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Palfinger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . info-pdk@palfinger.com . Tlf. +45 7010 8010

www.palfinger.dk
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nøglefærdig lastbil ogkran i en samlet enhed
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L E J L I G H E D E R 
M E D  F A N T A S T I S K 
U D S I G T

I hjertet af Svendborg bliver Nordre Parks luksuslejligheder opført 

i stilfuld arkitektur med respekt for områdets historie og nære om-

givelser. Her, hvor fortid og nutid mødes, mærkes byens helt særlige 

stemning der oser af maritim charme og særlig atmosfære.

Med suveræn udsigt ud over byens tage får Nordre Park Svendborgs 

måske bedste beliggenhed. Her er du tæt på vand og natur og har 

samtidigt byens muligheder og rige kulturliv lige ved hånden.                                

Boligerne i Nordre Park har moderne, gennemtænkte planløsning- 

er, så du får mest muligt ud af kvadratmeterne.  

På nordrepark.dk kan du allerede nu få et overblik over projektet, 
se plantegninger og info på de enkelte lejligheder og meget mere. 
Du kan også vælge at kontakte Lokalbolig Svendborg på telefon-
nummer  3159 5700 - vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

LokalBolig Svendborg  I  svendborg@lokalbolig.dk  I  T:31 59 57 00

SALGSSTART
- Salget starter med

åbent hus den 
31. oktober 

Nordre Park Side 4

Østrøm Side 11
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Gratis hjælp til økonomisk overblik
Få gratis og anonym rådgivning om dine økonomiske forhold

i vores frivillige gældsrådgivning.

Vi hjælper dig med at få overblik over din gæld og vi hjælper
dig gerne med at lægge et budget.

Du kan kontakte os på tlf. 53 97 95 18 eller
givningen@gmail.com

Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe

Du kan kontakte os p
via mail - gaeldsraadg

Vi har lejet vort værksted ud
fra 1. december og stopper derfor
vort aktive virke efter 30 år i Ringe.
Vi vil gerne takke alle vore trofaste

kunder for deres tillid gennem de mange år.

Poul Erik’s Dæk & Autocenter
Korsvangen 2, 5750 Ringe

Ø-Maleren
v/Tom Pedersen

Tlf. 60 80 29 72

info@oe-maleren.dk • www.ø-maleren.dk
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LOKAL MALER - GODT HÅNDVÆRK!

Ring og få
et godt til

bud

STORT eller småt,

det skal no
k blive god

t

THRANE
CONSULT
Er du træt af at bruge de sene
timer på bogholderi,
så kontakt os endelig og
få et godt tilbud.

Du kan også besøge vores
hjemmeside og læse mere.

BOGFØRING – REGNSKAB – SKAT

Mellemløkken 17 . 5792Årslev .www.thrane-consult.dk . Tlf: 51 884599
Email: lene@thrane-consult.dk

THRANE 
CONSULT
Er du træt af at bruge de sene 
timer på bogholderi, 
så kontakt os endelig og 

Du kan også besøge vores 
hjemmeside og læse mere.

Ryslinge Boldklub er
årets fynske fodboldklub
FormandAllan Lock
er omgivet af
kvinder i besty-
relsen i Ryslinge
Boldklub, der er
kåret somårets
fynske fodboldklub.

Hardy Hounsgaard
haho@sportfyn.dk

Vi er en lille klub
medsmå100
medlemmer, og vi var
oppemodnogle
klubber, der ermeget
større endos.
ALLANLOCK, FORMANDFORRYSLINGE
BOLDKLUB

”

Ryslinge Boldklubs formand Allan Lock og hans samlever Mette Sipo Hansen, der også er med i bestyrelsen, havde de store smil fremme efter at
have modtaget prisen som årets fynske fodboldklub ved awardshowet i Otterup Idrætscenter. Foto: DBU Fyn/Christopher Miller

Ryslinge Boldklub havde i sommer besøg af DBU Fyns store børnedag,
hvor masser af børn fik lov at lege og være en del af fællesskabet med
fodbolden. Foto: Ryslinge Boldklub

RYSLINGE:Kvinderne er i over-
tal i bestyrelsen i Ryslinge
Boldklub, der for nylig blev
kåret til årets fynske fodbold-
klub. Fem af de syv medlem-
mer i bestyrelsen er kvinder.
Mendennoget atypiskeulige
kønsfordeling har endda væ-
ret endnumere udtalt, da for-
manden Allan Lock indtil
den seneste generalforsam-
ling var ene hane i kurven.
En af kvinderne i bestyrel-

sen har han selv tæt inde på
livet. Mette Sipo Hansen er
kæreste med Allan Lock, og
de har boet sammen i fire år.
Nu er der tomænd i besty-

relsen, og formanden har en
mulig forklaring på, hvorfor
kvinderne i Ryslinge Bold-
klub er i overtal i det bestyrel-
sesarbejde, som i mange
boldklubber hovedsageligt
tiltrækker mænd.
- Det skyldes, at vi er en del,

der kender hinanden fra Søl-
linge, hvor vi tidligere har
spillet fodbold, siger Allan
Lock.

Mødte sin kæreste i
fodboldklubben
Det var også i fodboldklub-
ben i Søllinge, at han mødte
Mette Sipo Hansen for fire år
siden, hvor de begge spillede
fodbold.
- For et par år siden rykke-

de hele kvindeholdet fra Søl-
linge til RyslingeBoldklub, og
flere af dem blev valgt ind i
bestyrelsen i Ryslinge, siger
Allan Lock, der også selv blev

ger Allan Lock.
Udover æren følger der

med prisen som årets fynske
fodboldklubogså 25.000 kro-
ner.
- Vi har ikke nået at holde

bestyrelsesmøde, siden vi
vandt prisen, så vi ved ikke,
hvad pengene skal bruges til.
Men de skal ikke indgå i den
daglige drift. De skal bruges
til noget specielt.Måske vil vi
lave en sportsfest til gavn for
alle i Ryslinge, siger Allan Lo-
ck.

Fødselsdagsfest
Klubbenblev stiftet i 1941 og
kunne i august fejre 80-års
fødselsdag med hoppeborg,
helstegt pattegris og danse-
fest.
- Vi vil gerne gøre noget

godt for byen. Vi har et godt
sammenhold i klubben, hvor
vi lægger vægt på det sociale,
siger formanden.
Klubbenhar toherresenio-

rhold, der spiller i serie 3 og
serie 4, og et kvindehold, der
spiller i syvmandsrækken.
Herrerne og kvinderne træ-
ner jævnligt sammen i klub-
ben, hvor der også er børne-
hold for poder, U8ogU9. I de
ældre ungdomsårgange er
der ikke nok spillere til at
kunne stille hold.
- Vi vil gerne have flere

børn og unge til at spille fod-
bold og være en del af fælles-
skabet, siger Allan Lock.
I år har klubbenblandt an-

det afviklet DBU Fyns store
børnedag, hvor masser af
børn og forældre var samlet.

valgt ind i bestyrelsen for to
år siden.
Han havde ikke tidligere

væretmed i bestyrelsesarbej-
det i en idrætsforening, og ef-
ter blot et halvt år blev han
formand, daden tidligere for-
mand trak sig.
- Der var stor udskiftning i

bestyrelsen, da vi komtil. Der
var kun én fra den gamle be-
styrelse, der fortsatte. Der går
et par timer omugenmedbe-
styrelsesarbejdet, men jeg
har et arbejde, hvor jeg har
mulighed for at være fleksibel
og tale i telefon i headset,
mens jeg for eksempel roder
med en maskine, siger Allan
Lock.
Han arbejder på maskin-

stationen Egekærslund i det
sydlige Odense tæt ved Nr.

Lyndelse, hvor Allan Lock og
Mette Sipo Hansen bor. Selv
om bopælen er Nr. Lyndelse,
er de passionerede omkring
Ryslinge Boldklub.

- Jeg er selv vokset op i Søl-
linge og kender til Ryslinge,
siger Allan Lock, der er 40 år.
Mette Sipo Hansen, der er

36, arbejder som pædagog i

Årslev og har tidligere været
med i bestyrelsen i Søllinge
Boldklub.

Årets fynske fodboldklub
Ryslinge Boldklub var sam-
menmed Tarup-Paarup IF og
FC Kurant fra Svendborg no-
mineret til prisen som årets
fynske fodboldklub. Da vin-
derne blev afsløret ved DBU
Fyns store awardshow i Ot-
terup Idrætscenter fredag
den 29. oktober, jublede Al-
lan Lock og Mette Sipo Han-
senhøjlydt på scenen, daRys-
linge Boldklub blev afsløret
som vinder.
- Det havde vi ikke regnet

med. Vi er en lille klub med
små 100 medlemmer, og vi
var oppemodnogle klubber,
der ermeget større end os, si-

Brug dagligt din lokale Brugs i Ryslinge

Banevænget 1, 5856 Ryslinge 
tlf.: 62 67 11 15  ·  06180@coop.dk
www.daglibrugsen.coop.dk

Åbningstider:
Man. – søn. kl. 7.00 – 20.00Dagli’ Brugsen Gudbjerg

Teglværksvej 3, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Åbningstider:
Man - Søn: 07.00 - 20.00

Dagli’ Brugsen Gudbjerg
Teglværksvej 3, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Åbningstider:
Man - Søn: 07.00 - 20.00

Ryslinge

VI 
STØTTER 
LOKALT

– GØR DU



www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

Ny Mercedes-Benz Citan
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination 
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine 
transportopgaver letter dit daglige arbejde.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til 
og med 31. december 2021. Månedlig ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr 
samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - 
kontakt os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse 25.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.395 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

Skal du være blandt de første til at køre ny Citan på Fyn?

Standardustyr som:
• MBUX Multimediesystem med DAB
• Mercedes me
• Bakkamera og P-sensor (bag)
• LTE kommunikationsmodul til digitale tjenester

• Anhængerlast 1.500 kg
• Multifunktionsrat
• Fartpilot
• Og meget meget mere!



I oktober måned fik Odense-virk-
somheden Infowise også et syd-
fynsk domicil, da den efter læn-
gere tids forberedelser kunne slå 
døren op til de nye lokaler i A.E. 
Sørensens tidligere bygning på 
Jessens Mole 15 i Svendborg.
 – Vi har fået en fantastisk modta-
gelse, det har været helt overvæl-
dende, siger virksomhedens admi-
nistrerende direktør og partner, 
Kenneth Rossau.
Han understreger, at det dog al-
drig har været et problem at ser-
vicere de sydfynske kunder i for-
hold til afstanden mellem Odense 
og Svendborg, men at der med en 
afdeling i Svendborg åbnes op for 
nye muligheder. 
- Nu har vi chancen for at synlig-
gøre os i området – ikke blot ved 
at være helt tæt på kunderne, men 

også ved at være en del af for-
eningslivet. I forvejen samarbej-
der vi eksempelvis med både GOG 
og Svendborg Rabbits omkring 
sponsoraftaler, fortæller Kenneth 
Rossau, som selv er opvokset i 
Svendborg.

De tre k’er
Infowise beskæftiger i alt 27 med-
arbejdere og blev grundlagt i 2014. 
Virksomheden opererer inden for 
to områder, som handler om IT-
drift og sikkerhed for virksom-
heder samt fokus på antennefor-
eninger. Infowise bestræber sig 
for at høre til blandt de bedste, og 
i virksomheden arbejdes der for 
eksempel med de tre k’er. 

– Vi har k for kompetencer, for vi 
vil have de folk, der er de dygtig-

ste på deres felt. Og så har vi k for 
kollega, for her står vi sammen i 
en virksomhed, hvor vi alle kan 
lide at være. Det tredje k står for 
kundeorienteret -altså dialogen 
med kunden. Den er virksomheden 
afhængig af, derfor er det vigtigt, 
at kunden handler med en navngi-
ven person og ikke en virksomhed, 
pointerer Kenneth Rossau.

Han kan yderligere tilføje, at 
Infowise meget sjældent har re-
krutteret via jobannoncer, men at 
virksomheden ofte har tiltrukket 
dygtige medarbejdere og samar-
bejdspartnere fra anbefalinger i 
sit netværk.

Til at få fat på
Kenneth Rossau fortæller, at man 
i Infowise gerne vil holde benene 

på jorden, og derfor heller ikke er 
så ivrige efter at brande sig selv. 
- Når det kommer til reklame, 
er vi nok ret dumme. Men vores 
værdigrundlag, som vi kalder for 
”no bullshit”, er, at vi skal opføre 
os ordentligt – overfor både kun-
der og medarbejdere. Vi er ikke et 
team i mørke jakkesæt, som taler 
et uforståeligt sprog. Vi vil gerne 
være kendt for at være nogle dyg-
tige håndværkere, som er tæt på 
og til at få fat, siger Kenneth Ros-
sau. 
Infowise servicerer mere end 450 
større og mindre virksomheder 
over hele landet, og seks af virk-
somhedens ansatte vil fremover 
have deres daglige virke i Svend-
borg. 

IT-virksomhed  
med interesse i 
lokalsamfundet
Infowise, som igennem syv år har haft adresse 
i Odense, har nu også en afdeling på 
havnefronten i Svendborg. Udsigten er 
slående, og det har modtagelsen også været.

Jessens Mole 15 - 5700 Svendborg - Telefon: 40 80 70 40
www.infowise.dk – info@infowise.dkInfowise

Kenneth Rossau, partner, 
som selv er opvokset i 
Svendborg, er administre-
rende direktør og parner i 
Infowise.

Seks af virksomhedens 27 ansatte 
har nu deres daglige virke i 
Svendborg.

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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og Svendborg, men at der med en 
afdeling i Svendborg åbnes op for 
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at være helt tæt på kunderne, men 
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– Vi har k for kompetencer, for vi 
vil have de folk, der er de dygtig-
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en virksomhed, hvor vi alle kan 
lide at være. Det tredje k står for 
kundeorienteret -altså dialogen 
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afhængig af, derfor er det vigtigt, 
at kunden handler med en navngi-
ven person og ikke en virksomhed, 
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Infowise meget sjældent har re-
krutteret via jobannoncer, men at 
virksomheden ofte har tiltrukket 
dygtige medarbejdere og samar-
bejdspartnere fra anbefalinger i 
sit netværk.

Til at få fat på
Kenneth Rossau fortæller, at man 
i Infowise gerne vil holde benene 

på jorden, og derfor heller ikke er 
så ivrige efter at brande sig selv. 
- Når det kommer til reklame, 
er vi nok ret dumme. Men vores 
værdigrundlag, som vi kalder for 
”no bullshit”, er, at vi skal opføre 
os ordentligt – overfor både kun-
der og medarbejdere. Vi er ikke et 
team i mørke jakkesæt, som taler 
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være kendt for at være nogle dyg-
tige håndværkere, som er tæt på 
og til at få fat, siger Kenneth Ros-
sau. 
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større og mindre virksomheder 
over hele landet, og seks af virk-
somhedens ansatte vil fremover 
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med interesse i 
lokalsamfundet
Infowise, som igennem syv år har haft adresse 
i Odense, har nu også en afdeling på 
havnefronten i Svendborg. Udsigten er 
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Jessens Mole 15 - 5700 Svendborg - Telefon: 40 80 70 40
www.infowise.dk – info@infowise.dkInfowise

Kenneth Rossau, partner, 
som selv er opvokset i 
Svendborg, er administre-
rende direktør og parner i 
Infowise.

Seks af virksomhedens 27 ansatte 
har nu deres daglige virke i 
Svendborg.
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Er du klar til nye 
udfordringer?
Vi hjælper dig videre

Vi ved, at relationer skaber salg, og derfor søger vi sælgere, som er stærke i gamle dyder som kunde service, 
købmandskab og rettidig omhu. Måske ved du ikke selv, at du ønsker nye udfordringer. Måske er tiden 
kommet til, at du giver dig selv muligheden for at blive en del af en koncern, hvor købmandskab, troværdighed 
og nytænkning er grundstenene. En � loso� , som også vil kendetegne os i fremtiden. Vi vil være de bedste, 
og det kræver det bedste hold.

Er du relationsskabende, initiativrig, holdspiller og brænder for dine kunder og den gode forretning?
Kan du se dig selv i en virksomhed, som sætter kunden først? Så har du allerede mange af de kvaliteter, 
vi søger. Vi forestiller os, at du sidder i et lignende job i dag eller har meget stærke relationer til kunder på Fyn 
fra tidligere job. Vi tilbyder attraktive stillinger i vores afdelinger på Fyn. 

Er du en af Bygma Fyns nye spillere?
Kontakt - Regionsdirektør Ejnar C. Andersen 28440274 eller mail ean@bygma.dk for en uforpligtende snak.

Martin Domaille 
Direktør 
Bygma Ringe

Steen Braskov
Direktør 
Bygma Nyborg

Carsten Lund 
Direktør
Bygma Bellinge

Ejnar C. Andersen 
Regionsdirektør
Bygma Fyn

Sten Kristo� ersen
Filialchef
Bygma Kerteminde

Flemming Rosendal
Direktør 
Bygma Otterup

Klaus M. Andersen 
Direktør 
Bygma Odense
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Når 30-årige Jonas Tingholm Fri-
mann den 25.november i år slår 
dørene op for en ny supermoderne 
Spar-butik på adressen Mølmarks-
vej 35 i Svendborg, vil det være 
den foreløbige kulmination på en 
spændende vækstrejse indenfor de-
tailhandlen.

--Ja, jeg glæder mig rigtigt me-
get til at kunne præsentere såvel 
nye som gamle kunder for vores 
spritnye butik. Da jeg i sin tid 
overtog den gamle Spar-butik på 

Mølmarksvej spekulerede jeg over, 
hvad den næste udfordring skulle 
være, men det behøver jeg ikke så 
ikke længere. Åbningen af den 700 
kvadratmeter store butik bliver 
som et nyt eventyr for mig og her 
føler jeg, jeg har fundet en spæn-
dende og stærk base, hvor jeg kan 
bygge noget op fra grunden, for-
tæller Jonas Tingholm Frimann.
Når dørene den 25. november slås 
op i den ny Spar-butik – hvor kun-
derne i øvrigt vil blive mødt med 
blandt andet ”vanvids-tilbud” og 

fagfolk indenfor vine og oste – så 
bliver det utvivlsomt en travl tid 
for Jonas Tingholm Frimann.
Såvel forretnings- som familie-
mæssigt.

--Ja, min hustru er sat til at føde 
vores andet barn den 6. december, 
så det bliver en heftig tid. Men det 
er alt sammen glædelige begiven-
heder, så vi klarer også det, siger 
den 30-årige og sender i samme 
åndedrag en kærlig tanke til sit 
personale.

--Ja, jeg har et superdygtigt per-
sonale med butikschef Stine Juul 
Pytlick i spidsen. Med dem ved min 
side, er jeg helt fortrøstningsfuld, 
siger Jonas Tingholm Frimann.
Spørger man ham hvad han ser 
allermest frem til i hans nye virk-
somhed, lyder svaret:
--- At komme tæt på beboerne i om-
rådet og præsentere dem for en mo-
derne lokal forankret butik, hvor 
der blandt andet vil blive lagt vægt 
på varer produceret i vores nærom-
råde.  

UNG KØBMAND 
GLÆDER SIG TIL 
NYT EVENTYR

Ny moderne Spar-butik i Svendborg 
får 30-Jonas Tingholm Frimann 
i førersædet, og han ser nu frem 
til at få en base med nye arbejds-
mæssige udfordringer.

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning 
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar, Mølmarksvej  ·  Mølmarksvej 35   ·  5700 Svendborg
https//spar.dk/butik/spar-moelmarksvej  ·  0504118@spar.dk
Tlf.: 62 21 30 09 / 61 70 63 28
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U N I K K E  L U K S U S
L E J L I G H E D E R 
M E D  F A N T A S T I S K 
U D S I G T

I hjertet af Svendborg bliver Nordre Parks luksuslejligheder opført 

i stilfuld arkitektur med respekt for områdets historie og nære om-

givelser. Her, hvor fortid og nutid mødes, mærkes byens helt særlige 

stemning der oser af maritim charme og særlig atmosfære.

Med suveræn udsigt ud over byens tage får Nordre Park Svendborgs 

måske bedste beliggenhed. Her er du tæt på vand og natur og har 

samtidigt byens muligheder og rige kulturliv lige ved hånden.                                

Boligerne i Nordre Park har moderne, gennemtænkte planløsning- 

er, så du får mest muligt ud af kvadratmeterne.  

På nordrepark.dk kan du allerede nu få et overblik over projektet, 
se plantegninger og info på de enkelte lejligheder og meget mere. 
Du kan også vælge at kontakte Lokalbolig Svendborg på telefon-
nummer  3159 5700 - vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

LokalBolig Svendborg  I  svendborg@lokalbolig.dk  I  T:31 59 57 00

SALGSSTART
- Salget starter med

åbent hus den 
31. oktober 
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Ved siden af den daglige drift, 
hvor der er travlhed hos Skovs-
minde VVS, - så gør de også klar 
til at flytte firmaet til nye lokaler 
på Bodøvej 8. Her har de overta-
get det nye domicil fra den 1. sep-
tember, så det hele kan stå klart, 
når flytningen efter planen skal 
iværksættes med start på den nye 
adresse fra den 1. januar 2022.

- Vi flytter for at få bedre arbejds-
forhold og med mere udenoms-
plads, fortæller Henrik Christen-
sen. Samtidig får vi også bedre 
forhold, når der skal fragtes varer 
til og fra vores firma. Det giver 
bedre forhold og nemmere ar-
bejdsgange.

- Det er tomme lokaler, som vi har 
lejet os ind i, og allerede nu er vi i 
gang med at gøre det hele klar til 
flytningen. Det betyder, at vi kan 
flytte lige ind og fortsætte uden 
problemer i den daglige drift, 
hvor vi har travlt med at servicere 
vores mange trofaste kunder. 

Skovsminde VVS laver alt inden-
for VVS, hvor de primært løser 
opgaver for private kunder og 
mindre projekter. De er altid fri-
ske på et tilbud, og i øjeblikket har 
de rigtig travlt med udskiftning 
af varmepumper. 

VVS firma gør klar til flyttedag
Skovsminde VVS ved at gøre klar med 
nye lokaler på Bodøvej til årsskiftet

Skovsminde Vvs SRytterskoven 4 / Bodøvej 8, 5700 Svendborg
Tlf.: 42 90 94 94 · post@skovsmindevvs.dk  ·  www.skovsmindevvs.dk

Et rullende værksted

Egelundsvej 3, Brangstrup  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 20 61 18 00  ·  assistancen@email.dk

Teknikerbilen er et køretøj der 
kan klare de fleste opgaver.
Der er alt i værktøj/el-værktøj, 
tester, tank tømning, bil 
batterier, værktøj til el- og 
hybridbiler, døroplukning, 
motorsav, 12/24V strøm start, 
motorolie, kølervæsker og 
meget mere.

Det skal lige siges, 
at vi kan lave hjulskift af både 
personvogn og lastvogne.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 
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Bjærgning til alt erhverv

Egelundsvej 3, Brangstrup  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 20 61 18 00  ·  assistancen@email.dk

Hos Au2assistancen, 
arbejder vi os frem til at 
kunne løse alle opgaver. 

Derfor har vi fået et nyt medlem, 
til besætningen af køretøjer 
(UNI-MAN)

Til fritrækning af større 
køretøjer, som traktor, lastbil 
og entreprenør/skov maskiner.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 

Miljøvenligt køkkenudstyr bliver 
obligatorisk hos alle nye McDonald’s 
restauranter i Danmark
• Udstyr: Kitchen Pollution Control (KPC) 

      består af UV-C rammer som installeres i emhætten

• Kan eftermonteres i stort set alle 
      kommercielle emhætter

• Fedt og olie partikler bliver elimineret af 
      det stærke UV-C lys

• Miljøvenlig og bæredygtig luftrensning

• Holder dine ventilationskanaler rene

• Lave vedligeholdelsesomkostninger

• Reducerer brandrisiko   

Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing  Tel: +45 6251 5456  E-mail: jimco@jimco.dk      Web: www.jimco.dk

Efter flere år i branchen stiftede 
Claus Sørensen i 2011 IC Skilte i 
Svendborg, og det har han ikke for-
trudt. Det har været et godt firma i 
vækst, og leverer i dag ikke mindst 
alt indenfor sikkerhedsskiltning til 
små og store kunder over hele lan-
det samt ud over landets grænser.
Så når det gælder skiltning, mær-
kater eller markeringer, så er IC 
Skilte i Svendborg en god partner 
at alliere sig med. Det gælder såvel 
for de mange kunder i Danmark 

som også ud over landets grænser, 
hvor der også er hurtig og profes-
sionel levering.
- Vi laver alt i skilte, og i dag er det 
sikkerhedsskilte og piktogram-
mer, fortæller Claus Sørensen, og 
vi laver lige fra små til store tav-
ler. Vi laver det hele, - og det lige 
fra færdselstavler, kædestandere, 
sikkerhedsskilte, mærkater af alle 
slags, oversigtstavler, skridsikrin-
ger, gulvmarkeringer og tensator 
standere, som vi er distributør af i 

Danmark, og som vi sælger rigtig 
meget af. De bruges blandt andet 
i lufthavne til inddeling af rum-
pladsen ved køer op til check-in og 
lignende.
IC Skilte flyttede i 2018 til den 
nuværende adresse på Dronninge-
maen, der har givet flere praktiske 
forbedringer.
- Vi er kommet ned i gadeplan, hvil-
ket betyder, at det blandt andet er 
nemmere for os at dekorere biler 
samt det, at når vi får varer hjem, 

så kan fragtmanden lige bakke til, 
og vi kan køre varerne direkte på 
lageret.
Det primære kundeområde for IC 
Skilte ligger indenfor energisek-
toren, offshore og skibsindustrien 
med blandt andet færger med 
f.eks. markeringer af blandt andet 
flugtveje og brandsikring.
IC Safety er firmaets egen afdeling 
for afmærkning og afspærring, og 
de har et stort udvalg i sikkerheds-
materiel m.v. 

IC Skilte er en 
stærk partner 
til den optimale 
løsning
Det sydfynske skiltefirma er en 
professionel produktionsvirk-
somhed og leverandør af skilte, 
mærkater, afmærknings- og 
afspærringsmateriel

IC Skilte ApS Dronningemaen 68, DK - 5700 Svendborg, Tlf. +45 35 108 109 
info@icskilte.dk / www.icskilte.dk
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35 års jubilæum

I anledning af TTS’ 35 års jubilæum vil det glæde
mig at se medarbejdere, forretningsforbindelser,

venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen
søndag 3. marts
kl. 10.00-14.00

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.

• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer

Er der problemer med el, køl eller frost
- så ring til Drost.

www.drostelservice.dk

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

mitsvendborg.dk 35

og fremmest udfører murerarbej-
de i det sydfynske område. Min 
ambition er at blive folks foretruk-
ne murer i lokalområdet, så skulle 
den rette medarbejder være 

derude, så er han eller hun meget 
velkommen til at gi’ mig et kald, 
smiler murermesteren.

murermesterjonasbay.dk
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RENT ARBEJDSMILJØ 
Med RONDA Støvsugere i klasse H 
Vi sælger professionelle støvsugere til 
håndværk og industri i hele landet. 
RONDA Støvsugere produceres i Danmark 

• Salg – støvsugere – tilbehør og reservedele 
• Service og reparationsværksted 

   Vi tilpasser støvsuger og tilbehør  
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iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.
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SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt
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sig til forløbet Power Up på 
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marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
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re indtil nu kommet gennem 
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- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
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netværket med andre på 
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Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
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inden for de områder, som 
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DREJNING SVEJSNING OG 
MONTAGE

REPARATION OG 
SERVICE

FRÆSNING DREJNING

Ukrudtsbekæmpelse 
uden kemi og brandfare!

Fossilfri miljøvenlig drivmiddel

W-JET ApS
Elmevej 3  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf. 21 45 20 17
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Scan QR-kode og se 
video dokumenta-
tion på YouTube.

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg 
Tlf.: 6222 4490
svendborg@farvexperten.dk 

FARVE X-PERTEN MED NYE TILTAG
Den anerkendte farve-
handel i Svendborg ud-
vider med nyt personale 
– samtidig kan butikken 
nu tilbyde sine kunder 
nye boligtekstiler ind-
købt til den kommende 
juletid. 

Hjulene kører på højtryk i en af 
Svendborgs mest populære farve-
handler, nemlig Farve X-perten 
med adresse på Ole Rømers vej 
nummer 61. Ikke bare har indeha-
ver Kim Hofmann ansat nye folk 
– butikken bugner nu også af nye 
boligtekstiler indkøbt til den kom-
mende juletid. 
--Det er korrekt. Vi har meget 
travlt og det er jo glædeligt. Og 
også glædeligt, at vi har fået to 
nye kollegaer i butikken, siger kim 
Hofmann og tilføjer:
--Som ny gulvmontør har jeg an-
sat Casper Skovhus Nielsen, der 
er færdiguddannet gulvmontør 
og som har vådrumsgodkendelse. 
Som ny gardinmand har jeg ansat 

Hamza Kilic, der færdiguddannet 
inden for salg og montering af gar-
diner.

Nyhederne om de nyligt ansatte 
kollegaer og præsentation af nye 
boligtekstiler kommer ikke længe 
efter, at Farve X-perten kunne 
berette nyheden om, at man nu er 
med i den såkaldte Botex-kæde, 
der giver kunderne en masse for-
dele.
-Botex er en landsdækkende kæde 
af butikker, der har specialiseret 
sig i gardiner og boligtekstiler.
Og når vores kunder skal have nye 
gardiner eller markiser, kommer 
vi hjem til dem – både for at måle 
op og for at rådgive dem om farver, 

strukturer, faconer og funktioner, 
fortæller Kim Hofmann.
Udover sortimentet af gardiner 
og boligudstyr, er Farve X-perten 
i Svendborg først og fremmest en 
uafhængig farvehandel, der ikke 
er bundet af et fast sortiment eller 
bestemte leverandører. -- Og det er 

grunden til, at vi altid kan bestille 
de bedste produkter hjem til vores 
kunder. Derudover har vi mange 
special-malinger på hylderne, der 
kan hjælpe kunderne med selv de 
mest besværlige projekter, fast-
slår Kim Hofmann.

Vi kører ud, 
måler op og giver et 

uforpligtende tilbud på 

gardiner og/eller markiser 

GRATIS, gælder hele Fyn 
samt Tåsinge,

 Thurø & Langeland
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slår Kim Hofmann.

Vi kører ud, 
måler op og giver et 

uforpligtende tilbud på 

gardiner og/eller markiser 

GRATIS, gælder hele Fyn 
samt Tåsinge,

 Thurø & Langeland

WWW.FYNBOGLAS.DKFynbo Glas ApS        
Hans Egedes Vej 29        
5210 Odense NV        

info@fynboglas.dk        
Tlf: 66 16 50 70
www.fynboglas.dk

Fynbo Glas ApS        
Hans Egedes Vej 29        

5210 Odense NV        

SKAB LÆ OG TRYGHED MED UNIKKE 
GLASVÆRNSLØSNINGER FRA FYNBO GLAS. 

VI LEVERER KOMPLETTE LØSNINGER TIL 
NETOP DIT BEHOV

DIN LOKALE GLASGROSSIST

› Glasværn med bundskinne
› Glasværn med rustfri stolper
› Glasværn med punktbeslag
› Fransk altan

GLASVÆRN
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Står man og skal have serviceret 
eller repareret sit køretøj hvad en-
ten det er privatbil eller erhvervs-
bil, så kan man roligt henvende 
sig til Espe Autoteknik, der er et 
velrenommeret autoværksted med 
mange års erfaring bag, når bilen 
skal serviceres, - og det gælder 
også for el og hybridbiler.

Selvom autoværkstedet den 1. ok-
tober fik nyt ejerskab, - så er det 

velkendte ansigter man møder på 
værkstedet. Det var nemlig de to 
svende, Ole Kristensen og Philip 
Larsen med henholdsvis 27 og 14 
år på værkstedet, som i fællesskab 
nu driver det videre.

- Vi har gode faciliteter til at lave 
alt indenfor person og varebiler, - 
og det er alle bilmærker, siger de 
to mekanikere samstemmende. 
Ud over de mange private kun-

der, som benytter sig af vores 
værksted, så har vi også en del er-
hvervskunder. Vi er også certifice-
ret til E+, som omhandler miljø og 
bæredygtighed, og vi tager også 
hånd om vores affald og er meget 
miljøbevidste. Hos Automester er 
vi med til at bidrage til Danmarks 
grønne omstilling. Vi har i øvrigt 
også her fået sat en el-ladestander 
op.

- Stort set fra start har vi været 
en del af Automester, og nu med 
el- og hybridbiler, så har vi også 
fået den krævede teknikuddan-
nelse, så vi kan servicere alle biler 
hele spektret rundt.

Går man med tanker om at lease 
en bil, så sørger Espe Autoteknik 
for aftaler, - og man er altid vel-
kommen til at få et uforpligtende 
tilbud. 

Holder hjulene i gang
Espe Autoteknik  
– Automester E+  
er en erfaren  
partner når privat-  
og erhvervsbiler  
skal serviceres

Automester E+, Langgade 77, Espe, 5750 Ringe, Tlf.: 62 66 12 22,  
kontakt@espeautoteknik.dk / www.automester-espe.dkEspe Autoteknik

Busselskabet JK Bussen har stor 
succes med deres udflugtsture, 
der er tilrettelagt på en sådan 
måde, at det er til priser, hvor alle 
kan være med.

- Vores udflugter er bygget på bil-
ligture, fortæller Jens Jantzen, 
der sammen med Jette Kobber dri-
ver virksomheden.

- Det koncept, vi har, er med billig-
ture, - blandt andet en tur til Fanø 
for kun 400 kr. hvor man ikke 
behøver at tilslutte sig en større 
menu, - men selv kan købe en let-

tere frokost eller tage madkurven 
med hjemmefra. Vi har ture i alle 
prisklasser, så alle kan være med.
Som noget helt nyt udvider JK 
Bussen sine tilbud med udflugts-
ture. Det gælder både med 1 dags 
arrangementer med nye ture til 
primært Tyskland og der kommer 
også fremover ture med overnat-
ning. Det bliver ture med 1 til 4 
overnatninger og det er primært 
Danmark og det nordlige Tysk-
land, men også ture både til Ham-
borg og længere sydpå med dansk 
guide på hele turen.   

Busselskab udvider 
programmet med  
nye udflugtsture
JK Bussen vil fremover også tilbyde ture 
med 1 til 4 overnatninger

Strandgårdsparken 18, 5600 Faaborg, Tlf.: 31 78 00 46, 
info@jkbussen.dk / www.jkbussen.dk JK Bussen ApS

Buskørsel til enhver lejlighed og 
udflugter til lands og på vandet

Vi tilbyder nu 24 timers pristjek. Alle kan via vores 
hjemmeside gå ind og skrive hvor I vil hen, hvad tid 
og hvornår I vil retur, så kan I med et klik se prisen.

 HURTIGT OG NEMT
www.jkbussen.dk  ·  31 78 00 46  ·  info@jkbussen.dk

Åben 08.00-16.00

 Vi tilbyder  Vores produkter  

> CNC Drejning > Suge- og blæseanlæg 

> CNC Fræsning > Cellesluser 

> CNC Plasmaskæring > Rådgivning 

> CNC Pladebuk > Underleverandørarbejde 

 ...og meget andet - kontakt os med din næste opgave! 

!! SE HER !!  ER DET DIG VI MANGLER? 
Vi søger en alsidig industritekniker /  
montør til vores cellesluseafdeling  

 Se mere på www.maskintec.dk 

Albjerg’s Maskintec A/S - Stenstrup 
+45 6226 2491 - info@maskintec.dk 

www.maskintec.dk 

 

ALBJERG’S MASKINTEC A/S  
CELLESLUSER  ••  PNEUMATISK TRANSPORT 
SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING 
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Busselskabet JK Bussen har stor 
succes med deres udflugtsture, 
der er tilrettelagt på en sådan 
måde, at det er til priser, hvor alle 
kan være med.

- Vores udflugter er bygget på bil-
ligture, fortæller Jens Jantzen, 
der sammen med Jette Kobber dri-
ver virksomheden.

- Det koncept, vi har, er med billig-
ture, - blandt andet en tur til Fanø 
for kun 400 kr. hvor man ikke 
behøver at tilslutte sig en større 
menu, - men selv kan købe en let-

tere frokost eller tage madkurven 
med hjemmefra. Vi har ture i alle 
prisklasser, så alle kan være med.
Som noget helt nyt udvider JK 
Bussen sine tilbud med udflugts-
ture. Det gælder både med 1 dags 
arrangementer med nye ture til 
primært Tyskland og der kommer 
også fremover ture med overnat-
ning. Det bliver ture med 1 til 4 
overnatninger og det er primært 
Danmark og det nordlige Tysk-
land, men også ture både til Ham-
borg og længere sydpå med dansk 
guide på hele turen.   

Busselskab udvider 
programmet med  
nye udflugtsture
JK Bussen vil fremover også tilbyde ture 
med 1 til 4 overnatninger

Strandgårdsparken 18, 5600 Faaborg, Tlf.: 31 78 00 46, 
info@jkbussen.dk / www.jkbussen.dk JK Bussen ApS

19M I DT F YN S POST ENO N S D A G 1 3 . O K TO B E R 2 0 2 1

62 62 50 48
Damhusvej 16 · 5750 Ringe

www.oles-olie.dk

VI BRINGER DIT FYR
I TOPFORM

Olie leveres inden 4 timer ved tørkørsel
hvis du har automatisk levering • Oliefyrs-
reparationer • Smøre- og hydraulikolie •

Oliefyrsabonnementer •

Olien leveres afOlien leveres af 

og vi kommer med varmen til hele
Fyn. Ring allerede i dag og få et
godt tilbud der varmer.
Velkomstrabat til nye kunder.
PRIMO+ Effektiv forbrænding
- Færre sodbelægninger giver
lavere olieforbrug
- Beskytter olietank og anlæg
- Færre lugtgener ved påfyldning
- Færre driftsstop
- det helt rigtige valg!

VINTEREN
STÅR FOR
DØREN

1 palle
træpiller
afhentet
kr. 1853.-

Det er også os der

levere brændstof t
il

landbrug,vognmæ
nd

og entreprenører.

Billige træpiller 6 mm og 8 mm fra Oles Olie
Er du på udkig efter billige træpiller? Vi har et stort udvalg
af træpiller 6 mm og 8 mm i sække.
Vi tilbyder kun træpiller til vores kunder i god kvalitet, piller
der alle opfylder kravet om god kvalitet i forhold til prisen.

Kontakt os for billige træpiller
Vil du gerne vide mere om vores træpiller eller har du
spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os på
telefonnummer 62 62 50 48, ring for prisen ved levering.

Prøv vores Favorit-julefrokost

med 8 traditionelle retter

Marinerede hvide sild med løgringe, kapers & karrysalat • Æg pyntet med rejer, mayonnaise, citron & karse • Paneret

rødspættefilet med grov remoulade & citron • Flæskestegspålæg med rødkål • Friskbagt juleleverpostej med champignon &

bacon • Frikadeller med agurkesalat • Hjemmelavet hønsesalat med bacon • Glaseret juleskinke med grønlangkål

Med Favorit-julefrokosten kan du se frem til disse retter til julebordet:

Se mere på kokken-jomfruen.dk eller ring på 7010 7011

Din tilbudspris kun

108KR

Bestil og spar i oktober,
få leveret i hele 2021

min. 10 kuverter. Afhent i Odense, Tilst eller

Glostrup eller tilkøb levering i hele landet

(fastland & brofaste øer) fra 100 kr.

rø

Normalpris

Bestil trygt i dag - du kan ændre eller annullere din ordre helt indtil 8 dage før levering

n

144KR

HOLD 
VARMEN 
I JULEN
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FULD FART PÅ 
GRØN OMSTILLING I 
TRANSPORTBRANCHEN
Nordfyns Finans A/S mærker 
stigende interesse for elbiler indenfor 
transportbranchen – attraktive 
pakkeløsninger har blandt andet fanget 
Taxa-selskabernes interesse.

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C  ·  Telefon: 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk  ·  info@nordfynsfinans.dk

Ingen kan længere være i tvivl 
om, at et af de vigtigste kodeord 
indenfor dansk industri er ”grøn 
omstilling”. Flere og flere bran-
cher og virksomheder leder i øje-
blikket efter løsninger, der gør det 
muligt at udskifte de miljøfarlige 
dieselbiler med de mere miljøven-
lige elbiler. Og et af de steder, hvor 
man i øjeblikket mærker den sti-
gende interesse er hos Nordfyns 
Finans med hovedsæde i Danne-
brogsgade i Odense.
--Ja, vi har i øjeblikket et specielt 
fokus på transportbranchen. Vi 

har udarbejdet nogle attraktive 
og fleksible pakkeløsninger, som 
vi allerede nu mærker, falder i 
virksomhedernes smag. Eksem-
pelvis har vi for nylig indgået en 
omfangsrig aftale med Taxa Syd, 
fortæller kundechef i Nordfyns 
Finans A/S, Claus Krog Nielsen.
At det lokale finansieringssel-
skab for alvor har fået fodfæste i 
transportbranchens grønne om-
stillingsproces, ses også i det fak-
tum, at selskabet var først med et 
attraktivt Tesla-koncept til vogn-
mændene i hovedstaden.

--Men udover persontransport-
området er vi også interesseret i 
på sigt at samarbejde med vogn-
mændene om at udvikle koncepter 
indenfor den tunge trafik. Her 
findes de helt rigtige el-løsninger 
ikke endnu, men de er på vej og vi 
er klar, understreger kundeche-
fen.

At Nordfyns Finans i øjeblikket 
har forrygende travlt, handler 
ikke kun om den gode personlige 
kundeservice og korte svartid, 
virksomheden er kendt for. En 

helt anden faktor gør sig nemlig 
også gældende.

--Ja, for et faktum er det, at der 
bliver opstillet nye ladestandere 
dagligt. Det betyder, at infra-
strukturen på det område er ble-
vet klart forbedret. Det er ikke 
optimalt endnu, men udviklingen 
har helt sikkert den betydning, at 
flere og flere virksomheder tør ka-
ste sig over de grønne løsninger. 
Og som sagt: Vi er klar til at ser-
vicere dem, fastslår Claus Krog 
Nielsen.

--Jeg plejer at sige, vi er en slags 
”barnepige”. Vi overtager sim-
pelthen alle de forpligtigelser, der 
hører med til at føre regnskab, 
således at vores kunder kan kon-
centrere sig 100 procent om det 
arbejdsmæssige.
Sådan siger indehaveren af Thra-
ne Consult, Lene Thrane.
Hendes virksomhed har specia-
liseret sig i at hjælpe mindre og 
mellemstore virksomheder med at 

føre deres regnskaber og dermed 
overtage de forpligtigelser, der 
ikke altid figurerer øverst på fir-
maernes to-do-liste. 
--Ja, hvis kunden ønsker det, 
overtager vi simpelthen alt i 
forbindelse med regnskabet. Vi 
holder øje med vigtige betalings-
frister, og hjælper gerne med at 
betale også, vi sørger for at mom-
sen bliver regnet rigtigt ud og så 
sørger vi naturligvis også for at 

alt det skattemæssige er i orden, 
ligesom vi laver alle årsrapporter, 
siger Lene Thrane.

Udover en udpræget service og 
kvalitet omkring Thrane Consults 
ydelser, så er prisen også yderst 
overkommelig.
-- Hos os kan man få styr på sin 
økonomi, uden det skal koste en 
halv bondegård, understreger 
Lene Thrane.  

THRANE CONSULT
GIVER FRIHED
Thrane Consult er klar med skræddersyede 
løsninger til virksomheder, der vil spare tid 
og alligevel have styr på bogføring, regnskab, 
skat og årsregnskaber.

Mellemløkken 17  ·   5792 Årslev
Tlf: 51884599  ·  www.thrane-consult.dk  ·  lene@thrane-consult.dkThrane Consult

Jan Holmer i Ringe henter nyere 
biler i Tyskland, hvor landets af-
giftsfritagelse gør både privat- og 
brugte erhvervsbiler attraktive. 
Han hjælper gerne med at finde 
ønskebilen – ofte med ekstraud-
styr - og han tilbyder også finan-
siering.
Jan Holmer er automekaniker og 
har siden 2006 drevet J H Service, 
som er et professionelt bilværk-
sted i Ringe. Sideløbende beskæf-
tiger han sig med import, leasing 

og salg af overvejende tyske per-
sonvogne og erhvervsbiler. 
Værkstedet råder over moderne 
testudstyr, der sikrer kvaliteten 
af det udførte arbejde både for 
kunderne på værkstedet og dem, 
der måtte ønske en nyere importe-
ret og driftssikker bil.
- I en tid, hvor man ofte må vente 
i månedsvis på ønskebilen, kan en 
genvej være at importere en let-
tere brugt bil fra Tyskland, siger 
Jan Holmer. 

- Jeg har hjulpet mange kunder 
med at finde bilen i Tyskland, hvor 
der ikke findes bilafgifter, og der 
derfor ofte er meget ekstraudstyr. 
Hvilket betyder en attraktiv pris 
før afgiften beregnes i Danmark

En attraktiv pris
- Jeg taler med kunden om bilen 
og finder emner, som svarer til 
ønskerne. Vi sikrer os, at bilen er 
i forskriftsmæssig stand, inden 
vi hjemtager den. Processen tager 

ofte kun tre uger, fra vi har fun-
det bilen, til vi kan levere den sy-
net og godkendt.

Jan Holmer har en buket af lea-
singløsninger, der rækker fra 
flexløsninger på 12 måneder til 
ordninger, der løber i 96 måneder.
- Ønsker man at købe bilen efter 
leasingperiodens udløb, kan det 
aftales ved ordningens start.  

Bliv godt 
kørende 
om tre uger

 – Lillemarksvej 9 – 5750 Ringe – Tlf.: 2332 3893
Mail: jhservice5750@gmail.com – www.janholmer.dkJH Service

- I Tyskland findes der ikke bilafgifter, 
hvilket betyder en attraktiv pris før 
afgiften beregnes i Danmark, siger Jan 
Holmer.
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FULD FART PÅ 
GRØN OMSTILLING I 
TRANSPORTBRANCHEN
Nordfyns Finans A/S mærker 
stigende interesse for elbiler indenfor 
transportbranchen – attraktive 
pakkeløsninger har blandt andet fanget 
Taxa-selskabernes interesse.

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C  ·  Telefon: 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk  ·  info@nordfynsfinans.dk

Ingen kan længere være i tvivl 
om, at et af de vigtigste kodeord 
indenfor dansk industri er ”grøn 
omstilling”. Flere og flere bran-
cher og virksomheder leder i øje-
blikket efter løsninger, der gør det 
muligt at udskifte de miljøfarlige 
dieselbiler med de mere miljøven-
lige elbiler. Og et af de steder, hvor 
man i øjeblikket mærker den sti-
gende interesse er hos Nordfyns 
Finans med hovedsæde i Danne-
brogsgade i Odense.
--Ja, vi har i øjeblikket et specielt 
fokus på transportbranchen. Vi 

har udarbejdet nogle attraktive 
og fleksible pakkeløsninger, som 
vi allerede nu mærker, falder i 
virksomhedernes smag. Eksem-
pelvis har vi for nylig indgået en 
omfangsrig aftale med Taxa Syd, 
fortæller kundechef i Nordfyns 
Finans A/S, Claus Krog Nielsen.
At det lokale finansieringssel-
skab for alvor har fået fodfæste i 
transportbranchens grønne om-
stillingsproces, ses også i det fak-
tum, at selskabet var først med et 
attraktivt Tesla-koncept til vogn-
mændene i hovedstaden.

--Men udover persontransport-
området er vi også interesseret i 
på sigt at samarbejde med vogn-
mændene om at udvikle koncepter 
indenfor den tunge trafik. Her 
findes de helt rigtige el-løsninger 
ikke endnu, men de er på vej og vi 
er klar, understreger kundeche-
fen.

At Nordfyns Finans i øjeblikket 
har forrygende travlt, handler 
ikke kun om den gode personlige 
kundeservice og korte svartid, 
virksomheden er kendt for. En 

helt anden faktor gør sig nemlig 
også gældende.

--Ja, for et faktum er det, at der 
bliver opstillet nye ladestandere 
dagligt. Det betyder, at infra-
strukturen på det område er ble-
vet klart forbedret. Det er ikke 
optimalt endnu, men udviklingen 
har helt sikkert den betydning, at 
flere og flere virksomheder tør ka-
ste sig over de grønne løsninger. 
Og som sagt: Vi er klar til at ser-
vicere dem, fastslår Claus Krog 
Nielsen.

Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv 
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457
Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret 
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,-
Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

stella 3 + 2 pers soFasÆt. 
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god 
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod 
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel  
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

delta adventure stol  
og skammel i eg
Stol og fodskammel som vist i eg monteret 
med sort læder. Med den indbyggede 
trinløse glidefunktion og den aktive nakke-
støtte, vil du opleve en unik siddekomfort. 
Dette giver kroppen en komfortabel og 
god ergonomisk støtte, uanset hvilken 
position du vælger.
Før 17.780.- 

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg  
med Fingertapper. 
Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning 
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at 
finde lige den der passer dig  
og dit hjem. 
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.- Nu

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret 
med kraftigt sort semi-anilin læder og 
ben i børstet stål. 
Santana føres i forskellige stof og 
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense kan nu tilbyde 
totalløsninger til private 
virksomheder og offentlige 
institutioner

Vi vil nu tilbyde at vi leverer indretning-
sløsninger til private virksomheder og 
offentlige institutioner i hele Danmark. 
Vi samarbejder med en bred vifte af 
danske, møbelproducenter. Dette gør 
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt 
individuelle og skræddersyede løsninger 
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige 
priser. Vores fokus bliver ergonomi, 
funktionalitet og kvalitet, og hele proces-
sen foregår i tæt dialog med den enkelte 
medarbejder, for på den måde at levere 
den optimale løsning

• Erhvervsvirksomheder

• Undervisning - herunder  
folke- og efterskoler.

• Daginstitutioner 

• Pleje- & sundhedssektoren 

• Lægeklinikker

• Pengeinstitutter

• Multi-/idrætshaller

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense udvider deres 
forretningsstrategi

Jan Holmer i Ringe henter nyere 
biler i Tyskland, hvor landets af-
giftsfritagelse gør både privat- og 
brugte erhvervsbiler attraktive. 
Han hjælper gerne med at finde 
ønskebilen – ofte med ekstraud-
styr - og han tilbyder også finan-
siering.
Jan Holmer er automekaniker og 
har siden 2006 drevet J H Service, 
som er et professionelt bilværk-
sted i Ringe. Sideløbende beskæf-
tiger han sig med import, leasing 

og salg af overvejende tyske per-
sonvogne og erhvervsbiler. 
Værkstedet råder over moderne 
testudstyr, der sikrer kvaliteten 
af det udførte arbejde både for 
kunderne på værkstedet og dem, 
der måtte ønske en nyere importe-
ret og driftssikker bil.
- I en tid, hvor man ofte må vente 
i månedsvis på ønskebilen, kan en 
genvej være at importere en let-
tere brugt bil fra Tyskland, siger 
Jan Holmer. 

- Jeg har hjulpet mange kunder 
med at finde bilen i Tyskland, hvor 
der ikke findes bilafgifter, og der 
derfor ofte er meget ekstraudstyr. 
Hvilket betyder en attraktiv pris 
før afgiften beregnes i Danmark

En attraktiv pris
- Jeg taler med kunden om bilen 
og finder emner, som svarer til 
ønskerne. Vi sikrer os, at bilen er 
i forskriftsmæssig stand, inden 
vi hjemtager den. Processen tager 

ofte kun tre uger, fra vi har fun-
det bilen, til vi kan levere den sy-
net og godkendt.

Jan Holmer har en buket af lea-
singløsninger, der rækker fra 
flexløsninger på 12 måneder til 
ordninger, der løber i 96 måneder.
- Ønsker man at købe bilen efter 
leasingperiodens udløb, kan det 
aftales ved ordningens start.  

Bliv godt 
kørende 
om tre uger

 – Lillemarksvej 9 – 5750 Ringe – Tlf.: 2332 3893
Mail: jhservice5750@gmail.com – www.janholmer.dkJH Service

- I Tyskland findes der ikke bilafgifter, 
hvilket betyder en attraktiv pris før 
afgiften beregnes i Danmark, siger Jan 
Holmer.

 17



En af de hurtigst voksende sports-
grene i Danmark er padel, og det 
har nu udmøntet sig i, at der i de 
fire største byer i Danmark bliver 
etableret nye padelhaller. I Odense 
er det på C.F. Tietgens Boulevard 
24K, at der i fremtiden kan dyr-
kes den populære sportsgren, som 
er en kombination af tennis og 
squash.

- Efter planen forventer vi at åbne 
med udgangen af december, for-

tæller centerleder Philip Stærmo-
se. Den nye hal er bygget specielt 
til padel og har 10 meter til loftet. 
Det hele i samarbejde med de virk-
somheder, der er en del af World 
Padel Tour, så banerne i Odense er 
de officielle World Padel Tour ba-
ner. Der kommer 12 baner, heraf 
en centercourt og 2 single baner, 
og de første baner er allerede på 
plads. Vi har butikker i vores cen-
ter, hvor man kan købe udstyr 
samt lounge-områder, hvor man 

kan hygge sig med en sodavand 
eller øl.

- Udover at vi tilbyder padel i de 
helt rigtige omgivelser, så har vi 
også med vore samarbejdspart-
nere et eget erhvervsnetværk. Vi 
mødes en gang ugentligt, hvor vi 
spiller, nyder lidt ved bordet og 
får snakket noget business. De 
virksomheder, der er med i net-
værket, får også tildelt point, som 
kan bruges til padel – enten til 

medarbejderne eller deres kunder.

Den nye padelhal vil komme til at 
tilbyde mange spændende aktivi-
teter med også alt fra juniortræ-
ning samt holdtræning for både 
kvinder og mænd.

De nye padelhaller, der er bygget 
efter de officielle krav og de bedste 
materialer på alle områder, skal i 
2022 danne ramme om World Pa-
del Tour.   

C.F. Tietgens Boulevard 24K, Odense, Tlf.: 31 73 83 05, 
philip@padelpadel.dk / www.padelpadel.dkPadelPadel

PadelPadel etablerer sig 
med ny padelhal i Tietgenbyen

Odense får et nybygget stort padelcenter med 12 baner bygget specielt til padel
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en centercourt og 2 single baner, 
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plads. Vi har butikker i vores cen-
ter, hvor man kan købe udstyr 
samt lounge-områder, hvor man 

kan hygge sig med en sodavand 
eller øl.

- Udover at vi tilbyder padel i de 
helt rigtige omgivelser, så har vi 
også med vore samarbejdspart-
nere et eget erhvervsnetværk. Vi 
mødes en gang ugentligt, hvor vi 
spiller, nyder lidt ved bordet og 
får snakket noget business. De 
virksomheder, der er med i net-
værket, får også tildelt point, som 
kan bruges til padel – enten til 

medarbejderne eller deres kunder.

Den nye padelhal vil komme til at 
tilbyde mange spændende aktivi-
teter med også alt fra juniortræ-
ning samt holdtræning for både 
kvinder og mænd.

De nye padelhaller, der er bygget 
efter de officielle krav og de bedste 
materialer på alle områder, skal i 
2022 danne ramme om World Pa-
del Tour.   

C.F. Tietgens Boulevard 24K, Odense, Tlf.: 31 73 83 05, 
philip@padelpadel.dk / www.padelpadel.dkPadelPadel

PadelPadel etablerer sig 
med ny padelhal i Tietgenbyen

Odense får et nybygget stort padelcenter med 12 baner bygget specielt til padel

Klik ind på tektrol.dk nu og book den 
rustbehandling, din bil ønsker sig!

Hvad ønsker alle biler sig til Jul 
- inderst inde?

ANTI RUST BONDOVEJ | BONDOVEJ 17 | 5250 ODENSE SV 
TLF. 66 17 44 45 | WWW.TEKTROL.DK

®

3 års garanti

v/ MORTEN SAND JENSEN
SLETTENSVEJ 182 . 5270 ODENSE N . TLF. 66 18 96 82

anderupauto@anderupauto.dk

Altid 10 gratis
lånebiler til
rådighed
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VELKOMMEN
HOS

TLF. 23 34 51 45

v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

servicepartner
- vi passer godt på din bil

Tidligere
Skoda
Særslev

• Køb, salg og bytte
• Alt i
auto-reparation

• Klargøring til syn
• Dækservice/
dækhotel

• Forsikringsskader
• Rustarbejde
• Service
• Diagnosetest
• Aircondition

Vi tilbyder alt inden for:

VELKOMMEN
HOS

VELKOMMEN
HOS

TLF. 23 34 51 45

v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

servicepartner
- vi passer godt på din bil

Tidligere
Skoda
Særslev

• Køb, salg og bytte
• Alt i
auto-reparation

• Klargøring til syn
• Dækservice/
dækhotel

• Forsikringsskader
• Rustarbejde
• Service
• Diagnosetest
• Aircondition

Vi tilbyder alt inden for:

Christian Marcussen er mester i 
reparation af specielt lastvogne og 
ikke mindst entreprenørmaskiner 
så som slamsugere og gravesuger-
anlæg. 
- Siden jeg startede i 2007 som 
enkeltmandsfirma, så er vi vokset 
og blevet gode til hurtigt at få ud-
bedret skader på lastvogne og en-
treprenørmateriel uanset hvad tid 
på døgnet, der er brug for os, siger 
Christian Marcussen.

Akutte opgaver
CMS AUTO ApS holder til på 
Gotlandsvej i Svendborg. Herfra 
udgår to servicevogne, som tager 

Hurtig hjælp ved 
nedbrud
- CMS AUTO har specialiseret sig i hurtig reparation ved 
nedbrud af kostbare lastvogne og entreprenørmaskiner, 
siger ejeren Christian Marcussen. Med to servicevogne og 
værksted i Svendborg gør vi døgnet rundt alt for begrænse 
de dyre driftsstop for vore kunder. 

Gotlandsvej 12 - 5700 Svendborg – Tlf.: 2169 7750 
Mail: christian@cmsauto.dk - www.cmsauto.dk

sig af de akutte opgaver. Det dre-
jer sig om cirka 40 pct. af jobbene. 
Omkring 60 pct. af arbejdet sker 
på værkstedet, hvor man også har 
reservedelslager og maskiner og 
udstyr. 
- Fyn er naturligvis vores hjem-
mebane, men vi opererer også døg-
net rundt i det øvrige land. Vi har 
en god kundekreds, som også er 
med til at anbefale os til kolleger 
i hele landet.

Serviceopgaver  
og renovering
Foruden selv at være specialist i 
komplekse køretøjer og maskiner 

har Christian Marcussen nu fem 
medarbejdere, der dels på værk-
stedet, dels ude ved havarerede 
lastbiler og maskiner kan klare 
selv komplicerede reparationer. 
- Driftsstop på det dyre materiel, 
som helst hver dag skal arbejde, 
er en betydelig udgift for ejeren, 
og driftstabet kan kun begrænses 

ved en hurtig indgriben. Foruden 
de akutte opgaver udfører vi også 
serviceopgaver og renovering af 
spule- og vakuumpumper. Kende-
tegnende for vores virksomhed er, 
at vi altid sætter service og flek-
sibilitet i højsædet, understreger 
Christian Marcussen. 

CMS AUTO-holdet er klar med hurtig hjælp ved  
nedbrud af lastbiler og entreprenørmaskiner.

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 – løsninger til bolig og erhverv!

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 – løsninger til bolig og erhverv!

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!
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HOLSTEDVEJ 64  ·  5200 ODENSE V  ·  TLF.: 28916466
 MP@PAPSNEDKEREN.DK  ·  WWW.PAPSNEDKEREN.DK

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton

Christian Marcussen er mester i 
reparation af specielt lastvogne og 
ikke mindst entreprenørmaskiner 
så som slamsugere og gravesuger-
anlæg. 
- Siden jeg startede i 2007 som 
enkeltmandsfirma, så er vi vokset 
og blevet gode til hurtigt at få ud-
bedret skader på lastvogne og en-
treprenørmateriel uanset hvad tid 
på døgnet, der er brug for os, siger 
Christian Marcussen.

Akutte opgaver
CMS AUTO ApS holder til på 
Gotlandsvej i Svendborg. Herfra 
udgår to servicevogne, som tager 

Hurtig hjælp ved 
nedbrud
- CMS AUTO har specialiseret sig i hurtig reparation ved 
nedbrud af kostbare lastvogne og entreprenørmaskiner, 
siger ejeren Christian Marcussen. Med to servicevogne og 
værksted i Svendborg gør vi døgnet rundt alt for begrænse 
de dyre driftsstop for vore kunder. 

Gotlandsvej 12 - 5700 Svendborg – Tlf.: 2169 7750 
Mail: christian@cmsauto.dk - www.cmsauto.dk

sig af de akutte opgaver. Det dre-
jer sig om cirka 40 pct. af jobbene. 
Omkring 60 pct. af arbejdet sker 
på værkstedet, hvor man også har 
reservedelslager og maskiner og 
udstyr. 
- Fyn er naturligvis vores hjem-
mebane, men vi opererer også døg-
net rundt i det øvrige land. Vi har 
en god kundekreds, som også er 
med til at anbefale os til kolleger 
i hele landet.

Serviceopgaver  
og renovering
Foruden selv at være specialist i 
komplekse køretøjer og maskiner 

har Christian Marcussen nu fem 
medarbejdere, der dels på værk-
stedet, dels ude ved havarerede 
lastbiler og maskiner kan klare 
selv komplicerede reparationer. 
- Driftsstop på det dyre materiel, 
som helst hver dag skal arbejde, 
er en betydelig udgift for ejeren, 
og driftstabet kan kun begrænses 

ved en hurtig indgriben. Foruden 
de akutte opgaver udfører vi også 
serviceopgaver og renovering af 
spule- og vakuumpumper. Kende-
tegnende for vores virksomhed er, 
at vi altid sætter service og flek-
sibilitet i højsædet, understreger 
Christian Marcussen. 

CMS AUTO-holdet er klar med hurtig hjælp ved  
nedbrud af lastbiler og entreprenørmaskiner.
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Find os på 
Facebook

LK Service v/ Lars Kristensen  ·  Højgårdsvej 9  ·  5750 Ringe  ·  Mail: kontakt@l-k-service.dk

RING TIL OS PÅ TELEFON

28 14 03 80

• varevogne
• lastbiler
• hydraulik
• landbrugsmaskiner
• entreprenør maskiner
• smedearbejde
• servicering af løftegrej
• montering af PVC-

plader
• service & rep. af 

klima- & aircondition
• NYT: dækcenter

LK SERVICE - RULLENDE VÆRKSTED

Vi tilbyder nu 
et 680 m2 stort værksted 
med udstyr og maskiner 

til at varetage netop 
din opgave.

NY ADRESSE:
LK Service er rykket 

til nyt værksted i 
Ring på Højgårdsvej 9

Vi har forstærket holdet med endnu en stærk profil. 
Byd velkommen til Michael Skjellerup, som er vores  
nye kundechef med mere end 30 års erfaring fra  
den finansielle sektor. Michael kommer primært til at  
operere i Region Syddanmark, men kører gerne i hele 
Danmark.
 
Book et møde med Michael på 25 27 12 01 eller 
mskj@sparnord.dk – og hør mere om fordelene ved 
Spar Nord Leasing.

Nye kræfter på  
Spar Nord Leasing holdet
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- GØR HVERDAGEN LETTERE!
Palfinger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . info-pdk@palfinger.com . Tlf. +45 7010 8010

www.palfinger.dk

MANGLERDUMATERIEL?
PALdrivegiverdignyemuligheder for en

nøglefærdig lastbil ogkran i en samlet enhed

DINE FORDELE:

u
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Restaurant Resumé i Svendborg tilbyder igen 
gæsterne en gastronomisk oplevelse med 
en 4-retters nytårsmenu som take-away

Der er sket meget siden ejer og kok 
Kim Gubi Lundvaldt for cirka to 
et halvt år siden slog dørene op 
til Restaurant Resumé i Møller-
gade, hvor gæsterne blev budt til 
bords til et fast koncept med sæ-
sonmenuer tilberedt af de bedste 
råvarer. Konceptet er det samme 
og populært, - men forretningen 
er nu udviklet med egen catering-
afdeling og tæller i dag 10 kokke.

- Forespørgslen på catering og 
mad ud af huset bliver større og 
større, og derfor har vi indrettet 
vores virksomhed efter det, siger 
Kim Gubi Lundvaldt. Vi har hele 
tiden fulgt med, udviklet og byg-
get på.

- Vi har meget mad ud af huset 
og er specialiseret i også at tage 
en kok med ud, hvis gæsterne 

ønsker det. Vi kan lave en total-
løsning med en god gastronomisk 
oplevelse, hvor vi står for det hele 
og kunden får det nøjagtigt, som 
kunden ønsker det. Vi kan stå for 
alt, lige fra de helt små intime sel-
skaber på 10 personer og op til de 
helt store på flere 100 personer - vi 
har blandt andet været ude og ser-
vere mad for 600 personer. Vi ar-
bejder på en afslappet måde – men 

ambitiøst. Gæsterne skal have en 
god professionel gastronomisk op-
levelse, men i en god og afslappet 
atmosfære. 

Når det gælder catering, så kan 
menuerne bestilles både med og 
uden kok. Hvis der bestilles uden 
kok, vil der være en udførlig 
guide, der beskriver, hvordan ma-
den skal tilberedes og anrettes.  

Stigende efterspørgsel på catering 
Restaurant Resumé i  

Svendborg har etableret egen 
cateringafdeling og byder 

gæsterne til bords til en total 
gastronomisk oplevelse

LUNDEVEJ 5  ·  5700 SVENDBORG  ·  TLF. 4094 8642  ·  INFO@DENBLAAKIRKE.DK  ·  WWW.DENBLAAKIRKE.DK

1-2_Den Blå Kirke/Resume_9-19p.indd   1 24/10/2019   19:35

Gør klar til  
nytårsmenuen

Lundevej 5  ·  5700 Svendborg  ·  tlf. 4094 8642    
info@denblaakirke.dk  ·  www.denblaakirke.dk

Årets store omdrejningspunkt 
er nytåret, og for Restaurant 
Resumé var det en stor succes 
med udsolgt sidste med en nyt-
årsmenu som take-away. Det 
bliver gentaget i år, hvor den 
velrenommerede restaurant 
vil være klar med 1200 kuver-
ter meden 4-retters menu.
- Vi har gode erfaringer med 
menuen, fortæller Kim Gubi 
Lundvaldt. Nytår er det helt 
store omdrejningspunkt, og 
vores 4-retters menu er meget 
populær. Det bliver en menu 
krydret med input af fynske 
lokale råvarer, blandt andet 
med laks fra Kerteminde. Al-
lerede nu er vi i gang med at 
forberede, for det er en lang 
proces – så vi er allerede i gang 
med syltning og fonds.

Udleveringen af menuerne 
foregår igen fra Valdemars 
Slot, hvor de også har Drive-
in, som er yderst corona-ven-
ligt, da folk kan blive siddende 
i deres biler og vente på at blive 
serviceret. Det betyder også at 
det er med til ikke at give lange 
køer ved udleveringen.
Restaurant Resumé har som 
noget nyt i år åbent i mellem-
dagene mellem jul og nytår, 
- men til gengæld lukket nyt-
årsaften.
- Vores personale, der har ydet 
en stor indsats, har fortjent 
ferie. Så når vi lukker ned til 
nytår, så holder vi på en uges 
ferie. Det gælder både på Re-
staurant Resumé, Den Blå 
Kirke på Lundevej og Salig Si-
mons Gaard.

 

 

 

      

 

E. J. Service A/S 
Cikorievej 54 – 5220 Odense SØ 

Tlf. 7020 1570 
www.ejservice.dk  

 
Din storkøkkenleverandør – Salg og service. 

Reparation og vedligeholdelse. 
Salg af brugt udstyr.  

Vandbehandling. 
Salg af nyt udstyr – et komplet program indenfor 

storkøkkenudstyr til restauranter, kantiner, 
caféer, forsamlingshuse og andre køkkener.  

Mange års erfaring. Fyn og Jylland.  
 

   

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

21 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk
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Skal du slippe 
for forberedelser 
til en af årets 
største dage? 
Så har vi sammensat en 
lækker 4-retters nytårsmenu
Pris pr. kuvert 399,-
 
Bestilling foregår over denne mail: 
nytaarsmenu2021@gmail.com

Hvori du bedes oplyse fulde navn,  
antal kuverter, og telefonnummer. 

Betaling foregår på citronen inden 
d.23 december. For spørgsmål, skriv  
da enten på mail eller ring på 62 20 21 95

Sidste frist for bestilling  
d. 23 .december kl.15.

www.cafecitronen.dk  ·  Brogade 33 5700 Svendborg

E R H V E R V +  F Y N
T O R S D A G  1 2 .  N O V E M B E R  2 0 2 0

15FOKUS PÅ SVENDBORG

CC
Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke 
udnytter de informationer, vi kan få, 
og så er der også noget idealistisk i 
det. Der er nogen, som må tage fat for 
at gøre noget ved klimaet. Det er et 
mål i sig selv, at dem, der vil gøre 
noget, også har værktøjerne til det.
SØREN VINTHER HANSEN, STIFTER AF THE NAVIGATOR

FAKTA
THE NAVIGATOR

Blev stiftet i september 
2020 af Søren Vinther Han-
sen, der kommer med erfa-
ringer og netværk fra store 
dele af den maritime bran-
che.

●

Han skrev i 2012 en ph.d. 
om brugen af data til opti-
mering af flåder, og nu har 
han i samarbejde med to 
danske rederier sat sig for at 
udvikle et softwaresystem, 
som med datadrevne meto-
der kan gøre det nemmere 
blandt andet af træffe grøn-
ne valg for sin flåde og doku-
mentere effekten af de til-
tag, man foretager sig.

●

The Navigator er netop 
rykket ind i Maritim Startup 
Hub i Svendborg, hvor Søren 
Vinther Hansen kan få spar-
ring og tips til for eksempel 
fondsansøgninger og lignen-
de.

●

Søren Vinther Hansen for-
venter at have første version 
af sit system færdig om et år.

●

Søren Vinther Hansen fra The 
Navigator har ikke gået rundt 

med en iværksætterdrøm i ma-
ven, men da ingen andre byggede 
det performancesystem, som han 
mener, der er brug for, måtte han 

jo gøre det selv. Det skal blandt 
andet hjælpe rederier med at 

træffe grønne valg og dokumen-
tere effekten af dem. 
Foto: Trine Grauholm

kan optimere skibsfarten,
har 58-årige Søren Vinther
Hansen allerede så gode
kontakter, at selv de første
salgsmøder i en snæver ven-
ding kan tages virtuelt, hvis
ikke situationen er markant

anderledes, når han om for-
mentlig et år har den første
version af sit performancesy-
stem klar til salg.

Erfaringen og den viden,
han har opbygget gennem
en lang karriere i den mariti-
me branche, er helt afgøren-
de for hans tro på, at han
nok skal lykkes med sit pro-
jekt om at bygge et datadre-
vent softwaresystem, som
kan måle en flådes CO2-af-
tryk, pege på forbedringspo-
tentialer og dermed hjælpe
med at reducere emissioner
og optimere driften af skibe.

- Det var nu eller aldrig.
Jeg har aldrig været selv-
stændig før, og det er heller
ikke noget, jeg altid har
drømt om. Det er bare ble-
vet sådan, og jeg er hverken
nervøs, bange eller noget an-
det for det, siger han.

Nyeste i flokken
The Navigator er den nyeste
af virksomhederne i Mari-
tim Startup Hub i Svend-
borg, hvor Søren Vinther
Hansen nyder godt af spar-
ringen og samarbejdet med
de øvrige virksomheder.
Selv stiftede han The Navi-
gator 24. september 2020 og
har allerede samarbejdsafta-
ler på plads med to rederier,
og en softwareudvikler er i
gang med at bygge det sy-
stem, han har forsøgt at få
andre til at lave i årevis.

Søren Vinther Hansen er
oprindelig uddannet naviga-
tør, og da han gik i land, ud-
dannede han sig til skibsin-
geniør og arbejdede derefter
på en ph.d. ved Danmarks
Tekniske Universitet. Den
handlede blandt andet om
brugen af automatiske data i
performancesystemer.

I stedet for at behandle
data traditionelt som enkelt-
punkter, har han i mange år
presset på for at få andre fir-
maer til at arbejde med sto-
re datamængder og data-
drevne analyser.

Det er bare aldrig blevet,
som han gerne ville have
det, og derfor besluttede han
at gøre det selv, blandt andet
på grund af en indignation
over, at udviklingen i for-
hold til miljø og reduktion
af CO2-udledningen går for
langsomt i den maritime
branche.

- Der er skibsredere, som
gerne vil være grønne, men

som regel bliver det alligevel
markedskræfterne, der be-
stemmer, hvordan skibene
opereres. Jeg vil gerne have
det grønne mere i fokus, så
det bygger jeg systemet op
omkring. Og hvis man kan
reducere emissionerne, så
man bruger mindre brænd-
stof, bliver det også billigere,
påpeger Søren Vinther Han-
sen.

Mere aktion, tak
Han har overvejet at bygge
sit eget softwaresystem i
nogle år og har været træt af,
at der er for megen snak og
for lidt handling på miljø-
området.

- Jeg synes, det er ærger-
ligt, at vi ikke udnytter de in-
formationer, vi kan få, og så
er der også noget idealistisk i
det. Der er nogen, som må
tage fat for at gøre noget ved
klimaet. Det er et mål i sig
selv, at dem, der vil gøre no-
get, også har værktøjerne til
det, siger Søren Vinther
Hansen.

Iværksætteren forventer,
at de håndfaste regler for sø-
farten skal komme til dels
fra EU og fra den internatio-
nale søfartsorganisation,
IMO. Han er sikker på, at der
frem mod 2030 kommer
regler, som vil gøre hans
softwaresystem endnu mere
relevant, fordi det kan levere
de analyser og den doku-
mentation, rederierne får
brug for.

- Hovedmålet er at redu-
cere emissionerne. Det vil si-
ge, at man går efter at opti-
mere brændstofforbruget,
og det er der forskellige må-
der at gøre på. Man kan de-
signe nogle bedre skibe, som
bruger mindre brændstof,
eller man kan kigge på de
skibe, man allerede har, og
forbedre dem på deres de-
sign og/eller på deres opera-
tioner. Værktøjet kan bruges
til begge ting.

- Det måler, når skibet sej-
ler fra A til B med en given
hastighed og en bestemt ru-
te, og hvor meget brændstof,
det så bruger. Med vores
software kan man kigge på,
om det er den optimale rute
og eventuelt optimere den,
fordi vi også henter eksterne
data ind. For eksempel vej-
robservationer og skibsover-
vågning. Ved hjælp af opti-
merings-algoritmer kan

man gøre det hele bedre,
forklarer Søren Vinther
Hansen.

Reglerne kommer
Han er oppe mod modsat-
rettede interesser på den in-
ternationale scene, for mens
de gode flagnationer har
moderne flåder, er der også
nationer, som ikke er i en
position, hvor de mener at
have råd til at investere i kli-
maforbedrende løsninger
her og nu.

Søren Vinther Hansen er
dog ikke i tvivl om, at der
kommer håndfaste regler og
krav i løbet af de kommende
år, og han kan allerede se, at
efterspørgslen efter grønne
løsninger vokser fra forbru-
gernes side.

- Ladningsejerne og inve-
storerne vil have en grøn
profil, og Mærsk sælger alle-
rede CO2-neutral container-
transport, og der er også
virksomheder, der efterspør-
ger det. Branchen er meget
konservativ, så vi har altid
sagt, at hvis der skal rykkes,
skal det komme fra lovgiver-
nes side eller fra markedet.
Branchen følger bare med
og laver en forretning med
de skibe, de har, så selv om
det er meget brugt at sætte
performancesystemer op for
rederne om, hvordan de skal
sejle optimalt fra A til B, så
hjælper det ikke noget, hvis
lasten pludselig skal to dage
hurtigere frem.

- Det er markedskræfter-
ne, der bestemmer, og det
kan lovgivningen være med
til at ændre på. Jeg tror ikke,
det kan fortsætte som nu, si-
ger Søren Vinther Hansen,
der for eksempel nævner, at
der stort set ikke er nogen
former for hybridskibe, så-
dan som man ser det med
biler.

Derfor arbejder han også
på, at systemet skal kunne
tage højde for, hvad der sker,
hvis et fragtskib eller en flå-
de en dag bliver sat til at sej-
le med alternative brænd-
stoffer.

- På et eller andet tids-
punkt får vi alternative
brændstoffer, der er CO2-
neutrale. Selv om der er en
årrække, hvor det ikke fin-
des, er vi nødt til at være
konsekvente og forbyde, at
der bliver sejlet med en mas-
se gammel udslidt tonnage.
Vores værktøj kan skabe
overblik over brændstoffer,
udledning, hastighed, for-
brug og design af skibe på en
måde, hvor det er analysen
af data, der adskiller sig fra
andre systemer, siger Søren
Vinther Hansen.

Knowhow til forskel
Selv om han selvfølgelig er
utålmodig i forhold til at få
en første version af systemet
udviklet, så føler han ikke, at
han er under noget særligt
tidspres i forhold til konkur-
rencen på området.

Der er ganske vist andre,
der arbejder med noget lig-
nende, men ikke med sam-
me fokus og dedikation og
med samme knowhow at
læne sig op ad.

- Jeg tror, vi kommer ud
med noget godt om et år på
grund af den knowhow, vi
har. Jeg sidder med i mange
arbejdsgrupper og kan mær-
ke interessen. Det analyse-
værktøj, vi bygger op, er der
ingen, der kan pille ved, si-
ger Søren Vinther Hansen,
som ser et stort potentiale i
at komme ud med sit
softwaresystem over hele
verden.

- Potentialet er kæmpe
stort. Hvis man ser på, at der
er 50.000 skibe på verdens-
plan, og at hvert skib skal
betale en fee for at bruge sy-
stemet, kan man begynde at
gange og dividere. I IMO
skal der op mod 2023 tages
nogle beslutninger, og jeg
synes, at jeg i sol, måne og
stjerner kan se, at alle frem-
over skal have en eller an-
den form for dokumenta-
tionssystem. Så bliver det et
spørgsmål om, hvilket sy-
stem, de vælger, og der hå-
ber jeg, at vi til den tid er

klar med vores, siger Søren
Vinther Hansen, der på den
korte bane arbejder intenst
med at skaffe midler fra fon-
de og puljer til at speede
processen op.

Selv har han flere konsu-
lentjobs ved siden af arbej-
det med The Navigator, og
drømmen handler i første
omgang af at kunne leve af
virksomheden, selv om det i
virkeligheden ikke er der,
den største motivation skal
findes.

- Det handler mest om at
gøre en forskel og kunne
hjælpe andre med at rykke
på det grønne område, siger
Søren Vinther Hansen.

> LÆS MERE
NÆSTE SIDE

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

- ALLE FAGGRUPPER 
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som
samarbejdspartner sparer vi
dig eller din virksomhed for at
koordinerer mange forskellige
håndværkere.

Vi har fem afdelinger med
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner
som tager hånd om hele projek-
ter og sikrer, at opgaverne kom-
mer i de rette fagmænds hænder
fra starten, og du sparer tid.
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Click er ny forhandler af Varelotteriet

Click Svendborg, her med indehaver Brian Bang (th) og Flemming Theil-
gaard, er ny forhandler af lodsedler fra Varelotteriet. Foto: Jari

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Click Svendborg
har overtaget salg af lodsedler
til Varelotteriet fra Sydfyns
Antikvar Boghandel. Fornyel-
se af lodsedler samt køb af
nye lodsedler skal derfor
fremover ske i fotoforretnin-
gen i Gerritsgade 22.

Sidste chance for fornyelse
og køb af lodsedler til første
trækning i Varelotteriets nye
sæson er den 15. oktober.

- Som spiller i Varelotteri-
et støtter man lokalmiljøet
gennem køb af lodsedler. I
Svendborg og omegn modta-
ger Svendborg Håndværker-
og Industriforening to gange
årligt et beløb baseret på an-
tal solgte lodsedler i området.
Foreningen kan bruge mid-
lerne til at støtte lokale og
velgørende formål, fortæller
indehaver af Click, Brian
Bang, i en pressemeddelelse.

Derudover donerer Vare-
lotteriet hvert halve år penge
til landsdækkende sociale-og
humanitære organisationer i
Danmark, blandt andre Rå-
det for Sikker Trafik, Det Kri-
minalpræventive Råd og
Mødrehjælpen.

Varelotteriet udlodder år-
ligt mere end 664.000 kon-
tante gevinster. Der trækkes
lod om gevinsterne mindst to
gange hver måned, og hoved-
præmien er på hele tre milli-
oner skattefrie kroner.

Læs mere om spillet og Va-

relotteriets historie på
www.varelotteriet.dk.

Denne artikel var også med
i Ugeavisen Svendborg i sidste
uge, men desværre havde tek-
nikken vendt billedet på hove-
det, så vi bringer artiklen igen,
vi beklager.

Vi har stadig e
udvalg af v

almindelige, go

Besøg butikken
Gundess jer
og Bryg

Vi praler
- og siger

ost
til alle!

OSTE TIL AAL

BÅDE TYKKE OGG

NYT
HUSK VI HAR
RØGET LAKS

M.M.

OST
FRA 10+
TIL 60+

HUSK
Vores gode
rygeoste

KØB EN ½
kun

20,-

Vi har
forsmagning
på julebryg fra
31. oktober

2020

DET ER SÅ 
HYGGELIGT 
MED 
EFTERÅR

PREPAIR 
SKJORTE
Før 79995

NU 49995
CULTURE 
SKJORTE

NU 59995
COATED
LEGGINS
Brun/army

NU 29995

GERRITSGADE 40A . SVENDBORG . 6221 0013

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

Kig forbi 
se og smag.

Hvis i skal have ost 
eller øl til julefrokost 

så bistår vi gerne
Glædelig jul
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Blikfang hjælper virksomheder 
med at gøre deres budskaber, 
kommunikation og markedsføring visuel

Kontakt os på  _  hej@blikfang.nu  _  20 68 16 60 

BV Biler startedes i 2005 af Bo 
Vilsbøll, som gennem mere end 
25 år har arbejdet som autome-
kaniker. Han blev medlem af 
AutoMester-værkstederne i 2008 
og kan nu med en god blanding 
af erfaring og pionerånd tilbyde 
sine kunder en optimal løsning i 
forbindelse med alle typer autore-
paration.

- Vi ser i dag alle typer biler på 
vores moderne værksted, siger Bo 
Vilsbøll. Vi er tre på værkstedet, 
der kan udføre garantieftersyn 
på nye biler, og vi kan teste såvel 
konventionelle biler med forbræn-
dingsmotorer som de nye el- og 
hybridbiler med Bosch`s moderne 
testudstyr og kan bl.a. tilbyde at 
reparere computerstyrede styre-
bokse og nøgler.

En alsidig kundekreds
BV Biler har også altid et udvalg 
af klargjorte brugte biler til salg 
med garanti.

- Vores kundekreds er alsidig. Vi 
har i hele Søndersø og omegn en 
fin blanding af erhvervs- og pri-
vatkunder. BV Biler er det lokale 
værksted, der har et indgående 
kendskab til vores kunders biler. 

Vi er fleksible mht. reparationsti-
der og udfører altid vores arbejde 
med faglig stolthed med vægt på 
kvalitet og økonomi.

- For at få den bedste løsning stil-
ler vi os gerne til rådighed med 
pristilbud og om valg af reserve-
delskvaliteter, service og vedlige-
holdelse, siger Bo Vilsbøll.   

Velkommen med 
el- og hybridbiler

BV Biler AutoMester på Snavevej i Søndersø er med 25 års 
værkstedserfaring nu også med på alt det nye med el- og 
hybridbiler, siger Bo Vilsbøll. Vi tester alle typer biler med 
moderne Bosch-udstyr og udfører garantieftersyn.

Snavevej 2 – 5471 Søndersø – Tlf.: 6489 1180
Mail: bv@bvbiler.dk  -  ww.bv-biler.dkBV Biler AutoMester
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Julegave fra chefen kan give skattesmæk
Din chefs gavmildhed kan risikere at 
koste dig penge, hvis du ikke har et 
overblik over, hvor mange personale-
goder du har taget imod i løbet af året.

FAKTA

DISSE GAVER ER OGSÅ
SKATTEFRIE

KILDE: SKAT

Modtager du en lejlighedsga-
ve i forbindelse med en pri-
vat mærkedag, så tæller 
værdien af den ikke med i 
den samlede bagatelgrænse
på 1200 kroner.

Det gælder eksempelvis, hvis
du modtager gaver i forbin-
delse med en rund fødsels-
dag, barnedåb, konfirmation 
eller bryllup.

Du skal dog betale skat af 
lejlighedsgaven, hvis den har
en usædvanlig størrelse.

Som hovedregel kan en medarbejder kun modtage gaver og mindre beløb for op til 1200 kroner inklusiv 
moms i 2020 uden at skulle betale skat. Vær dog opmærksom på, at der er nogle særregler. Arkivfoto: Bjørn 
Khler/Ritzau Scanpix

Har du ingen firmajule-
frokost at se frem til i år, så
kan du i stedet glæde dig over,
at chefen har fået mulighed
for at give dig en lidt større ju-
legave.

Grænsen for, hvornår du
skal betale skat af julegaven,
er nemlig hævet i 2020. Den
må således koste op til 900
kroner.

Men du risikerer, at din
chefs gavmildhed kommer til
at koste dig penge, hvis du
modtager en julegave og ikke
har overblik over, hvilke an-
dre personalegoder du har
modtaget i løbet af året.

- Det kan være, man har få-
et vin som tak for indsatsen
eller en æske påskechokola-
de, siger Per Ørtoft Jensen,
der er partner og skatteeks-
pert i PwC.

Og det må du også gerne
tage i mod, så længe persona-
legoderne samt julegaven ik-
ke overskrider den skatteplig-
tige bagatelgrænse på 1200
kroner.

- Har man fået en julegave
til 900 kroner og personale-
goder i løbet af året for mere
end 300 kroner, så går man
hen og bliver skattepligtig af
det sidste, siger Mette Eskild-
sen, der er leder af personskat
hos Beierholm.

Du kan også godt modtage
en julegave til en værdi af
1200 kroner uden at skulle
betale skat, men det forud-
sætter, at du overhovedet ik-
ke har modtaget andre perso-
nalegaver i 2020.

Overstiger det samlede be-
løb 1200 kroner, skal du der-
for angive det på din selvan-
givelse. Der gælder dog en
række særregler, og hvis jule-

Har man fået en 
julegave til 900 kroner 
og personalegoder i 
løbet af året for mere 
end 300 kroner, så går 
man hen og bliver 
skattepligtig af det 
sidste.
METTE ESKILDSEN, LEDER AF PER-
SONSKAT HOS BEIERHOLM.

”

gaven eksempelvis er inklu-
deret i beløbet, men højst lø-
ber op i 900 kroner, vil du ik-
ke blive beskattet af den del.

Men det resterende beløb
skal du angive.

Ekstra regning kan vente
- Gør man ikke det, så risike-
rer man at få en ekstra skatte-
regning til næste år, forklarer
Per Ørtoft Jensen.

Eksempelvis hvis Skat-
testyrelsen kommer på kon-
trolbesøg på din arbejdsplads
eller gennemgår dens regn-
skaber.

Og hvis Skattestyrelsen kan
se, at virksomheden eksem-
pelvis har købt 50 kasser vin
af 200 kroner, 50 æsker cho-
kolade af 200 kroner samt ju-
legaver af 900 kroner, så vil de
hurtigt kunne se, at der er for
mere end 1200 kroner per
medarbejder, forklarer Mette
Eskildsen.

- Og så kan man forestille
sig, at Skat kontrollerer, om
virksomhedens medarbejde-
re har selvangivet det, fort-
sætter hun.

Spørg ved tvivl
Men det kan være svært at
danne sig et overblik over,
hvad chefens julegave har ko-
stet, samt hvor meget du
yderligere har modtaget af
værdi i løbet af året.

Og begynder du at google
en vare magen til din julega-
ve på internettet, så vil du
fremsøge markedsprisen,
hvilket ikke altid er retvisen-
de.

- Det er arbejdsgiverens
indkøbspris inklusiv moms,
man skal rette sig efter, og det
er ikke nødvendigvis den

samme, siger Mette Eskild-
sen.

Er du usikker på, om du lig-
ger lige på grænsen, kan den
eneste udvej være at spørge
chefen om gavens pris.

/ritzau fokus/

Longsvej 1, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 11
Mail: administration@jme-vvs.dk
Web:www.jme-vvs.dk

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk ogmiljøvenligt alternativ fordi:

• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange såmeget varmeenergi, som du bruger
i el-energi, og betaler den laveste elafgift

Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtendemøde ommulighederne
hos dig.

Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

Følg
os på

Godt håndværk

Midskovvej 44 . 5370 Mesinge . Mobil 21 62 44 79
info@jesper-bergholdt.dk . www.jesper-bergholdt.dk

Tømrerfirma
Jesper Bergholdt ApS

Skift til højteknologisk varmepumpe
Fremtidens miljøvvenlige varmekilde.
Sparer op til 80%% på varmeregningen.

Ring 6332 6061.

– en del af heating solutions

I samarbejde med

Montering
og service af

varme-
pumper •Serviceopgaver

•VVVS-anlæg
•Badeværelser
•Blikkenslagerarbejde
•Pillefyr
•Varmepumper
•Luft//vand
•Jordvarmeanlæg
•Energiløsninger
•Varmeløsninger

Send en
mail til os eller
ring 6332 6061

- og få en
beregning

www.vvsekspressen.dk • vvsekspressen@mail.dk

HUSK!
Tilskud gives

ved udskiftning
af olie-og gasfyr
hør nærmere.

Kohaven 14B  ·  5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 23 11
Hjemmeside: www.jme-vvs.dk 
Mail:  info@jme-vvs.dk



Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.

Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald 
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det over-
skudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige 
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom 
hele vejen rundt om Audi Q4 Sportback e-tron, som nu kan opleves helt tæt på hos din Audi forhandler.

Audi Q4 Sportback e-tron 35, 40, 50 quattro: 379.990-474.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 172-180 Wh/km. Rækkevidde: 339-519 km 
afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk

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

Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør og søn: 11:00-16:00

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Junior 
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas 
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgsansvarlig
Alexander 
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70
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Fyns kulturarv - vores passion 

        Arne                         Per                   Henrik                   Jens 

   al@kene.dk                pd@kene.dk         hp@kene.dk             jh@kene.dk 



HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi arbejder på. 
Fra idé til færdigt byggeri.

Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise  |  In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter 
Terrændæk  |  Kloakarbejder  |  Elementmontage  |  Jord og anlægsarbejder


