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Rune Kruse · ImpexChina · 29 60 56 47
rune@impexchina.dk · www.impexchina.dk

Det er ikke kun  

store internationale koncerner,  

der har muligheder for eksport til Kina. 

Made 
in 

China

- tilbyder alt indenfor 
 el-installationer…HEFA-EL

HEFA-EL Langgade 33
5874 Hesselager
Tlf. 24 82 04 89

Kontakt Jesper Madsen
Tlf. 24 82 04 89
Mail: jesper-m-madsen@jubii.dk
eller hefael@gmail.com

KØB · SALG · BYTTE

Nyborgvej 271
Tlf. 21 26 95 61
www.humleauto.dk

humleauto@mail.tele.dk

Biler fra 2008 og frem, købes kontant!
Se alle vores biler på humleauto.dk
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og 
etableringss  omkostninger (2.950 kr.). Restværdi ved udløb er ekskl. 
moms jf. nuværende regler og er fastsat ud fra et estimeret kørsels-
behov på 20.000 km. Tilbuddet gælder t.o.m. 30/6 2015.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Vito 109 Works Lang  (88 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 60.000 kr.

Pris pr. måned:  1.495 kr.

Kampagnepris:  159.900 kr.

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events

Er det sådan, du vil ha’ din Vito? 

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjuls-
træk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service 
computer (40.000 km intervaller), sidewind 
assist, attention assist.  

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 85 kr.
Tagbøjler 50 kr.

Vi behøver ikke spørge hvilken varebil, du helst vil ha’. Spørgsmålet 
er blot, HVORDAN du vil have den. Vælger du finansiel leasing af 
din Mercedes-Benz Vito, drager du fordel af lave etableringsom-
kostninger, du øger likviditeten i det daglige, og du får den fulde 
brugsret. P. Christensen® giver dig derudover 2 års fuld garanti 
uden kilometer begrænsning. Det gælder også ved køb.

Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre Mercedes-
Benz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddan-
marks  autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring 
allerede i dag, besøg en af vores salgs afdelinger eller læs mere om 
leasing af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing

Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK) 
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr. Bi
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- Vi prøver at skille os lidt ud ved 
at sørge for altid at være up to 
date med uddannelse og det mest 
moderne udstyr inden for vort 
erhverv, siger Kim Wichamnn. 
Tre af de fem i butikken er ud-
dannet optikere, de to andre er 
optikassistenter.  Optikerne har 
specialiseret sig inden for for-
skellige områder, så virksomhe-
den behersker alle optikfagets 
specialiteter, på højt niveau. Kim 
Wichmann  er specialiseret  in-
den for svagsynsoptik og special-
kontaktlinser som flerstyrkelin-

ser og formfaste linser til ”nat 
brug”samt linser til forskellige 
øjensygedomme.

 
Pilotprojekt med Zeiss
- Vi fokuserer på kundens behov 
og afsætter f.eks. en hel time til 
synsprøve, så vi kan være sikre 
på, at vi har tid til at finde den 
helt rigtige løsning. Selv om vi 
i enhver henseende fokuserer 
på at skabe bedst mulig kvali-
tet for kunden, er det dog ikke 
ensbetydende med, at det be-

høver at være dyrt at handle 
hos os, siger Kim Wichmann. 
Wichmann Optik er med i kæ-
desamarbejdet NYT SYN. 
Denne kæde, og dermed også 
Wichmann Optik, har etable-
ret et unikt samarbejde med 
Zeiss, således at man er nu 
er officielt Zeiss certificeret.  
- Dette indebærer en omfattende 
efteruddannelse og brug af den 
mest moderne teknologi, der fin-
des. 

FOKUS

PÅ KUNDEN
FREMFOR PRISEN

Optiker Kim Wichmann 
i Svendborg har altid 
sat faglig dygtighed i 
højsædet. Hos ham og 
hans fire medarbej-
dere kommer kundens 
behov altid i første 
række, for her foku-
serer man på kunden 
frem for på prisen.

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 30 01 

svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

At vi er i dette spændende sam-
arbejde betyder, at vi kan give 
vores kunder markedets bedste 
brilleglas, slebet så de er 100 pro-
cent skræddersyet til den enkel-
te kunde, siger Kim Wichmann.

 
Vi ser på skærme
Vort moderne samfund med 
storforbrug af skærme, store 
som små, stiller store krav til 
vores øjne, der ikke er skabt til 
at se på en skærm mange timer 
hver dag - men til at se langt.  
- Mange mennesker ser i dag på 
en skærm i op til ni-ti timer om 
dagen, siger Kim Wichmann. 
Det første mange gør om mor-
genen er at tjekke facebook og 
mail på smartphonen, og det er 

også det sidste de gør, inden de 
lægger sig til at sove om afte-
nen. Derfor er det også meget 
vigtigt, at man har de rigtige 
briller eller kontaktlinser. Når 
det gælder skærmarbejde på ar-
bejdspladsen er gode skærmbril-
ler af helt afgørende betydning. 
- Der skal være et godt sam-
menspil, eller korrelation, som 
det hedder, mellem ens øjne og 
den skærm, man arbejder ved. 
Skærmene bliver stadig større, 
så øjnene må vandre frem og 
tilbage og op og ned, og det gør 
det endnu mere anstrengen-
de. Mindre skærme er faktisk 
bedre for øjnene end de store, 
men under alle omstændighe-
der er skærmbriller en abso-
lut nødvendighed for mange. 

- Desværre er der stadig arbejds-
givere, der kvier sig ved at sørge 
for gode skærmbriller til medar-
bejdere. Men det er en god ind-
vestering for virksomhederne, 
da det giver mere effektive med-
arbejdere, mindre hovedpine og 
færre sygedage, siger Kim Wich-
mann

 
Unikke modeller
Brillebranchen er meget mode-
præget, og for dem, hvor det er 
vigtigt, at de ikke møder en med 
nøjagtigt samme brillestel på ind-
købsturen, er NYT SYN - Wich-
mann Optik er godt sted at gå hen. 
- Vi fører mærker, som ikke an-
dre har, og jeg er hele tiden på 
jagt efter nye og spændende 

stel, så vi - foruden selvfølge-
lig de mere almindelige stel og 
mærker - også kan byde på no-
gen med »kant«, brillestel, der 
designmæssigt er tænkt lidt an-
derledes, siger Kim Wichmann. 
- Dansk design er inden for bril-
ler absolut toneangivende i ver-
den. Vi har mange dygtige desig-
nere i Danmark, der laver briller 
med »kant« uden, at de behøver 
at være dyre. Vores unikke bril-
ler sælger vi kun et eksemplar af 
hver, slutter Kim Wichmann, da 
vores kunder også er unikke.
Wichmann Optik havde sidste 
sommer 30 års jubilæum med 
butikken her i Svendborg.
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Kendt køkkensælger er trukket i salgstøjet

Svane Køkkenet Odense Erhverv · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf. 66 17 56 78

odense@svane.com  ·  www.svane.com

Åbningstider: Mandag – fredag: kl. 9:00 – 17:30  Lørdag: kl. 10:00 – 14:00

Svane Køkkenet i Odense 
har ansat Jan Pedersen, 
mangeårig indehaver af 
Svane Køkkenet Svend-
borg

Det er vigtigt i vores branche, at 
vores sælgere kan deres hånd-
værk og er fejlfri. Det kan Jan 
Pedersen.
Fra dag ét har han leveret fejlfri 
køkkener, så vi er glade for, at vi 
har fået fingrene i ham.
Sådan siger indehaver af Svane 
Køkkenet i Odense, Carsten 
Eriksen.
Han har stået i spidsen af Oden-

se-butikken siden starten i 2010.
Jan Pedersen har været indeha-
ver af Svane Køkkenet Svend-
borg i en årrække, så hans erfa-
renhed og kompetencer er kendt 
viden om i branchen.
Odense-afdelingen har meget 
travlt, så man var på udkig efter 
endnu en erfaren mand.
Øjnene faldt på Jan Pedersen, 
som startede i januar.

Jan er en erfaren mand, der har 
styr på tingene og kan sit hånd-
værk, understreger Carsten 
Eriksen.
På de fem år er Svane Køkkenet 
Odense vokset fra at have fire 
ansatte til nu 17.
Det hænger sammen med, at 
Svane Køkkenet er det sidste af 
de store i branchen, der både har 
dansk ledelse og dansk design.

Jan Arild Pedersen
Indretningskonsulent
jap@svane.com

Totalleverandør af 
erhvervsbeklædning 
XL-BYG Jens Schultz a/s er den største 
totalleverandør af erhvervsbeklædning på 
Sydfyn, og vi gør det derfor let for dig at hand-
le din beklædning ét sted. 
Stefan Lund-Hansen og Christian Holmbech 
Nielsen har henholdsvis 30 og 6 års erfaring 
inden for detail- og engrostøjbranchen. Det 
betyder, de er yderst kompetente og spe-
cialiserede i at give dig korrekt og personlig 
betjening, så beklædningen fra øverst til 
nederst passer og sidder godt, så det bliver 
et aktiv i din arbejdsdag. 
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til 
alle faggrupper. Vores sortiment indeholder 
blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot 
og Snickers. På sikkerhedsfodtøj kan vi frem-
vise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere. 

Stefan Lund-Hansen kommer også ger-
ne ud og besøger jeres virksomhed med 
udvalgt beklædning, således I sammen kan 
gennemgå modeller og typer, så den bedste 
løsningen findes.  

Profilere din virksomhed
Til at skabe synlighed omkring din 
virksomhed er erhvervsbeklædning med 
firmalogo til dig og dine medarbejdere 
et brugbart værktøj.  Hos XL-BYG Jens 
Schultz a/s har vi eget trykkeri, hvor vi på 
en smart og kreativ måde påtrykker dit 

firmalogo på forskellige typer beklædning 
alt efter dit ønske. Vi er fleksible, og kan i 
princippet klæde en mand på fra top til tå 
samt påtrykke firmalogo, mens kunden 
er i butikken.  Ønskes broderi på skjorter, 
poloshirts, cardigan eller strik klarer vi 
også denne opgave. 

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

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

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  
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DIALOG
skaber de bedste løsninger

- Vi har nogle dygtige medarbej-
dere og en moderne maskinpark, 
siger Bjarne Juul Christensen, 
som for 30 år siden etablerede 
maskinfabrikken Rantec i Rant-
zausminde og siden flyttede til 
Finlandsvej 8 i industrikvarteret 
i det østlige Svendborg.
Bjarne Juul Christensen har, lige 
fra han blev selvstændig, stræbt 
efter at være i tæt dialog med 
sine kunder.
- Når vi har fået en opgave, så 
bruger vi god tid på at drøfte 
udførelsen, siger Bjarne Juul 
Christensen. Vi har mange faste 
kunder i produktionsvirksom-
heder, herunder også medicinal- 
og levnedsmiddelindustrien. De 
kommer til os med deres ønsker. 
De ved, hvad de gerne vil opnå, 
og så sætter vi os ned og drøfter, 
hvorledes opgaven skal udføres.

Dygtige medarbejdere
Bjarne Juul Christensen peger 
på, at med de dygtige medarbej-
dere og det nyeste udstyr har 
virksomheden en klar forpligti-
gelse til at rådgive kunderne og 
foreslå løsninger, der ikke kun lø-

ser den stillede opgave, men også 
tager højde for design, driftssik-
kerhed og vedligeholdelse.
- Det er vigtige faktorer i både 
medicinalindustrien og fødevare-
produktionen, som vi har langva-
rige kundeforhold til. Vi skal gøre 
både vedligeholdelse, omstilling 
og rengøring mulig uden langva-
rige driftsstop.

 
Avancerede CNC- 
bearbejdningscentre
Med flytningen fra Rant-
zausminde til erhvervsområdet 
på Finlandsvej var der en god an-
ledning til at gennemtænke ind-
retningen og anskaffe sig mere 
moderne udstyr.
- Vi ville fra starten gøre alt for 
at optimere arbejdsmiljøet og de 
interne arbejdsgange i den 800 
kvadratmeter store hal, som vi 
har fået, siger Bjarne Juul Chri-
stensen. 
- Vi har et meget avanceret CNC-
bearbejdningscenter, og så har vi 
både erfarne medarbejdere, som 
har været hos os i mange år, og vi 
har nye unge medarbejdere, som 
med stor entusiasme behersker 

den nyeste teknologi. Den kombi-
nation er meget frugtbar. Vi an-
sætter gerne lærlinge og har også 
haft den glæde at kunne ansætte 
en voksenlærling, siger Bjarne 
Juul Christensen.

Inspirerende samarbejde
DYFA i Svendborg er en af Ran-
tecs kunder. Virksomheden de-
signer og fremstiller blandt andet 
glasdøre, rammedøre, folde- og 
skydedøre samt indvendige skil-
levægge.
-  Der er tale om mange individu-
elle unikke løsninger, siger fabri-
kant Finn Damgaard, DYFA. Det 
kan være usynlige samlinger, 
låsesystemer og enkle beslag. Vi 
arbejder primært i glas og alumi-
nium og fremstiller inventarløs-
ninger. 
Finn Damgaard finder det meget 
inspirerende at samarbejde med 
Rantec allerede i projektstadiet. 
- Samarbejdet med Rantec har 
åbnet en helt ny verden for 
DYFA, siger Finn Damgaard. Op 
mod 90 procent går til eksport, 
og vi er absolut konkurrence-
dygtige i hele Europa, det både 

på pris, design og kvalitet, siger 
Finn Damgaard.

Fremtidssikret
- Jeg startede Rantec som 30-årig 
og har nu været selvstændig i 30 
år, siger Bjarne Juul Christen-
sen. Jeg føler fortsat, at det er en 
spændende udfordring at være 
underleverandør til en række dy-
namiske danske virksomheder.
- Vore kunder er lokomotivet i 
virksomheden. Mange års tillids-
fuldt samarbejde er inspirerende. 
Vi føler, at vi kan bidrage med 
ideer, erfaring og stabilitet. Det 
gælder både med hensyn til ar-
bejdets udførelse, lagerføring og 
levering til tiden.
Bjarne Juul Christensen er over-
bevist om, at der fortsat er brug 
for højteknologiske fremstillings-
virksomheder i Danmark. 
- Derfor skal vi sørge for tilgang 
af dygtige unge håndværkere, og 
det forudsætter gode uddannel-
sesmuligheder med det optimale 
udstyr, også på vore tekniske 
skoler, siger Bjarne Juul Chri-
stensen.

RANTEC – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 8638 
Mail: rantec@rantec.dk – www.rantec.dk 

Rantec i Svendborg er mangeårig underleverandør af maskindele til en række danske produktionsvirksomheder. 
Den tætte kontakt med kunderne optimerer løsningerne.
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NYT AUTO-PAR HAR EKSTRA GANG I HJULENE MED NY TRAILER-AFTALE

En stor eller lille trailer fra Ifor 
Williams-pakken. Fir-hjulstræk-
kere, små eller større kassevog-
ne, køb og salg af nye eller nyere 
brugte biler i alle mærker.
Det er nogle af de varer, som 
makkerparret, Karl Ejnar Niel-
sen og John Storm Hansen har 
på hylderne hos K.E. Automobi-
ler.
Og det falder i kundernes smag:
Vi har stærkt stigende salg, med 
stor efterspørgsel på både de 

KE Automobiler ApS · Rytterhaven 2 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 11 30
E-mail: keauto@keauto.dk · Web: www.keauto.dk

brugte men også helt nye biler. 
Vi mærker også en stigende inte-
resse for leasing og finansiering 
fra kunderne, og vi kører gerne 
ud og besøger dem, fortæller 
John Storm Hansen.
Jeg købte halvdelen af firmaet 
sidste år, så vi er et nyt makker-
par, men det går forrygende.
Ifor Williams trailerne har vi for-
handlet siden december sidste år, 
fortæller John Storm Hansen.
På vores værksted mærker vi 
også den store interesse for va-
rebilerne og trailerne, det giver 
øget omsætning og nye kunder 
jævnt hele tiden.
Der er det rart at have den eks-
pertise som Karl Ejnar har efter 
mange år i branchen fortæller 
John. 

K.E. Automobiler ApS 
har travlt med leasing-
aftaler – forhandler nu 
også hele Ifor Williams’ 
trailer-program

Rytterhaven 2  |  5700 Svendborg  |  Telefon 6221 1130  |  www.keauto.dk

Værksted: Karl Ejnar
Telefon 6221 1130
ke@keauto.dk

Salg: John Storm
Telefon 5114 4913
john@keauto.dk

• Fleksibelt system
• Opbygget af 
 moduler
• Indretning efter 
 behov
• Slagfast 
 holdbarhed
• Sikkerhedsgodkendt
• Overblik 
• Lav vægt

Indretning af varebilen 
efter dine ønsker 
Se udvalget i vores showroom.

Vi er specialister 
i erhvervsbiler
Skal du have ny eller brugt varebil, skræddersyr vi et 
leasingforslag, som passer lige netop til dit behov.

Vi er leveringsdygtige i nye varebiler af flere mærker.

Vi tilbyder også privatleasing.

DIALOG
skaber de bedste løsninger

- Vi har nogle dygtige medarbej-
dere og en moderne maskinpark, 
siger Bjarne Juul Christensen, 
som for 30 år siden etablerede 
maskinfabrikken Rantec i Rant-
zausminde og siden flyttede til 
Finlandsvej 8 i industrikvarteret 
i det østlige Svendborg.
Bjarne Juul Christensen har, lige 
fra han blev selvstændig, stræbt 
efter at være i tæt dialog med 
sine kunder.
- Når vi har fået en opgave, så 
bruger vi god tid på at drøfte 
udførelsen, siger Bjarne Juul 
Christensen. Vi har mange faste 
kunder i produktionsvirksom-
heder, herunder også medicinal- 
og levnedsmiddelindustrien. De 
kommer til os med deres ønsker. 
De ved, hvad de gerne vil opnå, 
og så sætter vi os ned og drøfter, 
hvorledes opgaven skal udføres.

Dygtige medarbejdere
Bjarne Juul Christensen peger 
på, at med de dygtige medarbej-
dere og det nyeste udstyr har 
virksomheden en klar forpligti-
gelse til at rådgive kunderne og 
foreslå løsninger, der ikke kun lø-

ser den stillede opgave, men også 
tager højde for design, driftssik-
kerhed og vedligeholdelse.
- Det er vigtige faktorer i både 
medicinalindustrien og fødevare-
produktionen, som vi har langva-
rige kundeforhold til. Vi skal gøre 
både vedligeholdelse, omstilling 
og rengøring mulig uden langva-
rige driftsstop.

 
Avancerede CNC- 
bearbejdningscentre
Med flytningen fra Rant-
zausminde til erhvervsområdet 
på Finlandsvej var der en god an-
ledning til at gennemtænke ind-
retningen og anskaffe sig mere 
moderne udstyr.
- Vi ville fra starten gøre alt for 
at optimere arbejdsmiljøet og de 
interne arbejdsgange i den 800 
kvadratmeter store hal, som vi 
har fået, siger Bjarne Juul Chri-
stensen. 
- Vi har et meget avanceret CNC-
bearbejdningscenter, og så har vi 
både erfarne medarbejdere, som 
har været hos os i mange år, og vi 
har nye unge medarbejdere, som 
med stor entusiasme behersker 

den nyeste teknologi. Den kombi-
nation er meget frugtbar. Vi an-
sætter gerne lærlinge og har også 
haft den glæde at kunne ansætte 
en voksenlærling, siger Bjarne 
Juul Christensen.

Inspirerende samarbejde
DYFA i Svendborg er en af Ran-
tecs kunder. Virksomheden de-
signer og fremstiller blandt andet 
glasdøre, rammedøre, folde- og 
skydedøre samt indvendige skil-
levægge.
-  Der er tale om mange individu-
elle unikke løsninger, siger fabri-
kant Finn Damgaard, DYFA. Det 
kan være usynlige samlinger, 
låsesystemer og enkle beslag. Vi 
arbejder primært i glas og alumi-
nium og fremstiller inventarløs-
ninger. 
Finn Damgaard finder det meget 
inspirerende at samarbejde med 
Rantec allerede i projektstadiet. 
- Samarbejdet med Rantec har 
åbnet en helt ny verden for 
DYFA, siger Finn Damgaard. Op 
mod 90 procent går til eksport, 
og vi er absolut konkurrence-
dygtige i hele Europa, det både 

på pris, design og kvalitet, siger 
Finn Damgaard.

Fremtidssikret
- Jeg startede Rantec som 30-årig 
og har nu været selvstændig i 30 
år, siger Bjarne Juul Christen-
sen. Jeg føler fortsat, at det er en 
spændende udfordring at være 
underleverandør til en række dy-
namiske danske virksomheder.
- Vore kunder er lokomotivet i 
virksomheden. Mange års tillids-
fuldt samarbejde er inspirerende. 
Vi føler, at vi kan bidrage med 
ideer, erfaring og stabilitet. Det 
gælder både med hensyn til ar-
bejdets udførelse, lagerføring og 
levering til tiden.
Bjarne Juul Christensen er over-
bevist om, at der fortsat er brug 
for højteknologiske fremstillings-
virksomheder i Danmark. 
- Derfor skal vi sørge for tilgang 
af dygtige unge håndværkere, og 
det forudsætter gode uddannel-
sesmuligheder med det optimale 
udstyr, også på vore tekniske 
skoler, siger Bjarne Juul Chri-
stensen.

RANTEC – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 8638 
Mail: rantec@rantec.dk – www.rantec.dk 

Rantec i Svendborg er mangeårig underleverandør af maskindele til en række danske produktionsvirksomheder. 
Den tætte kontakt med kunderne optimerer løsningerne.
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”Efter en lidt forsigtig start 
har vi gennem de senere år op-
levet en dynamisk udvikling i 

Spar Nord Svendborg”, fortæl-
ler bankdirektør Ulrik Feveile. 
”Den flotte fremgang i antallet 
af henvendelser fortæller os, at 
vi for alvor har markeret os i 
sydfynboernes bevidsthed som 
et attraktivt lokalt pengeinstitut 
med rødder i det nordjyske. I det 
daglige er vi helt nede på jorden. 
Vi ser det som vores fornemste 
opgave at tage os godt af vores 
kunder og møde dem i øjenhøjde, 
og her i 2015 er vi kommet endnu 
bedre fra start end de foregående 
år.” 

Lokalt rådgiverteam 
med stor erfaring
”Spar Nord Svendborgs voksen-
de kundekreds fordeler sig 75/25 
på private og erhvervsdrivende. 
Personalemæssigt er vi kende-

617 
NYE 
KUNDER 
I 2014

Med denne impone-
rende kundetilvækst 
kan Spar Nord Svend-
borg glæde sig over, 
at sydfynboerne siden 
etableringen den 1. 
december 2009 har fået 
øjnene op for det stær-
ke pengeinstitut, hvis 
ideer og tiltag gavner 
hele lokalområdet

tegnet ved, både på privat- og 
erhvervssiden, at beskæftige et 
modent og fagligt kompetent 
rådgiverteam med mange års 
erfaring i pengeinstitutsektoren. 
Vores rådgivere er på alle fronter 
kompetencemæssigt klædt på til 
at yde den bedste service til hele 
kundekredsen. Sidst men ikke 
mindst er alle Spar Nord Svend-
borgs dygtige medarbejdere pri-
vat bosat på Sydfyn. I kraft af 
deres lokale engagement, som 
blandt andet kommer til udtryk 
gennem deltagelse i områdets 
foreningsliv, har de i udpræget 
grad fingeren på pulsen med 
hensyn til, hvad der rører sig.”

Service, nærvær  
og tilgængelighed
”Med Spar Nord Svendborg som 
pengeinstitut er man som kunde 
garanteret nærværende betje-
ning og god service. Det høje 
serviceniveau kommer blandt 
andet til udtryk ved, at vi be-
vidst har valgt at gå stik imod 
tendensen i store dele af den 
øvrige bankverden og bibeholde 
kassebetjeningen.  Hos os skal 
kunderne fortsat have mulighed 
for at hæve og indsætte kontan-
ter og veksle valuta. Den positive 
feedback, vi modtager om dette 
initiativ, fortæller os, at det er 
faldet i rigtig god jord. Den høje 
grad af tilgængelighed er en af 

vores kerneværdier som lokalt 
pengeinstitut. Hos os er der så 
godt som aldrig kø ved kassen”, 
smiler Ulrik Feveile.    

Hurtige beslutningsveje 
”I Spar Nord Svendborg er vi på 
én gang en del af en stærk lands-
dækkende organisation og en 
decentral bank, hvor vi indenfor 
vores forretningsområder kan 
tage lokale beslutninger til kon-
kurrencedygtige priser. I kraft af 
Spar Nord Svendborgs høje grad 
af lokal beslutningsdygtighed og 
vores korte kommunikationsveje 
kan vi garantere, at såvel vores 
privat- som erhvervskunder får 
svar på deres låneanmodninger 
maksimalt 24 timer efter, data 
er indleveret til os.”

Et godt tilbud til  
konfirmanderne
”Et af Spar Nord Svendborgs po-
pulære og årligt tilbagevendende 
særtilbud er målrettet vores 
kommende kunder – nemlig kon-
firmanderne. I år giver vi 5 % i 
rente frem til den 1. december på 
indskud på op til 25.000 kr. - og 
dét uden at pengene er bundet. 
I en tid med negativ national-
bankrente kan man vist roligt 
kalde det et godt tilbud”, slutter 
Ulrik Feveile.  

Spar Nord Svendborg
Sankt Nicolai Gade 1

5700 Svendborg 
Tlf.: 63 10 15 30
Fax: 63 10 15 31

svendborg@sparnord.dk
www.sparnord.dk
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Hele Fyns Audi Center 
byder med showroom, 
salgsafdeling og 
serviceværksted på 
gode kundeoplevelser 
til alle. Audi Odenses 
engagerede og velud-
dannede personale 
er højt specialiseret 
indenfor rådgivning, 
salg og service 

”Da detaildirektør for Audi Dan-
mark, Klaus Frøkjær, i juni 2013 
hentede mig ind som filialchef 
her i Odense, skete det som en 
naturlig udmøntning af kon-
cernens strategi for dedikerede 
Audi huse, også her i Odense”, 
fortæller Morten Møller Ander-
sen, som privat er bosiddende 
i Nyborg. ”I kraft af min brede 
erfaringsmæssige baggrund som 
mekaniker og servicechef har 
jeg et indgående kendskab til 
eftermarkedet og dettes udvik-
lingspotentiale i kombination og 
samklang med salgsafdelingens 
aktiviteter. ”

En stærk og dynamisk 
afdeling
”Netop udjævningen af den tra-
ditionelle skelnen mellem salg og 
værksted har på få år gjort os til 
en stærk og dynamisk afdeling”, 
fortsætter Morten Møller Ander-
sen. ”Audi Odense, som i mange 
år har været kendt på lokalt plan, 
er i dag det naturlige midtpunkt 
for alle Audis aktiviteter på hele 
Fyn. Når det gælder service og 
reparation, har vi omkring 5000 
gennemgange på årsplan, og vo-

Audi Odense
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf.: 70 70 10 25
E-mail: odense@audi.dk
Web: www.odense.audi.dk

Audi
Odense

res højt specialiserede værksted 
beskæftiger otte teknikere, som 
i takt med den teknologiske ud-
vikling efteruddannes af Audi.  
Vi er de bedste til Audi på Fyn, 
og såvel vores privat- som er-
hvervskunder kommer fra hele 
øen. Audi Odense står for indi-
viduel, personlig service i en på 
én gang seriøs og afslappet at-
mosfære. Rådgivningsmæssigt 
bevarer vi altid jordforbindel-
sen og holder kundekontakten i 
øjenhøjde. Audi Odense står for 
kompetent, løsningsorienteret 
betjening.”

Attraktive Audi Approved 
:plus løsninger
”I forbindelse med ny- og brugt-
vognssalg har vi i alt cirka 800 
udleveringer om året. I erhvervs-
regi har leasing af nye biler 
længe været en populær og øko-
nomisk fordelagtig løsning. I øje-
blikket får flere og flere private 
kunder øjnene op for vores at-
traktive Audi Approved :plus løs-
ninger på brugtvognssiden. Som 
Approved :plus kunde er man i 
kraft af en kombineret garanti- 
og serviceaftale garanteret to 

års bekymringsfri kørsel og sik-
ring mod uforudsete udgifter. 
Approved :plus dækker, hvis der 
skulle ske noget med bilens mo-
tor, styretøj, gearkasse, forhjuls-
lejer eller ophæng – ja, stort set 
alt hvad der kan gå i stykker”, 
siger Morten Møller Andersen.

Stort udvalg af lækre biler
”Inspireret af Premium serien, 
som repræsenterer det ypper-
ste i den luksuriøse klasse, har 
vi gjort det til vores fornemste 
opgave i den travle hverdag at 
give Premium oplevelser til alle 
vores kunder. At folk sætter pris 
på vores indsats, fremgår af ana-
lyseinstituttet Gallup/TNS un-
dersøgelser af kundetilfredshed, 
hvor Audi gennem flere år har 
rangeret i testens TOP 3. Alle 
interesserede er velkomne til at 
besøge Audi Odense, indsnuse 
atmosfæren og ved selvsyn stifte 
bekendtskab med vores store 
udvalg af lækre nye og brugte 
biler”, slutter Morten Møller An-
dersen

Audi
Odense
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GOD RÅDGIVNING OG 

KVALITET I TOP
Kim Rummelhoff og Per 
Fabricius er et par erfarne 
herrer i et samarbejde, 
som bygger på enighed 
om at give god rådgiv-
ning til kunderne, baseret 
på mange års erfaring, 
og levere en høj kvalitet i 
det udførte arbejde.

- Det er jo også en fordel, at vores 
kunder både kan være sikre på, 
at de har valgt de rigtige vinduer, 
og at det er en del af det samme 
firma, der skal stå for arbejdet 
med at montere dem. Det giver 
en øget tryghedsfølelse, er de to 

Viebæltet 1 · 5700 Svendborg
Tlf.: 31779215 og 28107739 

Mail: post@fynsvinduescenter.dk og 
fabriciusbyg@gmail.com

www.fynsvinduescenter.dk 

indehavere af Fyns Vinduescen-
ter og Tømrerfirmaet Fabricius 
enige om. Firmaet har udstilling 
ved Svendborgs mest trafikerede 
kryds, og her kan kunderne se 
prøver på de vinduer, som firmaet 
forhandler.

Idealcombi
- Vi har hidtil haft flere mærker, 
men vi ønsker, at vores vinduer 
skal være fremstillet i Danmark. 
Vi foretrækker at forhandle vin-
duer fra Idealcombi, siger direktør 
Kim Rummelhoff, Fyns Vindu-
escenter. - Hvis en kunde gerne vil 
have et andet mærke, kan vi godt 
klare det, men vi anbefaler klart 
Idealcombi, der har landets stør-
ste produktsortiment og leverer 
vinduer i meget høj kvalitet, hvad 

enten de er helt af træ eller har 
aluminium på ydersiden og træ 
på indersiden. Alu-træ-vinduer er 
blevet meget populære, fordi de 
kræver meget lidt vedligeholdelse, 
og jeg er ikke i tvivl om, at de vil 
blive helt dominerende fremover, 
siger Kim Rummelhoff.

Tømrerfirmaet
I alt er der ansat knap en halv 
snes, og tømrerfirmaet tager sig 
også af andre opgaver, især de 
lidt større så som nyt tag. Også 
her arbejder vi kun med kvalitets-
produkter, og ved tagarbejde kan 
det f.eks. være steffensten, siger 
Per Fabricius. Hvis man vil have 
den billigst mulige løsning, så er 
det ikke os, man skal gå til, for vi 
vil kunne stå inde for kvalitet og 
holdbarhed. Når det f.eks. gælder 
nyt tag, skal man vælge de rigtige 
sten og et godt undertag. Det sør-
ger vi for, for vi går ikke på kom-
promis med kvaliteten, siger Per 
Fabricius.

Håndarbejde med stort H
Brolægger Allan Vogn har 
allerede flere spændende 
opgaver i ordrebogen

Det var superfedt at gå rundt i 
Svendborg By og være med til at 
gøre torvet færdigt. Det var et 
superprojekt.
Jeg har lige været til fyraftens-
møde med Svendborg Kommune. 
Kommunen har flere gode pro-
jekter, jeg godt vil byde ind på. 
Så jeg er spændt på, hvornår den 
udbyder opgaverne.
Brolægger Allan Vogn, Tved, 

har en varm kop kaffe mellem 
de håndværkerhænder, der nu i 
foreløbig 14 et halvt år har sat 
fingeraftryk på en række bro-
lægger-opgaver i det sydfynske.
Byparken i Svendborg. Tinghu-
set i Svendborg. Havnen i Rud-
købing og senest Torvet i Svend-
borg er nogle af dem.
Det var et rigtig godt projekt på 
torvet i Svendborg. Vi fik ros af 
bygherretilsynet. Vi overholdt 
tidsplanen og arbejdede efter 
reglerne. Det har jeg det bedst 
med.
Selv om vi kun har brugt et par 

af årets 12 måneder, er der alle-
rede nu flere opgaver i ordrebo-
gen:
Vi har flere gode projekter i sig-
te. Det ser godt ud, men vi kom-
mer heller ikke sovende til det.
Der er andre brolæggere end os, 
så vi skal hele tiden være oppe på 
dupperne.
Ikke bare kommunen men også 
private kunder ringer til Allan 
Vogn og får ham - eller én af de 
tre ansatte - ud for at udføre hån-
dens arbejde.
Private kunder efterspørger i 
øjeblikket nye indkørsler, dette 
klarer Allan Vogn og hans med-
arbejdere, de kan lidt af hvert.

Hård konkurrence
De mange års ekspertise luner, 
men:
Der er hård konkurrence over 
det hele, men foråret er på vej, og 
det ser godt ud allerede nu.

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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KøreSkolen Albjerg 
står for seriøs undervisning

Køreskolen Albjerg - Ørbækvej 1 - 5700 Svendborg - Tlf.: 2032 3501 - mail: albjerg@ks-a.dk - www.ks-a.dk

Sådan siger indehaveren af Kø-
reskolen Albjerg i Svendborg, 
Torsten Albjerg, der tog sprin-
get fra igennem 30 år at sælge 
undervisningsmateriale til de 
danske køreskoler til for godt to 
år siden at blive selvstændig kø-
relærer i egne lokaler på Ørbæk-
vej 1 i Svendborg. Han formår 
med en seriøs og struktureret 
undervisning at levere en vare, 
der ikke alene skaffer eleverne et 
kørekort - eller får det fornyet - 
men også gør dem til ansvarlige 
bilister, der føler, at de også kan 
klare sig i pressede situationer.

På langtur
- For sådan nogen udsætter jeg 
dem også for, siger Torsten Al-
bjerg. Jeg tilbyder mine elever 
noget ekstra, nemlig at komme 
med på en tur til enten Køben-
havn eller til den dansk-tyske 
grænse via Vejle, og så tager 
vi - jeg og tre elever ad gangen 
- af sted tidligt om morgenen og 
kommer først hjem sidst på da-
gen. Jeg tager kun betaling for 
to-tre lektioner og tager resten 
af tiden på min egen kappe, for 
på sådan en tur får de erfaring 
både med intens storbykørsel og 
med at køre på motorvej. - Det er 
vigtigt, at de lærer, hvordan de 
skal placere sig, hvordan de skal 

flette ind, og hvordan de foreta-
ger en sikker overhaling. Under-
vejs kan det ikke undgås, at de 
bliver udsat for uventede situa-
tioner, men det gør alt sammen, 
at de bliver mere rolige bagefter, 
fordi de føler, at de kan håndtere, 
hvad de måtte komme ud for. Og 
når man skal køre rundt midt i 
København i myldretiden eller i 
en lysreguleret rundkørsel med 
megen trafik, kan selv en køre-
lærer få sved på panden. Så det 
er godt at prøve, siger Torsten 
Albjerg.

Kravene er skærpet
- Jeg prøver at sørge for, at mine 
elever føler sig godt tilpas, men 
jeg holder dem også i en stram, 
men retfærdig snor. Det er ingen 
spøg at føre bil, og kravene til 
både kørsel og undervisning er 
blevet skærpet betydeligt. Un-
dervisningsmaterialet er blevet 
mere omfattende, og man skal 
kunne vise, at man har forståel-
se for det sikkerhedsmæssige og 
for trafikrytmen, ligesom man 
selvfølgelig også skal vide, hvor-
dan man opfører sig på en par-
keringsplads, og hvordan man 
foretager en tre-punkts-vending 
og meget andet, siger Torsten 
Albjerg.

Også noget for »de gamle«
Torsten Albjerg har også noget 
at tilbyde de »gamle« og erfarne. 
Fornylig havde han besøg af 14 
medlemmer af Hjortø Bådelaug, 
og hvis de troede, at de vidste og 
kunne alt, blev de klogere, for-
tæller en af deltagerne. Deres vi-
den om f.eks. færdselstavler blev 
udfordret, og de var blevet meget 
klogere, da de gik hjem efter fire 
timer i selskab med kørelæreren. 
- Jeg tager gerne en aften i sel-
skab med en mindre gruppe, der 
gerne vil have opfrisket deres vi-
den. Det kan f.eks. være en flok 
arbejdskammerater på en virk-
somhed eller en forening, og hvis 
de vil have lidt praktisk under-
visning, tager jeg dem også gerne 
med på et køreteknisk kursus, 

-Når forældre sender 
deres børn ud til mig, 
skal de kunne føle sig 
sikre på, at de får en 
ordentlig og seriøs 
undervisning. De skal 
kunne have ro i sindet i 
forvisning om, at de får 
en undervisning, som 
gør dem til sikre og 
hensynsfulde bilister.

NÆSTE 
HOLDSTART:
Torsdag den 9. april
kl. 17.00-19.30

TILMELD DIG  
ALLEREDE NU PÅ:
www.ks-a.dk 
eller tlf. 20 32 35 01

siger Torsten Albjerg.
Og hvad koster så et kørekort for 
et ungt menneske hos Køresko-
len Albjerg?
- Jeg hører ikke til dem, der 
dumper priserne, men jeg er hel-
ler ikke dyr, selv om jeg er grun-
dig, og hos mig vil prisen for et 
kørekort typisk være 10-14.000 
kr., og man skal regne med, at 
det tager 3-4 måneder. De unge 
mennesker skal forstå, at det, 
de har lært hos mig, det skal de 
også bruge, når de slippes løs på 
egen hånd. Man skal have re-
spekt for fart og vise hensyn til 
andre i trafikken, slutter Tor-
sten Albjerg.
På www.ks-a.dk kan man se en 
præsentationsvideo af køresko-
len.
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Luft til vand varmepumper  
vinder frem
Simon Risbjerg El & Køl A/S ser 
en tydelig fremgang i de såkaldte 
luft til vand varmepumper, hvor 
der, ligesom ved luft til luft pum-
per, indvindes varme fra den 
udvendige luft og hentes ind i 
huset, men ved luft til vand pum-
per går varmen over i radiatorer 
eller gulvvarmeanlæg, så oliefy-
ret eller gasfyret kan undværes, 
mens husets øvrige varmeappa-
rater kan bevares.
- De er nu så effektive, at de kan 
erstatte et oliefyr med en el-pa-

tron som supplement i enkelte 
uger om året, og det er et rigtig 
smart og miljøvenligt system, 
som der er fremtid i, er firmaets 
stifter Simon Risbjerg og lede-
ren af den afdeling i Havnegade 
i Svendborg, som firmaet etab-
lerede sidste år, John Petersen, 
enige om. De påtager sig gerne 
at lave en beregning for interes-
serede.

Trives i Svendborg
Virksomheden med al sin eksper-
tise inden for ikke mindst køle- 
og fryseanlæg, varmepumper og 
så alt det øvrige installationsar-
bejde, der hører til branchen, er 
faldet godt til i Svendborg med 
John Petersen som daglig leder 
af en afdeling med syv ansatte. 
Med hovedkontoret i Rudkøbing 
er der 16 ansatte.

- Og vores ordrebog ser fornuftig 
ud, siger Simon Risbjerg. Men 
der er plads til mere, og ingen 
opgave er for stor eller lille. Vi 
lægger stor vægt på køl og frys, 
hvor vi er ISO-certificeret til at 
opsætte meget store anlæg, og 
behovet er stort. Det kan være 
anlæg i alt fra skoler over restau-
ranter og firmaer til både. Vi har 
f.eks. lige installeret et anlæg i 

Simon Risbjerg El & Køl A/S, Sydfyns Køleservice - Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 79 30 13 29
Ellehaven 4E - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 79 30 13 29 - Mail: info@simonrisbjerg.dk - www.simonrisbjerg.dk 

en slæbebåd, der arbejder over 
det meste af verden, og når bå-
den er i varme farvande, kan det 
også fungere som aircondition, 
siger Simon Risbjerg.
Firmaet har selvfølgelig også en 
velfungerende el-afdeling.
- Vi har meget arbejde med små 
og store installations-opgaver 
hos private, i firmaer og i land-
bruget, siger John Petersen. Vi 
udfører alle opgaver, og på det 
seneste er der også kommet gang 
i udskiftning af energikrævende 
lys til det yderst sparsommelige 
og meget holdbare LED-lys, siger 
John Petersen.

El & Køl A/SSIMON
RISBJERG

Ellehaven 4 E  .  5900 Rudkøbing  .  Tlf. 62 50 10 72

Sydfyns Køleservice

A F G I F T  M E D  M Å D E
- Jeg har flere gange hørt 
nogen sige, at JustLease 
er så billig, at man skulle 
tro, det var løgn. Men det 
er det ikke. Skat godken-
der hver enkelt kontrakt, 
og der vil typisk være op 
mod 75.000 kr. at spare 
ved at flexlease hos mig 
frem for at købe en mel-
lemstor bil som en Opel 
Insignia.
 
Sådan siger indehaver og ene-
ste ansat i det landsdækkende 
Svendborg-firma JustLease, 
Thomas Hebel, der etablerede 

Kastanie Allé · 5700 Svendborg · TLF. 21 79 30 79
Mail: thomas@justlease.dk - www.justlease.dk

firmaet i 2009 og siden 2010 har 
drevet det alene. Jeg har meget 
små administrationsudgifter, da 
det er arbejde, jeg udfører, når jeg 
holder fri fra mit dag-job, men jeg 
er aldrig længere væk fra mine 
kunder end en telefonopringning, 
siger Thomas Hebel, der har fået 
et udvidet samarbejde med et 
stort, dansk finansieringsselskab 
helt på plads. Derfor er han også 
klar til at lukke flere interessere-

de kunder ind i varmen. Og hvad 
er det så, JustLease kan tilbyde? 
Jo, det er flexleasing af biler, som 
han henter til landet fra især 
Tyskland. En sådan bil kan koste 
op mod en million kroner i Dan-
mark med en stor udstyrspakke. 
En typisk bil, som JustLease kan 
tilbyde, er tre år gammel og har 
kørt ca. 60.000 km. De største 
fordele frem for at købe er, at du 
ikke binder stor kapital i bilen, 

at værditabet nedskrives til en 
tredjedel, fordi det procentvise 
værditab sker af et mindre beløb, 
og forsikringen bliver også lavere, 
fordi du kun skal betale af bilens 
reelle værdi, siger Thomas Hebel.
Thomas Hebel peger også på, at 
der ikke er nogen skjulte gebyrer 
hos ham i modsætning til an-
dre  leasingfirmaer, og man kan 
komme med ham til Tyskland og 
prøve bilen eller bilerne, inden 
man beslutter sig. Er man inte-
resseret, har Thomas Hebel fået 
lavet en app til alle tre platforme, 
hvor man nemt og hurtigt kan se, 
om det er den bedste måde at få 
en god bil på. Se mere på hans 
hjemmeside.
- Og for rigtig mange private for 
ikke at tale om firmaer vil det 
være tilfældet. »Regnedrengene« 
har set det og vælger den løsning, 
og jeg er ikke i tvivl om, at stadig 
flere vil følge efter, siger Thomas 
Hebel.
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J. Dyhr A/S · Teglværksvej 8 · 5892 Gudbjerg · Tlf. 62 25 11 10 · www.jdyhr.dk · fo@jdyhr.dk
Afd.: Oslovej 8 - 5230 Rødekro - Tlf. 62251110

- åbner ny filial i Sønderjylland
Firmaet overtager 
forhandlingen af Valtra-
traktorer i Sønderjylland 
med udgangspunkt i ny-
åbnet afdeling i Rødekro 
på adressen Oslovej 8, 
hvor der vil være Åbent 
Hus den 20. marts 10-18.

Når der skal handles traktor, 
lastbil eller entreprenørmaski-
ner, så kan det være svært at 
komme udenom den velrenom-
merede fynske virksomhed, J. 
DYHR. I mere end 30 år har fir-
maet med base i Gudbjerg rådgi-
vet og serviceret kunder, der en-
ten har ønsket at købe nyt eller 
brugt materiel i høj kvalitet.
Men nu er det ikke længere pri-
mært kunder fra Fyn, der kan 
nyde godt af J. DYHRS eksperti-
ser.  Således har firmaet for nylig 

åbnet en ny afdeling i Rødekro, 
hvorfra der nu skal sælges de 
kendte, Valtra-traktorer. 
Et mærke, J.DYHR i forvejen er 
autoriseret forhandler af.

Overtager  
forhandlingen af Valtra
Efter at den tidligere sønder-
jyske forhandler af Valtra ikke 
længere forhandler dette mærke, 
ja så banede den udvikling vejen 
for, at vi kunne overtage for-
handlingen af Valtra i Sønderjyl-
land, siger Torsten Harsdorf, der 
er ansat som værkfører i den ny 
afdeling i Rødekro.
Han kommer i øvrigt til at ar-
bejde sammen med Jacob Hart-
mann, der skal fungere som 
sælger såvel i marken som telefo-
nisk. Jacob Hartmann er oprin-
deligt uddannet landbrugsma-
skinemekaniker, hvilket han har 
fungeret som hos CN Maskinfa-
brik. 
Desuden har Jacob Hartmann 
en uddannelse som jordbrugs-
teknolog, ligesom han de sidste 
to år har undervist på Gråsten 
Landbrugsskole.

Vil forøge salget
Jeg håber min uddannelse, viden 
og baggrund vil kunne bruges i 
mit nye salgsjob, fortæller Jacob.
Medejer af J.DYHR A/S, Flem-
ming Østergaard glæder sig 
over, at hans firma nu har fået 
muligheden for at starte yderli-
gere en afdeling.
Det handler om strukturudvik-
lingen i landbruget. Der bliver 
færre forhandlere og vores mål 
er selvfølgelig at kunne sælge 
flere Valtra-traktorer, siger di-
rektøren og tilføjer:

Flere mærker
Vores afdeling i Rødekro vil ind-
ledningsvis komme til at bestå 
af i alt fire medarbejdere. Vi vil 
naturligvis tilbyde salg, service 
og reparation af Valtra-trakto-
rer. Men dertil kommer, at vi 
også kan tilbyde salg og service 
af mærkerne, Besson, Bobcat og 
Krone.
Flemming Østergaard tilføjer 
afslutningsvis, at der vil blive af-
holdt et Åbent Hus-arrangement 
den 20. marts fra 10-18.00 på 
adressen Oslovej 8 i Rødekro.
Her glæder vi os til at hilse på 
både nye og gamle kunder, slår 
han fast.

Jacob Hartmann (mobil: 60 29 76 21).
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Vi har bygget en bil, 
der tænker på andre  
end sig selv.

Forhandler

Den nye Passat er klar til at vise dig, hvad den kan.
Det er ikke alt nyt, der f lytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede assistent

systemer, som ikke bare øger sikkerheden markant for dig og dine medpassagerer.

Den nye Passat gør det sikrere at færdes i trafikken. For alle. Endvidere er dens nye motorer på én

gang et scoop for brændstoføkonomien og en triumf for alle os, som elsker biler, der kilder i maven.

Den nye Passat fås både som Limousine og Variant og den kan opleves hos os nu. Vi vil varmt anbefale

dig at bestille en prøvetur. Du kunne ende med at gøre både dig selv og trafiksikkerheden en tjeneste. 

Den nye Passat. Innovation der betyder noget.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km. A+  - B

Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Vi har bygget en bil, 
der tænker på andre  
end sig selv.

Den nye Passat er lige om hjørnet.
Det er ikke alt nyt, der f lytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede assistent systemer,  

som ikke bare øger sikkerheden markant for dig og dine medpassagerer. Den nye Passat gør det sikrere at færdes 

i trafikken. For alle. Endvidere er dens nye motorer på én gang et scoop for brændstoføkonomien og en triumf for 

alle os, som elsker biler, der kilder i maven. Den nye Passat kommer om få uger. Både som Limousine og Variant. 

Du kan faktisk allerede bestille den nu her hos os. Og gøre både dig selv og trafiksikkerheden en tjeneste.

Kom og lad os fortælle dig om innovation, der betyder noget.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km. A+  - B

Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dkVolkswagen Odense
Middelfartvej 50  ·  5200 Odense V  ·  Tlf. 66 11 85 00  ·  odense@vw.dk  ·  vw-odense.dk
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Farve X-perten med 
hovedsæde i Odense og 
yderligere fire butik-
ker rundt om på Fyn har 
klaret sig godt gennem 
krisen, der har kostet 
mange kolleger livet, og 
et nyt samarbejde med 
giganten Hempel om 
at forhandle Hempels 
industrimalinger i hele 
Danmark har sat ekstra 
skub i Farve X-perten.

- Vi begyndte sidste år at distri-
buere Hempels industrimalinger 
som de eneste i Danmark, og det 
er et marked, vi forventer os rig-
tig meget af i de kommende år, si-
ger indehaver af Farve X-perten, 
direktør Kim Hofmann. Konkur-
rencen inden for industrimaling 
er knap så hård som på andre om-
råder, og vi leverer maling til alle 
mulige formål i industrien, f.eks. 
til smedeværksteder, container-

industrien og gulvmaling, men 
vi har også leverancer til f.eks. 
maling af vindmøller. Vi kan 
også byde på Hempels Yachtpro-
gram, d.v.s maling til alle typer 
af lystbåde og ikke mindst glasfi-
berbåde, og her er der jo et stort 
marked på Fyn med de mange 
lystbådehavne.

God konstruktion
- Vi kan allerede nu mærke, at 
samarbejdet med Hempel har 
sat ekstra gang i væksten, og den 
måde, vi driver forretning på, 
har vist sig at være holdbar, også 
under en finanskrise, som vi har 
haft siden 2008, fortsætter Kim 
Hofmann.
- Her i Odense har vi vort lager, 
og herfra har vi kun et begrænset 
salg til private, selv om de også er 
velkomne. I de øvrige butikker, vi 
driver, og det gælder Svendborg, 
Bellinge, Ringe og senest Middel-
fart, hvor det er kun er en måned 
siden, vi åbnede, arbejder vi med 
fokus i lige så høj grad rettet mod 
private som erhvervskunder, alt-
så malermestre og håndværkere 
i det hele taget. Vi fører nogle 

af markedets bedste produkter 
inden for bygningsmaling, faca-
demaling og træbeskyttelse, så 
kvaliteten er i top.

Ligelig fordeling
- Det er nogenlunde ligeligt for-
delt i vores butikker, og det er en 
styrke i forhold til de butikker, 
som kun har fokuseret på salg 
til private, fortsætter Kim Hof-
mann. Vi har kunnet vokse under 
krisen, og med vores aftale med 
Hempel og vort salg af blandt an-
det Sigma-produkter er vi godt 
rustet til at blive den største, uaf-
hængige leverandør af maling på 
Fyn, og det er helt klart vort mål.
- Vi er, som uafhængige, ikke 
bundet op på et bestemt mærke, 
men kan skaffe den maling, som 
kunden ønsker uanset mærke. Vi 
kan også i et marked, igen præget 
af spirende optimisme, mærke, at 
prisen på varen ikke længere er 
så afgørende. Nu er det også vig-
tigt, at kvaliteten er i orden, og så 
står vi i øvrigt også til rådighed 
for dem, private såvel som fir-
maer, der ønsker rådgivning til et 
bestemt projekt. Vi sender gerne 

en konsulent ud for at rådgive og 
komme med behandlingsforslag 
og give gode tilbud, siger Kim 
Hofmann.

Startede i Svendborg
Kim Hofmann startede med den 
første butik i Svendborg for 17 år 
siden. Farve X-perten blev Sig-
mas største kunde på Fyn og fik 
lov til at overtage forhandlingen 
af kvalitetsmærket på hele Fyn 
med centrallager i Odense. Kim 
Hofmann flyttede til den nuvæ-
rende bygning for to år siden.
- Med åbningen af endnu en bu-
tik 1. februar i Middelfart og 
forhandlingen af Hempels indu-
strimaling er vi kommet endnu 
et skridt nærmere vort mål, at 
blive Fyns største, uafhængige 
leverandør af maling, for der skal 
en stor omsætning til, hvis det 
skal løbe fornuftigt rundt, siger 
direktør og indehaver af Farve X-
perten, Kim Hofmann og tilføjer:
Kontakt os venligst hvis jeres fir-
ma skulle have interesse i et ufor-
pligtende besøg og et oplæg til en 
fremadrettet samarbejdsaftale.

Junckers ProFinish 
Mat & Halvblank

Lakering
Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker 
fast-holder og udbygger dit 
gulvs skønhed år efter år. 
Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
efter opgaven.

Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
Avendes som grund- og færdig-
lakering, ialt 3 lag. Kan også anvendes 
til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.

Klokkestøbervej 12  •  5230 Odense M  •  Tlf.: 66147882  •  odense@farvexperten.dk  •  www.farvex-perten.dk

HEMPEL SÆTTER EKSTRA SKUB I 
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Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
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Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
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til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.
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Tæt og personlig kontakt med 
både kunder og kandidater har 
altid været højt prioriteret i JKS. 
Virksomheden betragter det som 
altafgørende, at man altid bliver 
mødt af konsulenter med et ind-
gående kendskab til netop ens 
eget lokalområde. I alt har virk-
somheden 35 afdelinger på lands-
plan.
Med 4 lokalafdelinger på Fyn - i 
Odense, Lindø, Nyborg og Svend-
borg - er JKS derfor altid tæt på 
kunder, medarbejdere og samar-
bejdspartnere i hele landsdelen.
”I kraft af vores 35 afdelinger 
over hele landet er JKS-koncer-
nen på én gang landsdækkende 
og lokal”, fortæller afdelingsleder 
Tina Slothuus Hansen. ”Vi har et 
indgående og detaljeret kendskab 
til lokale forhold, og samtidigt 
kan vi trække på den store orga-
nisations fintmaskede netværk 
og brede kompetencer. Vi bestræ-
ber os løbende på at skræddersy 
vores kontaktforløb, så vi skaber 
arbejdspladser i overensstemmel-
se med lokalområdets behov.
Privat er jeg bosiddende i Svend-
borg”, fortsætter Tina Slothuus 
Hansen. ”Jeg færdes stedkendt 
i byen og kender både kunder, 
medarbejdere og ikke mindst 
den specielle kultur, der danner 
ramme om byens arbejdsliv. For-
ståelse af de lokale forhold spiller 
en stor rolle.” 

Øget fleksibilitet og  
dygtige medarbejdere
”I vikarsammenhæng er vores 

primære fokus at øge virksom-
hedernes produktionsmæssige 
fleksibilitet og lette opgaveløs-
ningen. Hvad enten der er tale 
om kortere eller længere forløb 
har JKS stor ekspertise, når det 
gælder det at finde dygtige og en-
gagerede medarbejdere. Vi hjæl-
per virksomhederne med at styre 
deres omkostninger optimalt og 
sætte ind, når behovet er der.” 

Bred branchemæssig  
dækning
”I branchemæssig sammenhæng 
dækker vi bredt – fra håndværk 
over produktion og industri til 
kontor og administration. JKS 
formidler  udelukkende enga-
gerede og tip-top kvalificerede 
medarbejdere. Gennem person-
lige samtaler med kandidaterne 
og referencer fra tidligere an-
sættelser sikrer vi os, at deres 
uddannelses- og kvalifikations-
mæssige baggrund er i orden. Vi 
oplever tit, at matchet mellem 
virksomhed og kandidat på sigt 
danner basis for permanent an-
sættelse.”  

Rekruttering og Try & Hire
”To formidlingsformer, der gene-
rerer stor aktivitet, er klassisk 
rekruttering og Try & Hire. Når 
det drejer sig om rekruttering 
til fastansættelse, så påtager 
kunden sig det økonomiske og 
juridiske ansvar for kandidatens 
ansættelse fra dag ét. Når det 
gælder Try & Hire-konceptet, 

Som landets største vikar- og rekrutteringsbureau arbejder 
JKS med at styrke kundernes konkurrenceevne gennem opti-
mering af deres mandskabskapacitet. Det handler om lavest 
mulige omkostninger, markedskrav om fleksibilitet og tilste-
deværelsen af de nødvendige kompetencer. 

er kandidaten i en tre måneders 
prøveperiode ansat hos JKS, 
hvorefter  vedkommende overgår 
til virksomheden. Udvælgelses-
processen for kandidater til de to 
forløb er stort set identisk.”

 Outplacement
”I forbindelse med større fy-
ringsrunder og omstruktu-
reringer kan vi tilbyde, gen-
nem implementering af en 
række målrettede kursus- og 
efteruddannelsesforløb, at lette 
virksomhedens tidligere ansat-
tes vej til nye jobs. Her hjælper 
vi med alt – fra cv-skrivning til 
persontests.” 

Den helt rigtige  
arbejdskraft 
”JKS er medlem af såvel Dansk 
Industri som Dansk Byggeri, og 
har et godt samarbejde med de 
faglige organisationer, der va-
retager vores meget forskellige 
medarbejderes interesser. Over 
hele linjen kan vi trække på et 
team af gode medarbejdere, der 
alle er ansat på overenskomst-
mæssige vilkår, når det gælder 
løn, ferie, pension, g-dage osv.  
JKS står for fleksibilitet gennem 
hele processen. Vi er leverings-
dygtige i den helt rigtige arbejds-
kraft og dét både hurtigt og ef-
fektivt”, slutter Tina Slothuus 
Hansen

Tina Slothuus 
Hansen

Afdelingsleder

Mette Birk 
Kunde- og  

personalekonsulent

Susanne Møllebæk
Kunde- og  

personalekonsulent

Dina
Hyldgaard
Regionschef

Helen Jannet
Tokebjerg

Kundekonsulent

JKS a/s Jarlsberggade 15 • 5000 Odense C • Tlf.: 63 12 57 50
 E-mail: odense@jks.dk  Web: www.jks.dk
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”Efter en lidt forsigtig start 
har vi gennem de senere år op-
levet en dynamisk udvikling i 

Spar Nord Svendborg”, fortæl-
ler bankdirektør Ulrik Feveile. 
”Den flotte fremgang i antallet 
af henvendelser fortæller os, at 
vi for alvor har markeret os i 
sydfynboernes bevidsthed som 
et attraktivt lokalt pengeinstitut 
med rødder i det nordjyske. I det 
daglige er vi helt nede på jorden. 
Vi ser det som vores fornemste 
opgave at tage os godt af vores 
kunder og møde dem i øjenhøjde, 
og her i 2015 er vi kommet endnu 
bedre fra start end de foregående 
år.” 

Lokalt rådgiverteam 
med stor erfaring
”Spar Nord Svendborgs voksen-
de kundekreds fordeler sig 75/25 
på private og erhvervsdrivende. 
Personalemæssigt er vi kende-

617 
NYE 
KUNDER 
I 2014

Med denne impone-
rende kundetilvækst 
kan Spar Nord Svend-
borg glæde sig over, 
at sydfynboerne siden 
etableringen den 1. 
december 2009 har fået 
øjnene op for det stær-
ke pengeinstitut, hvis 
ideer og tiltag gavner 
hele lokalområdet

tegnet ved, både på privat- og 
erhvervssiden, at beskæftige et 
modent og fagligt kompetent 
rådgiverteam med mange års 
erfaring i pengeinstitutsektoren. 
Vores rådgivere er på alle fronter 
kompetencemæssigt klædt på til 
at yde den bedste service til hele 
kundekredsen. Sidst men ikke 
mindst er alle Spar Nord Svend-
borgs dygtige medarbejdere pri-
vat bosat på Sydfyn. I kraft af 
deres lokale engagement, som 
blandt andet kommer til udtryk 
gennem deltagelse i områdets 
foreningsliv, har de i udpræget 
grad fingeren på pulsen med 
hensyn til, hvad der rører sig.”

Service, nærvær  
og tilgængelighed
”Med Spar Nord Svendborg som 
pengeinstitut er man som kunde 
garanteret nærværende betje-
ning og god service. Det høje 
serviceniveau kommer blandt 
andet til udtryk ved, at vi be-
vidst har valgt at gå stik imod 
tendensen i store dele af den 
øvrige bankverden og bibeholde 
kassebetjeningen.  Hos os skal 
kunderne fortsat have mulighed 
for at hæve og indsætte kontan-
ter og veksle valuta. Den positive 
feedback, vi modtager om dette 
initiativ, fortæller os, at det er 
faldet i rigtig god jord. Den høje 
grad af tilgængelighed er en af 

vores kerneværdier som lokalt 
pengeinstitut. Hos os er der så 
godt som aldrig kø ved kassen”, 
smiler Ulrik Feveile.    

Hurtige beslutningsveje 
”I Spar Nord Svendborg er vi på 
én gang en del af en stærk lands-
dækkende organisation og en 
decentral bank, hvor vi indenfor 
vores forretningsområder kan 
tage lokale beslutninger til kon-
kurrencedygtige priser. I kraft af 
Spar Nord Svendborgs høje grad 
af lokal beslutningsdygtighed og 
vores korte kommunikationsveje 
kan vi garantere, at såvel vores 
privat- som erhvervskunder får 
svar på deres låneanmodninger 
maksimalt 24 timer efter, data 
er indleveret til os.”

Et godt tilbud til  
konfirmanderne
”Et af Spar Nord Svendborgs po-
pulære og årligt tilbagevendende 
særtilbud er målrettet vores 
kommende kunder – nemlig kon-
firmanderne. I år giver vi 5 % i 
rente frem til den 1. december på 
indskud på op til 25.000 kr. - og 
dét uden at pengene er bundet. 
I en tid med negativ national-
bankrente kan man vist roligt 
kalde det et godt tilbud”, slutter 
Ulrik Feveile.  

Spar Nord Svendborg
Sankt Nicolai Gade 1

5700 Svendborg 
Tlf.: 63 10 15 30
Fax: 63 10 15 31

svendborg@sparnord.dk
www.sparnord.dk
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Livsstilsmessen på Val-
demars Slot 2015 handler 
om at møde sine kunder, 
kollegaer og partnere i 
fantastiske omgivelser og 
skabe gode oplevelser.

Livsstilsmessen er en handel- og 
inspirationsmesse for moderne 
danskere, der drømmer om nyt og 
bedre til boligen, garderoben, bi-
len og haven.   CHPevents udstil-
lere sikrer et højt niveau, og ud-
buddet sammensættes med stor 
omhu for at sikre livsstilsmessens 
integritet.

v/ Claus Haas Petersen
Tlf.:  (+45 )20 55 02 32 eller (+45) 40 13 06 34

Mail:  info@chpevent.dk · www.chpevent.dk

En velkendt og inspire-
rende messe kommer 
til Valdemars Slot i 
Pinsen 2015 - den 23.-
25. maj. Ved roret sid-
der det garvede mes-
sefirma CHPevent der 
har 10års erfaring fra 
messebranchen. CHPe-
vent styrker messens 
profil ved at indgå i et 
tæt samarbejde med 
lokale virksomheder.

En varieret sammensætning af 
udstillere skaber dynamik mel-
lem de enkelte stande, og har 
en positiv, afsmittende effekt på 
salg og ordreafgivelse, og gør det 
spændende for besøgende at gå på 
opdagelse mellem standene.

Pinsens absolutte  
højdepunkt
Igen vil Pinsen danne ramme om 
livsstilsmessen og samle op mod 
25.000 besøgende fra hele Fyn. 
På livsstilsmessen præsenteres 
kvalitetsprodukter bl.a. inden-
for gastronomi, forbrugsgoder, 
brugskunst, mode, skønhed og 
velvære.
Foruden dette vil nye, trendsæt-
tende produkter også være inte-
ressante at udstille i dette forum.
På livsstilsmessen får gæsterne 
en fantastisk mulighed for, at 
komme i direkte kontakt med 
den lokale håndværker, blomster-
butik eller bilforhandler. Med de 
helt rigtige rådgivere bliver de 
inspireret og får masser af gode 
ideer med hjem. 

Nyt jagttema
I samarbejde med Jagt og Tro-
fæmuseet på Valdemars Slot har 
CHPevent i 2015 lavet et Jagt og 
Outdoor område, som vil vække 
nyt liv til en velkendt messe.
Blandt smagsstandene sælges alt 
fra håndlavet chokolade til kon-
ditori, spanske og franske deli-
katesser, whisky, øl, vin, nordisk 
gourmet etc.
På livsstilsmessen præsenteres 
mange forskellige og unikke ud-
stillere i de smukkeste rammer. 
De besøgende vil have mulighed 
for at købe, se og smage mange 
delikate og spændende produkter. 
Alt sker i en helt unik sammen-
hæng, og hermed åbnes der op for 
den ultimative messeoplevelse. 

Ønsker din virksomhed at blive 
en del af livsstilsmessen på Valde-
mars Slot, kontakt CHPevent for 
råd og vejledning. Vi har specia-
liseret os i at lave messer på dan-
ske slotte og vores program tæller 
hvert år fire store livsstilsmesser 
og fire julemarkeder på slotte for-
delt over det meste af landet.

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Åbningstider:

RINGE:  
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70
Åbent: Mand.-torsd. 06.30-16.00 
Fredag 06.30-15.00
Lørdag 08.00-10.00
(Lørdags-åbent fra d. 1/4 -1/10)

NYBORG:  
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00 
Fredag 07.00-15.00

FAABORG:  
Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00 
Fredag 07.00-15.00

CH UDLEJNING
Maskiner & værktøj
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Magic Sport ApS
Gørtlervej 1A

5750 Ringe
Tlf.: 79301730

Mail: butik@magicsport.dk
www.magicsport.dk

Magisk cykelbutik med 
super værksted

Det er to fynboer, der ejer Magic 
Sport, Flemming Holm og Pre-
ben Hansen. Flemming Holm 
har mange års erfaring i cykel-
branchen, og for et år siden gik 
turen til Ringe, hvor de først 
åbnede en engros-afdeling og så 
fornylig få hundrede meter der-
fra en butik.
- Vi fik chancen for at overtage 
en bygning på Gørtlervej, hvor 
der tidligere i to omgange også 
har været cykelforretning, for-
tæller Flemming Holm.

Teamtøj
- Vi har drevet engros-handel 
med især teamtøj, altså tøj spe-
cielt kreeret til klubber og virk-
somheder i hele Danmark, igen-
nem flere år, og det fortsætter 
vi med. Ud over tøj har vi også 
mange andre varer til sport på 
lager.
-  Vi driver også internethandel 
via vores hjemmeside www.ma-
gicsport.dk, og denne del af for-
retningen har vi planer om at 
intensivere, men vi kunne ikke 
stå for muligheden for at ind-
rette en rigtig flot butik med et 
super-værksted her tæt ved vo-
res engros-lager, siger Flemming 
Holm.
Butikken er så stor, at der er 
god plads til at udstille de man-
ge cykler, kunderne kan vælge 
imellem. Og udvalget er stort - 
men de helt billige, kinesiske dis-
countcykler er der dog ingen af.
- Vi sælger kun kvalitetsmær-
ker, siger Flemming Holm. For 
hverdagscykler er det mærker 
som Raleigh, Centurion og Ave-
nue, og for de mere professionelle 
racer- og mountainbikecykler er 

det mærker som Scott, Canon-
dale og De Rosa, vi kan byde på.
- Her taler vi om priser på helt 
op til over 60.000 kr., men de 
kan altså også sælges. Vi har lige 
solgt en italiensk De Rosa til en 
mand, der ville give sig selv en 
god cykel i fødselsdagsgave - og 
han er endda lidt op i årene.

Godt værksted
Til en cykelbutik hører også et 
godt værksted.
- Det var meget vigtigt for os, da 
vi besluttede at åbne denne bu-
tik i Ringe, at vi også kunne få 
et par rigtig dygtige cykelmeka-
nikere til at arbejde i vort store 
og lyse værksted, og det kunne 
vi, siger Flemming Holm.
- Vi måtte godt nok helt til Bør-
kop Cykler, hvor det lykkedes os 
at overtale Jacob og Jens, der har 
et rigtig godt ry i cykelkredse, til 
at vende tilbage til Fyn og arbej-
de her i Ringe. De kan reparere 
alle cykelmærker, og vi forven-
ter, at folk også langvejs fra vil 
komme her med deres specielle 
cykler, når der skal ordnes no-
get, men de almindelige, mindre 
reparationer klarer de selvfølge-
lig også, siger Flemming Holm.

Tøj og sko
Foruden salg af teamtøj til hele 
Danmark sælger Magic Sport 
selvfølgelig også tøj til private 
fra den nye butik i Ringe og fra 
webshoppen. Og ikke kun tøj. 
Også alt muligt tilbehør til løb 
og cykling. Så som cykelsko.
- Vi har agentur i Danmark på 
LUCK cykelsko, som kan skræd-
dersyes til den enkelte kunde, så 

de passer helt perfekt, og yder-
mere kan kunden selv designe 
skoenes udseende og f.eks. få 
sit eget navn sat på. Vi mener, 
vi er den butik på Fyn med det 
største udvalg, når det gælder 
tøj og udstyr til cykelturen, hvad 
enten det drejer sig om alminde-
lige sliddele eller de helt specielle 
dele til den kræsne cyklist, som 
f.eks. wattmåler, keramiske lejer 
eller Zipp hjul.

Vil ikke oversælge
Cykling kan være noget af et ud-
styrsstykke.
- Vi mener, det er vigtigt at råd-
give vores kunder på en ordentlig 
måde, så vi får afstemt deres for-
ventninger til det faktiske køb. 
Vi vil ikke presse vores kunder 
til at købe noget, som ligger ud 
over deres egentlige behov. Kun-
den skal føle sig ordentligt råd-
givet. Har kunden haft en god 
oplevelse, så er der større chance 
for, at han kommer igen og for-
håbentlig anbefaler os til andre, 
slutter Flemming Holm.

Efter en større ombygning kunne Magic Sport ApS 
den 22. januar slå dørene op til en flot og indby-
dende indrettet butik i Ringe tæt ved motorvejen 
og dermed med en central placering for fynske 
kunder. Her kan enhver, der er ude efter en god 
cykel, få opfyldt sit ønske og ligeså når det gælder 
udstyr og tøj til cykelturen.
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GF Sydfyn  · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 24 41 04
gf-sydfyn@gfforsikring.dk · www.gfsydfyn.dk

Foråret er på vej
forsikrer GF Sydfyn 

”Så ta’r vi cyklerne frem og cyk-
ler afsted”, står der i en af vore 
sange.
Ordene rimer på forår, og forårs-
tide betyder, at cykelfolket får 
fundet cyklerne frem og bruger 
benene som rugbrødsmotor.
Ligesom med en bil er det vig-
tigt, at ens cykel kan blive for-
sikret. Det ved GF Sydfyn, og 
derfor er selskabet klar med en 
kaskoforsikring, altså en udvidet 
cykeldækning på din indbofor-
sikring:
Vi mærker en stigende interesse 
både fra cykelklubber men også 
fra private, at de ønsker at for-
sikre deres cykel, som kan stå 
dem i mange tusinde kroner, for-
tæller bestyrelsesformand, Jør-
gen Bremholm.
En hobby koster penge, så hvis 
man investerer i en mountain-
bike, en el-cykel eller f.eks. en 
carboncykel, som kan løbe op i 
mange tusinde kroner, vil man 
også sikre sig, at den er forsikret. 
GF Sydfyn har netop været på 
forbrugermesse i SG Hallen, 
Svendborg, og dér oplevet en stor 
interesse for kaskoforsikringen 
til cykler.
Indehaver af Fri Bike Shop i 
Tved, Bjørn Smith, stillede en 
splinterny cykel til rådighed for 
GF Sydfyns stand.
Han havde overvejet selv at være 

på en stand, for når folk køber 
cykler hos ham, får han tit stil-
let spørgsmålet: Hvor kan de 
få den forsikret ? Nu får han et 
stykke papir fra os, som han kan 
dele ud, forklarer en af de lokale 
forsikringsrådgivere hos GF Syd-
fyn, Nicolai Petersen efter mes-
sen.

Forsikrer hver enkelt
En ny GF-plakat med en entusia-
stisk cykelrytter i sadlen, er de-
koreret med ordene ”Stor forskel 
på cykeldæk…ning”.
Den skal fortælle de forårsglade 
cyklister, at de kan få skrædder-
syet en kaskoforsikring til deres 
cykler hos GF over hele landet og 
hos GF Sydfyn på Mølmarksvej i 
Svendborg.
GF Sydfyn tilbyder en individuel 
løsning til kunder på alle typer 
forsikringer.
En af GF Sydfyns mærkesager 
er nemlig at skræddersy forsik-
ringerne, så de passer til den en-
kelte kunde.
Kunden er altid i centrum. Som 
bestyrelsesformanden siger:
Vi sælger ikke hyldevarer i me-
tervis. Vi sælger varer, der pas-
ser til den enkelte, og vi gør en 
stor forskel, når vi ser på det, der 
står med småt.
En anden af forsikringsselska-

Forårstide betyder gang i cykelhjulene - GF Sydfyn 
tilbyder kaskoforsikring på din cykel 

bets mærkesager er at være i 
nærområdet.
Hvor andre forsikringsselskaber 
rykker ind på få adresser, ryk-
ker vi den anden vej. Vi går mod 
strømmen og har kontorer i lo-
kalområdet. Vi vil gerne være tæt 
på kunderne, være en del af det 
lokalsamfund, der omgiver os, og 
have gode samarbejdspartnere 
understreger Jørgen Bremholm.
Den nyeste samarbejdspartner 
er i øvrigt  Diabetesforeningen, 
som GF på landsplan har indgået 
en aftale med.

Penge på vej
GF betyder Gruppe Forsikring. 
Navnet er skabt i 1960’erne, og 
navnet betyder, at det er kun-
derne, der ejer selskabet.
Vi skal ikke tjene penge til ak-
tionærer men til medlemmerne 
selv. Vi kalder det overskudsde-
ling, og her i marts sender GF 
derfor 134 mio. kroner tilbage til 
vores medlemmer, siger Jørgen 
Bremholm.
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ler afsted”, står der i en af vore 
sange.
Ordene rimer på forår, og forårs-
tide betyder, at cykelfolket får 
fundet cyklerne frem og bruger 
benene som rugbrødsmotor.
Ligesom med en bil er det vig-
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En hobby koster penge, så hvis 
man investerer i en mountain-
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stykke papir fra os, som han kan 
dele ud, forklarer en af de lokale 
forsikringsrådgivere hos GF Syd-
fyn, Nicolai Petersen efter mes-
sen.

Forsikrer hver enkelt
En ny GF-plakat med en entusia-
stisk cykelrytter i sadlen, er de-
koreret med ordene ”Stor forskel 
på cykeldæk…ning”.
Den skal fortælle de forårsglade 
cyklister, at de kan få skrædder-
syet en kaskoforsikring til deres 
cykler hos GF over hele landet og 
hos GF Sydfyn på Mølmarksvej i 
Svendborg.
GF Sydfyn tilbyder en individuel 
løsning til kunder på alle typer 
forsikringer.
En af GF Sydfyns mærkesager 
er nemlig at skræddersy forsik-
ringerne, så de passer til den en-
kelte kunde.
Kunden er altid i centrum. Som 
bestyrelsesformanden siger:
Vi sælger ikke hyldevarer i me-
tervis. Vi sælger varer, der pas-
ser til den enkelte, og vi gør en 
stor forskel, når vi ser på det, der 
står med småt.
En anden af forsikringsselska-
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bets mærkesager er at være i 
nærområdet.
Hvor andre forsikringsselskaber 
rykker ind på få adresser, ryk-
ker vi den anden vej. Vi går mod 
strømmen og har kontorer i lo-
kalområdet. Vi vil gerne være tæt 
på kunderne, være en del af det 
lokalsamfund, der omgiver os, og 
have gode samarbejdspartnere 
understreger Jørgen Bremholm.
Den nyeste samarbejdspartner 
er i øvrigt  Diabetesforeningen, 
som GF på landsplan har indgået 
en aftale med.

Penge på vej
GF betyder Gruppe Forsikring. 
Navnet er skabt i 1960’erne, og 
navnet betyder, at det er kun-
derne, der ejer selskabet.
Vi skal ikke tjene penge til ak-
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vores medlemmer, siger Jørgen 
Bremholm.

INGEN OPGAVE FOR STOR
Det store all round vogn-
mands- og entreprenør-
firma Tonny Madsen A/S 
med hovedsæde i Svend-
borgs industrikvarter ved 
Ørbækvej kan nu igen 
mærke optimisme i er-
hvervslivet og samfundet 
og har rustet sig på flere 
fronter til at kunne tage 
flere opgaver ind.  

Senest er flåden af køretøjer 
blevet suppleret med en stor mo-
bilkran, som firmaet har hentet 
hjem fra Italien. Den er næsten 
ny og skal klare de løfte-opgaver, 
som de almindelige lastbilkraner 
ikke kan klare.
- En lastbilkran har en kapacitet 
på op til 110 tonsmeter, mens den 
mobile kran har en fire gange så 
stor kapacitet, siger Claus Mad-
sen, som står for firmaets mobil-
kraner og lastvogne sammen med 
Jørgen Skovgaard.

Op og ud gennem taget
- Vores nye mobilkran, en Grove 
4100 Mobilkran, kan klare næ-
sten alle opgaver. Den er terræn-
gående og kan dreje på alle aks-
ler, så den kan komme til næsten 
overalt, og så kan den løfte i et 
spænd på op til 70 meter, samti-
dig med at emnet, der løftes, kan 
drejes eller vendes i luften. Vi 
har således netop brugt den til at 
flytte en 32 ton tung trykpresse 
ud gennem taget på en bygning 
og over på en ladvogn, hvoref-
ter den kunne transporteres fra 
Svendborg til Odense, siger Claus 
Madsen. Firmaet har nu haft 
mobilkranen i nogle måneder og 
har også skaffet sig alt det nød-

vendige udstyr til den. - Vi er godt 
rustet til nye opgaver rundt om i 
landet, og jeg er da ikke i tvivl om, 
at der nok skal blive arbejdsopga-
ver nok til den. 

Flåde med gravemaskine
- Vi har også anskaffet os en flåde 
udstyret med en gravemaskine, 
fortsætter Claus Madsen. Den 
ligger i havnen i Svendborg og 
er ved at blive klargjort til opga-
ver, som vi venter fortrinsvis vil 
være i det sydfynske øhav, hvor 
den skal løse opgaver med at ud-
dybe f.eks. sejlrender eller udføre 
piloteringsarbejde ved havneud-
videlser.
Tonny Madsen A/S er en af bran-
chens sværvægtere i det fynske 
område med i øjeblikket et halvt 
hundrede ansatte.
- Før finanskrisen var vi væsent-
ligt flere, men vi er kommet godt 
igennem krisen og er kørt i stil-
ling til den fremgang, vi forven-
ter, der vil komme, om ikke andet 
så i kraft af de nye maskiner, vi 
har fået.
- Vi har jo altid rykket efter ar-
bejde, hvor vi kunne få det, så vi 
er altid klar til at sende mænd og 
maskiner til det sted i Danmark, 
hvor vi kan vinde en entreprise, 
siger Claus Madsen, der er bror 
til Tonny Madsen. En tredje bror 
arbejder også i firmaet.

Firma der spænder vidt
Tonny Madsen A/S spænder vidt 
og foruden de nævnte områder ar-
bejder firmaet også med nedbryd-
ning, nedrivning og genanven-
delse. Der er flere om at sørge for, 
at alle de mange hjul kører, som 
de skal, og selv om Tonny Madsen 
er øverste chef er han, som hans 
bror udtrykker det, helt nede på 
jorden og oftest ude i marken og 

Tonny Madsen A/S  •  Skotlandsvej 3  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62221414  •  Fax: 62201155
Mail: kontoret@tonny-madsen.dk  •  www.tonny-madsen.dk
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arbejde.  - Så han ved, hvad der 
rører sig, og man skal ikke sige 
til ham, at noget ikke kan gøres, 
for så skal han nok selv finde en 
måde at gøre det på, siger Claus 
Madsen.
Når et hus står og forfalder, og 
kommunen får råd til at betale, 
hvad en kommune skal bidrage 
med, når forfaldne huse skal ri-
ves ned, så er Tonny Madsen A/S 
også klar til at udføre nedriv-
ningsarbejdet.
- Og så har vi en afdeling for 
genindvinding, Sydfyns Genind-
vingsindustri A/S, hvor vi håndte-
rer jernrnskrot, akkumulatorer, 
kabelskrot, pap og papir m.m., 
siger Claus Madsen. Vi tager os 
også af byggematerialer til ned-
brydning og sortering for senere 
genanvendelse i nye bygge- og 
vejprojekter, og når vi bryder ned, 
genanvender vi op til 80 procent 
af det, vi bryder ned. Det fine træ 
i et hus, der skal rives ned, kan 
f.eks. blive til biobrændsel og re-
sten af træet til spånplader, siger 
Claus Madsen. Firmaet er også 
modtagestation for Svendborg og 
Faaborg-Midtfyn kommuner for 
det affald, som kommunerne ikke 
selv kan håndtere.
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EN ERFAREN BRANCHEMAND
”Jeg har arbejdet i bil-
branchen siden 1977 og 
er oprindeligt uddannet 
mekaniker”, fortæller 
Søren Isaksen. 

”Gennem årene har jeg på både 
salgs- og værkstedssiden opnået 
stor viden og erfaring – blandt 
andet som leder af en række bil-
forretninger i det fynsk/jyske 
område og på internationalt plan, 
så forskellige steder som Sverige, 
Grønland, Afghanistan samt et 
par afrikanske lande. 

DK Classic Cars har eget værk-
sted med mekaniker med alsidig 
erfaring. Vi reparerer såvel nye 
som gamle biler, og hermed kan 
vi yde kvalificerede service og 
reparationsydelser på hele bilpar-
ken. Forretningen råder over et 
samlet udstillings- og værksteds-
areal på omkring 1200 m2 som 
kan udvides til 3600 m2.     

6500 besøgende pr. md  
på hjemmesiden
”DK Classic Cars har stor styrke 
på rådgivningssiden. Blandt an-
det hjælper vi et støt stigende an-
tal kunder fra ind- og udland med 
at finde lige præcis de køretøjer, 
som matcher deres individuelle 
ønsker og behov. Vi er altid på 
udkig efter ”nye” klassiske kvali-
tetsbiler i tiptop stand. Alene via 
vores hjemmeside modtager vi 
omkring 6500 besøgende pr. md.. 

Geografisk vækker vores aktivi-
teter og tilbud opmærksomhed 
– både her i Danmark og i USA 
samt en række europæiske lande 
som Norge, Sverige, Tyskland, 
Frankrig og Ungarn m.fl.”                 

Passion for biler  
og oplevelser
”DK Classic Cars’ koncept og 
forretningsgrundlag bygger i høj 
grad på oplevelsesøkonomi. Det 
handler ikke kun om køb og salg, 
og derfor har vi åbnet dørene for 
en række spændende klub/firma 
arrangementer – blandt andet for 
de fynske VW-, MG- og veteran-
klubber. Det meste af mit liv har 
jeg haft en passion for klassiske 
og specialbiler og været aktiv in-
denfor motorsport. Dét er så ab-
solut er en fordel, når man som 
jeg er beskæftiget med at udvikle 
en så specialiseret forretning som 
DK Classic Cars.” 

En sand perle
”Den smukke Chevrolet 1930, 
som vi netop har solgt, er ikke 
bare en sand perle. Den har 
også en interessant historie. Bi-
len købtes som ny i USA af den 
danske styrmand Olrik på Norsk-
Amerika-Linien. Når han kryd-
sede Atlanten, medbragte Olrik 
ofte sin Chevrolet, og efter krigen 
tog han den med hjem til sit som-
merhus på Bornholm, hvor den 
primært anvendtes til småture. 
I 1970 blev det smukke køretøj 
efter 18 års opklodsning solgt af 

KØB - SALG - KOMMISION
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Mand.-fred. 9:00-17:00 - Lørd. efter aftale - Sønd. 13:00-16:00

Olriks enke. Siden har der været 
to ejere af Chevrolet’en, som i 
1990 gennemgik en gennemgri-
bende renovering såvel teknisk 
som kosmetisk.”        

Nyt værksted  
under opbygning
”Som supplement til de klassiske 
biler er vi i gang med at udvide 
aktiviteterne med salg, service 
og reparation af brugte Citroen 

og Peugeot biler. Det ny værk-
sted, som får navnet Langeskov 
Bilcenter, er under opbygning. Vi 
har ansat mekanikeren Bo Ring-
smose, som har 12 års erfaring i 
de franske biler. Administration 
og markedsføring varetages af 
Steen Grønning. Vi glæder os til 
at byde velkommen i Langeskov 
Bilcenter”, slutter Søren Isaksen. 

DK Classic Cars etableres i 2013, hvor indehaver og direktør for Commerz koncernen Ebbe Nymann Andersen, som nærer stor 
interesse for motorsport og klassiske biler, afhænder vinduesfabrikkerne JNA og Spar, til en svensk kapitalfond. Hermed får Ebbe 
Nymann Andersen, der i år fylder 72 og stadig er aktiv motorsportsmand, tid til at virkeliggøre drømmen om at kombinere sin livs-
lange passion for biler med dét at drive forretning. I 2014 kommer Søren Isaksen til som daglig leder af DK Classic Cars, hvis primære 
aktivitetsområder i dag er kommisionssalg og køb/salg af klassiske biler af alle typer og mærker. FA

K
TA



 25

EN ERFAREN BRANCHEMAND
”Jeg har arbejdet i bil-
branchen siden 1977 og 
er oprindeligt uddannet 
mekaniker”, fortæller 
Søren Isaksen. 

”Gennem årene har jeg på både 
salgs- og værkstedssiden opnået 
stor viden og erfaring – blandt 
andet som leder af en række bil-
forretninger i det fynsk/jyske 
område og på internationalt plan, 
så forskellige steder som Sverige, 
Grønland, Afghanistan samt et 
par afrikanske lande. 

DK Classic Cars har eget værk-
sted med mekaniker med alsidig 
erfaring. Vi reparerer såvel nye 
som gamle biler, og hermed kan 
vi yde kvalificerede service og 
reparationsydelser på hele bilpar-
ken. Forretningen råder over et 
samlet udstillings- og værksteds-
areal på omkring 1200 m2 som 
kan udvides til 3600 m2.     

6500 besøgende pr. md  
på hjemmesiden
”DK Classic Cars har stor styrke 
på rådgivningssiden. Blandt an-
det hjælper vi et støt stigende an-
tal kunder fra ind- og udland med 
at finde lige præcis de køretøjer, 
som matcher deres individuelle 
ønsker og behov. Vi er altid på 
udkig efter ”nye” klassiske kvali-
tetsbiler i tiptop stand. Alene via 
vores hjemmeside modtager vi 
omkring 6500 besøgende pr. md.. 

Geografisk vækker vores aktivi-
teter og tilbud opmærksomhed 
– både her i Danmark og i USA 
samt en række europæiske lande 
som Norge, Sverige, Tyskland, 
Frankrig og Ungarn m.fl.”                 

Passion for biler  
og oplevelser
”DK Classic Cars’ koncept og 
forretningsgrundlag bygger i høj 
grad på oplevelsesøkonomi. Det 
handler ikke kun om køb og salg, 
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DESIGN 
TIL 
UNIKKE ØJNE

heiko stumbeck
Svendborg Bycenter
Tinghusgade 33B
5700 Svendborg
Tlf.: 62625054
Fax: 63105054 

svb@heiko-by-heiko.com 
www.heiko-by-heiko.com

Ligesom der ikke er  to 
mennesker, der har 
identiske fingeraftryk, er 
også vores øjne forskel-
lige. Det stiller store krav 
til forarbejdningen af 
glassene, der skal laves til 
den enkelte kundes øjne.

Det er meget vigtigt for os  som 
personale, at både vi og kunden 
er tilfreds med både stelvalg og 
glas. Designet skal være tilpasset 
kundens ansigtsform og propor-
tioner, ligesom facon og farvevalg 
også er vigtigt. Allervigtigst er, 
at brillen sidder korrekt og kan 
tilpasses kunden, så den sidder 
fast, men uden at kunden mærker 
brillen. Hos heiko stumbeck er 
synsprøven og synsrådgivningen  
naturligvis gratis og tidsbestilling 
er ikke nødvendigt. Vi tilbyder 
ALLE brillebrugere gratis service 
af deres briller.

TILBAGE TIL SVENDBORG
heiko stumbeck, hvis design af 
briller hedder Heiko-by-Heiko, 
åbnede igen en butik i Svendborg i 
august 2012 efter nogle års fravær 
fra byen. heiko stumbeck åbnede 
sin butik i Svendborg Bycenter 
og har siden 2012 udvidet butik-
ken til det tredobbelte. Vi har 
fået den plads, vi har brug for, og 

så har vi ingen døre fra centrets 
gang ind til butikken, hvilket gør 
det ekstra nemt og indbydende 
lige at kigge indenfor. Vi har et 
meget bredt udvalg i brillestel. 
Hovedparten er vores eget design 
Heiko By Heiko. Disse produceres 
i ca. 40 stk. i  hvert design, så man 
køber en unik brille, der er få, der 
er ejer. Heiko By Heiko designes 
både i brillestel og solbriller.
Designet står Manden bag det 
hele for, nemlig Heiko Stumbeck 
og hans Hustru Alice.
Vi forhandler også andre stel, 
og vi er også godkendt som Car-
tier forhandler inden for briller og 
solbriller. I vores smukke butik 
vil man møde optiker Allan Kjel-
smark, optiker Charlotte Møl-
ler Rhode, butiksassistent Lene 
Godsk og butiksbestyrer Hanne 
Jensen, der altid står klar med 
rådgivning og vejledning inden 
for hele optikområdet. Det altid 
veloplagte personale har også væ-
ret på Bolig og Livsstilsmessen i 
SG huset 21. og 22. februar. Og 
vi er naturligvis også på Livsstil-
smessen  Valdemarslot 23., 24. og 
25. maj.

OGSÅ LINSER
heiko stumbeck er også speciali-
ster i linser.
- Her må den enkelte kunde væl-
ge, om det skal være én-dags lin-
ser eller månedslinser. Med må-
nedslinser kan man få korrigeret 
flest synsfejl.  Nogen linsebrugere 

ønsker ikke at rense linserne og 
vælger derfor  endagslinser, de 
bare kan smide væk om aftenen. 
Linser findes med en styrke eller 
multifocale linser. Multifocale lin-
ser kan sammenlignes med pro-
gressive brilleglas, altså glidende 
overgang.

SKÆRMBRILLER
Vi har et stort udvalg i skærm-
briller. Skærmbriller har også 
fundet deres indpas, da det er den  
optimale brilletype til  skærm-
arbejde. Vi kommer gerne på ar-
bejdspladsen og laver opmålinger 
til skærmbriller. Ligesom vi også 
laver virksomhedsaftaler til ME-
GET fordelagtige priser.

POLARISEREDE GLAS
heiko stumbeck har fast lav pris 
på polariserede solbrilleglas. De 
kan leveres med glidende over-
gang og som enkeltstyrke glas og 
i tre forskellige farver. Polarise-
rede glas udelukker det lys, der 
reflekteres fra vandrette flader, 
f.eks. vand, sne eller en våd vejba-
ne. Det gør dem velegnede til bil-
kørsel og til brug på og ved havet.
Kig ind i butikken og lad os de-
monstrere hvad polariserede glas 
kan gøre for dig, og hvilken farve 
du skal vælge.
Butikken sælger også briller til 
specielle formål så som skiløb, 
løb, cykling - faktisk alle sports-
kategorier kan dækkes ind.  Der 
er i dag mange flere, der dyrker 

sport, så på det område er der sket 
en stor udvikling, så alle aktive 
sportsudøvere nu kan få en brille 
netop tilpasset deres sportsgren 
med en god comfort.

SPORTSBRILLER
Vi forhandler Adidas sportsbril-
ler, der afdækker alle sportsgrene, 
med deres brede mulighed for stel 
og glastyper. Der afholdes fredag 
den 20. marts Adidas event fra kl 
15 til 18 her i butikken. Der vil 
være mulighed for at prøve alle de 
forskellige sportsbriller og glas-
typer/farver. Der kan naturligvis 
sættes styrke i.
heiko stumbeck  tilbyder alle kun-
der brillekonto, hvor man kan 
betale brillerne over 12 eller 24 
måneder rente og gebyrfrit. Bu-
tikken klarer også tilmelding til 
PBS. Ligeledes er der altid 50% 
rabat på stel OG glas ved køb af 2 
par briller, dette kan også være en 
solbrille medstyrke.
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NGF Nature Energy følger ud-
viklingen og efterspørgslen på 
et energimarked i konstant ud-
vikling. Naturgas er derfor ikke 
længere det eneste produkt på 
hylderne. Selskabet har investe-
ret stort i biogasproduktion og 

parallelt hermed fået flere kun-
der uden for Fyn. I 2013 vandt 
NGF Nature Energy den lands-
dækkende forsyningspligtbevil-
ling, fordi selskabet var billigst 
på området. Det medførte en an-
selig kundetilvækst, og i dag er 
25 % af det fynske forsyningssel-
skabs privatkunder bosat uden 
for Fyn. NGF Nature Energy er 
hermed blevet hele Danmarks 
energiselskab.

Massiv satsning til gavn 
for forbrugerne
Danmark skal være uafhængig 
af fossile brændstoffer i 2050, og 
NGF Nature Energy ønsker at 
gå forrest i den grønne omstil-
lingsproces og sikre sine kunder 
en smidig og uproblematisk over-
gang til bæredygtig energi. I den 
forbindelse markerer den massi-
ve satsning på biogas en naturlig 
og langsigtet videreudnyttelse af 
den enorme anlægsinvestering, 

danskerne allerede har gjort i 
naturgasnettet. De nuværende 
naturgasforbrugere kan altså 
helt problemfrit, og uden at måt-
te investere i nye installationer, 
følge skiftet til miljøvenlig, grøn 
biogas. 

Fra miljøtungt affald  
til grøn energi
I produktionen af biogas indgår 
gylle, gødning samt organisk 
affald fra f.eks. husholdninger, 
industri og detailhandel. I op-
graderingsprocessen af biogas til 
naturgaskvalitet renses gassen 
for co2. Hermed omdannes affald 
til grøn energi. Landbruget får 
den afgassede gylle retur, som 
har langt højere næringsværdi, 
lugter mindre og desuden spa-
rer omgivelserne for udledning 
af miljøtunge gasser. Det ny 
gødningsprodukt kan umiddel-
bart spredes på markerne, og 
den opgraderede biogas kan via 
det eksisterende naturgasnet 
distribueres ud til forbrugere i 
hele landet. Samfundsmæssigt 
markerer denne udvikling et 
stort skridt på vejen mod en grøn 
fremtid.  

Flere anlæg på vej
Her og nu råder NGF Nature 
Energy over et igangværende 
biogasanlæg i Vaarst sydøst for 
Aalborg. Yderligere tre anlæg 

er under opbygning på Nord- og 
Midtfyn samt i Holsted i Vejen 
Kommune. Sidstnævnte er sel-
skabets foreløbigt største. Det 
første anlæg går i drift i maj i år, 
og tilsammen vil NGF Nature 
Energy’s fire anlæg kunne leve-
re omkring 40 mio. kubikmeter 
biogas, der er opgraderet til 
naturgaskvalitet. 
Det svarer til en tred-
jedel af det samlede 
fynske forbrug af 
naturgas. 

Biogas er frem- 
tidens grønne 
energi, og NGF 
Nature Energy 
har flere nye 
anlæg på vej 
over hele lan-
det. 

I august 2014 skiftede 
Naturgas Fyn navn til 
NGF Nature Energy, og 
hermed markerede den 
fynske energivirksomhed 
en udvidelse af sit 
aktivitetsområde fra 
salg og distribution 
af naturgas til også at 
omfatte produktion og 
salg af biogas – til hele 
landet. 

NGF Nature Energy Holding A/S
Ørbækvej 260  |  5220 Odense SØ  |  Telefon +45 6315 6415  |  info@natureenergy.dk  |  www.natureenergy.dk
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Ryttervej 70 - 5700 Svendborg - Tlf. 6223 5050

12/2011 Audi A4 2,0 TFSI 180 HK St.Car sort,
Kromlister, alu/vinterhjul, 1 ejer, service ok..................................................... 157.000 km 249.900
12/2009 Renault Espace 2,0T 170 Hk 7 Sæder Lysblåmetal,
Klima, Fartpilot, p-sensor................................................................................ 103.000 km 219.900
11/2010 Peugeot 5008 2,0 HDI 150 Hk
7 sæder Gråmetal, Glastag, alu og vinterhjul, dvd, fartpilot og meget mere, ... 161.000 km 169.900
11/2011 Suzuki Swift 1,2 GL Eco 5 Dørs
sortmetal, Aircon, elruder, Bemærk kilometer, .................................................. 25.000 km 104.800
2/2006 VW Golf 1,9 TDI 105 HK sortmetal 6 Gear, 2 zonet klima,
træk, p-sensor, fartpilot, alufælge, vinterhjul, ................................................. 177.000 km 99.900
6/2008 Kia Ceed 1,6 CRDI 115 HK st.car sort, sommer/vinterhjul,
aircon, fartpilot, træk, esp, ............................................................................. 130.000 km 86.200
2/2008 Fiat croma 2,4 JTD St.car sortmetal,
Navigation, Klimaanlæg, sommer og vinterhjul og meget mere...................... 252.000 km 86.800
9/2006 Peugeot 407 1,6 HDI 4 dørs sortmetal,
1 ejer, service ok, aluhjul, klimaanlæg, meget velholdt ................................... 201.000 km 59.900
3/2005 Hyundai Getz 1,3 Lysblåmetal,
1 ejer, service ok, sommer og vinterhjul, elruder ............................................ 126.000 km 39.900
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Tirsdag den 17. februar 201542

af michael thorbjørnsen

svendborg: ”Steppeul-
vene”, som torsdag har dan-
markspremiere i Scala, er en 
60’er historie om en tid under 
forandring  - og fortællingen om 
Eik Skaløe og hans livs kærlig-
hed Iben Nagel Rasmussen.

Filmen er baseret på virke-
lige begivenheder og fortæller, 
hvordan, Eik Skaløe møder Iben 
i 1962, og hvordan de straks be-
tages af hinanden og indleder 
en intens og besættende kærlig-
hedsaffære, som først slutter ved 

hans alt for tidlige død i 1968.
Eik Skaløe er mest kendt for 

- sammen med musikeren Stig 
Møller - at stifte bandet Step-
peulvene, som udgav albummet 
”HIP”, som i dag betragtes af 
mange, som en milepæl i dansk 
rockhistorie. Højst udsædvan-
ligt for tiden blev alle tekster 
sunget på dansk. Samtidig var 
Eiks tekster unikke, da de var 
poetiske og ufiltrerede kærlig-
hedserklæringer til kvinden i 
hans liv, Iben.

Instruktør Ole Christian 
Madsen har samlet et stærkt 
hold af nye danske skuespilta-
lenter omkring sig. I rollen som 
Eik Skaløe ses det debuterende 
stortalent 27-årige Joachim 
Fjelstrup. Rollen som hans livs 
kærlighed Iben spilles af 26-åri-
ge Marie Tourell Sønderberg, 
som vil slå sit navn fast i dansk 
film med denne rolle. I rollen 

som vennen Christian ses endnu 
et nyt skuespiltalent Christian 
Gade Bjerrum. 

Derudover medvirker Jo-
hannes Nymark som soldaten 
Henrik, og svenske Ola Rapace 
og Julia Ragnarsson, samt de 
etablerede danske skuespil-
lere Anette Støvelbæk og Thure 
Lindhardt, som spiller Eiks for-
ældre.

Bag manuskriptet står udover 
Ole Christian Madsen også Bo 
hr. Hansen. De to har tidligere 
arbejdet sammen på manuskrip-
tet på ”Nordkraft”. 

en mand og en tid under forandring
ny film: Scala har 
torsdag dansk premi-
ere på ”Steppeulvene”, 
som har dansk films 
upcoming navne i 
hovedrollerne

 ★ ”Steppeulvene” fortæller om de eksperimenterende 60’ere og ikke mindst kærlighedsforholdet mellem 
sangeren og poeten Eik Skaløe og hans livs kærlighed, Iben.  foto: Nicola predovic
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60’er historie om en tid under 
forandring  - og fortællingen om 
Eik Skaløe og hans livs kærlig-
hed Iben Nagel Rasmussen.

Filmen er baseret på virke-
lige begivenheder og fortæller, 
hvordan, Eik Skaløe møder Iben 
i 1962, og hvordan de straks be-
tages af hinanden og indleder 
en intens og besættende kærlig-
hedsaffære, som først slutter ved 

hans alt for tidlige død i 1968.
Eik Skaløe er mest kendt for 

- sammen med musikeren Stig 
Møller - at stifte bandet Step-
peulvene, som udgav albummet 
”HIP”, som i dag betragtes af 
mange, som en milepæl i dansk 
rockhistorie. Højst udsædvan-
ligt for tiden blev alle tekster 
sunget på dansk. Samtidig var 
Eiks tekster unikke, da de var 
poetiske og ufiltrerede kærlig-
hedserklæringer til kvinden i 
hans liv, Iben.

Instruktør Ole Christian 
Madsen har samlet et stærkt 
hold af nye danske skuespilta-
lenter omkring sig. I rollen som 
Eik Skaløe ses det debuterende 
stortalent 27-årige Joachim 
Fjelstrup. Rollen som hans livs 
kærlighed Iben spilles af 26-åri-
ge Marie Tourell Sønderberg, 
som vil slå sit navn fast i dansk 
film med denne rolle. I rollen 

som vennen Christian ses endnu 
et nyt skuespiltalent Christian 
Gade Bjerrum. 

Derudover medvirker Jo-
hannes Nymark som soldaten 
Henrik, og svenske Ola Rapace 
og Julia Ragnarsson, samt de 
etablerede danske skuespil-
lere Anette Støvelbæk og Thure 
Lindhardt, som spiller Eiks for-
ældre.

Bag manuskriptet står udover 
Ole Christian Madsen også Bo 
hr. Hansen. De to har tidligere 
arbejdet sammen på manuskrip-
tet på ”Nordkraft”. 

en mand og en tid under forandring
ny film: Scala har 
torsdag dansk premi-
ere på ”Steppeulvene”, 
som har dansk films 
upcoming navne i 
hovedrollerne

 ★ ”Steppeulvene” fortæller om de eksperimenterende 60’ere og ikke mindst kærlighedsforholdet mellem 
sangeren og poeten Eik Skaløe og hans livs kærlighed, Iben.  foto: Nicola predovic
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Kromlister, alu/vinterhjul, 1 ejer, service ok..................................................... 157.000 km 249.900
12/2009 Renault Espace 2,0T 170 Hk 7 Sæder Lysblåmetal,
Klima, Fartpilot, p-sensor................................................................................ 103.000 km 219.900
11/2010 Peugeot 5008 2,0 HDI 150 Hk
7 sæder Gråmetal, Glastag, alu og vinterhjul, dvd, fartpilot og meget mere, ... 161.000 km 169.900
11/2011 Suzuki Swift 1,2 GL Eco 5 Dørs
sortmetal, Aircon, elruder, Bemærk kilometer, .................................................. 25.000 km 104.800
2/2006 VW Golf 1,9 TDI 105 HK sortmetal 6 Gear, 2 zonet klima,
træk, p-sensor, fartpilot, alufælge, vinterhjul, ................................................. 177.000 km 99.900
6/2008 Kia Ceed 1,6 CRDI 115 HK st.car sort, sommer/vinterhjul,
aircon, fartpilot, træk, esp, ............................................................................. 130.000 km 86.200
2/2008 Fiat croma 2,4 JTD St.car sortmetal,
Navigation, Klimaanlæg, sommer og vinterhjul og meget mere...................... 252.000 km 86.800
9/2006 Peugeot 407 1,6 HDI 4 dørs sortmetal,
1 ejer, service ok, aluhjul, klimaanlæg, meget velholdt ................................... 201.000 km 59.900
3/2005 Hyundai Getz 1,3 Lysblåmetal,
1 ejer, service ok, sommer og vinterhjul, elruder ............................................ 126.000 km 39.900
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hans alt for tidlige død i 1968.
Eik Skaløe er mest kendt for 

- sammen med musikeren Stig 
Møller - at stifte bandet Step-
peulvene, som udgav albummet 
”HIP”, som i dag betragtes af 
mange, som en milepæl i dansk 
rockhistorie. Højst udsædvan-
ligt for tiden blev alle tekster 
sunget på dansk. Samtidig var 
Eiks tekster unikke, da de var 
poetiske og ufiltrerede kærlig-
hedserklæringer til kvinden i 
hans liv, Iben.

Instruktør Ole Christian 
Madsen har samlet et stærkt 
hold af nye danske skuespilta-
lenter omkring sig. I rollen som 
Eik Skaløe ses det debuterende 
stortalent 27-årige Joachim 
Fjelstrup. Rollen som hans livs 
kærlighed Iben spilles af 26-åri-
ge Marie Tourell Sønderberg, 
som vil slå sit navn fast i dansk 
film med denne rolle. I rollen 

som vennen Christian ses endnu 
et nyt skuespiltalent Christian 
Gade Bjerrum. 

Derudover medvirker Jo-
hannes Nymark som soldaten 
Henrik, og svenske Ola Rapace 
og Julia Ragnarsson, samt de 
etablerede danske skuespil-
lere Anette Støvelbæk og Thure 
Lindhardt, som spiller Eiks for-
ældre.

Bag manuskriptet står udover 
Ole Christian Madsen også Bo 
hr. Hansen. De to har tidligere 
arbejdet sammen på manuskrip-
tet på ”Nordkraft”. 

en mand og en tid under forandring
ny film: Scala har 
torsdag dansk premi-
ere på ”Steppeulvene”, 
som har dansk films 
upcoming navne i 
hovedrollerne

 ★ ”Steppeulvene” fortæller om de eksperimenterende 60’ere og ikke mindst kærlighedsforholdet mellem 
sangeren og poeten Eik Skaløe og hans livs kærlighed, Iben.  foto: Nicola predovic

SPAR 50%
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Oure Autoværksted ApS / Din Bilpartner · Landevejen 119 · 5883 Oure · Telf,: 62 28 12 75
E-mail: oureauto@gmail.com · Web: www.oureauto.dk

Lige siden, jeg blev udlært, har 
mit hjerte banket for det, jeg 
kalder problembiler. Mandags-
biler kalder andre dem. Biler, 
der fra første færd driller og gi-
ver kunden grå hår. Før jeg blev 
selvstændig ringede andre altid 
til det værksted, hvor jeg var 
ansat. Når de havde opgivet at 
finde ud af, hvad en bil fejlede, så 
lykkedes det mig at finde ud af 
det. Problembiler har altid været 
min store interesse. Jeg har ikke 
ét sekund fortrudt, at jeg slog til 
og lejede værkstedet i Oure pr. 1. 
maj 2013: 
Det er gået stille og roligt frem-
ad med flere og flere kunder. De 

Gi’r bilerne forårstøjet på
Steffen Sundberg  

elsker biler,  
der udfordrer

døde perioder, andre autoværk-
steder har klaget over, har jeg 
ikke mærket endnu, så jeg er 
rigtig glad. Det meste af min tid 
på værkstedet lige nu går med 
at servicere bilerne og gøre dem 
forårsklar.

Det Gule Pakhus · 5700 Svendborg 
Telefon 87 99 53 80 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Jørn Hjalmar Andersen
Filialdirektør
Tlf.: 87 99 53 81
jrn@andelskassen.dk

Frank Kierstein Rasmussen
Kunderådgiver
Tlf.: 87 99 53 87
fkr@andelskassen.dk

Gitta Nielsen
Kundemedarbejder
Tlf.: 87 99 53 91
gin@andelskassen.dk

Karen Gruelund Møller
Kunderådgiver 
Tlf.: 87 99 53 82
kgm@andelskassen.dk

Jens Christensen 
Kunderådgiver
Tlf.: 87 99 53 92
jec@andelskassen.dk

Lobke Jacoliene Bloten
Kunderådgiver
Tlf.: 87 99 53 83
ljb@andelskassen.dk

Jane Printzlau Sørensen
Kunderådgiver
Tlf.: 87 99 53 98
jps@andelskassen.dk

Susanne Schaumann
Kunderådgiver
Tlf.: 87 99 53 95
sus@andelskassen.dk

Louise Skøtt Knudsen
Finansøkonom
Tlf.: 87 99 53 99
lkn@andelskassen.dk

Der er mange gode grunde til at vælge 
Andelskassen. Frank er en af dem.

Frank Rasmussen er ny privatrådgiver i Andelskassen i 
Svendborg.

Han er glad for den tætte kontakt, han har til sine kunder, 
for i Andelskassen lægger vi vægt på, at det skal være 
nemt for dig som kunde at få fat på din rådgiver. Derfor er 
du altid meget velkommen til at ringe eller maile direkte til 
os – du slipper for telefonsluser og callcentre.

Skift til Andelskassen
Kontakt os, hvis du vil høre, hvad vi kan gøre for dig og 
din økonomi.

Frank og hans kolleger glæder sig til at høre fra dig.



 29

TANGAAS Plæneservice – Ørbækvej 230 Vejstrup – Tlf.: 71 70 75 80 
Mail: info@tangaasplaeneservice.dk – www.tangaasplaeneservice.dk

I 2015 har Tangaas Plæneservice investeret i en ny Bobcat T 590 og 
en grenknuser.

En iværksætter på larvefødder

Jon Andreasen er entre-
prenør og iværksætter. 
Han er kommet godt fra 
start - ofte hvor andre 
må give op. Han har 
investeret i en Bobcat T 
590 på larvefødder og en 
grenknuser, så han kan 
komme frem på steder 
med et meget lille mark-
tryk, hvor traktorer må 
give op.

Jon Andreasen startede sin en-
treprenørvirksomhed for halv-
andet år siden. Godt hjulpet af 
hustruen Katrine Tangaa. Hun 
passer regnskaberne og kunde-
kontakten fra gården på Ørbæk-
vej i Vejstrup. Og så har hun lagt 
navn til virksomheden, som hed-
der Tangaas Plæneservice IVS.
- Vi har fået en god start, siger 
Jon Andreasen. Vi har stille og 
roligt fået kunder og øget om-
sætningen fra måned til måned. 
Vi arbejder mest lokalt og vil 
gerne samarbejde lokalt, og det 
vil sige området fra Ørbæk over 
Svendborg og til Langeland.

Konkurrencedygtig  
på hele Fyn
Jon Andreasen peger dog på, 
at de med deres nyeste special-
maskiner - herunder den me-
get effektive Bobcat T 590 og 
grenknuseren - er absolut kon-
kurrencedygtige over alt på Fyn. 
- Det vil sige, at vi kan tilbyde 
grenknusning de steder, hvor der 
ikke er meget plads og på blød 
jord, hvor en traktor ikke kan 
køre, da Bobcatten på larvefød-
der har et meget lille marktryk.
- Skoventreprenører og an-
lægsgartnere er vi parate til at 
hjælpe, siger Jon Andreasen. Det 
gælder også landmænd. De må 
gerne vide, at vi gladeligt kører 
over hele Fyn, siger Jon Andrea-
sen. 
- Vi begyndte med at tilbyde 

virksomheder plæneservice. Det 
vil sige at holde private og virk-
somheders større græsarealer 
pæne og indbydende. Nu har vi 
flere maskiner og har blandt an-
det også kunnet løse opgaver for 
Skov- og Naturstyrelsen.

Klar til at så
Jon Andreasen har i maskin-
parken foruden en Bobcat  og 
grenknuser også en Power Rake, 
en industri havetraktor og en så-
maskine.
- Powerraken bruger vi meget, 
når vi klargør jorden til såbed. Vi 
løsner jorden og løsner gammelt 
materiale og fjerner alle urenhe-
der så som sten og brokker, siger 
Jon Andreasen. 
Han peger på at Powerraken 
også kan bruges til at renovere 
stier og markveje. Den løsner det 

gamle hårde materiale, så man 
ikke behøver at fylde nyt grus el-
ler sten på. Det vil også mindske 
de store jordhuller i markveje og 
sørge for, at vandet kan sive ned 
i jorden.
Tangaas Plæneservice IVS er 
klar til nye anlægsopgaver, ha-
veprojekter og aftaler om an-
læggelse af plæner og løbende 
græsslåning. Man tilbyder entre-
prenøropgaver og vedligeholdelse 
af markveje og stier, grenknus-
ning for erhverv, private, kom-
muner og staten.
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Sjovt. Spændende. Interessant. 
De tre ord er trofaste følgesven-
de, når Claus Bjerregaard tager 
på arbejde.  Som leder af Borger-
foreningen Kulturhus Svendborg 
skaber han et alsidigt tilbud af 
musik- og foreningsarrangemen-
ter til høj som lav:
Vi er hele byens kulturhus. Vi 
tilbyder alt lige fra børneteater, 
over yoga, til generalforsam-
linger og musikalske topnavne, 
så det er meget omfattende.
Kulturhusets mange tilbud 

kunne ikke lande rigtigt uden de 
frivillige. Sammen med hans fire 
kolleger er de med til at afvikle 
de mange tilbud:
Uden de frivillige var vi ilde 
stedt. Så var der slet ingen ar-
rangementer.
”Erhvervsklubben”, som er nav-
net på Borgerforeningen Kul-

turhus Svendborgs erhvervs-
sponsorgruppe, har i øvrigt tre 
tilbud, det er svært at sige nej til.
I daglig tale hedder de VIP2, 
VIP4 og VIP8 og henviser til 
antal gratis billetter, erhvervs-
klub-medlemmerne får til alle 
de tilbud som Borgerforeningen 
Kulturhus Svendborg er arran-
gør af. VIP4 betyder til eksem-
pel, at medlemmet får fire gratis 
billetter pr. arrangement.
Med 35-50 tilbud om året er der 
altså masser af gode oplevelser i 
vente.
Flere oplysninger findes på www.
borgerforeningen.info

Et KULTURHUS 
til høj som lav

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 22 23 21
E-mail: claus@borgerforeningen.info · Web: www.borgerforeningen.info

Borgerforeningen Kul-
turhus Svendborg har en 
erhvervsklub, der tilbyder 
tre forskellige sponsora-
ter – og noget for enhver 
smag

Entreprenør - Aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & Søn A/S
Lakkendrupvej 14 · 5892 Gudbjerg

kurt.frandsen@firma.tele.dk

Kurt Frandsen - Mobil: 40 16 30 31

Martin Frandsen - Mobil: 40 33 80 39

VI UDFØRER ALT I:
Vej-, jord-, kloak- og betonarbejde   •   Entreprenørarbejde

Vejunderføring   •   Levering af grus-, sten- og container

Nedbrydning   •   Slamsugning / rørspuling   •   Kloak-tv

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

LANDET BLIK & VVS APS
Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

METROAIR luft til 
vand varmepumper 
er beregnet til at 
levere varme til 
husets vandbasere-
de varmesystem.

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

METROAIR kompakt 
styring giver mulig-
hed for overvågning 
og indstilling af et 
varmesystem med 
én varmepumpe.

METROAIR styring er 
et avanceret styre-
modul, som sammen 
med varme-pum-
per og eksterne 
beholdere skaber et 
komplet og optimeret 
varmesystem.

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…
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Sjovt. Spændende. Interessant. 
De tre ord er trofaste følgesven-
de, når Claus Bjerregaard tager 
på arbejde.  Som leder af Borger-
foreningen Kulturhus Svendborg 
skaber han et alsidigt tilbud af 
musik- og foreningsarrangemen-
ter til høj som lav:
Vi er hele byens kulturhus. Vi 
tilbyder alt lige fra børneteater, 
over yoga, til generalforsam-
linger og musikalske topnavne, 
så det er meget omfattende.
Kulturhusets mange tilbud 

kunne ikke lande rigtigt uden de 
frivillige. Sammen med hans fire 
kolleger er de med til at afvikle 
de mange tilbud:
Uden de frivillige var vi ilde 
stedt. Så var der slet ingen ar-
rangementer.
”Erhvervsklubben”, som er nav-
net på Borgerforeningen Kul-

turhus Svendborgs erhvervs-
sponsorgruppe, har i øvrigt tre 
tilbud, det er svært at sige nej til.
I daglig tale hedder de VIP2, 
VIP4 og VIP8 og henviser til 
antal gratis billetter, erhvervs-
klub-medlemmerne får til alle 
de tilbud som Borgerforeningen 
Kulturhus Svendborg er arran-
gør af. VIP4 betyder til eksem-
pel, at medlemmet får fire gratis 
billetter pr. arrangement.
Med 35-50 tilbud om året er der 
altså masser af gode oplevelser i 
vente.
Flere oplysninger findes på www.
borgerforeningen.info

Et KULTURHUS 
til høj som lav

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 22 23 21
E-mail: claus@borgerforeningen.info · Web: www.borgerforeningen.info

Borgerforeningen Kul-
turhus Svendborg har en 
erhvervsklub, der tilbyder 
tre forskellige sponsora-
ter – og noget for enhver 
smag

STARK SVENDBORG
Rødeledsvej 99 · 5700 Svendborg
Tlf.: 82 52 58 00 · Fax: 62 21 22 24
info.svendborg@stark.dk
Web: www.stark.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – fredag kl. 6:30 – 17:00

Lørdag kl.  9:00 – 14:00
Søndag kl.10:00  – 14:00

SVENDBORG
”Privat er jeg bosiddende på Tå-
singe, og den 27. april i år kan jeg 
fejre 25 års jubilæum som Svend-
borg-baseret erhvervsmand på 
detailområdet”, fortæller Per 
Lundsgaard. ”I årenes løb har 
jeg blandt andet været indehaver 
af flere af byens kendte hvide-
varebutikker. Jeg beklæder en 
række tillidsposter og har stort 
indblik i Sydfyns erhvervsliv. 
Umiddelbart inden jeg via mit lo-
kale erhvervsnetværk blev opfor-
dret til at lægge billet ind på stil-
lingen som STARK Svendborgs 
ny trælastdirektør i, varetog jeg 
jobbet som butikschef i Michaels 
Jagt & Fiskeri.”

Den 10. november 2014 
tiltrådte Per Lunds-
gaard stillingen som 
trælastdirektør, og 
parallelt hermed påbe-
gyndtes implemente-
ringen af STARK kon-
cernens ny strategi, der 
blandt andet betyder 
udvidede åbningstider 
og øget synlighed  

God kundekontakt  
og ditto service
”STARK koncernen er i fuld 
gang med implementeringen af 
en ny strategi. Det vil vores kun-
der her i Svendborg blandt andet 
bemærke gennem en højere grad 
af synlighed. Personligt er jeg en 
tilstedeværende cheftype og der-
til et kendt ansigt i lokalområ-
dets forretningsliv. På den bag-
grund er det naturligt for mig 
som trælastdirektør i STARK 
Svendborg at videreføre den gode 
kundekontakt og det høje servi-
ceniveau, som folk kender mig 
for. Dertil kommer, at vores kun-
der, i takt med implementerin-
gen af vores ny strategi, i højere 
grad end i dag får mulighed for 
at kommunikere og stå i direkte 
kontakt med os via telefon og 
mail.”

Vi støver trælasten af
”Med virkning fra den 22. marts 
udvides åbningstiderne i såvel 
trælast, drive-in og byggecen-
ter. Det betyder, at vi åbner kl. 
6:00 på hverdage og kl. 8:00 i 
weekenderne. Hermed forbedres 
kundens muligheder for at købe 
ind, når det passer i hans/hendes 

individuelle dagsplan. Blandt 
de øvrige centrale punkter i 
STARK koncernens ny strategi 
er øget effektivitet og kortere 
tilbagemeldings-, respons- og 
ekspeditionstider. Vi støver kort 
sagt trælasten af med det formål 
fremover at gøre tingene på en 
lidt mere tidssvarende, hurtig og 
kundevenlig måde”, smiler Per 
Lundsgaard. 

Platin Malercenter på vej
”Når det gælder kompetent råd-
givning om produkter og tek-
nikker, imødekommer STARK 
Svendborg både de professionelle 
og private kunders ønsker og be-
hov. Dét, at vi rådgiver så mange 
håndværkere, som vi gør, giver 
høj faglighed og stor styrke i ser-
viceringen af den samlede kun-
dekreds. Sammen med Odense 
Tømmergård bliver STARK 
Svendborg i løbet af sommeren 
Platin Malercenter. Hermed 
lancerer vi et nyt professionelt 
sortiment til malermestre til ab-
solut konkurrencedygtige priser, 
og det koncept venter vi os en del 
af”, slutter Per Lundsgaard.
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Hindsgaul Entreprise ApS - Frydenlund Allé 5 - 5560 Aarup - Tlf.: 4017 5856
Mail: kim@hindsgaul.as eller mikael@hindsgaul.as - www.hindsgaul.as

Fagkyndig i betonkonstruktioner
Hindsgaul Entreprise ApS 
er rigtig god til at udføre 
beton-konstruktioner - 
og der må gerne være 
tale om konstruktioner af 
en vis størrelse og gerne 
specielle konstruktioner, 
som stiller krav om eks-
pertise.

- Store, tunge beton-konstruk-
tioner kræver i dag et godt 
kval itetssikrings-materia le. 
Bygherren, bygherrens råd-
giver, hovedentreprenøren og 
ikke mindst os selv kræver, at 
kvalitetssikrings-materialet er i 
orden, og da det er svært at lave 

megen tid det tager at lave kvali-
tetssikring, og derfor er de meget 
glade for, at vi forstår at håndte-
re denne vigtige del af arbejdet, 
siger Kim Hindsgaul.
Det er primært jord-, kloak- og 
betonarbejder, som firmaet 
laver i underentreprise, men 
Hindsgaul Entreprise byder da 
også selv ind på fag-entrepriser, 
hoved-entrepriser og total-entre-
priser.
- I nogen tid har vi været i gang 

noget om inde i midten af en be-
tonkonstruktion, når betonen 
er hærdet – så får betonen altså 
ret!, siger direktør i Hindsgaul 
Entreprise med base i Aarup på 
Vestfyn, Kim Hindsgaul.

Underentrepriser
- Vi arbejder meget som un-
derentreprenør for nogle af de 
større entreprenørvirksomheder 
i Danmark, og de ved godt, hvor 

som underentreprenør på BioNa-
turgas Nordfyn, et meget stort 
projekt, hvor vi netop nu arbej-
der på bygning to, som er gravet 
ca. fem meter ned i jorden – og 
grundvandet er ca. to meter un-
der terræn. Det er noget af en 
udfordring at lave en beton-kon-
struktion, der kan holde bygnin-
gen nede - og vandtæt. Men det 
er et meget spændende arbejde, 
slutter Kim Hindsgaul.

LCC rengøringsvenlig overflade  
(Laufen Clean Coat) 
LCC er en innovativ overfladebehandling af porcelæn, 
som giver badeværelsets brugere, en merværdi fordi den 
ikke mister sin blanke overflade, eller slides på samme 
måde som traditionel glasur. Den glatte LCC overflade 
leder vandet sammen til vandråber, hvori snavs og kalk 
nemmere skylles bort. LCC er en silikatkeramisk, glasagtig 
overfladebehandling, brændt ovenpå den almindelige 
glasur, og har betydningsfulde egenskaber for sanitetens 
funktionalitet og levetid. Rengøringsmidler fordeler sig bedre 
og fjerner meget nemt det minimum af kalkaflejringer, som 
har sat sig på LCC overfladen.

Vornæsvej 58    5700 Svendborg    Tlf. 35 108 109    www.icskilte.dk    info@icskilte.dk
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Ollerup Friskole - Ollerup Bytorv 4 - 5762 V. Skerninge - Tlf.: 62241681
Mail: mail@ollerupfriskole.dk - www.ollerupfriskole.dk

- Mange tror stadig, at 
friskoler er mere fokuse-
ret på det kreative end 
det faglige i undervisnin-
gen. Den forestilling vil 
vi gerne gøre op med, for 
her på Ollerup Friskole er 
undervisningen både fag-
lig og kreativ, så eleverne 
får en undervisning af høj 
faglig kvalitet - uden at 
glemme det kreative. 

Det slår Jakob Ringgaard, leder 
af Ollerup Friskole siden 2013, 
fast. Friskolen i Ollerup få kilo-
meter vest for Svendborg byder 
sine cirka 170 elever fra 0. til og 
med 9. klasse en undervisning, 
der er en blanding af de gode, 
gamle traditioner og moderne 
pædagogik. Skolen henter sine 
elever fra et større opland, og 
ikke mindst fra Svendborg.

Tæt fællesskab
- Forældre, der vælger os til at 
undervise deres børn, gør det, 
fordi de gerne vil have deres børn 
under en anden skoleform, end 
den folkeskolen kan byde på, si-
ger Jakob Ringgaard. De vælger 
os, blandt andet fordi vi har et 
tæt fælleskab. Vi udgør en over-
skuelig enhed, hvor alle kender 
hinanden, og hvor et nært fæl-

fortælling og det at børnene får 
en fornemmelse af at være en 
unik del af et forpligtende fælles-
skab. Men det handler også om, 
at undervisningen skal tale til 
fornuft, følelse og fantasi. Børn 
er jo nysgerrige af natur, og som 
undervisere skal vi for alt i ver-
den søge at pirre elevernes nys-
gerrighed og lysten til at lære.

Faglig og kreativ

lesskab er et bærende element.
- Forældrene vælger os også, 
fordi vi kan give deres børn en 
moderne undervisning, bl.a. med 
brug af ipads, men stadig med 
vægt på de gamle traditioner, 
fortsætter Jakob Ringgaard. 
- På Ollerup Friskole vægtes mu-
sikken højt. Ud over den almin-
delige musikundervisning er der 
mindre band-hold på næsten alle 
klassetrin. Det betyder, at vi har 
musikalsk optræden af høj kvali-
tet til stort set alle arrangemen-
ter. Og så ved vi, at musikalsk 
samspil træner eleverne i evnen 
til at lytte, være opmærksom 
og samarbejde - meget vigtige 
kompetencer i 2015, siger Jackob 
Ringgaard.

Går langt tilbage
Den næsten 150 år gamle Ol-
lerup Friskole ligger centralt i 
landsbyen, men der er gode faci-

liteter ved skolen til leg i fri-
kvartererne. Her er græsplæ-
ner at boltre sig på og masser 
af legeredskaber. 
Friskolen har afsæt i den 
grundtvig-koldske skoletra-
dition.
- Det grundtvig-koldske 
handler om morgensang, 

- Vi har det bedste fra en gammel 
tradition blandet med moderne 
pædagogik og moderne under-
visning, hvor næsten alle elever 
i dag råder over en ipad, som bli-
ver brugt meget i undervisnin-
gen, siger Jakob Ringgaard. 

Ud i det virkelige liv
- Som noget nyt er vi også be-
gyndt at oprette, hvad vi kalder 
for partnerskabskontrakter, med 
firmaer, plejehjem m.fl., så vores 
elever kan komme ud se, hvor-
dan f.eks. en mekaniker arbejder 
og selv prøve at være med i arbej-
det. Vi har til nu oprettet godt en 
halv snes af den slags kontrak-
ter, og alle klassetrin kan være 
med. F.eks. har de mindste klas-
ser en aftale med plejehjemmet, 
siger Jakob Ringaard.
Foruden ham selv og en vicesko-
leleder er der ti lærere til at stå 
for undervisningen, men regner 
man pedel og SFOen med er der 
i alt ca. 20 ansatte på Ollerup 
Friskole.
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Alt dette for kun kr. 1.599:
 Ny Vivaro 1.6 CDTI 90 ecoFLEX  L1H1 260 NM

 Start&Stop. 6-trins manuel gearkasse 16,4 km/l

 Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

 

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 ecoFLEX 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men 

2 D
www.opel.dk

*Opel Vivaro 2015 er en komplet ny varebil fra Opel. Skabt 

og udviklet med den seneste teknologi og med et design, 

der understreger  både dynamik og rummelighed. 

Med tysk grundighed er hver eneste skrue og delkomponent 

vendt og drejet for at gøre bilen til både kasse- og klasse-

mester. Større, stærkere og alligevel mere økonomisk. 

Med Opel Vivaro Serviceleasing går tryghed og økonomi 

hånd i hånd og du får 100% styr på dit bilbudget fra dag 1.

Kom ind til Opel og prøv den nye Opel Vivaro 2015!

1.599
Serviceleasing
pr. md. fra kr.

Ny Vivaro 2015. 
Tysk kvalitet - én tand bedre!

STØRRE - +14 CM  ·  STÆRKERE - OP TIL 140HK  ·  MERE ØKONOMISK - OP TIL 16,9 KM/L

14 cm plus i
varerum = 

3 Europaller
i L1H1
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Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …



FÅ RÅD OM VIN TIL FESTEN

Butikschef Thomas Pedersen, 
Vinspecialisten i Svendborg, 
er en erfaren herre ud i denne 
smagsrige og spændende bran-
che. Thomas Pedersen og de fire 
andre eksperter i butikken kan 
tilsammen mønstre omkring 
80 års erfaring og dermed en 
enormt stor viden om de varer, 
der fristende er stillet op på 
hylderne og giver en helt særlig 
stemning. 

Butik i bevægelse
- Vi er en butik i stadig bevægel-
se, fortæller Thomas Pedersen, 
under hvis ledelse der de sidste 
fem år har været en stor frem-
gang i omsætningen. Vi er også 
gået i gang med nogle ændringer 
i butikken, så vi kan blive endnu 
mere indbydende for kunderne 
nu, hvor det er ved at blive forår.
Med foråret kommer også kon-
firmationer, og der bliver i det 
hele taget flere fester.
- Vi står klar med en god og sag-
lig rådgivning, hvad enten det 
gælder en firma-reception, en 
konfirmation, et bryllup med 
mange gæster eller blot en intim 
middag derhjemme med nogle 
få gode venner, siger Thomas 
Pedersen. Når der står en fest 

for døren, kommer folk ind til 
os, hvor vi så tager en snak om, 
hvilken mad man har tænkt sig 
at servere, og så kan vi finde de 
helt rigtige vine til, siger Tho-
mas Pedersen. 

Flere vinmenuer
For at give kunderne et udgangs-
punkt for en god snak har Vin-
specialisten med dens mange 
repræsentanter rundt om i hele 
landet lavet en lille brochure, 
som man kan få i butikken. Her 
er der forslag til en række vin-
menuer i et prisniveau fra 60 kr. 
og op til 210 kr. pr. kuvert. Vin-
specialisten låner i øvrigt også 
gode Riedelglas ud til festen.
- Vi hører tit kunder sige, at de 
kommer til os, fordi de vil have 
et kvalificeret svar på, hvad der 
er bedst at servere til en bestemt 
begivenhed, og det kan vi med 
vores store erfaring og viden 
give gode råd om, siger Thomas 
Pedersen. Vi har jo også et meget 
stort udvalg. Vi har vin fra både 
små og store vingårde, og alene 
i butikken har vi mellem 800 og 
900 forskellige vine til priser fra 
20.000 kr. til en kasse med seks 
for 250 kr., siger Thomas Peder-
sen.

Vinspecialisten Svendborg  •  Korsgade 7  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62212211  •  svendborg@vinspecialisten.dk  •  vinspecialisten.dk

I  S V E N D B O R G

- Vi kan ikke levere maden til festen, 

men vi kan tilbyde en samlet pakke 

med vin, spiritus, kaffe, the, chokolade 

og evt. en god cigar. Vi giver også en 

god rådgivning, inden valget træffes, 

og det behøver bestemt ikke være dyrt.
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Søndervej 1 • 5700 Thurø • Telefon: 62 20 50 12 • E-mail: info@skipperkroen-thuro.dk • www.skipperkroen-thuro.dk

Lokaler til selskaber og andre arrangementer - Fra 10-80 personer

SOMMERBUFFET: 
Juli · August · September måned

• Spicy rejesalat med citrondressing 
 og hjemmebagt brød.
•	Vildtsvinefilet	med	svampe.
 Kalkun wok.
 Salat med jordbær og mandler.
 Limedressing.
	 Ristede	kartofler.
 Gulerodstærte.
•	Citronfromage	med	flødeskum
   

Pris pr. kuvert  kr.  218,00
Minimum 10 kuverter (voksne).
Leveres kun ud af huset 
- gratis i Svendborg og opland.          

EFTERÅR/VINTERBUFFET: 
Oktober · November · December måned

• Laksepate med spinat,  
 limedressing og hjemmebagt brød.
• Andelår med tranebær.
 Svinemørbrad.
	 Nøddekartofler.
 Rucolasalat med revet parmesanost.
 Appelsindressing.
 Porretærte.
• Fløderand med ferskner.
   

Pris pr. kuvert  kr.  218,00
Minimum 10 kuverter (voksne).
Leveres kun ud af huset 
- gratis i Svendborg og opland.          

VINTER/FORÅRSBUFFET: 
Januar · Februar · Marts måned

• Røsti med ostecreme, koldrøget laks og 
 hjemmebagt brød.
• Mørbrad med koriandergulerødder.
 Chili con carne med tacoskåle.
 Romainesalat med appelsin og rødløg.
 Hasselback kartoffel.
 Rødbedetærte.
 Purløgsdressing.
•	Chokolademuffins.
   

Pris pr. kuvert  kr.  218,00
Minimum 10 kuverter (voksne).
Leveres kun ud af huset 
- gratis i Svendborg og opland.         

FORÅR/SOMMERBUFFET: 
April · Maj · Juni måned

• Salat med bagt torsk, rodfrugter, urter, 
 ristet rug og hjemmebagt brød.
• Kyllingebryst med citronpesto.
 Helstegt kalvecuvette.
 Salat med grønne asparges og løgspire.
 Kold kartoffelsalat med græsk yoghurt 
 og chili. 
 Spinattærte.
•	Jordbærtrifli.
   

Pris pr. kuvert  kr.  218,00
Minimum 10 kuverter (voksne).
Leveres kun ud af huset 
- gratis i Svendborg og opland.          

FMP Maskinudlejning ApS · Tvedvej 184, Tved · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 17 34
E-mail: fccc@stofanet.dk · Web: www.fmp-maskin.dk

Foråret bringer nye kunder

Jeg har lige i dag fået en ny 
kunde fra Ringe-kanten, så nu 
har jeg stort set kunder over hele 
Fyn på denne side af Odense.
FMP Maskinudlejnings mester, 
Frank Pedersen, fokuserer på 

anlægsopgaver, og han satser 
mere og mere på det lokale.
Han arbejder en del i fliser og 
alle former for gravearbejder. 
Han er stærk i at løse opgaver, 
hvor der er lidt plads omkring. 
Og han er stolt over, så godt hans 
kunder kommer ham i møde, når 
han prioriterer sine opgaver.
Som herre i eget hus kan hans 
arbejdsdage nemlig godt blive 
lange, hvis han ikke prioriterer.

Forårsgravning af en have kan 
godt blive skubbet en dag ud i 
fremtiden:
Det kan kunderne godt forstå, 
for de er meget imødekommende.
Forårstid betyder for Frank, at 
han især gør maskinparken klar, 
ser olien dybt i øjnene og tjekker, 
at alle dele sidder og gør, som de 
skal.

FMP Maskinudlejning 
ApS møder foråret i 
grønt humør
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Storkøkkener sender er-
farne ernæringsassisten-
ter på 12 ugers efterud-
dannelse på Svendborg 
Erhvervsskoles kursus-
center

Fynske ernæringsassistenter 
har savnet en efteruddannelse. 
Det viser sig tydeligt, da et 12 
ugers program på Svendborg Er-
hvervsskoles kursuscenter er re-
vet væk af ernæringsassistenter 
fra hospitalskøkkener og kom-
munale storkøkkener på Fyn.
Seks fyldte hold har været igen-
nem første modul, og til marts 
næste år har de alle været igen-
nem hele programmet. Deltagere 
til foreløbigt to hold yderligere 
står klar til at komme i gang i 
2016.
Initiativet til efteruddannelsen 
kom fra Odense Universitetshos-
pital, og uddannelseskoordinator 
på OUH, Lise Lotte Sørensen, er 

positivt overrasket over interes-
sen.
- Efter inspiration fra Nordjyl-
land gik OUH og kommunale 
køkkener fra flere fynske kom-
muner sammen om ideen og 
forpligtede sig til et vist antal 
pladser, men mange andre køk-
kener har grebet chancen, så der 
blev pludselig rift om pladserne, 
siger Lise Lotte Sørensen.

Trætte og glade kursister
Kravene til storkøkkener stiger, 
og de nyuddannede ernæringsas-
sistenter kommer ud med viden 
om bl.a. kommunikation, it, lean 
og nøglehulsdrift, som ikke var 
med i uddannelsen for år tilbage. 
Det skal efteruddannelsespro-
grammet rette op på.
- Her er tale om en gruppe er-
farne eksperter i daglig køkken-
drift, som stiller store krav til 
underviserne, og jeg oplever, at vi 
har en fin dialog med kursuscen-
tret i Svendborg, som gør en god 
indsats for at give deltagerne 

så meget med hjem som muligt, 
siger Lise Lotte Sørensen.
- Deltagerne herfra kommer 
glade – og trætte - tilbage fra 
kurserne, og hver gang et nyt 
hold kommer hjem, taler alle 
kollegerne om, hvad de har lært. 
Det giver videndeling både in-
ternt og på tværs af køkkenerne, 
fortæller hun.
Endnu er det for tidligt at måle 
på effekten af efteruddannelsen, 
men sigtet er, at de 12 ugers 
kurser giver deltagerne både ny 
viden, et større netværk af kol-
leger samt kompetencer til at 
arbejde endnu smartere og mere 
fleksibelt end de allerede gør. 

 

Efteruddannelse revet væk

KURSUSCENTRET
SVENDBORG
ERHVERVSSKOLE

Porthusvej 71
5700 Svendborg
Tlf. +45 7222 6010

E-mail: kursus@svend-es.dk
www.svend-es.dk
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Syddansk Erhvervsskoles 
kursuscenter 

med op til 100 deltagere, og når 
det gælder receptioner, kan Syd-
dansk Erhvervsskoles kursus-
center, Campus One Odense, 
rumme 150 personer. I kraft 
af vores mangeårige erfaring 
og knowhow på området kan vi 
afvikle disse arrangementsty-
per til yderst rimelige priser.” 

Stemning og atmosfære
”Som en naturlig overbygning til 
de lyse og indbydende faciliteter 
præges Campus One Odense af 
en hyggelig, uformel stemning og 
afslappet atmosfære. Vi får ofte 
den feedback fra vores kursister, 
at de føler sig hjemme hos os og 
dermed motiverede – både til at 
lære nyt og til at kommunikere 
indbyrdes.” 

Friluftsaktiviteter  
og teambuilding
”Campus One Odense har til-
knyttet friluftsinstruktører med 
certifikater inden for klatring, 
kajak og kano m.m.”, fortsætter 
Claus Trasbo. ”I kraft heraf kan 
vi tilbyde eventarrangementer 
og kurser i diverse frilufts- og 
teambuilding-aktiviteter. Akti-
viteterne kan vare hele dagen og 
have form af et kursus, eller de 
kan tilkøbes som et velkomment 
break i den stillesiddende møde-/
kursus-aktivitet. Vi råder over 
klatrevæg, kajakker, mountain-

Som skolehjem huser 
Campus One Odense 
elever fra alle uddan-
nelser under Syddansk 
Erhvervsskole, og i 
møde- og kursusregi 
stilles faciliteterne 
til rådighed for en 
vidtspændende kunde-
kreds af offentlige og 
private virksomheder 
og institutioner

”Syddansk Erhvervsskoles kur-
suscenter, Campus One Odense, 
er centralt beliggende i forhold 
til den fynske infrastruktur – få 
km fra motorvejsnettet og tæt 
både på naturen og storbyen 
Odense”, beretter daglig leder 
Claus Trasbo. ”I dagtimerne har 
eksterne kunder mulighed for at 
booke vores fire møde- og under-
visningslokaler.”

Fra møder til kurser  
og receptioner
”De lyse, moderne lokaler har alt 
i av-udstyr – heriblandt loftpro-
jektor, pc, whiteboard og tv. 
Vores faciliteter er ideelle til 
møder, konferencer og kurser 

bikes, kredsløbscykler, løbebånd, 
bordtennis, air-hockey, bordfod-
bold, poolbord, udendørs multi-
bane samt en hjemmebiograf.” 

Lækker hjemmelavet  
kvalitetsmad
”Uden mad og drikke duer helten 
ikke – vi er kendt for vores gode 
mad. Både elever og eksterne 
kursister roser de lækre retter 
fra vores køkken i høje toner. På 
det kulinariske område er vi me-
get fleksible og kan som regel ef-
terkomme alle ønsker. Køkkenet 
beskæftiger to fultidskokke, som 
tilbereder alle retter fra bunden 
af årstidens friske råvarer.  Ma-
den tilberedes samme dag, som 
den serveres, og alt brød er friskt 
og hjemmebagt. Det betyder 
lækker, hjemmelavet og enkel 
kvalitetsmad med fokus på den 
gode smag. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
og høre nærmere om de mange 
spændende muligheder, vi har at 
byde på”, afrunder Claus Trasbo. 
Kontakt Lis Nielsen på 6312 
6584 og hør mere om booking og 
priser.

Blangstedgårdsvej 1b · 5220 Odense SØ · Tlf.: 63 12 65 15 · Mobil: 40 88 65 15

SDE.DK/KURSUSFACILITETER
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21 måder at bruge hovedet på

Automatik- og proces- 
uddannelsen

Kok

Tjener

Data og kommunikation

Skibsmontør

Bygningssnedker 

Industritekniker

Teknisk designer

Ernæringsassistent

Personvognsmekaniker

Bygningsmaler

Møbelsnedker

Tækkemand

Elektronik og svagstrøm

Smedeuddannelsen

Bager

Maskinsnedker

Tømrer

Elektriker

Slagter

Cater

ErhvErvsuddannElsErnE
– En dEl af svEndborg ErhvErvsskolE

Drømmer du om at blive selvstændig, eller vil du bare gerne vise, hvad du kan i et godt job? 
Så tag en uddannelse, der er en blanding af teoretisk undervisning og praktiske opgaver. 
Ring 7222 5700 og hør hvordan du kommer i gang – eller se mere på eudsvendborg.dk

AOF
CENTER FYN

AOF Center Fyn · Vestergade 23 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 73 73  · info@aofcenterfyn.dk · www.aofcenterfyn.dk

- en alsidig forening med 
en lang række meget 
forskellige kursus- og 
kulturtilbud til stort set 
enhver smag…

Vi samarbejder med både kommu-
nale og private virksomheder og 
organisationer og har fokus på at 
lave oplysende og relevante tilbud, 
som henvender sig til alle.

AOF ERHVERV 
Kursus- og  
konsulentydelser
AOF tilrettelægger kurser og ud-
dannelse for fynske virksomheder 
og deres ansatte med henblik på 
arbejdsglæde og trivsel og mini-

mering af sygefravær, mobning og 
stress.

Forberedende  
Voksenundervisning og 
Ordblindeundervisning 
(FVU/OBU)
Der tilbydes FVU og ordblindeun-
dervisning i dansk og matematik. 
I begge forløb bliver der arbejdet 
med digitale værktøjer, så delta-
gerne samtidig får gode erfarin-
ger med IT.
Undervisningen er gratis for 
kursister, og hvis det foregår i ar-
bejdstiden, kan arbejdspladsen få 
delvis kompensation.

Center for  
Sundhed og Livsstil
Også på sundhedsområdet har 
AOF et tilbud, hvor målet er at 
fremme sund livsstil. CSL-tilbud-
det er velegnet til personer, som 
efter længerevarende sygdom el-
ler ledighed har behov for støtte 
til at komme tilbage på arbejds-
markedet. Den enkelte bliver bl.a. 
tilbudt fysisk træning, kostvejled-
ning, coaching, vejledning i job-
søgning og praktikforløb, hvor et 

tværfagligt personale rådgiver og 
underviser.

TOLDBODHUS SKOLE
Er en skole for voksne med psy-
kisk sårbarhed. Målet for un-
dervisningen er, at kursisterne 
udvikler sig på forskellige planer, 
får øget livskvalitet og kommer 
tættere på uddannelse og arbejde. 
Der tilbydes værkstedfag, bevæ-
gelsesfag, praksis-musiske fag, 
kost og ernæring, kognitiv træ-
ning og personlig vejledning og 
mentorordninger.

SPROGSKOLE
AOF tilbyder danskuddannelse 
og arbejdsrettet dansk for voksne 
flygtninge og indvandrere samt 
tilhørende prøver i danskuddan-
nelsen 1-3 og statsborgerskabs-
prøven. Der er driftsaftale med 
Faaborg-Midtfyn, Langeland, 
Nyborg og Kerteminde Kom-
mune.Derudover har vi et tilbud 
til traumatiserede flygtninge i 
Svendborg Kommune.

AFTENSKOLE
Aftenskolen tilbyder et utal af 

kurser og fag, hvor næsten kun 
fantasien sætter grænser. Se vo-
res kursuskatalog: http://aften-
skole.aofcenterfyn.dk/. Endvidere 
udbydes der foredrag, kulturelle 
indslag og arrangementer.

Velkommen til Åbent Hus 
på AOF Center Fyn 
Lørdag d. 14. marts 2015  
kl. 10-16
Temaet for dagen er “Det overvå-
gede Danmark”, og i den forbin-
delse har vi inviteret journalist
og forfatter Michael Jarlner. Han 
er uddannet cand.polit. og har 
siden 2001 været international 
redaktør, redaktionschef, leder-
skribent, kommentator og analy-
tiker på dagbladet Politiken. Da-
gen byder desuden på musikalske 
indslag, arbejdende værksteder og 
stande, hvor der vil være generel 
information, smagsprøver og kon-
kurrence. 

Alle er velkomne, og vi byder på 
gratis kaffe, te og kage.
Se dagens program side 46.
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Svendborg Søfartsskole 
savner lokale elever

Det er gået rigtig stærkt 
igennem de sidste 15 år 
på Svendborg Søfarts-
skole. Antallet af elever 
og kursister er flerdoblet, 
og der er investeret ca. 50 
millioner kroner i reno-
vering og tilbygninger, 
så skolens forstander i 
de seneste, tre år, Jens 
Frederiksen, har grund 
til at være tilfreds, men 
der er en enkelt ting, der 
undrer ham.

- Vi har ikke ret mange elever 
fra Svendborg Kommune, eller 
den sydlige del af Fyn i det hele 
taget, og det undrer os rigtig 
meget, siger Jens Frederiksen. 

Vores elever kommer fra hele 
landet, og vi har også elever fra 
Norge, Sverige og Nordtyskland, 
men når det gælder uddannel-
sen til skibsassistent, tidligere 
matros, får vi meget få her fra 
området, om end lidt flere, når 
det gælder vores anden uddan-
nelsesretning, HF Søfart, hvor 
vores elever deler tiden mellem 
os og VUC i Svendborg.

Kristne værdier
- Vi ved ikke, hvorfor vi har så få 
lokale elever, men vores kristne 
bagland har nok gået for stille 
med dørene. Vi har ikke været 
gode nok til at fortælle lokalt, 
hvem vi er og hvad vi står for, 
fortsætter Jens Frederiksen. 
- De, der kender lidt til os, tror, 
vi er en del af SIMAC, som vi jo 
er naboer til og har et vist sam-
arbejde med, men vi er altså en 
statsfinansieret, selvstændig in-
stitution, nærmere bestemt en 
erhvervsskole under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet.
- Vi blev oprettet i 1906, hvor 
SIMAC først kom til i 1952, den-
gang Svendborg Navigations-
skole, af den kristne forening 
Broderkredsen på Havet. Vort 
værdigrundlag er stadig kri-
stendommen inden for folke-
kirken, og det ytrer sig bl.a. 
ved morgenandagt og enkelte, 
frivillige aftenarrangemener 
med kristent indhold, siger 
Jens Frederiksen. 

Svendborg Søfartsskole  •  Overgade 6  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62210484  •  info@svesoef.dk  •  www.svesoef.dk

To uddannelser
Svendborg Søfartsskole byder, 
foruden en række sikkerheds- og 
brandkurser af kortere varig-
hed, på to uddannelser, hvoraf 
den ene er som ubefaren skibsas-
sistent. 
- Det er mennesker i alle alders-
klasser og meget forskellig bag-
grund, der vælger denne uddan-
nelse, hvor de efter et modul på 
20 uger her på kostskolen kom-
mer ud at sejle og slutter med 
et 20 ugers modul på Martec i 
Frederikshavn, så de efter to et 
halvt år kan kalde sig for befar-
ne skibsassistenter, tidligere ma-
troser, siger Jens Frederiksen.
- Den uddannelse er et godt 
springbræt, hvis man vil videre-
uddanne sig til styrmand, f.eks. 
i Marstal. Den anden retning 
kalder vi for HF Søfart, og her 
er eleverne unge mennesker, 
der efter at have taget 10. klasse 
kommer her for at tage en al-
mindelig HF-uddannelse, hvor 
undervisningen foregår på VUC 
i Svendborg, kombineret med 
en søfartsuddannelse hos os, så 
uddannelsen tager i alt tre år. 
Derefter kan eleverne læse vi-
dere til f.eks. maskinmester eller 
styrmand.
Svendborg Søfartsskole har i dag 
ca. 140 elever, hvoraf de 100 bor 
på skolen. Nogle af de lidt ældre 
elever bor ude i byen. Af de 140 
er de 90 på HF Søfart, og resten 
uddanner sig til skibsassistenter.
- Hvis du vil uddanne dig til et liv 

til søs, skal du være i god form. 
Du skal igennem en lægelig un-
dersøgelse, og du må ikke lide af 
psykiske eller fysiske sygdomme. 
Det er krævende at være til søs, 
så formen skal være ok, og vi gør 
da også meget ud af fitness her 
på skolen, siger Jens Frederik-
sen.

Korte kurser
I 2012 etablerede skolen i samar-
bejde med SIMAC et havneanlæg 
i Svendborg. Her gennemføres 
korte kurser i f.eks. søsikkerhed, 
ligesom skolen også i samarbejde 
med Svendborg Kommune gen-
nemfører kurser i brandslukning 
på Svendborg Brandskole. For 
at blive skibsassistent skal du i 
øvrigt som en del af uddannelsen 
kunne gennemføre et kursus i 
røgdykning.
De korte kurser, der kan vare fra 
en til fem dage, trækker hen ved 
1000 kursister til fra hele landet 
om året, så der er ingen tvivl 
om, at skolen bidrager stort til 
Svendborg socialt og kulturelt. 
Nogle kursister kommer dog fra 
Svendborg.
- Men vi undrer os over, hvorfor 
vi ikke har flere fra Svendborg 
og Fyn på skibsassistentuddan-
nelsen og HF Søfart. Forhåbent-
lig kommer det, slutter forstan-
der Jens Frederiksen, Svendborg 
Søfartsskole.



Vi er også tiltrådt Grafisk CSR-kodeks

Vi producerer tryksager
med omtanke

Trykkerivej 2  /  6900 Skjern  /  T.  96 800 700  /  grafisk@strandbygaard.dk  /  Tryk på Strandbygaard.dk

5041 0751
Svanemærket trykkeri

Vi ønsker, at vores miljøpolitik  
skal være en central del  

af vores virksomhedsgrundlag nu og i fremtiden



 43

VW Odense

Volkswagen Odense – Middelfartvej 50 – 5200 Odense V – Tlf.: 63 11 85 00

Bag rattet i den nye Passat Vari-
ant føles det, som man hele tiden 
har en kraftig medvind. Navnet 
Passat lever til fulde op til sit op-
hav: Passatvindene, der før som 
nu sikrer skibefarten en rolig, 
sikker og økonomisk fremfærd på 
verdenshavene.
Den nye Passat udmærker sig 
med et meget lavt lydniveau. 
Erhverv-Fyn prøvekørte den 
prisbillige diesel; Passat Com-
fortline 2,0 TDI BMT med 150 
turbohestekræfter at lege med og 
et brændstofforbrug på 25km/l.
Med standard udstyr starter pri-
sen for denne model ved 422.993 
kr.

Passat – en vinder i medvind

Forretningen på Middelfartvej i Odense er en del af Semler Gruppen, som med mere end 1.600 ansatte er Danmarks største koncern i bilbranchen.

Nye motorer
Den nye Passat fås med en række 
forskellige motorer - både diesel, 
benzin og som noget nyt kommer 
også en el-hybrid i løbet af 2015. 
Billigste Passat bliver en benzi-
ner - 1,4 TSI ACT BMT Trend-
line til 364.993 kr. For den sum 
har benzinturbomotoren 150 hk, 
et forbrug på 20,4 km/l og et ud-
slip på 115 gram CO2 per kørt 
kilometer.
Mange af nyhederne i Passat er 
sikkerheds- og komfortsystemer. 
Der kan tilkøbes en parkerings-
hjælp, der som noget nyt også in-
deholder muligheden for at over-
lade styringen af bil og trailer til 

automatikken, når man bakker. 
Via den lille drejeknap, man nor-
malt indstiller elspejlene med, 
kan man fortælle bilen, om man 
ønsker at bakke, eller om man øn-
sker, at traileren skal dreje til en 
af siderne. Herefter styrer bilen 
selv vogntoget, og man skal alene 
betjene speeder og kobling. Selv-
om bilen er blevet 2 mm kortere 
og 14 mm lavere, er det lykkedes 
at skabe en bil med rigtig god 
plads til bagage og passagerne.  

 

Nødbremse teknik
Som noget nyt har alle udga-
ver automatisk nødbremsesy-
stem, der kan bremse for en 
holdende bil eller en langsomt 
kørende bil. Systemet kan også 
genkende fodgængere på vejen, 
som der kan bremses for ved 
hastigheder helt op til 65 km/t.  
Passat er en yderst vellykket bil 
med et stort potentiale. Den kom-
mer vi til at se mange af på de 
danske landeveje.
Med den opgraderede kabine, 
den ekstra plads og de mange 
udstyrsdetaljer tåler bilen sam-
menligning med konkurrenter i 
mindst samme prisklasse, og her 
vil Passat umiddelbart stå godt. 

Lidt større bil og mindre vægt. Nu med optimeret motor giver den nye Passat Variant lydfri kørsel  
med op til 20 procent besparelse på brændstofkontoen.

Venligst udlånt af : Volkswagen Odense ·  Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf 66118500 · odense@vw.dk

79 mm længere akselafstand  
33 mm længere kabine - 21 li-
ter større bagagerum i sedan 
(nu 586 liter) 47 liter større 
bagagerum i stationcar (nu 
650 liter)

Standard udstyr:
ABS/ESP, 6 airbags, Multi-
kollisionsbremse, Front assist 
inkl. City Emergency Brake, 
3 zonet klimaanlæg, Tågelyg-
ter med kurvelys, Radio med 
6,5” touchskærm, 8 højtal-
lere, Aux-in og SD-kort læser, 
Bluetooth, multifunktions-
læderrat, kørecomputer Pre-
mium, Fartpilot, El-sidespejle 
med varme, blanke siderudeli-
ster, Sorte tagrællinger, Ergo-
comfort førersæde, elektrisk 
lændestøtte, p-sensor for og 
bag m.m.

Priser
Den nye Passat fås fra kr. 
379.989,00 Biltest modellen: 
ekstra udstyr: Deep sort per-
leeffekt, DK Navigationspak-
ke (navigation Discover Me-
dia, Car Net. Lane Assistent, 
Tagrælling, blank. Samlet 
pris kr. 503.266,00.

FAKTA
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Og der fulgte flere fordele med: “Ved at slå køkken og spisestue 
sammen kunne vores oprindelige køkken blive til det ekstra værel-
se, vi manglede. Og jeg er  superglad for, at vi lyttede til Invita og 
valgte et moderne, enkelt køkken fremfor det klassiske køkken, vi 
først havde i tankerne”. 

Få hele historien på film og i magasinet “Helenes nye 
køkken” på invita.dk 

Spisestuen i Helenes herskabslejlighed blev med 
Invitas hjælp til spisekøkken og familiens samlingssted

“VI FIK NYT KØKKEN 
- OG ET EKSTRA 
VÆRELSE!”

Hent 

magasinet 

i butikken

eller på 

invita.dk

Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk
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Kontante fordele hos
En god handel kræver to 
tilfredse parter - det får 
du hos AutoMestrene i 
Vester Skerninge

TOMMYS AUTO 
AutoMester

v. Jens F. Jensen
Fåborgvej 110

5762 Vester Skerninge
Telefon: 62 24 14 19

jens@tommysauto.dk
www.tommysauto.dk

KP BILER
AutoMester

v. Claus Pedersen
Fåborgvej 39

5762 Vester Skerninge
Telefon: 62 24 14 48

shell.v.skerninge@mail.dk
www.kp-biler.dk

Tommys Auto v/ Jens F. Jen-
sen og KP Biler, som begge har 
lagt deres viden og service over 
i AutoMester-kæden, vil godt 
have tilfredse kunder. Derfor har 
begge AutoMester-værksteder og 
bilforhandlere kontante fordele 
til de kunder, der vil være ekstra 
tilfredse.

De kalder dem Fordelskunder
En god handel bør nemlig altid 
have to tilfredse parter, nemlig 
den, der sælger, og den der køber.
Det ved AutoMester, og derfor 
samler KP Biler og Tommys 
Auto på Fordelskunder:
Når du er oprettet som Fordels-
kunde, og du har fået dit Fordels-
kort, vil du optjene fem procent i 
bonus på din værkstedsregning, 
hver gang du får lavet service 
og reparationer. De fem procent 
trækker vi fra på næste regning, 
og så starter kunden forfra med 
at optjene fem procent i bonus, 
fortæller Jens F. Jensen, indeha-
ver af Tommys Auto, og indeha-

ver af KP Biler, Claus Pedersen 
som med én mund. Du får også 
fem procent bonus, hver gang du 
køber dæk, fælge eller andet, din 
bil har rigtig godt af.

Spar penge eller lån dem
Hver gang, Fordelskunderne 
altså har brug for noget, som 
de to AutoMester-værksteder og 
bilforhandlere har på hylderne, 
sparer de penge.
Men der er også andre kontante 
fordele hos KP Biler og Tommys 
Auto.
De kan nemlig hjælpe Fordels-
kunderne til at få netop den bil, 
de har forelsket sig i:
Vi ved, at det ikke er gratis at 
være bilejer. Der kan opstå ufor-
udsete store udgifter på bilen. 
Det kan også være, du bliver fri-
stet og har lyst at købe en ny el-
ler en brugt bil.
Vi tilbyder hjælp både til finan-
siering og værkstedsregningen, 
understreger Jens F. Jensen og 
Claus Pedersen.
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Årslev Tømrerforretning ApS
Gammel Byvej 30 · 5792 Årslev

Telefon 23 65 63 53
www.aarslevtomrerforretning.dk
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Tirsdag den 20. januar 201536

B&C Protector er en gennemfarvet 

betontagsten med en stærk overflade. Den 

unikke, glasfulde overfladebehandling får 

taget til at se nyt ud længere. Lang æstetisk 

levetid på farver, der er særdeles UV-be-

standig, hvilket modvirker at den falmer.  

B&C Protector har en smuk dyb farve, 

der udståler kvalitet og harmoni…
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tence på automationssiden. Via 
det tværfaglige holdspil og den 
løbende pingpong mellem tavle-
værkstedets udviklingsmedar-
bejdere og vores industritekni-
kere og elektrikere har vi skabt 
en enestående sammenhæng og 
effektivitet i opgaveløsningen til 
fordel for vores kunder. ”

En unik kombination
”I kraft af Bravida Odenses 
unikke kombination af specia-
liserede medarbejderressourcer 
kan kunderne kommunikere lø-
bende med det samme team af 
dygtige medarbejdere hele vejen 
fra rådgivning, planlægning og 
salg til levering, idriftsætning 
og efterfølgende service. Bravida 
Odense er således meget mere 
end en single-serviceleverandør, 
og vi har referencerne som be-
viser det”, afrunder Henrik Rol-
sted.

Det dynamiske el, vvs og 
ventilationsfirma kombi-
nerer den store virksom-
heds alsidige ressourcer 
og kompetencer med 
den lokale håndværkers 
fleksibilitet og nærvær. 
Bravida giver bygninger 
liv - fra ide til færdig 
løsning

”Bravida Odense er en stærk 
samarbejdspartner indenfor 
kundetilpassede løsninger på el-
området”, beretter el-servicechef 
Henrik Rolsted. ”Vi har stor fag-
lig spændvidde i organisationen 
og kan i dagligdagen trække på 
en bred vifte af kompetencer. 

Bravida Odense · Svendborgvej 226 · 5260 Odense S · Tlf.: 65 68 33 00 · info@bravida.dk · www.bravida.dk

Medarbejderstaben spænder fra 
automationsspecialister og pro-
grammører til konstruktører og 
teknikere. Vi er et stærkt og vel-
uddannet team med stor rutine i 
at supplere hinanden rent kom-
petencemæssigt.”

Sammenhæng  
og effektivitet
”Når det gælder industriservice 
på el-siden kendetegnes vores 
løsninger af to væsentlige for-
cer, som bevirker, at vi skiller os 
markant ud fra de øvrige aktører 
i branchen”, fortsætter Henrik 
Rolsted. 
”For det første råder vi over vores 
eget integrerede tavle og auto-
mationsværksted. Her udvikler 
og konstruerer vores kompetente 
team af programmører og soft-

wareudviklere el- og styretavler 
af enhver art og størrelse. Pa-
rallelt hermed løser de en lang 
række avancerede softwareopga-
ver med færdig dokumentation 
og tegninger – eksempelvis om-
kring PLC-programmering. 
For det andet har Bravida Oden-
ses erfarne industriteknikere 
og elektrikere, der blandt andet 
arbejder ude i marken med el-
teknisk assistance, indkøring og 
idriftsætning, udvidet kompe-

BRAVIDA DANMARK A/S I ODENSE

ww

Hjemmesider  |  Udvikling  |  Kommunikation
Vestergade 165C  |  5700 Svendborg  |  Tlf. +45 63 60 20 00

Email: post@uptime.dk  |  www.uptime.dk

facebook kampagner

AOF Center Fyn
Vestergade 23 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 73 73

info@aofcenterfyn.dk · www.aofcenterfyn.dk

Åbent hus på AOF Center Fyn
Lørdag den 14. marts 2015 - kl. 10.00-16.00

10.00  Velkomst i SALEN.

10.15  Børnekor fra Vester Skerninge Friskole
 v. Ulrich Klostergaard.

10.45  Modeopvisning v. Karin S. Lauritsen.

11.00  Egernkoret v. Margrethe Hune.

11.30  Arbejdersangkoret v. Jan Aagaard.

13.00-14.30  Foredrag om ”Det overvågede Danmark”. 
 v. Michael Jarlner, international redaktør 
 ved Politiken.  
 Herefter mulighed for spørgsmål og debat.

15.00 Musikalsk overraskelse, der vil levere glad og
 livsbekræftende musik med umiskendeligt jazz-præg.

10.00-16.00  Aftenskolen: Udstilling og arbejdende værksteder. 
 Toldbodhus Skole:
 Skolens band spiller musik,
 Åbne værksteder
 Kognitiv hjernetræning

Der er gratis kaffe, te og kage 
til alle vores besøgende.
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Naturama Svendborg · Dronningemaen 30 · 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 0650 · post@naturama.dk · www.naturama.dk

- er også for fynske  
 virksomheder…

Naturama i Svend-
borg og Fjord&Bælt 
i Kerteminde, der 
organisatorisk hører 
under samme paraply, 
byder på spændende 
oplevelser for børn og 
voksne, men fynske 
virksomheder, både 
små, mellemstore og 
store, kan så sandelig 
også få udbytte af de 
kulturelle institutioner

- Vi tilbyder alle virksomheder 
et partnerskab, som vi har i 
forskellige størrelser og dermed 
også priser, og vi kan tilmed 
skræddersy et partnerskab, så 
det passer til den enkelte virk-
somheds behov og ønsker, siger 
marketingkoordinator hos Natu-
rama, Christina Jarlgaard.

Flere partnerskaber
- Vi har allerede en del partner-
skaber, men vi vil meget gerne 
have flere og mener, at de vil 
være til gavn både for os for de 
firmaer, der opretter dem. Et 
sådant partnerskab kan firmaet 
bruge til kundepleje og til med-
arbejderpleje.
- Firmaet kommer med i et giv-
tigt netværk, hvor der hvert år 
holdes et arrangement for alle, 
og vi kan tilbyde en unik ramme 

om firmaets arrangementer for 
både kunder, ansatte og ansattes 
familier. Vi har også mulighed 
for at tilbyde bespisning af et 
større antal gæster og afholdelse 
af en demo-dag, hvor firmaet i 
vores omgivelser kan fremvise 
produkter for kunderne bare 
for at nævne nogle af de mange 
fordele, vi kan tilbyde vores part-
nere, siger Christina Jarlgaard.

Fokus på Grønland
I år kan Naturama fejre sit 10 
års jubilæum, og det markeres 
med en stor udstilling om folket 
og dyrelivet i Grønland kaldet 
»VED ISKANTEN«. Den åbnede 
i februar og kører, til Naturama 
vinterlukker i to måneder fra ud-
gangen af november. 
De mange tusinde mennesker, 
der hvert år besøger Naturama, 

kan dog stadig glæde sig over 
de faste udstillinger, og er man 
natur- og historieinteresseret og 
gerne vil besøge Naturama flere 
gange i løbet af et år, anbefaler 
Christina Jarlgaard, at man teg-
ner et årskort til 225 kr. Børn og 
unge til og med 17 år har gratis 
adgang til at besøge Naturama,  
der har åbent alle dage i skole-
ferierne fra 10-17. På hverdage 
har Naturama åbent tirsdag til 
søndag fra 10-16.

Vidste du...
at kroppen

optager naturlige
C-Vitaminer DOBBELT

så godt som 
kunstige?

Vedligeholder 
leddenes bevægelighed 

Lito® Olie
NYHED

Lito® Olie - 30 ml 
Forhandles 
www.litohyben.dk

Hyben Vital ApS’ originale produkter produceret på Langeland

Lito® Hyben LITOVET®

Lito®Hyben kosttilskud
Eneste hybenprodukt med placebokontrollerede for-
søg, der dokumenterer at hyben hjælper til vedlige-
holdelse af leddenes bevægelighed
Specielt udvalgte hyben med skal og kerne
Rosa Canina L - Lito® bær
Produceret efter en patenteret tørrings- / fremstil-
lingsmetode
100% naturprodukt
Ikke tilsat kunstige C-Vitaminer
Energigivende kvalitetsprodukt 

Hyben Vital Int ApS - Hyben Vital Vet ApS
Klavsebøllevej 2 - Tullebølle - 5953 Tranekær-62 50 16 92 - info@hyben-vital.com

Lito® Hyben - 250 kapsler eller 300g pulver
Forhandles   Helsekostbutikker - Matas

Apoteker - www.litohyben.dk

LitoVet® - 150g pulver
Forhandles 
Helsekostbutikker
www.litovet.dk 

 

ApS 

Klinisk dokumenteret 
LitoVet® øger hundens mobilitet
Højere kapacitet ved træning
Øget motivation for træning
Øget energi (ældre hunde)
Mere samarbejdsvillig
Mærkbart gladere
Forbedret pelskvalitet
Bedre udholdenhed
Øget smidighed
Produceret efter en patenteret tørrings- / fremstil-
lingsmetode
Ingen bivirkninger

Til tør og skadet hud

Lito® Olie til udvortes brug. 
Produceret efter en patenteret tørrings- / fremstil-
lingsmetode. 
100% koldpresset hybenkerneolie fra Rosa Canina L. 
Nærende og reparerende olie til tør og skadet hud.
Et kvalitetsprodukt.
Påsmøres i tyndt lag. 
Drøj i brug.

Fodermiddel til hunde
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Derfor skal du vælge  
en FDR-revisor
Foreningen Danske Re-
visorer (FDR) har eksi-
steret i over 40 år med 
base på Fyn. Foreningen 
rummer alle typer af 
revisorer.

FDR er en brancheorganisation, 
der gør det nemt for revisor at dri-
ve virksomhed. Ud over mulighe-
den for at bruge foreningens logo 
som kvalitetsstempel har for-
eningen unikke medlemstilbud. 
Her kan nævnes foreningsbetalt 
professionel rådgivning inden for 
skat og moms samt regnskab, 
revision og erklæringer. FDR 

Foreningen Danske Revisorer  ·  Munkehatten 32  ·  5220 Odense SØ  ·  Tlf.: 65 93 25 00 
Hjemmeside: www.fdr.dk  ·  E-mail: fdr@fdr.dk

FORENINGEN DANSKE REVISORER

stiller FDRaudit, som er forenin-
gens kvalitetssikringssystem, 
til rådighed ganske gratis. Med-
lemmerne får ligeledes tilsendt 
Danske Revisorer med fagligt 
og aktuelt læsestof 4 gange om 
året, og det ugentlige nyheds-
stof lander direkte i mailboksen.  
Hele efteråret er der altid pro-
gramsat et spændende kursus-
program til fordelagtige med-
lemspriser, hvor alle fagområder 
afdækkes, så revisor kan være 
sikker på altid at være opdate-
ret med nyeste faglige viden og 
samtidig opfylde efteruddannel-
seskravene.

Hvis du vælger en FDR-revisor, 
får du en revisor, der er kompe-

tent, velinformeret og har over-
skud til at opfylde dine behov 
som kunde. Dette får du, fordi 
FDR letter den travle hverdag for 
foreningens medlemmer i form af 
de unikke medlemstilbud, der er 
samlet på ét sted. Fortjenesten 
bliver, at du som revisors kunde i 
højere grad kan sættes i centrum.  
FDR udarbejder også nyhedsavi-
sen Nyt fra din revisor med ak-
tuel og værdifuld viden for den 

selvstændige erhvervsdrivende. 
Denne nyhedsavis kan du få til-
sendt af din FDR-revisor. 

Kerneværdierne for FDR er at 
være ærlig, troværdig, service-
orienteret og tæt på den min-
dre revisionsvirksomhed. Det er 
særdeles vigtigt med god og hur-
tig service i topklasse samt en 
skare af professionelle og velud-
dannede revisorer, hvilket i sid-
ste ende kommer dig som kunde 
til gode.

Find din lokale FDR-revisor via 
FDR’s hjemmeside, www.fdr.dk. 
På forsiden finder du et link til 
Find din revisor.

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk



 49

bowlnfun.dk

Prøv at 
skifte sko

kr. 219,-

Mødepakke
  Frokostbuffet eller aftengrillbuffet* 
 Frisk frugt 
  Vand, kaffe og the 
 Mødelokale med AV-udstyr mm.

*    Under 15 kuverter til frokost,  
serveres en frokostplatte/frokostret.
Aftengrillbuffet er inkl. stor salatbar

tænk anderledes - glade kollegaer og samarbejdspartnere giver gode resultater

Svendborg l 70 11 11 55 l Odense

søn-tors

fre-lør kr. 249,-

mødepakker 
Vi tilbyder flere typer af møde- 
pakker, hvor I frit kan benytte 
vores lokaler og AV-udstyr. 

Vi sammensætter også gerne 
en mødepakke, der passer til 
netop jeres behov og ønsker.

Ring 70 11 11 55 for mere info.
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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    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Anlægsgartner Preben Rask · Gartnervænget 8 · 5874 Hesselager · Telefon: 24 82 31 82
E-mail: prebenrask@webspeed.dk · Web: www.anlaegsgartner-prebenrask.dk

Anlægsgartneren 
springer ud

Temperaturerne stiger stille og 
roligt, så anlægsgartner Preben 
Rask har ikke problemer med at 
få dagene til at gå, selv om fro-
sten stadig kan titte frem.
De seneste ni år har jeg konstant 
haft to-tre måneders opgaver i 

Preben Rask har i 
de sidste mange år 
haft to-tre måneders 
arbejder i ordrebogen

min ordrebog. Mange af mine 
kunder er private kunder, der 
vender tilbage, hvis de f.eks. har 
købt hus og nu skal have anlagt 
haven.
De ved, at Preben Rask kan sit 
håndværk. Han er kvalitets-
bevidst og yder en god service, 
f.eks. på hovedgården Tiselholt. 
Igen i år skal voldgraven nemlig 
tømmes for vand, og stensætnin-
gen i graven have et løft:
Det er en arbejdsopgave, der står 
på i en to-tre års periode.
Ligeså snart frosten går helt af 

jorden, og det bliver marts-april, 
tager anlægsopgaverne for alvor 
fat.
Men vi er så småt i gang, laver 
trapper i granit, anlægger græs-
plæner og hække og hvad kun-
derne ellers ønsker.
Preben Rask har som noget nyt 
i år købt en specialklipper til 
traktoren, som kan klippe hegn 
og større hække samt græsra-
batter.62 62 12 18

www.ringebio.dk

20/1-25/1 kl. 19.30 70/35 kr.
22/1 kl. 14.00 Seniorbio
Danmarks Premiere
Biografklub Danmark

Kun onsdag 4/2 kl. 19.00 70 kr.
DOXBIO

Björn Afzelius: Tusen Bitar

5/2-11/2 kl. 19.30 70 kr.
American Sniper

26/1-28/1 kl. 19.30 60 kr.

29/1-3/2 kl. 19.30 60 kr.

Kun lørdag 31/1 kl. 14.00 60 kr.
i samarbejde med
foreningen Norden

Den Hundredårige der sprang
ud af vinduet og forsvandt

E U R O P A C O R P P R E S E N T S

#THEHOMESMAN /CINEMADANMARK

EN F I LM AF

TOMMY LEE JONES

TOMMY LEE

JONES
HILARY

SWANK

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l������� 41, e��� - 5750 r����

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 62 30 34
eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Alle retter - minimumsbestilling 10 couverter.

festtilbuD 2015 / Konfirmation

KONCERT

ØL,VIN OG GRI
LLPØLSER

Kongegade 12 · Nyborg

BILLETSALG

NEMBILLET.DK ...GØR NOGET VED MUSIKKEN
Vesterhavnen 1

Nyborg

7/2: Slotsmøllen Rocker.
Nyborg................................................................... kr 115,-

15/3: Odense Bandens forårskoncert med solister.
Magasinet i Odense...........................kr 285,- 265,-, 240,-

Eventyrbeat

HERMAN
HERMITS

præsenterer

+ SPECIAL GUESTS
18/4:Herman Hermits in concert + special guest.

Kansas City, Rødegårdsvej, Odense....................... kr. 210,-

nembillet.dk (..

Billetsalg på nembillet.dk - du kan også købe billetter ved personlig hen-
vendelse i receptionen på Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen i Odense.

K va øg ak å l af syl fe el bl d
Sydlandsk skinke med løg og figen kompot, samt saltristede mandler.
Cr et ta t d d ter s dr c yt te .

Rosastegt Kalveculotte.
Poulardbryr st i flødesauce tilsmagt med lime og mynte.
Klassisk broccolisalat med bacon og ristede græskarkerner.
Hjertesalat med marinerede grøntsager.
S v gt rt r.

Pi t ciek e m d ch kol ecr me jor rm uss .

E . b g rin .
Min. 10 kuverter.Pr. kuvert149,- Diner transportable

www.kjaerskoekken.dk
Ring og bestil 70 70 21 31

Årsbuffet 2015

Vinterbuffet
med et twist

100,-
Pr. kuvert

Eksklusiv

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030 Pr
.
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Konfirmations
buffet

Forret + Buffet + Dessert

189,-169,

TID til konfirmation...

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

r y s l i n g e f o r s am l i n g s h u s
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16 - 5856 Ryslinge - Tlf 62 67 13 32 - Mobil 29 29 96 08
ankeogmartins@hotmail.com - www.����������������������.��

HvoRfoR?
H��mm�la��t
K�alit�t�n
�ris�n

N�mt at ståm�d
DeRfoR

Natmad:
fl�d�l���r�t

aspar��ssupp�m�d
��d��ll�r.
H�rtil flüt�s

Kr. 25,-

Alt �r
���mm�-
la��t

Fantastisk standardbuffet
Andres luksus - vores standard

Panna Cotta kr. 25,-
Levering over hele Fyn - kr. 150,-

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-
Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

89,-
Buffet eller stegeret

Rejecocktail:
Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, caviar og

thousand island dressing. Hertil hjemmebagt flütes kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille, Rødvinsbraseret oksecuvette
Kamfilet fyldt m. orientalsk osteblanding, bulgursalat m.

nødder og æble/orangecreme, sprøde salater
med ”mormor” dressing, tomatsalat, flødekartofler

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

Natmad:
Flødelegeret asparges-
suppe med kødboller,

hertil flutes.
Kr. 25,-

������ �� ��
������ ���

01.06.15

Forlystelser 

TIRSDAG den 20. januar 2015 35

Annonce-telefon 
6262 1330

Følg med i Midtfyns 
Posten på internettet. 
Klik ind på 

www.midtfynsposten.dk 

og fi nd en række af 
ugens historier og 
billeder fra store og 
små begivenheder på 
Midtfyn.

 

Midtfyns Posten har sin egen side på Facebook.
Klik ind på

www.facebook.com/midtfynsposten

62 62 12 18
www.ringebio.dk
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Kun lørdag 31/1 kl. 14.00 60 kr.
i samarbejde med
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Den Hundredårige der sprang
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#THEHOMESMAN /CINEMADANMARK

EN F I LM AF

TOMMY LEE JONES

TOMMY LEE

JONES
HILARY

SWANK

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l������� 41, e��� - 5750 r����
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Stærk Sydbank har fokus 
på vækst i Svendborg

Da Henrik Borup Jeppesen til-
trådte som ny direktør for Syd-
bank i Svendborg i januar, var 
hans ansættelse et klart ønske 
om at styrke banken til øget 
vækst på Sydfyn.
- Der er sket en voldsom udvik-
ling i den finansielle sektor, siger 
Henrik Borup Jeppesen. Digita-
liseringen af kundekontakten 
og nedlæggelsen af filialer nød-
vendiggør, at der er synlig lokal 
ledelse og stærke rådgivere i 
banken, der magter at forstå og 
imødekomme kundernes behov.

Synlige medarbejdere
- Vi har en pragtfuld bankbyg-
ning centralt i Svendborg, og vi 
ønsker at gøre vore ca. 30 medar-
bejdere mere synlige og en større 
del af byens puls, hvor vi både 
betjener erhvervsliv og private 
kunder.
Vi har spidset pennen på rådgiv-
ningen og ledelsesfunktionerne 
på Klosterplads i Svendborg og 
står nu med et særdeles stærkt 
hold.
- Det betyder, at vi er klar til at 
byde nye kunder indenfor og tage 
os endnu bedre af de gamle kun-
der. Vi kan på stedet både rådgive 
og beslutte, og vi bestræber os på 
at leve op til målet om at være 
”byens bank” med korte beslut-
ningsveje og kvik ekspedition. 
Henrik Borup Jeppesen peger 
på, at stor kundetilfredshed og et 
netop offentliggjort kraftigt for-
bedret årsregnskab 2014 for hele 
banken og med udsigt til pæn ud-
byttebetaling giver selvtillid til at 
gøre forskellen for kunderne på 
det finansielle marked på Sydfyn. 

På billedet ses fra venstre afdelingsleder Steen Staffeldt, souschef Marianne Mortensen og direktør Henrik 
Borup Jeppesen.

Klosterplads 2 · 5700 Svendborg · Tlf.: 74 37 64 00
henrik.borup.jeppesen@sydbank.dk · www.sydbank.dk  

- Sydbank har tilfredse 
kunder, samtidig med 
at vi præsenterer et 
godt årsregnskab, si-
ger bankens nye lokale 
direktør, Henrik Borup 
Jeppesen. 

- Vore stærke samarbejdsrela-
tioner til specialister i og uden 
for banken og de mangeårige net-
værksrelationer med det øvrige 
erhvervsliv i byen er et rigtig godt 
fundament at stå på for udviklin-
gen her i Svendborg og omegn”. 

Bred bankerfaring
Den nye direktør i Svendborg 
har en bred bankerfaring fra 
både større og mindre banker. 
Han har ryddet op i og udviklet 
bankforretninger, og han har 
en tilsvarende karriere fra di-
rektørstillinger i det private er-
hvervsliv. Henrik Borup Jeppe-
sen kommer senest fra en stilling 
som succesfuld administrerende 
direktør i den fynske landbofor-
ening Centrovice.
- Bankverdenen har heldigvis 
genfundet sine gamle dyder, si-
ger Henrik Borup Jeppesen. Ud-
viklingen i Sydbank er særdeles 
fornuftig. Vi har vækst i udlånet, 
og indtægterne stiger i et meget 
konkurrencepræget marked. 
Dertil kommer, at nedskrivnin-
gerne falder, hvilket lover godt 
for vore kunders fremtidige ud-
vikling.

Byens og egnens bank
Sydbank har en betydelig mar-
kedsandel i Svendborg og omegn. 
Vi har drevet bank i Svendborg 
i over 140 år, og vi betragter os 
som byens og omegnens bank. 
Den position skal vi videreføre 
og udvikle gennem tæt kontakt 
til kunderne. 
Vi ønsker at være konkurrence-
dygtige og synlige i Svendborg og 
omegn for både private kunder 
og et sydfynsk erhvervsliv i ud-
vikling siger Henrik Borup Jep-
pesen.
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Fantastisk
standardbuffet

Andres luksus
- vores standard

Rejecocktail:
  Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, 

caviar og thousand island dressing
Hertil hjemmebagt flütes

kr. 25,-

89,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Gælder fra
02.01.15

Alt er
hjemme-

lavet

HvoRfoR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRfoR

Priser er 
gældende til 

01.06.15
R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s

Panna Cotta  

kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille
Rødvinsbraseret oksecuvette 

Kamfilet fyldt med orientalsk osteblanding
Bulgursalat med nødder og æble/orangecreme

Sprøde salater med ”mormor” dressing
Tomatsalat

flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt

Med hvide, brune og franske kartofler, 
vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Buffet eller stegeret

Natmad:
flødelegeret 

aspargessuppe med 
kødboller.

Hertil flütes

Kr. 25,-

Svendborg Festhus
Løvholmen 2
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 10 33
aps@post9.tele.dk

Det Gule Pakhus · 5700 Svendborg · Telefon 87 99 53 85
www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Der er mange gode grunde til at vælge
Andelskassen. Her ser du 13 af dem.

En personlig erhvervsrådgiver, der kender
dig og din virksomhed. Og som er til at
få fat i, når der er behov for det. Det kan
du forvente som erhvervskunde i Andels-
kassen.

Vi vil give den bedst mulige rådgivning og
sparring, så du trygt kan udvikle din virk-
somhed og føre de gode idéer ud i livet.

Aftal et møde med Andelskassen. Så kan
du høre mere om, hvad vi kan gøre for din
virksomhed – og du kan fortælle os, hvad
du forventer af din bank.

Vi glæder os til at se dig!

Henrik Olsen
Erhvervsdirektør
Tlf.: 87 99 53 97
heo@andelskassen.dk

Lise Kjærulf
Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 59 36
lks@andelskassen.dk

Anne Dorte Lemvig
Kundemedarbejder
Tlf.: 87 99 52 74
adk@andelskassen.dk

Dorthe Brylle
Formuekonsulent
Tlf.: 42 40 90 73
dob@andelskassen.dk

Claus Albjerg
Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 54 05
cla@andelskassen.dk

Henning B. Rasmussen
Senior Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 52 83
hra@andelskassen.dk

Majbritt Birkholm
Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 52 68
mbi@andelskassen.dk

Lene Olling
Kundemedarbejder
Tlf.: 87 99 53 86
oll@andelskassen.dk

Paul Hansen
Kundemedarbejder
Tlf.: 87 99 53 96
pha@andelskassen.dk

Merete Vilhelm
Kundemedarbejder
Tlf.: 87 99 52 69
mjw@andelskassen.dk

Per Larsen
Erhvervskundechef
Tlf.: 87 99 52 70
pla@andelskassen.dk

Peter Albeck
Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 52 61
pal@andelskassen.dk

Torben Pahuus
Senior Erhvervsrådgiver
Tlf.: 87 99 52 62
tpa@andelskassen.dk

Tirsdag den 24. februar 201510 Penge og økonomi

 ✪ Bankfolkene har forrygende travlt for tiden. Kunderne vil have omlagt lån som sjældent set.  IllustratIon: Gert ejtontekst: rune heidtmann

ruhe@erhvervsavisenfyn.dk

Starten af februar var en ual-
mindeligt travl tid for bankråd-
giverne i Middelfart Sparekasse. 
Det pludselige rentefald fik 15 
procent af alle bankens kunder 
med realkredit til at henvende 
sig.

- De vil alle have tjekket deres 
lån for at se, om det kan betale 
sig at konvertere, siger Martin 

alle vil 
have fast 
lav rente
KonverTerin-
ger: Bankansatte ar-
bejder over for tiden. 
Kunderne vil have bil-
lige fastforrentede lån. 
I januar og starten af 
februar konverterede 
Nykredit flere lån end 
de har gjort i mange år

Vittrup, der er rådgiver i Mid-
delfart Sparekasse.

Og travlheden mærkes også 
hos kreditselskaberne. 
- Vi oplever lige nu større aktivi-
tet, end vi har oplevet i mange år, 
siger områdedirektør i Nykredit, 
Jens Østergaard.

Faktisk skal man helt tilbage 
til 2005 for at se samme aktivi-
tet, skriver Realkreditrådet i en 
pressemeddelse:

Rekordstort antal tilbud
- I januar måned har vi set et re-
kordstort antal lånetilbud. Det 
skal ses i sammenhæng med den 
faldende rente, og at det har væ-
ret attraktivt at omlægge sit lån 
inden udgangen af januar. 

Formentlig er der tale om en 
af de største konverteringsbøl-
ger i næsten 10 år, siger Peter 
Jayaswal, underdirektør i Real-
kreditrådet, og fortsætter:

- Sidst vi så lige så mange lå-
netilbud var i efteråret 2005, da 
lån med 4 pct. i fast rente var 

en mulighed. Dengang blev det 
betragtet som en super lav rente. 
Men i dag er renten halveret, si-
ger han.

Konverterer milliarder
Den store interesse for omlæg-
ning af lån rammer hovedsage-
ligt de husstande, som har fast-
forrentet 3,5 procent. For den 

gruppe kan det oftest betale sig, 
siger Martin Vittrup.

- Det er klart, at det koster 
noget at lægge om. 

Der er nogle gebyrer, banken 
skal tjene lidt, og kreditselskabet 
skal have lidt og obligationshol-
derne bagved skal have lidt. 

Men det kan i mange tilfælde 
godt betale sig, siger han.

Derfor er der også mange som 
lægger om. Og Nykredit har de 
sidste 14 dage haft mere travlt 
end noget som helst andet tids-
rum i de sidste mange år.

- Alene på Fyn konverterer 
vi både private kreditter og er-
hvervslån, siger områdedirektør 
Jens Østergaard.

Nykredit har ikke endnu ikke 

opgjort, præcist hvor travlt de 
har haft. 

Og noget tyder på, at travl-
heden kommer til at fortsætte:

- Tingene normaliserer sig, 
når renten stiger. 

Der er bare ikke noget, der 
tyder på, at den skulle gøre det 
i nærmeste fremtid, siger Jens 
Østergaard.
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Dit stærke Vi vil Svendborg! 
lokale alternativ    
På udkig eft er en ny økonomisk sparringspartner? 
I Sparekassen Fyn hjælper vi dig med at holde styr 
på privatøkonomien og giver dig, med afsæt i de 
lokale forhold, kompetent rådgivning om daglig 
økonomi, bolig og pension.   

Har du lyst til at høre mere så giv os et ring eller 
send os en e-mail - vi svarer indenfor 24 timer.  Du er 
selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi vores 
fi lial Tinghusgade 35 - så giver vi en kop kaff e!

Sparekassen Fyn, Svendborg afd. 
Tinghusgade 35, 5700 Svendborg

Vind en miniferie for hele familien
Booker du et møde med os inden udgangen af 

marts deltager du samtidigt i lodtrækningen om en 
miniferie for hele familien i Lalandia og Legoland. 

Stine Holm, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5484     smh@sparfyn.dk

Dea Madsen, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5483     dbu@sparfyn.dk

Marie Nielsen, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5482     mln@sparfyn.dk

Brian B. Sørensen, Filialdirektør
Tlf.: 6548 5481     bbs@sparfyn.dk

CK Revision v/Carsten Klint  •  Ved Vejgården 34  •  5270 Odense N  •  Tlf.: 26 18 65 35  •  E-mail: ck@ckrevision.dk

CK Revision 
- klar til at hjælpe dig igen

Jeg har efter 10 år som revisor 
ved Dansk Revision og 5 år som 
direktør for Foreningen Dan-
ske Revisorer valgt at lade min 
virksomhed, CK Revision, optage 
hverdagen igen. 
Mit valg er blevet modtaget me-
get positivt af mine omgivelser, 
siger Carsten Klint. 

Med de mange års erfaring både 
som selvstændig og som ansat på 
det private arbejdsmarked har 
Carsten Klint igen fået lysten til 
at drive virksomheden som sin 
fuldtidsbeskæftigelse. Dette gør 
han fra privatadressen i Odense 
N, hvor de første kunder allerede 
har meldt deres ankomst – heri-
blandt nogle af Carstens gamle 
kunder.

”Mit hovedområde er små selv-
stændige virksomheder og sel-
skaber, som jeg assisterer med 
bogføring, lønregnskab, moms-
regnskab, årsregnskab, selvangi-
velse, budgetter mv. 
Jeg har desuden erfaring med 
rådgivning af iværksættere lige 
fra det første budget skal lægges 
til årsregnskabet skal laves.”

Carsten Klint fortæller, at det 
vigtigste for ham er, at kunden 
får så faglig og kompetent rådgiv-
ning som muligt. ”Mine kunder 
skal bruge deres energi på det, de 
er gode til i deres virksomhed, så 
kan jeg tage mig af tal-arbejdet.” 

Det centrale for CK Revision er 
troværdighed, seriøsitet, faglig 
kompetence og god service, hvil-
ket Carsten Klint sætter en ære i, 
at hans kunder kan mærke. 

Til oktober har  
CK Revision eksisteret i 
30 år, men i de sidste  
15 år har virksomheden 
blot været en  
bibeskæftigelse for  
Carsten Klint. 
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Kompetent og
personlig rådgivning
Har du brug for en finansiel rådgiver
for at udvikle din virksomhed? Fortæl
os om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre
dem. Kontakt os for et møde, eller læs
mere på nordea.dk/erhverv

Gør det muligt

Tinghusgade Afdeling
Tinghusgade 22
62 22 47 17
nordea.dk

SVENDBORG ERHVERV
Centrumpladsen 8
5700 Svendborg
70 33 44 44
nordea.dk

Det er mig som underviser dig i hele forløbet, både 
på manøvrebanen og som instruktør på glatbanen 
(køreteknisk anlæg), så jeg kan følge dig i din ud-
vikling og uddanne dig til at blive en dygtig bilist.
– altså ingen fremmede undervisere eller lange ture 
til Jylland for at komme på glatbane…

KUN KR.  .......................................9.995,- 
incl. teoribøger (værdi kr.450,-) plus lån af cd med prøver

Køreskolen Albjerg - Ørbækvej 1 - 5700 Svendborg
Tlf.: 2032 3501 - mail: albjerg@ks-a.dk - www.ks-a.dk

Kørekort til almindelig bil
Personlig undervisning fra start til slut

Albjerg Brakes ApS · Grønnemosevej 9 · 5700 Svendborg · Værkstedstlf.: 5160 4882 
Telefon: 62 26 24 91 · E-mail: brakes@maskintec.dk · Web: www.maskintec.dk

Unikt specialværksted
fortsætter i Svendborg
Peder Albjerg har overta-
get Mekonomens spe-
cialværksted - erfarne 
ansigter fortsætter

Det er rigtig godt for lokalområ-
det, at vi bibeholder specialværk-
stedet, så alle autoværksteder og 
industrier med specialopgaver 
kan få løst dem lokalt.
Sådan lyder det fra direktør, Pe-
der Albjerg, Stenstrup. 
Han købte for kort tid siden 
specialværkstedet bagved den 
tidligere reservedelsbutik i Me-
konomen-kæden på Grønnemo-
sevej. Specialværkstedet stod til 
at lukke sammen med butikken, 
men med Peder Albjergs overta-
gelse af Grønnemosevej 9, fort-
sætter værkstedet som hidtil.

Værkstedet har skiftet navn til 
Albjerg Brakes ApS, og tilbyder 
bl.a. industriafvejning, kardan-
service samt trykprøvning, plan-
slibning og fræsning af topstyk-
ker og ventiler.
Karl Søberg, som nu er daglig 
leder af specialværkstedet, har 
31 års erfaring på specialværk-
stedet, og Bendt Pedersen, som 
har været ansat i snart 50 år, 
fortsætter også:
Vi mærker allerede, at kunderne 
er glade for, at værkstedet fort-
sætter. Det er samme gode ser-
vice, som de har været vant til 
og de samme kompetente medar-
bejdere, som behandler ordrerne, 
siger direktør Peder Albjerg.

Win-win situation
Peder Albjerg har siden 2008 

stået i spidsen for virksomheden 
Albjerg’s Maskintec A/S i Sten-
strup.
Her har han gennem årene bl.a. 
opbygget en ekspertice i service-
ring og reparation af suge- og 
blæseanlæg til landbruget og 
industrien.
For tre år siden overtog firmaet 
de 3500 kvm. store bygninger fra 
det tidligere BNM, Busch, i Sten-
strup og flyttede sin produktion 
til Gl. Sognevej i Stenstrup:
Vi har i mange år haft et godt 
samarbejde med specialværkste-
det i Svendborg, så da jeg hørte, 
at det skulle lukke, måtte jeg 
handle.
Det er en win-win situation. 
Værkstedet fortsætter i Svend-
borg, og vi kan administrere 
virksomheden fra kontoret i 
Stenstrup.

GIV EN GAVE! 
Mangler du give-aways til en messe eller 
kampagne, Profiltøj eller gave til firmaets  
kunder og ansatte... - SÅ SPØRG OS!

Lysemosegyden 3 · 5683 Haarby · Telefon: 6373 0042
info@azreklamegaver.dk · www.azreklamegaver.dk
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Unikt specialværksted
fortsætter i Svendborg

Sæsonfrokost
Også god til 

påske
Hvide sild

Karrysalat

Sennepsild

½ kogt æg

Kold lammekølle i skiver med mintgelé

Mørbradbøf med bløde løg og asier

Lun leverpostej med champignon og bacon

Gammeldags æblekage  
med flødeskum og ribsgelé

Brieost med druer og rød peber

  

114,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Alt er
hjemme-

lavet

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
Derfor

Tilbuddet gælder 
indtil 12. 4. 
Herefter er  

prisen kr. 129,-  
pr. couvertR Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s

Brød og smør  
kr. 15,- pr. kuvert

Forretter
Du vælger selv hvilken
• Rejecocktail
• Kyllingesalat på salatbund  
 med pesto
• Tarteletter med høns i asparges

Buffet 1
Kr.  ....................159,- pr. pers.
• Kalveculotte
• Fyldt nakkefilet
• Flødekartofler
• Grøn salat
• Pastasalat
• + 1 valgfri forret

Buffet 2
Kr.  ....................200,- pr. pers.
•  Stegt oksefilet
•  Fyldt kalkunbryst
•  Ovnstegte små kartofler
•  Skysauce
•  Broccolisalat
•  Pastasalat
•  Grøn salat
• + 1 valgfri forret

ALLE DAGE FRA 8:00 TIL 22:00 – OGSÅ WEEKEND OG HELLIGDAGE

DE FYNSKE KOKKE
Telefon: 71 12 00 40
info@de-fynske-kokke.dk
www.de-fynske-kokke.dk

Buffeter til forårets fester

Minimum 15 personer pr. buffet.  
Husk vi har gratis levering på hele Fyn.

Hvis du har andre ideer til en buffet, 
kontakt os endelig og vi laver et forslag til dig…
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Med Svendborg Ser-
vice & Teltudlejning 
skal man blot selv 
sørge for gæsterne

når man lejer hos  

Det er sjovt og hyggeligt at holde 
festen derhjemme. Så kan man 
gøre, som man vil. Vælge den stil, 
der passer og få det hele til at gå 
op i en højere enhed. 
Man kan vælge de stole, gæsterne 
skal sidde i. Farven på dugen og 
servietterne samt pynt på bordet. 
Alt vælger man selv.
Det er dejligt at holde fest el-
ler markere noget på den måde, 
uanset om det er en barnedåb, et 
sølvbryllup eller en begravelse, vi 
taler om. Det mærker daglig leder 
Nicolai Müller og hans medarbej-
der, Jeanette Ejstrup.
Så de har susende travlt, og trods 
det kolde udendørs vejr, er der 

forårsfornemmelser indendøre. 
Vi har travlt med bestillinger på 
konfirmationer som hører til års-
tiden, men vi har også travlt med 
at arrangere sommerbryllupper, 
kobberbryllupper eller guldbryl-
lupper.
Vi leverer festen, telt, musik, ser-
vice, maden, pynt, bordkort, lys, 
duge servietter – ja, vi leverer to-
tal-løsninger uanset hvilken fest, 
vi taler om. Det eneste, kunden 
selv skal, er at sørge for gæsterne, 
siger Nicolai Müller. Han star-
tede efter nytår men er heldig at 

have Jeanette Ejstrup som med-
arbejder. Hun har nemlig været 
med i firmaet i over fire år.

Kvalitet hver gang
Når de går på arbejde, får de kun-
dernes festønsker til at gå i opfyl-
delse »med et smil, til tiden og til 
konkurrencedygtige priser«.
Det er utroligt vigtigt for os, at 
kunden er tilfreds hele vejen, og 
at tingene er i orden, så det skal 
bare være i orden hver gang.
Vi skaffer alt, lys, stofservietter, 
engangs-servietter, perler, bord-
kort, ja alt, og der er ingen ordre, 
der er for lille. 
Og dét, vi ikke lige har her, det 
skaffer vi, pointerer Nicolai Mül-
ler.

Svendborg Service & Teltudlejning · Østre Havnevej 37 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 20 49
E-mail: kontakt@svendborgudlejning.dk · Web: www.svendborgudlejning.dk · Web: www.svendborgtelte.dk
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BILHUSET-SVENDBORG – Grønnemosevej 12 – 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 21 07 86 – Mail: info@bilhusetsvendborg.dk – www.bilhusetsvendborg.dk 

Fra leasing til ejerskab
Bilhuset-Svendborg er 
AutoMester. Her reparerer 
man alle typer køretøjer 
og har forsikringsgod-
kendt skade- og lakcenter, 
og så leaser eller lejer 
man biler ud.

Da Niels Sørensen for et par år 
siden flyttede sin bilforretning 
og værksted fra Hovedvejen i 
Stenstrup til Grønnemosevej, fik 
han for alvor lyst og rum til at 
udvide med nye aktiviteter.
- Jeg er jo selv en slags iværk-

sætter, siger Niels Sørensen. Jeg 
blev selvstændig for 15 år siden, 
og nu vil jeg gerne tilbyde hånd-
værkere eller andre, der kunne 
tænke sig at blive selvstændige, 
at de kan lease en ny varevogn 
på gode betingelser uden at skul-
le belaste kassekreditten med en 
investering i en ny varevogn.

Overtag leasingbilen
- Leasing er i dag en populær 
mulighed for at undgå en stor in-
vestering og i stedet få en rimelig 
driftsudgift. Hos mig kan man 
lease det mærke og den størrelse 
varevogn, som man kan tænke 
sig. Vi laver så en leasingaftale. 
Når den er på plads, så er man 

jo kørende. Det nye hos Bilhuset-
Svendborg er, at man i aftalen 
kan flette den pris ind, som man 
ved aftalens udløb skal betale for 
at få ejerskab til leasingbilen.
Ud over reparationer og vedli-
geholdelse af alle typer biler så 
har flytningen også betydet en 
udvidelse med skadeservice og 
alle former for lakarbejde. Der-
til kommer udleje af person- og 
varevogne.
- Jeg er bidt af specielle biler, der 
trænger til en kærlig hånd, siger 
Niels Sørensen. Jeg har kunder, 
der kommer med en lidt medta-
get bevaringsværdig bil. Så giver 
jeg et tilbud på at gøre den til et 
pragteksemplar og en fryd for 
øjet og for ejeren.

Murermester Carsten Andersen · Gartnervænget 10 · 5874 Hesselager · Tlf.:  20 40 41 70
E-mail: carsten.andersen@privat.tele.dk  · Web: www.carsten-murer.dk

MURERMESTER 
CARSTEN ANDERSEN
”Jeg startede i murerfaget i 1993, 
hvor jeg kom i lære hos murer-
mester Søren Madsen i Brænde-
skov”, fortæller Carsten Ander-
sen. ”I 2002 overtog jeg min gamle 
mesters firma, og samtidigt flyt-
tede vi firmaet til dets nuværende 

adresse i Hesselager. Vi løser alle 
opgaver indenfor murerfaget, 
store som små. Vores indsats byg-
ger på en høj grad af faglig viden, 
erfaring og ekspertise. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Det vigtigste pejlemærke 
i den travle hverdag er at løse de 
aftalte opgaver til aftalt tid og 
pris. Murermester Carsten An-
dersen står for veludført dansk 
kvalitetshåndværk.”  

Fra nybyg og renovering 
til bevaringsværdige 
bygninger
”I gennemsnit opfører vi to-tre 
huse om året. Derudover spæn-
der arbejdsfeltet fra badeværel-
ser, ombygning og renovering til 
løsning af specialopgaver i for-
bindelse med bevaringsværdige 
bygninger. Kundekredsen, som 
geografisk udspringer i det det 
syd- og østfynske lokalområde, 
består af private kunder, virk-

Det travle håndværkerfirma med seks ansatte inklusi-

ve mester selv arbejder allround i murerfaget og løser 

en lang række meget forskellige opgaver for private, 

virksomheder og offentlige institutioner

somheder og forretninger samt 
offentlige institutioner. For den 
lokale Eurospar her i Hesselager 
som i løbet af foråret skifter navn 
til Meny, har vi netop lagt sid-
ste hånd på opførelsen af en ny 
slagterafdeling. Dette projekt re-
sulterede blandt andet i helt nye 
omklædningsfaciliteter samt en 
mindre udvidelse og modernise-
ring af delikatessen. Alle interes-
serede er velkomne til at kontak-
te os for et uforbindende tilbud”, 
slutter Carsten Andersen. 
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ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear
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ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

LOGO

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 
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Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.
Det er bare et lile udvalg, se mere på id.dk. Der kan I finde masser af inspiration og I er meget velkomne til at kontakte os.

Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 77 02
www.sporten-svbg.dk
sporten@kabelmail.dk

Stenbankevej 2  ·  5771 Stenstrup  ·  Tlf.: 20 19 47 51  ·  Mail: fv.sandblaesning@mail.dk  ·  www.fv-sandblaesning.dk

Pas godt på de bløde værdier
Bygningens facade er 
ejerens visitkort, siger 
Flemming Vilhelmsen. 
Han har 30 års erfaring 
med sandblæsning og 
overfladebehandling.

- Sandblæsning er et fantastisk 
værktøj til at få det smukke frem 
i ældre bygninger og til at vedli-
geholde alle typer ejendomme, 
siger Flemming Vilhelmsen. Han 
har i 30 år beskæftiget sig med 

sandblæsning. Han grundlagde 
firmaet FV Sandblæsning ApS 
og har tilkøbt først JF Sandblæs-
ning og her ved det seneste års-
skifte Fyns Facade Service.

Kræver omtanke
- Sandblæsning er et håndværk, 
der kræver omtanke, siger Flem-
ming Vilhelmsen. Arbejdet udfø-
res som regel i samarbejde med 
den der har entreprisen, som re-
gel en murer. Arbejder man med 
gamle klenodier som bygninger 

med tegl og bindingsværk, så skal 
man passe på de bløde værdier. 
En smuk facade er ejerens og byg-
ningens visitkort. Det kan være 
opgaver på slotte og herregårde, 
eller for eksempel, som vi også 
har passet godt på: Klokketårnet 
i Faaborg og Egebjerg Mølle.
Flemming Vilhelmsen kan gå 
hårdere til værks, hvis der er tale 
om industrielt byggeri, hvor der 
skal moderniseres og investeres 
i nye energibesparende vinduer 
og døre. - Vi arbejder hele tiden i 
tæt kontakt ikke blot med ejerne, 

men også med arkitekter, murer- 
eller malerfirmaer. Vi er deres 
garanti for veludført arbejde, si-
ger Flemming Vilhelmsen.

Huset skal ånde
- Et hus, hvor gammel maling 
skaller af og er fugtigt, taber 
ikke blot i værdi, siger Flemming 
Vilhelmsen. Det skal også kunne 
ånde. Vi sørger for en omhyggelig 
sandblæsning, der kan genskabe 
husets udseende, sparer energi og 
giver værdi for ejerne.

BILHUSET-SVENDBORG – Grønnemosevej 12 – 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 21 07 86 – Mail: info@bilhusetsvendborg.dk – www.bilhusetsvendborg.dk 

Fra leasing til ejerskab
Bilhuset-Svendborg er 
AutoMester. Her reparerer 
man alle typer køretøjer 
og har forsikringsgod-
kendt skade- og lakcenter, 
og så leaser eller lejer 
man biler ud.

Da Niels Sørensen for et par år 
siden flyttede sin bilforretning 
og værksted fra Hovedvejen i 
Stenstrup til Grønnemosevej, fik 
han for alvor lyst og rum til at 
udvide med nye aktiviteter.
- Jeg er jo selv en slags iværk-

sætter, siger Niels Sørensen. Jeg 
blev selvstændig for 15 år siden, 
og nu vil jeg gerne tilbyde hånd-
værkere eller andre, der kunne 
tænke sig at blive selvstændige, 
at de kan lease en ny varevogn 
på gode betingelser uden at skul-
le belaste kassekreditten med en 
investering i en ny varevogn.

Overtag leasingbilen
- Leasing er i dag en populær 
mulighed for at undgå en stor in-
vestering og i stedet få en rimelig 
driftsudgift. Hos mig kan man 
lease det mærke og den størrelse 
varevogn, som man kan tænke 
sig. Vi laver så en leasingaftale. 
Når den er på plads, så er man 

jo kørende. Det nye hos Bilhuset-
Svendborg er, at man i aftalen 
kan flette den pris ind, som man 
ved aftalens udløb skal betale for 
at få ejerskab til leasingbilen.
Ud over reparationer og vedli-
geholdelse af alle typer biler så 
har flytningen også betydet en 
udvidelse med skadeservice og 
alle former for lakarbejde. Der-
til kommer udleje af person- og 
varevogne.
- Jeg er bidt af specielle biler, der 
trænger til en kærlig hånd, siger 
Niels Sørensen. Jeg har kunder, 
der kommer med en lidt medta-
get bevaringsværdig bil. Så giver 
jeg et tilbud på at gøre den til et 
pragteksemplar og en fryd for 
øjet og for ejeren.
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Energimærkning

Tilstandsrapport
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Køberrådgivning

Nybygning

Om- og tilbygning

Din lokale arkitekt og rådgiver....

Renovering
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LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

MT Skovballe · Skaregårdsvej 7 Tåsinge ·  5700 Svendborg · Tlf: 62 21 40 00  · Mobil: 22 86 40 66
Web: www.mtskovballe.dk · Mail: info@mtskovballe.dk

Uanset om du som privat 
eller virksomhed skal 
have udført hegns- eller 
træ-arbejde, så har fir-
maet MT Skovballe altid 
en løsning.

Har du måske et træ, der er van-
skeligt at fælde eller har du som 
virksomhed planer om at få ryd-
det et større stykke naturareal, 
så er det blot nogle få af opga-
verne indehaveren af firmaet MT 
Skovballe, Morten Larsen, kan 
hjælpe dig med. 
Faktisk er Svendborg-firmaet i 
stand til at udføre langt de fleste 

opgaver, der involverer pleje af 
naturen. Også såkaldte special-
opgaver.
Hvis jeg skal nævne nogle eksem-
pler på noget af det arbejde, jeg 
udfører for både private og virk-
somheder, så er det alt hegnsar-
bejde samt alt skov- og træpleje, 
fortæller Morten Larsen.

Arbejder for  
Hede Danmark
Udover adskillige lokale kunder, 
har han nu også i fem år haft 
Hede Danmark som kunde. Lige-
som Morten Larsen samarbejder 
med flere forskellige lokale kir-
ker. Dertil kommer at MT Skov-
balle også udfører naturpleje på 
øerne i det sydfynske. Dette kan 

eksempelvis være opsætning af 
kreaturhegn og etablering af 
drikkesystemer til kreaturer.
Jeg bliver tit brugt som en slags 
underentreprenør af forskellige 
større firmaer, som kan bruge 
min ekspertise inden for træfæld-
ning og naturpleje, siger Morten 
Larsen.
Når snakken falder på helt kon-
krete specialopgaver, så giver 
Morten Larsen følgende eksem-
pler. Topkapning, anlæggelse af 
ridebaner og vildthegn. Det er 
blot nogle af opgaverne. Uanset 
hvilke udfordringer private eller 
virksomheder står overfor, når 
det gælder pleje af naturen, så er 
de velkomne til at kontakte mig, 
slår Morten Larsen fast.

Specialist i naturens pleje
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Alt i GPS-maskinstyring 
Entreprenørfirmaet 
Vejstrup Maskinstation 
A/S forhandler, leverer, 
monterer og supporterer 
avanceret GPS-maskin-
styring til gravemaskiner, 
dozere m.m.

Årelang erfaring og ekspertise i 
maskinstyring via 3D-GPS gør 
det fynske entreprenørfirma Vej-

strup Maskinstation til eneste 
danske firma, der leverer hele 
pakken, når det gælder GPS-
maskinstyring.
Vi udfører alt fra Opmåling 
med egen 3D GPS-Rover, Land-
måling, Projektering, Konver-
tering af data til XML-format 
som er formatet man bl.a. an-
vender i fremtidens GPS-Ma-
skiner – til KS-dokumentation 
efter Gravemaskinerne har 
forladt byggepladserne. - Vi for-
handler desuden DigPilot, det 

anerkendte norske system til 
GPS-maskinstyring. Samtidigt 
underviser vi entreprenører og 
maskinførere i systemet – bl.a. 
ude hos kunderne - lige som vi 
leverer og monterer systemet og 
tilhørende data til maskiner lan-
det over. Desuden tilbyder vi en 
hotline, så virksomheder hurtigt 
får hjælp til at håndtere denne 
maskinstyring. Sådan forklarer 
GPS-Coordinator Flemming Pe-
dersen, Entreprenørfirmaet Vej-
strup Maskinstation.

Flytbart system  
– dækker hele landet
Ved hjælp af 3D-GPS-maskinsty-
ring udfører gravemaskiner og 
deres førere deres opgaver med 
stor nøjagtighed, ned til få centi-
mers tolerance på opgaverne. 
Det norske DigPilot-system har 
blandt andet den fordel, at det 
let og hurtigt kan flyttes mellem 
flere gravemaskiner og dozere 
m.m. 

Entreprenørfirmaet Vejstrup Maskinstation A/S · Ådalsvænget 4 · 5882 Vejstrup · Tlf. 28 71 02 24 / 62 28 14 43  
www.vejstrup-maskinstation.dk · fmp@vejstrup-maskinstation.dk

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events
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Forårsudsalg: 

Vanvittig lav pris på service leasing 
af Mercedes-Benz Vito fra 1.795 kr./md.
Lige nu kan du lease en række demo Mercedes-Benz Vito varebiler til meget fordelagtige priser. 
 Tilbuddet gælder kun hos P. Christensen®, hvor du f.eks. kan vælge vores attraktive standard tilbud på 
service leasing af Mercedes-Benz Vito i 48 måneder. Service leasing ordningen  inkluderer 15.000 km 
pr. år og fuld service i hele perioden.* Hvis du ønsker det, kan du også få en skræddersyet service 
leasing ordning, der gælder i en længere periode og for et ønsket kilometerantal.

Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre Mercedes-Benz varebiler, så 
kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks  autoriserede Mercedes-Benz 
forhandler og værksted. Ring allerede i dag, besøg en af vores salgs afdelinger eller 
læs mere om leasing af Vito på brugtevarebiler.dk/leasing

Bemærk: Kun få biler på lager

*Fuld service omfatter alt nødvendigt reparations- og vedligeholdelsesarbejde, dvs. servicearbejde 
i henhold til bilens serviceplan, reparationer samt sliddele (reservedele, der udskiftes regelmæs-
sigt som følge af almindelig slid).
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Velkommen til NATURAMAS 
10 års Jubilæumsudstilling. 
Oplev Grønlands storslåede 
natur, spændende historier
og sjove aktiviteter.

VED 
  ISKANTEN 
                                     smukt & farligt 

Dronningemaen 30 
Svendborg  

T+45 62 21 06 50
 www.naturama.dk

at udbygge og renovere. Kirkeby 
Tømrer spænder fra traditionelt 
håndværk til det mest moderne 
byggeri. Ring og hør nærmere”, 
slutter Brian Ømand. 

Den travle tømrer/sned-
kervirksomhed, der ved 
grundlæggelsen i 2005 
beskæftigede en enkelt 
medarbejder udover 
indehaver Brian Ømand, 
har i dag en medarbej-
derstab på 5-10 ansatte 
afhængigt af årstiden og 
antallet af projekter 

”Kirkeby Tømrer løser alle til 
faget hørende opgaver”, fortæl-
ler Brian Ømand. ”I den travle 
hverdag spænder vi lige fra ny-
byg til alle former for renove-
ring, om- og tilbygning. 

Blandt vore største aktiviteter 
er udskiftning af tage samt døre 
og vinduer. Kirkeby Tømrer 
benytter udelukkende danske 
kvalitetsprodukter fra leveran-
dører som Bøllemosen, STM og 
Outrup.      

Optimisme og tro  
på fremtiden
”Kirkeby Tømrer betjener en 
bred vifte af kunder, som type-
mæssigt fordeler sig på erhvervs- 
og privatkunder samt offentlige 
institutioner. De fleste af vore 
kunder har til huse i det sydfyn-
ske lokalområde, men vi flytter os 
gerne efter arbejdet. 
Vi løser også en del opgaver i 
Odense-området, hvor vi eksem-
pelvis har opført en række ny 
typehuse. Med forårets komme 
er der nye, spændende projekter 
på vej. 
Til forskel fra den lidt afventende 
stemning, der i de senere år har 
præget stemningen, kan vi i år 
glæde os over en spirende opti-
misme og tro på fremtiden. Det 
kommer til udtryk gennem en ge-
nerelt øget interesse hos kunder-
ne - både for at bygge nyt og for 

Kirkeby Tømrer · Rødmevej 62 A · 5762  Vester Skerninge · Telefon: 62 22 80 86 · Mobil: 51 32 89 90
E-mail: brian@kirkeby-tomrer.dk · www.kirkeby-tomrer.dk  / www.troense-tomrer.dk
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Svendborg Bycenter, 5700 Svendborg, tlf. 6226 5080 · www.skoringen.dk

SLUTSPURTEN STARTER TORS
DAG D. 29. JANUAR

Kun i februar

Supertilbud på
vinduer og døre fra

kirkeby tømrer
t�����- & S������������� apS

Ring for et
uforpligtende
besøg
-det vil du
ikke fortryde!

Rødmevej 62 ∙ 5762 V. Skerninge
Mobil 5132 8990 ∙ brian@kirkeby-tomrer.dk

www.kirkebytømrer.dk

Tirsdag den 27. januar 201568

af karl edvard hansen

svendborg: Den private 
børnehave i Tved, Solstrålen, 
har det forgangne år sat sig nogle 
vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
kan udtrykke sig følelsesmæs-
sigt, og at de kan begå og regu-
lere sig socialt. Herudover læres 
meget andet i børnehavetiden, 

men det personlige, sociale og 
inkluderende miljø, er de ud-

viklingsområder, vi lægger eks-
tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
- og når dem

 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
børnehave, Solstrålen.  foto: Karl Edvard HansEn



Restaurant Ærøs nye 
ejer er på drømmejob 
hver dag

Det var en drøm, der gik i 
opfyldelse for mig. Jeg er fra 
Esbjerg, så jeg har det rigtig 

skønt med at arbejde her på 
havnen og opleve Ærøfærgen, 
når den kommer og sejler. Det 
er fantastisk. Det er et havne-
miljø, jeg elsker.
Käthe Nielsen, forpagter af 
Restaurant Ærø, kan ikke få 
armene ned. Siden maj sidste 
år har hun taget på drømme-
job hver dag.
Som ejer af restauranten på 
havnen arbejder hun i smuk-
ke gamle lokaler:

Vi har mulighed for at holde 
selskaber for 8-10 personer, 
18, 30, 40 ja helt op til 60 per-
soner, så vi har mange gode 

muligheder, og det er skønt.
Da Käthe Nielsen overtog 
restauranten i maj sidste år, 
havde hun endnu ikke fået 
solgt Torvecafeen. 
Så jeg arbejdede to steder sid-
ste sommer. Jeg glæder mig 
til denne nye sæson og til en 
sommer, hvor jeg kun skal 
arbejde her, griner hun i te-
lefonen.

Hotel Ærø . Brogade 1-3 . 5700 Svendborg . tlf: 6221 0760 . www.hotel-aeroe.dk
Restaurant Ærø . Brogade 1 . 5700 Svendborg . tlf: 4120 0976 . www.restaurant-aeroe.dk

Charmerende værelserHotel med historie og personlighed
beliggende på svendborgs havnefront

S V E N D B O R G

Mød Livet

Brogade 1 · 5700 Svendborg · Telefon: 41 20 09 76 · mail@restaurant-aeroe.dk · www.restaurant-aeroe.dk

gelig atmosfære, og den vær-
ner vi meget om.  Hotel Ærø 
har egen restaurant med et 
godt, dansk  køkken.
 Men er smagsløgene mere til 
italienske, franske eller kine-
siske fristelser er man også 
tæt på dem:
Vi har et fantastisk stort ud-
valg af gastronomiske oplevel-
ser lige om hjørnet. Oveni det 
har vi Ærøfærgen, havnelivet 
og et hav af specialbutikker, 
så vi er i centrum af det hele. 

Hotel Ærø i Svend-
borgs gamle bydel har 
konferencerum, møde-
lokaler, atmosfære og 
masser af gode senge

Jeg er glad for mit arbejde. 
Det er sjovt at have med gæ-
sterne at gøre. Gæsterne skal 
føle sig hjemme, når de er her.
Vi er ikke så formelle. Vi er 
nede på jorden og vil gerne 
snakke med gæsterne og yde 

den allerbedste service, vi 
kan. Hotelchef, Ellen Sandal, 
har i over 20 år levet op til de 
ord.
Hun elsker nemlig sit job i 
Svendborgs gamle byhotel fra 
1860.
Hotellet, der startede sit liv 
som havnehotel og som stam-
værtshus, har i gennem årene 
oplevet flere knopskydninger 
og renoveringer.
Ændringerne er sket i respekt 
for de historiske omgivelser og 
husenes særlige atmosfære.

Hotellet er i dag en stor og 
smuk ”dame” med 62 værel-
ser og konferencelokaler med 
plads til op imod 30 i nabobyg-
ningen, Færgegården.
Vi kan også være værter ved 
morgenmøder f.eks., for vi 
har en morgenbuffet fra kl. 
6.30 til kl. 10, som andre end 
hotellets gæster er velkomne 
til at benytte, forklarer Ellen 
Sandal.
Det gule tårn på toppen af den 
agtværdige og atmosfærefyld-
te bygning fik alles øjne på sig 
for knap 130 år siden.
Dengang i 1889 udspandt en 
af verdens mest kendte love 
stories sig. Historien om de to 
elskende, Elvira Madigan og 
Sixten Sparre havde nogle af 
deres sidste elskovstimer oppe 
i hjørnetårnet.
Vi har meget historie her. Vi 
skal bruge den. Vi har også en 
lang tradition for at have for-
retningsfolk og søfolk boende. 
Nu kommer de forbi med de-
res familier, fordi de lige skal 
genopfriske deres minder fra 
dengang. Der er en god, hyg-

Hotel Ærø . Brogade 1-3 . 5700 Svendborg . tlf: 6221 0760 . www.hotel-aeroe.dk
Restaurant Ærø . Brogade 1 . 5700 Svendborg . tlf: 4120 0976 . www.restaurant-aeroe.dk

Charmerende værelserHotel med historie og personlighed
beliggende på svendborgs havnefront

S V E N D B O R G

Mød LivetBrogade 1-3 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 07 60 · post@hotel-aeroe.dk · www.hotel-aeroe.dk
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Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Godkendt 2014-2016 af TEKNIQ Kvalite
t A

pS

Alt hvad du tænder på

• Stationsvej 54 • 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1018 / mobil: 2022 5018 •

VI ER ALTID KLAR 
TIL AT LØSE DINE

INSTALLATIONSOPGAVER

Sct. Nicolai Apotek - Gerritsgade 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62 21 01 52 - Fax: 62 20 20 52
Mail: sct.nicolai@apotekeren.dk - www.sctnicolaiapotek.dk 

I HISTORISKE RAMMER
Midt i hjertet af det 
gamle Svendborg ligger 
det 117 år gamle Sct. Ni-
colai Apotek i en gammel 
og smuk bygning, men 
alligevel fremtræder apo-
teket i dag som topmo-
derne indvendigt - og de 
mange tusinder kunder 
kan lide at komme der. 

Apoteker Per Wisbech har stået 
i spidsen for de 27 ansatte i Ger-
ritsgade og fra 2008 filialen i Ve-
ster Skerninge i 15 år, og under 
hans ledelse har apoteket gen-
nemgået to større renoveringer, 
der har sikret en hurtig og alli-
gevel meget sikker ekspedition.
- Vi har siden 2011 brugt en så-
kaldt fremtagningsrobot, der er 
en stor hjælp i dagligdagen og gi-
ver en hurtig og sikker ekspedi-
tion af recepterne, siger apoteker 
Per Wisbech.

350.000 pakninger
- Vi har dagligt besøg af mel-
lem 500 og 650 kunder, og årligt 
ekspederer vi 350.000 pakninger 
med recept medicin. Senest har 
vi integreret vort nummersy-
stem med apotekets it-system, så 
når kundens sygesikringsbevis 
er scannet ind, bliver alle oplys-
ninger kaldt frem på skærmen, 
så vi kan foretage en hurtig og 
sikker ekspedition. 
- Vi undersøger jævnligt, om vo-
res kunder er tilfredse med vores 
service, og det må vi sige, at de 
heldigvis er. Vi gør også meget 
ud af give vores kunder en god 
oplevelse i en butik med et godt 
arbejdsmiljø, præget af god ser-
vice og høj faglighed. Vi ser også 
gerne, at folk kommer her, ikke 
kun for at hente recept medicin, 

men også for at købe nogle af vo-
res velværeprodukter.

Gode priser
- Vores priser på den brede vifte 
af velværeprodukter, vi kan byde 
på, er bestemt konkurrencedyg-
tige, og heldigvis oplever vi et 
stigende salg af disse varer, for 
uden dette salg ville recept me-
dicinen blive dyrere, slutter Per 
Wisbech. Rundt om i det sydfyn-
ske har apoteket også en lang 
række udsalg og udleveringsste-
der i tilknytning til dagligvare-
butikker, men vil man hellere 
ind til Svendborg, er der p-plad-
ser lige uden for døren. Og inde 
i den gamle bygning venter der 
kunden et topmoderne indrettet 
apotek.

MODERNE APOTEK
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Du gør forskellen
- sammen gi’r vi et bidrag

• Med din hjælp får foreningen penge til nye og 
spændende tiltag

• En gennemsnitlig husstand støtter med 100 kr. på 
el og 150 kr. på naturgas pr. år

• I 2014 var SupportEnergi vores billigste produkt

Tilmeld dig på sef.dk/supportenergi - SEF klarer resten

SupportEnergi

El - Naturgas - Fibernet - Energirådgivning

SEF engagerer sig i dit lokalområde. Vi ønsker at gøre en mærkbar forskel, lige dér hvor vores 
kunder bor, er aktive og har deres fritidsinteresser. Derfor tilbyder vi SupportEnergi.

Støt din forening gennem SupportEnergi og vær 
med til at sikre dens udviklingSct. Nicolai Apotek - Gerritsgade 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62 21 01 52 - Fax: 62 20 20 52

Mail: sct.nicolai@apotekeren.dk - www.sctnicolaiapotek.dk 

I HISTORISKE RAMMER
Midt i hjertet af det 
gamle Svendborg ligger 
det 117 år gamle Sct. Ni-
colai Apotek i en gammel 
og smuk bygning, men 
alligevel fremtræder apo-
teket i dag som topmo-
derne indvendigt - og de 
mange tusinder kunder 
kan lide at komme der. 

Apoteker Per Wisbech har stået 
i spidsen for de 27 ansatte i Ger-
ritsgade og fra 2008 filialen i Ve-
ster Skerninge i 15 år, og under 
hans ledelse har apoteket gen-
nemgået to større renoveringer, 
der har sikret en hurtig og alli-
gevel meget sikker ekspedition.
- Vi har siden 2011 brugt en så-
kaldt fremtagningsrobot, der er 
en stor hjælp i dagligdagen og gi-
ver en hurtig og sikker ekspedi-
tion af recepterne, siger apoteker 
Per Wisbech.

350.000 pakninger
- Vi har dagligt besøg af mel-
lem 500 og 650 kunder, og årligt 
ekspederer vi 350.000 pakninger 
med recept medicin. Senest har 
vi integreret vort nummersy-
stem med apotekets it-system, så 
når kundens sygesikringsbevis 
er scannet ind, bliver alle oplys-
ninger kaldt frem på skærmen, 
så vi kan foretage en hurtig og 
sikker ekspedition. 
- Vi undersøger jævnligt, om vo-
res kunder er tilfredse med vores 
service, og det må vi sige, at de 
heldigvis er. Vi gør også meget 
ud af give vores kunder en god 
oplevelse i en butik med et godt 
arbejdsmiljø, præget af god ser-
vice og høj faglighed. Vi ser også 
gerne, at folk kommer her, ikke 
kun for at hente recept medicin, 

men også for at købe nogle af vo-
res velværeprodukter.

Gode priser
- Vores priser på den brede vifte 
af velværeprodukter, vi kan byde 
på, er bestemt konkurrencedyg-
tige, og heldigvis oplever vi et 
stigende salg af disse varer, for 
uden dette salg ville recept me-
dicinen blive dyrere, slutter Per 
Wisbech. Rundt om i det sydfyn-
ske har apoteket også en lang 
række udsalg og udleveringsste-
der i tilknytning til dagligvare-
butikker, men vil man hellere 
ind til Svendborg, er der p-plad-
ser lige uden for døren. Og inde 
i den gamle bygning venter der 
kunden et topmoderne indrettet 
apotek.

MODERNE APOTEK



intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

DØGN-

SERVICE

Intego A/S yder elektromekanisk 
service fra vores rullende værksted 
samt giver dig mulighed for at 
indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere - 
vi sørger for at hente, reparere og 
levere de servicerede dele retur. 

Intego afhenter/bringer

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 

Spidskompetencer:
• Industri Service Management (ISM)
• Lovpligtige eftersyn
• Termografering
• Energiovervågning
• Fiber- og datanetværk
• Kædebutikker
• Komplet bygningsinstallationer og 

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

– nu med udvidet elektromekanisk værksted og butik

Intego er blevet 

forhandler af  

VEM motor og har  

lager på vores  

lokation i Odense


