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Høj kvalitet – lave priser
· Privat rengøring
· Erhvervsrengøring
· Hjemmeservice med tilskud
· Hovedrengøring
· Kommune rengøring

Vi arbejder med et smil og megen venlighed
og vi er ikke bange for at tage fat

Tlf. 21 66 90 96
Tlf. 41 17 74 03 / 21 66 90 96
Stubbevangen · 5700 Svendborg KOMMER OVERALT
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Freunds Multi-Service
 – Haveservice
 – Snerydning
 – Øko flise- og tagrens
 – Vinduespudsning
 – Mindre håndsværksmæssige opgaver
 – Rengøring

 Tlf. 2023 9272
 Tvedvej 186 · 5700 Svendborg
 www.freundsmultiservice.dk
 freund@freundsmultiservice.dk

HØJ KVALITET 
OG PERSONLIG 

KONTAKT

REVISORGRUPPEN
Vestergade 165A, 1. sal · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 02 12

Hyggelige selskabslokaler 10-100 couverter
Helaftensarrangement kr. 435,- / Kromenu med 3 retter kr. 168,-

Majorgaarden · Kgl. Priviligeret 1761
Landevejen 155 · 5883 Oure · Tlf. 62 28 18 19
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Ring til Kokken & Co, og hør mere om mulighederne.
Rolundvej 19, 5260 Odense S.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk

Frokost til virksomheder i hele Danmark
Frokosten er ofte et af højdepunkterne i arbejdsdagen, og ”4 flade” fra madkassen er ikke den
største appetitvækker. Men det kan der let gøres noget ved. 
Kokken & Co leverer frisk og ernæringsrigtig frokost til virksomheder i hele landet. 

Priser fra kun 38,- pr. person
Vi byder på flere forskellige frokostordninger, som alle er baseret på kvalitet,
variation og årstidens frugt og grønt. Fra kun 38,- pr. person – min. 10 kuverter.

Dagens menu
Frokosten indeholder altid minimum 3 slags pålæg, 1 lun ret, dagens

luksussalat inkl. tilbehør samt friskbagt rugbrød og franskbrød/flütes.
Se eksempel på dagens menu herunder:

Pålæg/kolde retter:
Pestomarineret kylling
Italiensk chorizopølse
Laksemousse med capers dressing

Lun ret:
Mørbrad med tyttebær og saltbagte kartofler

Dagens luksussalat

Tilbehør til luksussalat:
Feta, agurk, babyspirer, chilihvidløg, tomatbåde, nødder
og Thousand Island dressing

2 slags friskbagt rugbrød, Toscanabrød og smør

ler

Stor variationog høj kvalitet!
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Velkommen hos Jens schultz a/s  
– Js Byggecenter

Hvad betyder vores  
medarbejdere netop for 
dig?
Én af de vigtigste faktorer i 
en virksomhed er medarbej-
derne. Vi er stolte af vores 
medarbejdere, hvoraf mange 
har arbejdet i virksomheden 
i flere år. Rent faktisk kan vi 
skilte med, at stort set alle 
ansatte i Jens Schultz a/s er 
branche- og fagfolk. Det giver 
dig en sikkerhed for at vælge 
rigtigt første gang, når du 
skal i gang med en ny-, om- 
eller tilbygning, eller nogle 
mindre projekter i hjemmet. 
Du kender uden tvivl en del af 
vores medarbejdere og langt 
hen ad vejen, kender de også 
dig, og de krav og forvent-
ninger du har til god og reel 
kundeservice. Vi ved, hvad vi 
taler om…

Kan vi nu også garantere 
dig varer til konkurrence-
dygtige priser? 

Jens Schultz a/s er medlem af 
den danske indkøbsforening 
Danbuy, som årligt dispone-
rer varer for over kr. 3 mil-

liarder. Herigennem overvå-
ger vi konstant markedet, så 
vi løbende kan sikre vores 
kunder spændende, aktuelle 
produkter, til de helt rigtige 
priser.

Vi tilpasser løbende varesor-
timentet i vores forretninger 
til efterspørgslen netop på 
Sydfyn, så vi altid kan garan-
tere vores kunder et aktuelt 
udvalg af byggematerialer, 
værktøj, erhvervsbeklædning 
samt alt til hus og have. End-
videre yder vi i Byggecentret 
prisgaranti på alle tilbudsva-
rer. Det er en ekstra tryghed 
for dig.

Hvad betyder vores  
tilgængelighed for dig? 

I dag er Jens Schultz a/s Syd-
fyns og Langelands største og 
eneste lokalt ejede trælast-
virksomhed og Byggecenter, 
og det er vi stolte af. På et 
relativt presset marked, som 
det vi ser i dag, stiller det 
store krav til os - især når det 
gælder begreber som dygtigt 
købmandskab og tilgængelig-
hed. 

For os betyder tilgænge-
lighed i kundeforholdet, at 
alle medarbejdere altid er 
parate til at tage et opkald, 
en drøftelse eller et besøg. 
Vi lytter gerne, ligesom vi 
giver kvalificeret sparring 
til dine ideer. Helt generelt 
ser vi muligheder frem for 
begrænsninger. Vi kender 

Hele sydfyns  
og Langelands  
lokale trælast og 
byggecenter.

Når du handler hos 
Jens schultz a/s  
– Js Byggecenter, 
bakker du ikke 
kun op om en lokal 
virksomhed og ar-
bejdsplads, du sikre 
dig også masser af 
inspiration samt  
at gøre en god  
handel…

Vil du vide mere – så besøg os på www.js.by
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det Sydfynske område, da 
vi selv bor, arbejder og lever 
her. Vi er omstillingsparate, 
når det er nødvendigt. Vo-
res interne slogan er ”ene er 
vi gode, men sammen er vi 
bedst”. Det betyder for dig, 
at 90 medarbejdere hos Jens 

Schultz a/s står sammen om 
at give den bedste oplevelse.

Velkommen i  
Js Byggeudstilling – Med 
inspiration i højsæde

JS Byggeudstilling ligger på 
Odensevej 116 og er et 600 m2 
stort inspirationscenter med 
alt i byggematerialer. Bygge-
udstillingen, som er en af de 
største på Fyn, viser blandt 
andet et imponerende udbud 
af vinduer, ud- og indvendige 
døre, baderumsmøbler, mur-
sten, tagløsninger, trægulve, 
loftsbeklædningstyper samt 
belægningssten. Det store sor-
timent af alt det nyeste inden-
for gulv- og vægfliser har vi 
blandt andet hentet hjem fra 
Italien. I denne tid fokuseres 
der meget på energibesparen-
de foranstaltninger på en lang 
række områder - eksempelvis 
i forbindelse med nye vinduer 
og optimal isolering. Bygge-
udstillingen er bemandet med 
fagfolk, som ved hvad de taler 
om. Kom ind, bliv inspireret 
til forbedringer i hjemmet og 
gør en god handel.

Velkommen hos Jens schultz a/s  
– Js Byggecenter

Byggecenter 
– Alt til hus og have
Nyborgvej 2, svendborg
Åbningstider: 
Mandag-torsdag: 09.00 til 17.30
Fredag: 09.00 til 19.00
Lørdag: 08.00 til 14.00

Byggeudstilling 
– Byggeinspiration
odensevej 116, svendborg
Åbningstider:
Mandag-fredag: 10.00 til 17.00
Lørdag: 10.00 til 13.00

Jens schultz a/s 
– Trælast og isenkram 
odensevej 116, svendborg
Åbningstider: 
Mandag-torsdag: 06.30 til 16.30
Fredag: 06.30 til 15.30

Jens schultz a/s 
– Byggecenter og trælast 
schnohrsvej 40, Rudkøbing 
Åbningstider: 
Mandag-torsdag: 06.45 til 17.00
Fredag: 06.45 til 17.00
Lørdag: 09.00 til 13.00

www.js.by

Vil du vide mere – så besøg os på www.js.by
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4 295,-
Vejl. 5 925,-
Entré halvrund hjørnebruser 
90x90 cm sølv, blank alu/klar.   
Art.nr. 679097. Ekskl armatur. 

4 575,-
Vejl. 5 690,-
C160 akrylbadekar, venstre. 
Art.nr. C160V. Ekskl Front.

4 475,-
Vejl. 5 610,-
Bianca underdel 90 centrum grå. Art.nr. 709403. Ekskl armatur og greb.

til lave priser
gælder i perioden 31/1-27/2 2011

udvalgte produkter

1 975,-
Vejl. 2 460,-  
Overdel spejl 90.  
Art.nr. 70290.

BadeVærelses 
tilBud!
Nedsatte priser på møbelserierNe biaNca og 
classic + på udvalgte produkter

5 295,-
Vejl. 6 655,-
Classic underskab 65 hvid 
Ramme, håndvask i porcelæn. 
Art.nr. 25652. Ekskl armatur 
og greb.

4 295,-
Vejl. 5 925,-
Entré halvrund hjørnebruser 
90x90 cm sølv, blank alu/klar.   
Art.nr. 679097. Ekskl armatur. 

4 575,-
Vejl. 5 690,-
C160 akrylbadekar, venstre. 
Art.nr. C160V. Ekskl Front.

4 475,-
Vejl. 5 610,-
Bianca underdel 90 centrum grå. Art.nr. 709403. Ekskl armatur og greb.

til lave priser
gælder i perioden 31/1-27/2 2011

udvalgte produkter

1 975,-
Vejl. 2 460,-  
Overdel spejl 90.  
Art.nr. 70290.

BadeVærelses 
tilBud!
Nedsatte priser på møbelserierNe biaNca og 
classic + på udvalgte produkter

5 295,-
Vejl. 6 655,-
Classic underskab 65 hvid 
Ramme, håndvask i porcelæn. 
Art.nr. 25652. Ekskl armatur 
og greb.

4 295,-
Vejl. 5 925,-
Entré halvrund hjørnebruser 
90x90 cm sølv, blank alu/klar.   
Art.nr. 679097. Ekskl armatur. 

4 575,-
Vejl. 5 690,-
C160 akrylbadekar, venstre. 
Art.nr. C160V. Ekskl Front.

4 475,-
Vejl. 5 610,-
Bianca underdel 90 centrum grå. Art.nr. 709403. Ekskl armatur og greb.

til lave priser
gælder i perioden 31/1-27/2 2011

udvalgte produkter

1 975,-
Vejl. 2 460,-  
Overdel spejl 90.  
Art.nr. 70290.

BadeVærelses 
tilBud!
Nedsatte priser på møbelserierNe biaNca og 
classic + på udvalgte produkter

5 295,-
Vejl. 6 655,-
Classic underskab 65 hvid 
Ramme, håndvask i porcelæn. 
Art.nr. 25652. Ekskl armatur 
og greb.

Alle varer forhandles af
J.E. Larsen VVS Engros 

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
 Tlf. 62 22 48 06

j.e.larsen@vvssalg.dk
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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 

LaV LeVeRingSTid  
Og HuRTig ekSpediTiOn

 »TaL TæppeR Med TæppeBuSSen  
– deT BeTaLeR Sig.«

nørremarken 13 · 5881 Skårup
Tlf. 29 32 89 90

info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dk
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
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Lindas Malerfirma
dende kundekreds bestående 
af privat- og erhvervskunder”, 
beretter indehaver Linda 
Hansen. ”Hovedparten af vo-
res kunder har til huse i det 
sydfynske lokalområde med 
tilhørende øer. Vi løser en del 
opgaver på Ærø, og indimel-
lem fører arbejdet os nordpå til 
områderne omkring Odense 
og Tommerup og til det jyske, 
hvor vi blandt andet har ser-
viceret privatkunder i Århus-
området og renoveret ferielej-
ligheder i Henne Strand.”      

utroligt bredt opgavefelt

”Ingen opgave er for lille og 
ingen for stor. Lindas Maler-
firma løser alle til faget hø-
rende opgaver, ude og inde og 
fra kælder til kvist. Den stør-
ste aktivitet genereres af vores 
mange privatkunder. Både hos 
private og i virksomhedsregi 
beskæftiger vi os med et utro-
ligt bredt og meget afveks-
lende opgavefelt. Vi udfører 
malerarbejde i alle boligens 
rum, og dertil kommer kontor, 
butiks, lager og administrati-
onslokaler i alle størrelser og 
udformninger.” 

Fra villaer til røntgenrum 
og natklubber

”Et godt eksempel på Lin-
das Malerfirmas store faglige 
spændvidde er vores vareta-
gelse af samtlige maleropgaver 
på en villa opført i forbindelse 
med Vejstrup Maskinstation. 
På erhvervssiden har vi fore-
stået al spartling og maling 
af hele indgangspartiet og 
samtlige facader på Ringe 
Minicenter, der stod færdigt 
i september 2010. I kiroprak-
tor Charlotte Hyldals klinik 
i motionscentret FinForm i 
Svendborg har vi løst en fag-
ligt udfordrende specialopgave 
– malingen af et røntgenrum. 
En helt ny erhvervsopgave er 
indvendig maling af det kend-
te svendborgensiske forlystel-
sessted Strandlyst.”

Kvalitet og fleksibilitet

”Lindas Malerfirma er med-
lem af Danske Malermestre. 

Linda og Dorthe kender hin-
anden fra Jes Clausen Maler-
firma ApS, hvor den nuvæ-
rende malermester stod i lære 
hos sin svend. At Linda var en 
både flittig og dygtig lærling, 

dokumenteres af den bron-
zemedalje hun modtog for sit 
arbejde 

”Lindas Malerfirma service-
rer en geografisk vidtspæn-

Lindas Malerfirma · Norgesvej 15 · 5700 svendborg · Tlf. 22 77 91 48 · linda25@stofanet.dk

I dagligdagen lægger vi stor 
vægt på kundernes tryghed 
og velbefindende. Vi sætter 
en ære i at levere kvalitet i ar-
bejdet, og vi er meget fleksible 
med hensyn til at kunne afse 
den nødvendige tid til løsning 
af hasteopgaver og hurtigt op-
ståede ekstraprojekter. Lindas 
Malerfirma har 100 % tjek på 
det faglige, og når det gælder 
vores måde at kommunikere 
på, er det vigtigt for os på at 
have en afslappet og humori-
stisk omgangstone.” 

overblik fra start til slut

”I Lindas Malerfirma er det 
mester selv, der tager tele-
fonen, og vores kunder kan 
være sikre på, at de gennem 
hele et opgaveforløb kommer 
til at kommunikere telefonisk 
med de samme professionelle 
fagfolk, som udfører arbejdet 
og i sidste ende udskriver reg-
ningen”, smiler Linda Han-
sen. ”Takket være firmaets 
overkommelige størrelse kan 
vi bevare overblikket over hele 
en opgaves løsning fra start til 
slut. Hos Lindas Malerfirma 
overlades intet til tilfældighe-
derne.”  

Et positivt og dynamisk 
arbejdsmiljø

”Omkring løsning af større 
opgaver kan vi trække på et 
velfungerende netværk af 
håndværkere i alle fag. Et par 
af dem deler vi firma-adresse 
med; nemlig Murermester 
Niels Jørgen Jensen, der ejer 
bygningen, vi bor i og ejen-
domsfirmaet Bøgilds tømrer-
afdeling. Den 1. marts flytter 
et lokalt kloakfirma ind på 
adressen. På det sociale plan 
er vi hver fredag eftermiddag 
værter for en hyggelig og helt 
uofficiel værkstedskomsam-
men, hvor flere lokale hånd-
værkere kigger ind til en for-
friskning og en snak om løst og 
fast. ”Det, at vi er flere firma-
er, der bor på samme adresse, 
danner basis for et positivt og 
dynamisk arbejdsmiljø i hver-
dagen”, slutter Linda Hansen. 

Den alsidige svendborg-virksomhed grundlagdes 
1. september 2009 af Linda Hansen, som har 
arbejdet i sit firma på fuld tid fra april 2010. I 
december kunne den travle malermester  
ansætte firmaets første svend Dorthe Weiskvist
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sPoRTEN 
centrumpladsen 17
5700 svendborg
Tlf. 62 21 77 02
www.sporten-svbg.dk
sporten@kabelmail.dk
  

Kom og se alle de gode tilbud søndag den 20. marts fra kl. 10-16

Løbemesse i
Tåsingehallen

SommerTighTS damer og 
herre: Svedtransporterende 
og åndbar sommertight, som er 
rigtig brugbar hen over foråret 
og til løberen, der gerne løber i 
lange tights, hele året rundt.

meLLemLag herre: Tynd mel-
lemlags trøje med god åndbarhed 
og svedtransporterende, rigtig 
god trøje og bruge hen over for-
året, evt. med en tynd jakke eller 
vest som kan tage vinden, hvis det 
blæser lidt.

Løbe Tee herre: Svedtransporterende t-shirts med 
mesh paneler som øger åndbarheden.

meLLemLag dame grøn: Mellemlags trøje sved-
transporterende og åndbar, perfekt til brug hen 
over foråret evt. under en vest.

LunargLide: En løbesko, som har en lunarlon sål, 
som er en rigtig god stødabsorbering, sætter sig 
efter foden efter man har løbet dem til, lunarglide 
er lige knap så stødabsorberende som lunareclipse 
modellen. Skoen har dynamic support som er en kilde 
der passer til alle løbestile. Udover det har lunarglide  
en rigtig god støtte med flywire oppe omkring vristen.

ConverTibLe jaCkeT: Svedtransporterende og åndbar løbejakke, 
er vandtæt og vindtæt, samtidig med aftagelige ærmer, så den kan 
bruges det meste af året rundt.

LunareCLipSe herre og dame: En løbesko, som har en lunarlon 
sål, som er en rigtig god stødabsorbering, sætter sig efter foden efter 
man har løbet dem til. Skoen har dynamic support som er en kile 
der passer til alle løbestile. Udover det har lunareclipse en rigtig god 
støtte med flywire oppe omkring vristen.

veST dame: Svedtransporterende og åndbar løbevest, vindaf-
visende løbevest som er super til brug hen over foråret, evt. med  
en mellemlags trøje inden under.

STruCTure herre og dame: Pronations løbesko, passer til løbe-
ren med en mild pronation, med nike zoom mellemsål, som giver 
en  rigtig god stødabsorbering udover det har en den en rigtig god 
støtte via sine staferinger.
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Farve X-pert  
dækker hele Fyn

neområdet maling og tilbehør. 
Farve X-pertens produktside 
og service konkurrerer også 
nemt med byggemarkedernes 
priser. 

sigma i 60 år

Det kendte varemærke Sigma 
har spredt glæde og gode ku-
lører på det danske marked i 
omkring 60 år. Renova Isotop 
stopper eksempelvis let gen-
nemslag af nikotin i væg- og 
loftmalinger, mens S2U Nova 
som ridsefast, vandbaseret 
maling til indvendig træværk 
er markedets stærkeste vand-
fortyndbare produkt. 
Farve X-perten sælger også en 
lang række kvalitetsprodukter 
fra eksempelvis Borup, Junc-
kers Gulvlak, PPG Autolak, 
Keim Silikat maling, Spektra 
og Guldberg. 
 

 
Farve X-perten Aps 
åbner efter planen 
i Rudkøbing og Mid-
delfart. Kædesucces 
skyldes bl.a. enefor-
handling af sigmas 
produktprogram og 
grossistsalg af Hem-
pels Yacht-produkter.

Finanskrisen følges ofte af 
nedgang i erhvervslivets ak-
tiviteter og privates forbrug, 
men den uafhængige fynske 
butikskæde Farve-X-perten 
og direktør og indehaver Kim 
Hofmann er et godt eksempel 
på, at topprodukter og god 
service kan gøre en afgørende 
forskel til succes. 

Private kunder velkomne

Farve X-perten kommer såle-
des igennem den værste del af 
finanskrisen med overskud på 
bundlinjen. Nu udvider Kim 

Hofmann de nuværende bu-
tikker i Svendborg, Ringe, Bel-
linge, Odense og København 
med yderligere to afdelinger i 
Rudkøbing og Middelfart. Når 
de nye butikker er på plads 
til foråret, er Farve X-perten 
Fyns største farvehandel. 
- Vi sælger til både private og 
erhvervskunder – og åbner ef-
ter planen de to nye afdelinger 
til april. Lige nu arbejder jeg 
på selv at åbne butikkerne el-
ler at få en eller flere kunder 
til at åbne en afdeling i Rud-
købing og Middelfart og må-
ske Faaborg, forklarer Kim 
Hofmann. 

sigma og Hempel

Han åbnede sin første butik i 
Svendborg i 1997, og siden er 
Kim Hofmann blevet fynsk 
eneforhandler af Sigma store 
produktprogram. Sigma er del 
af PPG, Verdens næststørste 
producent af maling, herunder 
markedets bedste akryllakker 
og isolerende maling. 

Farve X-perten, der også har 
markedets bedste facadepro-
gram, er samtidigt grossist 
for en række specialprodukter 
fra Hempel. De sælges til far-
vehandlere over hele Dan-
mark, efter at Kim Hofmann 
tidligere har været ansat hos 
Hempel.
- Men da vi er en uafhængig 
kæde, er vi ikke bundet af no-
get som helst. Derfor leverer 
vi også andre malerprodukter 
efter vores kunders ønsker, til-
føjer Kim Hofmann.

Proff-værktøj udlejes

Farve X-perten leverer også 
rådgivning, der matcher pro-
dukterne sammen med udlej-
ning af professionelt værktøj 
og tilbehør til gør det selv fol-
ket. Eksempelvis gulvsliber- 
og polermaskiner, plejepro-
dukter, malersprøjter, stiger, 
tapetborde, klistermaskiner og 
girafslibere med støvsugere.
Butikkerne holder sig altså til 
kerneområdet maling. Her sæl-
ges altså ikke andre produkter 
som gardiner, gulvtæpper eller 
lignende. I modsætning byg-
gemarkederne koncentrerer 
Farve X-perten sig om at være 
den bedste leverandør på ker-

VIDEN OM FARVER
Åbningstider: Mandag-torsdag 7-17.30, fredag 7-18, lørdag 9-13

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

ODENSE SV 
Brogårdsvej 12  
Tlf: 65 96 24 22

ODENSE SØ 
Cikorievej 15  
Tlf: 66 14 78 82

RINGE 
Jernbanegade 5  
Tlf: 62 63 30 14

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

www.x-perten.com

VIDEN OM FARVER

Svendborg
Ørbækvej 13
Tlf. 62 22 44 90
Man.-fre. 7-17.30
Lørdag 9-13

Odense SV
Brogårdsvej 12
Tlf. 65 96 24 22
Man-fre. 9-17.30
Lørdag 9-13

Odense SØ
Cikorievej 15
Tlf. 66 14 78 82
Man-tors. 7-15.30
Fredag 7-14
Lørdag Lukket

Ringe
Jernbanegade 5
Tlf. 62 63 30 14
Man-fre. 9-17
Lørdag 9-13

Brønshøj
Frederikssundsvej 350
Tlf. 43 45 95 97
Man-fre. 9-17.30
Lørdag 9-14
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Fyns coating Aps
Fyns Coating råder over anlæg 
der kan styres fra 0 - 3.000 bar 
afhængig af opgaven. Sponge 
jet afrensning, hvortil der ikke 
knytter sig nogen gnistfare, 
er en ideel løsning på en lang 
række forarbejdningsvirksom-
heder. Vi har blandt andet løst 
specialiserede opgaver på Shell 
raffinaderiet i Fredericia. I pro-
duktionslokaler, på gangarea-
ler, cykelstier og køreramper 
kan glatte, fugtige gulve kombi-
neret med en høj grad af slitage 
udgøre et stort sikkerhedsmæs-
sigt problem. Vi kan løse proble-
met med FOSROC produkter, 
der er super holdbare kunst-
stofbelægninger, der gør over-
fladen skridsikker og forhindrer 
ulykker. Belægningerne giver 
sikkerhed, holdbarhed og godt 
arbejdsmiljø. Alle er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
om Fyns Coatings spændende 
aktiviteter og tilbud.”

Virksomheden grund-
lagdes den 1. oktober 
1996 i Avnslev på Øst-
fyn med base i lejede 
lokaler. I 2006 flyt-
tede det dynamiske 
overfladebehandlings-
firma til sydfyn og 
etablerede sig i egne 
produktions- og admi-
nistrationslokaler

”Fyns Coating beskæftiger sig 
med en bred vifte af aktivite-
ter”, fortæller Kirsten Pilega-
ard, der sammen med sin mand 
Flemming Pilegaard driver 
virksomheden. ”Traditionel 
overfladebehandling er en stor 
aktivitet. Det gælder både ko-
rund-, stålgrit- og glasblæsning 

samt vådlakering af emner til 
offshore brug, industri, byg-
geri, raffinaderier, smede- og 
maskinvirksomheder, vindmøl-
leindustri og havne. I samar-
bejde med HENKEL NORDEN 
tilbyder vi kompositbelægning, 
der er særligt velegnet til stål 
og beton – blandt andet i forbin-
delse med pumper, vandværker 
og spildevandsanlæg. Ved hjælp 
af et andet nyudviklet HEN-
KEL- produkt LOCTITE 7257 
tilbyder vi lynreparation af be-
tonskader.”

støvfri afrensning og 
skridsikre gulve

”Vi bruger stadigt oftere Water-
jet afrensning i forbindelse med 
mobile jobs rundt om i landet i 
stedet for traditionel sandblæs-
ning, da man med denne me-
tode undgår støv i omgivelserne 
fra sandblæsning og sparer dyre 
deponeringsafgifter på sand. 

K o g t v e d l u n d

K o g t v e d p a r K e n  1 7  ·  d K - 5 7 0 0  S v e n d b o r g
t e l e f o n :  + 4 5  6 2  2 2  9 9  6 6  ·  t e l e f a x :  + 4 5  6 2  2 2  0 0  6 9
i n t e r n e t :  w w w . e d e l b o . d k  ·  e - m a i l :  e m a i l @ e d e l b o . d k

K o n t o r  i  K ø b e n h av n : 
f r e d e r i K S h o l m S  K a n a l  2 ,  1 .  S a l  ·  d K - 1 2 2 0  K ø b e n h av n  K .

t e l e f o n :  + 4 5  3 3  4 3  6 4  0 0  ·  t e l e f a x :  + 4 5  3 3  4 3  6 4  0 1

s t a t s a u t o r i s e r e t 
r e v i s i o n s v i r k s o m h e d  i/s

Fyns coating Aps · Gemalvej 15 · Kirkeby · 5771 stenstrup · Tlf. 65 36 26 26 · Mobil: 20 46 36 26
fyns-coating@fyns-coating.dk · www.fyns-coating.dk 



 11

Bøgild Aps

ventes at stå indflytningsklare 
henover sommeren. Bøgilds 
tømrerafdeling, der leverer 
montering og service på alle 
markiser, har netop ansat en 
lærling, hvilket har øget fir-
maets kapacitet med hensyn 
til større opgaver.” 

Ny inspiration og gode 
messetilbud

”Den 26. og 27. februar 
præsenterede Bøgild Solaf-
skærmning et bredt udvalg 
af kvalitetsprodukter på den 
store boligmesse i SG hallen i 
Svendborg. Her hilste vi på en 
masse glade og interesserede 
messegæster og potentielle 
kunder, der hyggede sig med 
friskbrygget kaffe, ny inspi-
ration til bolig og virksomhed 
og selvfølgelig en masse gode 
messetilbud.” 

Den alsidige familie-
virksomhed består 
af et ejendomsfirma, 
et tømrerfirma og et 
solafskærmnings-
firma. Gennem sit 
store kvalitetsudbud 
af markiser og suns-
creens øger Bøgild 
solafskærmning nu sit 
fokus på erhvervskun-
demarkedet

”Når det gælder markiser og 
solafskærmning, vil Bøgild 
ApS i løbet af 2011 øge sin 
satsning på erhvervsområdet 
betydeligt”, fortæller Heidi 
Hansen. ”Vi kan tilbyde et 
kæmpe udvalg af kvalitetsløs-
ninger til inden- og udendørs 
brug, der appellerer til virk-
somheder i alle brancher.” 

Nyt showroom i Ringe 
Minicenter

”Bøgild Solafskærmning 
dækker hele Fyn. Firmaets 
kundekreds, der har solidt ud-
gangspunkt i det sydfynske, 
omfatter også en række kun-
der omkring Odense og Mid-
delfart. Vi har netop udvidet 
vores kapacitet med en helt ny 
afdeling i Ringe Minicenter, 
hvor showroomet er åbent alle 
hverdage fra 10-16. Tirsdag og 

torsdag mellem kl. 14-16 og ef-
ter aftale er der ekspedition. 
Folk er altid meget velkomne 
til at kigge ind og danne sig et 
indtryk af vores elegante løs-
ninger i solafskærmning.”

Markiser øger  
opmærksomheden

”Hos Bøgild Solafskærmning 
er en markise ikke bare en 
markise. Vores store udvalg, 
der fås i en bred vifte af farver, 
mønstre og overflader, kan ef-
ter ønske udstyres med kun-
dens virksomhedslogo. Udover 
at give skygge og behagelige 
rumtemperaturer, når solen 
bager fra en skyfri himmel, er 
en iøjnefaldende markise på 
samme måde som visitkort, 
brevpapir og firmabil et vig-
tigt visuelt bidrag til under-
stegning af kundens identitet 
som virksomhed. Med det 
rigtige markisevalg får man 
på én gang dekorativ udsmyk-
ning af sin forretningsfacade 
og øget opmærksomhed fra 
omverdenen.”

Effektiv beskyttelse til 
edb-skærme

”En anden artikel med bred 
appel til vores erhvervs-
kunder er specialudviklede 
sunscreens, der yder effek-
tiv solbeskyttelse til edb- og 
fladskærme af enhver slags. 
Med en sunscreen fra Bøgild 
kommer man ikke til at sidde 
hele sommeren på en delvist 
mørkelagt arbejdsplads. Inde-
fra er der frit udsyn gennem 
vores screen-løsninger, der er 
udformet som let justerbare 
rullegardiner. Solens stråler 
filtreres, så de ikke beskadiger 
de dyre elektroniske skærme, 
der er en nødvendig del af den 
travle hverdag på en moderne 
virksomhed.”

Masser af ny aktiviteter

”Bøgild ApS går foråret i møde 
med en masse ny aktiviteter. 
På ejendomssiden er vi i fuld 
gang med renoveringen af tre 
lejligheder i Rudkøbing, der 

Solafskærmning

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

svendborg: Ekspedition Mandag-onsdag kl. 10-13 samt efter aftale. 
Ellers adgang gennem kiosken hver dag kl. 8-21 

Bøgild solafskærmning · Ringe Minicenter
Algade 62 · 5750 Ringe · Tlf. 62 21 30 45 · boegild@c.dk · www.bøgildaps.dk

Ringe: Mandag-fredag kl. 10-16 · Ekspedition tirsdag og torsdag kl. 14-16 samt efter aftale
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store VW-flytteplaner,  
ny skoda-service

er blevet autoriseret Skoda-
servicepartner.
I forvejen leverer bilhuset top-
moderne og autoriseret VW-
værkstedsservice, inklusive 
opdaterede biler og gratis mo-
bilitetsgaranti. Hertil kommer 
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 kunderne kører ind til 
VW-forhandleren og medlem-
met af CAREPOINT, landets 
største mærkevarekæde.
Nika Biler A/S blev grundlagt 
i 1979 og fik status som autori-
seret VW-forhandler i 1985. I 
2004 overtog brødrene Flem-
ming og Hans-Henrik Vil-
helmsen forretningen.

Hans Henrik Vilhelmsen, di-
rektør og medindehaver af den 
autoriserede VW-forhandler 
CAREPOINT SVENDBORG 
Nika Biler A/S, oplyser til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn, 
at bilhuset arbejder på store og 
spændende flytteplaner.

Fra 1500 til 3500 kvm.

Planerne går ud på, at bil-
huset måske flytter fra den 

nuværende adresse på Grøn-
nemosevej 22 til splinternye 
og meget større rammer på 
hjørnegrunden Englandsvej 1 
i Svendborg.
- Realiseres planerne, bliver 
det nye bilhus også et stort 
aktiv for lokalområdet. Blandt 
andet med en del flere arbejds-
pladser end vi har i dag, fortæl-
ler Hans Henrik Vilhelmsen.
I dag råder CAREPOINT 

SVENDBORG Nika Biler over 
1500 kvm. under tag, her af en 
salgsafdeling på 200 kvm. Pla-
nerne for det nye bilhus lyder 
som nævnt på 3500 kvm. un-
der tag – inklusive en flot ny 
salgsafdeling på 800 kvm.

Ny skoda-service

Årsagen til flytteplanerne er 
blandt andet, at CAREPOINT 
SVENDBORG Nika Biler også 

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S · Grønnemosevej 22 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 15 05 · hhv@nika.dk

www.nika.dk

Plads til perlevenner, pennevenner, 
hjertevenner, uvenner, facebook venner, 
ungdomsvenner og hundevenner ...

Kig forbi hos os til en prøvetur i den nye Caddy, Touran eller Sharan. 
Tre biler med ekstra højt til loftet. Og tag endelig vennerne med. 
Der er rigelig plads til jer alle sammen.

Alle fortjener en Volkswagen.

Das Auto.

Forhandlerfelt

Ny Caddy Ny Touran Ny Sharan

Som personbil fås Caddy fra kr. 159.990,-, Touran fra kr. 278.998,- og Sharan fra 
kr. 399.997,-. ekskl. lev. omk. kr. 3.680,-. Som 2 pers. Van fås Caddy fra 
kr. 122.990,- og Touran fra kr. 164.999,- ekskl. lev. omk. kr. 3.180,- og moms.  
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,9 – 21,7 km/l. CO

2
-udslip 121 – 167 g/km 

(direktiv 80/1268/EØF).  –  Bilerne er vist med ekstraudstyr.

... fra kr. 159.999,-

Kom og tag plads i 3 store nyheder fra Volkswagen. 
Den ene større end den anden.

cAREPoINT sVENDBoRG Nika Biler A/s flytter måske ind i et 
nyt og mere end dobbelt så stort bilhus på Englandsvej 1.
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sydfyns Elforsyning

sydfyns el-leverandør 
gennem mere end 100 
år har indenfor de sid-
ste ti år udvidet reper-
toiret med fibernet og 
el-installation og kan 
nu via det ny selskab 
sydfyns Energi A/s 
tilbyde naturgas til de 
sydfynske forbrugere

”Sydfyns Elforsyning har leve-
ret el til områdets forbrugere i 
105 år”, fortæller administre-
rende direktør Anders Banke. 
”Vi er en lokalt funderet virk-
somhed, der både har masser 
af historie og blik for nye mu-
ligheder. En af vores vigtigste 
udfordringer er at bidrage til en 
rationel anvendelse af forskelli-
ge energikilder. Det er en del af 
det idemæssige grundlag for, at 
vi nu udvider forretningen med 
selskabet Sydfyns Energi A/S, 
gennem hvilket vi distribuerer 
naturgas og på sigt også andre 

spændende energiformer til vo-
res kunder.”   

Nærhed og kvalitet

”Sydfyns Energi A/S er en 
del af Sydfyns Elforsyning, 
og kerneværdierne nærhed 
og kvalitet gælder for begge 
selskaber”, fortsætter Anders 
Banke. ”Vi leverer nærhed og 
kvalitet ved at være tæt på 
vores kunder og give dem god 
service, stor forsyningssikker-
hed og produkter af høj kvali-
tet. Hver dag benytter mange 
mennesker lejligheden til at 
lægge vejen forbi Sydfyns El-
forsyning for at få information 
og vejledning. Folk sætter stor 
pris på den personlige service, 
vi står for.” 

God synergi med gas

”Det ny tilbud om levering 
af naturgas er udtryk for god 
synergi, idet vores admini-
strative system i forvejen er 
på plads. Ud af de omkring 
32.000 el-kunder bruger cirka 
12.000 også naturgas, og med 
det nye tilbud får de mulighed 

for at vælge Sydfyns Energi 
A/S som deres lokale totalleve-
randør på energiområdet. På 
den måde kan kunden via en 
samlet opgørelse fra os lynhur-
tigt danne sig et overblik over 
sin husstands totale energifor-
brug. Det giver gennemsigtig-
hed, enkelhed og øget tryghed 
i hverdagen, når man kun be-
høver at have en leverandør på 
hele energiområdet.”

Et holistisk syn på  
energiområdet

”Vi arbejder holistisk og ser 
bredt på både nutidens og frem-
tidens energikilder”, fastslår di-
plomingeniør Claus Åsleff. ”El, 
olie og naturgas er alt sammen 
energi, og Sydfyns Energi er en 
all round energileverandør, der 
yder sine kunder kompetent 
rådgivning om den rette kom-
bination af energikilder. Blandt 
andet hjælper vi en del kunder 
i forbindelse med omstillings-
processen fra oliefyr til var-
mepumper eller naturgasfyr. I 
forbindelse med varmepumper 
giver en kilowatt times forbrug 

fire kilowatt timers varme, og 
det betyder, at energiforbruget 
til varmefremstilling nedbrin-
ges med tre fjerdedele.” 

stor succes med  
naturgas 

”Vi begyndte at levere natur-
gas gennem Sydfyns Energi 
A/S den 1. januar i år, og det 
ny initiativ er kommet rigtigt 
godt fra start”, afrunder af-
delingsleder Helle Caspersen. 
”Forbrugerne har modtaget 
tilbuddet med åbne arme og 
vi har fået mange kontrakter 
i hus. På prisområdet er vi på 
én gang skarpe og ansvarlige. 
Vores kunder kan regne med 
den info, vi udsender. Når vi 
melder en given pris ud, holder 
den hele perioden. Siden ja-
nuar har vores tilstedeværelse 
på markedet allerede påvirket 
prisen på naturgas til fordel 
for Sydfyns forbrugere. Gå ind 
på www.se-gas.dk og se hvad 
du skal betale for din naturgas 
hos Sydfyns Energi A/S.” 

sydfyns Elforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · sef@sydfynsel.dk · www.sydfynsel.dk · www.se-gas.dk

Sydfyns Energi A/S første kunde, Flemming Munkholm 
Jørgensen bosiddende i Skårup på Fyn.
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MT Transport

”At MT Transport stadig er et familiefirma, 
understreges af det faktum, at min farbror 
Jan Thomsen og jeg er firmaets chauffø-
rer”, fortæller indehaver Michael Thomsen. 
”MT Transport råder over en trækker og 
en containerbil – begge med kran. Vi udfø-
rer både løfteopgaver og kørsel med grab, 
og er udstyrs og kompetencemæssigt gea-
ret til lokal vognmandskørsel og løsning af 
en lang række kran og containeropgaver 
for håndværksvirksomheder i alle fag. I er-
hvervssammenhæng er vi netop nu i gang 
med løsningen af en større kranopgave ved 
renoveringen af Langelandsbroen.” 

stort udvalg i sten og grus

”Når det gælder serviceringen af vores 

privatkundekreds, er et stort aktivitets-
område salg og levering af grus og sten 
til indkørsler og gårdspladser m.m. MT 
Transport har altid 10 – 12 forskellige slags 
grus og sten på lager, som vi også sælger 
i mindre partier til glæde for en voksende 
kreds af private trailerkunder. Foråret er 
lige om hjørnet, og i den forbindelse kan vi 
i kraft af vores store brancheerfaring for-
udsige, at efterspørgslen på bestemte ting 
som ærtesten til indkørsler og containere 
til bortskaffelse af grene og haveaffald øges 
betydeligt”, smiler Michael Thomsen. ”Alle 
interesserede er velkomne til at kontakte 
MT Transport og høre mere om vores man-
ge gode tilbud.”

MT Transport · staboltvej 33 · Tåsinge · 5700 svendborg · Tlf. 62 54 12 70 · vognmand@thomsen.mail.dk

Mobil: 
40 33 97 75 & 40 37 02 70 

I 2001 overtog vognmand  
Michael Thomsen familiefirmaet, 
da hans forældre gik på pension, 
og hermed er han tredje  
generation bag rattet i familie-
virksomheden, der grundlagdes i 
1942 af Ludvig Thomsen

Sydfyns Køleservice ApS
v/Erik Pedersen

s	 Aut. kølefirma

s	 Salg og reparation af varmepunper

s	 Salg og reparation af varmegenvinding

s	 Salg og reparation af alle 
 køle- og fryseanlæg samt 
 husholdsningskøle- og frysebokse

s	 Modul køle- og fryserum

Tlf. 62 21 07 54
Caroline Amalie Vej 20 · 5700 Svendborg
Telefax 62 20 24 54

Kloakrenoveringer m.m.
Kloakrenoveringer er efterhånden blevet 

Entreprenør Peter Mortensens speciale, men det tre 
mand store firma laver også mange andre ting…

· kloakrenovering ved ny- og ombygning
· Slamsugning

· Containerudlejning 
· Snerydning samt glatførebekæmpelse

entreprenør peter Mortensen
nyborgvej 514 · 5881 Skårup

Telefon 62 20 71 63 

Tlf. 40 21 71 63
pm@kloakmester-peter.dk
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 Alt for mange mennesker bli-
ver alt for trætte, får hovedpine 
og nakke/skulder-problemer, 
fordi de har problemer med at 
se ordentligt ved deres compu-
ter. Men alle synsproblemer 
kan løses – med den rigtige 
rådgivning. Det er det, vi er til 
for, siger Kim Wichmann.

Et helt hus i tre etager 
midt i svendborg er 
indrettet til at hjælpe 
folk med at kunne se 
bedre

At kunne se er menneskets 
vigtigste sans. Uden synet 
– eller med nedsat synsevne 
– er man ramt på et utal af 
områder. Man kan ikke læse 
– hverken tekster på TV eller 
historier for børnene eller 
børnebørnene. Og rigtig 
mange mennesker li-
der af synsproblemer 
uden at gøre noget 
ved det. F.eks. op-
lever mange ho-
vedpine og andre 
forstyrrelser efter 
mange timer ved pc-
skærmen.

Det er jo ærgerligt, sige 
Kim Wichmann, leder af 
Wichmann Optik i Svendborg, 
når der kunne gøres noget ved 
det. Mange er f.eks. ikke klar 
over, at alle medarbejdere har 
krav på at få skærmbriller 
stillet til rådighed iflg. et EU-
direktiv. For arbejdspladsen 
er udgiften 100% fradragsbe-
rettiget, og skærmbriller giver 
mere velfungerende, effektive 
og glade medarbejdere. 

Fyns eneste  
synstræningscenter

Det er ikke altid briller eller 
kontaktlinser, det handler om. 

når man går i seng og tager 
af når man står op.  Linserne 
ændrer hornhindens facon, så 
øjnenes styrke bliver nul. Me-
toden udnytter anatomiens 
naturlige måde at arbejde på 
og har vist sig meget effek-
tiv. Virkningen holder sig hele 
dagen, hvor man altså ikke 
behøver hverken briller eller 
kontaktlinser.

Flere styrker i samme 
kontaktlinse

Flerstyrkeglas i briller har væ-
ret kendt i mange år. Men ikke 
så mange er klar over, at vi i 
dag kan lave op til tre forskel-
lige styrker i kontaktlinser, så 
man f.eks. kan sidde ved sin 
computer og se både tastatu-
ret og skærmteksten og resten 
af lokalet helt skarpt.

Børn med indlæringsproble-
mer, har ofte problemer med 
øjnenes evne til at arbejde 
sammen. Hovedpine, koncen-
trationsbesvær, ulyst til at 
læse, svært ved at huske det 
læste - er nogle af de sympto-
mer børnene lever med. Voks-
ne kan have de samme klager, 
ofte ved meget skærmarbejde. 
Mange gange kan disse pro-
blemer afhjælpes med syns-
træning. Optiker Lars Vej har 
den specialuddannelse og faci-
liteterne til at give den bedste 
rådgivning og træning.

Øjnene reparerer sig selv 
om natten

Et andet af vore specialer er 
Ortho-K kontaktlinser. Kon-

taktlinserne ta-
ger man på, 

synet er den 
vigtigste sans

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk

www.wichmann-optik.dk
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Initiativ og kreativitet  
betaler sig

sigtet på udstyr med Rantec-
komponenter.
Vore produkter er ikke altid 
synlige, siger Bjarne Christen-
sen, men de indgår som vig-
tige komponenter i velkendte 
produkter fra andre producen-
ter som f.eks. Scan-Vibros vi-
brationsudstyr, Scandinavian 
Brake Systems bremseklodser 
og TTS Lysreguleringer.     

sydfynsk maskinfa-
brik har succes med 
at udvikle og fremstil-
le specialkomponen-
ter til større fabrikker.

I Rantzausminde lige uden-
for Svendborg ligger en høj-
teknologisk virksomhed, som 
primært fremstiller delkom-
ponenter til andres produkter 
– ofte med en nøjagtighed på 

hundrededele af en millimeter. 
Det kræver selvsagt ekstremt 
specialiseret udstyr, og allige-
vel udtaler indehaveren, Bjar-
ne Christensen: ”Vi er lidt li-
gesom den gamle landsbysmed 
– vi skal kunne lidt af hvert for 
at få tingene til at fungere”.

Topmoderne teknologi  
og alsidighed

Den store præcision, vore 
kunder forventer, stiller selv-
sagt store krav både til vores 
udstyr og vore medarbejdere. 
Og det er præcis det, vi har 
udviklet gennem de sidste 
25 år. Kombinationen af det 
mest moderne og højteknolo-
giske bearbejdningsudstyr og 
medarbejdere med mange års 
erfaring indenfor faget er for-
klaringen på, at vi kan løse så 
komplicerede opgaver med så 
høj præcision.
Men også ”gammeldags” dyder 

som ordholdenhed og ansvar-
lighed overfor opgaven er med-
virkende til, at vi har så gode 
og mangeårige kunderelatio-
ner.
Men det vigtigste er nok, at vi 
er en kreativ samarbejdspart-
ner og ikke bare en underleve-
randør. Derfor er vi ofte stærkt 
medvirkende til udformningen 
af løsningen. 

Komponenter til  
velkendte produkter

Når man kører i trafikken, 
tænker de færreste på, at bi-
lens eller motorcyklens brem-
seklodser kan være fremstil-
let med værktøj fra Rantec i 
Svendborg. På samme måde 
kan lysreguleringen i kryd-
set eventuelt også fungere 
ved hjælp af komponenter fra 
Rantec. Og til den daglige kop 
kaffe kan både den frysetørre-
de kaffe og pulverfløden være 

Kene Regnskabsservice

Mangler du f.eks. hjælp til:

n	 Bogføring og momsindberetning
n	 Fakturering og betalinger
n	 Debitor- og kreditorstyring
n	 Periodebalancer
 eller andre administrative opgaver…

Så ring til mig med dine ønsker og behov, det er gratis 
og fuldstændig uforpligtende.

Vores 16 års erfaringer gør os i stand til at løse de 
fleste ønsker og behov.

Niels Jensen, erhvervsrådgiver
Kene Erhvervsservice
Telefon 7020 2465 · mobil 2045 2465
nj@kene.dk

Rantec
Bjarne christensen

Rantzausmindevej 218
 5700 svendborg
Tlf. 62 20 86 38
www.rantec.dk

rantec@rantec.dk
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spar Nord svendborg 
– din nye lokale 
sparringspartner

rigtige for os. Samtidig har vi 
fået en aktiv bank med et godt 
lokalkendskab. Skal vi bruge 
sparring er de aldrig langt 
væk til et lille kaffemøde. 
Karin Nielsen & Jacob Bor-
ring Møller, Michaels Jagt & 
Fiskeri

Fyns Coating ApS:

Hos Fyns Coating er vi glade 
for at være kunde ved Spar 
Nord. Vi bliver mødt af rådgi-
vere, der har kompetence til at 
træffe beslutninger her og nu 
uden en tung organisationsop-
bygning. Vi oplever en oprigtig 
interesse for vores virksomhed, 
som giver et unikt grundlag 
for forståelse og rådgivning.
Kirsten & Flemming Pilega-
ard, Fyns Coating ApS, Kir-
keby

Nu starter man ikke bare en 
ny bank i Svendborg ved at 
rykke ind i nogle nøglefærdige 
lokaler, så helt frem til mid-
ten af april var der beskæf-
tiget flere håndværkere end 
bankfolk. Men vi har også fået 
nogle flotte lokaler og til vores 
kunder har vi parkeringsplad-
ser i gården. 
”Her i foråret 2011, et lille års 
tid efter vores utraditionelle 
indtog i det sydfynske, er Spar 
Nord Svendborg blevet en 
etableret del af lokalområdets 
finansielle miljø”, fortæller 
direktør Claus Nesager-Bech. 
”Vi er en del af Danmarks 5. 
største bank, og kan derfor 
tilbyde en stor banks fordele 
med solid bankdrift og et stort 
fagligt bagland.  

God service og aftaler 
der holder

”Spar Nord Svendborg er på 
alle planer et lokalt baseret 
pengeinstitut. Alle vores 8 
medarbejdere er bosat i Svend-
borg og på Tåsinge, dog lige 
med undtagelse af en enkelt, 
der bor i Hundstrup”, smiler 
Claus Nesager-Bech. 
Vi tager os tid til den enkelte 

kunde og finder den bedste løs-
ning. Vi kan løfte alle slags op-
gaver og er meget bevidste om 
at udnytte de styrker den en-
kelte medarbejder har, og kan 
desuden trække på eksterne 
ressourcepersoner. 
På privatområdet giver vi råd-
givning, der sikrer at du lever 
”her-og-nu”, og er på forkant, 
når livets store øjeblikke ind-
træffer. Fx stifter familie, bo-
ligkøb eller skifter karriere. Vi 
tilbyder bl.a. vores kunder en 
af Danmarks bedste lønkonti 
og nogle meget fordelagtige lå-
nemuligheder til bolig.  
På erhvervsområdet arbejder 
vi ud fra mottoet ”Din Succes 
er vores succes” og har en rig-
tig god fornemmelse af, hvad 
det vil sige at være selvstæn-
dig erhvervsdrivende.
Virksomheder og selvstændige 
har brug for en bank, der til-
passer sig dem og kan sætte 
sig ind i deres virkelighed. 
Vi kan derfor med vores per-
sonlige rådgivning og vores 
brede produktvifte sammen-
sætte den helt rigtige løsning 
for dig og din virksomhed.
I Spar Nord involverer vi os i 
lokalområdet og sætter en ære 

i at kende vores kunder. Den 
tætte kontakt sikrer en kon-
tinuerlig dialog, der fremmer 
en god, dynamisk udvikling 
for alle. Vi bygger vores bank-
forretninger på tillid gennem 
åbenhed og professionalisme, 
og det gør Spar Nord til en tro-
værdig samarbejdspartner. 
Kig ind og oplev en bank, som 
er nærværende og uhøjtidelig 
– og så har vi altid kaffe på 
kanden. 

Et par af vores kunder 
udtaler:

Michaels Jagt & Fiskeri:

Overskud er lig med eksistens-
berettigelse. Vi har derfor godt 
købmandskab i højsædet, som 
handler om at havde de rigtige 
produkter til den rigtige pris. 
Vi valgte Spar Nord, da de-
res produkter uden tvivl er de 

sankt Nicolai Gade 1 · 5700 svendborg · Tlf. 63 10 15 30 · svendborg@sparnord.dk · www.sparnord.dk/svendborg

spar Nord kom til svendborg i december 2009. Her begyndte vi vores aktiviteter fra en midlertidig base 
på Hotel Garni indtil at vi i januar 2010 kunne rykke ind i vores ”nye” lokaler i sankt Nicolai Gade 1. 
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svane Køkkenet

Blandt de nyeste tiltag er den 
spændende White Line/Black 
Line serie, der både hvad køk-
ken og bad angår, markerer sig 
med trendy farvekombinationer 
og lækre detaljer – heriblandt 
skuffe-i-skuffe-systemet. Gå 
for året i møde med et besøg hos 
Svane Køkkenet på Odensevej.”  

Åbningstider: 
Man-fredag 9.00-17.30  
Lørdag 9.30-12.30

”Tidens trend går i retning af et 
minimalistisk design med sort/
hvide kontraster og pang-farve-
de mosaikker”, fortæller inde-
haver Henrik Holm. ”I Svane 
Køkkenet holder vi håndværket 
i hævd med en kompromisløs 
tilgang til kvalitet. Det gælder 
lige fra valget af materialer, 
over måden vi producerer på 
til det personale, vi har ansat. 
Netop nu er den smukke, grebs-
løse UNIK serie et populært 
valg i såvel køkken som bade-
værelsessammenhæng. Svane 
Køkkenet har stor succes med 
at levere totalløsninger, og her 
samarbejder vi med et fast team 
af dygtige håndværkere. Sam-
men med håndværkerteamet 
varetager vi alt, hvad der hed-

der koordinering, og hermed er 
vores kunder sikret et stabilt og 
effektivt flow i arbejdet gennem 
hele installationsforløbet.” 

Årets bedste køkken 2010

”Ultimo 2010 kåredes Svane 
Køkkenet af Boligmagasinet 
som årets bedste køkken. Dom-
merkomiteen, der blandt andet 
talte trend-guruen Uffe Buchard 
og Dansk Designcenters direk-
tør Christian Scherfig, begrun-
dede valget med, at Svane Køk-
kenet udover at være klassisk og 
dansk tryller fikse detaljer frem, 
man som forbruger end ikke har 
overvejet muligheden af. Vores 
kunder vil have nyheder og godt 
design. Det skal sige ”wauv” i 
det øjeblik, de oplever køkkenet.   

svane Køkkenet · odensevej 84 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 15 10 · svendborg@svane.com · www.svane.com

svane er et stærkt dansk brand – også når det gælder indretning af badeværelse  
og bryggers. Med svanes kendte kvalitetsprodukter har man mulighed for at lade deres unikke 

design sætte dagsordenen i flere af boligens rum

Miljøgodkendt tagrensning

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 40 35 78 40

Miljøgodkendt
Tagrensning

Miljøgodkendt
Tagrensning

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

Forlæng tagets levetid
med op til 20 år og
undgå at skifte til nyt.

Dybderensning med speciel udstyr
Efterfølgende behandling mod alger
Taget efterses for defekte plader
Grundbehandling
2 gange maling i den ønskede farve

Alger og mos virker som små svampe
der holder på fugten. Er taget deri-
mod rent, løber regnvand og dug let
væk så taget kan holde huset tørt

NIELS JØRGEN JENSEN
NORGESVEJ 15 - 5700 SVENDBORG

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

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 20 33 15 08

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

Tlf. 62 21 16 02 · Mobil 20 33 15 08

Forlæng tagets levetid med op  
til 20 år og undgå at skifte til nyt

l	 Dybderensning med special udstyr
l	 Taget efterses for defekte plader
l	 Grundbehandling
l	 2 gange maling i den ønskede farve

Alger og mos virker som små svampe  
der holder på fugten. Er taget derimod  
rent, løber regnvand og dug let væk så  
taget kan holde huset tørt
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Faglig indsigt frem 
for kæder

dratmeter erhvervslokaler i 
Odense. Det og et meget stort 
personligt netværk har været 
afgørende for den succes, vi 
oplever på erhvervsmarkedet, 
slutter Jens-Erik Meng.

Fynsk ejendoms-
mægler har sin egen 
opskrift på, hvordan 
både købere og  
sælgere bliver mere 
tilfredse.

Hos Meng Bolig & Erhverv i 
Svendborg er det oplevelsen, 
at flere og flere kunder fravæl-
ger de store kæder og i stedet 
foretrækker en mindre og uaf-

hængig ejendomsmægler, hvor 
man ikke er bundet, men frit 
kan vælge bank og kreditfor-
ening osv.

”At handle bolig er jo i høj grad 
en tillidssag”, siger ejendoms-
mægler Jens-Erik Meng. ”For 
mange mennesker repræsen-
terer boligen hele deres for-
mue – og er ofte deres børns 
barndomshjem. Og i så stor 
en beslutning vil man gerne 
opleve, at man ikke bare er 
”endnu et nummer”, men får 

en personlig service hele vejen 
igennem forløbet.”  

Faglig rådgivning er 
nøglen

Det har tydeligvis også en 
betydning, at jeg med en bag-
grund som oprindelig uddan-
net tømrer kan give et fagligt 
svar på byggetekniske spørgs-
mål her og nu – f.eks. med hen-
syn til eventuelle ombygnin-
ger. Vi har i øvrigt også haft 
stor succes med tilbyde at lade 
vores arkitekt lave projekt-
tegninger, så såvel købere som 
sælgere kan se mulighederne i 
at udvikle et hus i forbindelse 
med en handel.
I forbindelse med salg og ud-
lejning af erhvervsejendomme 
har det haft stor betydning, at 
jeg har erfaring fra udvikling 
og udlejning af 200.000 kva-

Meng Bolig & Erhverv · Jens-Erik Meng · strandvej 6 · 5700 svendborg · Tlf. 88 30 46 04 · www.mengbolig.dk · info@mengbolig.dk

Vormark Blik
Vormark Bygade 20, 

Vormark
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 30 06

Mobil 20 43 84 29 
jens@vormarkblik.dk

Blikkenslagerarbejde 

Støjværn/hegn

Brolægning

Tømrerarbejde

Fotografering

Solvarme 

Tagarbejde 

Smedearbejde

Mindre graveopgaver

Bestykning af kærnebor

Kurt Frandsen & Søn A/S
Entreprenør

62 25 19 75

Jord- og kloakarbejde
ved autoriseret kloakmester

Vejunderføring

Ellerup Bygade 37 · 5892 Gudbjerg Sydfyn
Mobil Kurt 40 16 30 31

Mobil Martin 40 33 80 39
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sYDFYNsK HÅNDVÆRK A/s
ger, hvor det er blevet udstyret 
med bl.a. uoriginale vinduer og 
gulve. Vi har genindført bon-
dehusvinduer og plankegulve 
og opført et nyt badeværelse og 
køkken i moderne bondehusstil. 
Alle materialer er udvalgt med 
omhu, så farverne passer sam-
men, og tingene harmonerer. 
Huset er skævt fra naturens 
hånd, og de eneste rum vi har 
rettet op i vinkel er badevæ-
relse og køkken. Parallelt med 
dets stilistiske tilbageførsel til 
oprindelig form er huset moder-
niseret med ny ruminddeling. 
Samtidigt er helhedsindtryk-
ket lysnet med tilføjelse af flere 
vinduer. Alle ændringer er holdt 
i autentisk stil. Vi brænder for 
kvalitetshåndværk og god kun-
derådgivning gennem hele forlø-
bet. SYDFYNSK HÅNDVÆRK 
A/S sikrer det gode resultat – og 
at byggeprocessen huskes som 
en positiv oplevelse. Kontakt os 
for mere information …”

De to afdelinger i  
sydfyns Tømrer- og 
Tækkefirma er i dag 
slået sammen i det 
ny firma, der løser en 
bred vifte af bygge- og 
renoveringsopgaver 
med kvalitetshåndværk 
og god kundekommu-
nikation som gennem-
gående fællesnævnere 

”SYDFYNSK HÅNDVÆRK 
A/S står for professionelt kva-
litetsarbejde hele vejen igen-
nem”, beretter formand Morten 
Sunne. ”Vi arbejder på mange 
huse med sjæl, og det betyder 
bl.a. at vi på renoveringsområ-
det ikke bare splitter ældre huse 
med bevaringsværdige detaljer 
til atomer for at bygge dem op 
på ny. Vi renoverer huse under 

behørig hensyntagen til det sti-
listiske og æstetiske særpræg, 
der er deres sjæl. Herigennem 
er vi med til at forskønne bo-
ligmassen på Fyn. SYDFYNSK 
HÅNDVÆRK A/S har egen teg-
nestue, og mange opgaver løses 
som hovedentrepriser med faste 
samarbejdspartnere i alle hånd-
værksfag. God kommunikation 
og udarbejdelse af planskitser 
og tegninger fylder meget – al-
lerede fra den første del af pro-
jektforløbet. Vi afdækker mu-
lighederne ved at tale med vores 
kunder og ad den vej gøre deres 
”drømme til virkelighed.” 

Kvalitetshåndværk og god 
rådgivning

”Bindingsværksejendommen i 
forbindelse med Rantzausmin-
de Camping er på mange måder 
et typisk eksempel på vores ar-
bejdsfelt. Det oprindelige strå-
tag er intakt, men derudover 
har huset gennem tiden været 
genstand for flere renoverin-

sYDFYNsK HÅNDVÆRK A/s · Ryttermarken 29 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 96 00 
salg@sydfynskhaandvaerk.dk · www.sydfynskhaandvaerk.dk

VAGN & CARSTEN’S
HAVESERVICE

Tlf. 22 56 90 74 / 28 10 83 48
vjacobsen@forum.dk

v Alt indenfor fliselægning

v Trapper

v Støttemure

v Opsætning af hegn

v Anlæg af have

v Snerydning af fortove 

 og indkørsler

v Alt andet forfaldende arbejde

Til alle som kunne tænke sig 
– mere ENERGI – VITALITET – SUNDHED

Når de sidste 5 huller ikke får din fulde opmærksomhed, kunne det 
skyldes mangler i en eller flere af de tre kategorier. Og det kan der 
nu gøres noget ved!!
Vi er alle unikke og har forskellige ønsker. Nogle vil OP i vægt 
(bygge muskler) – andre vil NED i vægt (forbrænde fedt) – og andre 
vil STABILISERE idealvægten.
Men fælles for os alle, vi vil have mere ENERGI – VITALITET – 
SUNDHED!!
HERBALIFE’s kosttilskuds-program er moduler, som skal sættes 
rigtigt sammen for at passe til netop din situation og ønsker.

Hvis det er af interesse for Jeres virksomhed kommer jeg gerne 
(gratis) og demonstrerer konceptet (ca. 45 min.), hvor der vil blive 
brugt ernæringsekspertise, vidio, smagsprøver og muglighed for 
at få målt deltagernes fedtprocent (bioimpedans måling).

For yderligere information og vejledning venligst kontakt din per-
sonlige wellness vejleder & selvstændige HERBALIFE forhandler.

Niels Davidsen (DGU# 21-2062)
Mobiltelefon 23 71 13 46
ntbdavidsen@gmail.com
Adresse: 100 meter fra hul 11. Kontor c/o Restaurant 19

alt i murerarbejde 
udføres

Murerforretning
v/Birger Poulsen
Tiselholtvej 8 · 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 78
Bil 40 50 29 38
vejstrup-murer@vip.cybercity.dk

Medlem af 
håndværksrådet



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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”Vi kan glæde os over en so-
lid fremgang i 2010”, fortæl-
ler administrerende direktør 
Preben Juhl Rasmussen. ”I 

2010 har vi registreret en 
kundetilvækst på 1099 til i alt 
18.995, mens antallet af po-

licer pr. 31.12. 2010 er steget 
til 42.400 med en præmieind-
tægt på 81,5 millioner, hvilket 
er 7,5 millioner mere end året 
før. FOMO har netop opgjort 
overskuddet på bilpolicer for 
2010, hvor der i år udbetales 
8,8 millioner kroner til med-
lemmerne. Det hårde vinter-
vejr først og sidst på året har 
medført flere skader, og der-
for er overskuddet lidt mindre 
end sidste år. En gennem-
snitskunde, der i 2010 har 
indbetalt en a conto kasko-
præmie på kr. 4.348 vil få et 
beløb på cirka 700 kr. overført 
til sin NEM-konto. Det bety-
der, at bilejerens pris, for en 
kaskoforsikring med en selv-
risiko på kun kr. 500,-, har 
været omkring 3.650 kr. for 
et helt år. Det gode resultat er 
baggrunden for, at FOMO pr. 
1. januar 2011 kun har hævet 
præmierne med indeksregule-
ringen på 2,4 %. 

service og kvalitet over 
hele linjen

”Da FOMO grundlagdes i 
1963 forsikrede vi kun biler, 
men i dag tilbyder vi hele pa-
letten af privatforsikringer 
via vores samarbejdspartner 
Tryg. Har man tre forsikrin-
ger i FOMO udover bilforsik-
ringen, udløser det en rabat 
på 10 %. Over hele linjen står 
FOMO for service og kvalitet. 
Medarbejderstaben tæller en 

administrerende direktør, en 
regnskabsmedarbejder, en 
skadechef, to skadebehandle-
re, en assurandør og fire kun-
derådgivere samt fem repræ-
sentanter i lokalområderne. 
I 2010 har vi indlemmet Vest-
fyn som dækningsområde 
med byerne Assens, Glams-
bjerg, Vissenbjerg og Aarup. 
Til at servicere de nye FOMO-
kunder har vi ansat repræ-
sentant Per Detlefsen. Udover 
Vestfyn dækker vi Svendborg, 
Langeland, Ærø, Faaborg/
Midtfyn, Årslev og Østfyn 
med byerne Kerteminde, Ul-
lerslev og Langeskov. Den 
31. marts kl. 18:00 afholder 
FOMO generalforsamling i 
SG Hallen. Bemærk venligst 
det ny starttidspunkt, der af 
programmæssige hensyn er 
placeret en time før normalt. 
Besøg vores hjemmeside, kon-
takt os for en god dialog og få 
et uforbindende tilbud.”

FoMo 
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  
medlemstallet og det overskud, der kan  
udbetales til medlemmerne

Kom og besøg os på 

FoMo’s kontor og få et 

godt tilbud på dine 

forsikringer
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Alt kan flyttes
ning af klaverer og flygler og 
transport af pengeskabe. Og 
her kommer vores mangeårige 
erfaring både os og kunderne 
til gode. Vi skal jo ikke bare 
flytte tingene, men også sørge 
for, at de ikke tager skade un-
der transporten. På samme 
måde skal vi sikre, at de ofte 
store ting, vi flytter rundt 
med, ikke beskadiger døre, 
trappeopgange osv. Og det er 
med til at gøre vores arbejde 
spændende, pointerer Bent 
Christensen.

Flytteforretning  
transporterer alt  
– både pengeskabe, 
klaverer og giraffer

I 20 år har Bent Christensen 
drevet DAU Transport i Sten-
strup, og det har ikke alene gi-
vet en solid erfaring, men også 
mange specielle oplevelser. En 
af de opgaver, vi husker med et 
smil, var da vi skulle flytte for 
et firma, som udstoppede dyr, 

fortæller Bent Christensen. 
Da kørte vi med et læs, der 
både indeholdt urokser, sæler 
og en kæmpestor elg. Og som 
om det ikke var nok, så skulle 
vi også transportere en hel 
giraf. Den var så stor, at den 
måtte ligge ned – med ørerne 
strittende bagud!

40 arbejdspladser flyttet 
på 1 dag

En anden gang skulle et helt 
revisionsfirma flytte, og det 
indebar, at der skulle flyttes 

ca. 40 arbejdspladser - på kun 
én dag. De skulle flyttes ud fra 
1. og 2. sal – og alt skulle ud 
gennem vinduerne, så vi måtte 
bruge en teleskoplæsser. Da 
var vi også trætte om aftenen, 
siger Bent Christensen med et 
smil. Men vi klarede det!

Ansvar for at undgå  
skader

I det daglige spænder opga-
verne fra flytning for private 
og opbevaring af flyttegods til 
mere specielle ting som flyt-

ALT IREPARATIONERPERSON/VAREBILER
Vort moderne værksted med erfarne
medarbejdere tilbyder…

• Service eftersyn - klar til syn
• 4-hjuls udmåling
• Aircondition
• Forsikringsskader
• Frontrude/rep.

eller udskiftning
• Computertest af

elektroniske
systemer

- vi henter og
bringer efter aftale

KØB OG SALGaf person- ogvarebiler
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kLOakMeSTeR nYT!
kLOakeRing i deT ÅBne Land!
 
Autoriseret forhandler/installatør i Langeland Kommune:

Af KWH »wehoMini« rensningsanlæg
Til kloakering i det åbne land
 
Se mere på: 
www.wehomini.com · www.bjarnekaae.dk
 
kontakt os på tlf. 62 56 17 40 
for et uforbindede tilbud

DAu transport · Bent christensen · Assensvej 56 · Kirkeby · 5771 stenstrup
Tlf. 62 26 37 16 · www.dautrans.dk · dautrans@mail.tele.dk
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Genknus Fyn – nu  
med modtagestation i Ringe

er administrationsleder og gift 
med indehaver Tonny Madsen. 
”Beton, træ og tegl fra Tonny 
Madsen A/S forskellige ned-
brydningsprojekter behandles 
af Genknus Fyn. Der udover 
modtager firmaet kommu-
nens genbrugsaffald samt fra 
en lang række entreprenører 
og vognmænd, fra hele Fyn. 
Genknus Fyn beskæftiger i alt 
ti medarbejdere; seks i Svend-
borg og fire i Ringe. Derudover 
er to praktikanter fast tilknyt-
tet firmaet.” 

To afdelinger  
– en administration 

”Aktivitets og tilbudsmæssigt 
har Genknus Fyn 1 på Hel-
dagervej i Svendborg og Gen-
knus Fyn 2 på Industrivej i 
Ringe samme fokus – nedbryd-
ning og håndtering af byg-
ningsaffald. Vi overtog Midt-
fyns Miljø i Ringe, og kunne 
efter en større oprydning slå 
dørene op den 1. januar i år, 
vi glæder os meget og har stor 
forventninger til pladsen i Rin-
ge. I dag kører alle processer 
for fuld kraft. Til forskel fra 
pladsen på Heldagervej, hvor 
det meste foregår udendørs, er 
alle aktiviteter i Ringe samlet 
i en kæmpe hal. Som noget 
helt nyt koordineres alle data 
om de indleverede / udleverede 
materialer elektronisk og sen-
des direkte til administrati-
onsafdelingen på Skotlandsvej 
i Svendborg. Her sidder jeg el-
ler en anden af virksomhedens 
administrative medarbejdere 
parat med relevant info og 
praktiske oplysninger til vogn-
mænd og entreprenører”, slut-
ter Helene Madsen.

Genknus Fyn, der er 
en del af Tonny  
Madsen A/s, åbnede i 
2008 modtagestation 
og genknuseplads på 
Heldagervej i svend-
borg. Den 1. januar i 
år udvidedes firmaet 
sine aktiviteter med 
en tilsvarende station 
på Industrivej i Ringe 

”Vi åbnede genknusepladsen 
her på Heldagervej i 2008”, 
beretter mekaniker Henning 
Lauesen, der er ansvarlig 
for pladsens daglige drift og 
centralværkstedet på samme 
adresse. ”Baggrunden var, at 
der ikke længere var tilstræk-
keligt med rum omkring de 
pladskrævende nedbrydnings-
aktiviteter i forbindelse med 
bearbejdningen af bygnings-
affald på vores adresse på 
Skotlandsvej, der i dag huser 
Tonny Madsen A/S admini-
strationsafsnit samt firmaets 
vognmands og entreprenøraf-
delinger.” 

Fra vejfyld til  
biobrændsel 

”Asfalt, beton og tegl bliver ef-
ter grundig sortering knust”, 
fortsætter Henning Lauesen. 
Herefter genanvendes de knu-
ste materialer blandt andet i 
form af vejfyld, der er et pris-
billigt alternativ til stabilgrus. 
98 % af den samlede mængde 
asfalt, beton og tegl genbru-
ges. Restmængden består af 

rockwool, plastik og andre 
ikke genanvendelige mate-
rialer. Når det gælder træ, 
bearbejder vi både grenaffald 
fra skovbrug og klassisk byg-
ningsaffald. En stor del af det 
neddelte træaffald genbru-
ges i spånpladeindustrien. På 
træsiden genanvendes cirka 
70 % af den samlede mængde 
bygningsaffald. Vi er i gang 
med de indledende faser af en 
længerevarende forsøgsrække, 

der på sigt vil sætte os i stand 
til at neddele træaffald til bio-
brændsel, og det ser absolut 
lovende ud.” 

Naturligt  
sammenhængende  
virksomheder 

”Genknus Fyn1 og 2 samt de 
øvrige afdelinger af Tonny 
Madsen A/S er naturligt sam-
menhængende virksomheder”, 
fortæller Helene Madsen, der 

Tonny Madsen A/s · Tlf. 62 22 14 14 · kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk · www.genknus.com 
Genknus Fyn 1 · Heldagervej 13 · 5700 svendborg · Tlf. 63 13 14 14 

Genknus Fyn 2 · Industrivej 63 · 5750 Ringe 

Åbningstider:  Mandag-torsdag: 06.00-16.00 · Fredag: 06.00.15.00 
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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

Livskvalitet leveres over disken
vi er en delikatesse-forretning 
med tårnhøje priser. Men det 
har vi aldrig ønsket at være. 
Det er derfor, vi kalder os Din 
italienske købmand. Mange 
bliver positivt overraskede 
over at opdage, at vore priser 
er helt nede på jorden, siger 
Tina Dyrbye. At vi er Citta 
Slow certificerede og specia-
lister i italiensk mad og vin 
betyder ikke, at vi er dyrere – 
bare at vi har større viden om 
produkterne.

Inspirerende mad til  
firmamødet

Ifølge Holger Dyrbye har flere 
og flere virksomheder fået 
smag for mulighederne hos 
Din italienske købmand. Vi le-
verer i stigende grad mødemad 
til virksomheder, som er kørt 
træt i de sædvanlige sand-
wiches. Men også lidt mere 
interessante firmagaver og 
større arrangements-buffet’er 
har vi succes med. 

Mange holder sig oriente-
ret om vores mange tiltag og 
nye tilbud gennem Appetitos 
nyhedsbrev og på FaceBook. 
Og sidste skud på stammen 
er foredrag om italiensk mad 
og vin – med smagsprøver – i 
virksomheder og personale-
foreninger.

Din italienske  
købmand i svendborg 
er leverandør til Det 
Gode Liv i det  
sydfynske

Det stod ikke skrevet over 
Tina og Holger Dyrbyes vug-
ger, at de en dag skulle blive 
”italiensk købmand” i Svend-
borg. Begge har lange akade-
miske uddannelser bag sig og 
har i mange år haft lederstil-
linger indenfor det offentlige. 

Men de har også begge haft 
en mangeårig kærlighed til 
den italienske madkultur. Og 
det førte til, at de tog det store 
spring midt i livet – droppede 
karrieren, flyttede til Lange-
land og startede den italienske 
livsstilsforretning Appetito i 
Svendborg.

Helt jordnære priser

Det er efterhånden blevet al-
mindeligt kendt i Svendborg 
og omegn, at vi har de rigtige 
italienske specialiteter, og 
mange tror derfor fejlagtigt, at 

Appetito · Marievej 26 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 49 04 · www.appetito.dk · mail@appetito.dk
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sydfyns perle 
fylder 30

mere sociale og oplevelsesrige 
del af konferencen. Det kan 
være alt fra sejlture med gamle 
træskibe, kultur- og historiske 
oplevelser, eller de mere adre-
nalinpumpende af slagsen.

succesfuld  
jubilæumsmenu

Christiansminde præsenterer 
uden sammenligning byen 
Svendborg fra dens ypperste 
side, og udsigten fra hotellets 
restaurant er et regulært pub-
likums-hit året rundt – både 
hos gæster og forretningsfor-
bindelser og blandt svendbor-
genserne. Hver onsdag gennem 
hele 2011 serverer Christians-
mindes restaurant en udsøgt 
jubilæumsmenu, hvis sam-
mensætning skifter kvartals-
vist. Man får tre retter for 
kun 150 kroner, og dette gode 
tilbud har fået Christiansmin-
des mange faste gæster og en 
hel masse nye til at melde sig 
på banen i god tid før deres an-
komst. 

Kom til jubilæumsfest 
med sussi & Leo

Den 1. juli holdes selve den 
store jubilæumsfest. Efter vel-
komstdrinken har gæsterne 
valget mellem at gå ombord i 
en overdådig 80’er-buffet el-
ler en lækker fiske og skaldyrs 
ditto. Herefter bydes der på 
kaffe og jubilæumskage, og SÅ 
går Sussi & Leo på scenen. Li-
gesom ved julearrangementer-
ne har mange allerede sikret 
sig adgang til denne festlige 
og fornøjelige Svendborg-begi-
venhed ...

På det kendte hotel 
og konferencecenter 
har man tænkt 2011 
gennem store dele af 
2010, og på den måde 
bragt sig på forkant 
med hele jubilæums-
årets planlægning, 
hvor samtlige arrange-
menter er på plads 

Christiansmindes jubilæums-
avis udkom den 13. januar, og 
allerede her i starten af marts 

kan man på hotellet glæde sig 
over de mange positive tilba-
gemeldinger og reservationer, 
der er strømmet ind fra glade 
og forventningsfulde gæster. 
Et stort antal firmaer og pri-
vatpersoner har således alle-
rede sikret sig et bord ved et 
af hotellets populære julefro-
kostarrangementer.

Hjertebarn og naturskønt 
åndehul

I kraft af sin smukke placering 
på et bakkedrag i en skov med 
udsigt over Svendborgsund er 
Hotel Christiansmindes store 
styrke beliggenhedens tre b’er. 

Oveni det er hotellet og dets 
populære restaurant et lokalt 
hjertebarn og åndehul for flere 
generationer af sydfynboer. 
Hvad enten man bruger Chri-
stiansminde repræsentativt 
som location i forbindelse med 
sit professionelle forretnings-
liv eller afholder familiefester 
på stedet, er der masser af po-
sitive følelser og gode minder, 
der knytter sig til denne skøn-
ne plet. Christiansminde ejes 
af HK, men er åben for alle 
– virksomheder, foreninger og 

private. De moderne hotel og 
konferencefaciliteter matcher 
ethvert behov – fra små grup-
per til arrangementer med op 
til 250 deltagere    

Enestående  
kursus-, møde-, og  
konferencefaciliteter

Et vigtigt programpunkt for 
Christiansminde er skræd-
dersyede kursus- og konferen-
cerelaterede arrangementer 
målrettet den enkelte gæst. 
Christiansminde har en bred 
vifte af lokale professionelle 
samarbejdspartnere. Både når 
det gælder teambuilding, hvor 
terrænet med skov, vand og 
eng udnyttes, men også på den 

Hotel christiansminde · christiansmindevej 16
5700 svendborg · Tlf. 62 21 90 00 

booking@christiansminde.dk · www.christiansminde.dk
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Intego A/s

gangsveje for den tunge trafik 
til og fra centralen.” 

stærkt fokus på ydelses- 
& produktudvikling

”Intego leverede el-siden til 
dette spændende og teknisk 
krævende anlægsprojekt”, for-
tæller Bjarke H. Jensen. ”Det 
inkluderede opbygning af 
tavle og styring til fyldeplad-
sens pumper, lys og anlæg til 
smeltning af sne, etablering 
af netværksforbindelse samt 
maskininstallation og imple-
mentering af diverse sensorer. 
På servicesiden sørger Intego i 
det nyopførte teknikhus for ud-
skiftning af pakninger på nogle 
af de store pumper, der trans-
porterer olien fra tankvognene 
til værkets tankanlæg. Intego 
opererer på områder, hvor tek-
nologiudviklingen går hurtigt. 
I kraft af vores stærke fokus 
på kvalitet og løbende ydel-
ses- og produktudvikling er vi 
blandt de foretrukne leveran-
dører af samlede løsninger til 
infrastrukturen i Danmark”, 
slutter Bjarke H. Jensen.

svendborg Fjernvarme 
stod i efteråret 2010 
for at skulle vælge 
en ny fynsk el-sam-
arbejdspartner med 
kompetencer til at 
samle en bred vifte af 
specialiserede infra-
strukturelle ydelser 
i én pakke, og her 
faldt valget på Intego 
odense

”Svendborg Fjernvarmes sam-
arbejdsaftale med Intego har 
kørt upåklageligt siden ikraft-
trædelsen den 1. oktober 2010”, 
fortæller maskinmester Jesper 
Jensen. ”Intego har en medar-
bejder fast tilknyttet værket, 
hvor firmaet varetager en lang 
række funktioner omkring 
vedligehold og renovering af el-
installationer, stiger, kraner og 
pumpeanlæg. Dertil kommer 
styring, alarm- & telefonsyste-

mer samt alle lovpligtige efter-
syn og eftersyn af kraner.”

Renovering, dokumenta-
tion og højspænding

”Svendborg Fjernvarme byder 
på virkelig mange spændende 
og fagligt udfordrende opgaver 
på hele infrastrukturområdet”, 
siger afdelingsleder Bjarke H. 
Jensen, Intego Odense. ”Blandt 
vores igangværende projekter 
er en gennemgribende reno-
vering af Vestre Centrals el-
installationer. 
Renoveringsprocessen omfat-
ter maskininstallation, tavler, 
styring og kabler i den forbin-
delse. Dertil kommer el-doku-
mentation og kabelopmærk-
ning. ”Svendborg Fjernvarme 
har et 10 kilovolt højspæn-
dingsanlæg”, supplerer Jesper 
Jensen. ”Intego er servicepart-
ner på dette anlæg. Højspæn-
dingsområdet er et meget spe-
cielt fagligt gebet, der kræver 
stor viden og specialuddan-
nede folk. Man skal vide, hvad 
man har med at gøre, og det 
gør Intego.”

Fordelagtig grøn energi

Global nedbringelse af Co2-
tallet er en af tidens vigtigste 
miljømæssige målsætninger. 
Blandt Integos store aktivite-
ter netop nu er implemente-
ring af en række grønne, ener-
gibesparende foranstaltninger 
- heriblandt sensorstyring af 
lyskilder til minimering af 
energispild. ”Svendborg Fjern-
varmes fornemste opgave er at 

kunne levere den billigst mu-
lige varme”, pointerer Jesper 
Jensen. ”Udover at være et 
plus på værkets bundlinje kom-
mer vores grønne energispare-
tiltag i sidste ende forbrugerne 
til gode, og i det perspektiv er 
vores energibesparelser fordel-
agtige hele vejen rundt.”  

Ny fyldeplads og  
sikker skolevej

”En af Svendborg Fjernvar-
mes centraler har gennem 
længere tid kæmpet med util-
strækkeligt dimensionerede 
trafikale adgangsforhold”, 
beretter Jesper Jensen. ”Det 
medførte en række gener for 
beboerne i lokalområdet, der 
blandt andet følte sig utrygge 
ved at sende deres børn i skole 
ad en vej, der samtidigt skulle 
rumme en høj koncentration 
af tung trafik. På den bag-
grund besluttede vi, både af 
hensyn til os selv og til vores 
umiddelbare omgivelser, at 
anlægge en stor fyldeplads 
med nyt teknikhus og helt 
nye, væsentligt forbedrede ad-

Intego A/s · Holkebjergvej 91 · 5250 odense sV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk

Maskinmester Jesper Jensen
Svendborg Fjernvarme

Jesper Jensen, Svendborg  
Fjernvarme og Bjarke H. Jensen, 
Intego A/S

Service på Vestre Central

Michael Lindberg, Intego A/S Styring til smeltningsanlæg Installation til oliepumper
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Hvorfor Vaillant?
Fordi vi tilbyder effektive gaskedler  
med energimærke A og 4 års garanti.

Skift fra olie/el til gas og få op til kr. 5.000,- i tilskud fra DONG energy.  
Finansiering gennem DONG energy fra kr. 336,- pr. måned.

Trænger din gaskedel til at blive skiftet?
Spar 25-40% på din varmeregning med Vaillants gaskedel ecoTEC plus.

Varmesystemer               Vedvarende energi               Indeklima

Fordi                  har fremtidens varme

Samarbejdspartner
Salg og installation

Du får en super-effektiv kondenserende
gaskedel, der samtidig er lille, let og 
enkel af betjene.
En flot gaskedel med udsøgt komfort  
og designtilpasset varmtvandsbeholder 
på 75 liter.

Pris inkl. moms fra kr. 31.995,-

Bregninge 1B, Vindeby
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26
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Markiser på to måder

der så udfører trykket på det 
banneret, fortsætter direktør 
Torben Krøløkke.
Bannersystemets slutbrugere 
får mulighed for at promovere 
op til syv forskellige budskaber 
på det samme banner. Det kan 
styres med en nøglekontakt el-
ler fjernbetjening på stedet eller 
via en automatisk plc-styring, 
der kan indstilles til automatisk 
skift af budskab med ned til 15 
minutters interval.
Amico sælger ikke bannersy-
stemet direkte til slutbrugeren, 
men de interesserede er vel-
komne til at kontakte Amico, 
der så henviser til firmaets sam-
arbejdspartnere.

Amico A/s leverer  
kvalitetsmarkiser i 
topkvalitet fra idé 
til færdig løsning. 
Ny webshop leverer 
samme topkvalitet på 
individuelle mål.

Markisefabrikken Amico har i 
over 30 år leveret solafskærm-
ning, tilhørende service og re-
paration til erhvervs- og privat-
kunder. 
Nu udvider Amico den lands-
dækkende kundeservice, når en 
helt ny hjemmeside med tilhø-
rende webshop 1. marts åbner 
op for endnu stærkere og endnu 
mere fleksibel kundeservice.
– Som supplement til vores ser-
vice, hvor kunderne får uforplig-
tende konsulentbesøg med råd 
og vejledning fra ide til færdig 
løsning, åbner vores nye hjem-
meside og webshop. Denne nye 

mulighed giver kunderne nøjag-
tigt samme holdbare topkvalitet 
og løsninger på individuelle mål 
med en god besparelse, forkla-
rer Torben Kroløkke, direktør i 
Amico A/S.

Detail og privat

Amico er i dag én af få danske 
producenter af totalløsninger i 
markiser samt service, repara-
tion og renovering af alle typer 
markiser - uanset producent.
Amico leverer til alle detailfor-
retninger, skoler og kontorer, 
som er kunder i hele landet. 

Amico tilbyder desuden service-
abonnementer, hvor erfarne 
montører efterser og efterspæn-
der markiserne. Det er ud fra 
devisen om, at det er bedre at 
forebygge end reparere.
Amico har én af landets største 
systuer til produktion af marki-
seduge. Desuden syr virksom-
heden for andre markiseprodu-
center som underleverandør.

Bannersystem til  
skiltebranchen

Amico åbner nu en helt ny ak-
tivitet som leverandør af et 
helt nyudviklet bannersystem 
til skiltebranchen i Danmark. 
Amico er netop også gået ind på 
det tyske marked.
– Det er et system som både kan 
bruges af de helt små og de helt 
store detailbutikker. Eksempel-
vis den lille bager til de største 
butikker og virksomheder, der 
ønsker at fremvise et nyt bud-
skab løbende. Vi leverer ban-
nersystemet til skiltebranchen, 

Amico A/s Markisefabrik · Nyvej 7 · 5772 Kværndrup · Telefon 63 27 50 30 · tk@amico.dk · www.amico.dk

· Lånebil efter aftale
· speciale i diesel
· 4 hjuls udmåling af biler
· fremstilling af hydraulikslange
· moderne værksted med 
 testudstyr som dækker bredt
· automester service sikring 
 og finansiering af bilkøb og rep.
 f.eks. køb ny betaling om 3 mdr.
 (kræver kredit godkendelse)
· Webasto oliefyrs service
· Automester garantere højt 
 niveau af service og kvalitet

Tullebølle Auto Aps
Bygaden 99
5953 tranekær

Tlf. 62 50 11 55
Bestil tid på www.tulle-auto.dk V
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Det handler om at finde den 
rette balance
- ikke mindst når det drejer sig om boliglån

Samler du din økonomi hos os, får du både gode råd, gode priser og
en personlig rådgiver der hjælper dig med at få økonomisk overblik.
Så bliver det lettere for dig at finde din rette økonomiske balance.
Tal med os eller se hvordan på nordea.dk/balance.

Svendborg Afdeling
Centrumpladsen 8
62 21 52 21
nordea.dk
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computerbutik opgraderet 
med nye RAMmer

gang i salget af spille-pc’ere til 
børn, unge og voksne. Her sam-
mensætter forretningen rigtigt 
stærke tilbud, der sætter gang i 
fladskærmenes actionprægede 
universer.
PC Kabinettet er også forhan-
dler af Danmarks billigste 
landsdækkende bredbånd. Her 
er levering inden for 48 timer, 
ingen binding og gratis opret-
telse. 
Kom ind i butikken og hør 
nærmere.

PC Kabinettet, Svendborgs 
lokale specialbutik for erhvervs- 
og privatkunder, har mere 
end fordoblet butiksarealet og 
styrket programmet som total-
leverandør.

Erhverv, spil og studie

- Uanset om ønsket er et kom-
plet nyt netværk med pc’ere til 
kontoret eller virksomheden, 
ungerne ønsker en hurtig spille-
pc med stærk grafik og høj 
hastighed, eller man som stu-
derende skal have ny software 
til pc’en – har vi de rigtige løs-
ninger til stærke priser.
Det forklarer Thomas Nielsen, 
indehaver af PC Kabinettet, Syd-
fyns største specialforretning 
med de billigste lokale priser.

Forbedret værksted

- Jeg åbnede PC Kabinettet i 

1999. Så vi har altså serviceres 
vores kunder her fra Svendborg 
centrum i over 11 år. Vi har 
netop udvidet og totalrenoveret 
butikken og mere end fordoblet 
butiksarealet, så der nu er end-
nu bedre plads til at præsentere 
de mere end 8000 varenumre 
på lageret, fortsætter Thomas 
Nielsen.
En udvidelse af værkstedets ka-
pacitet betyder også, at endnu 
flere kunder får hurtigere repa-
ration og service.

PC Kabinettet har rigtigt godt 
fat i mange mindre virksomhed-
er, der nyder godt af butikkens 
store ekspertise og hurtige ser-
vice. Alle fire ansatte har en 
solid erfaring i branchen. Inde-
haver Thomas Nielsen åbnede 
forretningen med en baggrund 
som cand. negot – sprog kombi-
neret med økonomi. 

spille-pc’ere

Ses der på privatkunderne, har 
PC Kabinettet blandt andet godt 

svendborg 
skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

• Formidling af brugte både

  •  Forhandler af Wauquiez og
 Stormer motorbåde

    • Charterformidling i Adriaterhavet

      • Vurdering af både

        • Wauquiez Pilot Saloon 41

Måroddevej 5 · Thurø · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 58 15 · Mobil 40 30 97 17 · mail@fyns-yacht.dk

Salg af: WAUQUIEZ og STORMER 7 MOTORBÅD

www.fyns-yacht.dk
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Pc Kabinettet Aps · Lundevej 1A · 5700 svendborg · Telefon 62 80 07 72 · www.pckabinettet.dk · post@pckabinettet.dk
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vi har lejlighed til at udøve 
vores håndværk efter tradi-
tionelle historiske forskrifter. 
Erfarings og kompetencemæs-
sigt spænder Kirkeby Tømrer 
og Montage fra traditionelt 
håndværk til det mest mo-
derne byggeri på forkant med 
udviklingen. Ring og hør mere 
om vores mange aktiviteter.”        

vores lille hyg-
gelige “kælder” 
lokale. For at 
kunne honorere 
den stigende 
e f t er sp ørg se l 
på afholdelse af 
større arrangementer i vores 
regi, både i og ud af huset, ar-
bejdes der ihærdigt på at ud-
vide faciliteterne. Festmenuen 
og vores lækre specialanret-
ninger sammensættes helt 
efter kundernes ønsker, kun 
fantasien sætter grænser. Vi 
kan stort set det hele.”  Tjek 
vores hjemmeside, kig ind el-
ler ring for nærmere info om 
de mange spændende arrange-
mentsmuligheder i Café KoK.”  
Vi glæder os til at hjælpe jer 
med festen.

Der er travlhed i den 
sydfynske tømrer/
snedkervirksomhed, 
og indehaver Brian 
Ømand har netop købt 
en ejendom i Vester 
skerninge, hvor der i 
løbet af foråret etab-
leres nye faciliteter til 
snedkerværksted og 
lager

”Jeg startede Kirkeby Tømrer 
og Montage i 2005, og efter 
blot en måned som solovirk-
somhed kunne jeg ansætte 
min første svend”, beretter 
Brian Ømand. ”Firmaets ho-
vedfokus, som i dag er klassi-
ske tømrer og snedkeropgaver, 
lå i begyndelsen på nybyggeri. 

Den centralt  
beliggende svend-
borg-café lanceredes 
i februar 2010 og 
er med sit fokus på 
dansk/italiensk  
kvalitetskøkken og 
vine blevet så godt 
modtaget, at med-
arbejderstaben ud-
vides med endnu en 
kok og en restaurant-
ansvarlig 

Kirkeby Tømrer og Montage 
beskæftiger gennemsnitligt 
en halv snes svende og lær-
linge afhængigt af skiftende 
konjunkturers og årstiders ud-
sving. Vi har altid haft mange 
aktiviteter indenfor tømrer/
snedkerfagets klassiske opga-
vefelt, og det er en væsentlig 
del af grunden til, at vi er kom-
met helskindet gennem krisen. 
Kirkeby Tømrer og Montage 
servicerer en fast kreds af tro-
faste kunder, der til stadighed 
udvides gennem mund-til-øre-
metoden og annoncering i de 
lokale medier. Kundekredsen 

Café KoK slog dørene op den 
27. februar 2010, og de lyse, 
stilfuldt indrettede lokaler 
etableredes ved en større re-
novering straks efter overta-
gelsen. ”Vi føler os supergodt 
modtaget af kunderne, der 
spænder fra lokale privat- og 
erhvervskunder over faste 
weekend- og shopping gæster 
fra de øvrige fynske kystbyer 
til turister fra det meste af 
verden”, fortæller Martin Pe-
dersen, der er udlært kok fra 
Hotel Troense. ”Kulinarisk fo-
kuserer Café KoK primært på 
dansk/italiensk madlavning. 
Vores lækre menuer sammen-

dækker hele det sydfynske lo-
kalområde. Vi flytter os efter 
arbejdet og løser også opgaver 
i andre dele af landet.” 

Individuelle huse i  
teglblokke

”Et helt nyt initiativ på bygge-
området, der udspringer af min 
medvirken i et svendborgen-
sisk håndværkernetværk, er 
opførelse af individuelle huse i 
teglblokke. Ved hjælp af denne 
unikke byggemetode, der pri-
mært kendes fra Sydtyskland 
og Schweiz, er det muligt at 
opføre huse fuldstændigt uden 
brug af dampspærre. Vi sam-
arbejder med arkitekter og 
ingeniører, og husene designes 
i overensstemmelse med kun-
dens ønsker og behov. Blandt 
vores igangværende opgaver 
er en gennemgribende renove-
ring af det fredede Søndenbro 
Mejeri på Sydlangeland, hvor 

sættes helt efter årstiden og 
råvarerne. Café KoK spænder 
fra lette tapas til 3-4 retters 
aftenmenuer. Vi byder også på 
et stort udbud af skønne itali-
enske kvalitetsvine samt ud-
søgte kaffesorter, hjemmebag 
m.m., her skal man ikke være 
i tvivl om, at det hele er hjem-
melavet.   

café Kok udvider

”Vi har rigtigt mange faste pri-
vatkunder”, supplerer Charlot-
te Pedersen. ”En del erhvervs-
kunder afholder også diverse 
arrangementer i cafeen. De 
spænder lige fra frokoster og 
møder til vinsmagninger, bar-
nedåbe, fødselsdage m.m. Ar-
rangementerne afvikles efter 
kundens ønske i cafeen eller i 

Kirkeby Tømrer og Montage · Åparken 17 · Kirkeby · 5771 stenstrup · Tlf. 62 22 80 86 · Mobil 51 32 89 90
brian@kirkeby-tomrer.dk · www.kirkeby-tomrer.dk

café KoK · Gerritsgade 56 · st. th. · svendborg · Tlf. 63 21 04 12 · info@cafekok.dk · www.cafekok.dk

Kirkeby Tømrer og Montage

café KoK 

Åbningstider:
Mandag-lørdag: 09.30-21.00 

søn & helligdage: Lukket
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Nyt køkken på 
én dag

til samarbejdet med OK-Køk-
kenrenovering.
ML Snedkeren udfører som 
nævnt alle former for tømrer- 
og snedkeropgaver. De inklu-
derer blandt andet ny-, om- og 
tilbygning, renovering, vinduer, 
døre, vægge, gulve, lofter, isole-
ring og meget mere.

ML snedkeren og 
tømrermester Michael 
Lykke Andersen udfører 
alle former for tømrer- 
og snedkeropgaver. 
Nyt køkken på én dag 
blandt de spændende 
muligheder

Med det nye køkkenkoncept 
”Nyt køkken på kun én dag” 
fortætter tømrermester Michael 
Lykke Andersen samarbejdet 
med OK-Køkkenrenovering.

Ekstra plads i budgettet

Hvorfor skifte hele køkkenet ud, 
når det sagtens kan lade sig gøre 
at få et nyt og flot køkken ved blot 
at skifte låger og eventuelt male 
og montere en ny bordplade?

På denne måde får man næ-
sten et helt nyt køkken – med 
ekstra plads i budgettet til an-
dre ønsker.
Tømrermester Michael Lykke 
Andersen, ML Snedkeren, le-
verer låger, hængsler og bord-
plader til alle slags køkkener, 
uanset mærke og årgang. 

Praktisk og smart

- I mange ældre køkkener er 
der eksempelvis mange almin-
delige skabe. Her kan man 
nemt indsætte skuffer og der-
med gøre sit køkken både mere 
praktisk og smart. En anden 
stor fordel er den tid, det tager 
at udføre arbejdet. Her undgår 
kunderne nemlig at undvære 
køkkenet i længere tid – noget 
der ofte belaster hverdagen 
for den travle familie, forkla-
rer Michael Lykke Andersen 

til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Derfor er den superkorte tid på 
typisk blot én dag en meget stor 
fordel, når kunderne vælger en 
køkkenfornyelse med OK-Køk-
kenrenovering. Dette valg er 
overskueligt rent tidsmæssigt 
og giver stor tryghed for, at der 
ikke opstår tidsspilde og unød-
vendige forsinkelser – så hver-
dagen fortsat hænger sammen.

Alle opgaver udføres

ML Snedkeren og OK-Køkken-
renovering er tilknyttet Dan-
marks eneste landsdækkende 
kæde for køkkenrenovering. 
Det garanterer lave priser og 
god service og kundernes ga-
ranti for, at de køber et kvali-
tetsprodukt. Kun de bedste og 
mest miljøvenlige materialer og 
leverandører får således adgang 

ML snedkeren · Tvedvej 54, st. tv · 5700 svendborg · Telefon 23 44 46 30 · www.okkr.dk · mlsnedkeren@hotmail.com

EN AFTALE ER EN AFTALE

23 444 630
 Svendborg

• SNEDKER
• TØMRER
• GLAS
• KØKKENER
• GULVSLIBNING

FØR

EFTER

Telefon
23 44 46 30

Åbningstider:

Alle ugens dage

kl. 08.00-20.00

FLEXBOLIG Aps · Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@fl exbolig.dk

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

DU HAR
✔  en grund
✔  ideer og ønsker
✔  investeringsramme

VI HAR
✔  evnen til at lytte og rådgive
✔  grundlag for tilbud
✔  arkitekt- og ingeniørbistand
✔  en opgave i at sikre hele byggefasen 

bliver en positiv oplevelse

Planlægger du at bygge nyt hus? 
- Kontakt et lokalt byggefi rma

Thermografering

Få styr på 
varmeforbruget og spar 

tusindvis af kroner
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Havnen 
– hjertet i svendborg

nal, får vi et område, der vil 
komme til at summe af liv af 
hele året«, tilføjer Curt Søren-
sen.
Borgmesteren peger i samme 
forbindelse på, at fremtidens 
havn i Svendborg ikke som 
udgangspunkt bliver en havn 
med masser af boliger, sådan 
som ses i en række andre dan-
ske havne.
»Vi vil gerne have en havn i 
Svendborg, hvor livet leves, og 
hvor vi har mange aktiviteter. 
Det er min opfattelse, at det får 
vi bedst ved at lade havnen ud-
vikle sig som den mangfoldig-
hed, den er i dag. På den måde 
vil vi opleve, at havnen fortsat 
vil være hjertet i Svendborg - 
også i fremtiden«, understre-
ger Curt Sørensen.

Som lystsejler kender borg-
mester Curt Sørensen (S) selv 
havnen i Svendborg. Som man-
ge andre sejlere holder han af 
havnen og livet på havnen. Og 
som borger og borgmester er 
han ikke et sekund i tvivl om, 
at havnen har mange kvalite-
ter - både som erhvervshavn, 
lystbådehavn og færgehavn. 
Og som oplevelsessted for 
svendborgenserne og de tu-
sindvis af turister, der hvert 
år besøger Svendborg og som 
en naturlig del af besøget skal 
en tur på havnen.
»I min optik er havnen hjertet 
i Svendborg. Vi er en gammel 
søfartsby. I dag er vi en af de 
byer i Danmark med flest ma-
ritime arbejdspladser, sam-
tidig med at vi har en række 
maritime uddannelsesinsti-
tutioner. Det betyder også, at 

havnen er en vigtig del af livet 
i Svendborg, og vil være det i 
fremtiden. Derfor er jeg også 
glad for, at havnen indgår som 
et vigtigt element i den fremti-
dige udvikling af Svendborg«, 
siger Curt Sørensen.
Han understreger, at når der 
tales om udvikling på hele hav-
neområdet, er det også vigtigt 
at holde fast i de kulturhistori-
ske miljøer, der er en naturlig 
del af Svendborg havn.
»Maritimt Center og det gamle 
træskibsværft J. Ring-Ander-
sen på havnen ser jeg som en 
del af fremtidens havn. Nøj-
agtig som jeg også glæder mig 
over, at havnen er færgeforbin-
delsen til Ærø, Skarø, Drejø og 
Hjortø i det sydfynske øhav. 
Hertil kommer, at vi også kan 
glæde os over, at vi har en 
række erhvervsvirksomheder 

på havnen, der gennem mange 
år har været en del af havne-
billedet. De er med til at skabe 
liv. 
Nøjagtig som de mange sejlere 
fra Danmark og udlandet, der 
hvert år kaster fortøjningerne 
i havnen og bruger nogle dage 
i byen, samt til at nyde livet på 
havnen og i de restauranter 
og butikker, der også er del af 
havnemiljøet«, siger Curt Sø-
rensen.
Nogle af fremtidens planer for 
havneområdet handler om, at 
få bundet havnen og centrum 
af byen endnu mere sammen, 
end det er tilfældet i dag.
»Med købet af det gamle jern-
baneareal fra DSB, har vi fået 
nogle unikke muligheder for 
at udvikle området. Og når vi i 
løbet af de kommende år også 
får bygget en ny trafiktermi-

Erhvervskontoret
Tlf. 6223 37 37
Mail: erhverv@svendborg.dk 
www.svendborg.dk/erhvervsservice 

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 C
5700 Svendborg

Erhvervskontoret

Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav. 
Og det er ikke blot med det maritime element, 

byen udmærker sig.

Svendborg er forbundet med motorvejsnettet  
til resten af Danmark og det øvrige Europa.

Har din virksomhed brug for  
en optimal placering, med god logistik, så har Svendborg  

en række velplacerede erhvervsarealer klar.  

                                                         Samtidig får du adgang til: 
                                         - velkvalificerede og kompetente medarbejdere  
                                         - gode bosætningsforhold for dine medarbejdere  
                                         - en stærk lokalt forankret erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin 
unikke placering ved motorvejen, 

det helt rigtige sted at etablere sin virksomhed.

Erhvervskontoret er din indgang til kommunen, når det 
drejer sig om erhvervsrelaterede henvendelser.
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•Kortere vej til smilet 
på Harley Davidsons motorcyk-
ler, hvor et lille stykke Duraf-
lex, holder kæden på plads på 
tandhjulene. Og kæden slides 
som regel op før Duraflex ma-
terialet.
- Vi har testet Duraflex i et 
år, og vi er meget begejstrede. 
Materialet kan endnu ikke helt 
erstatte akryl, men næsten alle 
delproteser kan laves i det nye 
materiale, tilføjer siger Joan 
Didriksen.
Hun oplyser, at der forskes i vi-
dereudvikling af produktet.

Tandprotese Klinikken 
svendborg gør det let-
tere at bruge tandpro-
tese med nyt materiale

Endelig er der kommet et nyt, 
bedre og stærkere materiale 
end akryl, der har været benyt-
tet til fremstilling af tandprote-
ser siden 1950’erne.

Fantastisk materiale

- Og så skulle der alligevel gå 
60 år, inden Duraflex kommer 
på markedet, fortæller klinisk 

tandtekniker Joan Didriksen 
hos Tandprotese Klinikken 
Svendborg.
Duraflex er både fleksibelt og 
stærkere end akryl, og det bety-
der, at der nu kan laves tyndere, 
lettere og stærkere tandprote-
ser end tidligere. Det nye mate-
riale kan desuden benyttes som 
erstatning for stålbøjler. 

slut med stålbøjler

Det har altid været et stort pro-
blem, at stålbøjler ofte virker 
skæmmende, når man laver 
delproteser. Delproteser er fast-

forankret på naturlige tænder, 
og hvis fastforankringen sker 
på for- eller hjørnetænder, ses 
bøjlerne desværre ofte ved tale 
eller smil.
- Nu gør det nye Duraflex ma-
teriale stålbøjlerne overflødige, 
så vi opnår en meget bedre kos-
metisk løsning, fortsætter Joan 
Didriksen.

utrolig slidstyrke

Materialet har været benyttet 
i industrien i adskillige år som 
et særdeles holdbart produkt. 
Duraflex benyttes blandt andet 

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

Vi kan lave søer og tætte tage

bejdet prissættes på forhånd: 
– På den måde slipper kun-
den for en ubehagelig økono-
misk overraskelse, siger Kim 
Sønderlyng. 

HP-Tag mærker, at 
foråret er på vej.  
– Folk er begyndt at 
ringe igen, siger Kim 
sønderlyng. På grund 
af vejrlig har arbejdet 
stået noget stille.

Af nyheder i HP-Tag kan 
nævnes, at firmaet nu sam-

men med tagpapfirmaet 
Trelleborg Phønix giver en 
15-årig tæthedsgaranti på 
deres tage. 
For at kunne yde den 15-årige 
garanti i samarbejde med 
Phønix Trelleborg, skal en-
treprenøren overholde de gæl-
dende anvisninger fra Tag-
papbranchens oplysningsråd 
samt kunne leve op til Trelle-
borg Phønix’ betingelser om 
uddannelse, kva li tets sikring, 

erfaring og økono-
misk soliditet.  
– Det er et skulder-
klap til os, at Trelleborg 
Phønix har os på listen over 
tagdækkere, der kan give 15 
års tæthedsgaranti, siger Kim 
Sønderlyng. 
HP-Tag tilbyder i øvrigt alle 
fynske kunder gratis tag-
eftersyn og efterfølgende 
tilbudsgivning – og, hvis 
kunden ønsker det, kan ar-

HP Tag Aps · odensevej 4 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 63 19 58 · Mobil 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

DER ER PRES PÅ  

TAGARBEJDE DE NÆSTE PAR 

MÅNEDER, SÅ HUSK AT 

KONTAKTE HP TAG I GOD TID 

FOR AT FÅ ET EFTERSYN.
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Hybel VVs og Blikkenslager

anlæg appellerer blandt an-
det til boligejere, der ønsker 
at nulstille el-regningen og 
samtidig investere i boligen, 
så den bliver helt selvforsy-
nende på el-området. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
ringe og høre nærmere om de 
mange muligheder, vi har at 
byde på – både indenfor alter-
native og moderne traditio-
nelle energiløsninger.” 

I september runder 
det kendte svendborg-
firma 115 år. samtidig 
er det 15 år siden, 
indehaver claus Hybel 
overtog styringen af 
familiefirmaet, der i 
dag er specialiseret 
i nye energiformer 
samt alternativ energi 

”Hybel VVS og Blikkenslager 

er specialiseret i nye energi-
former og alternativ energi”, 
fortæller Claus Hybel. Vi kon-
kurrerer på kvalitetsarbejde 
og ditto produkter leveret af 
veluddannede og engagerede 
medarbejdere. Medarbejder-
staben på 14 ansatte er ind-
delt i små teams med hver sit 
speciale – gas & oliefyr, blan-
det vvs, blikkenslagerarbejde 
og alternative energiformer. 
Udover klassiske varmepum-
peløsninger genererer luft til 
vand varmeanlægget ”ispin-
den” fra OCTOPUS stor ak-
tivitet. Blandt vore populære 
varmeløsninger er også højef-

fektive, kondenserende gas 
og oliefyr, der alle opfylder 
Bygningsreglementets sene-
ste krav.”

Nulstil el-regningen  
med GRØN soL

”Hybel VVS og Blikkenslager 
har stort fokus på løsnings-
modeller, der på én og samme 
tid er miljørigtige og økono-
misk fordelagtige for vores 
kunder. El-afgifterne ventes 
at stige voldsomt i de kom-
mende år, og som noget helt 
nyt kan vi nu tilbyde solcelle-
anlæg af mærket GRØN SOL 
til produktion af el. De nye 

www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

Hybel VVs og Blikkenslager · Nordre Ringvej 121 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 01 56 · post@hybel-vvs.dk · www.hybel-vvs.dk

Blangstedgårdsvej 3 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 99 35 · odense@garant.nu · www.okgulve.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17.30 · Fredag kl. 10-18 · Lørdag kl. 10-14

Gulve, tæpper, gardiner og markiser
til erhverv og private

2000 m2 udstilling

Uanset dit ønske og behov, har vi den helt rigtige og professionelle løsning

til din bolig og dit erhverv. Vi har det største udbud af de mest moderne designs,

i de skønneste og mest slidstærke materialer der findes.

Trægulve Gardiner – egen systue Tæpper Klinker og vinylgulve
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Vi renoverer og forskønner 
facaden…

Facebook – besøg Cæcar Service 
på Facebook og klik ”Synes godt 
om”. Der udtrækkes en vinder af 
to flasker rødvin blandt alle, der 
har klikket ”Synes godt om” 30. 
4. 2011. Vinderen offentliggøres 
på hjemmesiden og Facebook.

 
 

cæcar’s service, ved 
indehaver Mikael 
cæcar Petersen, 
renoverer boligens 
”ansigt” med udkrads-
ning af mørtelfuger, 
omfugning og vand-
skuring af facaden.

Med tiden smuldrer fugerne 
mellem huse og bygningers mur-
sten. Mørtlen falder ud i flager, 
og husets facade, ”ansigt”, hær-
ges af vejr og vind. 
Skader opstår blandt andet via 
murbier og mange års hårdt vejr 
i form af porøse, mangelfulde og 
fugtige fuger.

Moderne look

- Nogle husejere vælger eksem-
pelvis at skifte fugerne, fordi de 
er trætte af de tilbagetrukne fu-
ger, der var populære i 1960’erne 
og 1970’erne. Nye fuger trukket 
helt ud til kanten af murstenene, 
med en god håndtrykket rund 
fuge, giver huset et mere mo-
derne look. Og forhindrer vand 
på murstenene der eventuelt gi-
ver skader i frostvejr, forklarer 
Mikael Cæcar Petersen. 
Husk at facaden er en investe-

ring på lige fod med nyt tag, nye 
vinduer og døre til dit hus. Du 
får en smuk facade med et mini-
mum af vedligehold!
Cæcar’s Service bruger klassi-
ske mørteltyper i bedste kvalitet 
uden cement. Herunder en hy-
draulisk kalkmørtel, der tillader 
muren at ånde og følger murens 
bevægelser.

Godt tilbud

Vedr. facaderenovering af mør-
telfuger: 15 pct. rabat hvis kun-
derne accepterer det fremsendte 
gratis tilbud inden 20 dage.
Alle tilbud er inkl. materialer 
og event. Stillads. Ingen skjulte 
ekstra udgifter, da dette nemlig 
kun gælder disse opgaver. 
Andre bygge- & div. opgaver ud-
føres også… 
Se mere på firmaets hjemmeside 
www.caecar-service.dk

cæcar’s service · Lindevej 8 · 5771 stenstrup · Telefon 20 42 03 01 · info@caecar-service.dk

Cæcar’s Service sikrer 
smilet med:
· Facaderenovering der 
 eventuelt inkluderer 
· Udfræsning af 
 mørtelfuger 
 samt omfugning
· Filsning og vandskuring, 
 eksempelvis med 
 indfarvet mørtel

Før udkrasning

Fuger krasset ud

Færdigt resultat

svendborg 
skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

ASSENSVEJ 100 · 5771 STENSTRUP · TELEFON 62 26 20 00

TELEFON 62 26 20 00 I WWW.OLLERUP.COM

Vi udfører opgaver indenfor:

anlæg l Vejservice
Vognmand l		entreprenør

dØgnSeRViCe

assensvej 100 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 20 00 · mail@ollerup.com · www.ollerup.com
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Lige nu har vinteren fortsat et 
godt tag også i det sydfynske 
område. Derfor står T.E. Biler 
fortsat klar til at servicere kun-
derne, når det gælder både vin-
ter- og, snart også, sommerdæk. 
– Med et normalt kørselsbehov, 
som en stor del af de danske bi-
lister har, vil vinterdæk være 
den rigtige løsning. Men det vil 
altid være muligt at få opbe-
varet sommer/vinterhjul som 
også skiftes i weekenden, hvis 
det skulle være nødvendigt, 
forklarer Thomas Egebo.

Lånebil

T.E. Biler stiller en lånebil til 
rådighed for kunderne i forbin-
delse med skader og service.

T.E. Biler leverer 
stærk, hurtig og kom-
petent autoservice 
med weekendåbent 
efter aftale. så er 
erhvervs- og privat-
kunder køreklare  
mandag morgen.

Mekaniker Thomas Egebo har 

de seneste ti år været indeha-
ver af T.E. Biler, der holder til 
i bilbyen i Svendborgs nord-
lige erhvervsområde. Her er 
Thomas Egebo og hans perso-
nale godt kendt af en række 
erhvervs- og privatkunder, der 
sætter stor pris på T.E. Bilers 
service – inklusive weekend-
åbent efter aftale.

Weekendåbent

– Ja, er det svært at undvære 

bilen mandag morgen, eksem-
pelvis som sælger, holder vi 
weekendåbent efter aftale. Så 
er bilen køreklar mandag mor-
gen, forklarer Thomas Egebo.
T.E. Biler servicerer og repa-
rerer privat- og erhvervsbiler 
og ordner herunder rusts- og 
andre karosseriskader. Med 
regelmæssig service, og herun-
der antirustbehandling, sikrer 
bilisterne sig således bedst mu-
ligt mod uforudsete problemer. 

Brugte biler 

T.E. Biler sælger også brugte 
biler til priser op til 100.000 
kr., så det brede publikum har 
mulighed for at finde en bil, der 
passer netop dem.

T.E. Biler · Kuopiovej 16 · 5700 svendborg · Telefon 20 22 10 21 · www.tebiler.dk · tebiler@mail.dk

Køreklar service  
– også i weekenden

REDUCER DIT ENERGIFORBRUG

Miljørigtig varme
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simon Risbjerg i nyt domicil
liserede opgaveforløb omkring 
tyverialarmer, videoovervåg-
ning og adgangskontrol er også 
en del af aktivitetspaletten. 
Netop nu er totalløsninger med 
varmepumper meget populæ-
re. Ofte udskiftes ældre oliefyr 
med varmepumper, der er en 
både grøn og økonomisk for-
delagtig løsning. En kilowatt 
strøm genererer tre kilowatt 
varme, og så har varmepumper 
den fordel, at de med omtanke 
kan anvendes som aircondition 
om sommeren. Omkring større 
projekter medvirker vi i en 
kreds af samarbejdspartnere 
fra alle håndværksfag. Kontakt 
Simon Risbjerg El & Køl A/S – 
vi har altid et godt tilbud.” 

Den 14. december 
2010 flyttede det 
kendte langelandske 
el-firma til nye loka-
ler i Rudkøbing. Ved 
samme lejlighed om-
defineredes firmaet fra 
anpartsselskab til nu 
at være aktieselska-
bet simon Risbjerg El 
& Køl A/s

”Hele firmaets administration 
og varelager blev flyttet i løbet 
af en weekend fra tidlig torsdag 

morgen til sent søndag aften”, 
fortæller Simon Risbjerg med 
et smil. ”Et direkte resultat af 
vores nye centrale beliggenhed 
er, at vi valgt at samle alle vo-
res aktiviteter her i Rudkøbing. 
Det betyder, at firmaets dygtige 
medarbejderstab på syv svende 
og tre lærlinge fremover betje-
ner hele vores store og bredt 
sammensatte kundekreds på 

Langeland og Sydfyn her fra 
det ny domicil i Ellehaven.  
Parallelt med flytningen har 
jeg valgt at omdefinere firmaet 
fra det hidtidige anpartssel-
skab til det ny aktieselskab 
Simon Risbjerg El & Køl A/S. 
Aktivitetsfeltet er det samme 
som hidtil.”

Alt i el og køl 

”Vi laver alt i el og køl. Blandt 
andet genererer installationsar-
bejde ved ny-, om- og tilbygnin-
ger stor aktivitet. Et speciale i 
vækst er IHC-systemer. Salg, 
installation og service i forbin-
delse med netværksinstallation 
og PLC-styring er også gen-
nemgående aktiviteter. Specia-

simon Risbjerg El & Køl A/s 
Autoriseret El & Kølefirma
Ellehaven 4E · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 72
Mobil: 30 44 38 98
www.el-installation.net
sr@simonrisbjerg.dk
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Bare god Tømrerforretning 
der vi tæt sammen med træ-
last og byggemarked Jens 
Schultz i Svendborg, fortæl-
ler Thomas Pedersen. 

BT Tømrer-
forretning  
servicerer sydfyn 
og Langeland med 
alt i tømrer- og 
snedkerarbejde  
– udført i godt 
håndværk med 
sans for kvalitet.

Det begyndte med venskab 
og en fælles arbejdsplads for 
Bjarne Manfeldt og Thomas 
Pedersen, der 1. april 2009 
åbnede BT Tømrerforretning 
som tømrermestre på hjem-
mebanen Sydfyn.

BT Tømrerforretning  
udfører blandt andet

n	Alt i tømrer- og 
 snedkerarbejde, f.eks.
n	Døre, vinduer, gulve, 
 køkkener
n	Til-, om- og nybygning
n	Renovering, isolering

Tag, tagrender og facade

BT Tømrerforretning læg-
ger som kvik lokal tømrer- og 
snedkerforretning stor vægt 
på at betjene de sydfynske 
kunder med godt humør, so-
lidt håndværk og sans for 
kvalitet.
- Vi bestræber os også på at 
handle lokalt. Derfor arbej-

BT Tømrerforretning Aps · Degnemarken 18 · 5892 Gudbjerg · Telefon 22 73 31 75 · bt@bmtp.dk

Håndbold er en fed sport – det synes U12 pigerne fra Svendborg 

Håndbold. De er glade for deres gode sammenhold, og de satser på at 

kvalificere sig til danmarksmesterskabet. Det kræver selvfølgelig mas-

ser af træning. Heldigvis er Søren kunde i Andelskassen, som sponse-

rer både de små og de meget små. Derfor blev der sidste år råd til, at 

pigerne kunne komme på sommercamp med special træning – og på 

den måde kom de nærmere deres mål på en sjov måde.

Så tak til Søren. Og alle de andre kunder i Andelskassen. Sammen 

kan vi mere.

Kom ind og hør nærmere om, hvordan vi kan være en støtte for din 

økonomi. Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen Svendborg 
Havnepladsen 3 b • 5700 Svendborg • Tlf 87 99 53 80 • www.andelskassen.dk

Sponseret 
af Søren …

13169_annonce_håndbold.indd   1 24-02-2011   14:59:10
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RABBITS
SVENDBORG

Svendborg Rabbits har efter mange 
sæsoner valgt at forlade de faste 
rammer i Svendborg Idrætscenter. 
Denne sæsons resterende kampe 
vil blive spillet i Gudme Hallerne. 
Dette sker i håb om at skabe en 
bedre ramme, for både spillere, 
sponsorer samt publikum. Den før-
ste kamp der vil blive afviklet i Gud-
me Hallerne finder sted torsdag d. 
24. februar. Modstanderen er Bak-
ken Bears, og kampen kan komme 
til at afgøre, hvem der vinder grund-
spillet. 

For os bliver det spændende at 
se, om vores fans kan finde vej til 
Gudme – Det ser ud til at det ikke 
er noget problem for sponsorerne. .  
Det er selvfølgelig en stor udfordring 

at flytte hjemmebane, ikke blot for 
spillerne men også for de mange fri-
villige, der hver eneste kamp sørger 
for at tingene er i orden. På trods af 
de mange udfordringer glæder alle 
sig til at skulle spille i Gudme. 

Som sagt håber vi på at se vores 
faste fans på plads i Gudme Hallen, 
men vi håber også på, at de lokale i 
Gudme og omegn er nysgerrige nok 
til at komme forbi.

RABBITS
SVENDBORG

Fra 5700 til 5884
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Nyborg afdeling
Jan Højer
Erhvervskundechef
Tlf. 6331 1187
 

Svendborg afdeling
Bent Rasmussen
Erhvervschef
Tlf. 6217 6512

Rudkøbing afdeling
Bjarne Bay Jacobsen
Erhvervskundechef
Tlf. 6351 0214

Har din virksomhed gode vækstbetingelser? 
Ellers tag en snak med vores erhvervsafdeling 
i Svendborg, Nyborg eller Rudkøbing og få 
lagt spiren til fremtiden.

Svendborg Sparekasse er 

Erhvervslivets 
spirekasse

www.svendborgsparekasse.dk

Rødder
Svendborg Sparekasse har været med 
siden 1852. Vi har oplevet konjunk-
tursvingninger af enhver slags og har 
udviklet og konsolideret os ved at til-
passe os markedet. Vi har således i 
mere end 150 år støttet lokale virk-
somheder, små som store – i medgang 
og modgang fra vores fi lialer på Sydfyn, 
Østfyn og Langeland. 
Vi har den fi losofi , at enhver virksomhed 
overlever på god økonomi, som sikres 
gennem rettidig omhu og rette ildhu. 
Opsparingen er en del af omhuen, 
mens investeringer, vækststrategier og 
satsninger er en del af ildhuen.

Grobund
I Svendborg Sparekasse har vi altid prio-
riteret virksomhederne i lokalsamfun-
det højt. Fordi en virksomheds succes 
betyder arbejdspladser og samfunds-
mæssig udvikling - til glæde for alle. 
Vi har brug for små og store virksom-
heder, der kan vokse sig større, og støt-
ter op om nye iværksættere såvel som 
nye tiltag. Vi ønsker at skabe grobund for 
vækst gennem et frugtbart samarbejde 
med erhvervslivet.

Vækst
I vores tre erhvervsafdelinger i Svend-
borg, Nyborg og Rudkøbing møder du 
velkvalifi cerede medarbejdere, der giver 
dig personlig betjening og professionel 
rådgivning. Afdelingerne har hver især 
kompetence til at træffe beslutninger, så 
vejen fra idé til handling er kortest mulig.
Tag fat i os, og lad os sammen vurdere, 
hvordan vi kan sikre gode vækstbetingel-
ser i din virksomhed. 
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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

• Offentlige arealer
• Virksomheder
• Boligforeninger
• Institutioner
• Større haveanlæg

Middelfart

Ringe

Anlægsgartner
Telefon 63 62 00 03
www.esmann-entreprise.dk

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

Medlem af
Danske Anlægsgartnere
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ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 8500

smc-biler.dk

     Start med en dialogmodtagelse når din bil skal til 
service, så bestemmer du præcist hvad du vil have lavet og 
ikke lavet. Det svarer til at have en personlig træner hver 
gang du er i fi tnesscentret - hos os er det bare gratis.  
Jan Bertelsen, SERVICERÅDGIVER

Med en dialogmodtagelse får du vores fulde opmærksomhed, når din Volkswagen, Audi, 
Škoda eller SEAT skal til service. Sammen med din certifi cerede Servicerådgiver kan du 
i ro og mag gennemgå de spørgsmål du eventuelt måtte have om din bil. Ud fra tjekli-
sten gennemgår vi sammen din bil på liften. Så er begge parter enige om hvad der skal 
laves på bilen når den indleveres til service. 

Og det bedste af det hele er, at en dialogmodtagelse er gratis. 

Samtale

fremmer 

forståelsen

Dialogmodtagelse 
på værkstedet

OD Dialog 185x131.indd   1 25/02/11   09.30

Rettidig omhu betaler sig
og har dermed ansvaret for, at 
kloakeringen er lavet efter for-
skrifterne.
Det drejer sig om at finde den 
mest optimale løsning for hver 
enkelt husstand fortæller Kim 
Jørgensen. Nedsivningsanlæg 
og minirenseanlæg er de to mest 
foretrukne muligheder

Fyns største plansilo

Entreprenørdelen af virksom-
heden udfører byggeopgaver og 
belægningsarbejde.
Vi laver mange om- og tilbygnin-
ger og skifter tage og vinduer, så 
kunderne kan få en besparelse 
på varmeregningen. 
Ofte leverer vi komplette land-
brugshaller som færdig entre-
prise, og vi har bl.a. også støbt 
den største plansilo på Fyn.

Drænløsninger der holder

Vi har arbejdet med drænop-
gaver i mange år, og vi har set, 
hvilke metoder, der virker – og 

hvilke der ikke gør, siger Kim 
Jørgensen.  Mange landmænd 
har desværre tilbagevendende 
drænproblemer, fordi de har 
valgt en for billig løsning med 
tyndvæggede slanger. Det er vo-
res erfaring, at det betaler sig at 
få den rigtige løsning første gang 
– så det holder.

Dongshøjrup Maskin-
station dækker et bredt 
udvalg af specialer og 
fagområder – fra aut. 
kloakmester til anlæg-
gelse af ridebaner. 

Alsidighed er et nøgleord for os, 
siger indehaver Kim Jørgensen. 
Vores kerneområde er selvsagt 
at udleje maskiner og personale 
til landbrugets opgaver. Her har 
vi gavn af at have en stab af faste 

folk, som har været hos os i man-
ge år. De kender vore kunders 
marker og særlige behov. Det gir 
tillid og øger effektiviteten.

specialister i  
spildevandsrensning

I takt med det store antal påbud 
om spildevandsrensning i det 
åbne land skal der laves meget 
kloakeringsarbejde. Dongs-
højrup Maskinstation er også 
autoriseret kloakmester og kan 
derfor stå for alt papirarbejdet 
og jordprøver og godkendelse – 

Dongshøjrup Maskinstation · Nørregårdsvej 23 · Dongs Højrup · 5771 stenstrup · Tlf. 62 26 28 36/21 67 89 69
www.dongshøjrupmaskinstation.dk · ulla.bay@gmail.com



44

svendborg 
skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

n	 Bog før ing a f  v i r ksomhedens   
 b i lag  t i l  momsang ive lsen

n	 Udføre lse  a f  l ønregnskabe t 
 og  ang ive lser  hera f

n	 Udarbe jde lse  a f  k var t a ls 
 og  ha lvå r s regnskaber

n	 Udarbe jde lse  a f  budge t te r 
 t i l  banken

n	 A ss is t ance i  f o rb inde lse 
 med ska t tesager

n	 Udarbe jde lse  a f 
 per son l ig t  regnskab

n	 Udarbe jde lse  a f  se lvang ive lse

REVISOR FIR M AET

BOE FREDERIKSEN

Medlem af 
Foreningen

Danske 
Revisorer

www.boe-f reder iksen.dk

Tlf. 63 25 0007

Ring og hør nærmere...

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk
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Vi klarer ALLE design-
og trykopgaver...

esign-
....store som små!

ETIAM PEDE

In hac habitasse platea dictumst. 

Vivamus non erat. Vivamus congue 

vehicula ante. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. 

Fusce quis lectus quis sem lacinia 

nonummy. In hac habitasse platea 

dictumst. Nulla ultrices odio. Donec 

augue. Phasellus dui. n hac habitasse 

platea dictumst. Proin vel est vitae eros 

pretium dignissim. Aliquam aliquam 

sodales orci. Suspendisse potenti. 

Nunc adipiscing euismod arcu. Fusce 

bibendum, velit in venenatis viverra, 

tellus ligula dignissim felis, mauris 

tellus ut urna.

Quisque facilisis mattis lacus. Fusce 

bibendum, velit in venenatis viverra, 

tellus ligula dignissim felis, quis 

euismod mauris tellus ut urna. Proin 

scelerisque. Urna ligula, gravida a, 

pretium vitae, bibendum nec, ante. 

Aliquam ullamcorper iaculis lectus. 

Etiam lacinia risus vitae lacus. n hac 

habitasse platea dictumst. Nam 

pharetra nisi nec enim. Nulla tellus sed 

laoreet blandit, vehicula lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce quis 

lectus quis sem lacinia nonummy. 

Proin mollis lorem non dolor. In hac 

habi- tasse platea dictumst. Nulla 

ultrices odio. Donec augue. Phasellus 

dui. Maecenas facilisis n
isl vitae nibh. 

Proin vel est vitae eros pretium 

dignissim. Aliquam aliquam sodales 

orci. Suspendisse potenti. Quisque 

facilisis m
attis lacus. Fusce bibendum 

velit in venenatis viverra, tellus ligula 

dignissim felis, quis euismod mauris 

tellus ut urna.

PROIN SCELERISQUE

Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna 

ligula, gravida a, pretium vitae, 

bibendum nec, ante. Aliquam 

ullamcorper iaculis lectus. Sed vel dui. 

Etiam lacinia risus vitae lacus. n hac 

habitasse platea dictumst. Aliquam 

elementum imperdiet turpis. In id 

metus. Proin vel est vitae eros pretium 

dignissim. Aliquam aliquam sodales 

orci. Suspendisse potenti. Mauris eu 

nisl. Nam pharetra nisi nec enim. Nulla 

aliquam, tellus sed laoreet blandit, eros 

urna vehicula lectus, et vulputate 

mauris arcu ut arcu. Praesent eros 

metus, accumsan a, malesuada et, 

commodo vel, nulla. Quisque tellus 

lorem, pellentesque sit amet, blandit 

ac, nonummy eget, augue.

“Energifuld strøm

   af ren nydelse” “Få et optimalt

   energiflow i kroppen”

www.relax-healing.dk

RelaxHealing
MAKE YOU FEEL GOOD

Fax 12 34 56 87Mobil 23 45 67 89info@mail.dk

Skovvej 23456 SkovbyTlf. 12 34 56 78

LINDA MOGENSENIndehaver

www.relax-healing.dk

RelaxHealingMAKE YOU FEEL GOOD

Zuneßi & 
Neumann

L U X U R Y  S P A  R E S O R T

Zuneßi & NeumannL U X U R Y  S P A  R E S O R T

Skovvej 2 · 3456 Skovby · Tlf. 12 34 56 78 · Fax 12 34 56 87 · Mobil 23 45 67 89

www.zunessi-neumann.dk · mail@zunessi-neumann.dk

JENS ANDERSENIndehaver

Zuneßi & NeumannL U X U R Y  S P A  R E S O R T

Skovvej 2 · 3456 Skovby · Tlf. 12 34 56 78 · Fax 12 34 56 87 · Mobil 23 45 67 89

www.zunessi-neumann.dk · mail@zunessi-neumann.dk

OM-/TiLByGninG
DøRE OG VinDuER
TAGARBEjDE

visitkort.indd   1 26/08/08   17:40:24

ellerup.toemrerforretning@mail.dk - www.ellerup-tømrer.dk

DANSK FITNESS
er sundhed
for enhver prisTlf.:70701005

danskfitness.dk
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Kommer overalt – også i krogene

Alle kan få rotter

Bente’s rengøring

i servicen i ferier og travle 
perioder.
Man kan læse mere om Al-
terna på firmaets hjemme-
side www.altex.dk.

     
Bente’s Rengøring

Lucernevej 11
5210 odense NV
Tlf. 66 12 60 37

Mobil 20 32 50 31
bente@benteren.dk

www.benteren.dk

Ankersø Back-up 
service udfører pro-
fessionel rengøring og 
hushjælp for erhvervs-
kunder og private  
borgere over hele 
sydfyn og Langeland, 
også med tilskud via 
hjemmeservice-ord-
ningen.

Servicen for erhvervs- og pri-
vatkunder inkluderer almin-
delig rengøring og grundig 

I en periode på godt 6 år stod 
firmaet for den kommunale 
rottebekæmpelse i Svend-
borg. I dag koncentrerer det 
sig om sine faste erhvervs-
kunder samt de kunder, der 
får ubudne gæster i form af 
hvepse eller gedehamse.
Det er ikke kun virksomhe-
der med fødevarer, der har 

Firmaet, der grundlag-
des i 1993, beskæftiger 
i dag otte dygtige og 
stabile medarbejdere, 
der servicerer en bred-
spektret kreds af til-
fredse erhvervskunder 
i forskellige 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 mellemrum tjekker vi, 
at rengøringsydelsens omfang 

hovedrengøring samt vindu-
espolering og andre opgaver 
efter aftale.
Høj kvalitet og lave priser er 
del af konceptet hos Ankersø 
Back-up Service, der er etable-
ret i 1997. Firmaet bestræber 
sig på, at kunderne får besøg 
af den samme medarbejder 
hver gang. Det sikrer god 
kommunikation og tilfredse 
kunder.
 
Ankersø Back-up service
stubbevangen 31  
5700 svendborg
Telefon 41 17 74 03  
Mobil 21 66 90 96

behov for beskyttelse mod 
skadedyr. Blandt Alterna’s 
kunder ses bl.a. IT-firmaer, 
autoværksteder og metal-
industrielle firmaer. Jens 
Hansen oplyser, at alle virk-
somheder risikerer skader på 
f.eks. EDB-kabler forårsaget 
af rotter, og derfor er behovet 
til stede stort set overalt.

stemmer overens 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 straffeat-
test. Derudover benytter vi så 
vidt muligt miljørigtige rengø-
ringsmidler og ergonomiske re-
kvisitter.” 

Fra firmaer til  
sportsklubber

”Kundekredsens grundstamme 
udgøres af små og mellemstore 
virksomheder, boligforeninger 
og plejehjem. Vores primære 
aktivitet er all round rengøring 
af lokaler i alle størrelser spæn-
dende fra kontorer over butik-

Jens Hansen har valgt at 
drive firmaet alene nu, så 
kunderne dels kan mærke 
den direkte, personlige kon-
takt og engagement og dels 
har den korteste vej “til top-
pen”.
Alterna har samarbejde med 
en kollega i Faaborg, så kun-
derne ikke oplever nedgang 

ker til institutioner med tilhø-
rende trappe og gangarealer. Et 
lille udsnit af vores odenseanske 
firma- og institutionskunder er 
virksomhederne Orloff og Texas 
samt pleje- og handicapinstitu-
tionerne Provstegårdshjemmet 
og Platanhaven. I Svendborg 
servicerer vi blandt andet fir-
maerne Online Telemarketing 
og Murermester Niels Jørgen 
Jensen, Arkitekt firmaet Arne 
Birck og Aubu Køkken og Bad 
samt basketballklubben Svend-
borg 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.”

Høj kvalitet 
– lave priser
· Privat rengøring
· Erhvervsrengøring
· Hjemmeservice 
  med tilskud
· Hovedrengøring
· Kommune rengøring

KOMMER OVERALT
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Alterna bekæmper skadedyr af enhver art. Firmaet blev etableret i 1979 af Jens Hansen, og siden 
har tusindvis af rotter, mus, hvepse og andre ubehageligheder mødt deres banemand fra Alterna. 
Firmaet har desuden egen produktion af afskrækningsmidler mod husmår og flagermus.

Frederiksgade 13 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 00 35 / 40 13 31 48 · mail@altex.dk · www.altex.dk
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Den ny Opel Astra Sports Tourer.

Den ny Opel Astra Sports Tourer er 50% sportsvogn, 50% familiebil 
og 100% gennemført. Far kan få sine ergonomiske sportssæder 
og en FlexRide-funktion, som ændrer bilens temperament på et 
splitsekund. Og familien kan vælge FlexFold-knappen, der let 
og elegant lægger bagsæderne ned og øger kapaciteten fra 
500 til 1.550 liter. Desuden kan Opel Astra Sports Tourer som 
den eneste i sin klasse leveres med AFL+ forlygter, der følger 
vejen nøje og sikrer det optimale udsyn. Det er den slags 
muligheder, der gør valget lidt nemmere. Prøv selv. Eller 
tag familien med.

Fars sportsvogn og familiens stationcar.
Gør alle glade fra kun 3.190* kr./md.

*Privatleasing af Astra Sports Tourer 1.6 115 hk eller 1.3 ecoFLEX 95 hk inkl. radio, metalfarve, stiftelsesomkostninger, serviceaftale og levering. Førstegangsydelse på 30.000 kr., 15.000 km. pr. år, løbetid 36 mdr. Mindstepris i løbetiden 145.340 kr. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. 
Ved periodens udløb returneres bilen til Opel Finans. Brændstofforbrug for Astra Sports Tourer ved blandet kørsel 13,3–24,4 km/l. CO2 109–177 g/km. Billedet kan vise ekstraudstyr.

www.opel.dk
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Aldrig mere ondt i ryggen

Svendborg Rabbits og FC 
Svendborg. I elitesport er det 
vigtigt, at skadespauser bliver 
så korte som muligt, og derfor 
er Rene Søsborg med til alle 
FC Svendborgs hjemmekam-
pe, så tilskadekomne spillere 
kan behandles omgående. 
Det vigtigste for mig er altid 
at finde og fjerne årsagen til 
fysiske problemer – i stedet for 
blot at behandle symptomerne, 
slutter Rene Søsborg.

På spørgsmålet om, 
hvem der er klinikkens 
kunder, siger Rene 
søsborg uden tøven: 
Alle der har en krop!

Klinik Søsborgs kunder fal-
der hovedsageligt i tre grup-
per: Privatpersoner, der har 
problemer med ryg, nakke el-
ler skuldre. Dernæst har jeg 
mange firmaaftaler, hvor jeg 
kommer ud i virksomheden og 
aktivt forebygger de samme 

problemer. Og endelig håndte-
rer jeg mange sportsskader.

Folkesygdommen:  
ondt i ryggen

Et meget stort antal menne-
sker oplever problemer smer-
ter i nakke og ryg. Ofte er det 
ensformigt arbejde ved compu-
teren, der er årsagen.
Men det kan både forebygges 
og repareres, når skaden er 
sket, fortæller Rene Søsborg. 
Og vi råder heldigvis i dag over 
mange forskellige metoder til 
at rette op på skaderne.

Firmaer sparer penge på 
forebyggelse

Flere og flere virksomheder 

får øjnene op for, at det kan be-
tale sig at forebygge de skader, 
som et ensformigt arbejde kan 
medføre. Vi har mange firma-
aftaler, hvor jeg kommer ud i 
virksomhederne og giver med-
arbejderne et ”eftersyn” og be-
handling, hvis det er aktuelt. 
Behandlingen er både skatte-
fri for den enkelte medarbej-
der og fuldt fradragsberettiget 
for virksomheden.
I tilgift får man gladere og 
sundere medarbejdere, så det 
er en aftale, alle vinder ved.

Hurtig behandling af 
sportsskader

Klinik Søsborg har et man-
geårigt samarbejde med både 

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 hvide
kameraer, kabler og
digital harddisk-recorder
med internettilslutning
ialt incl. moms

kr.: 4.295,-

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

Klinik søsborg
Gyldenbjergsvej 32

5700 svendborg
Tlf. 30 62 26 89

www.kliniksoesborg.dk
kontakt@kliniksoesborg.dk

www.kliniksoesborg.dk · Tlf. 30 62 26 89

www.kliniksoesborg.dk

Tlf. 30 62 26 89

v/ Kim Christensen
Bergmannsvej 112, Thurø
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 50 08
Åbent alle dage 7-19

Tip & lotto
posthus
apotek
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Mulig partner?
Er du selvstændig gulvmand 
el. lign. Og kunne du tænke 
dig yderligere informationer 
om medlemskab af hjemmesi-
den tæppemand.dk, så venligst 
kontakt info@taeppemand.dk

Vi værdsætter den personlige 
betjening, samt de kundeforde-
le og friheder et lille selvstæn-
digt foretagende har, fremfor 
store kædedrifter. 
Vi ønsker at være det profes-
sionelle modspil til ”de store”, 
samtidig med, at kunden ikke 
mærker nogen forringelse i 
service, udbud og pris. 

Hovedsædet er placeret i 
Svendborg på Sydfyn, hvorfra 
Tæppemand.dk startede som 
en ”lille lokal tæppemand”. Da 
denne virksomhed fik opkald 
fra hele DK, indså ejeren, at be-
hovet for at bruge tæppemand.
dk navnet bedre, måtte der 
iværksættes et landsdækkende 
kontaktredskab, og det blev til 

denne hjemmeside.  Velkom-
men til tæppemand.dk.
Har du som kunde brug for 
hjælp til et gulvprojekt, men 
ved ikke hvor du skal hen-
vende dig, så kontakt info@ta-
eppemand.dk og vi vil hjælpe 
med at finde den rette løsning 
til dig, hvad enten det er i DK 
eller i udlandet.

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

Vi tilbyder:
l	Rengøringsservice – privat og erhverv

l	Vedligeholdelse af bygninger inde og ude
l	Malerservice  l	Haveservice

Tlf. 62 24 40 39 · info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk

Auto Genbrug Svendborg ApS

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 10
abp@dataophug.dk · www.autogenbrug-svendborg.dk

Åbningstider:  
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.30 · Fredag kl. 8.00-15.00

Tæppemand.dk er et landsdækkende samarbejde mellem selvstændige gulvforretninger,  
montører o.l. specialister indenfor gulvbranchen. Medlemmerne af siden er alle selvstændige 
forretninger, men her på siden kan kunder, leverandører og andre interessenter nemt og hurtigt 
overskue Danmark, og finde frem til netop den partner man gerne vil kontakte.
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seks-akslet ener på Fyn
Dækservice
Kissendrup Smedie & Maskin-
forretnings fem ansatte arbej-
der i forvejen med almindelige 
smedeopgaver og produktion 
af underleverancer til maskin-
fabrikker. 
Sideløbende udfører virksom-
heden dækservice til land-
brugs- og industrikunder, in-
klusive salg af alle slags dæk 
fra trillebør- til entreprenør-
dæk. Dækreparation udføres 
på eget værksted, inklusive alt 
i tilbehør, lige som dæk lappes 
ude hos kunderne, så deres 
maskiner hurtigt kører igen.

Landbrugsmaskiner 
købes

Kissendrup Smedie & Maskin-
forretning køber også brugte 
landbrugsmaskiner til eks-
port. Det inkluderer udførelse 
af transporter med egne blok-
vogne og trailere i EU.

Kissendrup smedie & 
Maskinforretning har 
købt Europas eneste 
rørskærermaskine, 
der løser avancerede 
opgaver for værfts-, 
olie-, maskin- og byg-
ningsindustrien.

Avancerede opgaver som CNC 
flamme- og plasmaskæring 
samt valsning, standsning og 
skærpning er nogle af specia-
lerne hos Kissendrup Smedie 
& Maskinforretning, hvor 
Henrik Bergholdt er 4. gene-
ration som indehaver siden 
1990.

Nye opgaver løses

- Vi har netop købt og installe-
ret vores nye seks-akslede rør-
skærermaskine, der er hentet 
i Tyskland og den eneste af sin 

slags i Europa. Maskinen buk-
ker og skærer rør i alle mulige 
faconer, og investeringen bety-
der, at vi nu også udfører helt 
nye typer opgaver, forklarer 
Henrik Bergholdt.
Smede- og maskinvirksomhe-
den løser derfor nu - hurtigt og 
effektivt - meget avancerede 
opgaver i høj kvalitet for kun-
der i værfts-, olie-, maskin- og 
bygningsindustrien. Herunder 
konstruktion og sammensæt-
ning af rørsystemer.

stort pladelager

Virksomheden råder i forvejen 
over fire CNC maskiner, der 
skærer i metalemner op til tre 
gange otte meter – og i tykkel-
ser op til 350 mm.
Et stort pladelager på mini-
mum 1000 tons, inklusive cer-
tifikat- og skibsbygningspla-
der, betyder, at virksomheden 
hurtigt hjælper alle kunder 
med kort varsel. 

Kissendrup smedie & Maskinforretning · skovgyden 1 · 5540 ullerslev · Tlf. 65 36 13 74 · 40 18 60 37
ksm@kissendrup-smedie.dk · www.kissendrup-smedie.dk

Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017 · Mail: info@kortermann-it.dk  · Web: www.kortermann-it.dk

Det er Kortermann-IT’s mission, at skabe en effektiv 
IT-Support til mindre- og mellemstore virksomheder 
til en fast lav pris uden skjulte omkostninger!

Kortermann-IT kan tilbyde løsninger - der inkluderer 
service og support på jeres adresse. Vi varetager jeres 
IT-infrastruktur via løbende servicering og vedlige-
hold. Hermed opnår I en højere driftsikkerhed og I 
kan fokusere på jeres kerneforretning. 

Med en serviceaftale er I sikret en hurtig og profes- 
sionel support. I undgår at skulle bruge tid på ved-
ligeholdelse af lokale systemer og sikrer derved høj 
oppetid, mindre bøvl og større effektivitet i dagligdagen. 
Vores serviceaftale er skalerbar, så I let kan vælge 
den type aftale, der passer bedst til jer. 

Men vigtigst af alt: med en servicekontrakt sikrer I 
jer, at I altid har adgang til service og ikke pludselig 
skal betale ekstra, hvis der opstår uforudsete proble-
mer. En serviceaftale hos Kortermann-IT betyder, at 
I kan regne med jeres omkostninger, overholde jeres 
budget og overordnede IT-strategi, og dermed skabe 
de bedste rammer for udviklingen i din virksomhed.

IT i øjenhøjde

Tegn en SERVICEAFTALE 
med Kortermann IT...

Jeres fordele ved at indgå en  
Serviceaftale med Kortermann IT:

•		I	får	en	dedikeret	og	professionel	
IT	drift	partner

•		Aktiv	rådgivning	om	 
IT udnyttelse

•		Ekspert	viden	på	IT	drift,	 
mobil	teknologi,	virtualisering	
og	IT	Infrastruktur

•		Fleksibel	aftaleform,	der	passer	
til	virksomhedens	behov	

•		Pro-aktiv	vedligeholdelse	af	
server = Færre servernedbrud 

•	Garanteret	responstid

•	Løbende	forslag	til	forbedringer

•	Endnu	bedre	timepriser

•	Mere	stabil	daglig	IT-Drift
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Alt hvad du behøver...

KOMPLET KONTOR PC

KR.  4.895,-
Tilbuddet er gældende til om med den 31. marts 2011 eller så længe lager haves.

Tilbuddet inkluderer ikke installation, hotline og evt. brugerdefi nerede tilretninger

Udvalgte forhandlere, der har indgået partnerskab med
HP og Microsoft, for bedre at kunne rådgive kunderne

Få en HP Stationær kontor PC 
inkl. 23 ” LCD-skærm
Få en altid driftssikker pc med anerkendt teknologi, 
fl eksible produktivitetsværktøjer og sikkerhedsfunktioner, 
der er designet til at levere en kompetent basis for jeres 
forretning.

 Specifi kation PC:
 Minitower, 1 x Core 2 Duo E7500 / 2.93 GHz, RAM 2 GB, 
 HDD 1 x 320 GB, DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM, GMA 4500, 
 Gigabit Ethernet, Windows 7 Pro.

 Specifi kation Skærm:
 23” Widescreen, Opløsning: 1920x1080, Type: WLED, 
 1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort. Skærmfl ytningsvinkel: 
 Hældning: -5 til +30°; Drejning: ±360°
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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
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

DØGNSERVICE

Recke-El Aps

højde for. Eksempelvis kræver 
loven, at belysningen i forbin-
delse med skrivebordsarbejde 
er på mindst 200 lux. Hos 
Recke-El fører vi et bredt ud-
valg af belysningsløsninger til 
alle formål. Kig ind og se vores 
store alsidige sortiment.”  

De forventede stig-
ninger på el-afgiften 
indenfor de kommen-
de år betyder, at der 
netop nu, både når 
det gælder privatkun-
der, virksomheder og 
institutioner, er stort 
fokus på energibespa-
relser

Recke-El er en familiebaseret 
specialforretning bestående af 
en service- og installationsaf-
deling samt en detailforret-
ning. Personalestaben består 
af kvalificerede fagfolk, der 

udfører alt i klassisk el-arbej-
de, og firmaets vidtspændende 
kundekreds omfatter både 
privatkunder, landbrugs- og 
industrikunder og offentlige 
institutioner.”Netop nu er der 
over hele linjen stigende in-
teresse for iværksættelse af 
energibesparende tiltag på el-
området,” fortæller indehaver 
Kaj Recke. ”Som COMFORT 
installatør er jeg fagligt opda-
teret og har kvalificeret fokus 
på de nye tider på el-området 
– både når det gælder vedva-
rende energi, ventilation, inde-
klima og belysning.” 

Belysningsløsninger til 
alle formål

”For de flestes vedkommende 

er belysningssiden den store 
synder i el-regnskabet, og en 
stigende aktivitet i firmaet 
er derfor opsætning af tænd/
sluk-sensorer. 1. september 
2012 er glødepærernes æra 
officielt slut i Danmark. Alle-
rede nu er glødepærer svære at 
opdrive, og folk må vælge, om 
de fremover vil have LED eller 
lavenergipærer. Den nye intel-
ligente belysning giver forbru-
gerne mulighed for at spare op 
til 70%. Med ZENSEHOME 
systemet kan man styre, kon-
trollere og aflæse sit el-forbrug 
helt ned til de enkelte kontak-
ter via en pc i husstanden eller 
virksomheden.  
Der er mange faktorer og lov-
givningsmæssige krav at tage 

Alt hvad du tænder på 

www.el-salg.com

Recke-El Aps · stationsvej 54 · 5771 stenstrup
Tlf. 62 26 10 18
mail@recke-el.dk · www.recke-el.dk
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Villa Tårnborg
de ikke har problemer med at 
blive indarbejdet i en energi-
ramme vedrørende lavener-
gihuse som fremtiden bygger 
på, og når materialet som 
tidligere omtalt er diffusi-
onsåbne kan der ikke skabes 
skimmelsvamp i de huse hvor 
materialet bruges.

Henrik Halberg øn-
skede, og få bygget 
det eksisterende 
hus Villa Tårnborg 
op igen, så det ville 
fremstå som det altid 
havde gjort.

Han ønskede at det skulle ud-
føres i sunde materialer for at 
skabe et godt indeklima.

Han tog derfor kontakt til 
Praksis Arkitekter, som for-
slog Thermoplan blokke, da 
Mette og Mads som er inde-
haver af Praksis Arkitekter 
har kendskab til materialets 
gode enskaber vedrørende 
indeklima, da man ikke skal 
bruge en masse dampspærre 
og isolering i væggene. 
Thermoplan blokkene er dif-
fusionsåben forstået på den 
måde, at Thermoplanblok-
kene som består af Ler og 

Sand bliver pudset inde og 
ude hvorefter at huset stadig-
væk er dampdiffusionåben og 
derved giver et behageligt in-
deklima, da blokkene optager 
fugt i lokalerne og derefter 
afgiver det igen meget lang-
som, så man derfor kan op-
leve at det holder på varmen 
om vinteren, men også virker 
kølende om sommeren når 
det er meget varmt udenfor.
En god egenskab ved Ther-
moplan blokkene er også at 

Alt hvad du tænder på 

www.el-salg.com

l	 Naturmateriale bestående af 100% tegl
l	 Sammenhængende konstruktion og god stabilitet
l	 Ingen isolering som kan blive våd og dermed 
 miste isoleringsevne
l	 Ingen kuldebro
l	 Ingen dampspærre
l	 Murværket kan ånde
l	 Holder på varmen over en lang periode
l	 Ca. 40% hurtigere montagetid end f.eks. mursten
l	 Ingen grobund for alger og svampe
l	 Afprøvet i mere en 40 år i Tyskland, Østrig  
 og Schweiz

v / Murermes ter  A sk A skho lm

Skat tergade 10 ·  5700 Svendborg
E-mai l :  ask @ ask-askholm.dk

Tlf.  62 22 39 00 ·  Mobil  40 33 83 53

Hvor for  vælge ThermoPlan blokke?

www.ask-askholm.dk ·  www.scanoton.dk

Projektleder John Andersen ved firmaet Murermester Ask Askholm Aps
Mobil 27 11 57 53 · skattergade 10 · 5700 svendborg · ja-ask@mail.dk · www.ask-askholm.dk
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Design tilføjer  
værdi til produktet

cessen. På den måde har vi sik-
kerhed for, at designet opfattes 
rigtigt af kundegruppen. Den 
sikkerhed synes vore kunder 
godt om, slutter Anne Louise 
Foged Rasmussen.

Design- og reklame-
bureau hjælper kunder 
med at sælge mere ved 
at tænke hele vejen 
rundt om produktet

Stargate Studio er et design- og 
reklamebureau med speciale i 
branding, logo-design og iden-
titetsdesign. Man kan vel bedst 
forklare det med, at vi er et re-

klamebureau, der kan lidt mere, 
siger indehaver Anne Louise 
Foged Rasmussen, som er med-
lem af Danske Designere.

Eksempel på effekten  
af branding

For at tage et helt frisk eksem-
pel, har vi lige løst en opgave 
for en kunde, som syntes, at 
deres produkt var for anonymt. 
Efter en grundig analyse har 
vi kreeret et nyt produktnavn 
med en tydeligere profil og 
en historie. Vi har skabt et 
slagkraftigt logo, undersøgt 
muligheden for at eje domæne-
navnet og endelig har vi desig-
net en hanger, som produktet 
præsenteres på i butikkerne. 
Og nu opleves produktet som 
en mærkevare, der får langt 
mere opmærksomhed. Det har 

allerede vist sig på salgstal-
lene.

Logo-design til Hollywood

Et veldesignet logo kan tilføje 
værdi og øjeblikkelig genken-
delse, og det er et område, vi har 
arbejdet særdeles meget med, 
fortæller Anne Louise Foged 
Rasmussen. Stargate Studio 
har vundet adskillige logo-kon-
kurrencer og står bag mange 
velkendte logoer – ikke blot lo-
kalt, men over hele landet. Ja, 
faktisk helt fra Hollywood er vi 
blevet bedt om at designe logo.

Analyser giver sikkerhed

Drejer det sig om produktlogo, 
arbejder vi ofte sammen med et 
analyse- og evalueringsfirma, 
som gennemfører en kundeun-
dersøgelse forud for design-pro-

Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 50 12
www.skipperkroen-thuro.dk 

Helaftens-

arrangement 

fra kr. 538,-

svendborg 
skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

Designbureauet stargate studio · svendborg · Tlf. 65 90 79 95 · www.stargate-studio.dk

Fenriz er det nye brand
indenfor halsbånd og
liner til hunde og katte.
Kunde: Alfa-Scandia
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sTARK svendborg

sortiment, organisationsop-
bygning og kundepleje. Vi 
bestræber os på hele tiden 
at være på forkant med vore 
kunders behov, og den positi-
ve udvikling understreges af 
STARKs overtagelse af træ-
lasthandelen Alfred Nielsen 
i Rudkøbing. Blandt STARKs 
store forcer er bibeholdelsen 
af de enkelte forretningers 
stærke lokale forankring. Vi 
glæder os til at hilse på de 20 
nye kolleger fra Rudkøbing. 
STARK er over hele linjen en 
optimal og konstant fagligt 
opdateret samarbejdspartner 
– både for professionelle kun-
der og private.” 

”STARK kædens store sor-
timent af egne mærker in-
denfor trægulve tæller 90 
forskellige produkter fordelt 
på fire brands”, fortæller træ-

lastdirektør Martin Ander-
sen. ”Typemæssigt spænder 
vi lige fra førsteklasses mas-
sivprodukter i alle de kendte 
træsorter til mere prisbillige 

løsninger – alle i høj kvalitet. 
Fjordal er smukke nordiske 
fyrretræsgulve. Next Step 
er kendetegnet ved design, 
kvalitet og massive gulvop-
bygninger, og RAW gulvene 
er ensbetydende med hold-
barhed og høj kvalitet. Flo-
oring repræsenterer et stort 
sortiment af stilsikre lamel 
og laminatgulve til fornuf-
tige priser. Alle produkter er 
tilgængelige for vores kunder 
indenfor en leveringstid på 
kun 3-4 dage.” 

stærk lokal forankring

”Siden jeg startede som træ-
lastdirektør i april 2010, er 
STARK Svendborg på alle 
fronter kommet rigtigt godt 
i gang – både når det gælder 

Den moderne trælasthandel, der hvad indretning og sortiment 
angår, er skræddersyet til imødekommelse af alle kundetypers 
behov, operer som noget helt unikt med egne mærker 
indenfor kvalitetstrægulve i alle prisklasser 

Rødeledsvej 99 · Tlf. 82 52 58 00
info.svendborg@stark.dk · www.stark.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 
6.30-17.00  samt lørdag 9.00-14.00

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

Gallerie BUK
v/billedkunstner Per Buk

MØLLERGADE 44
5700 SVENDBORG

KUNST TIL VIRKSOMHED OG PRIVAT
maleri

skulptur
akvarel
grafik

tegning
unika kunsttæpper

Arbejder som billedkunstner med 
udsmykninger direkte på virksomhedsvægge 

og glaspartier

Galleriet tilbyder rådgivning og 
vejledning til udsmykning hos

virksomheder – offentlige institutioner – private

Formidler samarbejde til andre kunstnere

Udstilling i kunstforeninger

www.galleriebuk.dk

Designbureauet stargate studio · svendborg · Tlf. 65 90 79 95 · www.stargate-studio.dk
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Vi udfører alle tænkelige opgaver  
indenfor stenproduktion

Projekter Hos Krøyer Granit:

Bordplader
Vinduesplader
Trapper
Fliser
Krukker

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige  
priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte  
betingelser samt leveringstider

Krøyer Granit ønsker at fremstå som et seriøst  
og kvalitetsbevidst virksomhed

Ring til os for et uforpligtende tilbud !

“ Professionelle løsninger i natursten”

Krøyer Granit · islandsvej 13 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 16 00 · lars@kroyergranit.dk · kroyergranit.dk

k r ø y e r
g r a n i t

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · tlf.: 6221 0029
dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk

Y O S H I O N A K A J I M A

T O M K R Ø J E R

D O R T E L A U S T E N

B E T T E R L Ü B B E R T

M A U R I C E W Y C K A E R T

G U N L E I F G R U B E

M a l e r i · g r a f i k · k e r a m i k

R e k v i r é r k a t a l o g p å

w w w . g a l l e r i - d g v . d k

Kunst ind i virksomheden

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · tlf.: 6221 0029
dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk

Y O S H I O N A K A J I M A

T O M K R Ø J E R

D O R T E L A U S T E N

B E T T E R L Ü B B E R T

M A U R I C E W Y C K A E R T

G U N L E I F G R U B E

M a l e r i · g r a f i k · k e r a m i k

R e k v i r é r k a t a l o g p å

w w w . g a l l e r i - d g v . d k

Kunst ind i virksomheden
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suge- og blæseanlæg  
til lastbiler

rer høj kvalitet og sikker le-
veringstid, fortsætter Peder 
Albjerg.
Virksomhedens veludstyrede 
smede - og maskinværksted 
fremstiller selv emner til 
montage. Det sikrer hurtig 
og fleksibel kundeservice i 
høj kvalitet.
De mest anvendte komponen-
ter og reservedele er tilsva-
rende faste lagervarer – og 
understreger mottoet om 
»Kvalitet i højsædet«.

Albjerg’s Maskintec 
leverer over 30 års eks-
perterfaring i special-
opbygning og udvikling 
af suge- og blæsean-
læg til lastbiler

- Vi har en klar vision om 
at lægge os i spidsen inden 

for opbygning og udvikling 
af suge- og blæseanlæg til 
lastbiler og kvalitetsbevidste 
vognmænd, forklarer Peder 
Albjerg, indehaver af Al-
bjerg’s Maskintec.
Familievirksomheden opbyg-
ger og leverer både tradi-
tionelle opbygninger og spe-
cialløsninger. De forskellige 
typer suge- og blæseanlæg 
tilpasses kundernes individu-
elle behov og monteres på ek-
sempelvis tiptrailer, forvogn-
hænger og container.
- Albjerg’s Maskintec prøver 
konstant at optimere vores 
produkter, fra konstrukti-
ons– og opbygningsfasen til 
valg af leverandører. Det sik-

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

Albjerg’s Maskintec · Assensvej 286 · stenstrup
Telefon 62 26 24 91 · www.maskintec.dk · pha@mail.tele.dk
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Viebæltet 3  l  5700 Svendborg
Tlf. 6220 2069  l  Mobil: 3177 9215  

n	 Montering
n	 Indbrudsikre 
 løsninger uden merpris
n	 Gratis konsulentbesøg
n	 Op til 10 års garanti
n	 Dansk kvalitet og 
 specielle løsninger

Besøg vores udstilling 
og få inspiration
Man-tirsdag kl. 10-16 
og ons-fredag kl. 10-16.30
samt lørdag kl. 10-13
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Danmarks beDste  
energivinDue

Super gode forårspriser

www.fynsvinduescenter.dk

træ|pur|aluminium

træ|pur|aluminium

nyt proDukt

nyt proDukt

fra iDeal Combi
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

træ|pur|aluminium

et plus for Dig

træ|pur|aluminium

Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

Hvad kan vi....
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere

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

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

w w w. e r h v e r v - f y n . d k



Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . Telefon 6617 5436 
info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk

making room for personality

Central Møbler. Fyns førende møbelhus - eksperter i Montana.

www.montana.dk
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Ny afdeling på Fyn
ring direkte til Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000

Prøv den nye generation af den  
legendariske “saddelstol”. HÅG Capisco Puls. 

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

BORGERFORENINGEN
kulturhus svendborg

FOTO: JESPER PETERSEN

02. marts kl. 20:00 : DONNIE MONRO
03. marts kl. 20:00 : KATINKA, KATINKA
04. marts kl. 18:30 : BALAFTEN
06. marts kl. 15:30 : KAMMERMUSIK
11. marts kl. 20:30 : TIP TOE BIG BAND
12. marts kl. 20:30 : LIS SØRENSEN
16. marts kl. 20:00 16. marts kl. 20:00 : SING SING SING
23. marts kl. 20:00 : ANNE LINNET
24. marts kl. 20:00 : THE RUMOR SAID FIRE
26. marts kl. 21:00 : TURBOWEEKEND
30. marts kl. 19:30 : KAMMERMUSIK

Se mere på www.borgerforeningen.info
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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

Ny hal til flot lakering
Forsikringsskader for firmaer 
og private klares også sammen 
med opgaver for køkken-, mø-
bel-, campingvogns- og skilte-
virksomheder. 
Mange private får også nye 
kulører på deres køkkener, 
møbler eller indvendige døre. 

Autolak-Experten Aps 
og indehaver christian 
Poulsen forstærker 
servicen til de mange 
sydfynske kunder.

- Vi er netop blevet færdige 
med en ny og 200 kvm. stor 
støvfri klargøringshal, hvor 
vores nylakerede biler gøres 
færdige til kunderne, forklarer 

Christian Poulsen, indehaver 
af Autolak-Experten.

Værksteder og private

Christian Poulsen blev udlært 
autolakerer i 1988 og har siden 
arbejdet i branchen. Fra 1. 
januar 2007 som selvstændig 
med Autolak-Experten, der 
fortsat oplever pæn tilgang af 
tilfredse kunder.
- De fleste er mindre værk-
steder i Svendborg-området. 

Men vi har også privatkunder 
fra et stort opland. Kundernes 
tillid og ønsker om holdbar 
kvalitet matcher vi blandt 
andet via løbende kurser i de 
nyeste lakeringsteknikker, 
tilføjer Christian Poulsen.

Bil, mc, køkken m.v.

Autolak-Experten tilbyder 
heloplakering i flere prisklass-
er til blandt andet personbiler, 
varevogne og motorcykler.

Autolak-Experten Aps
Aasiaatvej 7B · 5700 svendborg

Telefon 62 21 79 59
www.autolak-experten.dk
info@autolak-experten.dk
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Vi kunne fylde hele avisen her, med vores viden om kontaktlinser, men vil 

nøjes med at give dig nyt syn på dem: de er temmelig irriterende. Jamen, 

vores linsekunder spæner rundt og ser perfekt og de køber linserne på 

Danmarks bedste abonnementsordning og med AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL

linser behøver de heller ingen læsebriller, for med dem kan de se klart på 

alle afstande, så de er glade og tilfredse, men der er ingen i verden der 

spørger dem ”hey, hvor har du købt de fede kontaktlinser henne?”. Ingen. 

Kontaktlinser? Irriterende.

PRØV GRATIS 1 MÅNED
AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL  

- ALTERNATIVET TIL 
LÆSEBRILLER

PRØV GRATIS 1 MÅNED

www.nytsyn.dk

Dit syn betyder alt for osDit syn betyder alt for os

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk

www.wichmann-optik.dk

Design og illustration med hjerteblod tildesign
Grafisk design og

grafik til web og tryk.

Lad hardcore business
gå hånd i hånd

med bløde værdier.

Alternative, innovativeAlternative, innovative
reklameløsninger.

Lille bureau
med stor kreativitet.

www.tildesign.dk
www.tildeart.dk
+45 62 24 48 06
+45 41 11 56 67+45 41 11 56 67



 61

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info

Thrane consult

Hvad enten det drejer sig om 
små eller store opgaver, står 
Thrane Consult for omhu 
og akkuratesse. Vi husker 
alle deadlines – for eksempel 
moms- og skattefrister. Opga-
verne løses enten hos kunden 
eller fra vores kontor alt ef-
ter kundens ønsker og behov. 
Ring og hør nærmere.« 

Udover kvalitet i arbejdet 
står Thrane Consult for en 
fair prispolitik. Kunden bin-
der sig ikke til et bestemt 
timeantal, og betaler kun 
for den tid der rent faktisk 
bruges på en given opgave. 
»Vi betjener en bred kunde-
kreds sammensat af små og 
mellemstore virksomheder«, 
fortæller Lene Thrane Thom-

sen. »Kundekredsen når hele 
spektret rundt – fra produk-
tion, handel, service, hånd-
værkere, forretningsdrivende 
til liberale erhverv.« 

omhu og akkuratesse

»Thrane Consult er leverings-
dygtig i alt – fra betalinger 
til bogføring og fakturering. 
Herudover varetager vi løn, 

moms, budgetopfølgning, må-
nedsafslutning og færdiggø-
relse af regnskab og selvangi-
velse. Endelig kan vi tilbyde 
at udarbejde budgetter og stå 
for kontakten til revisor og 
bank, ligesom vi kan forestå 
implementeringen af nye øko-
nomisystemer, udarbejde ef-
terkalkulationer og give kom-
petent økonomisk rådgivning. 

Thrane consult Aps
Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk
www.thrane-consult.dk

Indehaver Lene Thrane Thomsen er  
registreret revisor og medlem af FRR. 
Fra 1992, til hun i 2008 valgte at blive 
selvstændig, har hun arbejdet som 
regnskabschef i en række meget  
forskellige virksomheder
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Verdens bedste 
rustbeskyttelse  

af malerskader og flyverust 
er andre muligheder sammen 
med NANO-behandling af ru-
der, der nedsætter brug af vin-
duesvisker. 

skrap kontrol

Vestfyns Undervogns Cen-
ter samarbejder med FDM og 
Landrover Klubben. Centret er 
samtidigt tilsluttet Danmarks 
skrappeste kontrolordning ved 
Teknologisk Institut, der inde-
bærer, at der årligt tages stik-
prøver på centeret. 

Vestfyns undervogns 
center, Dinitrol og 
Würth sørger for per-
fekt rustbeskyttelse 
og komplet pleje til bil, 
mc og campingvogn                                        

Topkvalitet der holder år ef-
ter år – med fuld fotodoku-
mentation for den nødvendige 
adskildelse af eksempelvis 
plastinderskærme ved forebyg-
gende antirustbehandling. Dét 
handler det om hos Vestfyns 
Undervogns Center, der med 
Dinitrols rustbeskyttelse og 
Würths bilplejeprodukter leve-
rer næsten 40 års erfaring.  
- Hvis man ikke fjerner alle re-
levante dele, eksempelvis plast-
inderskærme, før man udfører 

antirustbehandlingen, svarer 
det til, at man går i bad med tøj 
på. Og så bliver opgaven ikke 
udført professionelt og godt 
nok, forklarer Thomas Andre-
asen, indehaver af Vestfyns 
Undervogns Center.

stenslag

Når centret behandler kunder-
nes biler, og herunder repare-
rer stenslag, tilbydes kunderne 
samtidigt en professionel om-
gang bilpleje til favorabel pris. 
Mens opgaverne klares, kan 
kunderne køre videre i en ud-
lejningsbil til favorabel pris. 
Dinitrol rustbeskyttelsen er 
meget grundig og inkluderer 
eventuelt montering eller ud-
skiftning af inderskærme fra 
stof til plast.  Gratis rusttjek 
og gratis skift fra sommer- til 
vinterdæk eller omvendt ved 

køb af rustbeskyttelse er inklu-
deret i den gode service, hvor 
Vestfyns Undervogns Center 
også er specialist i ældre kø-
retøjer.
- Når først frosten forsvinder, 
og vejret skifter til regn og fug-
tigt vejr, så begynder bilerne 
for alvor at ruste. Også nyere 
biler. Derfor er det en stor for-
del at give bilen supplerende 
rustbeskyttelse så hurtigt som 
muligt, tilføjer Thomas Andre-
asen.   

Würth bilpleje

Klargøringscenteret tilbyder 
Würth bilpleje i form af pole-
ring og vandslibning af ridser 
– og tilsvarende af ridsede eller 
matte lygter og ruder på ek-
sempelvis campingvogne. 
Rens af interiør og kabine, 
klargøring til salg, udbedring 

Vestfyns undervogns center · smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01
www.vestfynsundervognscenter.dk · Info@vestfynsundervognscenter.dk

 

 
 

 
Albjerg’s Maskintec har, med over 30 års erfaring inden for pneumatiske 
transportanlæg, en klar vision om, at lægge os i spidsen inden for suge - 
blæse anlæg. 

Med traditionelle opbygninger eller specialløsninger som passer til lige 
nøjagtigt Dit behov, er det vores mål at yde den bedste og hurtigste      
service på markedet. 

Vi tilbyder: -› Opbygninger på konsol - traditionelt eller hydr. trukket 

 -› Service og reparationer - hurtigt og professionelt 

 -› Reservedele til diverse suge- & blæseanlæg 

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud - eller for at høre mere! 

Albjerg’s Maskintec 
 Assensvej 286  I   DK - 5771 Stenstrup 

 +45 6226 2491 I pha@mail.tele.dk 

 www.maskintec.dk 

AALBJERGLBJERG’’SS  MMASKINTECASKINTEC  
- Hos Os er det Kvaliteten der tæller! - 

Flemming, som har været indehaver af Sø-Pet Dyrehandel i over 25 år og solgte bl.a. artikler til havedam i over 30 år, åbner 
i april en forretning med alt til havedammen på ovenstående adresse, f.eks. folie, pumper, filter, fisk og planter m.m.
Der vil blive mulighed for at se de forskellige filter i funktion, så man kan se hvordan de kører og hvor lette de er at rengøre, 
der vil også være mulighed for at prøve en bassinstøvsuger i funktion.
Jeg vil også gerne komme ud og se på de planer, man kan have med anlæg af dam og give vejledning i anlæg,  pumper og filter, 
så bassinet kan være flot rent til glæde for fisk og ejer, jeg montere også gerne filter og pumpe, hvis man ikke selv vil binde an 
med det.
Jeg syntes, det er vigtigt, at man får det rigtige filter og pumpe som passer til ens dam, da det kan være 
svært at gennemskue på emballagen, for det spiller ind hvor mange fisk og hvilke fisk m.m. hvilket filter 
man skal bruge.
Der vil være åbent fra den 16. april og åbningstiderne vil være man-ons-tors-fredag mellem 11-17 og lør-
søn- og helligdage 10-15 eller efter aftale, der er lukket tirs-onsdag, jeg kan fra den 13. marts træffes på 
tlf. 4015 8814.

Et havedamcenter ser dagen lys i Oure til april på adressen Knarreborg Møllevej 8
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 Ophørs udsalg

Alle tæpper er originale persiske tæpper med certifikat direkte importeret fra Iran
Reparation, vask samt vurdering udføres

DE FLYVENDE TÆPPER
ved Abdollah Majidi, Vestergade 91 · 5000 Odense C · Tlf. 60 95 78 00 eller 66 13 62 53

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-17.30. Lørdag kl. 10.30-14.00. Onsdag lukket

Butikken lukkes efter 17 år pga. sygdom, og du har derfor 
nu mulighed for at købe dine drømme tæpper til EUROPAS 

billigste priser.  Vi har en af Danmarks største udvalg indenfor 
ægte håndknyttede tæpper, sumak og kelim.Alt skAl 

væk

spar op til 

60%

dog private boligejere, der har 
fået øjnene op for, at en profes-
sionelt udført stenbelægning 
ikke bare er en fornøjelse at se 
på hver eneste dag – den er også 
vedligeholdelsesfri og langtids-
holdbar. Og ikke mindst forøger 
den husets værdi – ikke bare 
æstetisk, men også økonomisk.

Et af verdens ældste 
håndværk oplever en 
stigende interesse fra 
både private, institu-
tioner og  kommuner 

Når der skal vælges udendørs-
belægning, vælger flere og flere 
at få lavet en stilsikker og lang-
tidsholdbar løsning med na-
tursten. Brolægger Allan Vogn 
arbejder både med traditionelle 
støbte fliser og belægninger 
med granit – oftest i form af 
brosten eller chaussésten.
Naturstenene er et spændende 

materiale at arbejde med, siger 
Allan Vogn. Vi anvender ofte 
brugte brosten, fordi de skal 
være blanke på én side. Og det 
er da lidt fascinerende at tænke 
på, at nogle af dem har ligget 
så længe i en vejbelægning, at 
de er blevet slidt ned af heste-
vogne og hestehove.

Allan giver  
100 års garanti

Allan Vogn har bl.a. renoveret 
hele indkørslen til Skovsgård 
Gods på Langeland, vor der blev 
lagt 350 kvadratmeter pigsten 
– også kaldet toppede brosten. 
Den slags belægninger giver vi 

100 års garanti på, siger Allan 
Vogn med et skævt smil.
Det er ikke fremmed for Allan 
Vogn at lægge stenbelægnin-
ger omkring historiske bygnin-
ger, hvor der stilles store krav 
til kvaliteten. Han har lagt de 
ca. 40.000 rødlige chaussésten, 
der ligger foran Tinghuset i 
Svendborg og har gjort parke-
ringspladsen til en æstetisk op-
levelse. Men også f.eks. rund-
kørsler og indgangspartier til 
plejehjem er det blevet til.

stenbelægning øger  
husets værdi

En stigende kundegruppe er 

Sten skaber stil

Tvedvej 48
5700 svendborg

Mobil 26 85 80 47
allan@vogn.eu



TØM LAGERET
Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

indbyttede maskiner.

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

A/S

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

Landsdækkende 
service

konTAkT os foR ET TiLbud dER pAssER TiL diT bEhov
Altid den rigtige pris – fØRsTE GAnG!

25 siders A3 digital fuldfarve, kopi, 
print, scan til net og e-mail. Med bord.

Digital A3 kopimaskine med print.
Vist med tilbehør.

Indbyttet. 45 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

45 siders farve maskine. Fuldt ud-
bygget med hæfte/fals efterbehandler
Perfekt print. 5 kassetter ialt.

Indbyttede fuldfarve maskiner med 
kopi, print og scan til net og E-mail.
Vist med tilbehør.

dEvELop 
+450 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

29.900,-
fØR   79.900,-

nu

dEvELop 
+251 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

19.995,-
fØR   49.900-

nu

dEvELop 
+163

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

5.995,-
fØR   19.995,-

nu

dEvELop 
+451

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

49.900,-
fØR   129.000,-

nu

Indbyttet. 25 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

dEvELop 
+250 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

24.900,-
fØR   69.900,-

nu

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

dEvELop 
+2235 bAsiC

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

9.995,-
fØR   39.900,-

nu

SOLGT

SOLGT


