabilt flow og  
høj kvalitet

”Med Gudbjerg Tømrer & 
Snedkerfirma kommer jeg 
hele branchepaletten rundt. 
Blandt de store aktiviteter 
er opbygning og montering 
af køkkenmiljøer, dør og 
vinduesløsninger, nye gulve 
og vægge samt alle former 
for inddækning. Som chef, 
medarbejder og administra-
tiv tovholder i én og samme 
person har jeg tjek på hele 
arbejdsprocessen fra start 
til slut, og det sikrer stabilt 
flow og høj kvalitet i arbejdet. 
Firmaet drives på grundlag 
af den simple forudsætning, 
at et ord er et ord, en aftale 
er en aftale, og en pris er en 

Gudbjerg 
Tømrer & Snedkerfirma

5700 Svendborg
Tlf. 40 88 20 40

claus@gudbjerg.info
www.gudbjerg.info
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Det erfarne 12-årige 
Svendborg-firma er  
leveringsdygtigt i to-
tale virksomhedsløs-
ninger, der omfatter 
alt – fra servere, pc’er 
og netværk til avance-
rede, lagerstyrings-, 
kasse- og økonomisy-
stemer som Microsoft 
Dynamics C5.

”CentiQ er leveringsdygtige i en 
bred vifte af produkter fra ver-
dens førende leverandører som 
Lenovo, HP, Fujitsu, Zyxel og 
Cisco. Yderligere kan vi træk-
ke på en række dertil hørende 
partnerskaber og kompetencer 
til f.eks. hostede løsninger og 

online backup. vi er Microsoft 
Certified Partner og har pt. me-
get fokus på hosted C5, hvor du 
sparer penge på licenserne - du 
skal ikke investere i at eje dem, 
og du har altid nyeste version af 
C5 til rådighed.” 
For e-faktura kan vi tilbyde dig 
forskellige løsninger, bl.a. Nem-
handel i form af opsætning, 
support og vejledning, uanset 
om du bruger C5 eller andre 
økonomisystemer.

Få styr på dit firmas it

”CentiQ har seks medarbej-
dere. Vores kundekreds består 
bl.a. af mindre og mellemstore 
virksomheder i det sydfynske 
lokalområde. Netop nu har 
vi en ny AV partner på banen 
”Netkom Distribution” Der til-
byder denne kvalitets projektor 
velegnet til møde- og konferen-
celokaler.

CentiQ 

Nyborgvej 286 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 24 44 84 · 20 14 44 83 · info@centiq.dk · www.centiq.dk
Åbent: Mandag til torsdag 8.00-16.00 og Fredag 8.00-15.00 
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Men indehaveren mener hvert 
et ord. For sådan beholder 
man sine kunder. Et egentligt 
butikslokale er der ikke, man 
kan sige at kundens hjem bli-
ver butikken. Indehaver Lars 
Jyde Nielsen besøger folk i 
deres hjem, og her måles der 
op, vises produkter med efter-
følgende rådgivning om valg 

af tæppeløsning, og endelig 
regnes tilbud med eller uden 
pålægning. 

Dette mobile koncept er valgt, 
fordi virksomhedens grundlag 
for gode priser på gode pro-
dukter er baseret på en tan-
kegang om, at mindst mulige 
omkostninger skal dækkes i 

varens pris, og dermed betales 
af kunden. Kunden får mere 
tæppe for de samme penge. Og 
netop denne forskel er vigtig 
for Lars Jyde Nielsen. Man 
skal ikke altid tænke billigere, 
men mere løsning for det sam-
me beløb!
 
Tæpperne er dansk produce-
rede, og ligger i mellem og top-
klassen. Der er både tæpper til 
private boliger og til erhverv. 
Selvfølgelig med de dertilhø-
rende attester om godt inde-
klima, og brandgodkendelser.
Som noget nyt kan der nu også 

købes trægulve samt laminat-
gulve hos Tæppemand.dk. 
Uanset hvilken gulvløsning 
der vælges, kan man få et til-
bud på hele pakken inklusiv 
pålægning og klargøring af 
undergulv. 

Mange af kundebesøgene pas-
ser kunderne bedst sidst på 
eftermiddagen eller aften og 
weekend, og denne fleksibili-
tet, er en anden styrke i Tæp-
pemand.dk

Se mere på 
www.tæppemand.dk

Når en aftale 
er en aftale

Tæppemand.dk · Tvedvej 101 · 5700 Svendborg
Mobil 40 52 24 28 · lyn@taeppemand.dk · www.tæppemand.dk

Dette er sloganet for Fyns mindste tæppe  
og vinyl »butik«, Tæppemand.dk

…nu også træ og laminatgulve

ViVitek D940VX

Opløsning Native XGA 1024x768

lysstyrke 4300 Lumens

skærmstørrelse 24” – 300”

støjniVeau 34-37db

kampagnepris: Kr. 12.995,- ex moms. (Normalpris kr. 14.995,-)



 ERHVERV FYN

44 · ERHVERV FYN 2010

Auto-Centrum Skårup 
ringstilbud er leasing af nye 
og brugte varevogne med og 
uden serviceaftale. Et nyt 
spændende produkt er flex-
leasing, der er målrettet im-
port af udenlandske køretøjer 
i den eksklusive prisklasse og 
derfor primært henvender sig 
til erhvervskunder. I mellem-
klassen er SKODA OCTAVIA 
Diesel netop nu et populært 
valg hos mange af vores kun-
der. Den kører rigtigt langt på 
literen og i øvrigt er et stabilt 
og komfortabelt køretøj med 
mange anvendelsesmulighe-
der. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for 
nærmere info om vores mange 
attraktive bil-tilbud.”    

Det sydfynske autocen-
ter kan stort set klare 
alle udfordringer, når 
det gælder biler. Værk-
stedsaktiviteterne om-
fatter service, eftersyn 
og reparation af person 
og vare biler af alle 
mærker og år gange

”Blandt værkstedets specia-
ler er udbedring af mindre 
glas- og karosseriskader, og 
derudover er vi godkendt af 

færdselsstyrelsen til at omsy-
ne på eget værksted”, fortæl-
ler indehaver Jan Nielsen. ”Et 
specialområde, hvor vi også 
servicerer andre værksteder, 
er fejlfinding og reparationsar-
bejde på autoledningsnet – for 
eksempel i forbindelse med mo-

torstyring m.m. I servicesam-
menhæng er kvalitetsbrands 
som VW, AUDI og SKODA 
stærkt repræsenterede, men 
vi servicere alle bilmærker og 
råder over tre topmoderne te-
stere til udlæsning af fejlkoder 
på biler af alle mærker og år-
gange.”

Masser af attraktive  
bil-tilbud

”Via Accept Auto er vi leve-
ringsdygtige i attraktive bil-
lån og leasing til private og 
erhverv. Accept Autos renter 
følger udviklingen i det ge-
nerelle renteniveau, og det er 
en stor fordel for kunderne.  
Blandt vores øvrige finansie-

Auto-Centrum Skårup 
Østergade 60-62 

5881 Skårup 
Tlf. 62 23 19 91 

Mobil 24 47 88 89  
jan@autocentrum.dk  
www.autocentrum.dk

 

ISS Kloak- og Industriservice · Skårupørevej 9-11
5881 Skårup Fyn · Tlf. 62 23 12 08 · www.holmdrup.dk

l  Døgnvagt

l  Slamsugning

l  Kloakreparation

l  TV-inspektion

HOlmDRup 
KlOAKSERVIcE 

– En del af ISS Kloak- og Industriservice

Svendborg Serviceudlejning
  til alle festlige lejligheder...

Telefon 62 21 20 49

Toldbodvej 19 · 5700 Svendborg
Til alle årets fester… borde, stole, duge, service og telte

www.svendborgservice.dk

Vi udfører traditionelt murerarbejde,  
totalentrepriser, facaderenoveringer,  
nybygninger, ombygninger, renovering  
af badeværelser og meget andet.

God kvalitet til konkurrencedygtige  
priser hos en kvalitetsbevidst  
samarbejdspartner  
– det er hvad du får hos

Sydfyns Murer Service
Hostrupsvænge 26
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 41 45
www.sydfynsmurer.dk
sydfynsmurer@youmail.dk
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Børn
½ pris
på buffet

Entré til legeland

30 kr.
i forbindelse

med buffet

Bowl’n’Fun Svendborg · Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 11 11 55
Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk

Buffet & Bowling

Hverdagsbuffet inkl. fri isbar - mandag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendbuffet inkl. fri isbar - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 229,-
Familiebuffet inkl. fri isbar - søndag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 

Prøv vores store lækre buffet med både kolde og lune forretter samt stort udvalg af hovedretter.

Søndag til torsdag er der minimum 5 hovedretter.
Fredag og lørdag serverer vi altid minimum 7 hovedretter.

Hver søndag laver vi vores populære familebuffet for både børn og voksne. 
Til alle vores buffeter er der spændende tilbehør/garniture,  3 forskellige slags kartofler og saucer. 

Derudover er der stor salatbar, friskbagt brød og fri isbar.

Se mere og book online på www.bowlnfun.dk
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Booking/info: Maritimt Center Charter
Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 6223 3025

maritimtcentercharter@svendborg.dk
www.maritimtcenter.dk

Mærkedage

Kundepleje

Møder

Kapsejladser

Ferietogter

Dagture

Transport 

Personale-udflugter

Lej et sejlskib

Maritimt Center Danmark arrangerer sejlture i hele lan-
det. Brug skibet til en anderledes mødedag, hold firma-
festen om bord eller giv dine kunder en præsentation, de 
aldrig glemmer. 

Vi planlægger  hver enkelt tur ud fra dine ønsker. Fortæl os, 
hvad du har brug for om bord, så arrangerer vi det hele.

Gæsterne kan være med til at sætte sejl, bade fra skibet, 
spise frokost, sejle kapsejlads – eller holde møde og lytte 
til oplæg, imens bølgerne duver og kysten og de andre sejl-
skibe panorerer forbi.

Velkommen om bord!
Booking/info: Maritimt Center Charter

Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 6223 3025
maritimtcentercharter@svendborg.dk

www.maritimtcenter.dk

Mærkedage

Kundepleje

Møder

Kapsejladser

Ferietogter

Dagture

Transport 

Personale-udflugter

Lej et sejlskib
Lad himlen, havet og et 
smukt gammelt sejlskib 
danne rammen om dit 
næste arrangement

En stærk lokal  
sparringspartner

I Andelskassen ser vi på virksomheden 
som en helhed.

Det betyder, at vores erhvervskunder 
får løsninger, der sikrer luft og råde-
rum til vækst og udvikling  
– på kort og lang sigt.
 
 
Andelskassen Svendborg

Det Gule Pakhus • Havnepladsen 3b • 5700 Svendborg • Telefon 87 99 53 80Jørn Andersen • Telefon 87 99 53 81 Jørn Andersen • Telefon 87 99 53 81 
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RECKE-El ApS

Recke-El ApS · Stationsvej 54 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 10 18 · mail@recke-el.dk

www.recke-el.dk

Autoriseret elinstal-
latør Kaj Recke, der 
siden 1995 har va-
retaget styringen af 
familiefirmaet, fejrede 
50 års fødselsdag i 
2009, og dermed bli-
ver han jævnaldrende 
med forretningen, der 
havde 50 års jubilæum 
i 2008

”Recke-El er en lille familie-
baseret specialforretning, der 
sætter en ære i at kunne alt og 
have det hele”, smiler indeha-
ver Kaj Recke. ”Forretningen 
består af en service- og instal-
lationsafdeling samt en de-
tailforretning, og vi har der-
for et utroligt vidtspændende 
aktivitetsfelt. Vores dygtige 
personalestab er sammensat 
af kvalificerede fagfolk, der 
udfører alt i klassisk el-arbej-

de. Kundekredsen tæller pri-
vatkunder, landbrugs- og in-
dustrikunder samt offentlige 
institutioner.”  

Personlige  
kvalitetsløsninger

”Recke-Els butikssortiment 
spænder lige fra stik og led-
ninger til lamper, belysning 
og alle former for hvidevarer, 
og vi kan servicere og repare-
re alle mærker”, understreger 
Kaj Recke. ”En stor aktivitet 
i dagligdagen er rådgivning 
– eksempelvis omkring det 
optimale valg af lyskilde i for-
hold til kundens boligindret-
ning. Når det gælder lamper, 
er Recke-El leveringsdygtig 
i personlige kvalitetsløsnin-
ger. BARONI er en tidløs og 
flot dansk produceret lampe 
i matteret glas, man ikke fin-
der mage til alle steder. Kig 
ind og se vores store alsidige 
sortiment. Recke-El har lør-
dagsåbent.”  

I 30 ÅR

Enestående tilbud 
Nilfisk gulvvasker CA 340

Nilfisk CA 340 er maskinen, der vasker 
og tørrer gulvet i én arbejdsgang, både 
fremad og bagud.  
Efterlader gulvene helt tørre og klar til 
at gå på. Nilfisk CA 340 er på kabel.

Enestående tilbud 
Nilfisk batteri gulvvasker BA 340

Nilfisk BA 340 er en kompakt og effektiv 
batterigulvvasker. BA 340 er ideel til 
daglig vedligeholdelse af hårde gulve på 
små områder. BA 340 rengør op til 700 
m² på en enkel opladning.  
Den er perfekt til rengøring af over-
flader som sten, fliser, beton, marmor, 
gummi vinyl m.m.

BYT til NYT 
Nilfisk GD 930 G   
– til effektiv professionel rengøring 

Vi har kaldt den verdens bedste støvsuger til 
professionel rengøring i mange, mange år. 
GD 930 G er robust og solid med en super 
god HEPA filtrering, der tilbageholder alt ned 
til og med bakterier. Desuden har den alt det 
bedste tilbehør.  

n 15 liters stor støvpose  
n Lydsvag  
n 15 meter lang ledning  
n Gratis ekstra tilbehør er et kombinations-
mundstykke

Professionel rengøring med Nilfisk GD 930 G.  

Tvedvej 199 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 68 12 · www.clean-up.dk · post@clean-up.dk

Alle priser er ex. moms
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Fyrer du for fuglene?
Oliefyrsservice

IPN Service passer også på dit 
fyr. 

Stokerfyr

Står man for en udskiftning 
af sit oliefyr, er et stokerfyr et 
oplagt valg.
Det kan spare dig for rigtig 
mange penge.
Besparelsen i forhold til oliefyr 
er 35-40% hvis man fyrer med 
træpiller.

IPN Service
Assensvej 108
5721 Stenstrup
Tlf. 51 23 32 76

IPN Service i Sten-
strup tager nye mu-
ligheder i brug  for at 
varmen ikke havner 
udenfor.

Vi har købt et termografisk 
kamera der kan afsløre hvor 
varmen slipper ud.
Det er et varmefølsomt infra-
rødt kamera der afslører det-
te, oplyser Peter Nielsen.
Kameraet er med til at finde 
hvor der er fugt og hvor der 
mangler efterisolering. Selv 
skimmelsvamp kan det finde. 
Ved at måle både på yder- og 
indemuren kan den afsløre 
skimmelsvampen. Termografi 
kan også bruges til tilstands-
rapport når huset skal sæl-
ges. 
Termografi er med til at und-
gå fugtskader, men der også 
rigtig mange penge at spare 
på den efterisolering som ter-
mografien kan påvise.

OlIEFyrSSErVIcE
 l Døgnvagt
 l Hovedeftersyn
 l Kedelrens
 l Altid nye oliefyr på lager
 l cirkulationspumper m.m.

TlF. 51 23 32 76
IPN Service 

Peter Nielsen · Assensvej 108 · 5771 Stenstrup

IPN

IPN

Jessens Mole 15 
5700 Svendborg
Tlf: 70 300 330
www.kortermann-it.dk

HP Mini 210-1020eo 
Atom N450 10.1” LED 1GB 
250GB Win7 Starter GMA 3150 

TCO 05 Energy Star 
1000:1 250 Nits 5ms 
1440x900

Gode HP tilbud fra Kortermann-IT
HP LE2201w 22” 
Widescreen LCD Monitor

Kr. 999,- 
excl. moms

Kr. 2.299,- 
excl. moms
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Lindpro a/s
Den landsdækkende 
el-installatørvirksom-
hed åbnede pr. 1. 
april 2009 afdelingen 
i Svendborg, der med 
adskillige igangværen-
de projekter og flere 
spændende initiativer 
på bedding oppebærer 
et fornuftigt aktivi-
tetsniveau 

”Lindpros Svendborg-afdeling 
tæller 7 montører og lærlinge 
plus en enkelt administrativ 
medarbejder” udtaler afde-

lingsleder Per Axfort. ”Efter 
motorvejens etablering er byen 
inde i en rivende udvikling og 
er af samme grund blevet et 
meget spændende sted at ar-
bejde.” 

Store lokale projekter

”På det seneste har Lindpro 
medvirket ved realiseringen 
af tre store projekter i Svend-
borg. Lindpro har stået for hele 
el-entreprisen samt brand-
alarmen på det spændende in-
stitutionsbyggeri Børnely. For 
fagforeningen FOA har Lind-
pro forestået el-entreprisen af 
et større tilbygningsprojekt 
ovenpå en eksisterende byg-
ning i Møllergade. Omkring 
den igangværende renovering 

af Borgerforeningen varetager 
Lindpro totalrenoveringen af 
samtlige installationer i for-
bindelse med el, brand og ty-
veri.”  

Lindpro kan det hele

”Blandt firmaets øvrige akti-
viteter er løsning af en bred 
vifte af mindre opgaver, der 
spænder lige fra smårepara-
tioner og udskiftning af el-in-
stallationer til alle former for 
underleverandøropgaver. For 
Bowl ’n’ Fun Svendborg har vi 
således varetaget renoverin-
gen af hele deres el- og alarm-
område. Lindpro kan det hele 
og servicerer både erhvervs-
drivende og private. Ring og 
hør nærmere.”   

Lindpro a/s 
Ryttermarken 4
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 65 00
svendborg@lindpro.dk
www.lindpro.dk

 ERHVERV FYN
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Alsidig sydfynsk  
broderivirksomhed

salg af rideudstyr på program-
met – sadelunderlag, ridejakker 
og veste.

Når det gælder privatkunde-
markedet er hovedaktiviteterne 
broderi på dåbskjoler og gave-
artikler som håndklæder, caps 
og T-shirts. En gave med en 
personlig hilsen er altid et sik-
kert hit, og kunderne er meget 
kreative. Med hensyn til tekst 
og motiv er det kun fantasien, 
der sætter grænser”, smiler 
Dorthe Hansen. Udover brode-
riet har jeg et bredt udvalg af 
caps, T-shirts, fleecejakker og 
trøjer på programmet – alt sam-
men i høj kvalitet. Ring og hør 
nærmere…”

Ollerup-virksomheden DH Reklamebroderi 
grundlagdes i 1997 af Dorthe Hansen. Firmaet 
er leveringsdygtigt i alle former tekst og motiv-
broderi, som afsættes til en bred vifte af kun-
der, der geografisk fordeler sig over hele landet 

”Jeg har valgt at drive min 
virksomhed som et solofore-
tagende”, fortæller indehaver 
Dorthe Hansen. ”Det har den 
positive effekt, at jeg i kraft af 
mit overblik over alle opgavefor-
løbets faser, kan imødekomme 
kundernes ønsker, yde god ser-
vice og levere til tiden.”

Virksomheder, foreninger 
og private

”Når det gælder den erhvervs-
relaterede del af firmaets ak-
tiviteter, medvirker jeg i et 
netværk, der bl.a. omfatter en 
række firmaer indenfor profil- 
og erhvervsbeklædning. I for-
eningssammenhæng leverer jeg 
primært broderi og beklædning 
til hestesportslige foreninger og 
klubber. Et par gange om året 
drager jeg ud med mit mobile 
værksted – primært for at be-
søge en række hestestævner. 
Udover broderiet har firmaet 

D.H.

DH Reklamebroderi
Kohavevej 65 · Ollerup 
5762 Vester Skerninge 

Tlf 62 22 92 00
dhrebr@post11.tele.dk

www.dhreklamebroderi.dk

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

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

SyDFyNS MASKIN SErVIcE

Tlf. 62 24 15 36
Tvedvej 170 · Tved · 5700 Svendborg

Praksis Arkitekter
Arkitekter MAA medl. af Danske Arkitekter

Grønnegade 4 · Troense · 5700 Svendborg
Tlf. 35 55 20 38

www.praksisarkitekter.dk

Praksis blev af Odense Kommune præmieret for Kulturmaskinen 
ved Brandts Klædefabrik – tak for det
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Klassisk og gourmet 
på Krovej
Afsættet fra gourmetrestau-
ranten Den Røde Cottage i 
Klampenborg nord for Køben-
havn er langt – men helt na-
turligt.
Susanne og Lars Thude fort-
sætter dermed deres fælles 
lidenskab for tilberedning og 
servering af god mad inspire-
ret af det danske og franske 
køkken – hun med nordfynsk 
baggrund, han med vestjysk 
afsæt.

De bedste råvarer

Parrets nye fælles arbejds-
plads, den smukke og charme-
rende kro med historie tilbage 
til 1700-årene, passer perfekt 
til det danske køkken.
- Til hverdag er der nok mest 

efterspørgsel på klassiske ret-
ter, som bl.a. en god wiener-
schnitzel. I weekenderne vil 
gæsterne formentligt i højere 
grad forkæle sig selv med gour-
metmad. Under alle omstæn-
digheder bruger vi kun årsti-
dens bedste råvarer, forklarer 
køkkenchef Lars F. Thude.

Stærk baggrund

Som udlært kok har han bl.a. 
arbejdet som køkkenchef hos 
Plaza i Odense og sammen 
med den internationale stjer-
nekok Michel Michaud på Ma-
rie Louise, ligeledes i Odense.
Wienerschnitzel, bøf af okse-
filet, torsk indbagt i butterdej 
eller Dagens Ret er blandt de 
klassiske muligheder. Gour-

metmenuen går op til seks ret-
ter for 498 kr.
Til frokost bydes der bl.a. på tre 
slags Christiansøsild, frokost-
bøf med bløde løg og franske 
oste med syltede valnødder.

Overnatning og møder 

Fire charmerende værelser i 
engelsk stil står klar ved over-
natning, og der er mulighed 
for møder og fester op til 120 
gæster.
Frederik d. 6. gjorde holdt 
ved kroen i 1788. 28. septem-
ber 1840 var der igen royale 
gæster, da Konge Kristian d. 
8. kom forbi efter indvielse af 
Faaborg Rådhus. Kroen er nu 
renoveret med respekt for den 
oprindelige stil. 

Vester Skerninge Kro · Krovej 9 · 5762 V. Skerninge · Tlf. 62 24 10 04
www.vesterskerningekro.dk · kontakt@vesterskerningekro.dk

Vester Skerninge Kros nye forpagtere springer ud i foråret med friske 
kulinariske fortolkninger til hverdag, weekend og fest
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                     Murermester Bigler

Alt i reparation og vedligeholdelse

Tlf. 22 47 22 05
www.murermesterbigler.dk

Vi laver alt fra at skifte en enkelt flise, en mursten til at vandskure din facade 
eller opbygning af tilbygning og lignende.

Intet er for stort eller småt. Skal I have lavet så ring og få en snak.

Vi svarer også om aftenen. I er velkommen til at kontakte os i weekenden og søn- og helligdage.
Her mener vi det, når vi ser, at vi altid er behjælpelige!

Borgerforeningen/
Kulturhus Svendborg

Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal.      

Bygherre:  
Borgerforeningen/  
Kulturhus Svendborg 
Status: Under opførelse 
Kultur:  
2.700 m² ombygning,  
renovering og nybygning

Byggeriet af Borgerforenin-
gen er nu i fuld gang og  
2010. Opgaven består af en 
total renovering af den ek-
sisterende Borgerforening 
med tilføjelse af en ny foyer-
bygning, i alt 2700 m2. Fo-
yerbygningen får en central 
placering i Svendborg; med 
Svendborg Teater og et af 
byens ældste huse Anne 
Hvides Gaard som naboer, 
og med  byens rådhus som 
genbo. 
Borgerforeningen får med 
den nye foyerbygning tilfø-
jet en moderne og åben ind-
gangsetage, der henvender 

sig ud mod byrummet og er 
en offentlig platform med 
alle udadvendte aktiviteter. 
Etagen ovenover vil være 
mere indadvendt med funk-
tioner rettet mod husets 
brugere. Foyeren supplerer 
Borgerforeningens eksi-
sterende faciliteter med en 
cafe med køkken, siddemu-
ligheder og lounges samt en 
åben dobbelthøj forbindelse 
mellem de to etager. Fra fo-
yeren vil der være adgang til 
samtlige sale, herunder også 
til Svendborg Teater.
Facaden på den nye foyer 
passer sig ind i området med 
en afrundet form, der skaber 
et defineret gårdrum mod 
teateret. Facaden beklædes 
med tombak – en legering 
bestående af zink og kobber, 
der over tid patinerer til en 
mørk gylden nuance. Guld-
salens facade er med ombyg-

ningen blevet frilagt og får 
sit eget udtryk med fløjdøre 
i glas, der åbner op mod den 
nye Rådhusplads.
Borgerforeningen finansie-
res af det lokale erhvervsliv, 
Svendborg kommune, Lo-
kale & Anlægsfonden og A P 
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Krukke-Huset i 
forårshumør 

Én af Svendborgs mest spændende  
specialforretninger har et overdådigt udvalg af 

tilbehør til den moderne bolig

Krukke-Huset
Håndværkervænget 4B · Tved · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 12 12 · krukke-huset@pc.dk · www.krukke-huset.dk

Leder Du efter frostsikre 
krukker og tilbehør til haven 
i anderledes og specielt design, 
havemøbler i jern, vandkunst 
ude og inde, lanterner og lys, 
dørmåtter, lækker brugskunst, 
wellnessprodukter, specielle 
gave eller fest- og dekorations-
materialer, unikke diodelys 
samt håndmalede stearinlys til 
bryllup, barnedåb, fødselsdag 
eller anden festlig lejlighed? 
Så er du havnet det helt rig-
tige sted hos Krukke-Huset 
og indehaveren Yvonne Schjøtt 

Hansen. Her finder kunderne 
Sydfyns største udvalg under et 
tag i specialforretningens 357 
kvadratmeter store butik med 
tilhørende gårdhave og gratis 
parkering lige ved døren.
Webshoppen er husets nye 
gren, der på sigt skal vokse i 
sortiment og udvalg. Webshop-
pen er åben hele døgnet, mens 
butikken holder åbent alle 
ugens dage. 
Lige nu er huset i forårshumør 
med oprydningsudsalg og sto-
re besparelser. 

NYT FIRMA
Så er vi klar til at byde 
nye såvel som gamle kunder 
velkommen i vores nye fi rma 

 
Vi tilbyder alt indenfor:
• Gas- og oliefyrs service

• Abbonomentsordning

KONTAKT OS PÅ 
TLF. 29 37 56 57

✂ ✂

✂

klip ud og gem

FYNS GASTEKNIK

NYT FIRMA
Så er vi klar til at byde 
nye såvel som gamle kunder 
velkommen i vores nye fi  rma 

 
Vi tilbyder alt indenfor:
• Gas- og oliefyrs service

KONTAKT OS PÅ 
TLF. 29 37 56 57

� �

�

klip ud og gem

FYNS GASTEKNIK

Kvalitet og 
konkurrencedygtig 

pris
Sydfyns Murer Service leverer 12 års 

tradition for service, kvalitetsarbejde, gode 
priser og tilfredse kunder.

Sydfyns Murer Service
Hostrupsvænge 26 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 41 45

www.sydfynsmurer.dk · sydfynsmurer@youmail.dk

Murermester Johnny Poulsen, 
indehaver af Sydfyns Murer 
Service, har siden firmaets 
begyndelse i 1998 deltaget i 
opturen i det nye årtusindes 
første årti og skabt en god og 
solid kundekreds. 
Sydfyns Murer Service udfø-
rer opgaver for både private, 
erhvervskunder og offentlig 
institutioner. Murervirksom-
heden leverer traditionelt mu-
rerarbejde og totalentrepriser 
og herunder ny-, om- og tilbyg-
ninger, renovering af boliger 
og badeværelser, tag og faca-
der med mere.

– I den senere tid har vi lavet 
en del indvendige renoverin-
ger af ældre huse. Som noget 
forholdsvis nyt har vi blandt 
andet udført et system, der 
betyder, at stort set alle slags 
vægge som gips, gasbeton eller 
pudsede, kommer til at ligne 
nye vandskurede vægge. 
- Det færdige resultat er så 
flot, at man ikke kan se forskel 
på, om udgangspunktet er en 
murstensvæg eller en gipspla-
devæg. Det nye system er en 
god og nem løsning, der giver 
boligen et helt nyt udseende, 
fortæller Johnny Poulsen.

Autohjælp/Autotransport
hele døgnet

Albjergvej 84 · 5883 Oure

62 28 11 72 · 40 28 11 72
www.autogaarden-albjerg.dk

mog@larsen.mail.dk

Vi serverer oplevelser
for alle
Bordbestilling 72 18 55 55 
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Vi er blevet rigtig godt modtaget af svendborgenserne og vi har sat vores 
fingeraftryk i forbindelse med sponsorater og støtte til forskellige forenin-
ger. Vi er rigtig tilfredse med den store tillid som rigtig mange har udvist os 
ved at blive kunde i vores afdeling på Faaborgvej 25 i Svendborg. 
Rise Sparekassens kundemasse er øget med over 550 nye kunder i år 2009. 
Der kommer  flere og flere til, hvilket passer os rigtig godt. Skal du være 
vores næste privat- eller erhvervs-
kunde?? Kun hvis du søger et solidt 
fuldservice pengeinstitut, med en 
solvens som er 3 gange større end 
lovgivningskrav, ønsker proaktiv-
rådgivning hvor der ikke rådgives 
om et enkelt produkt uden at kende 
konsekvensen af produktet samspil 
med din samlede økonomi samt et 
pengeinstitut som kan fejre 150 års 
jubilæum i 2010.

Hovedsæde: Store Rise Landevej 10, 5970 Ærøskøbing
Filial: Faaborgvej 25, 5700 Svendborg
 www.risespar.dk

Vi tilbyder:
Privat slagtning · Grill · Mad ud af huset · Storkøb

Skal der holdes fest så kom og få et tilbud 
Vi giver gerne råd og vejledning 

Intet er for stort
Din kød leverandør i det sydfynske

Se vores fordelagtige priser på vores hjemmeside

www.gudmeprivatslagteri.dk

Slagtermester John F. Nielsen
Teglværksvej 89 · 5884 Gudme

Tlf. 62 25 10 81 · 21 64 84 81
johnf@nielsen.mail.dk

Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg
Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk

 t tagrenovering
 t nybygning
 t tilbygning

tømrermester: Christian Midtgaard Dam
adresse:  Elmevej 7 · 5762 Vester Skerninge
mail: dam@6pm.dk

tlf.: 2986 0003

tømrer & totalentreprise

Sofienlund mASKINSTATION 
v/ Tom Jacobsen

Bankevej 5 · 5892 Gudbjerg
Tlf. (Tom) 62 26 10 90 · 20 31 93 31

l Haveservice

l Vinduespudsning

l Rensning af tagrender

l Mindre håndværksmæssige 
 opgaver

l Rengøring

l Tømning af dødsboer  
 samt klargøring af hus til salg

ring for 

uforpligtende 

tilbud

Slut med pakkeløsninger
(betal kun for det du har brug for)

Freunds multiservice
Tvedvej 186
5700 Svendborg
tlf. 20 23 92 72

www.freundsmultiservice.dk
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Åbent Hus arrangementet ved AOF Sydfyn lørdag d. 13. 
marts fra kl. 10 – 16 giver alle interesserede lejlighed til 
at opleve et varieret udbud af kulturelle, uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssige aktiviteter, huset i Vestergade 
23 lægger lokaler til.

AOF Sydfyn Erhverv er en
del af dette og vil gerne 
åbne dørene for det lokale 
erhvervsliv og have en dia-
log om, hvordan sam-
arbejde kan bidrage til ud-
viklingen af Sydfyn, ja hele 
Fyn for den sags skyld! 
Erhverv samarbejder alle-
rede nu med fynske virk-
somheder, fagforeninger og 
uddannelsesinstitutioner 
om at få opkvalificeret 
medarbejdere og ledige og 
møder på trods af  krisen

velvilje, når der er brug 
for f.eks. praktikpladser til 
ledige, men alle gode kræf-
ter kan bidrage konstruk-
tivt til erhvervsudvikling, 
højere beskæftigelse og det 
gode fynske liv.

Debatmøde 
Som led i Åbent Hus 
afholder Erhverv den 13. 
marts kl. 11.30 – 12.30 
et debatmøde i salen med 
deltagelse af politikeren 
Pernille Rosenkrantz-Theil,

formanden for Integrati-
onsrådet Nebiye Corap, 
HR-og afdelingsleder Peer 
Zartov-Andreasen fra Per-
nod-Richard Denmark i 
Svendborg og Jesper Rü-
bot Boje, som har haft eget 
shippingfirma, været ledig 
og nu er optaget på SoSu-
skolen. 
Alle fire paneldeltagere er
med til at sætte spørgs-
målstegn ved ”Det frie 
valg”, når karrieren er gå-
et i stå, har taget en ny ret-
ning eller måske aldrig er 
kommet i gang. Det er altid 
spændende at spørge sig 
selv som person og lokal-
samfund med Hugos ord: 
”Hvor skal vi hen, du?”

Gratis entré
Den varme kaffe og den 
søde kage står parat til alle 
gæster, som har lyst til at 
se, høre, ytre sig eller bare 
være til stede i et stort hus 
med udstillinger, et inter-

Åbent Hus 

nationalt islæt i form af 
ungarske kunstnere og et 
varieret udbud af arbej-
dende værksteder. 
Se programmet for Åbent 
Hus-dagen på hjemmesiden 
www.aofsydfyn.dk.

AOF Sydfyn - Vestergade 23 - 5700 - tlf. 62217373 - www.aofsydfyn.dk

med fokus på ”Uddannelse og beskæftigelse 
– det frie valg”

Pernille Rosenkrantz-Theil

VI HJÆLPER JER PÅ VEJ
Tlf. 70 300 820 · sydfyn@3f.dk · www.3f.dk/sydfyn

Vejen til god 
arbejdskraft går 
gennem uddannelse 
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At vælge nye vinduer og 
døre er en beslutning, 
der har vidtrækkende 
konsekvenser. Vi viser 
dig, hvad du skal være 
opmærksom på, når du 
skal have skiftet dine 
vinduer og døre.  

Det betaler sig at 
vælge sine vinduer med 
omhu – med tanke på 
både kvalitet, æstetik,  
vedligeholdelse og  
økonomi. Kig forbi!

Lysgaard Vinduer & Døre · Viebæltet 3 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 20 69 · 31 77 92 15
www.lysgaardvinduerfyn.dk · post@lysgaardvinduerfyn.dk
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Dansk Vindues Certificering

Inspiration... 
Vi tilbyder 
kvalitetsvinduer  

Vi tilbyder produkter udført i Fyr Kerne
træ, Kombineret Træ eller Aluminium med 
finish og detaljer ud over det sædvanlige 
og med op til 10 års garanti. Få besøg af 
en af vores konsulenter. Opmåling og råd
givning er både gratis og uforpligtende, 
men en nødvendighed for et godt resultat 
til den rette pris. 
Uanset om I selv ønsker at montere eller 
om vi skal stå for dette, kan det i begge 
tilfælde være en god og sikker løsning at 
rådføre sig med professionel ekspertise. 

Besøg udstillingen:
Onsdagtorsdag kl. 1016.30

Fredag kl. 1015.30
Lørdag kl. 1013

Se meget mere på www.c-tec.dk

Kameraer • Day&Night Vision • Monitorer
Infrarøde kameraer • Kabler • Stik
Digitale Videorecordere 4/8/16 kameraer
med internet tilslutning og USB-Backup

Komplet farveløsning:

4 Infrarøde vandalsikre
kameraer, kabler og
digital harddisk-recorder
med internettilslutning
ialt incl. moms

kr.: 7.995,-FORÅRSTILBUD

Stort udvalg i robuste infrarøde
kameraer til såvel indendørs som
udendørs brug, alle i farve.
Priser fra kun kr.: 795,-

Vestergade 32 E • 5700 Svendborg • Tlf: 6170 4008 • www.c-tec.dk
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Laid back gourmet

– En lækker madoplevelse med 
plads til afslapning og tæt dia-
log med køkkenet. Der er da 
helt i orden, hvis gæsterne gør 
lidt grin med mig. Så gør jeg 
gengæld næste gang, lyder det 
med et stort smil fra indehaver 
og køkkenchefen Jeff Scott Fo-
ster, der stammer fra den syd-
engelske badeby Torquay.
Ja, måske er der virkeligt en 
forbindelse mellem den engel-
ske koks bagland og stemnin-
gen på Restaurant 5. Torquay 
er nemlig også byen, der danne-
de rammen om optagelserne til 

den verdensberømte engelske 
tv-serie Halløj på Badehotel-
let (Fawlty Towers), der gjorde 
John Cleese berømt i 1970’erne.
– Vi laver rigtig god mad, ho-
vedsageligt med fynske råvarer, 
forklarer Jeff Scott Foster, der 
før har arbejdet på tre Michelin-
restauranter i London og senere 
i København.
Restaurant 5’s navn er inspire-
ret af det første tal i de fynske 
postnumre.  Spisestedet ønsker 
dermed at bruge alle ”de fanta-
stiske kvalitetsprodukter, som 
Fyn kan levere og producere”.

Restaurant 5
Havnepladsen 3A · 5700 Svendborg

Tlf. 72 18 55 55 · www.restaurant5.dk · info@restaurant5.dk 

Restaurant 5 serverer tilbagelænede  
dansk-engelske gourmetoplevelser  
med højt humør og rimelige priser

Det er ikke bare gas

Et velfungerende arbejdsfæl-
lesskab gennem en længere 
årrække blev for knap et år 
siden begyndelsen på det nye 
sydfynske firma Fyns Gastek-
nik. 
Trods firmaets unge alder re-
præsenterer indehaverne Jan 
B. Nielsen og Keld Jørgensen 
en samlet erfaring på knap 50 
år, når det handler om natur-
gasinstallationer og tilhørende 
service, renovering og nye an-
læg.
- Vi er faktisk meget overra-

skede over den gode start, vi 
har fået med firmaet. Allerede 
efter få uger var vi nødt til at 
ansætte en ekstra mand, der 
nu primært laver vvs-opgaver, 
forklarer Keld Jørgensen.
Svendborg, det øvrige Sydfyn 
samt Midtfyn er den primære 
hjemmebane for Fyns Gastek-
nik. Firmaet løser dog også 
opgaver på det øvrige Fyn og 
bruges desuden som underle-
verandør for andre VVS-fir-
maer. 

Fyns Gasteknik · Tved Kirkevej 5A · 5700 Svendborg
Tlf. 29 37 56 57 / 29 37 56 58 · fgt@fynsgasteknik.dk 

www.Fynsgasteknik.dk

Fyns Gasteknik er kommet godt fra start  
med næsten 50 års erfaring i naturgas, service, 

renovering og nye anlæg

NYT FIRMA
Så er vi klar til at byde 
nye såvel som gamle kunder 
velkommen i vores nye fi rma 

 
Vi tilbyder alt indenfor:
• Gas- og oliefyrs service

• Abbonomentsordning

KONTAKT OS PÅ 
TLF. 29 37 56 57

✂ ✂

✂

klip ud og gem

FYNS GASTEKNIK

                                V/ Erland Sejten

i VVS
i Blikkenslager
i Olie og Gasservice

Gudme VVS & Blik ApS

Bil 40 98 31 92 · Tlf. 62 25 31 92
Søvangen 14 · 5884 Gudme

NU OGSÅ 

WEBSHOP

Sydfyns største udvalg i:
Havekrukker · vandkunst til ude og inde · jernhavemøbler

unika brugskunst og boliginteriør · kunstige planter · lanterner og lys
specielle håndmalede lys til bryllup og barnedåb, 

festartikler og gaveideer til alle aldre og anledninger. 
En oplevelse og inspiration for hele familien.

Parkering lige døren.

Kig ind i butikken eller på webshoppen. Lige nu er huset i forårshumør 
og holder oprydningsudsalg med store besparelser

Tlf. 62 22 12 12
Håndværkervænget 4B · Tved N.Ø. · 5700 Svendborg

Se åbningstider og produkter på www.krukke-huset.dk
Meget mere end krukker

Sofienlund MASkinSTATion 
v/ Tom Jacobsen

Bankevej 5 · 5892 Gudbjerg
Tlf. (Tom) 62 26 10 90 · 20 31 93 31
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Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 22 70 31

Fra tegning til indflytning
tag FLEXBOLIG med på råd

✔ vi er gode

✔ ikke dyre

✔ fleksible

✔ servicemindede

Jeres nye hus
er i gode
hænder hos:

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 31 · mail@flexbolig.dk

Se mere på www.flexbolig.dk
- og lad os så mødes hos jer eller hos os.

Fr
a
te

g
n
in

g
ti
l
in

d
fl
y
tn

in
g

ta
g

FL
E
X
B
O
LI
G

m
ed

p
å
rå

d

✔
vi

er
go

d
e

✔
ik
ke

d
yr
e

✔
fl
ek

si
b
le

✔
se

rv
ic
em

in
d
ed

e

Je
re

s
n
y
e
h
u
s

er
i
g
o
d
e

h
æ
n
d
er

h
o
s
:

N
y
b
o
rg

v
e
j
5

·
5
7
0
0

S
v
e
n
d
b
o
rg

tl
f.

7
0

2
2

7
0

3
1

·
m

a
il
@
fl
e
xb

o
li
g
.d

k
S
e
m

e
re

p
å
w
w
w
.fl

e
xb

o
li
g
.d

k
-
o
g

la
d

o
s
s
å
m

ø
d
e
s
h
o
s
je
r
e
ll
e
r
h
o
s
o
s
.

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

Bogføring og perioderegnskaber 

Årsrapporter og 
personlige regnskaber 

Selvangivelser · Budgetter 

Administration · Rådgivning 

Tinghusgade 28, 3. sal
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 40 35
www.cr-revision.dk
cr@cr-revision.dk

v/ Bent F. Nielsen ·  www.ri-bol.dk
Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg

Telefax 6222 8442

Alt indenfor:

• SlAmSuGninG
• induStriSpulinG
• KlOAKrenSninG
• KlOAK-tV
• tAnKrenSninG
• induStrirenGørinG

Fareklassegodkendte biler!

tlf. 6221 1484

Dalsgaard’s Have & Anlæg 
v/ Brian Dalsgaard, 

Tlf. 6138 5585

Hovedgaden 9 · 5932 Humble

www.grøntmedgaranti.dk
brian.dalsgaard@jubii.dk

Dalsgaard’s Have og Anlæg
v/Brian Dalsgaard

6138 5585
Hovedgaden 9 • 5932 Humble

mail:brian.dalsgaard@jubii.dk • www.have-og-anlaeg.dk

Medlem af Humble
Erhvervsforening

✔ Kloak
✔ Entreprenør
✔ Maskinudlejning
✔ Belægning
✔ Træfældning
✔ Erhverv/Privat

Dalsgaard’s Have og Anlæg
v/Brian Dalsgaard

6138 5585
Hovedgaden 9 • 5932 Humble

mail:brian.dalsgaard@jubii.dk • www.have-og-anlaeg.dk

Medlem af Humble
Erhvervsforening

✔ Kloak
✔ Entreprenør
✔ Maskinudlejning
✔ Belægning
✔ Træfældning
✔ Erhverv/PrivatDalsgaard’s Have og Anlæg

v/Brian Dalsgaard

6138 5585
Hovedgaden 9 • 5932 Humble

mail:brian.dalsgaard@jubii.dk • www.have-og-anlaeg.dk

Medlem af Humble
Erhvervsforening

✔ Kloak
✔ Entreprenør
✔ Maskinudlejning
✔ Belægning
✔ Træfældning
✔ Erhverv/Privat
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Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-thuro.dk
www.skipperkroen-thuro.dk 
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Silomaler firma på 
nye hænder

Det drejer sig om en nichevirk-
somhed, der har mere end 25 
års erfaring med afrensning og 
overfladebehandling  af  beton-
siloer. Sælgeren Tom Schmidt, 
har siden 1983 beskæftiget sig 
med dette speciale og har hele 
den danske grovvarebranche 
som kunder.
Tom Schmidt er ansat i det nye 
selskab, Brdr. Folkmann ApS, 
og vil med sin store erfaring på 
området, hjælpe de nye ejere i 
gang med de specielle opgaver.
Udover maling af siloer, har Tom 
Schmidt stor erfaring med ma-
ling af store stålkonstruk tioner, 
brandbeskyttelsesmaling samt 
epoxymaling af betongulve.
Disse elementer skal ligeledes 
implanteres i vores firma, siger 
en af de nye ejere Hans Jørgen 
Folkmann.
Brødrenes eksisterende maler-
firma, beskæftiger i øjeblikket 

16-18 mand. Denne stab udfører  
alle former for malerarbejde, 
primært for private, men også 
erhvervskunder der gerne vil 
have et fint resultat.
Med dette seneste opkøb, føler 
vi os rustet til at gå fremtiden 
sikkert i møde, da det giver os 
flere ben at stå på, udtaler Hans 
Jørgen Folkmann.

Bodøvej 9 · 5700  Svendborg
Tlf. 62 22 49 00

Malerfirma Brdr. Folkmann I/S,har overtaget 
Tom Schmidt Entreprise A/S

»Om vinteren har vi ikke så travlt, 
men så går tiden med at fodre 
ænder og hakke hul i isen« Det er 
rigtig hyggeligt!

Sigma Renova
Isotop Primer, 5L

599,-
Normalpris 779,-

Sigma Renova
Isotop Mat, 5L

699,-
Normalpris 789,-

Sigma Renova
Isotop 10, 5L

699,-
Normalpris 899,-

 

SIGMA Farvecenter H.C. Ørstedsvej 2E 6100 Haderslev Tlf. 74 52 01 44
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Flotte trælofter
- kræver kun den rigtige maling

Skab mere lys, hvis du har gamle eller gulnede 
trælofter eller vægge. Sigma Renova Isotop 
serien er blandt professionelle malere bredt 
anerkendt som markedets bedste spærrende 
og dækkende produkt. 
Grund en gang med Sigma Renova Isotop Primer 
og mal derefter 1-2 gange med Sigma Renova 

Isotop i glans 5 eller 10. Så får du et flot resultat, 
der kan tåle kraftig rengøring og holder sig lys 
i mange år. Kontakt din lokale Sigma Studio for 
flere informationer.

Åbningstider: 
man-fredag 7.00 - 17.00, lørdag 9.00 - 13.00.

Sigma Renova
Isotop Primer, 5L

599,-
Normalpris 779,-

Sigma Renova
Isotop Mat, 5L

699,-
Normalpris 789,-

Sigma Renova
Isotop 10, 5L

699,-
Normalpris 899,-
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Flotte trælofter
- kræver kun den rigtige maling

Skab mere lys, hvis du har gamle eller gulnede 
trælofter eller vægge. Sigma Renova Isotop 
serien er blandt professionelle malere bredt 
anerkendt som markedets bedste spærrende 
og dækkende produkt. 
Grund en gang med Sigma Renova Isotop Primer 
og mal derefter 1-2 gange med Sigma Renova 

Isotop i glans 5 eller 10. Så får du et flot resultat, 
der kan tåle kraftig rengøring og holder sig lys 
i mange år. Kontakt din lokale Sigma Studio for 
flere informationer.

Åbningstider: 
man-fredag 7.00 - 17.00, lørdag 9.00 - 13.00.

Sigma Renova
Isotop Primer, 5L

599,-
Normalpris 779,-

Sigma Renova
Isotop Mat, 5L

699,-
Normalpris 789,-

Sigma Renova
Isotop 10, 5L

699,-
Normalpris 899,-
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Flotte trælofter
- kræver kun den rigtige maling

Skab mere lys, hvis du har gamle eller gulnede 
trælofter eller vægge. Sigma Renova Isotop 
serien er blandt professionelle malere bredt 
anerkendt som markedets bedste spærrende 
og dækkende produkt. 
Grund en gang med Sigma Renova Isotop Primer 
og mal derefter 1-2 gange med Sigma Renova 

Isotop i glans 5 eller 10. Så får du et flot resultat, 
der kan tåle kraftig rengøring og holder sig lys 
i mange år. Kontakt din lokale Sigma Studio for 
flere informationer.

Åbningstider: 
man-fredag 7.00 - 17.00, lørdag 9.00 - 13.00.

Din malingsleverandør
- markedets bedste produkter
fra Farve X-perten
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Den unge Stenstrup-
virksomhed, der er 
leveringsdygtig i alt 
indenfor faget, grund-
lagdes den 1. januar 
2008

”Virksomhedens hovedfokus 
ligger på erhvervsområdet, og 
vores kundekreds fordeler sig 
i forholdet 70/30 på henholds-
vis erhvervs- og privatkunder. 

GJ Anlæg · Assensvej 134 · 5771 Stenstrup · Tlf. 20 57 39 04 · gjanlaeg@hotmail.com

ANLÆG

brolægning 
anlægsarbejde

Tlf. 20 57 39 04

Assensvej 134
5771 Stenstrup

entreprenørarbejdeANLÆG

brolægning 
anlægsarbejde

Tlf. 20 57 39 04

Assensvej 134
5771 Stenstrup

entreprenørarbejde

ANLÆG

brolægning 
anlægsarbejde

Tlf. 20 57 39 04

Assensvej 134
5771 Stenstrup

entreprenørarbejde
ne udenomsarealer – græsslå-
ning, beskæring af buske og 
træer, fejning og meget andet. 
GJ Anlæg står for ærlighed og 
troværdighed i opgaveløsnin-
gen. Ring og hør nærmere…”  

Godt tilbud

GJ Anlæg tilbyder 20% rabat 
på belægningsopgaver med 
Holmegaardsten og med 30x30 
fliser ved bestilling inden 1. 
maj.

Vi opererer over hele Fyn, og 
har eksempelvis løst større 
belægningsopgaver i Odense, 
Nyborg og Svendborg” fortæl-
ler Kent Jespersen.

Fra totalanlæg til  
renovering

GJ Anlæg er leveringsdygtig 
i alt indenfor faget. Firmaets 
opgaver rækker fra totalanlæg 
– f.eks. i forbindelse med store 
boligområder med parkerings-
arealer, veje og stisystemer 

– over enkeltstående opgaver 
som havemiljøer og indkørsler 
til en masse forskellige reno-
veringsopgaver. Blandt GJ 
Anlæg største aktiviteter er 
forskellige flise- og granitop-
gaver. Firmaet opererer både 
som hovedentreprenør og som 
underleverandør i forskellig 
sammenhæng. 

Erhvervsservice

”Erhvervsservice omfatter for-
skellig vedligeholdelse af grøn-

ANLÆG

brolægning 
anlægsarbejde

Tlf. 20 57 39 04

Assensvej 134
5771 Stenstrup

entreprenørarbejde

c-Gulve ApS · lykkevalg 10 · Korinth
5600 Faaborg · Tlf. 62 65 16 75
mobil 28 97 67 93 · cgulve@mail.dk

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555
lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Vi udfører opmåling i forb. med:
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 

og påfyldninger mv.

KØB l SALG l BYTTE
RepaRation af bileR l alle mæRkeR

Speciale l RepaRation af motoReR
og geaRkaSSeR man./aut.

  Værksted: 3211 1696
 Korosh: 2369 5946
 Mail:  nkbiler@gmail.com
 Web: www.nkbiler.dk

poRtHuSVænget 14 l 5700 SVenDboRg
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25 år med regnskab  
og bogføring
Nina Nielsen, inde-
haver af Svendborg 
Bogføring og Revision, 
runder 25 år med tæt-
te forhold til foreløbigt 
343 små og mellem-
store erhvervskunders 
økonomi 

– Jeg husker, at jeg som 25-årig 
åbnede forretningen i Bager-
gade i Svendborg, 1. februar 
1985. Kort efter skrev Fyns 
Amts Avis en artikel om min 
nye virksomhed, og omtrent 
samtidigt fik jeg de første kun-
der, forklarer Nina Nielsen.

Hele vejen rundt

I dag er Svendborg Bogføring 
og Revision en solid og velkendt 

medspiller til en lang række 
virksomheder over stort set 
hele Fyn.
- Aktuelt har jeg omkring 60 er-
hvervskunder, lige fra det lille 
enkeltmandsfirma til det store 
ejendomsudlejningsselskab. 
Alle brancher er repræsente-
ret, forklarer Nina Nielsen.
For øjeblikket får hun deltids-
hjælp i forretningen af datteren 
Christina, der netop er uddan-
net finansøkonom. Underhold-
ningen i forretningen forestås 
blandt andet af den cirka fire-
årige kontorhund Buller.

Aktiv sparring

Nina Nielsen forklarer, at der 
selvfølgelig er forskel på hvilke 
ydelser, de enkelte virksomhe-
der har brug for. Nogle virk-
somheder har brug for hjælp til 
det hele, andre har brug for en 

aktiv sparringspartner på side-
linien.
- Vi løser alle opgaver for vores 
kunder. Foruden vejledning, 
rådgivning, bogføring, regn-
skab og skat, som vi selv udfø-
rer, samarbejder vi med et re-
gistreret og et statsautoriseret 
revisionsfirma, hvor kunderne 
herigennem tilbydes revision, 
fortsætter Nina Nielsen. 
Foruden anbefalinger mund 
til mund markedsfører Nina 
Nielsen også forretningen via 
almindelig annoncering og nu-
værende sponsorater til Svend-
borg Rabbits, Tved Boldklub og 
GOG, sidstnævnte siden 1997.
- Jeg plejer at sige, at jeg leverer 
en god kvalitet til prisen, lyder 
det fra den flittige revisor, der 
højst holder én uges ferie årligt 
plus lidt løse dage.

Svendborg Bogføring og Revision · Ryttermarken 29 · Svendborg · Tlf. 62 22 88 22 · nina.nielsen@get2net.dk

Perlen ved Svendborgsund
– er beliggende i den idylliske gamle skipperby 
på øen Tåsinge lige ud til det dejlige blå 
Svendborgsund

Vi har flere møde- og konferencelokaler, 
det største med plads til maksimum 
120 deltagere, dog afhængig af borde og 
stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge
5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12
www.hoteltroense.dk

Hotel Troense

www.dahlgaardstegnestue.dk

Vi støtter 
Svendborg 

Håndboldklub
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OPLEV MERE

www.nordic-ferry.com 

Esbjerg

Sælvig

Spodsbjerg

Tårs

Fanø

Hou 

Ystad 
Køge

Sassnitz

Rønne

Bøjden

Kolby Kås
Kalundborg

Fynshav

at en opgave kan følges til dørs. 
I vores verden hænger arkitek-
tur og design uløseligt sammen, 
og da arkitektur både er noget 
man mærker, ser og rører ved, 
skal det være i orden helt ned til 
dørgrebet. Vores succes afhæn-
ger af kundens tilfredshed.

»F2 arkitekter forestår alle 
typer af arkitektarbejde, her-
under, skitsering og ideforslag, 
myndighedsbehandling, 3D vi-
sualiseringer, bygherrerådgiv-
ning, tilsyn, entrepriseledelse og 
byggestyring«, beretter Carsten 
Bonde Schaarup. Sammen med 
Michael Royal Petersen ejer og 
driver han tegnestuen i Nyborg.  
Indtil nu er kendskabet til fir-
maet kun udbredt via mund-til 
mund, og det er vi stolte over, 
da vi på den måde er kommet 
rigtigt godt fra start«, fortæl-

ler Michael Royal Petersen.  »Vi 
samarbejder fast med at andet 
arkitektfirma, og omkring stør-
re projekter kan vi trække på 
et kompetent og velfungerende 
bredt netværk, der blandt andet 
består af landskabsarkitekter 
og ingeniører.« 

Arkitektur er noget man  
mærker, ser og rører ved

F2 arkitekter er et lille firma, 
hvorfor der er en tæt kontakt 
og dialog med kunden. Kunde-
kredsen omfatter privat- og er-
hvervskunder og udbygges hele 
tiden. Vi er meget dedikerede 
i vores arbejde og brænder for 
god arkitektur. Størrelsen på 
vores organisation gør, at vi hele 
tiden har fingeren på pulsen, og 

arkitekter

Arkitektfirmaet 
stiftedes marts i år, 
og trods dets unge 
alder kan inde-
haverne Michael 
Royal  Petersen og 
Carsten Bonde 
Schaarup trække på 
en fagligt, bredspek-
tret og solid 
erfaringsbaggrund

F2 

      arkitekter

Kontakt:
www.f2ark.dk
info@f2ark.dk



 ERHVERV FYN  ERHVERV FYN

ERHVERV FYN 2010 · 63

Øster Åby Vognmands- 
og Entreprenørforretning

Aut. kloakmester

JORD · VEJ · KlOAKARBEJDE

Åbyskovvej 3 B · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 10 · Mobil 30 66 2110

www.oesteraaby.dk 

Aut. Kloakmester Henning Larsen

l Slamsugning

l Højtryksspuling

l containerudlejning

l Kranarbejde

l Kloakarbejde

l Jordarbejde

l Drænarbejde

l Nedbrydning

l Belægningsarbejde

l Presning af rør under vej – huse

når det gamle oliefyr 
skal udskiftes

Solvarmekompendium

Vejledning i dimensionering 

og installation af solvarmeanlæg

2010

Biovarme A/S

Industrivej 1

5792 Årslev 

Tlf. 65 994 995

Fax  65 994 996

post@biovarme.dk

www.biovarme.dk

Biovarme A/S
Industrivej 1 · 5792 Årslev  
Tlf.  65 994 995 · Fax  65 994 996  
post@biovarme.dk · www.biovarme.dk

Ring  65 994 995 og få et gratis eksemplar af vores  
Solvarmekompendium 2010 med  færdige pakkeløsninger.

- din specialist i rådgivning  
og dimensionering af:

komplette brændefyringsanlæg.
komplette solvarmeanlæg.
kombination af solvarme- og  
brændefyringsanlæg.
DENVIRO træpillefyr.

•
•
•

•

l 24 timers service  l medsejlende montører
l Overhaling af alle typer motorer  l understøbning med Epocast 36
l Overhaling af turbolader  l Opretning med nyeste laserudstyr
l Alt i smedearbejde  l Reparation af entreprenørmaskiner
l Supervisor  l Slibning af motorstativ med
l Elektronisk autolog  l chris-marine 00-600 mm

Trappehavevej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778

E-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk

»HP Tag Aps har skiftet ejer 
og er flyttet til Kværndrup, 
men derudover kører vi videre 
i samme ånd som hidtil. Den 
gode medarbejderstab fortsæt-
ter, og dermed videreføres den 
faglige dygtighed og det høje 
serviceniveau, vi er kendt for«, 
beretter firmaets ny indehaver 
Kim Sønderlyng. »HP Tag ApS 
har fire medarbejdere inklusi-
ve min kone Laila, der står for 
det administrative, og mig. 
Vi har et godt samarbejde med 
de fynske tømrermestre og 
spænder fra mindre vedlige-
holdelses- og reparationsopga-
ver til etablering af alle typer 
tage – heriblandt liste- og fo-
lietage. Sidstnævnte er lavet 
af elastisk plastmateriale, der 
lægges uden brug af ild og er 
så godt som vedligeholdelses-
frit.«

Fra sommerhuse til  
virksomhedsdomiciler

»Udover lægning af nye tage 
er renovering og efterisole-

ring store aktiviteter. Efter-
isolering af flade tage giver 
god varmeøkonomi og gamle 
paptage kan på samme måde 
bringes i overensstemmelse 
med nutidens krav. Ofte løser 
vi sjove og udfordrende spe-
cialopgaver, hvor vi på genta-
gen basis må opfinde den dybe 
tallerken. Vores medarbejdere 
har efterhånden set de fleste 
hustyper fra oven – fra som-

merhuse til villaer, parcelhuse 
og virksomhedsdomiciler. Ring 
og få et godt tilbud. Ofte er det 
ikke særligt meget dyrere end 
den lokale trælasts pris på for-
bruget af pap...« 

HP Tag ApS

HP Tag ApS
Odensevej 4  

5772 Kværndrup 
Tlf. 62 63 19 58 

Mobil 21 77 65 76
salg@hp-tag.dk

Efter fem års arbejde 
i virksomheden har 
Kim Sønderlyng netop 
overtaget det kendte 
tagdækningsfirma 
efter dets hidtidige 
ejer og grundlægger 
Henrik Petersen. I 
forbindelse hermed 
er firmaet flyttet fra 
Broby til Kværndrup



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

BESØG VOR NYE UDSTILLING

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

TONER OG TILBEHØR TIL ALLE SLAGS MASKINER   -   GRATIS TILBUD PÅ REPARATIONER
Parkering ved døren

KÆMPE BRUGT BØRS I BRUGTE MØBLER OG MASKINER

KÆMPE UDVALG I MØBLER OG STOLE   -   KÆMPE UDVALG I MULTIMASKINER

Landsdækkende 
service




