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Vi har etableret et særskilt aktieselskab 

med eget CVR-nummer, fordi vi vil være 

lokale, og det er lykkedes med succes i 

Svendborg. Vi er en aktiv del af Svendborg 

og bruger lokal arbejdskraft, siger John 

Trier.
En af de lokale medarbejdere er Per 

Kristiansen.

Han bor på Tåsinge og er salgs-

montør.

Derfor er det ham, kunderne 

typisk møder allerførste 

gang, de kontakter Phø-

nix Tag Svendborg.

En anden medarbej-

der er entrepriseleder 

Kurt Kristensen. 

Sammen med di-

rektøren, som bor i 

Svendborg kommune, 

er det disse ansigter, 

der tager imod opga-

ver og baner vejen for 

tagdækningen lokalt.

Phønix Tag Svendborg 

trækker på kalkulati-

onsafdelingen i moder-

selskabet, så der er ingen 

grund til at tøve.

Firmaet har sæson hele 

året rundt, og sygdom 

? Det er nærmest en by i 

Rusland.

Som Per Kristiansen siger:

Bare fordi man er lidt for-

kølet en dag, behøver man jo 

ikke et tage en sygedag.

SOLCELLER

PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde Toldbodvej 19   I   5700 Svendborg   I   svendborg@phonixtag.dk   I   www.phonixtag.dk

Svendborg har fået sit eget tagdækkerfi rma med lokale ansigter 

og mange gode kunder

Reparationer eller nybyggerier - alle opga-

ver er tagdækkerne parat til at udføre.

En tendens i tagdækningen på nye huse er 

i øvrigt, at kunderne får det udført som li-

stetækning i stedet for tegltag. 

Men ellers hviler tagdækker-traditionerne 

på gode erfarne tagdækkere.

Godt modtaget

Phønix Tag Svendborg er et led i den 

landsdækkende kæde af selvstændige tag-

centre.

Der er afdelinger i bl.a. Esbjerg, Vejen, 

Vejle, Silkeborg, Århus, Nordjylland og 

Grønland.

250 tagdækkere leverer varen, og seneste 

knopskydning er altså firmaet i Svend-

borg:
Vi er blevet taget godt imod i Svendborg. 

Vi har bl.a. lavet Villa Tårnborg, Sund-

højskolen på Tåsinge og Ørstedskolen på 

Langeland.

Vi har et godt samarbejde med Mc Baren-

koncernen, og vi skal nu i gang med Sund-

skolen i Faaborg, siger John Trier.

Tagdækkerne leverer tillid 

Phønix Tag Svendborg udfører tag-

papløsninger til nye bygninger, re-

noverer eksisterende og foretager 

både små og store reparationer.

Når du lægger opgaven i 

hænderne på os, kan du 

have fuld tillid til, at 

løsningen udføres ef-

ter forskrifterne og 

har høj kvalitet i 

alle detaljer.

Samtidig får 

du den tryg-

hed, der ligger 

i en omfattende 

garantiordning.

Og vi tilbyder 15 

års tæthedsgaranti 

på SBS-tagpap fra 

Phønix Tag, under-

streger direktøren.

Om det altså er et to 

kvm. lille indgangsparti 

til et hus, et udhæng på 

en garage eller det er en 

skole, der skal have nyt 

tag: Ingen opgave er for 

lille og ingen opgave er 

for stor.

PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde

lokalt tagdækkerfi rma
Phønix Tag – Svendborg Side 54
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12
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FOKUS sydfyn og øerne

... er blevet moderniseret
        til fordel for kunderne

JENS SCHULTZ  ÆRØ

I fællesskab har medarbejdere fra alle Jens Schultz a/s 
afdelinger givet en hånd med til moderniseringen af 
XL-BYG Ærø, så den nye afdeling fremstår mere 
kundevenlig.  Af nye tiltage skal det også nævnes, 
at  Mads Boeberg Hansen er ny afdelingsleder. 

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen 
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi 
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er: 
”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”

Der har været trælast i Marstal siden 
1940’erne. Med Jens Schultz a/s’ 
overtagelse af XL-BYG Marstal pr. 1/1-
2016 har man ønsket at styrke sin 
markedsposition og endnu engang slå 
fast ”Vi er Sydfyns største og eneste 
lokalejede trælastvirksomhed”. 
Hos Jens Schultz a/s har man altid sat 
det ”lokale” aspekt i højsæde, og der-
for er valget af Mads Boeberg Hansen, 
37 år, som afdelingsleder i XL-BYG Ærø 
også i tråd med forretningsfilosofien. 
Mads er i kraft af hans ansættelse i 
Trælasten Marstal siden 2012 allerede 
et kendt ansigt. Med i bagagen har 
han 15 års brancheerfaring, hvor han 
blandt andet også har været i leveran-
dørleddet. 

De13 medarbejdere ved XL-BYG Ærø 
betjener både privat- og erhvervskun-
der i byggemarkedet og trælasten. 

For fremadrettet at kunne servicere 
alle kunder bedre i form af hurtigere 
levering til øen, er et nyt leveringskon-
cept tæt på en realitet med dag til dag 
levering fra hovedlageret på Odense-
vej, Svendborg.  

Desuden er der allerede sket mange 
forbedringer i lokalerne, således der 
er skabt basis for et bredere sortiment 
og yderligere mere overskuelighed og 
tilgængelighed for kunderne.  

For at kunne fremstå som en troværdig 
og seriøs samarbejdspartner kommer 
alle ærømedarbejdere i den kom-
mende tid på besøg hos Jens Schultz 
Proffcenter, XL Byggecenter og Jens 
Schultz Rudkøbing for at lære huset 
at kende og dermed opnå flere fælles 
synergier, og ikke mindst for at sætte 
ansigt på sine nye kollegaer. 

I uge 9 skabes der forhåbentlig endnu 
flere relationer, hvor Jens Schultz a/s 
sender 155 håndværksmestre og 
svende til BYGGERI ’16 i Fredericia – 
heraf er 45 ærøboer. 

Jens Schultz a/s kan glædeligt kon-
statere, at virksomhedsudvidelsen til 
Ærø har ført til positiv omtale og god 
stemning både blandt medarbejdere 
og kunder. 

Når du handler hos Jens Schultz a/s 
bakker du ikke bare op om en lokal 
virksomhed og arbejdsplads, du sikrer 
dig også altid faglig ekspertise, god 
service og inspiration samt at kunne 
gøre en god handel.

PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

Jens Schultz - XL byg ærø Side 32

Fynske Bank
Side 9
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TEMA • Byg & anlæg
 • Ejendomme, energi & renovering
 • It, sikring & kommunikation
 • Aktiv fritid
 • Autobranchen                   
 • Trekantsområdet
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Vatech

Værkstedsvej 15 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 20 60  

ap@vatech.dk · www.vatech.dk
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Wichmann Optik
Nyt syn.
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CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL 
 NÆR MOTORVEJEN I ODENSE SØ 


• Startlejerabat 

• Hr t 

• Itaele 
eer aale 

• Mlhe for   
vele 

Eml Neckelma Vej 15 
 

Lejemål 1:   Lejemål 2: 
Lager 676 m²   Lager 406 m² 
Kontor 498 m²   Kontor 374 m² 

Ubjervej 11, 5220 Oee SØ 

Domicilejendom, som kan istand-
ses eer lejers nske 

Kontor med lrende lager 
(garage) i alt 456 m²  

VI HAR LEJEMÅL I HELE  DANMARK  

BESØG OS PÅ: 

wwwdejendomedk 

HD Ejendomme Side 55

Odense Låseservice Side 59

Clean-Up Service Side 53

KJ Tømrer Side 46

Oure Auto · Landevejen 119 · 5883 Oure · Tlf. 62 28 12 75
www.oureauto.dk · Steffen@oureauto.dk

62 21 30 30 20 67 69 31
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Lillians Systue
Østergade 1B · 5900 Rudkøbing

www.lillians-systue.dk 

Jeg forandrer, reparerer, broderer og 
 

samarbejde med alle kunder
Små som store 
opgaver udføres 
med største omhu 
og altid med 
venligt smil…

DANMARKS BILLIGSTE BLÆK OG TONER

BLÆKLAGERET.DK
BLÆKLAGERET.DK

Fragtfrit ved køb over 399 kr     
    Omgående levering

BLÆKLAGERET.DK B4ma-Print
Pilebækken 16, 5970 Ærøskøbing

blaeklageret@b4ma-print.dk

tlf

HP 301XL: 135 kr, HP 300XL: 109 kr, HP 364XL:  29 kr, HP 934XL BK: 79 kr,  HP 935XL C/M/Y:
79 kr,  HP 950XL/951XL: 69 kr, HP 940XL: 49 kr, HP  62XL: 149 kr, HP 970XL/971XL: 265 kr/stk
Canon PGI 550XL/CLI 551 XL: 39 kr, PGI 525/ CLI 526, PGI 520/CLI 521,  PGI 5/CLI 8: 29 kr, PG
512: 119 kr,  CL 513: 139 kr, PG 540XL/ CL 541XL:  149 kr,  PG 545XL: 129 kr,CL 546XL: 139 kr  
PGI 1500XL BK : 99 kr, PGI 1500XL C/M/Y: 79 kr, PGI 2500XL BK: 119 kr, PGI 2500XL C/M/Y: 99 
Epson T1631-4/T1811-4/T2431-6/T2621&T2631-4/ T1281-4/ T1291-4/T1301-4: 29 kr, T2791: 59 kr, 
T2711-4: 39 kr, T2661/T2670: 75 kr, T7891-3.7t7901: 69 kr,  T0711-4: 23 kr ,  T0801-6: 25 kr 
Brother LC1280/LC985XL/LC980XL: 25 kr,  LC123: 27kr, LC127XL/ LC125XL: 29 kr,  LC225XL
C/M/Y: 69 kr/stk, Brother LC227XL BK: 89 kr, LC229XL BK: 99 kr,  LC970XL:  23 kr
Lexmark 150XL BK/CM/Y: 65 kr, Lexmark 200XL BK/C/M/Y: 89 kr/stk.
Toner: HP CF210X/ CF211—3A:  229 kr,  CB540-541A : 199 kr,  CF283A BK: 229 kr, Canon 716:   
199 kr,  Brother TN241BK/TN245 C/M/Y:  249 kr , TN325 BK/C/M/Y:  269 kr, TN3280 BK: 209 kr,  
Epson C1700 BK/C/M/Y: 139 kr,  C2900 BK/C/M/Y: 179 kr
Fotopapir i A3, A4, A6 fra  15 kr  for 20 stk A6. USB-sticks & SD-kort.

Ærøs største udvalg af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til omgående leveringf.eks.:
blaeklageret@B4MA-Print.dk

Fragtfri levering ved køb over 399,00 kr.

Tlf. 53 55 60 42
Pilebækken 16 · 5970 Ærøskøbing

Stort udvalg og lager af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til alle printermærker til omgående levering

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!

Montana TV HI-FI løsninger  til bolig og erhverv

A

B

C

Er du træt 
af debitorer, der ikke betaler?

Tlf. 79301290
cn@justitiaadvokater.dk 

 

Vi hjælper med:

• Inkasso
• Retssager
• Konkurs
 

Kontakt advokat Carl Nielsen
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DANMARKS BILLIGSTE BLÆK OG TONER

BLÆK
LAGER

ET.DK

BLÆK
LAGER

ET.DK

Fragtfrit ved køb over 399 kr     

    Omgående levering

BLÆKLAGERET.DK B4ma-Print

Pilebækken 16, 5970 Ærøskøbing

blaeklageret@b4ma-print.dk

tlf

HP 301XL: 135 kr, HP 300XL: 109 kr, HP 364XL:  29 kr, HP 934XL BK: 79 kr,  HP 935XL C/M/Y:

79 kr,  HP 950XL/951XL: 69 kr, HP 940XL: 49 kr, HP  62XL: 149 kr, HP 970XL/971XL: 265 kr/stk

Canon PGI 550XL/CLI 551 XL: 39 kr, PGI 525/ CLI 526, PGI 520/CLI 521,  PGI 5/CLI 8: 29 kr, PG

512: 119 kr,  CL 513: 139 kr, PG 540XL/ CL 541XL:  149 kr,  PG 545XL: 129 kr,CL 546XL: 139 kr  
PGI 1500XL BK : 99 kr, PGI 1500XL C/M/Y: 79 kr, PGI 2500XL BK: 119 kr, PGI 2500XL C/M/Y: 99 

Epson T1631-4/T1811-4/T2431-6/T2621&T2631-4/ T1281-4/ T1291-4/T1301-4: 29 kr, T2791: 59 kr, 

T2711-4: 39 kr, T2661/T2670: 75 kr, T7891-3.7t7901: 69 kr,  T0711-4: 23 kr ,  T0801-6: 25 kr 
Brother LC1280/LC985XL/LC980XL: 25 kr,  LC123: 27kr, LC127XL/ LC125XL: 29 kr,  LC225XL

C/M/Y: 69 kr/stk, Brother LC227XL BK: 89 kr, LC229XL BK: 99 kr,  LC970XL:  23 kr

Lexmark 150XL BK/CM/Y: 65 kr, Lexmark 200XL BK/C/M/Y: 89 kr/stk.

Toner: HP CF210X/ CF211—3A:  229 kr,  CB540-541A : 199 kr,  CF283A BK: 229 kr, Canon 716:   
199 kr,  Brother TN241BK/TN245 C/M/Y:  249 kr , TN325 BK/C/M/Y:  269 kr, TN3280 BK: 209 kr,  

Epson C1700 BK/C/M/Y: 139 kr,  C2900 BK/C/M/Y: 179 kr

Fotopapir i A3, A4, A6 fra  15 kr  for 20 stk A6. USB-sticks & SD-kort.

Ærøs største udvalg af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til omgående leveringf.eks.:

blaeklageret@B4MA-Print.dk
Fragtfri levering ved køb over 399,00 kr.

Tlf. 53 55 60 42
Pilebækken 16 · 5970 Ærøskøbing

Stort udvalg og lager af
kompatible blækpatroner og lasertoner

til alle printermærker til omgående levering
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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

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

Finansiel leasing til en hamrende god pris 

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 150 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 85 kr.
Tagbøjler 50 kr.

Det gælder om at slå til, når du har chancen for en uhørt attraktiv 
leasing aftale. Når du vælger finansiel leasing af din Mercedes-Benz Vito, 
drager du fordel af lave etableringsomkostninger, 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 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 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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Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og etablerings -
omkostninger (2.950 kr.). Etableringsomkostningerne opkræves ved første 
ydelse. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende regler og er fastsat 
ud fra et estimeret kørsels behov på 20.000 km. Tilbuddet gælder til og med 
30/6 2016 eller så længe lager haves.
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at vi her får stadig flere kunder, 
som har udfordringer med deres 
syn.

Svagtseende mennesker
Jeg arbejder f.eks. meget med 
svagt-seende mennesker. I dag 
hedder det AMD, men det er nok 
mere kendt under det gamle ord 
forkalkninger i øjet. Det er jo 
mest ældre, der får disse proble-
mer, og der er i de senere år sket 
en voldsom eksplosion i antal-
let af ældre med AMD. Vi lever 
længere, og så har det uden tvivl 
også meget med livsstil at gøre, 
siger Kim Wichmann.

Antallet af specialer, som opti-
kere skal kunne klare, er stort. 
Foruden samsyn og AMD kan 
nævnes natlinser. 

Vi kan ændre øjets måde at vok-
se på ved at lave nogle særlige 
linser, som man har på, når man 
sover. Det gør, at den pågælden-
de ikke senere får nær så store 
problemer med øjnene, som det 
ellers ville være tilfældet, siger 
Kim Wichmann.

mellem vejen og instrument-
brættet. Bilkørsel under disse 
forhold kan virkelig være en 
udfordring for alle - uanset hvor 
langt man kører - og derfor er et 
godt syn vigtigt for sikkerheden.

Teknologiske hjælpemidler
De teknologiske hjælpemidler, 
som optikerne benytter sig af, 
bliver stadig mere avancerede.
Det illustreres bl.a. ved, at vi i 

dag bruger næsten dobbelt så 
lang tid, ca. tre kvarter, på en 
synsprøve som for år tilbage, for-
tæller Kim Wichmann.

Vi har fået meget mere viden, så 
vi også kan finde og frem til flere 
problemer og løse dem. Moderne 
teknologi hjælper os til at finde 
ind til problemer som f.eks. sam-
syn, der kan give problemer med 
dobbeltsyn. Vi kan da også se, 

Nyt syn. |  har gode erfaringer med DriveSafe 

Computerbriller
Det er normalt, at en virksom-
hed har en aftale med optikere 
om at levere computerbriller, 
også kendt som skærmbriller, 
til de af deres medarbejdere, der 
har behov for det.
Vi bruger stadig mere tid foran 
en skærm på arbejdspladsen, og 
også når vi har fri eller er gået 
på pension, sidder vi og kigger 
på computeren, en tablet eller 
en smartphone, så det er vigtigt, 
at man får de rigtige briller til 
skærmarbejde, siger Kim Wich-
mann.

Vi ser desværre, at ikke alle de 
firma-aftaler, der indgås, er lige 
gode. Det kan med dårlige afta-
ler ikke altid lade sig gøre at give 
medarbejderen de bedst mulige 
computerbriller.

Et spørgsmål om  
prioritering
Jeg synes ikke, det er det rette 
sted at spare, for med de helt rig-
tige glas kan virksomheden få en 
meget gladere og mere effektiv 
medarbejder, også når der tages 
hul på de sidste par arbejdstimer 
på kontoret. Det kan godt betale 
sig for  både firma og medarbej-
dere, at der bruges lidt mere på 
gode computerbriller, der er til-

passet den enkelte bruger bedst 
muligt. Generelt vil jeg også 
sige, at gode briller betyder me-
get for ens livskvalitet. Det er et 
spørgsmål om prioritering. Man 
skal tage stilling til, hvad man 
vil med sit liv, og efter min me-
ning prioriterer nogle ikke deres 
syn så højt, som de burde, slutter 
Kim Wichmann.

Kig ind og få et nyt syn på tingene

NYT SYN Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

For knap et halvt år siden 
fik NYT SYN som de første 
i Danmark mulighed for at 
sælge briller med et helt nyt 
glas, som producenten, ver-
densberømte ZEISS, kalder 
for DriveSafe, og det har 
været en succes.

Vi har alene her fra NYT SYN 
i Svendborg allerede solgt et 
halvt hundrede sæt af disse bril-
ler, hvor glassene fungerer både 
som almindelige hverdagsbriller 
af høj kvalitet og som briller, der 
optimerer synet ved kørsel, når 
det er mørkt eller bare på en 
mørk regnvejrsdag, fortæller op-
tiker og indehaver af butikken i 
Svendborg, Kim Wichmann.

En undersøgelse har vist, at bril-
lebrugere under bilkørsel som de 
største udfordringer har dårligt 
syn under forhold med svagt lys, 
blænding fra modkørende biler 
om natten og genskin fra våde 
veje samt vanskeligheder med 
at fokusere, når blikket skifter 
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Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   1 04-02-2016   13:47:55

Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
genanvendelse af  

brugsvand og  
regnvand
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
genanvendelse af  

brugsvand og  
regnvand
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12
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- Vi opdaterer det gamle hånd-
værk med moderne faciliteter og 
maskiner, siger Michael Gertz. 
Derved får vi også fuld glæde af 
vores dygtige og engagerede med-
arbejdere. 

Sous vide-tilbered-
ning er et spring ind 
i den højere gastro-
nomiske verden. 
Teknikken mestres af 
SU´VI:T i Nyborg.

Sous vide er fransk og betyder 
’under vakuum’. Der er ikke tale 
om kun en form for emballering 
af fødevarer, men en nænsom 
måde at tilberede kød, fisk og 
grønt på. En metode, der frem-
hæver smag og konsistens. 
- Metoden er udviklet i og til 
franske stjernekøkkener, siger 
direktør og ejer af SU´VI:T Mi-
chael Gertz. Sous vide findes i 
dag i alle lag af restaurations-
branchen som en sikker metode 
til at forædle en råvare til vide-
reforarbejdning. Kødet er pak-
ket helt ilttæt, så kødsaften ikke 

slippe ud, og kødet vil derfor hol-
de sig saftigt og appetitligt. 

Professionelt anlæg
- SU´VI:T har taget denne me-
tode til sig og investeret i et pro-
fessionelt anlæg i vores nye virk-
somhed i Nyborg, siger Michael 
Gertz. Det har betydet, at vi i 
dag har en lang række kunder i 
alle kategorier af restauranter, 
storkøkkener og private og of-
fentlige institutioner.
Michael Gertz fortæller, at man 
senest har fået en omfattende le-
verance af bøffer til de burgere, 
som serveres i Statoils stationer. 
- Det har hævet smag og kvalitet 
i burgerne, så vi er naturligvis 
glade for, at både gourmetsiden 
og fastfoodsiden stræber efter 
kvalitet og optimal kundetil-
fredshed.
SU´VI:T samarbejder med BF 
OKS i Hesselager hvis kerne-

ydelse er at udvælge, håndtere, 
modne og forarbejde kød, inden 
man leverer en smagfuld fær-
digvare, der er klar til brug hos 
kunderne. 

Perfekt rosa
- Vores filosofi er enkel: Når vi 
har valgt rigtigt fra starten, er 
det svært for vores kunde at vælge 
forkert, siger Michael Gertz. Det 
er især gældende ved tilberednin-
ger over længere tid med mindre 
reelle stykker kød, der kræver lidt 
mere nedbrydning.
Michael Gertz peger på, at helt 
almindelige stegestykker bliver 
betydeligt nemmere at stege præ-
cist. De bliver perfekt rosa fra 
kernen og helt ud til den yderste 
kant, da temperaturen ikke nogen 
steder kommer til at overstige det 
ønskede. Det er betydeligt svære-
re ved traditionel pandestegning 
med stærk varme. 

SU´VI:T · Storebæltsvej 10,  5800 Nyborg · Tlf.: 4422 0099 
mv@suvit.dk · www.suvit.dk

Stjerne-tilberedning

»Vi opdaterer det 
gamle håndværk 

med moderne facili-
teter og maskiner« 

– Michael Gertz
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og ikke mindst en nødtelefon til 
akutte behov.
De nye lokaler må også gerne 
fungere som mødested for de 
sydfynske håndværkere, hvis de 
lige skal have en snak over en 
kop kaffe, og det uanset om de 
er på kig efter en ny bil eller ej. 
Der er indkøbt specielle borde til 
dette formål, - og har de tanker 
om en ny varebil – så er hjæl-
pen også lige ved hånden, hvor 
de også kan beregne lige præcis 
hvad det vil koste at holde en va-
rebil kørende.

Volkswagen Svendborg 
har udvidet og åbner 
nyt erhvervscenter

Det bliver med masser af aktivi-
teter og tilbud, når VW i Svend-
borg torsdag og fredag den 3. og 4. 
marts åbner deres nye erhvervscen-
ter med et komplet udvalg af va-
rebiler og vans under samme tag. 
Det sker efter udvidelsen på 500 
nye etagemeter, så forretningen på 
Englandsvej nu dækker over et are-
al på 4000 kvadratmeter og dermed 
er Fyns største og mest moderne 
VW forretning.

Til åbningen vil der være en op-
stillet pølsevogn til at servicere 
de besøgende samt lidt at skylle 
efter med.
Tilstede ved åbningen vil der 
også være mulighed for at få 
en snak med repræsentanter 
indenfor finansiering samt le-
verandører af dekoration og bil-
indretning. 
Men det er ikke det hele, for 
åbningen byder også på mange 
gode tilbud som blandt andet på 
tilbehør og til de ti første, der un-
derskriver en slutseddel – gratis 
dekoration, og så er der selvføl-
gelig et godt åbningstilbud på en 

ny erhvervsbil – og det hvad en-
ten den leases eller købes.
Det er meget forskelligt hvad 
kundernes behov er, så der vil 
blive vist eksempler på flere for-
skellige specialbiler, så de be-
søgende kan se hvor fleksibelt 
VW ś erhvervsprogram er.
Volkswagen Svendborg tilby-
der som Erhvervscenter med en 
række services også kunderne 
hjælp til at gøre deres daglig-
dag nemmere, når der er bilbe-
hov. Det sker blandt andet med 
Express Service hvis det haster 
med en reparation, leje af erstat-
ningsbil, landsdækkende service 

Volkswagen Svendborg, Englandsvej, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 15 05

Erhvervscenter med 
komplet udvalg, hos VW
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Fynske Bank er den store, 
lokale bank på Fyn og i 
Trekants-området. Efter 
fusionen i 2013 mellem 
Svendborg Sparekasse og 
Vestfyns Bank til Fynske 
Bank med 15 filialer er den 
fælles platform på plads.

Vi kan styrket gå ud og være den 
foretrukne bank blandt såvel 
private kunder som erhvervs-
kunder, siger filialdirektør i 
Svendborg, Kirsten Elkjær Mik-
kelsen.

Stor med lokal forankring
Vi er den store, fynske lokal-
bank, en bank for alle typer kun-
der, fortsætter Kirsten Elkjær 
Mikkelsen. Vi har en stærk, lo-
kal forankring. Vi kender kun-
derne, og kunderne os og vores 
medarbejdere, som de møder i 
foreningsregi og andre steder. 
Nærvær til vores kunder er me-
get vigtigt.

Vi oplever, at det ligger godt i 
maven hos såvel private som er-
hvervskunder, at de hos os kan 
få en personlig, individuel råd-
givning, og at alle beslutninger 
træffes lokalt. Vi har ikke nogle 
kasser, vi sætter vores kunder i, 
men giver alle en god, individuel 
rådgivning.  Vores rådgivere kan 
som medarbejdere i en stor og 
lokal bank lave godt købmands-
skab.

Vi tænker os om, inden vi hand-
ler, og alle, der indgår en aftale 
med os, kan være sikre på at 
blive mødt med tillid, åbenhed 
og troværdighed.

Fremsyn er vigtigt
Fremsyn er også meget vigtigt, 
fortsætter Kirsten Elkjær Mik-
kelsen. Vi skal snakke med vo-
res kunder om, hvordan deres 
fremtid tegner sig. Vi lever i en 
tid, hvor der sker ændringer hele 
tiden, og det er vigtigt, at vi som 
bank altid er på forkant med ud-
viklingen, og at vi sikrer, at også 
vores kunder er så godt klædt på 
til fremtiden som muligt.

Vi er velkonsolideret og helt 
fremme på digitalisering, og vi 
har et mål om fortsat at udvikle 
os på alle områder. At kunderne 
også synes, at vi som stor, lokal 
bank kan byde dem på en god 
betjening, vises vel bedst ved, at 
vi sidste år fik 10 nye kunder om 
dagen og havde en meget positiv 
udvikling, slutter filialdirektør 
Kirsten Elkjær Mikkelsen.

Fynske Bank A/S · Svendborg-filial: Centrumpladsen 19 · 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 3322 · post@fynskebank.dk · www.fynskebank.dk

VI VIL VÆRE DEN FORETRUKNE BANK
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Simon Styrup har fra års-
skiftet været manden, der 
har drevet Vinspecialisten i 
Korsgade i Svendborg, - og 
han kender forretningen 
og kunderne godt, for han 
har tidligere været ansat i 
forretningen gennem fire 
år. Han har i en kort periode 
været væk for at prøve 
noget andet, - men han 
savnede vinbranchen, og 
da muligheden bød sig, - så 
slog han til.

Jeg kender forretningen godt, de 
kunder som kommer her – både 
de private og erhvervskunderne, 
siger Simon Styrup, der tydeligt 
føler sig hjemme i forretningen. 
Butikken er som den skal være 
efter, at den er blevet renoveret, 
og blevet lidt større.

Jeg vil gerne slå på vores er-
hvervssalg i butikken med de 
muligheder vi har for både små 
og store kunder. Vi har en unik 
mulighed for at tilpasse en er-
hvervskundes behov på mange 
fronter, både med vin til recep-
tioner, gaver og generelle behov 
der måtte være, og samtidig 
være med til at skabe nogle op-
levelser for de ansatte i virksom-
heden som f.eks. vinsmagninger 
og specifikke tilbud, som vi sen-
der ud til personalet. Med vin 
har vi H.J. Hansen Vin A/S i 
ryggen, så vi har et bredt og vel-
assorteret udbud af vine.

Vi vil være meget grundige i vo-
res arbejde til erhvervskunder, 
hvor vi gerne vil skræddersy 
en løsning netop til deres behov 
frem for at komme med stan-
dardløsninger.

Vinspecialisten er lokale og lo-
kalt forankret på Sydfyn, - og 
et godt eksempel på det er deres 
Svendborgsund Rom, som de 
selv har fået blended. Det er en 

god rom fra Trinidad, og for hver 
solgt flaske, så doneres 25 kr. 
til Svendborg Museum, hvor det 
kan nævnes at for to år siden, 
kunne Vinspecialisten aflevere 
ca. 20.000 kr.

Vi er lokale og vil gerne være 
med til at støtte lokalsamfundet, 
og ikke mindst det maritime, 
som er en stor del af Svendborgs 
historie.

Butikken i Korsgade er også vel-
assorteret med danske specialøl 
og gode udenlandske mærker 
som f.eks. fra de belgiske trap-
pistklostre, og så er der særlig 
fokus på de helt lokale fra Øbryg.
Brødremenighedens Honningka-
gebageri i Christiansfeld er også 
repræsenteret i butikken, og det 
med deres prisbelønnede lands-
kendte chokolade Xocolatl. 

Vinspecialisten Svendborg · Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 22 11
svendborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-svendborg.dk 

Vin til alle formål
Vinspecialisten Svendborg er en god partner til erhvervslivet
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For godt et år siden inve-
sterede det store all round 
vognmands- og entrepre-
nørfirma Tonny Madsen A/S 
i en stor mobilkran og en 
flåde med gravemaskine. 
De investeringer har fir-
maet ikke haft grund til at 

fortryde.

Mobilkranen har vi haft på rig-
tig mange opgaver, og desuden 
har den kastet en række side-
aktiviteter af sig i form af kørsel 
med vores lastbiler og special-
transporter, når et stort emne, 
som mobilkranen har haft fat i, 
har skullet transporteres et an-
det sted hen, siger Claus Mad-
sen, som står for firmaets mo-
bilkraner og lastvogne sammen 
med Jørgen Skovgaard. Han er 
bror til Tonny Madsen, og endnu 
en bror arbejder også i firmaet.
Mobilkranen har også tiltrukket 
nye kunder fra et stort område og 
andet arbejde i tilgift så som an-
læggelse af køreveje til de tunge 
maskiner.

Ballastkærre til  
mobilkranen
Den efterspørgsel, vi har haft 
på mobilkranen, har medført 
yderligere en investering til den, 
fortsætter Claus Madsen. Vi har 

købt en såkaldt ballastkærre, en 
særlig anhænger, vi kan koble ef-
ter mobilkranen, så den selv kan 
transportere alt det tunge udstyr 
så som ballast frem til opgaven, 
hvor vi hidtil har skullet køre det 
dertil på en af vores lastbiler.

Mobilkranen er en Grove 4100 
Mobilkran, der kan klare næsten 
alle opgaver. Den er terrængåen-
de og kan dreje på alle aksler, så 
den kan komme til næsten over-
alt, og så kan den løfte i et spænd 
på op til 70 meter, samtidig med 
at emnet, der løftes, kan drejes 
eller vendes i luften. 

Også de andre lastbiler med kran 
har været på mange opgaver, og 
når foråret snart kommer, bliver 
der travlt med at hente både fra 
vinter-opbevaring og køre dem 
til den ønskede havn.

Flåden Kris
En flåde, kaldet Kris, og udstyret 
med en gravemaskine, blev der 
også investeret i for et år siden, 
og  den har været på mange op-
gaver. Den har arbejdet med ud-
dybningsopgaver i det sydfynske 
øhav, bl.a. i Rudkøbing Havn, og 
med at tage jordbundsprøver op. 
Der er også udsigt til flere større 
uddybnings- og sikringsopgaver 
i 2016. 

Tonny Madsen har netop til Kris 
investeret i en såkaldt hydraulik-
vibrator, som kan vibrere pæle 
ned i havbunden – og kraften 
kan vendes, så den også kan 
trække f.eks. gamle pæle, der 
skal udskiftes, op igen. Den skal 
bruges til bro- og havneprojekter.

Et firma der spænder vidt
Tonny Madsen A/S har ca. et 
halvt hundrede ansatte og har 
mange jern i ilden. Foruden 
transport med lastbiler, blokvog-
ne, specialtransporter m.m., last-
biler med kran, mobilkranen og 
flåden Kris arbejder firmaet også 
med nedbrydning, nedrivning og 
genanvendelse. 

- Af større nedrivningsopgaver i 
det sidste års tid kan jeg nævne 
Søby Silo og et mejeri i Bregnin-
ge på Ærø, siger Claus Madsen. 
Nedrivningen af den høje silo 
skete med en langarmsmaskine 
(23 meter lang), der så at sige spi-
ste, gnaskede, siloen i stykker. 

Genknus Fyn og  
genindvinding
Under navnet Genknus Fyn 
modtager og behandler Tonny 
Madsen byggematerialer til ned-
brydning og sortering for senere 
genanvendelse i nye bygge- og 
vejprojekter. Der er en afdeling 

Tonny Madsen A/S · Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 1414 · kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk

på Heldagervej i Svendborg samt 
en på Industrivej i Ringe. På Hel-
dagervej har man netop investe-
ret i et større flisanlæg, oplyser 
driftsleder Torben Davidsen.

- Og så har vi en afdeling for gen-
indvinding, Sydfyns Genindvin-
dingsindustri A/S, hvor vi hånd-
terer jernskrot, 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 pro-
cent af det, vi bryder ned, siger 
Claus Madsen.

Firmaet er desuden modtagesta-
tion for Svendborg, Langeland 
og Faaborg-Midtfyn kommuner 
for det affald, som kommunerne 
ikke selv kan håndtere.

Tonny Madsen kan nu også tilby-
de udlejning af mandskabsvogne 
til byggepladser m.m. Firmaet 
har til det formål indkøbt en del 
vogne, som bliver sat i stand med 
henblik på udlejning.

Mobilkran og flåde 
en succes
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•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Markedets bredeste udvalg af designs
• Markedets bedste energivinduer
• Nybyggeri, renovering og tilbygning

GRATIS

OPMÅLING

31 77 92 15

Fyns Vinduescenter ApS, Viebæltet 1, 5700 Svendborg, www.fynsvinduescenter.dk

Showroom - Ryttermarken 12 i Svendborg
Mandag – fredag:    10-16
Lørdag åbent efter aftale
Ring på 31 77 92 15

Gratis opmåling 
og solid rådgivning
Vi kommer gerne hjem til dig, eller du er velkom-
men i vores showroom, hvor du kan se og mærke 
kvaliteten af vores vinduer og døre.

Ring og få en uforpligtende snak om vinduer.

VINDUER & DØRE

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Markedets bredeste udvalg af designs
• Markedets bedste energivinduer
• Nybyggeri, renovering og tilbygning

GRATIS

 OPMÅLING

31 77 92 15

Fyns Vinduescenter ApS, Viebæltet 1, 5700 Svendborg, www.fynsvinduescenter.dk
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VINDUER & DØRE•  Husk håndværkerfradraget 2016

side 5Tirsdag den 23. Februar 2016 den lille aVis

Kirkeskibene på Sydfyn
Ifølge Henning Thalunds 
bog, ”Fynske Kirkeskibe 
(1989), er der en del sydfyn-
ske kirker, som ejer sådanne 
kulturskatte.  Naturligvis i 
Svendborg. 

Men i Den Lille Avis’ udgi-
velsesområde kan nævnes: 
Egense kirke: ”Kandace”, 
3-mastet fuldrigger fra 1888. 
Længde 150 cm, højde 155 
mm.  Egnens ældste kirke-
skib.– Lunde Kirke: ”Dana”, 
3 mastet fuldrigger fra 1915. 
Længde 117 cm, højde 114 
cm. – Stenstrup Kirke: ”El-
len”, 3 mastet fuldrigger, 
fra 1904. Sydfyns mindste: 

Længde 83 cm, højde 83 cm. 
– Ulbølle Kirke: ”Fremad”, 3 
mastet bark fra 1926. Læng-
de 102 cm, højde 114 cm. – V. 
Skerninge Kirke: ”Johanne”, 
3 mastet fuldrigger fra 1920. 
Længde 170 cm, højde 151 
cm.

Egnens største kirkeskib 
hænger i Brahetrolleborg 
Kirke. ”Haabet” fra 1936. 
Længde 300 cm!  Og højde 
200 cm. – Krarup Kirke: ”Ha-
abet”, 3 mastet fuldrigger fra 
1947. Længde 150 cm, højde 
175 cm. – V. Åby Kirke: ”Chri-
stian”, 3 mastet sletskonnert 
fra 1968. Længde 100 cm og 
højde 80 cm. – Åstrup Kirke: 

”Arken”, 4 mastet mark fra 
1930. Længde 180 cm, højde 
140 cm. Og Kværndrup Kir-
ke: ”Georg Stage”, 3 mastet 
fuldrigger fra 1963. Længde 
125 cm, højde 87 cm. Alle 
oplysninger er fra 1989. Ny-
heder efter denne dato er 
ikke medtaget.

Nu kommer Kirkeby Kirke 
også snart med på listen, 
med Jagten ”Ane M.”

Palle Christiansen
journalist@denlilleavis.dk

Smuk detalje fra stævnen og bovsprydet. Det er en gammel skik, at kirkeskibe altid skal vende 
bovsprydet mod alteret. ”Mod lyset”.

Følg os på

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

Vi forhandler 

FRILANDSGRIS
·  Frilandsgris er født i hytter  

på Friland i Danmark.

·  Dyrenes beskyttelse  
kontrollerer Landmanden 

·  Med Krølle på halen

Stort udvalg i

Færdigretter
- lige til at varme! 3495fra

Røget spæk 
Pr. kg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-

Vi byder vores nye elev Mads Emil velkommen 

Bolig      job
ordning

 Nye
vinduer

Nye fradragsregler
i 2016-2017

TEMA
SIDER

Fokus på den nye grønne...

Nu fradrag for
18.000 kr. pr. voksen i husstanden

Isolering
 i garagen

Find din håndværker
på de næste sider
og gør drømmen

til virkelighed....
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skal kunne tage højde for de 
mange forhold, der kan spille 
ind, for at resultatet i form af 
enten granulat i poser til vejstri-
ber eller plader til symboler kan 
blive helt som ønsket.

Det automatiske anlæg styrer 
blandingen af råvarer og smelt-
ning af dem i gryderne og til 
sidst udstøbning og nedkøling af 
emnerne.

Vi har nu fået moderniseret pro-
duktionen, så vi kan undgå ikke-
planlagte stop, få mere stabilitet 
og en bedre kvalitet af vores 
varer, som vi producerer til Dan-
mark og en lang række andre 
lande. Vi har nu også et anlæg, 
der er bygget til at kunne klare 
den høje vækst, vi har kunnet 
præstere år for år, siger fabriks-
chef Hans Peder Hansen.

Fremtiden tegner godt
Vi er glade for at få den slags 
projekter, og vi vil gerne have 
flere af dem. Også på alle de øv-
rige områder, vi arbejder, går det 
godt. Vi har fået godt fat i Svend-
borg-området efter at have etab-
leret en afdeling i Svendborg, 
og vi har fastholdt og udbygget 
vores kundekreds efter overta-
gelsen af Sydfyns Køleservice i 
2014, slutter Simon Risbjerg.

Simon Risbjerg El & Køl 
A/S kan andet og mere end 
installere kontakter og 
varmepumper  i et hus eller 
kølesystemer i et firma. I 
mange år har virksomheden 
arbejdet med automation 
og har senest  færdiggjort 
et stort anlæg til LKF Ma-
terials/Geveko Markings i 
Longelse på Langeland.

Med sine 17 ansatte på Lange-
land og i Svendborg har Simon 
Risbjerg El & Køl A/S styrken og 
kompetencen til at løse automa-
tions-opgaver for fynske firmaer, 
og det er et område, Simon Ris-
bjerg satser på at udvikle meget 
mere i de kommende år.

Vi har den knowhow og erfaring, 
der er nødvendig til at løse disse 
komplekse opgaver, så sydfynske 
firmaer behøver ikke at se mod 

Odense for at få gennemført en 
opgave, der via automation kan 
forbedre styringen af en proces i 
virksomheden, siger Simon Ris-
bjerg.

Planlægning er vigtig
Blandt de større opgaver, som 
virksomheden har stået for på 
dette område, kan nævnes tegl-
værket Wienerberger ved Sten-
strup og senest automatisering 
af styringsanlægget for produk-
tionen af materialer på Geveko i 
Longelse. 
Planlægning af en sådan opgave 
er meget vigtig, ikke mindst på 
Geveko, hvor produktionen skal 
køre hele tiden på nær to uger 
omkring jul og nytår, fortæller 
Søren Risbjerg, bror til firmaets 
stifter og den, der har haft ho-
vedansvaret for opgaven.

Vi begyndte i foråret 2015 med 
planlægning og programmering 
og indkøb af materialer, især fra 
vores hovedleverandør Siemens, 

og i efteråret var vi så langt 
fremme, at vi kunne starte in-
stallationerne på fabrikken. Da 
vi nåede til jul, var vi som plan-
lagt klar til at gøre anlægget 
helt færdigt, mens produktionen 
lå stille, og præcist som ønsket 
kunne produktionen starte op 
igen den 4. januar, siger Søren 
Risbjerg.

Modernisering var  
nødvendig
For en virksomhed som Geveko, 
der producerer granulat til  hvi-
de vejstriber og ikke mindst  alle 
mulige slags symboler m.m. til 
at gøre fast til f.eks. asfalt ved 
hjælp af en gasbrænder. Det kan 
f.eks. være de blå cykler, der 
markerer en cykelsti, men kun 
fantasien sætter grænser for de 
typer ordrer, virksomheden får. 
Der er i højsæsonen beskæftiget 
ca. 60 mand i produktionen på 
Langeland og 25 i administra-
tionen.

Det er meget vigtigt for os, at vi 
har en god og stabil styring af 
vores Gryder, og det gamle an-
læg var slidt op og forældet. Vi 
skulle have det moderniseret og 
automatiseret, og det var natur-
ligt at gå til vores mangeårige 
samarbejdspartner Simon Ris-
bjerg El & Køl A/S for at få løst 
opgaven. Den er da også blevet 
løst lige efter planen og til tiden, 
siger fabrikschef hos Geveko, 
Hans Peder Hansen.

Meget skal overvåges
Det automatiske procesanlæg, 
som Simon Risbjerg har sat op, 

Simon Risbjerg El & Køl A/S, Sydfyns Køleservice · Ellehaven 4A · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6250 1072
Havnegade 3, Kld. · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 1072 · info@simonrisbjerg.dk · www.simonrisbjerg.dk

Stor ekspertise i automation

Det kendte langelandske 
el-firma, der i 1975 grund-
lagdes under navnet 
Peter Petersen El & Køl og 
i 2004 overtoges af Simon 
Risbjerg, flyttede den  
1. maj i år fra Ellehaven 
4E til et nyt og væsentligt 
større domicil i  
nummer 4A

”Gennem de sidste par år er fir-
maets aktiviteter øget markant, 
både her i Rudkøbing og i vores 
Svendborgafdeling, hvor John 
Petersen er daglig leder”, fortæl-
ler Simon Risbjerg. ”En positiv 
effekt af vores interne flytning 
fra nummer 4E til 4A i Erhvervs-
byen Rudkøbing er, at vi fået væ-
sentligt forbedrede pladsforhold. 
Vore administrative faciliteter er 
optimerede, idet firmaets areal 
er vokset fra 400 til 600 m2, og 
parallelt hermed har vi ansat en 
kontorelev og tre nye montører. 
Samtidigt har vi udvidet vogn-
parken med to nye servicevogne.  

Ikke alene kan vi glæde os over 
en positiv udvikling i antallet af 
opgaver. Den fysiske aktivitets-
radius for Simon Risbjerg El & 
Køl er blevet udvidet nordpå, så 
vi i dag servicerer et støt stigen-
de antal nye kunder i og omkring 
Odense.”  

Fokus på energioptimering
”Simon Risbjerg El & Køl er en 
allround forretning med en bred 
vifte af faglige kompetencer”, 
fortsætter Simon Risbjerg. Vi er 
leveringsdygtige i alle former for 
køle & klimatekniske løsninger 

samt elinstallationer, solceller, 
varmepumper, IHC og automa-
tisering. Vi servicerer en stor og 
bredt funderet kundekreds, der 
med udgangspunkt i det sydfyn-
ske lokalområde spænder lige fra 
industri- og erhvervskunder til 
private. Netop nu har vi i samt-
lige kundesegmenter stort fokus 
på energioptimering. Vigtige 
poster i dette spændende akti-
vitetsområde er konvertering til 
LED belysning og montering af 
varmepumper. På begge områder 
kan vore kunder spare mange 
penge på energiregningerne 
ved at skifte deres gamle, utids-
svarende installationer ud med 
moderne, miljørigtige løsninger. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud. Simon Risbjerg El 
& Køl tilgodeser de enkelte kun-
ders ønsker og behov.”

Simon Risbjerg El & Køl

Simon Risbjerg El & Køl A/S, Sydfyns Køleservice - Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk - www.simonrisbjerg.dk 

El & Køl A/S

SIMON

RISBJERG

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

Sydfyns Køleservice
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Administrationens kontor- og telefontider:  
Mandag-onsdag kl. 10.00-12.00 · Torsdag kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-17.00 · Fredag lukket

Boligselskabet Langeland  ·  Engdraget 9  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 35 95
E-mail: info@boligselskabetlangeland.dk  ·  www.boligselskabetlangeland.dk

Velkommen til 
Boligselskabet Langeland
• Boligselskabet Langeland administrerer udlejning    
 af boliger i Langeland kommune.

• Dette omfatter også ældreboliger  
 og plejehjem.

• Langeland har mange ting at byde på  
 - gode badestrande, skovområder og  
 en utrolig smuk natur. 

• Langeland har et velfungerende   
 pænt serviceniveau til borgerne 
 på øen.

Ombygning Sommerlyst etape 2, 2015

SCAN OG 
SE VIDEO

Det er en god investering med 
grøn energi, og hvor man har en 
god forrentning på 8-10% af in-
vesteringen, fortæller Michael 
Jenker. 

Udover at udføre alle de 
daglige elopgaver, så er en 
af Ollerup El´s store inten-
tioner at give kunderne en 
grøn energiløsning, som 
er tæt på, at de kan være 
selvforsynende. På den 
netop overståede bolig-
messe i SG Huset i Svend-
borg kunne de præsentere 
en ny vindturbine, som 
rigtig mange besøgende 
viste stor interesse for. 
Vindturbinen måler 1,1 m i 
længden med en diameter 
på 40 cm.

Den er typegodkendt og kan let 
monteres på huset, hvor man 
måtte ønske det.

Jeg har primært den private 
mand som kunde og tænkte, 
hvordan finder jeg ud af en vind-
løsning til dem, siger Michael 
Jenker, der driver Ollerup El. 
Jeg fandt løsningen på en messe 
i München med en vindturbine, 

som jeg siden har arbejdet på at 
finde en løsning, så den kunne 
bruges på det danske elnet. Det 
er nu sket, og den er netop ble-
vet præsenteret. Den har en max 
effektydelse på 300 W, og kæder 
man flere turbiner sammen, som 
f.eks. 3, - så vil det give en årlig 
ydelse på 5000 kWh, der svarer 
til et typisk forbrug til en familie 
på fire (uden elvarme).

Ollerup El 2013 ApS · Svendborgvej 24 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 20 74 41 25 · info@ollerupel.dk · www.ollerupel.dk  

Er det et designmøbel, en motorcykel eller en villa i whisky-bæltet, 
der skal males, så er D`R`Maleren den rette forbindelse.

– Vindturbiner er en god investering
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Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S · Hundtofte 14, 5771 Stenstrup 
Tlf. 62 26 10 10, bm@bernstorffsminde.dk / www.bernstorffsminde.dk

Stærkt sammenhold styrker 
virksomhed og lærlinge

Der er nok ikke mange, der ved 
det, - men i Hundtofte ved Sten-
strup har Bernstorffsminde Mø-
belfabrik A/S produktionsvirk-
somhed, og det er primært med 
bestillingsordrer af designmøb-
ler, stole, borde og reoler til de 
frie møbelhandlere i Danmark 
og udlandet. Af produktionen 
er cirka 60 procent til eksport, 
blandt andet 44 butikker i USA.

- Det kan godt lade sig gøre at 
lave designmøbler selvom man 
ligger i udkanten, siger admini-
strerende direktør Mette Sund-
berg, som driver virksomheden 
sammen med ægtefællen Morten 
Sundberg. 

- Grunden til at vi kan lave de-
signmøbler i Danmark er på 
grund af kvaliteten, fortsætter 
Mette Sundberg. Vi satser på at 
promovere møbler frem for virk-
somheden som sådan, for det er 
møblerne som sælger virksomhe-
den, - og så betyder det meget, at 
vi har 30 år på bagen, for også 
efterkommere af kendte danske 
designere ved hvad vi står for, 
- kvalitet og levering til tiden.

Kvalitet og høj faglighed er også 
kendetegnende hos Bernstorff-
sminde Møbelfabrik, hvor de for 
tiden er 14 ansatte. Ved de nyligt 
overståede DM i Skills kunne 2. 
års lærlingen Peter Schytt-Niel-

sen Pagh komme hjem med DM 
titlen, og at der er sammenhold 
blandt de ansatte gav sig udtryk 
ved, at 10 af de 14 ansatte var 
med ved præmieoverrækkelsen. 
Den nykårede Danmarksmester 
har også gode læremestre, i det 
hans nuværende værkfører Lars 
Rasmussen i 2011 tog selv samme 
titel.
– Selvom det ikke alle steder er 
populært med lærlinge, så holder 
vi fast i det, siger Mette Sund berg. 
Det gør også, at de ældre hele ti-
den skal lære fra sig og forsvare 
deres færdigheder. Der er en god 
konkurrence mentali tet, hvor alle 
kan være med, og hvor de både læ-
rer og lærer fra sig samtidig.

Bernstorffsminde Møbelfabrik producerer designmøbler 
til de frie møbelhandlere

Ellerup Tømrerforretning ApS · Ellerup Bygade 15 · 5892 Gudbjerg  · Tlf. 62 25 31 60 · John Theodor Rasmussen: 21 45 27 60 
Mads Theodor Rasmussen: 20 33 39 61 · ellerup.toemrerforretning@mail.dk · www.ellerup-tømrer.dk

vi passerer kundens dørtær-
skel. Vi møder folk med smil 
og venlighed, og sidst men ikke 
mindst rydder vi altid op efter 
os”, afrunder Mads Theodor 
Rasmussen. 

Med over 40 års erfaring 
i branchen og en opgave-
mæssig spændvidde, der 
rækker lige fra mindre 
reparationsopgaver til 
store entrepriser, kan den 
sydøstfynske virksomhed 
klare alle opgaver indenfor 
tømrer/snedkerfaget 

”Vi bygger vores virke på erfa-
ring, knowhow og troværdig-
hed”, fortæller Mads Theodor 
Rasmussen, som driver Ellerup 
Tømrerforretning i samarbejde 
med sin far, John Theodor Ras-
mussen. ”Samtidigt udvikler 
vi os hele tiden og holder os lø-
bende opdateret i forhold til de 
nyeste teknologier og arbejds-

metoder indenfor faget. Ellerup 
Tømrerforretning følger alle 
opgaver helt til dørs og leverer 
service- og kvalitetsbevidst 
snedker- og tømrerarbejde til 
mindste detalje.

Gennem årene har vi opbygget 
en god, solid og til stadighed 
voksende kundekreds af priva-
te, erhvervsdrivende og offent-
lige institutioner. Den primære 
kilde til vækst er det faktum, 
at folk anbefaler os til familie, 
venner og kolleger, hvilket vi er 
meget stolte af. 
Netop nu er Ellerup Tømrerfor-

retning i gang med et nybyggeri 
i Hesselager, og sideløbende 
hermed genererer nye døre/vin-
duer og køkkener stor aktivitet 
i firmaet. 

Som tovholdere og underentre-
prenører er vi lydhøre og flek-
sible overfor vores samarbejds-
partneres ønsker og behov, så 
hele processen forløber fornuf-
tigt og glidende. Vi lægger i 
det hele taget stor vægt på, at 
det skal være en god oplevelse 
at have med Ellerup Tømrer-
forretning at gøre. Arbejdet 
påbegyndes i samme øjeblik, 
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Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

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

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

Lys blå 

Orange

Lime 

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød 

Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

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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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.
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Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg

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

Werners Cykleri på Gam-
mel Skårupvænge 11 i 
Svendborg sælger sjæld-
ne mærker som Stevens, 
Whyte og Electra.

Er man til de lidt mere specielle 
cykelmærker og gerne vil have 
en kvalitetscykel, der skiller sig 
lidt ud, kan det betale sig at læg-
ge vejen forbi Gammel Skårupø-
revænge 11 bag Shell-tanken på 
Nyborgvej i Svendborg. 
Her finder man nemlig Werners 
Cykleri, der sælger det tyske

kvalitetsmærke Stevens, det 
engelske mountainbike- og 
high-endmærke Whyte og det 
amerikanske feinschmecker-
mærke Electra, der laver farve-
rige beachcruise-cykler. Bag det 
specielle cykelsted står Jakob 
Werner Petersen, der har 21 års 
erfaring i branchen.

- Interessen har jeg fra barns-
ben, og efter min læretid hos Jæ-
ger Cykler har den hængt ved, 
fortæller han.

Også liebhavere af elcykler bør 
lægge vejen forbi. På program-

Werners Cykelri · v / Jakob Werner Petersen · Gammel skårupvænge 11 · 5700 Svendborg · Tel.26 73 91 90
info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk

met er Stevens-elcykler, der har 
en rækkevidde fra 45 til hele 
190 km. De har Bosch-motorer 
og 2 års garanti. Der er løbende 

CYKLER FOR 
DE KRÆSNE

ca. 25 cykler på lager. Man kan 
læse mere på www.wernerscyk-
leri.dk, også om de specialdele, 
firmaet sælger eller kan skaffe.
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Igennem de seneste år er cam-
ping-folket i stadig større grad 
blevet suppleret med en ny grup-
pe, de, der aktivt dyrker en sport 
som løb, cykling, ridning, golf 
o.s.v. - sportsgrene, der betyder, 
at de tit er væk fra hjembyen for 
at dyrke deres sport.
- Man har så fundet ud af, at 
det er praktisk at have et mobilt 
hjem i form af en campingvogn 
med sig, fortæller Arno Kristen-
sen, der sammen med sin hu-
stru, Marianne, ejer og driver 
Svendborg Campingcenter.

Er selvforsynende
- Normalt kører man jo ind på 
en campingplads, når man er 
på campingtur, men moderne 
campingvogne kan man med 
en batteripakke blive selvforsy-
nende med strøm m.m., så den 
sportsaktive ejer kan komme til 
at holde tæt ved det sted, hvor 
arrangementet holdes, fortsæt-
ter Arno Kristensen.
- Det er praktisk selv at have sit 
mobile hjem med sig. Man spa-
rer kørsel frem og tilbage mel-
lem hotel og sports-sted. Man 
skal måske heller ikke så tidligt 
hjemmefra, og når der er pause i 
sporten, kan man gå over i cam-
pingvognen og slappe af. Det er 
meget komfortabelt.

Behøver ikke koste en 
formue
- Man har også nemmere ved at 
få de ting, man skal bruge så 
som cykler med, for der er god 
plads i en campingvogn.
- Man behøver ikke bruge en for-
mue for at få en velegnet vogn. 
Vi har udmærkede, brugte vogne 
fra 30.000 kr., og det er alle al-
dersgrupper, der har fundet ud 
af, at det er nemt og bekvemt 
at kombinere campinglivet med 
sin foretrukne sportsgren. Cam-
pingvognen kan jo også bruges 

til en weekendtur eller i ferien 
på regulære campingpladser, 
hvor der jo også er store mulig-
heder for fysisk aktivitet, siger 
Arno Kristensen.

Et par travle måneder
Svendborg Campingcenter med 
sin fine beliggenhed på hjørnet 
af Ring Nord og Porthusvænget 
har haft et par travle måneder. 
Købelysten har været stor med 
en mild vinter og en forestående 
påske, der ligger meget tidligt. 
Campingcentret har altid små 
hundrede brugte og nye vogne 
på lager og eget værksted.

Svendborg Campingcenter - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg – Tlf.: 6221 7007 
Mail: svendborgcampingcenter@mail.dk – www.svendborgcampingcenter.dk

SVENDBORG CAMPINGCENTER: 

Campingvognen bruges også 
til aktiv fritid
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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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i gang med reparationer, klargø-
ring til syn, service m.m. af både 
helt nye og brugte biler, og så 
kan jeg endda byde på gratis op-
bevaring af vinter/sommerhjul, 
siger Kurt Vestergård.

Til sommer er det 10 år 
siden, at mekaniker Kurt 
Vestergård tog  sin erfaring 
fra mange års arbejde på 
værksteder i Svendborg  
med sig til Gudbjerg for at 
blive selvstændig under 
navnet Kurt V. Biler. Og det 
har han ikke fortrudt.

Jeg er uafhængig af diverse kæ-
der, og det er en fordel for både 
mig og mine kunder, for det bety-
der, at jeg kan holde udgifterne 
nede og give mine kunder en 
god betjening, der imødekom-

mer netop de behov, de har, siger 
Kurt Vestergård.

Værksted i fødehjemmet
Kurt Vestergård har indrettet 
sig med værksted i sit fødehjem 
på Ørbækvej ved Gudbjerg.

Jeg valgte at blive selvstændig, 
fordi jeg syntes, at jeg så kunne 
give kunderne en mere person-
lig betjening, siger Kurt Vester-
gård. Jeg hjælper mine kunder 
efter behov, for der er jo ingen 
grund til at lave et dyrt og om-
fattende arbejde på en gammel 
bil, som kunden alligevel vil 
have skiftet ud inden så længe, 
når mindre kan gøre det.

Jeg trives her i mit fødehjem 
sammen med min familie, og 
det med at være tæt på familien 
talte også med, da jeg valgte at 
blive selvstændig.
Det går fint med at holde hjulene 

Kurt V. Biler · Ørbækvej 312 · 5892 Gudbjerg · Tlf.: 2425 1284 · kurtvbiler@mail.dk

Selvstændigt værksted 
trives på landet

Reparation af person- og varevogne.

Klargøring til syn.

Varevogne rep. også aften og weekend 
efter aftale.

Henter og bringer efter aftale.

Mange års erfaring.
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Når det gælder kvalitet og 
godt arbejde, så arbejder de 
seks ansatte hos Fyns Gas-
teknik i Svendborg med høj 
kvalitetssans indenfor alt 
indenfor VVS, varme og gas.

Det vi går meget op i er, at vi laver 
et godt fagligt arbejde, og vi kører 
på det gode gamle håndværk og 
laver godt håndværk, siger Keld 
Jørgensen, der sammen med Jan 
Nielsen driver virksomheden. Vi 
sætter kvalitet og faglighed me-
get højt, og vi kan lave det meste.

Fyns Gasteknik udfører opgaver 
for såvel private som boligselska-
ber og kommunen, og de har op-
gaver primært i det syd- og midt-

fynske. Men har opgaver over 
hele Fyn.

Uagtet det er solvarme, jordvar-
me, gasfyr eller varmepumpe, så 
kan Fyns Gasteknik ordne dine 
serviceeftersyn, som de naturlig-
vis skræddersyr til den enkelte 
kundes behov. Skulle man få 
brug for hjælp med VVS til for 
eksempel vand-installationer el-
ler renovering af badeværelset, 
så klares det også.

Hos Fyns Gasteknik står de for 
alt fra varmestyring til badevæ-
relsesrenovering, og de benytter 
kun anerkendte mærker i forbin-
delse med VVS, varme og renove-
ring for at sikre, at det arbejde, 
som udføres, er kvalitetsmæssigt 
helt i top og kan holde i mange år. 

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

KVALITET OG FAGLIGHED ER I HØJSÆDET
Fyns Gasteknik laver alt med nybyggeri, service og vedligeholdelse

Webshop med kvalitetsmaling til billige priser

TRYK  PRINTOG .DK

TRYK  PRINTOG .DK

10.000 stk. “Pizzafolder”
M65 6s. Folder
Ex. moms

2.995,-

3 m. x 3 m.
Ex. moms

2.795,-

fra
Ex. moms6.995,-

pr. stk. fra
T-shirts med tryk

Ex. moms 45,-

Roll Up fra
Ex. moms

495,-

SkårupGra�sk Østergade 1, 5881 Skårup, 7175 5555
ö

ErhvervFyn.pdf   1   26/02/16   12.10
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i det gode selskab

eatmosfære ApS · Brogårdsvej 90 · 5260 Odense S ·  Tlf. 24 64 74 96 · info@eatmosfaere.dk · www.eatmosfaere.dk

SAMMEN GØR VI 
JERES DAG TIL

NOGET SÆRLIGT
Hos eatmosfære afholder vi alle former for livets 

fester lige fra barnedåb - bryllup - fødselsdag - kon-

firmation - sølvbryllup - guldbryllup og meget mere. 

Vores beliggenhed med skov og å, gør eatmosfære 

til en utrolig smuk ramme for jeres fest. 

Med de naturskønne omgivelser i baghaven, samt 

de kulinariske tryllerier, kan jeres fest kun blive en 

succes. Vi arrangerer jeres fest fra start til slut, så i 

bare skal læne jer tilbage og nyde.

 

Lad jer endelig inspirere af vores menuer som blot 

er smagsprøver, kontakt os endelig for en videre 

snak om menu og rammerne for jeres fest.



 21

en konference eller blot et møde 
her. Vi hører også fra dem, der 
kommer her, at de synes, det er 
helt fantastiske omgivelser at 
mødes i og så kun to timers kør-
sel fra hovedstaden.

På Stella Maris kan man finde 
ro til fordybelse i et afslappende 
miljø, og vi kan byde gæsterne 
på vores separate mødebolig med 
plads til 80 personer. Vi kan også 
arrangere events og udflugter, 
f.eks. til Vejrø, der ligesom Stella 
Maris ejes af medstifter af Saxo 
Bank, Kim Fournais, og så kan vi 
byde på mad af topkvalitet i vores 
restaurant, siger Peter Ibsen.

Den 1. marts er det to år si-
den, at Stella Maris genåb-
nede med nye ejere og efter 
en stor ombygning. Denne 
fødselsdag har hotellet 
besluttet at markere med 
ekstra gode tilbud.

Man skal blot bestille sit møde 
eller vælge en af vores konfe-
rencepakker inden udgangen af 
marts til afholdelse her inden 
udgangen af i år. Desuden har 
vi også i hele marts tilbud på en 
menu for alle, der kan lide god 
mad i smukke omgivelser, siger 
hotelchef Peter Ibsen.

Tilbud på mad og  
konferencepakke
Der er tale om en tre retters 
menu, der kan nydes i den flotte 
restaurant, og det skal nok lokke 
folk fra Sydfyn til, da Stella Ma-
ris er blevet et populært sted at 
spise. 
Vi har, lige siden vi åbnede, ar-
bejdet hårdt på at gøre Stella 

Maris kendt som et ideelt sted at 
holde et forretningsmøde eller en 
konference, og det er ved at lyk-
kes, siger Peter Ibsen. 

Vi byder nu på 10 procent rabat 
på alle konferencepakker resten 
af året, når blot bestillingen som 
nævnt afgives inden udgangen 
af marts.

Det kan godt betale sig
I København er priserne på kon-
ference-markedet blevet skruet 
ganske godt op, fortsætter Peter 
Ibsen. Og vi er konkurrence-
dygtige. Selv om man skal regne 
tiden og udgifterne til transport 
til og fra Svendborg med, kan det 
faktisk godt betale sig at lægge 

Stella Maris - Kogtvedvænget 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6221 2525 · hotel@stellamaris.dk · www.stellamaris.dk

Gode fødselsdagstilbud fra Stella Maris i marts

I Jyske Bank i Svendborg får du en dedikeret erhvervsrådgiver, der kender dig og din  
virksomhed. Du kan også tale med resten af teamet, der udelukkende beskæftiger  
sig med lokale erhvervsvirksomheder. Det betyder, at du får særlig indsigt og særlige  
kompetencer stillet til rådighed – så din virksomhed er bedre rustet til fremtiden.

Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
• En personlig rådgiver med branche- og lokalkendskab
• Økonomisk sparring, der både inspirerer og udfordrer din virksomhed
• En proaktiv bank, der tager initiativ og tænker langsigtet
• Overblik over din virksomheds styrker og samlede økonomi 
• Mulighed for at trække på en lang række specialister

Bestil et møde på jyskebank.dk/erhverv – vi glæder os til at se dig.

Vestergade 11  
Svendborg
Tlf. 89 89 94 20

Lasse Krull Ehrenreich
Erhvervsrådgiver
krull@jyskebank.dk 
Tlf. 89 89 94 26 

Gitte Mathiesen
Afdelingsdirektør
gitte-mathiesen@jyskebank.dk 
Tlf. 89 89 94 15 

Få erhvervsrådgivning,  
der er 100% lokal
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Hos Hotpaper servicerer vi private såvel som erhvervskunder i alle størrelser... 
og vi tager alle vores opgaver med største seriøsitet. 

Det er naturligvis ikke nok for dig eller din virksomhed, som søger en dygtig og 
professionel samarbejdspartner. Derfor har vi også gjort os umage for,  
at synliggøre vores forretningsværdier gennem anmeldelser fra vores kunder via  
Trustpilot – og vi er altid villige til, at indgå i en dialog omkring dine behov.

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig eller din virksomhed med en god 
og konkurrencedygtig hulmurs- og loftsisolering. Som erfaren aut. isolatør 
rådgiver vi dig omkring den optimale løsning. For at kunne gøre dette, benytter vi 
alle former for isoleringsmaterialer, og vi sørger naturligvis for at ansøge om 
og gennemføre dit miljøtilskud. Det kalder vi isolering med omtanke.

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...
  - OGSÅ AF ERHVERVSEJENDOMME!

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

SÅDAN SPARER DU OP TIL  
50 % PÅ DIN VARMEREGNING*

Priseksempel - Hulmur:
Et hus på 70 m2 hulmur, der efter-
isoleres med Hotpaper papirisolering 
eller flamingo-isolering (EPS med 
grafit), koster ca. 6900 kr. inkl. 
moms. Den årlige besparelse på 
energiregningen vil være ca. 4700 kr. 

Tilbagebetalingstid på ca. 1,4 år.

Priseksempel - loft:
Et loft på 120 m2 med et isoleringslag 
på 100 mm efterisoleres med 200 mm  
Hotpaper Papirisolering. Dette koster  
ca. 12.200 kr. inkl. moms (evt ud- 
gifter til vindstop/gangbro er ikke  
medregnet). Den årlige energi- 
besparelse ved denne efterisolering  
vil være ca. 3500 kr.

Tilbagebetalingstid på ca. 3,4 år.

Efterisoleringen af huset i dette 
eksempel vil efter 10 år give en 
besparelse på mere end 62.900 kr. 

Det er mere end 3 gange 
omkostningerne. Oven i denne 
besparelse kan du så påregne den 
værdistigning, som huset har fået.

* Alle priser i beregningen er vejledenede, og  
 fratrukket statens håndværkerfradrag. Eksemplerne  
 er fra en privatbolig.
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SKROTNINGSPRÆMIE 2.000,- + RAIS 2.000,-  IALT 4.000,-

Vi giver lige nu 2.000,- i rabat 
på alle RAIS ovne og indsatse.

 
”Skrotter” man samtidig sin 

gamle ovn får man også 
2.000,- i skrotningspræmie* 

ialt 4.000,-

*Skrotningsordningen gælder brændeovne og indsatse fra 
før 1990. Din forhandler kan hjælpe dig med at ansøge.

 

Svendborg halvside tabloid.indd   1 18-02-2016   15:01:55

at tjekke sit 
relæ. Det anbefales, at 
man som minimum tjekker det 
en gang i kvartalet. Skal HFI-
relæet matche det reelle behov i 
en moderne husstand anno 2016 
med masser af elektronik, kan 
jeg anbefale det nyeste PHFI el-
ler HPFI-relæ, som blandt andet 
udmærker sig ved ikke at reage-
re med udkobling på simpel læg-
strøm fra computere og anden 
elektronik. Alle interesserede er 
velkomne for mere info.”

Den kendte sydfynske 
specialforretning består 
af en service- og instal-
lationsafdeling samt en 
velassorteret detailforret-
ning. Personalestaben er 
sammensat af kvalificerede 
fagfolk, der udfører alt i 

klassisk el-arbejde 

”Recke-El er en lille familie-
baseret specialforretning, der 
sætter en ære i at kunne alt og 
have det hele”, smiler indehaver 
Kaj Recke. Geografisk dækker 
firmaet hele Sydfyn og øerne, 
og vores typemæssigt vidtspæn-
dende kundekreds omfatter både 
privatkunder, landbrugs- og in-
dustrikunder samt offentlige in-
stitutioner. Vi holder os løbende 
fagligt opdateret og har stort fo-
kus på nye tiltag på el-området – 
både når det gælder vedvarende 

energi, ventilation, indeklima 
og belysning. Vores fyndige slo-
gan ”Alt hvad du tænder på” er 
et godt og dækkende for omfan-
get af vores mange aktiviteter. 
Både når det gælder håndværk-
sydelser og produkter, dækker 
vi hele el-området. Netop nu ge-
nere salg og montering af hvi-
devarer stor aktivitet i firmaet. 
Baggrunden herfor er, at mange 
hvidevarer i dag er så prisbil-
lige, at reparationer er urenta-
ble. Samtidigt er LED-belysning 
på stærk fremmarch. Med vores 
LED-løsninger får kunden god 
garantisikret kvalitet til fornuf-
tige priser.”  

Tid til et HFI-tjek
”Både i private hjem, virksomhe-
der, skoler og andre offentlige in-
stitutioner kan HFI-relæet være 
et kritisk punkt rent sikkerheds-
mæssigt”, fortsætter Kaj Recke. 
”Grunden hertil er, at mange 

mennesker i den travle hverdag 
glemmer at tjekke, om det funge-
rer. Mange HFI-relæer trænger 
derfor til at blive kontrolleret. 
HFI-relæet spiller samme rolle 
i et el-system, som bremserne 
gør i en bil. De færreste bilister 
glemmer at få tjekket bremser. 
Men selvom vi alle sammen hver 
eneste dag kobler os på et el-sy-
stem, er dét at tjekke HFI-relæet 
en diffus ting, der glipper for 
mange. Da den gennemsnitlige 
fejlprocent er helt oppe på 50, er 
det meget vigtigt, at man husker 

Recke-El ApS · Stationsvej 54 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 10 18 · mobil 20 22 50 18 · mail@recke-el.dk · www.recke-el.dk

ALT HVAD DU TÆNDER PÅ
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Inter-aktiv sælger, leverer og 
monterer professionelle audio-
visuelle løsninger til alle under-
visnings- og mødelokaler,  audi-
torier, idrætshaller, arenaer, 
simulatorer, butikker og storcen-
tre.

Fremtiden ser godt ud. Der er 
behov for professionelle audio-
visuelle løsninger, så jeg for-
venter en pæn vækst fremover. 
Vores kunder vil stadig møde de 
samme mennesker som tidligere, 
mig og de montører, jeg bruger 
og de hidtidige samarbejdspart-
nere, siger Morten Skyttegaard 
Krebs.

Firmaet Inter-aktiv med 
speciale i audiovisuelle 
løsninger er nu plads med 
ny ejer i nye lokaler på 
Grønlandsvej i Svendborg 
efter, at Expert Svendborg/
Sabro gik konkurs for et par 
måneder siden.

Jeg købte det ud af konkursboet 
med overtagelse den 1. februar, 
fortæller indehaver Morten Skyt-
tegaard Krebs, der blev uddannet 
som radiomekaniker i 1998.

Fra 2010 hed firmaet Expert 
Svendborg Erhverv med Morten 
Skyttegaard Krebs som daglig 
leder. I 2013 skiftede det navn 

til Inter-aktiv, og i dag ejer han 
det så og har til huse på Grøn-
landsvej. 

Han har en fast stab på tre-fire 
dygtige montører, som hjælper 
ham efter behov med de opgaver, 
han får i et område, der dækker 
hele Danmark, men primært dog 
ligger på Sydfyn over mod Få-
borg og op mod Nyborg.

Fremtid i av-løsninger
Inter-aktiv har de sidste par år 
stået for større projekter hos 
Stella Maris, SIMAC, GOG Are-
na, Vejstrup Efterskole og Thurø 
Skole for at nævne et par styk-
ker. På firmaets hjemmeside er 
der en komplet referenceliste.

Inter-aktiv · Grønlandsvej 2 · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 60 60 14
kontakt@inter-aktiv.dk · www.inter-aktiv.dk 

PÅ PLADS I NYE LOKALER EFTER EJERSKIFT

hvor der ikke er fibernet, bl.a. 
Nord- og Sydlangeland, Midt- og 
Nordfyn, og Østfyn står næst for. 
På de net, vi driver, har vi 1000 
kunder.

På sigt håber vi, at vi også kan 
byde på tv foruden internet via 
de trådløse netværk, siger Erling 
Nielsen.

De to firmaer har også andre 
aktiviteter, bl.a. installering af 
videoovervågning hos private, 
firmaer og boligforeninger.

Hurtige bredbåndsforbindel-
ser bliver stadig vigtigere 
for private og virksomheder, 
og en af de måder, man kan 
få hurtigt internet på er via 
trådløse netværk. Det ved 
man noget om hos ANTEN-
NEIP i Svendborg.

Andersens Antennemontering 
ApS og ANTENNEIP ApS ejes 
begge af Erling Nielsen og flyt-
tede for et år siden til den nuvæ-
rende adresse Rytterskoven 4, 
hvorfra Erling Nielsen og hans 
tre medarbejdere opererer på 
Fyn, Langeland og øerne. 

Antenneip er fremtiden
Andersens Antennemontering, 
stiftet for 50 år siden, arbejder 
med antenner, paraboler, kabel-
tv-anlæg og fibernet, mens AN-
TENNEIP siden starten for fem 
år siden har arbejdet med in-
ternet til antenneforeninger og 
trådløse netværk.

ANTENNEIP stiftede vi for at 
have et it-område at arbejde 
på, da vi jo ikke kan blive ved 
med at leve af at sætte anten-
ner op, siger Erling Nielsen. Vi 
kan etablere trådløse netværk 
med hastigheder på op til 50 MB 
synkront, og vi har i dag disse 
net på nogle af de mange steder, 

Andersens Antennemontering ApS · Tlf.: 6221 2692 · antennemontering@antennemontering.dk · www.antennemontering.dk
Antenneip ApS · Tlf.: 6222 0909 · antenneip@antenneip.dk · www.antenneip.dk · Rytterskoven 4 · 5700 Svendborg

TRÅDLØSE NETVÆRK TIL HURTIGT BREDBÅND
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Sydfyns Låseservice A/S

Uden abonnement Uden abonnement
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I anledning af dagen har  vi über utrolige gode tilbud – se dem her.

GRATIS standard  bildekoration med i prisen ved leasingaftale på dagen.

Volkswagen Erhvervscenter Svendborg
 Englandsvej 1 · Telefon 62 22 15 05 · www.vw-svendborg.dk

Caddy          1.499,-75 hk 
*Se yderlige info

Transporter 2.499,-102 hk kort   *Se yderlige info

Crafter         3.499,-136 hk L2H2 *Se yderlige info

*Ved alle tilbud gælder følgende: Kr. 0,- i ekstraordinær leasingydelse. Inkl. service, standard bildekoration, VW fabrikstur. 
Bemærk begrænset antal. Tilbuddene er ekskl. moms pr. mdr. i 60 mdr. 15.000 km pr. år. (Finansiel leasing). Bilerne er vist med ekstra udstyr. 
Tilbuddene er forudsat godkendelse af finansieringsselskab samt gældende fra torsdag den 3. marts kl. 12.00 og så længe lager haves.

Åbningsfest
Besøg Volkswagen Erhvervscenter Svendborg 
torsdag og fredag den 3. og 4. marts – og få 
byens bedste leasingaftale

Flere gode grunde til at besøge os
Kom og se vores nye erhvervscenter og opnå fantastiske tilbud. Oplev samtidig 
Danmarks eneste komplette varevognsprogram lige fra VW Polo til den store 
Crafter. 

Ved indgåelse af leasingaftale ved vores åbningsfest, får du en GRATIS standard 
bildekoration af din varebil. 

Vi tilbyder en Service- og Reparationsaftale, hvor du får lagt driftsomkostningerne 
i faste rammer så du undgår ubehagelige overraskelser. Fra blot 155,- kr. pr. måned 
er du dækket - både ved almindelige serviceeftersyn, udskiftning af sliddele, olie 
mv. hvis bilen skal på værksted.

Kom og få gode råd til dekoration og indretning af din varevogn
Vi får besøg af Skiltefabrikken, som har over 20 års erfaring i dekoration af firma-
biler, samt Sortimo som er den førende producent af bilindretninger og mobile 
transportløsninger.

Kom og besøg os eller ring 62 22 15 05 og hør nærmere.

Skiltefabrikken og Sortimo vejleder om dekoration og indretning af firmabiler.

Vi gir’ pølser og fadøl til alle både torsdag og fredag fra kl. 12.00-16.00.
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ger, og med mange års erfaring 
med brolægning, klarer firmaet 
hele processen fra udgravning, 
til sidste sten er lagt. Kunden 
bliver inddraget i projektet med 
brolægning fra første færd, da 
Brolægger Allan Vogn sætter 
god service højt, og firmaet sæt-
ter en ære i at udføre deres ar-
bejde i samarbejde med kunden. 
Brolægger Allan Vogn støtter 
også den lokale sport, hvor de bla. 
er sponsor i Svendborg Rabbits. 

Brolægger Allan Vogn laver 
alt inden for brolægning

Der ligger omkring 30 års er-
faring bag, når man henvender 
sig til Brolægger Allan Vogn for 
at få løst en opgave enten med 
brolægning, støttemure eller 
opretning, - og de klarer alle 
opgaver, små som store for pri-
vat og erhverv.

Allan Vogn har først arbejdet 
inden for faget i omkring 15 år, 

og startede så selv eget firma op 
i år 2000. 

I den travle sæson er yderligere 3 
erfarne folk ansat, samt et sam-
arbejde med nogle gode anlægs-
gartnere når det brænder på. 

Vi har blandt andet lagt 350 m2 
chaussé sten ved Det Gule Pak-
hus på Svendborg Havn samt 
piksten ved den ny renoverede 
Brahetrolleborg Vandmølle. Her 
i foråret skal vi over fire måne-

der til et større brolægningspro-
jekt ved Kerteminde. 

Jeg udfører alle former for be-
lægning og støttemure samt 
opretning af fliser, siger Allan 
Vogn. Det er alle former for be-
lægning (beton og granit) og vi 
tager alle projekter store som 
små. Vi kører over hele Fyn, og 
har også projekter uden for øen.
Brolægning kan lægges ofte med 
enten granit eller natursten, 
som begge giver flotte belægnin-

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

Belægninger til alle formål
ET GODT

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

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

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

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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HVID MALING ELLER TAPET?
Søren Brøndum, 
der er indehaver af 
Svendborg Maler-
firma, vil godt så 
et slag for tapet på 
væggene.

- Jeg kan godt lide den tætte 
dialog med mine kunder, siger 
malermester Søren Brøndum. 
Svendborg Malerfirma. Den får 
man bedst, når møder familier 
i private hjem. Her kan jeg både 
rådgive om farvevalg og opga-
vens kvalitetskrav og omfang.
Søren Brøndum har været ma-
lersvend i en årrække inden han 
for to år siden besluttede at blive 
selvstændig. Han har bevidst 
satset på privatkunder, hvor 
man følger processen helt frem 
til afleveringen.
- Der er mange muligheder i far-

vevalget, når man skal gøre stu-
er og opholdsrum pæne, rare og 
hyggelige, siger Søren Brøndum. 
Det lette løsning er at vælge en 
hvid maling, men i dag et tapetet 
ved at vende tilbage.
Han peger på, at man kan orien-
tere sig på nettet, i boligmagasi-
ner og han møder også gerne op 
med tapetbøger, så man i ro og 
mag kan finde frem til om det 
skal være hele stuen eller kun en 
væg der skal tapetseres.

SVENDBORG MALERFIRMA – Møllergade 70, 1. sal Tv. · Tlf.: 2361 3829
sb@svendborg-malerfirma.dk · www.svendborg-malerfirma.dk · Se vores Facebook side for inspiration

VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

OTTERUP NY FLYTTEFORRETNING
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · 40 82 22 00
ole@otterup.biz · www.onf.dk

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

MED SALGET FØLGER:
En hal på 1250 etagekvm., 
grundplan 1000 kvm., opført i 1999. 
Her af 750 kvm. isoleret hal, 
incl. toilet og kontor, 7200 kvm. grund. 
Salgspris oplyses ved henvendelse  
til Ole Grønlund på mobil 40 82 22 00.

Vi udfører alt inden 
for traditionelt 
anlægsarbejde.
Vi har flere års erfaring, 
hvilket er med til at 
sikre at opgaven bliver 
udført i højeste kvalitet.

GH Tømrer & Snedker · 5700 Svendborg, THURØ 
Rønnebærvænget 66 · Tlf.: 21 62 65 61 · www.gh-villa.dk

SPECIALISTER I 
UDSKIFTNING AF 
DØRE OG VINDUER
Vi har specialiseret os i salg og montering af døre 
og vinduer. Lad os sammen finde den helt rigtige 
løsning til din bolig.

FÅ GRATIS OPMÅLING OG 
ET UFORPLIGTENDE TILBUD! 
Kontakt os nu på tlf. 2162 6561 
eller gert@gh-villa.dk
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Tag- og facadedækning · Pladearbejde

1895,-
Afhentet ex. palle

1 palle 8 mm
træpiller

HENT SELV 

Gælder kun i marts. 
Medbring annoncen 
for at gøre brug af 
tilbuddet.

hojlund.dk
Ørbækvej 268b, 
5892 Gudbjerg   
Tlf 62251136
Åbent hverdage 10 - 17  
Lørdage 9 - 12

Forbehold for fejl og udsolgte varer.
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Energibesparende foran-
staltninger er i høj kurs. Vi 
skal have mest muligt ud af 
energien både for økono-
miens og miljøets skyld. Og 
her har Landet Blik & VVS 
stor erfaring og ekspertise 
at byde på.

Det handler bl. a. om flere jord-
varmeanlæg og ikke mindst an-
læg til luft til vand-opvarmning 
af huse, fortæller indehaver af 
Landet Blik & VVS, Jørn Jensen.

Disse anlæg, der trækker var-
men ud af luften ligesom en al-
mindelig varmepumpe for så at 
varme vandet op ligesom et fyr 
til at blive ledt rundt i husets 
radiatorer, er blevet meget popu-
lære, også fordi de prismæssigt 
er blevet konkurrencedygtige i 
forhold til jordvarmeanlæg.

Højtydende oliefyr
Nogen tror, at man ikke mere 
må installere et oliefyr, men det 
forbud gælder kun, hvor der er 
mulighed for at få fjernvarme el-
ler gasfyr, siger Jørn Jensen. Vi 
installerer stadig oliefyr ude på 

landet, og de er i dag lige så ef-
fektive som gasfyr til at udnytte 
energien. Der er et røgtab på kun 
en-to pct.

Også på fjernvarmefronten skal 
energien udnyttes bedre. Ved nye 
eller renoverede anlæg skal der 
installeres vejrkompensering, en 

Landet Blik & VVS · Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf.: 6254 1432 · kontakt@landetblik-vvs.dk · www.landetblik-vvs.dk

lille boks, der sidder uden for hu-
set og kan styre, hvor højt vandet 
skal varmes op, før det sendes 
rundt i radiatorerne. Det giver 
en klar forbedring af udnyttel-
sen, siger Jørn Jensen, der sam-
men med sine tre ansatte dækker 
Sydfyn, inklusive Langeland.

VI LØSER ALLE VVS PROBLEMER

så er der prisgaranti på Beck & 
Jørgensen og Keim. Ved køb for 
over 950 kr. tilbydes der gratis 
levering. 

Står du med et malerpro-
jekt, så kan det med fordel 
starte hos DecoFarver i 
Ringe, der primært sælger 
til private. Hos DecoFarver 
er malerkonsulenterne 
faguddannede malere, som 
vejleder og rådgiver om 
hvordan maleropgaven skal 
gribes an, - og det lige fra 
grundbehandling, spartling 
og til det sidste penselstrøg.

DecoFarver har en fysisk butik, 
som har åbent fra mandag til fre-
dag efter aftale og om lørdagen 
fra kl. 09 til 14. Så har de også 
en webshop, som er mere og mere 
populær og brugt, - som nærmest 
stormer frem, og hvor der med 

stor fordel kan handles samt ny-
des godt af de gode tilbud. Der kø-
res med samme priser i butikken 
som på i webshoppen. DecoFar-
ver kan samtidig glæde sig over, 
at de stort set har ligget nr. 1 
på Trustpilot siden starten af år 
2014, og ikke mindst fordi deres 
service er helt i top. 

Jeg har lige fejret tre års fødsels-
dag med DecoFarver, og det med 
et stort arrangement med gode 
tilbud, grill og fadøl, siger ejer 
Brian Jensen. Det var rigtig posi-
tivt, at så mange lagde vejen forbi 
for at deltage og markere dagen.
DecoFarver står stærkt med 
miljømærket maling, - fra den 
danskejede virksomhed Beck & 
Jørgensen – B&J Maling, som er 
blandt markedets mest miljøven-
lige malinger. Derfor kan man 

male i børns værelser uden at 
være bange for stærk malinglugt 
og skadelige dampe. Med B&J 
maling undgår man begge dele og 
kan male med god samvittighed. 
Alle malinger fra B&J-serien 
er miljømærket. Det betyder, at 
produkterne er sikre at anvende 
– ikke kun for dem, der venter 
barn, men også for småbørnsfa-
milier og de håndværkere, der 
dagligt anvender malingen. Og 
hvad der er godt for disse grupper 
– er godt for alle!

Udover B&J Maling, så forhand-
ler DecoFarver også maling fra 
Junckers, Keim og Guldberg, og 
har maling til alle opgaver – uan-
set om det er til stuen, træbeskyt-
telse til legehuset, træmaling til 
døre og paneler, loft- og gulvma-
ling, tag- og sokkelmaling, og 

DecoFarver · Odensevej 52 · 5750 Ringe · Tlf. 60 56 57 50 · kundeservice@decofarver.dk · www.decofarver.dk

Webshop med kvalitetsmaling til billige priser
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... er blevet moderniseret
        til fordel for kunderne

JENS SCHULTZ  ÆRØ

I fællesskab har medarbejdere fra alle Jens Schultz a/s 
afdelinger givet en hånd med til moderniseringen af 
XL-BYG Ærø, så den nye afdeling fremstår mere 
kundevenlig.  Af nye tiltage skal det også nævnes, 
at  Mads Boeberg Hansen er ny afdelingsleder. 

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen 
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi 
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er: 
”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”

Der har været trælast i Marstal siden 
1940’erne. Med Jens Schultz a/s’ 
overtagelse af XL-BYG Marstal pr. 1/1-
2016 har man ønsket at styrke sin 
markedsposition og endnu engang slå 
fast ”Vi er Sydfyns største og eneste 
lokalejede trælastvirksomhed”. 
Hos Jens Schultz a/s har man altid sat 
det ”lokale” aspekt i højsæde, og der-
for er valget af Mads Boeberg Hansen, 
37 år, som afdelingsleder i XL-BYG Ærø 
også i tråd med forretningsfilosofien. 
Mads er i kraft af hans ansættelse i 
Trælasten Marstal siden 2012 allerede 
et kendt ansigt. Med i bagagen har 
han 15 års brancheerfaring, hvor han 
blandt andet også har været i leveran-
dørleddet. 

De13 medarbejdere ved XL-BYG Ærø 
betjener både privat- og erhvervskun-
der i byggemarkedet og trælasten. 

For fremadrettet at kunne servicere 
alle kunder bedre i form af hurtigere 
levering til øen, er et nyt leveringskon-
cept tæt på en realitet med dag til dag 
levering fra hovedlageret på Odense-
vej, Svendborg.  

Desuden er der allerede sket mange 
forbedringer i lokalerne, således der 
er skabt basis for et bredere sortiment 
og yderligere mere overskuelighed og 
tilgængelighed for kunderne.  

For at kunne fremstå som en troværdig 
og seriøs samarbejdspartner kommer 
alle ærømedarbejdere i den kom-
mende tid på besøg hos Jens Schultz 
Proffcenter, XL Byggecenter og Jens 
Schultz Rudkøbing for at lære huset 
at kende og dermed opnå flere fælles 
synergier, og ikke mindst for at sætte 
ansigt på sine nye kollegaer. 

I uge 9 skabes der forhåbentlig endnu 
flere relationer, hvor Jens Schultz a/s 
sender 155 håndværksmestre og 
svende til BYGGERI ’16 i Fredericia – 
heraf er 45 ærøboer. 

Jens Schultz a/s kan glædeligt kon-
statere, at virksomhedsudvidelsen til 
Ærø har ført til positiv omtale og god 
stemning både blandt medarbejdere 
og kunder. 

Når du handler hos Jens Schultz a/s 
bakker du ikke bare op om en lokal 
virksomhed og arbejdsplads, du sikrer 
dig også altid faglig ekspertise, god 
service og inspiration samt at kunne 
gøre en god handel.

PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21
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at  Mads Boeberg Hansen er ny afdelingsleder. 

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen 
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi 
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er: 
”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”

Der har været trælast i Marstal siden 
1940’erne. Med Jens Schultz a/s’ 
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37 år, som afdelingsleder i XL-BYG Ærø 
også i tråd med forretningsfilosofien. 
Mads er i kraft af hans ansættelse i 
Trælasten Marstal siden 2012 allerede 
et kendt ansigt. Med i bagagen har 
han 15 års brancheerfaring, hvor han 
blandt andet også har været i leveran-
dørleddet. 

De13 medarbejdere ved XL-BYG Ærø 
betjener både privat- og erhvervskun-
der i byggemarkedet og trælasten. 

For fremadrettet at kunne servicere 
alle kunder bedre i form af hurtigere 
levering til øen, er et nyt leveringskon-
cept tæt på en realitet med dag til dag 
levering fra hovedlageret på Odense-
vej, Svendborg.  

Desuden er der allerede sket mange 
forbedringer i lokalerne, således der 
er skabt basis for et bredere sortiment 
og yderligere mere overskuelighed og 
tilgængelighed for kunderne.  

For at kunne fremstå som en troværdig 
og seriøs samarbejdspartner kommer 
alle ærømedarbejdere i den kom-
mende tid på besøg hos Jens Schultz 
Proffcenter, XL Byggecenter og Jens 
Schultz Rudkøbing for at lære huset 
at kende og dermed opnå flere fælles 
synergier, og ikke mindst for at sætte 
ansigt på sine nye kollegaer. 

I uge 9 skabes der forhåbentlig endnu 
flere relationer, hvor Jens Schultz a/s 
sender 155 håndværksmestre og 
svende til BYGGERI ’16 i Fredericia – 
heraf er 45 ærøboer. 

Jens Schultz a/s kan glædeligt kon-
statere, at virksomhedsudvidelsen til 
Ærø har ført til positiv omtale og god 
stemning både blandt medarbejdere 
og kunder. 

Når du handler hos Jens Schultz a/s 
bakker du ikke bare op om en lokal 
virksomhed og arbejdsplads, du sikrer 
dig også altid faglig ekspertise, god 
service og inspiration samt at kunne 
gøre en god handel.
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Odensevej 116
5700 Svendborg
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PANTONE 540 CVU (uncoated)
PANTONE 540 CVC (coated)

CMYK: C=100 M=60 Y=0 K=65

IT i øjenhøjde

70 300 330 I www.kortermann-it.dk I info@kortermann-it.dk

Selv få meter kan betyde en verden til forskel

Inden for det sidste år har virksomheden 
fået så travlt, at Kortermann-IT har måtte 
ansætte fire nye medarbejdere i salg- og 
supportafdelingerne. 

- Og til sidst kneb det simpelthen med 
af få plads til både de ansatte i kontorerne 
og det voksende lager, som den stigende 
efterspørgsel krævede, fortæller Henrik 
Kortermann.

Efter forgæves at have været på udkig 
efter det helt rigtige lejemål af en passende 
størrelse, så Henrik Kortermann derfor 
ingen anden udvej end at gribe til lommerne 

og selv investere i en erhvervsejendom. 
Kortermann-IT’s nye domicil på Eng-
landsvej 8 har været under kyndige hånd- 
værkerhænder for at fremstå præcis som 
Henrik og de øvrige medarbejdere ønskede 
sig.

Bortset fra det sidste finish i køkkenet 
er alt nu fuldt ud tilfredsstillende for den 
driftige virksomheden.

- Det giver en bedre synlighed og mere 
plads til vores konsulenter, så de kan få ro 
til at servicere vores kunder bedst muligt, 
konstaterer Henrik Kortermann.

Foruden mere kontorplads har den nye 
ejendom fået et større værksted med 
bedre faciliteter til installationer og tests 
af PC’ere, servere og netværk. 

Derudover er der blevet plads til et lo-
kale med lærred og projektor, så der kan  
holdes inhouse salgsmøder og præsenta-
tioner.

- Hver uge får vi nye kunder og derfor 
skal vi være gearet til at kunne opfylde 
deres ønsker og matche deres krav, siger 
Henrik Kortermann.
 

I hvert fald hvis man som Gazelle-virksomheden Kortermann-IT flytter fra små,  
trange kontorer til en helt nyrenoveret lokation i Svendborgs industriområde

V i  l e v e r e r  a l t  i n d e n f o r  S u p p o r t   ·  U d v i k l i n g   ·  I n f r a s t r u k t u r   ·  Te l e f o n i
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Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?

Danske Andelskassers Bank 
A/S med hovedsæde i Jylland 
har regionale erhvervscen
tre med tilhørende satellit
ter i Jylland og på Fyn. Er
hvervscenter Fyn har til huse i 
Det gule Pakhus i Svendborg.

– Vi har en afdeling med 11 
medarbejdere til at tage sig af 
erhvervsområdet, og her fra 

Svendborg dækker vi hele Fyn. 
Vores budskab er, at vi driver 
bank fra bilen forstået på den 
måde, at vi gerne vil komme 
rundt og besøge vores kunder 
og se, hvad der sker, siger er-
hvervsdirektør Henrik Olsen. 

Vil være tæt på kunden 
Det gælder for Andelskassens 
erhvervsrådgivning, at den skal 

være tæt på kunden og virk-
somheden. Andelskassens er-
hvervscentre bygger sin rådgiv-
ning på kendskab til de enkelte 
kunders muligheder og udfor-
dringer. 

Kort sagt skal vi skabe individu-
elle løsninger, der passer til kun-
dens behov, siger Henrik Olsen.  
For os gælder det, at kunden er 

i centrum, og vi skal have tæt 
kendskab til vores kunder, der 
fortrinsvis på erhvervsdelen fin-
des blandt de mindre og mel-
lemstore virksomheder. 

Vi klarer os godt i den hårde 
konkurrence, og det gør vi især, 
fordi vi har meget kompetente 
og dygtige medarbejdere, siger 
Henrik Olsen.

Vigtigt at komme rundt 
og se hvad der sker

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 b · 5700 Svendborg 
Telefon 87 99 53 80 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Henrik Olsen, Erhvervsdirektør
heo@andelskassen.dk

Annoncetil læg
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Skal du bygge til?
Eller købe nyt?

Start med et Rundt–Om–Dig 
Økonomioverblik

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i 
Fynske Bank. Det er gratis, og du behø-
ver ikke være kunde for at få det. Vi giver 
dig et økonomisk overblik, så du helt præcist 
ved, hvad der er råd til. Og når beslutningen er ta-
get, hjælper vi  dig med at få ordnet det papirar-
bejde, der følger med.

Book et møde på www.fynskebank.dk

Her finder du os: Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. Åbningstider: Man-ons: 10-16 / Tors: 10-17 / Fre: 10-16 / www.fynskebank.dk

H. Hjelholts Uldspinderi ApS 
Svendborg Landevej 43 • 5874 Hesselager • Tlf.: 6225 1592 

mail@hjelholt.dk • www.hjelholt.dk

En væsentlig del af de råvarer, 
som BF-OKS i Hesselager mod-
tager, kommer fra sydfynske 
leverandører, og de skal leve op 
til høje krav, for, som indehaver 
af BF-OKS, Michael Gertz siger, 
så skal dyrenes levevilkår selv-
følgelig være i orden, kvaliteten 
skal være høj og ensartet.
Svendborg Gourmetgris fra 
Svendborg Slagtehus og Hjel-
holts Uldspinderi i Hesselager 
kan begge i høj grad leve op til 
kravene fra BF-OKS.
- Vi får vores grise fra leveran-
dører i nærområdet, så trans-
porttiden er kort, fortæller di-

rektør Niels Hørlyck, Svendborg 
Slagtehus. Vores grise får lov at 
vokse i op mod 14 dage mere end 
almindelige slagtesvin. Det be-
tyder, at de får en højere vægt og 
kødet mere smag.
- Hos os kommer de heller ikke 
som på de store slagterier igen-
nem en frysetunnel, men bliver 
nedkølet så tilpas langsomt, at 
musklerne bliver afslappede og 
får en neutral ph-værdi. Det gi-
ver mørt kød, og det er nemt at 
få sprød svær på vores svine-
kamstege, for de er tørre, når de 
kommer ind i ovnen, siger Niels 
Hørlyck.

Lam fra Hjelholt
Hjelholts Uldspinderi har et 
unikt samarbejde med kødgro-
sisten BF-OKS, som sælger og 
markedsfører hovedparten af 
slagtelammene som Sydfynske 
Lam. Disse lam er store kødful-
de lam af texel/cross typen.
- Vi har 500 moderfår og produ-
cerer ca. 800 lam om året, fortæl-
ler direktør Henrik Hjelholt. De 
700 går til BF-OKS. Lammene er 
cirka et år gamle, når de slagtes, 
i øvrigt på Svendborg Slagtehus, 
så også her er transporttiden 
kort, og inden de slagtes, har de 
græsset hos diverse landmænd 

og som en del af naturplejen. 
Sidst på efteråret kommer de 
ind i stald hos os, hvor de fedes 
ekstra godt op på hjemmelavet 
græsensilage. Slagtningen sker 
i mindre hold startende i januar, 
med ekstra mange slagtninger 
op til påsken, og så slutter det i 
maj, siger Henrik Hjelholt.
Slagteprocessen er i store træk 
ligesom ved gourmetgrisene, 
så kvaliteten bliver høj, og den 
ensartede kvalitet sikres ved, at 
Hjelholt først slagter lammene, 
når de er helt klar til det.

LEVERANDØRER TIL BF-OKS

Dyrevelfærd og 
ensartet høj kvalitet

Svendborg Gourmetgris fra Svendborg Slagtehus 
Porthusvej 75 • 5700 Svendborg • Tlf.:  6221 3278 

info@svendborgslagtehus.dk • www.svendborgslagtehus.dk
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Når der er problemer med 
lastbilen eller entreprenør-
maskinen, så kan man trygt 
henvende sig til CMS Auto 
for at få løst problemet, - 
og efter behov rykker han 
ud til kunderne på stedet 
for at klare opgaven med 
sit rullende værksted til 
lastbiler og entreprenør-
maskiner - en fuldt udsty-
ret servicevogn.

Jeg har været i gang i 9 år, og 
har fået det hele til at køre, siger 
Christian Marcussen, - og hvis 
der er reservedele, der ikke lige 
er med, så er de hurtigt frem-
skaffet, og ellers laves en nødre-
paration på stedet. Det handler 
ofte om en slange af en eller an-
den slags. 

Med en baggrund som udlært 
lastvognsmekaniker startede 
Christian Marcussen i 2007 
CMS Auto i Gudme, og har her 
også værksted hvor reparationer 

kan foretages. Men det er pri-
mært det rullende værksted, der 
er god gang i. Han kører primært 
i det sydfynske – men kommer 
rundt i landet, hvis kunderne er 
kørt i stykker.

CMS AUTO udfører reparatio-
ner på personvogne, varevogne, 
lastvogne og entreprenørmaski-
ner enten på værkstedet i Gud-
me eller med servicevogn på ste-
det, og det er et firma, der sætter 
kvalitet, service og fleksibilitet i 
højsædet

Rullende værksted får hjulene til at køre
CMS Auto fra Gudme servicerer kunderne på stedet

CMS Auto · Husmandsalleen 34 · 5884 Gudme · Tlf. 21 69 77 50 · christian@cmsauto.dk · www.facebook.com/CMSAUTOGUDME 
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Svendborg Bycenter, 5700 Svendborg, tlf. 6226 5080 · www.skoringen.dk

SLUTSPURTEN STARTER TOR
SDAG 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-
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tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 
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klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 
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STADIG BETALE SIG!
Du har mulighed for at søge en solcellepulje

(Forårspuljen i 2016)
Du har fortsat mulighed for at søge solcellepuljerne!

Næste ansøgningsrunde løber til og med den 31. maj 2016.
Din fyldestgørende ansøgning skal være modtaget af

Energinet.dk i dette tidsrum. Puljen gælder kun for private
husstande, afdelinger i almene boligorganisationer mv.

RING OG HØR MERE..

lev vel med

v. ������� Mad��� · Sv��d����v�� 413 · V.�a��
5600 Faa����

Tlf 62 61 64 82 · M���l 40 57 24 82
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VeSTerÅby INST. ForreTNINg
HM

Boliglån

*Låneeksempel:
Hovedstol kr. 210.826, variabel rentesats p.t. 4,45 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,525 %, løbetid 20 år, mdl.
ydelse kr. 1326,27. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,2 % og etableringsomkostninger** kr. 10.826.

**Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr.
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Tirsdag den 23. februar 201646

svendborg:  Der har mel-
lem skoler og museer i Svend-
borg og på Langeland længe 
været et gensidigt ønske om et 
tværfagligt samarbejde, men 
vejen har til tider vist sig lang 
og snørklet.  

Nu har Kulturministeriet 
og Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling givet 
329.500 kr. til projektet, ”Mu-
seum på Skoleskemaet”, som 
skal udpege ”kortere, hurtigere 
og nemmere veje at følge end de 
sædvanlige”. 

Tværfagligt samarbejde
”Museum på skoleskemaet”   
bliver således til et tværkommu-
nalt og tværfagligt samarbejde 
mellem Svendborg Kommune 
og Langeland Kommune - kom-
munernes skoler samt Kold-
krigsmuseum Langelandsfort 
og Svendborg Museum, her-
under Forsorgsmuseet. 

- Formålet med projektet er 
at inddrage Svendborg Museum 
og Langelandsfortet langt mere 
i skolernes undervisning. I pro-
jektet udvikler vi nye metoder til 
skole-museumssamarbejde, og 
vi udarbejder undervisningsfor-
løb og læremidler, hvor tre ele-
menter spiller en central rolle; 
brugen af genstande og andet 
kildemateriale, undervisning 
i kilders anvendelse samt en 
revitalisering af den klassiske 
genstandskasse, siger muse-
umsinspektør Jeppe Wichmann 
Rasmussen, Forsorgsmuseet i 
Svendborg.

Museumsinspektøren fort-
sætter: 

- De her midler giver os en 
unik mulighed for at styrke 
samarbejdet med skolerne, det 
er et samarbejde, som er utrolig 
vigtigt for os. 

- Nu vil vi udvide og frem-
tidssikre det her samarbejde og 
gøre det endnu mere attraktivt 
og frugtbart for kommunernes 
skoler og museer at udnytte hin-
andens ressourcer. Og så vil vi 
være eksempler til efterlevelse.

Lærer bliver tilknyttet
Begge museer får en lærer til-
knyttet fast en dag om ugen, 
som skal hjælpe med at videre-
udvikle museernes eksisterende- 
og nye undervisningstilbud og 
kvalificere dem didaktisk. 

Desuden vil der blive etableret 
lærer- og elevpaneler, der hver 
især skal deltage i møder med 
de involverede museer en gang 
hver anden måned. Panelerne 
skal understøtte forbindelsen 

mellem museer og skoler. 

Kompetencer
Lærerpanelet skal hjælpe med 
at give Koldkrigsmuseum Lan-
gelandsfort og Svendborg Mu-

seum kompetencer til bedre at 
indgå i skolernes hverdag og 
samtidig give skolernes lærere 
kompetencer til at bruge muse-
ernes ressourcer bedre. 

Elevpanelet sammensættes af 

repræsentanter for alle kommu-
nernes skolers elevråd. Elevpa-
nelet skal sikre, at eleverne aktivt 
inddrages som medborgere og 
medskabere af museernes un-
dervisningstilbud. 

Museum på skoleskemaet
undervisning: 
Projekt, som skal 
inddrage Svendborg 
Museum og Lange-
landsfortet langt mere 
i undervisningen for 
sydfynske og lange-
landske skoleelever, er 
nu realiseret

 ★ - De her midler giver os en unik mulighed for at styrke samarbejdet med skolerne. Det er et samarbejde, som er utrolig vigtigt for os, siger Jeppe 
Wichmann Rasmussen - her med et gammelt spisereglement fra Forsorgsmuseet i Svendborg, hvor han er museumsinspektør.  Pressefoto

SOLCELLER - KAN
STADIG BETALE SIG!
Du har mulighed for at søge en solcellepulje

(Forårspuljen i 2016)
Du har fortsat mulighed for at søge solcellepuljerne!

Næste ansøgningsrunde løber til og med den 31. maj 2016.
Din fyldestgørende ansøgning skal være modtaget af

Energinet.dk i dette tidsrum. Puljen gælder kun for private
husstande, afdelinger i almene boligorganisationer mv.
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ydelse kr. 1326,27. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,2 % og etableringsomkostninger** kr. 10.826.

**Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr.
1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr.
4860, i alt samlede etableringsomkostninger på kr. 10.826. Forudsætter at eventuelt foranstående prioritet er hos
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Din fyldestgørende ansøgning skal være modtaget af

Energinet.dk i dette tidsrum. Puljen gælder kun for private
husstande, afdelinger i almene boligorganisationer mv.

RING OG HØR MERE..
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v. ������� Mad��� · Sv��d����v�� 413 · V.�a��
5600 Faa����

Tlf 62 61 64 82 · M���l 40 57 24 82
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VeSTerÅby INST. ForreTNINg
HM

Boliglån

*Låneeksempel:
Hovedstol kr. 210.826, variabel rentesats p.t. 4,45 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,525 %, løbetid 20 år, mdl.
ydelse kr. 1326,27. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,2 % og etableringsomkostninger** kr. 10.826.

**Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr.
1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr.
4860, i alt samlede etableringsomkostninger på kr. 10.826. Forudsætter at eventuelt foranstående prioritet er hos
Totalkredit samt almindelig kreditvurdering.

Skal du købe din første bolig? Kontakt Andelskassen,
så fortæller vi mere om dine muligheder.

Boliglån til førstegangskøbere fra

4,45 *

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

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219 www.vucfyn.dk
Telefon 6265 6600SVENDBORG
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OBU (undervisning for ordblinde)
ftenhold: FVU, OBU
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• -søfart (3-årig uddannelse)

r til pædagog, sygeplejerske mv.
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rt:

3-årig
udd.
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rt.nu

Book tid i vejledningen på www.vucfyn.dk

Tirsdag den 23. februar 201646

svendborg:  Der har mel-
lem skoler og museer i Svend-
borg og på Langeland længe 
været et gensidigt ønske om et 
tværfagligt samarbejde, men 
vejen har til tider vist sig lang 
og snørklet.  

Nu har Kulturministeriet 
og Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling givet 
329.500 kr. til projektet, ”Mu-
seum på Skoleskemaet”, som 
skal udpege ”kortere, hurtigere 
og nemmere veje at følge end de 
sædvanlige”. 

Tværfagligt samarbejde
”Museum på skoleskemaet”   
bliver således til et tværkommu-
nalt og tværfagligt samarbejde 
mellem Svendborg Kommune 
og Langeland Kommune - kom-
munernes skoler samt Kold-
krigsmuseum Langelandsfort 
og Svendborg Museum, her-
under Forsorgsmuseet. 

- Formålet med projektet er 
at inddrage Svendborg Museum 
og Langelandsfortet langt mere 
i skolernes undervisning. I pro-
jektet udvikler vi nye metoder til 
skole-museumssamarbejde, og 
vi udarbejder undervisningsfor-
løb og læremidler, hvor tre ele-
menter spiller en central rolle; 
brugen af genstande og andet 
kildemateriale, undervisning 
i kilders anvendelse samt en 
revitalisering af den klassiske 
genstandskasse, siger muse-
umsinspektør Jeppe Wichmann 
Rasmussen, Forsorgsmuseet i 
Svendborg.

Museumsinspektøren fort-
sætter: 

- De her midler giver os en 
unik mulighed for at styrke 
samarbejdet med skolerne, det 
er et samarbejde, som er utrolig 
vigtigt for os. 

- Nu vil vi udvide og frem-
tidssikre det her samarbejde og 
gøre det endnu mere attraktivt 
og frugtbart for kommunernes 
skoler og museer at udnytte hin-
andens ressourcer. Og så vil vi 
være eksempler til efterlevelse.

Lærer bliver tilknyttet
Begge museer får en lærer til-
knyttet fast en dag om ugen, 
som skal hjælpe med at videre-
udvikle museernes eksisterende- 
og nye undervisningstilbud og 
kvalificere dem didaktisk. 

Desuden vil der blive etableret 
lærer- og elevpaneler, der hver 
især skal deltage i møder med 
de involverede museer en gang 
hver anden måned. Panelerne 
skal understøtte forbindelsen 

mellem museer og skoler. 

Kompetencer
Lærerpanelet skal hjælpe med 
at give Koldkrigsmuseum Lan-
gelandsfort og Svendborg Mu-

seum kompetencer til bedre at 
indgå i skolernes hverdag og 
samtidig give skolernes lærere 
kompetencer til at bruge muse-
ernes ressourcer bedre. 

Elevpanelet sammensættes af 

repræsentanter for alle kommu-
nernes skolers elevråd. Elevpa-
nelet skal sikre, at eleverne aktivt 
inddrages som medborgere og 
medskabere af museernes un-
dervisningstilbud. 

Museum på skoleskemaet
undervisning: 
Projekt, som skal 
inddrage Svendborg 
Museum og Lange-
landsfortet langt mere 
i undervisningen for 
sydfynske og lange-
landske skoleelever, er 
nu realiseret

 ★ - De her midler giver os en unik mulighed for at styrke samarbejdet med skolerne. Det er et samarbejde, som er utrolig vigtigt for os, siger Jeppe 
Wichmann Rasmussen - her med et gammelt spisereglement fra Forsorgsmuseet i Svendborg, hvor han er museumsinspektør.  Pressefoto
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PÅ SYDFYN

Actionfyldt 
arrangement

Tlf. 88 88 69 79  kontakt@wilt.dk  wilt.dk 

SAMVÆR - HYGGE - ACTION 
Hvad tænder I på?
Wilt actionpark er for alle og ideel til 
næste sociale sammenkomst i jeres 
firma... 
Det er heeeelt wilt - se vores udvalg 
af events her:
• Sommerfest
• Ryst sammen tur/ Team building
• Julefrokost  
• Bonustur
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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-værkste-
der 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.

Se vores fi lm 
for vi skaber løsninger! 

Tlf. 2260 6014 inter-aktiv.dk

Trådløst udstyr     Projektorer     Videokonference     Rumstyring     PA-anlæg

Svendborg Malerfirma · Møllergade 70 1.tv · 5700 Svendborg
Tlf. 23 61 38 29 · www.svendborg-malerfirma.dk

• Alt inden for flisearbejde
• Trapper
• Støttemure
• Opsætning af hegn

• Anlæg af have
• Alt forefaldende arbejde
• Kampstensmur
• Gravearbejde udføres

VAGNS HAVESERVICE

Østergade 22
5874 Hesselager
Tlf. 22 56 90 74
vjacobsen@godmail.dk Tlf. 22 56 90 74
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CÆCAR’S SERVICE · Lindevej 8 · 5771 Stenstrup · Tlf. 20 42 03 01
www.caecar-service.dk · info@caecar-service.dk

Murerarbejde Facaderenovering Facadeisolering New Yorker væg

Vi er eksperter inden for følgende:

Udkradsning af mørtelfuger

& omfugning

Murerarbejde

Renovering

Fliser og klinker

Reparationer og service

Beton og gulvarbejde

Til- og ombygning

Nybyggeri

Facaderenovering

Vandskuring

ALT I MURERARBEJDE

EVENTS
06/03-16 Shu bi dua, Østre Gasværk .1.120,-
18/06-16 Sønderborg Revy...................950,-
25/06-16 København & Cirkusrevy .......895,-
25/06-16 Kong Arthur i Ulvedalen ......1.430,-
09/07-16 København & Cirkusrevy .......895,-
09/07-16 Nykøbing F. Revy ...................998,-
16/07-16 Cirkusrevy ..........................1.185,-
23/07-16 Cirkusrevyen 2016 og

Korsbæk.............................1.498,-
14/08-16 Dirty Dancing i Operaen .....1.225,-

29/04-30/04-16 Hamborg
& Neumünster .....................................1.398,-
15/05-22/05-16 Krydstogt
Norges fjordland..................................7.363,-
18/05-20/05-16 Helgoland
& Friesland ..........................................2.745,-
03/06-05/06-16 Læsø og Skagen ......2.785,-
22/06-25/06-16
Sinsheim og Heidelberg ......................3.538,-

REJSER

INDKØBSTURE
Fleggaard: 1. + 3. tirsdag samt
1. torsdag i måneden .............................100,-

Rejsebureau og Persontransport
TLF. 65 31 13 69 • www.nyborg-rejser.dk

UDFLUGTER
27/03-16 Lysfest Påskedag ..................615,-
28/04-16 Moesgaard & Aros.................698,-
06/05-16 Sorø Kloster...........................658,-
12/05-16 Rømø og Sylt.........................655,-
13/05-16 Bjørn Wiinblad & Blixen .........798,-
16/05-16 Sofiero Slot & Park ................869,-
30/05-16 Folketinget & Gobelinerne .....699,-
02/06-16 Hvidsten Kro..........................498,-
11/06-16 Fur & Fur Bryghus .................799,-

Vores nye program

er udkommet

www.ringebio.dk
62 62 12 18

Ringe Bio
Wolfpack
23/2 kl. 19:30 70,-

DANMARKSPREMIERE

Flaskepost fra P
3/3-13/3 kl. 19:30 80,-
Seniorbio 10/3 kl. 14:00 70,-

Vises med undertekster
6/3 + 13/3 kl. 19:30 og
10/3 kl. 14:00

Brooklyn
14/3+16/3-20/3 kl. 19:30 70,-

Den Danske Pige
Seniorbio 25/2 kl. 14:00 70,-
25/2-28/2
+ 1/3-2/3 kl. 19:30 70,-

A L I C I A V I K A N D E RE D D I E R E D M A Y N E
O S C A R ® - V I N D E R

HAN AFSLØREDE LØGNEN, SÅVI KUNNE KENDE SANDHEDEN

TOOLBOX FILM PRÆSENTERER

THOMAS

BO LARSEN
JENS

ALBINUS
PETER

PLAUGBORG
ARLY

JOVER
SØREN

MALLING

I samarbejde med
Folkeuniversitetet Ringe/
Ryslinge: Film & Foredrag

Idealisten
24/2 kl. 19:00 100,-

Generalforsamling i
Foreningen Ringe Bio

Afholdes på Ringe Bibliotek
29/2 kl 19:30
(Ringe Bio holder lukket
denne aften)

Søndag d. 28. februar 2016 kl. 14.00

Koncert: DYVEKE
Gamle danske film- og revysange

Pris: 110 kr.
inkl. kaffe og kage

Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej 916A – Ferritslev Fyn

Billetsalg: www.ferritslev-fritidshus.dk
eller tlf. 65981315 (mandag kl. 16 -18)

Fredag d. 11. marts kl. 20.00

Liselotte Krogager
kabaret:
SØNCK EN GANG
Pris: 250 kr.

Mulighed for
spisning kl. 18.00

Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej 916A – Ferritslev Fyn

Billetsalg: www.ferritslev-fritidshus.dk
eller tlf. 65981315 (mandag kl. 16 -18)

Ta’ i byen

Se www.froruprejser.dk
65 37 15 16

Endagsture
Flensborg & Fleggaard inkl. mad 12/3, 9/4..... 225
Koncert m. Stig & Vennerne 27/2 ................... 595
Teater: Jekyll & Hyde 17/4............................ 1135
Wallmans Dinnershow 7/5 ........................... 1345
Sommersang i Mariehaven 5/6 ...................... 910
Cirkusrevy hv- lør i juli & aug.......................... 898
Rottefælden 6/8.............................................. 775
Musical: Saturday Night Fever 1/4,2/4-17.... 1250

Halvdagsture
Nybro Gårdbutik & Hindsholm 27/2................ 250
CLAY-Keramikmuseum 13/3 .......................... 280
Inspiration til hus & have 19/3........................ 195
Inddæmningen v/ Gyldensteen 3/4................. 200

Rejser
Birthe Kjær & Feel Good Band 2dg 5/3 ......... 1360
Friedrichstadt 3 dg 25/4.......................... fra 1685
Rostock & Wismar 3 dg 20/4........................ 1695
Holland 5dg 24/4.......................................... 3375
Østersøkryds 4 dg 1/5.................................. 3475
Helgoland 3 dg 3/5 & 11/9 ...................... fra 2650
Hamborg & Lüneborg Hede 3 dg 30/5.......... 1995
Kalmar-Øland 4dg 2/6.................................. 3495
Liberec 5 dg 6/6, 16/10........................... fra 2785
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DORTHE GERLACH
Kendt fra Hush

27. februar kl. 21.00
Spisning kl. 18.30

LASSE RIMMER
Standup

2. marts kl. 20.00
Tapas kl. 18.30

RIEL & PASBORG
UNIVERSE

Med Annisette,
Tuxen & Knudsen
4. marts kl. 21.00

Tapas kl. 18.30

Billetter:
www.foderstoffen.dk

eller på
billetten.dk’s salgssteder

Happy Day DEAL BUFFET

Lækker mad - bragt t i l dig - besti l på smageriet .dk el ler t lf. : 7015 1030
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KONFIRMATION
2016

Ring til os og få vores
konfirmationskatalog
tilsendt eller se det på

smageriet.dk

Buffet
Hvidløgsstegt hanekyllingbryst,
Kalvekød ”Vitello Tonato”, Ølbraiseret
oksesteg, Flødebagte kartofler m/
rodfrugter, Små ristede kartofler,
Pasta Firenze, Cæsar-romaine salat

Happy Day Deal Buffet

Før op til 241,-
NU pr. kuvert ........110,-

Forret Cremet jordskokkesuppe med
ristet bacon og rodfrugtchips

Dessert Æblekage og eventyrlige
blommer med strejf af lakrids,
cremefraichecreme og crunch

Forret + dessert40,-

nembillet.dk (..

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

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

Festtilbud 2016

Væ�� f�� s������� ly������F�������������- f���������� ��� ����� �� ���120 �������� - ����� �����

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

r
Lækkert smørrebrø

pæ�� ������ 19,-

���� ������ 24,-

2 30
HUSK!

��v���� ������� v������ ���� ��� ���v�����.

v� �
�

F��� ��� ����. ����������f�� ��. 375,-

Sundhed og velvære

TandTekniker
Heidi Svop, adr. hos

Algade 57, 5750 Ringe,
tlf. 62 62 10 69

Konsultation efter aftale.
www.midtfyns-tandklinik.dk

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��������������������������

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

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

Anke &Martin’s

Forårsmenu
Forret på buffet:

a������������ �����������Hertil flütes
eller

������������ ��������� caviar,
dilddressing og flütes

Portionsanrettet forret: 35,-

Eksklusiv buffet med:
����� ������Oksemørbrad, nøddestegt svinemørbrad,

marinerede kyllingetrommesticks
s�������� Icebergsalat, tomat, agurk, ærter, majs,

salat-oste-tern, marinerede hvidløg,
thousand island, dilddressing
��������� Flødekartofler
s������� ������� ����

Revet gulerod, rosiner, ananas, peanuts,
peberfrugt, krydrede mini Grissini: 139,-

eller

Kokkens stegeret:
��������� ����� ��� �����med hvide,
brune og franske kartofler, vildtsauce,

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:
Kagebuffet med 5 slags hele kager.

Charlottekage, ostekage, chokoladekage,
citronkage og lagkage

eller
Snickersis

Tilbuddetgælder til
30.juni2016

25,-

119,-
89,-
35,-

 mipo@fyens.dk

TIRSDAG den 23. februar 2016 39

CMS AUTO Gudme tilbyder:

• Reparation af Lastvogne og entreprenørmaskiner. 

• Reparation på stedet med fuldt udstyret servicevogn.

• Fremstilling af hydraulikslanger på stedet.

• Smedeopgaver.

• Pc testudstyr lastvogne og påhængskøretøjer.

CMS Auto · Husmandsalleen 34 · 5884 Gudme · Tlf. 21 69 77 50
christian@cmsauto.dk · www.facebook.com/CMSAUTOGUDME
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jer sig typisk om badeværelser 
og køkkener, hvor han sprøjtela-
kerer døre og køkkenlågerne, så 
det fremstår som nyt og lækkert.

Dennis Rasmussen er ma-
lermester i Svendborg og 
Haarby, men har hele landet 
som arbejdsområde. Han har 
været mester i 10 år og har 
referencer, der dækker det 
meste af Danmarkskortet.

Jeg er malermester 24-7, siger 
Dennis Rasmussen. Det vil sige, 
at jeg kommer, når kunderne 
kalder. Jeg rådgiver og giver til-
bud og går i gang og bliver fær-
dig som aftalt.

Dennis Rasmussen er en alsidigt 
uddannet og arbejdende maler. 
Det har givet ham krævende 
opgaver. Han arbejder med spe-

cielle spartelteknikker, som er 
populært i Sydeuropa, og som 
nu også efterspørges i Danmark. 
D`R`Maleren henter og bringer 
også gerne, når der skal sprøjte-
lakeres møbler, køkkener, døre, 
inventar og motorcykler.

Går solo
Det er derfor, jeg går solo, siger 
Dennis Rasmussen. Det giver 
hele vejen i processen en tæt 
kundekontakt, hvor vi lærer at 
kende og forstå hinanden. Jeg 
har i tidens løb malet design-
møbler med navne som Arne 
Jacobsen, Wegner, og jeg har 
erfaring i alle discipliner inden 
for faget. Jeg går efter de spæn-
dende opgaver, og det bringer 
mig rundt i hele landet.

Dennis Rasmussen og hans rul-
lende malerværksted er kendt i 
mange kvarterer også nord for 
København, hvor palæ-villaerne 
er i overtal og kunderne kvali-
tetsbevidste.

De fleste kunder får jeg efter 
mund til mund-metoden, si-
ger han. Det har ført til, at jeg 
blandt andet har malet en stribe 
modeforretninger i hovedstads-
området, og det har skaffet mig 
mange nye opgaver.

D`R`Maleren har en 
aftale med EDC om 
at hjælpe med at fri-
ske hele huset op og 
gøre det mere tiltalen-
de for huskøbere. Det dre-

D`R`Maleren · Roesbjergvej 8 · 5683 Haarby · Tlf.: 61 720 500 · info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!
Er det et designmøbel, en motorcykel eller en villa i whisky-bæltet, 

der skal males, så er D`R`Maleren den rette forbindelse.

Gudme VVS · Søvangen 14 · 5884 Gudme · Tlf. 6225 3192 · Mobil. 
4098 3192 · gudmevvs@mail.tele.dk · www.gudmevvs.dk

Milton 15

• Markedets højeste årsnyttevirkning på 103 % 
• Meget lydsvag drift
• 15 års garanti på varmeveksler
• Suveræn driftssikkerhed
• Nem at vedligeholde 

CMS Auto · Husmandsalleen 34 · 5884 Gudme · Tlf. 21 69 77 50
christian@cmsauto.dk · www.facebook.com/CMSAUTOGUDME

• ALT I ENTREPRENØRARBEJDE • 

• NEDBRYDNINGSARBEJDE •

• BETONKNUSNING •

• SORTERING AF JORD/GRUS/BETON/TEGL •

• KLOAKARBEJDE •

ARBEJDER PÅ FYN - JYLLAND - SJÆLLAND

HVILLUM

Hvillum Entreprenør / Sydfyns Maskincentral
Kirkevej 29 · 5771 Kirkeby · Tlf. 6226 1198

Mobil. 2023 1194 · hvillum@mail.dk · www.hvillum-fyn.dk
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Det kendte fynske vare-
bilscenter med Danmarks 
største indendørs udstil-
ling, har altid omkring 80 
biler på lager

”Sylvest Bilers speciale er leve-
ring af erhvervsbiler til professi-
onelle kunder”, fortæller indeha-
ver Jesper Sylvest. ”Vi har over 
30 års erfaring på området, og 
det betyder, at kunden hos os er 
sikret kompetent rådgivning og 
sparring med hensyn til at fin-
de lige præcis dén varebil, som 
matcher de specifikke logistiske 
behov, der sætter dagsordenen i 
vedkommendes virksomhed.

Det kan virke fristende at spare, 
når man køber ny erhvervsbil. 
Det kan dog også nemt blive en 
udgiftstung oplevelse på den 
lange bane, da alle varebiler 

konstruktionsmæssigt er mål-
rettet forskellige behov. Nogle bi-
ler er gode til kørsel med bager-
brød, mens andre er som skabt 
til at køre med VVS-grej. Det er 
af afgørende betydning, at man 
vælger en bil, som matcher ens 
reelle behov. 

I kraft af min mangeårige bag-
grund som brugtvognschef hos 
Mercedes Benz og Iveco har jeg 
stor erfaring, når det gælder 
dét at finde præcis den varebil, 
kunden har behov for. Sammen 
med firmaets dygtige og enga-
gerede medarbejderstab er jeg 
leveringsdygtig i god sparring 
og kompetent rådgivning om 
det rigtige valg af varebil. Tjek 
de mange spændende tilbud på 
vores hjemmeside og kig ind til 
Sylvest Biler. Vi skal nok finde 
den helt rigtige varebil”, slutter 
Jesper Sylvest.

Sylvest biler · Handelsvej 20 · 5260 Odense S · Tlf.: 6616 0919 · info@sylvestbiler.dk · www.sylvestbiler.dk 

RING: +45 6616 0919

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – Torsdag: 

09.00 – 17.00

Fredag: 

09.00 – 15.00

Vi er altid parate til at fremvise en 

bil udenfor vores åbningstider. 

Ring og træf en aftale om en 

fremvisning når du har tid.

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 Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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Det kendte fynske vare-
bilscenter med Danmarks 
største indendørs udstil-
ling, har altid omkring 80 
biler på lager

”Sylvest Bilers speciale er leve-
ring af erhvervsbiler til professi-
onelle kunder”, fortæller indeha-
ver Jesper Sylvest. ”Vi har over 
30 års erfaring på området, og 
det betyder, at kunden hos os er 
sikret kompetent rådgivning og 
sparring med hensyn til at fin-
de lige præcis dén varebil, som 
matcher de specifikke logistiske 
behov, der sætter dagsordenen i 
vedkommendes virksomhed.

Det kan virke fristende at spare, 
når man køber ny erhvervsbil. 
Det kan dog også nemt blive en 
udgiftstung oplevelse på den 
lange bane, da alle varebiler 

konstruktionsmæssigt er mål-
rettet forskellige behov. Nogle bi-
ler er gode til kørsel med bager-
brød, mens andre er som skabt 
til at køre med VVS-grej. Det er 
af afgørende betydning, at man 
vælger en bil, som matcher ens 
reelle behov. 

I kraft af min mangeårige bag-
grund som brugtvognschef hos 
Mercedes Benz og Iveco har jeg 
stor erfaring, når det gælder 
dét at finde præcis den varebil, 
kunden har behov for. Sammen 
med firmaets dygtige og enga-
gerede medarbejderstab er jeg 
leveringsdygtig i god sparring 
og kompetent rådgivning om 
det rigtige valg af varebil. Tjek 
de mange spændende tilbud på 
vores hjemmeside og kig ind til 
Sylvest Biler. Vi skal nok finde 
den helt rigtige varebil”, slutter 
Jesper Sylvest.

Sylvest biler · Handelsvej 20 · 5260 Odense S · Tlf.: 6616 0919 · info@sylvestbiler.dk · www.sylvestbiler.dk 

RING: +45 6616 0919

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – Torsdag: 

09.00 – 17.00

Fredag: 

09.00 – 15.00

Vi er altid parate til at fremvise en 

bil udenfor vores åbningstider. 

Ring og træf en aftale om en 

fremvisning når du har tid.

1

www.hempel.dk

BESKYT DINE 
INVESTERINGER

ANTIKORROSIVE OG INTUMESCENT 
COATINGS TIL:

• Infrastruktur
• Broer
• Olie & gas
• Kemiske fabrikker
• Vindturbiner
• Strømproduktion

VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT  
- Hanger nº 7
REALISATION: 2012 - 2014
COATING SYSTEM DESCRIPTION:
HeMPaDUr  FaST Dr Y 17410
HEMPACORE ONE FD 43601
HEMPATHANE 55210

Hempel leverer professionel rådgivning, teknisk support og systemløsninger, der skræddersys efter dine behov.

Farve X-perten
v/ Kim Hofmann
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.

Mobil 21810888
industri@hempelcenter.dk
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Fiat Duca to
30 L
1H1

Oliefyr, Elruder, Fj Betjentcentrallås Radio/
CD, ABS, Airbag, Træk 2.000 Kg. Indven-
dige mål i varerum m.m. L:2.600 B:1.800
H:1.650 Totalvægt 3.000 Kg. - Nyttelast
1.050 Kg Nysynet og Nyserviceret, 3 mdrs
garanti på drivlinjen Leasingforslag 48 mdr a
1.595 Udbetaling 17.856 Restværdi 17.856
Alle Leasingpriser + Moms

Jumbo VW craFter
2,0 tDi
136 HK

Climatic, Elruder, Fj. betjentcentrallås ABS,
ESP, Airbag, Fartskriver Totalvægt 3.500 kg.,
Nyttelast 945 kg., Træk 2.000 kg Indvendige
mål i varerum m.m.
L: 4.700 B: 1.780 H: 2.140
Leasingforslag 60 mdr a 2.715
Udbetaling 40.728 Restværdi 40.728
Alle leasingpriser + Moms

100.000 KM 71.500 KMIndregistreret første gang 11/2011 Indregistreret første gang 09/2012Pris: 84.900
+ moms

Pris: 199.900
+ moms

merceDes benz
316
LaDVogn

Klima, Oliefyr, Elruder, Fj. Betjentcentrallås
Radio/Cd, Elspejle, Servicebog overholdt ABS,
ESP, Airbag Lad mål m.m. L:3.500 B:2.000
H: 300 Totalvægt 3.500 kg, Nyttelast
1.250 kg Træk 3.500 Kg. Leveres nysynet,
Nyserviceret Leasingforslag 60 mdr a 2.250
Udbetaling 32.856 Restværdi 32.856
Alle leasingpriser + Moms

MB SPRINTER 316 
L2H2 
NY MODEL

Mercedes Benz Sprinter 316 L2H2 Klima, 
Parktronic for og bag, Elruder, Fj. Betjent-
centrallås, ElSpejle med varme, Luftaffjerdet 
førersæde ABS, ESP, Airbag Indvendige mål i 
varerum m.m. L: 3.250 B: 1.800 H: 1.900 
Leasingforslag 60 mdr a 2.985 
Udbetaling 49.900 Restværdi 45.856 
Alle Leasingpriser + Moms

100.000 KM 42.2000 KMIndregistreret første gang 04/2011 Indregistreret første gang 04/2014Pris: 159.900
+ moms

Pris: 224.900
+ moms

IVECO DAILY 
35S13 10.8 M3 
3.5 TONS TRÆK

Iveco Daily 35S13 10.8 M3 A/C, Elruder, 
Fj. Betjent Centrallås Radio/Cd, ABS, ESP, 
Airbag 3.500 KG Træk, Luftaffjerdet 
førersæde, Fuld beklædt varerum Indvendige 
mål i varerum m.m. L: 3.200 B: 1.800 
H: 1.900 Leasingforslag 60 mdr a 3.370 
Udbetaling 50.856 Restværdi 50.856 
Alle Leasing priser + Moms

FORD TRANSIT TREND 
155 HK BOKS 
8 PALLER / LIFT 750 KG

Ford Transit 350 155 HK Tvilling Monteret 
Bag A/C, Elruder, El Spejle, Radio/CD med 
Bluetooth ABS, ESP, Airbag Boks 8 Paller 
mål m.m. L: 4.200 B: 2.200 H: 2.200, Dør i 
højre side Lift BÄR 750 Kg, Spoiler på tag og 
sider Leasing forslag 60 mdr a 4.490 
Udbetaling 68.856 Restværdi 68.856 
Alle Leasing Ydelser + Moms

10 KM 9 KMIndregistreret første gang 10/2015 Indregistreret første gang 01/2016Pris: 239.900
+ moms

Pris: 339.900
+ moms

Sylvest Biler leverer erhvervsbiler til professionelle. Vores omfattende erhvervsbilserfaring giver os de bedste forudsætninger for at rådgive dig i forbindelse med køb af din “nye” brugte varebil. Når du henvender
dig til Sylvest Biler, er du altid sikker på at få en faglig og kompetent rådgivning samt få en “ny” brugt varebil, der passer til de transportbehov din virksomhed har brug for.

Nu åbner Danmarks største Varebilscenter
. oktober medkøbogsal a

s d r s tår over 10 l r
g 20-25 vare g.

rsda . re ag kl. .
ng i e r n vo s b u

indendørs

Tirsd ag  den 17. november 20 15 15

MB SPRINTER 319 L2H2 
AUTOMATIK - 3.5T TRÆK 
FARTSKRIVER
2016 MB 319 190 HK Kassevogn Automatik, Euro 6 
7G-Tronic Plus Automatik. 3.500 Kg. Træk, Fartskriver Oliefyr 
med fjernbetjening, Lyssensor, Klima, Tempomat, Elruder, 
Audio 15 med Bluetooth, Becker Map Pilot Navigation Leveres 
med bund, Beklædning og 3 stk. LED Lys i varerum. 
Indvendige mål i varerum m.m. L: 3.300 B: 1.800 H: 1.900 
Totalvægt 3.500 Kg. - Træk 3.500 Kg. Leasingforslag 60 mdr 
a 4.490 Udbetaling 75.800 Restværdi 113.616 
Alle Leasing ydelse + Moms

9 KM          Indregistreret første gang 01/2016   Pris: 374.900
 + moms

PEUGEOT BOXER 
NY MODEL 
1.525 KG NYTTELAST 
Ny model Peugeot Boxer 335 L3H2 Klimaautomatik, 
Radio/CD med Bluetooth, Elspejle med varme og 
klapbar Fartpilot, Parktronic bag, Forstærket fjedre 
bag, Fuld åbning af bagdøre, Varerum beklædt, 
Kørelys, Frontrude med varme Indvendige mål i 
varerum L:3.705 B:1.870 H:1.932 Totalvægt 3.500 Kg
- Nyttelast 1.525 Kg. Leasingforslag 60 mdr a 2.495 
Udbetaling 36.728 Restværdi 36.728 
Alle Leasing priser + Moms

21.001  KM          Indregistreret første gang 08/2014   Pris: 179.900
 + moms

180 HK FIAT DUCATO 35 
MAXI L4H2 
KLIMAAUTOMATK NAVIGATION
Fiat Ducato 35 Maxi L4H2 180 HK Klimaautomatik, 
Navigation/ Radio/CD/ Bluetooth med ratbetjenning, 
Elruder, Elspejle med varme, Fj. betjentcentrallås, 
Fartpilot, LED kørelys, Fuld åbning af bagdøre, 125 Liter 
Tank, Forstærket bagfjerde. Totalvægt 3.500 Kg - 
Nyttelast 1.350 Kg. - Fuldt beklædt varerum med træbund 
Indvendige mål i varerum m.m. L:4.000 B:1.800 H:1.900 
Leasingforslag 60 mdr a 3.390 Udbetaling 49.900 
Restværdi 51.900 Alle Leasing ydelser + Moms

25  KM          Indregistreret første gang 02/2016   Pris: 249.900
 + moms
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produktmæssig art. Vi går ind 
for god kundekommunikation 
og forklarer altid vore kunder 
baggrunden for de reparationer 
og udskiftninger af reservedele, 
vi foretager. I forbindelse med 
længere service- og reparati-
onsforløb kan vi tilbyde at stille 
en lånebil til rådighed. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info om de 
mange muligheder, værkstedet 
har at byde på”, slutter Jørgen 
Erik Jensen. 

Det sydfynske autoværk-
sted, som udover indehaver 
Jørgen Erik Jensen beskæf-
tiger to mekanikere, løser 
en lang række meget for-
skellige service- og repara-
tionsopgaver på person- og 
varebiler af alle mærker og 

årgange.

”Da jeg i 1987 købte Øster Sker-
ninge Autoværksted og blev selv-
stændig, lå dets absolutte hoved-
fokus på landbrugsmaskiner og 
lastbiler”, fortæller indehaver 
Jørgen Erik Jensen. ”Siden da 
er der sket mangt og meget. 
Nutidens udgave af Øster Sker-
ninge Autoværksted er medlem 
af brancheorganisationen Dansk 
Bilbrancheråd (tidl. CAD) og be-
skæftiger sig udelukkende med 
servicering og reparation af per-
son- og varebiler op til 5500 kg. 

Kundekredsen, der fortrinsvis 
har til huse i lokalområdet, er 
sammensat af privatkunder og 
erhvervsdrivende. Selv har jeg 
lavet biler siden 1969, og meka-
nikersvendene Rene og Troels, 
som begge er udlært her på 
Øster Skerninge Autoværksted, 
har været ansat i henholdsvis 22 
og 12 år. Tilsammen udgør vi et 

engageret og erfarent team af se-
riøse, professionelle fagfolk.” 

Stort alsidigt aktivitetsfelt
”Øster Skerninge Autoværksted 
servicerer og reparerer person- 
og varebiler af alle mærker og 
årgange - også de nyeste model-
ler. Dertil kommer mindre last-
biler og busser, autocampere, 
trailere, campingvogne og an-
hængere. I den travle hverdag 
spænder vores store og alsidige 
aktivitetsfelt lige fra detailopga-
ver omkring styretøj, bremser, 
lygter, udstødning og aircondi-
tion til periodiske eftersyn, ser-
viceopgaver, klargøring til syn, 
forsikringsskader, opretning, 
dækskift, hjulopbevaring og me-
get mere. Vi deltager jævnligt i 
faglige kurser og efteruddannel-
sesforløb og holder os herigen-
nem ajour med autobranchens 
seneste tiltag af teknologisk og 

Øster Skerninge Autoværksted · Øster Skerningevej 17B, Ollerup · 5762 Vester Skerninge 
Tlf. 62 24 13 49 · info@oe-skrauto.dk · www.oe-skrauto.dk
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(kun private)

Det er en fordel at holde sin markise i god 
stand, så lad os give dig et godt tilbud på 
ny markise eller ny dug. Vi udfører også 

renovering af din solafskærmning.

Vær klar til foråret - bestil din nye markise 
eller skift af ny dug til eksisterende markise.

TIL VINTERPRISER

kunne imødese væsentlige re-
duktioner i præmiestørrelsen, 
hvis deres huse sikres effektivt 
mod oversvømmelse og skybrud. 
De tysk- og engelsk-producerede 
elementer fæstnes efter LEGO-
princippet til nogle 100 % tæt 
fugede vægstolper, som vi vare-
tager monteringen af. I DR-byen 
på Amager påbegynder vi i uge 9 
et kæmpe projekt til stormflods-
sikring af koncerthus samt øvri-
ge faciliteter. Projektet omfatter 
omkring 40 elementer til beskyt-
telse af dør- og portåbninger, der 
breddemæssigt varierer fra 80 
til og 500 centimeter. Alle inte-
resserede er velkomne til at kon-
takte os for mere info om vores 
mange spændende aktiviteter”, 
slutter Kenneth Jørgensen. 

Hovedaktiviteterne i det 
dynamiske tømrer/snedker-
firma, som grundlagdes i 
2009 af indehaver Kenneth 
Jørgensen og i dag be-
skæftiger 3 medarbejdere, 
er døre/vinduer, tage og 
køkkener. Et nyt speciale i 
kraftig vækst er stormflods-
sikring.

”KJ Tømrer servicerer en bred 
kreds af private kunder, virk-
somheder og offentlige insti-
tutioner”, beretter indehaver 
Kenneth Jørgensen. ”Vores vidt-
spændende aktiviteter rækker 
lige fra mindre service-, repara-

tions- og vedligeholdelsesopga-
ver til døre/vinduer, køkkener, 
tage og varetagelse af diverse 
entrepriser. Fællesnævneren for 
vores måde at gribe tingene an 
på er, at vi prioriterer dét at le-
vere kvalitet til fornuftige priser 
- både når det gælder materia-
lerne og arbejdets udførelse. På 
køkkenfronten har vi siden 2011 
her på Sydfyn stået for monta-
gen af de kendte og populære 
køkkener fra HTH. I Skårup har 
vi netop færdiggjort et større 
renoveringsprojekt for en lokal 
boligforening, hvor 27 utidssva-
rende køkkener udskiftedes med 
nye HTH-køkkener. I Svendborg 
er KJ Tømrer i gang med ud-
skiftningen af 120 vinduer, lige-
ledes for en boligforening.”  

Stigende interesse for 
Stormflodssikring
”Siden januar 2015 har vi sam-
arbejdet med Svendborg-firmaet 
Stormflodssikring om projek-
tering og montage af special-
udviklede barrierer mod over-
svømmelse og skybrudsikring af 
bygninger”, fortsætter Kenneth 
Jørgensen. ”Hidtil har 80-90 % 
af vores landsdækkende kunde-
kreds på dette område bestået af 
virksomheder og offentlige insti-
tutioner. Nu kan private kunder 
få tilskud til oversvømmelses- og 
skybrudssikring via den ny bo-
lig/job-ordning, og det har udløst 
stigende interesse. Samtidigt 
barsler en række forsikrings-
selskaber med skærpede krav 
til boligejerne, som fremover vil 

KJ Tømrer · Bjerrebyvej 80, Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf.: 20 67 29 26 · info@kjtoemrer.dk
www.kjtoemrer.dk / www.stormflodssikring.dk 

Er det et designmøbel, en motorcykel eller en villa i whisky-bæltet, 
der skal males, så er D`R`Maleren den rette forbindelse.
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Skjold Burne Vinhandel 
Klosterplads 5, 5700 Svendborg 
Tlf. 62 20 30 20 · sb.svendborg@gmail.com 
Facebook: Skjold Burne Svendborg

Lokal vinhandler klar 
med gode arrangementer
Skjold Burne Vinhandel i Svendborg skræddersyr 
firmaarrangementer

Ved siden af den daglige handel 
i butikken på Klosterplads, så er 
Svendborg Vinhandel også ved 
at være klædt på til at kunne 
levere over hele landet med er-
hvervskunder i tankerne, hvor 
de kan løse både små og store 
forespørgsler.

–Vi er en 100% selvstændig bu-
tik, der bruger Skjold Burne 
som et af vores grossistlagre, 
siger Jan Dyhre Blom, der har 
drevet butikken siden 2014. Vi 
har alle tænkelige gaveløsnin-

ger til erhvervskunderne, – og 
vil helst skræddersy en løsning 
til den enkelte kundes behov. 
Det er vigtigt for os at have 
den tætte dialog med kunderne 
for at løse opgaven til fulde. Vi 
vil gerne lægge det personlige 
præg på kundens ønske og er 
meget fleksible i vores løsninger 
af opgaven. – Vi kender marke-
det, – men sørger for, at det er 
kundens ønsker, der kommer 
klart frem i forhold til det øn-
skede resultat, siger Jan Dyhre 
Blom, – og vi er et team af folk, 

som er stærke på hver vores om-
råder, hvilket gør, at vi kan løse 
kundens ønsker optimalt. Svend-
borg Vinhandel er også klar med 
forskellige arrangementer som 
firmasmagninger med op til 24 
mand i butikken, og skulle det 
være nødvendigt, så kan det 
også rykkes til større lokaler. De 
er naturligvis også er klar til at 
rykke ud til virksomheden med 
de smagninger de måtte ønske 
– om det er øl, portvin, whisky, 
rom eller vin. – Vi skræddersyr 
smagningerne efter om det er til 

en hyggelig aften, nørderiet eller 
om det er personalegruppen som 
skal rystes sammen, meget kan 
løses over et glas rødvin, siger 
Jan Dyhre Blom.

“Wine is sunlight, 
held together 

by water”
– Quote Galileo Galilei
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OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Nu komplet program.

Movano Serviceleasing 

KR. 1.995*

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Combo Serviceleasing 

KR. 1.295***

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. Moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Nu komplet program.

Movano Serviceleasing 

KR. 1.995*

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse
Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**
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KR. 1.295***

pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. Moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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Buleteknik Fyn

Buleteknik Fyns aktiviteter 
dækker geografiske det fynske 
område. Alle vores reparations-
opgaver varetages på kundens 
egen adresse, det gør det både 
nemt og sparer tid for kunden, 
fortæller indehaver Chris Bauer. 
”Jeg kører firmaet som solovirk-

somhed og kan trække på 15 års 
erfaring som autolakerer – først 
hos min far i Bauer Autolake-
ring og senest hos Pierre i Ny-
borg. Kundekredsen består ho-
vedsageligt af erhvervskunder. 
På det seneste har vi med glæde 
kunnet konstatere, at flere og 
flere private kunder også blevet 
opmærksomme på Buleteknik 
Fyns prismæssigt attraktive 
kvalitetstilbud. ”

Spar 75 %
”Buleteknik Fyns speciale er 
lakfri opretning af buler på per-
sonbiler. Den specielle teknik 
samt de værktøjer og metoder 
vi anvender, blev udviklet sidst 
i 70’erne til brug på engelske 
bilfabrikker. Vi fjerner buler 
overalt på bilen - dør, for- og bag-
skærm, motorhjelm, bagklap og 
tag. Buleteknik Fyns arbejde er 
godkendt af et stigende antal 

importører og autoforhandlere, 
som benytter sig af vores ser-
vices. Typisk fjerner vi buler 
i den kategori og størrelsesor-
den, der opstår på parkerings-
pladser, hvor en indkøbsvogn, 
et anhængertræk, en stolpe 
eller en bildør beskadiger kun-
dens køretøj. Da bilens origi-
nale lakering bevares, kan det 
kendte problem med irriterende 
farveforskelle i reparationsom-
rådet helt undgås. Blandt vores 
øvrige specialer er opretning af 
skader efter vind og vejr - ek-
sempelvis haglskader. Hos os 
sparer man kostbar værksteds-
tid, idet reparationen ofte kla-
res, mens kunden venter. Pris-
mæssigt sparer vores kunder 
75 % i forhold til omlakering. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info”, slutter Chris Bauer.

Buleteknik Fyn v/Chris Bauer • Svendborgvej 8 • 5540 Ullerslev
Tlf.: 21 46 37 81 • chris@buleteknik.dk • www.buleteknik.dk

Det østfynske special
værksted, som grund
lagdes af David Yeadon 
i 1999, overtoges i  
december 2015 af inde
haver Chris Bauer, der 
med sine 15 års erfa
ring som autolakerer 
kan trække på en solid 
branchemæssig bag
grund.

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Energimærkning

Tilstandsrapport

El-tjek

Køberrådgivning

Nybygning

Om- og tilbygning

Din lokale arkitekt og rådgiver....

Renovering

Drift og vedligehold

Møllergade 675700 Svendborg
post@arnebirk.dk Tlf:  6221 6171

www.arnebirk.dk
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MENY i Hesselager er et 
godt bud på områdets 
fødevare Marked.

Slagter og delikatesse ønsker 
at forkæle dig som kunde, med 
bredt sortiment og en personlig 
service og vejledning af fagud-
dannet personale. Der satses 
meget på dansk kvalitets kød i 
afdelingen og delikatessen har 
en del færdigretter – smørrebrød 
– mad ud af huset m.m.

Hver onsdag er fiskedag med be-
tjening af frisk fisk. Om torsda-
gen serveres der forskellige oste.

Vin til hverdag og fest
I vin afdelingen er der er noget 
for enhver smag. Jan står for af-
delingen og med sine 20 års er-
faring i vinbranchen er han klar 
til at servicere og vejlede dig. 
Skal der være fest, så køb blot, 
Jan tager selvfølgelig uåbnede 
flasker retur.

Grøntafdelingen
Her møder vi Irene, som har et 
bredt udvalg af frugt og grønt, 
samt flere varer fra lokale av-
lere. Hun har også en sektion 
udelukkende med økologisk va-

rer, så der er noget for en hver 
smag. Find inspiration til at 
prøve grønt på en ny måde, med 
de mange opskrifter der ligger i 
afdelingen. 

Personalet i butikken gør meget 
for at kunden er i centrum, vi 
vil gerne vejlede og hjælpe til en 
bedre indkøbsoplevelse. 

Lokalområdet er også meget vig-
tigt, vi køber lokale varer og støt-
ter op om lokale arrangementer. 
I butikken laves der også forskel-
lige arrangementer. Fornyeligt 
blev der afholdt en børnedag, hvor 
børnene selv kunne slå deres for-
ældres varer ind på kassen. 

MENY i Hesselager vil også i 
fremtiden følge med, og der vil 

i de kommende år også komme 
nye tiltag, både udefra, men især 
lokalt. I år er det et særligt år 
for Irene og Keld, til August har 
butikken været i familiens eje i 
90 år, og til oktober har de været 
købmænd i Hesselager i 30  år.   
 

MENY Hesselager · Østergade 66 · 5874 Hesselager · tlf.: 62 25 14 75 · hesselager@meny.dk · www.meny.dk

Tidslinje
Familien Petersen har drevet 
Købmands forretning i Hessel-
ager siden August 1926.

Fra 1926 til 1973 på skolevej 23.

I 1973 byggede Johannes og 
Bodil starten på den nuværende 
forretning på Østergade 66.

I 1983 kom Irene i lære ved 
Keld´s far.

I 1985 kom Keld hjem fra en 
butik i Sønderjylland.

Den 1 oktober 1986 blev Keld 
medejer af butikken.

Irene og Keld drev forretningen 
I fællesskab med Bodil og 
Johannes. 

I 1994 overtog de forretningen 
selv. 

Forretningen er i dag på godt 
1000 kvadratmeter, med 30 
ansatte.

Skårup Auto Service
tiden vise, om jeg kommer til at 
begå mig lige så godt på sproget 
som min hustru, Lisbeth, som er 
super god til italiensk. I ferierne 
er hele familien Fønsskovs fa-
voritrejsemål Italien. Sammen 
med Lisbeth og vore tre voksne 
børn har jeg gennem årene be-
søgt dette skønne og oplevel-
sesmæssigt alsidige ferieland 
rigtigt mange gange. Vi glæder 
os til et snarligt gensyn”, slutter 
Steen Fønsskov.

Det kendte AutoMester 
værksted og automobil-
forretning kan trække 
på 33 års erfaring og er 
en af Sydfyns førende 
aktører i autobranchen. 
Værkstedet servicerer 
alle bilmærker og har stor 
specialviden om franske 
og italienske biler

”Som AutoMester-værksted re-
parerer og servicerer vi alle bil-
mærker og årgange”, fortæller 
indehaver Steen Fønsskov. ”Vi 
råder over alt det nyeste grej – 
herunder testere til udlæsning 
af fejlkoder på forskellige bil-
mærker. P.t. beskæftiger værk-
stedet, udover mig, en svend og 
en lærling. Vi deltager løbende 
i AutoMester-kædens produkt- 
og efteruddannelseskurser, som 
ledes af nogle af landets bedste 

lærerkræfter på området. At vi 
mestrer vores metier og yder god 
service, illustreres af det fak-
tum, at folk på Sydfyn gennem 
33 år har anbefalet os til familie, 
venner og kolleger via mund-til-
øre-metoden, og at der løbende 
kommer nye kunder til. Skårup 
Auto Service har stor special-
viden om Citroën og Peugeot. 
Personligt er jeg specielt glad for 
Citroën-biler på grund af deres 
klassiske skønhed, store styrke 
og høje kørekomfort. I salgsregi 
lagerfører Skårup Auto Service 
altid 15-20 brugte biler i alle 
prisklasser – primært af mær-
kerne Citroën og Peugeot. 

Passion for Frankrig og 
Italien
”Også i fritiden præges mange 
aktiviteter af min passion for 
Frankrig og Italien”, fortsætter 
Steen Fønsskov. ”Jeg er medlem 
af Tåsinge Cykelklub, og sporten 

har i tidens løb ført mange spæn-
dende oplevelser med sig. Eksem-
pelvis deltog jeg i 2011 i det store 
franske cykelløb La Marmotte 
og passerede hér målstregen på 
Alp d’Huez. Når jeg ikke sidder 
på cyklen, nyder jeg at give den 
fuld skrue som altsaxofonist 
på Årslev Musikskole, hvor jeg 
som glad amatør medvirker i et 
råswingende fritidsband. Sidst 
men ikke mindst går jeg til ita-
liensk på AOF Svendborg. Så vil 

Skårup Auto Service AutoMester - v./ Steen Fønsskov - Vildmarken 1 - 5881 Skårup Fyn 
Tlf.: 62 23 10 98 - steen996@gmail.com - www.automester.dk

– Specialist i franske biler
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MENY i Hesselager er et 
godt bud på områdets 
fødevare Marked.

Slagter og delikatesse ønsker 
at forkæle dig som kunde, med 
bredt sortiment og en personlig 
service og vejledning af fagud-
dannet personale. Der satses 
meget på dansk kvalitets kød i 
afdelingen og delikatessen har 
en del færdigretter – smørrebrød 
– mad ud af huset m.m.

Hver onsdag er fiskedag med be-
tjening af frisk fisk. Om torsda-
gen serveres der forskellige oste.

Vin til hverdag og fest
I vin afdelingen er der er noget 
for enhver smag. Jan står for af-
delingen og med sine 20 års er-
faring i vinbranchen er han klar 
til at servicere og vejlede dig. 
Skal der være fest, så køb blot, 
Jan tager selvfølgelig uåbnede 
flasker retur.

Grøntafdelingen
Her møder vi Irene, som har et 
bredt udvalg af frugt og grønt, 
samt flere varer fra lokale av-
lere. Hun har også en sektion 
udelukkende med økologisk va-

rer, så der er noget for en hver 
smag. Find inspiration til at 
prøve grønt på en ny måde, med 
de mange opskrifter der ligger i 
afdelingen. 

Personalet i butikken gør meget 
for at kunden er i centrum, vi 
vil gerne vejlede og hjælpe til en 
bedre indkøbsoplevelse. 

Lokalområdet er også meget vig-
tigt, vi køber lokale varer og støt-
ter op om lokale arrangementer. 
I butikken laves der også forskel-
lige arrangementer. Fornyeligt 
blev der afholdt en børnedag, hvor 
børnene selv kunne slå deres for-
ældres varer ind på kassen. 

MENY i Hesselager vil også i 
fremtiden følge med, og der vil 

i de kommende år også komme 
nye tiltag, både udefra, men især 
lokalt. I år er det et særligt år 
for Irene og Keld, til August har 
butikken været i familiens eje i 
90 år, og til oktober har de været 
købmænd i Hesselager i 30  år.   
 

MENY Hesselager · Østergade 66 · 5874 Hesselager · tlf.: 62 25 14 75 · hesselager@meny.dk · www.meny.dk

Tidslinje
Familien Petersen har drevet 
Købmands forretning i Hessel-
ager siden August 1926.

Fra 1926 til 1973 på skolevej 23.

I 1973 byggede Johannes og 
Bodil starten på den nuværende 
forretning på Østergade 66.

I 1983 kom Irene i lære ved 
Keld´s far.

I 1985 kom Keld hjem fra en 
butik i Sønderjylland.

Den 1 oktober 1986 blev Keld 
medejer af butikken.

Irene og Keld drev forretningen 
I fællesskab med Bodil og 
Johannes. 

I 1994 overtog de forretningen 
selv. 

Forretningen er i dag på godt 
1000 kvadratmeter, med 30 
ansatte.

Stenarbejde af høj kvalitet
Qvarfott´s Brolægning står for det gode håndværk

Står man for at skal have udført 
noget brolæggerarbejde, hvad 
enten det er indkørsel, gård-
plads, trapper eller gravsted, 
så kan man roligt kontakte 
Qvarfott´s Brolægning i Hes-
selager, som står for det gode 
gamle brolæggerhåndværk og 
som med høj kvalitet udfører 
opgaven.
- Vi arbejder i tæt dialog med 
kunden, for det er deres ønsker 
vi skal efterkomme fra start til 
slut, siger Brian Qvarfott. Kva-
liteten er vigtig, og folk skal 
være tilfredse, når vi afleverer 
opgaven, og vi er ikke færdige 
med opgaven før kunden er til-
freds. Lige nu er vi i gang med 
et kampstens- og naturstens-
projekt på Skovvej I Svendborg.
Indehaver Brian Høyberg Qvar-
fott er meget erfaren med bro-
læggerarbejdet, og sætter det 

gode håndværk højt, så kunden 
får løst opgaven til fuld tilfreds-
hed. Brian Qvarfott er udlært i 
2000, og efter at have arbejdet 
som ansat i fire år, så blev tan-
ke til virkelighed, og i 2004 så 
virksomheden Qvarfott´s Bro-
lægning dagens lys.

Firmaets koncept er enkelt – 
Kvalitet betaler sig, og det er på 
den måde Brian Qvarfott driver 
sin virksomhed og udfører de 
mange opgaver, som især de pri-
vate kunder henvender sig med 
for at få løst. Qvarfott´s Brolæg-
ning løfter såvel små som store 
opgaver udført i såvel natur-
stensmaterialer som beton og 
tegl, og løser også opgaver for 
det offentlige og entreprenører.

Mejerivej 2, 5874 Hesselager · Tlf. 22 15 39 44 
brianqvarfott@yahoo.dk · www.qvarfott.123hjemmeside.dk Qvarfotts Brolægning

Find os på facebook!

Skårup Auto Service
tiden vise, om jeg kommer til at 
begå mig lige så godt på sproget 
som min hustru, Lisbeth, som er 
super god til italiensk. I ferierne 
er hele familien Fønsskovs fa-
voritrejsemål Italien. Sammen 
med Lisbeth og vore tre voksne 
børn har jeg gennem årene be-
søgt dette skønne og oplevel-
sesmæssigt alsidige ferieland 
rigtigt mange gange. Vi glæder 
os til et snarligt gensyn”, slutter 
Steen Fønsskov.

Det kendte AutoMester 
værksted og automobil-
forretning kan trække 
på 33 års erfaring og er 
en af Sydfyns førende 
aktører i autobranchen. 
Værkstedet servicerer 
alle bilmærker og har stor 
specialviden om franske 
og italienske biler

”Som AutoMester-værksted re-
parerer og servicerer vi alle bil-
mærker og årgange”, fortæller 
indehaver Steen Fønsskov. ”Vi 
råder over alt det nyeste grej – 
herunder testere til udlæsning 
af fejlkoder på forskellige bil-
mærker. P.t. beskæftiger værk-
stedet, udover mig, en svend og 
en lærling. Vi deltager løbende 
i AutoMester-kædens produkt- 
og efteruddannelseskurser, som 
ledes af nogle af landets bedste 

lærerkræfter på området. At vi 
mestrer vores metier og yder god 
service, illustreres af det fak-
tum, at folk på Sydfyn gennem 
33 år har anbefalet os til familie, 
venner og kolleger via mund-til-
øre-metoden, og at der løbende 
kommer nye kunder til. Skårup 
Auto Service har stor special-
viden om Citroën og Peugeot. 
Personligt er jeg specielt glad for 
Citroën-biler på grund af deres 
klassiske skønhed, store styrke 
og høje kørekomfort. I salgsregi 
lagerfører Skårup Auto Service 
altid 15-20 brugte biler i alle 
prisklasser – primært af mær-
kerne Citroën og Peugeot. 

Passion for Frankrig og 
Italien
”Også i fritiden præges mange 
aktiviteter af min passion for 
Frankrig og Italien”, fortsætter 
Steen Fønsskov. ”Jeg er medlem 
af Tåsinge Cykelklub, og sporten 

har i tidens løb ført mange spæn-
dende oplevelser med sig. Eksem-
pelvis deltog jeg i 2011 i det store 
franske cykelløb La Marmotte 
og passerede hér målstregen på 
Alp d’Huez. Når jeg ikke sidder 
på cyklen, nyder jeg at give den 
fuld skrue som altsaxofonist 
på Årslev Musikskole, hvor jeg 
som glad amatør medvirker i et 
råswingende fritidsband. Sidst 
men ikke mindst går jeg til ita-
liensk på AOF Svendborg. Så vil 

Skårup Auto Service AutoMester - v./ Steen Fønsskov - Vildmarken 1 - 5881 Skårup Fyn 
Tlf.: 62 23 10 98 - steen996@gmail.com - www.automester.dk

– Specialist i franske biler
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Hundevelfærd i centrum hos Hund & Co.
geledes kunne understøtte be-
handlingen med sund mad, altså 
gode nærringsstoffer. I adfærds-
mæssige spørgsmål er kosten 
ligeledes en vigtig medspiller, og 
Stine ser altid på HELE hunden 
under en adfærdsrådgivning.
Hund & Co. har altid åben. Man 
er altid velkommen til at ringe, 
og vil altid blive taget godt imod. 
Butikken med foder har åben 
alle ugens dage ifølge aftale.

For Stine Skaaning, inde
haver af Hund & Co, er det en 
hjertesag at hjælpe hunde og 
deres mennesker til at få et 
godt liv – sammen.
”Jeg arbejder med at gøre folk i 
stand til at forstå hundens be-
hov, aflæse hundens signaler og 
forstå hvorfor den reagerer som 
den gør i forskellige situationer, 
da netop det er afgørende for om 
samlivet kommer til at fungere. ”
Stine er uddannet hundead-
færdsbehandler og veterinær 
ernæringsterapeut. Den lille 
forretning holder til i Skårup, 
og herfra tilbyder hun råd og 
vejledning i korrekt ernæring til 
dine hunde (og andre dyr), samt 
muligheden for at købe lækre til-
skudsprodukter samt fuldfoder 
til din hund. Det er også hjemme 
på adressen at der afholdes kur-
ser med træning og aktivering af 
hunde i alle aldre og størrelser, 

på små og overskuelige hold. 
Adfærdsrådgivninger foregår 
dog i hundens egne omgivelser. 
Hvis folk oplever større eller 
mindre udfordringer eller ad-
færdsmæssige problemer hos 
deres hund, vil rådgivningen 
foregå i deres eget hjem. Hvert 
år aflives 12.-15.000 raske hunde 
i Danmark, og årsagerne til at 
folk vælger at aflive deres hund 
er mange. Vores hunde bliver en 
del af familien, og når drømmen 
om at have hund mislykkedes, 
f.eks. fordi hunden mistrives 
og dermed skaber problemer 
for familien, er det for mange 
rigtig ulykkeligt. De fleste ad-
færdsmæssige udfordringer folk 
oplever kan dog løses. Et rådgiv-
ningsbesøg fulgt op af en træ-
ningsplan, som selvfølgelig skal 
gennemføres af hundeejeren 
selv – dog med løbende kontakt 
til Stine – er et muligt alterna-
tiv til aflivning, og ofte starten 

på et nyt bedre liv sammen med 
sin hund. 
For vores hunde, og andre kæle-
dyr, spiller kosten også en stor 
rolle for deres velbefindende og 
sundhed. Mange hunde døjer 
med forskellige former for syg-
domme, bl.a. allergier, og ofte 
kan problemerne løses, med 
sund kost af gode råvarer. Hvis 
dyret er i gang med en behand-
ling hos dyrlægen, vil man li-

Fotograf: L
ars Skaaning

Hund & Co. / stine@hundogco.dk / Tlf. 2425 2089 
følg Hund & Co. på Facebook og på www.hundogco.dk
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til gamle gulve
man kan spare noget ved at reno -
vere det gamle, siger Ronni Gam -
melgaard.
- Vi oplever efter krisen et boom i 
antallet af renoveringsopgaver. Det 
er en grøn, miljørigtig proces, hvor 
man kan spare mange penge. Det 
er især skoler med store arealer be -
lagt med linoleum, som i stedet for 
ny belægning ønsker at genbruge 
gulvet. Ved genbrug skal der ske en 
afslibning og måske en udbedring af 
skader.

50 pct. sparet
- Det kan vi hurtigt se. Vi kan lige -
ledes hurtigt melde en pris ud for 
en renovering, der i mange tilfælde 
viser en besparelse på næsten 50 
procent i forhold til et nyt gulv af 
samme standard, siger Ronni Gam -
melgaard.
Han peger på, at for o�entlige insti -
tutioner og boligselskaber betyder 
det også noget, at renoveringen skal 
ske på få dage. - Vi har i vinterferien 
forvandlet gamle gulve i skoler, så 

- Slidte tæpper forny man, når de er 
udtjente. Anderledes er gulve af li -
noleum eller træ. Dem er der mange 
penge at spare ved at renovere og 
give nyt liv, siger konsulent Ronni 
Gammelgaard, der sammen med 
Michael Lykke ejer Dansk Gulv -
team i Svendborg.  Dansk Gulvteam 
har i mange o�entlige bygninger, 
hos private og i almennyttige boli -
ger i løbet af det sidste år renoveret 
gulve, som man hos ejerne var me -
get i tvivl om, at det kunne betale sig 
at få gjort noget ved.

Miljørigtig proces
- Spørgsmålet er ofte, om man skal 
man lægge nyt gulv eller se på, om 

DANSK GULVTEAM  ·  Lundbyvej 55, Tåsinge  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 23 44 46 30

Kommuner, boligselska-
ber og private sparer op 
mod 50 procent på drifts-
midlerne ved at renovere 
linoleums- og trægulve. 

elever og lærere troede, det var nye 
gulve, siger Ronni Gammelgaard. 
En grundig renovering og en PUR-
forsegling af et linoleumsgulv holder 
typisk i fem år. Det gør den daglig 
rengøring lettere og forlænger yder -
ligere belægningens levetid.

L AND E T
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…

OLLERUP EL APS
Svendborgvej 24 · 5762 Vester Skerninge 

Tlf. 2074 4125
info@ollerupel.dk · www.ollerupel.dk

Solcelleanlæg

Varmepumper

Husstandsvindmølle

Vi tilbyder solcelleanlæg til private og Erhverv
Som ekspert på området kan vi dimensionere dit an-
læg så du får den mest effektive ydelse af anlægget. 
Du får rådgivning og en gennemgang af dine behov, 
så din investering giver dig et rentabelt afkast.

Alle former for Varmepumpeanlæg
Luft/Luft • Luft/vand • Væske/væske og 
Væske/Væske med energi tilførsel

Husstandsvindmølle/turbine
Som dansker ved du at det blæser meget det meste 
af året her i Danmark. Hvorfor ikke tjene penge på 
alt den vind?

2013



 53

Klarer alle opgaver 
med haven
Anlægsgartner Lennarth Baagøe løser alle udendørs opgaver

Når det handler om haven, hvad 
enten det er vedligeholdelse eller 
nyanlæg, så er intet for småt el-
ler stort for anlægsgartner Len-
narth Baagøe fra Brudager. Han 
påtager sig alle opgaver, der har 
med haven at gøre, og er det stør-

re opgaver, så lejes kolleger ind 
til at bistå med opgaven.
- Jeg påtager mig det hele og lø-
ser alt lige fra at sætte hegn op, 
laver havedamme, belægnings-
arbejde, træfældning, sneryd-
ning, vedligeholdelse og nyanlæg 

Anlægsgartner Lennarth Baagøe · Bolbrovej 32B, Brudager, 5882 Vejstrup 
Tlf. 20 64 81 93 · lbat@lbat.dk · www.lbat.dk 

af haver, siger Lennarth Baagøe. 
Når der er travlt og opgaven stor, 
så har jeg gode kolleger, som jeg 
lejer ind. Det har kørt fantastisk 
i de 12 år jeg har haft firmaet, - 
og det fortsætter jeg med.
Der er mulighed for at tegne en 

serviceaftale, hvor der på fast 
basis, efterses og vedligeholdes 
have, gårdanlæg eller udendørs-
areal. Denne løsning er naturlig-
vis primært rettet mod virksom-
heder og boligforeninger, men er 
også velegnet til den travle fami-
lie eller ældre borgere.

På hjemmesiden er der et ud-
mærket galleri med fotos, der 
fortæller om opgaverne, og der er 
blandt andet også, som er ved at 
være aktuelt, gode råd for de en-
kelte måneder vedrørende hvor-
dan græsplænen skal behandles.

Vi er i en branche, der hele tiden 
er udfordret. Vi lægger vægt på 
at være en del af Servicebran-
chens Arbejdsgiverforening SBA, 
siger Lars Jørgensen.  SBA har 
overenskomster. Det betyder, at 
vi bygger samarbejdet på klare 
aftaler med vores medarbejdere.

Vi bekymrer os om miljøet, og vi 
vil gerne bidrage med det, vi kan. 
Vi inspirerer vores leverandører 
og tager løbende ved lære af den 
forskning, der er på området. Alt 
tæller i det samlede miljøregn-
skab, siger Lars Jørgensen.

Der er en sammenhæng mellem 
miljøbevidsthed og trivsel. Derfor 
har vi fokus på, hvordan vi skå-
ner miljøet uden at gå på kompro-
mis med kvaliteten.

Diplom og anerkendelse 
til Clean Up Service A/S 
i Tved ved Svendborg. 
Clean Up er en af Sydfyns 
gamle store og stabile 
virksomheder i rengø-
ringsbranchen.  

Clean-Up Service er arbejdsplads 
for omkring 25 medarbejdere, si-
ger direktør Lars Jørgensen, som 
til december kan fejre sit 25 års 
jubilæum.

I 1999 overtog han Clean-Up 
Service i Tved.  I dag kan han 
glæde sig over arbejdsgiverfor-
eningen SBÁs og Dansk Stan-
dards diplom. ”Service normen”. 
Her udtaler man: ”Virksomheden 
har beviseligt sit på det rene og 

er i stand til at honorere de krav, 
kunderne stiller”.

Vores medarbejdere er stabile og 
har dagligt mange arbejdsplad-
ser i det sydfynske område, siger 
Lars Jørgensen. De kender deres 
opgaver, og de besidder de kompe-

tencer og den viden og erfaring, 
som vi lover vores kunder.

Private virksomheder
Lars Jørgensen peger på, at man 
i de mange år har oparbejdet en 
stor kundekreds af overvejende 
private virksomheder. 

CLEAN-UP SERVICE A/S · Tvedvej 199 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62216812 · post@clean-up.dk ·  www.clean-up.dk 

v./ Steen Fønsskov - Vildmarken 1 - 5881 Skårup Fyn 
Tlf.: 62 23 10 98 - steen996@gmail.com - www.automester.dk

MED SIT PÅ DET RENE
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Vi har etableret et særskilt aktieselskab 
med eget CVR-nummer, fordi vi vil være 
lokale, og det er lykkedes med succes i 
Svendborg. Vi er en aktiv del af Svendborg 
og bruger lokal arbejdskraft, siger John 
Trier.
En af de lokale medarbejdere er Per 
Kristiansen.
Han bor på Tåsinge og er salgs-
montør.
Derfor er det ham, kunderne 
typisk møder allerførste 
gang, de kontakter Phø-
nix Tag Svendborg.
En anden medarbej-
der er entrepriseleder 
Kurt Kristensen. 
Sammen med di-
rektøren, som bor i 
Svendborg kommune, 
er det disse ansigter, 
der tager imod opga-
ver og baner vejen for 
tagdækningen lokalt.
Phønix Tag Svendborg 
trækker på kalkulati-
onsafdelingen i moder-
selskabet, så der er ingen 
grund til at tøve.
Firmaet har sæson hele 
året rundt, og sygdom 
? Det er nærmest en by i 
Rusland.
Som Per Kristiansen siger:
Bare fordi man er lidt for-
kølet en dag, behøver man jo 
ikke et tage en sygedag.

SOLCELLER

PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde Toldbodvej 19   I   5700 Svendborg   I   svendborg@phonixtag.dk   I   www.phonixtag.dk

Svendborg har fået sit eget tagdækkerfi rma med lokale ansigter 
og mange gode kunder

Reparationer eller nybyggerier - alle opga-
ver er tagdækkerne parat til at udføre.
En tendens i tagdækningen på nye huse er 
i øvrigt, at kunderne får det udført som li-
stetækning i stedet for tegltag. 
Men ellers hviler tagdækker-traditionerne 
på gode erfarne tagdækkere.

Godt modtaget
Phønix Tag Svendborg er et led i den 
landsdækkende kæde af selvstændige tag-
centre.

Der er afdelinger i bl.a. Esbjerg, Vejen, 
Vejle, Silkeborg, Århus, Nordjylland og 
Grønland.
250 tagdækkere leverer varen, og seneste 
knopskydning er altså firmaet i Svend-
borg:
Vi er blevet taget godt imod i Svendborg. 
Vi har bl.a. lavet Villa Tårnborg, Sund-
højskolen på Tåsinge og Ørstedskolen på 
Langeland.
Vi har et godt samarbejde med Mc Baren-
koncernen, og vi skal nu i gang med Sund-
skolen i Faaborg, siger John Trier.

Tagdækkerne leverer tillid 
Phønix Tag Svendborg udfører tag-

papløsninger til nye bygninger, re-
noverer eksisterende og foretager 
både små og store reparationer.

Når du lægger opgaven i 
hænderne på os, kan du 

have fuld tillid til, at 
løsningen udføres ef-

ter forskrifterne og 
har høj kvalitet i 

alle detaljer.
Samtidig får 
du den tryg-
hed, der ligger 
i en omfattende 

garantiordning.
Og vi tilbyder 15 

års tæthedsgaranti 
på SBS-tagpap fra 

Phønix Tag, under-
streger direktøren.
Om det altså er et to 
kvm. lille indgangsparti 
til et hus, et udhæng på 
en garage eller det er en 
skole, der skal have nyt 
tag: Ingen opgave er for 
lille og ingen opgave er 
for stor.

PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde

lokalt tagdækkerfi rma
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CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL 
 NÆR MOTORVEJEN I ODENSE SØ 


• Startlejerabat 

• Hr t 

• Itaele 
eer aale 

• Mlhe for   
vele 

Eml Neckelma Vej 15 
 

Lejemål 1:   Lejemål 2: 
Lager 676 m²   Lager 406 m² 
Kontor 498 m²   Kontor 374 m² 

Ubjervej 11, 5220 Oee SØ 

Domicilejendom, som kan istand-
ses eer lejers nske 

Kontor med lrende lager 
(garage) i alt 456 m²  

VI HAR LEJEMÅL I HELE  DANMARK  

BESØG OS PÅ: 

wwwdejendomedk 
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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,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2016

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

Anke & Martin’s 
Forårsmenu

Forret på buffet:
 Ananasring med hønsesalat. Hertil flütes 

  eller 
Tunmousse med asparges, caviar, 

dilddressing og flütes  

Portionsanrettet forret: 35,-

Eksklusiv buffet med:
 Varme stege: Oksemørbrad, nøddestegt svinemørbrad, 

marinerede kyllingetrommesticks 
Salatbar: Icebergsalat, tomat, agurk, ærter, majs, 

salat-oste-tern, marinerede hvidløg, 
thousand island, dilddressing 

Kartofler: Flødekartofler

Salatbar udvidet med: 
Revet gulerod, rosiner, ananas, peanuts, 
peberfrugt, krydrede mini Grissini: 139,- 

eller            

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,  
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:
Kagebuffet med 5 slags hele kager. 

Charlottekage, ostekage, chokoladekage, 
citronkage og lagkage  

eller 

Snickersis

119,-

89,-

25,-

35,-
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Udstilling Nyborgvej 456
lån og leasing person og varebiler

Grønnemosevej 12  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62 21 07 86
Mail: info@bilhusetsvendborg.dk  •  Web: www.bilhusetsvendborg.dk 

Fra leasing til ejerskab

MANGLER DU EN 
NY VAREBIL!

SÅ KAN DU LEASE DEN HOS OS 
FORTÆL OS BLOT DIT BEHOV…

– Mindre indlejede opgaver
– Mange års erfaring indenfor branchen
– Græsklipning
– Minigraver
– Flise og belægnings opgaver
– Rensning af tagrender
– Maler opgaver
– Opsætning af havehegn
– Hækkeklipning
– Rengøring af fliser

MULTIFIRMAET
Multifirmaet · Mynderupvej 37 · 5762 V Skerninge

Tlf. 29 42 83 15 · multifirmaet@hotmail.com



mæssigt, og hvad den byder på af 
komfort i kabinen. Den fås i tre 
udstyrsversioner, og som den er i 
dag, er det en dobbeltkabine med 
åbent lad. Men med mulighed for 
også hardtop eller låg.

Står man for at skulle anskaffe 
en erhvervsbil med flere mulig-
heder, og som har styrke og stor 
komfort, - så kan Volkswagen 
tilbyde Amarok, der er bygget 
over pick-up segmentet. Det er 
en arbejdshest, som er bygget op, 
så den kan klare selv de hårde-
ste belastninger både i terræn 
og med last. Den fås i flere ver-
sioner som blandt andet Amarok 
Highline, som er den højeste 
udstyrsversion, og som har 180 

HK. Erhverv Fyn har lånt netop 
denne version af Amarok til en 
biltest, og den lever fuldt op til 
forventningerne og det lovede.

Den er bygget indvendig som en 
personbil med super god komfort 
som blandt andet fuldautoma-
tisk klimaanlæg. Men ellers er 
den skabt som arbejdsbil med 
stor trækkraft på hængerkrogen 
– op til 3200 kg. Den er skabt til 
terrænkørsel med mulighed for 

både 2 og 4 hjuls træk, som er 
meget brugervenligt, hvor man 
skifter elektronisk. Den har en 8 
trins automatgearkasse, så man 
også kan bruge lavt gear til at 
sætte i gang med tungt læs - og 
det ottende gear, så det kører ud 
ad motorvejen.

Amarok, der fås både med og 
uden automatgear, er en mulig-
hedernes arbejdsbil, og det med 
både hvad den yder rent arbejds-

ARBEJDSHEST 
MED STYRKE OG KOMFORT

VOLKSWAGEN´S AMAROK KLARER OGSÅ 
DE KRÆVENDE TERRÆNOPGAVER

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØVE DEN NYE AMAROK
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk
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Mr. Erhvervsbeklædning & Mr. Rudkøbing  •  Bystrædet 1  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.  62 51 14 32
Mr.Rudkobing@mail.dk  •  www.mr.dk 

RIGTIG STÆRKE 
indenfor ekvipering

Det ligger helt fast, at Mr. butik-
ken i Rudkøbing driver en her-
reekviperingsbutik med alt lige 
fra det klassiske til moderne og 
unge. Men de er også meget med, 
når det gælder indenfor området 
med erhvervsbeklædningen.
- Vi er jo herreekvipering og 
ved hvad det handler om, siger 
Torben Jensen, der har været 
medindehaver siden 1982, og 
er i øvrigt udlært i butikken. Vi 
er mange virksomheders leve-
randør af erhvervsbeklædning 
og profiltøj, - og vi aftaler med 
ordregiver om farver og model, 

og holder os hele tiden opdate-
ret på området. I de senere år 
er der kommet mange nyheder, 
bl.a. arbejdsbukser med stretch 
og masser af lommer og nyttige 
funktioner, og i øjeblikket er der 
en væsentlig stigning i salget af 
sikkerhedsbeklædning  (floure-
scerende), så man har plads til 
alt hvad man skal bruge. Vi har 
de rigtig stærke kompetencer på 
området, og holder os hele tiden i 
tæt kontakt med kunden. 
Mr. Erhvervsbeklædning leve-
rer til små og større firmaer med 
hurtig levering, opfølgning og 
kontakt som deres koncept. Som 
en kompetent og stærk partner 
på erhvervsbeklædningen har 
de et godt og tæt samarbejde 
med KANSAS, som de har haft 
i alle årene.
- Noget vi er særdeles gode til 

er, at vi kan klare de helt små 
og større opgaver, siger Torben 
Jensen. Vi trykker selv og sørger 
også for broderi på tøjet.
Mr. Erhvervsbeklædnings pri-
mære kundegrupper er på Lan-
geland. Men flere firmaer har 
også afdelinger andre steder.

Mr. i Rudkøbing er både 
erfarne indenfor den 
klassiske ekvipering som 
erhvervsbeklædningen

Vi syner
Syn af bil/varebil op til 3500 kg total-
vægt
 Trailer
Campingvogn
Motorcykel
Toldsyn
Periodesyn af M2 busser op til total-
vægt på 3500kg

Motorkontor
Hos os kan du få foretaget:
Omregistrering
Udlevering af nummerplader
Afmelding af nummerplader

ÅBNINGSTIDER

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

VI SYNER:
•  Syn af bil/varebil op til  

 3500 kg totalvægt

•  Trailer

•  Campingvogn

•  Motorcykel

•  Toldsyn

•  Periodesyn af M2 busser  
 op til totalvægt  
 på 3500kg

MOTORKONTOR
KOMMER SNART
Hos os kan du få foretaget:

•  Omregistrering

•  Udlevering af 
 nummerplader

•  Afmelding af  
 nummerplader

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS
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Har man brug for låsesystemer, 
tyverisikring, videoovervågning, 
adgangskontrol, dørautomatik 
eller andet indenfor dette områ-
de i Middelfart eller Fredericia 
området, - så er hjælpen tæt på. 
For Odense Låseservice åbner 
i år en afdeling i Fredericia, og 
det bliver i den gamle AVIS for-
retning, hvor det hele forventes 
klar til at kunne åbne efter som-
merferien. Med åbningen bliver 
der også samtidig skabt et par 
nye arbejdspladser.

Der er gang i den i Fredericia 
og Middelfart, hvor vi i forve-
jen har kunder i området. Så vi 
kommer derovre i forvejen, siger 
produktionsdirektør Thomas 
Løvdal Mortensen. Vi vil gerne 

være lokale, og da vi samtidig 
er blevet opfordret til at komme 
til området med vores service, og 
muligheden var der, ja, - så har 
vi taget skridtet til at åbne i Fre-
dericia.

Konceptet i Lillebælt Låseser-
vice bliver helt det samme, som 
også køres i Odense, Nyborg og 
Sydfyns Låseservice.

Låseservice kommer til bæltbyerne
Lillebælt Låseservice åbner i Fredericia

Lillebælt Låseservice, Vesterbrogade 54, 7000 Fredericia

Middelfart Spildevand A/S - Strandvejen 100 - 5500 Middelfart – Tlf.:  6344 4444 
Mail: kontakt@middelfartspildevand.dk – www.middelfartspildevand.dk

Middelfart Spildevand 
står med sine 29 ansatte 
og en omsætning på ca. 
70 millioner kr. om året 
foran store udfordringer 
og spændende projekter, 
der skal fremtidssikre 
det store område, selska-
bet dækker.

- Vi har store investeringer i kli-
matilpasning og moderne løsnin-
ger, der skal skabe nye rammer 
for  håndtering af regn og spil-

I gang med store projekter…
devand i Middelfart, fortæller 
direktør Allan Bruus. 
- Vi er ved at være færdig med 
vores investeringer i kloakering 
i det åbne land, og vi går i gang 
med investeringer i overløb ved 
kraftige regnskyl. Over de næste 
tre år skal vi således investere 
ca. 50 millioner kr. i separering 
af kloakvand og regnvand i Nr. 

Aaby, hvor der er nogle udfor-
dringer i forbindelse med Viby Å.

KlimaByen med i verdens-
udstilling for arkitektur
- Vi er også i gang med et spæn-
dende projekt, kaldet KlimaBy-
en, i den vestlige del af Middel-
fart, et projekt til ca. 75 mio. kr. 

med tilskud fra Realdania. Vi vil 
afkoble regnvandet fra kloaksy-
stemet og lave afvandingssyste-
mer på overfladen, grøfter m.m. 
Det er et forsøgsprojekt, hvor vi 
kobler klimatilpasning til byud-
vikling.
- Det er et projekt, vi er stolte af, 
og som er udvalgt som en del af 
Danmarks bidrag til Arkitektur-
biennalen i Venedig til sommer.
- Endelig kan jeg nævne, at vi 
stadig arbejder med at samle 
ældre renseanlæg til ét nyt for 
Ejby, Gelsted, Nr. Aaby, Bren-
derup og Husby. Det skal være 
klar i 2020, slutter direktør Al-
lan Bruus.
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I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- 
og kantbukning i profiler helt op 
til 3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole 
og til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den an-
sattes ryg ved mindre vrid og 
lettere løft. Dette til stor gavn 
for arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar 
og hjælpemidler, udvikler vi in-
dividuelle løsninger i tæt parløb 
med vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. be-
slag i alle størrelser og udform-
ninger, alle slags kabelskjulere 
– også til skriveborde – i ønsket 
længde, redningsstiger, ramper, 
slisker, gelændere, smedejerns-
hegn, porte og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk
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åasdfghjklæ

Værkstedsvej 34 
5500 Middelfart 

Tlf. 6441 1562
info@mvtryk.dk 

Din Partner 
til grafiske løsninger

Mød os på Facebook
   www.facebook.com/mvtryk/
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Alt i ventiler fra de  
store til de største

Vi har mange års erfaring i ud-
vikling af ventiler. Ventiler er 
helt uundværlige, når vi taler 
om rørsystemer til spildevand og 
vandforsyning, siger stifter og 

direktør Allan Povlsen. Vatech 
er en del af AVK-gruppen, som er 
en af verdens førende ventilpro-
ducenter inden for vand- og gas-
forsyning, spildevandsbehand-
ling samt brandbekæmpelse. 
AVK gruppen har virksomheder 
i en lang række lande verden 
over og beskæftiger mere end 
3000 medarbejdere – heraf ca. 
750 i Danmark. AVK har hoved-
sæde i Galten nær Århus.
Med moderne lager- og kontor-
faciliteter i Middelfart service-
rer Vatech renseanlæg, vand-
forsyninger og entreprenører 
med tilknytning til branchen. 
Ud over Danmark har Vatech via 
danske entreprenører afviklet 
mange større projekter over hele 
verden, bl.a. Rusland, Estland, 
Lithauen, Kina, Cypern, Equa-
dor, Norge og Sverige.

Vatech 2000  ·  Værkstedsvej 15  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64 40 20 60  ·  Mail:  ap@vatech.dk  ·  www.vatech.dk

Monteret i brønde 
mere end 35 års erfaring i ven-
tilbranchen har Allan Povlsen 
set den vokse i størrelse og til 
nye områder. Han peger på, at 
de ventiler, som Vatech kan le-
vere, ikke er særligt synlige i 
bybilledet. Ventilerne er monte-
ret på renseanlæg, i pumpesta-
tioner eller  under jorden, hvor 
de gør deres nytte. En meget 
stor del af ventilerne er forsynet 
med elektriske, pneumatiske el-
ler hydrauliske aktuatorer som 
kan styres fra centralt sted via 
SRO overvågningsanlæg.

Produkter af høj kvalitet
I kraft af personalets store 
erfaring og mangeårige sam-
handel med nogle af Europas 
førende producenter, kan Va-
tech tilbyde produkter af høj 
kvalitet til markedsdygtige 
priser. Firmaet og dets leve-
randører er i stadig udvikling, 
hvilket sikrer, at man altid er 
på forkant med nye produkter. 
- Vi er et velfunderet team, der 
kan sikre en faglig korrekt be-
tjening, hvad enten det drejer sig 
om hurtige leverancer fra vort la-
ger, eller afvikling af større pro-
jekter. Ingen opgave er for lille og 
med AVK’s produktprogram fra 
egne fabrikker over hele verden 
kan vi klare selv de største venti-
ler siger direktør Allan Povlsen.  
- Alle kender ventiler. I de fle-
ste tekniske indretninger finder 
man ventiler. Små som store. I 

Vatech 2000 er et 
ungt og dynamisk 
firma, som har specia-
liseret sig i leverancer 
af ventiler, skyde-
spjæld, aktuatorer 
samt alt tilbehør til 
rørledninger inden 
for forsyningssekto-
ren, med særlig vægt 
lagt på spildevand.

Vatech 2000 er vi eksperter i alt 
fra store ventiler til de allerstør-
ste, der overhovedet måtte være 
behov for. Og vokser behovet for 
endnu større ventiler, så skal vi 
nok levere.

 
Rådgivere  
og entreprenører
- Vores kunder har via den prak-
tiske erfaring med montage og 
drift et indgående kendskab til 
AVK’s produkter, siger Allan 
Povlsen. Det er grunden til, at 
vi prioriterer et tæt samarbejde 
med vores kunder. Det er nemlig 
med udgangspunkt i deres forslag 
og idéer, at vi kan sikre en mar-
kedstilpasset produktudvikling. 
De største aftagere af Vatechs sto-
re ventiler er landets forsynings-
selskaber inden for  spildevand. 
- Med de enorme mængder, der 
hurtigt skal kunne håndteres, 
er kapacitet, funktionalitet og 
driftssikkerhed helt afgørende, 
siger Allan Povlsen. Vore salgs- 
og teknisk kyndige medarbej-
dere i Middelfart har kontakt til 
alle grene inden for forsynings-
virksomhed. Vi har kontakt med 
de myndigheder og virksomhe-
der, der projekterer, og som er 
rådgivere.

PE-brønde 
Ventiler og rørsystemer bliver 
i dag ofte placeret i PE-brønde 
under jorden. Nyeste skud på 
stammen er modulopbyggede 
PE-brønde med lige vægge. Mo-
dulsystemet bevirker at vi kan 
levere en brønd i næsten enhver 
størrelse. Ud over mange tekni-
ske fordele vil disse brønde med 
større plads også forbedre ar-
bejdsmiljøet betragteligt. Brøn-
dene bliver i mange tilfælde leve-
ret komplet med ventilløsningen 
monteret, hvorefter entreprenø-
ren kun skal tilslutte brønden til 
rørledningen.
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Værkstedsvej 20 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 50 70
www.melfar-bilcenter.dk

Melfar Bil-Center a-s

Basisservice
kun 1.495,-
Til din Mazda der er ældre end 3 år.

”Få servicereT din Mazda
der hvor de kender Bilen
BedsT - Til den BedsTe pris.

BASTA”

vores veluddannede Mazda mekanik-
kere skifter olie og oliefilter, og
kontrollere, at de vitale dele fungerer
korrekt. desuden tester vi din bil på
vores bremseprøvestand

Peter Neergaard
Værkstedschef
Tlf 50 60 92 56

ww

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

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

facebook kampagner

Svendborg Festhus
Løvholmen 2
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 10 33
aps@post9.tele.dk
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BUSINESS CLASS HOTEL CELEBRATIONS EVENTS

GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

TRINITY KAN DET HELE
BUSINESS CLASS
•  Professionelle mødedesignere hjælper med  

at opnå mødeformål
•  Beliggenhed – unikke rammer  

– spændende mødelokaler
•  Udsøgt gastronomi – Nøglehulsmærket
•  Spændende pausemuligheder  

– energiboosters – udendørs aktiviteter

HOTEL
•  Firestjernet kvalitet
•  Værelser med udsigt  

– weekend- og miniophold
•  A la carte i Restaurant Lillebælt  

og Café Gerhard & Bar
•  Lækker morgenbuffet – eget bageri  

og konditori
•  Central og smuk beliggenhed ned  

til Lillebælt - tæt ved infrastruktur  
- 400 gratis p-pladser

CELEBRATIONS
•  Alle fester, private og firma-,  

bliver fantastiske.
•  Fester med tema – jul – nytår  

- Hawaii, wild west, Italien, Hollywood
•  Flotte lokaler med udsigt og  

personligt præg
•  Imponerende menuer og vine  

– efter ønske
•  Unikt og sublimt værtsskab  

– før – under – efter

EVENTS
•  Bridgewalking – egne guider
•  Åbent Hus – se – hør – smag
•  Overdådig Brunch med bobler
•  Temaaftener: Fisk- og skaldyrsaften  

– vildtaften – Beaujolais Nouveau  
– Winemakers Dinner

•  Jul – Nytår

KONTAKT TRINITY og hør nærmere om de mange muligheder: Tlf.: 8227 1717 – mail: rec@trinity.dk

Trinity_kandethele_2016_185x131.indd   1 15/02/16   13:32

Tanken om et stort biogasanlæg 
på Nordfyn har levet i mere end 
femten år. Nu er der kommet 
realiteter bag, og med Nature 
Energy som medejer, er det ble-
vet muligt at afsætte den klima-
venlige gas via naturgasnettet 
til både privatkunder og erhverv.
”Det var afgørende, at Nature 
Energy kunne skaffe kunder til 
biogassen, og at selskabet har 
ekspertisen til at drive et mo-
derne, avanceret biogasanlæg”, 
fremhæver formanden for land-
mændene i Nordfyns Biogas 
a.m.b.a., Troels Clausen.

Liv i forretningerne
”Vi landmænd har naturligvis 
gavn af at være med, fordi vi 
opnår at kunne gøde mere ef-
fektivt, samtidig med at udvask-
ningen af kvælstof mindskes. 

Samtidig glæder vi os over, at 
vi gør noget positivt for lokal-
samfundet. Vi bidrager til lokale 
arbejdspladser, der giver penge 
i kommunekassen og liv i for-
retningerne. Det er en rigtig god 
udvikling, vi på den måde har 
sat i gang”, mener Troels Clau-
sen. Anlægget på Nordfyn har 
kostet ca. 170 mio. kr. og er den 
største investering i kommunes 
historie. Det behandler 300.000 
tons biomasse om året og produ-
cerer gas, som dækker varmebe-
hovet i ca. 6.000 husstande.

Respekt for det lokale
Hos Nature Energy er der en 
klar agenda: ”Jeg ser gassen 
som det tredje ben i den grønne 
omstilling i balance med sol- og 
vindenergi. Vi erstatter gradvist 
den fossile gas med biogas, og 

det er ekstremt positivt for det 
danske samfund og for masser 
af virksomheder. Samfundet har 
investeret rigtig mange penge i 
det landsdækkende gasnet, og 
der er masser af virksomheder, 
der er afhængige af gassen i de-
res produktion”, siger direktør 
Ole Hvelplund og tilføjer: ”Vi har 
meget stor respekt for det lokale 
initiativ. Vi har fået en række 
nye medarbejdere, der er for-
ankret i lokalområdet. De ved, 
at det er afgørende for succes, at 
samarbejdet fungerer hele vejen 
rundt”.

NGF Nature Energy • Ørbækvej 260 • 5220 Odense SØ
Tlf.: 63 15 64 15 • info@natureenergy.dk • www.natureenergy.dk 

Det nye biogasanlæg 
på Nordfyn nær Bo-
gense er den største 
anlægsinvestering i 
kommunens historie. 
Det er energiselskabet 
Nature Energy, som 
står bag sammen med 
en kreds af lokale 
landmænd. Lokalt har 
man øje for de vær-
dier, som nu tilflyder 
erhvervslivet.



UDSTILLING
UDE & INDE
på Odensevej 116 i Svendborg

Kig forbi – vi byder på masser af 
spændende inspiration til både 
uden- og indendørs byggeprojekter

Professionel

inspiration & vejledning

for alle!


