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Spejl,  Ovalt  spejl  med  træramme.  Højde: 
1 m, bredde 63 cm. Messing lamper. 1 stk 
75  kr.  2  stk  100  kr  kr.  200,-  

‹  22 77 68 12

Sækkestol,  Fatboy.  Sand  farvet.  180  x 
140  cm.  pænt  og  velhold.  næsten  ikke 
brugt. kr. 750,-  ‹  40 34 90 74

Stueur,  Virkelig  stort  flot  Lenz  -  Kirch 
Bord ur, i Egetræ fra begyndelsen af 1900 
tallet, med flotte udskæringer og Intarsia. 
Logo  og  serienummer  er  stemlet  i.  Uret 
virker  Perfekt  i  både  gag  og  slag.  kr. 
5.900,- ‹ 53 63 69 40

skænk,  Egetræsskænk  med  fyldninger  i 
låger  ca.  100  år  rimelig  velholdt  .  giv  et 
bud. kr. 1.000,-  ‹  20 25 12 39

superflot  gammelt  køkkenskab  med  hyl-
de, Gammelt køkkenskab med to låger og 
en  hylde  i  og  en  under  ,  skal  have  llidt 
rengøring.  Måske  males  efter  smag.  kr. 
500,-  ‹  65 39 11 01

Sækkestol,  Sækkestol  i  brunt blankt stof 
som  kan  tørres  af  sælges.  Er  meget  lidt 
brugt,  har  mest  stået  til  pynt.  kr.  250,-  

‹  28 57 73 36

SvaneUrtepotteskjuler,  Svane  urtepot-
teskjuler kr. 25,-  ‹  60 17 59 76

Spejlmed  2  lysholdere,  Smukt  spejl  i 
støbt  messing  med  lysholdere  til  2  stea-
rinlys kr. 225,-  ‹  23 72 05 30 Stereobænk,  Fin  Mistral  musikreol  med 

lettere  brugsspor  sælges.  4  skuffer  med 
beslag  til  cd'er  kr.  350,-  

‹  26 17 52 57

Spejl, Facetsleben spejl med flot træram-
me.  115  x  62  cm.  kr.  400,-  

‹  22 49 29 23

Spejl,  Hejsa  Jeg  har  et  sejl  til  salg  kom 
med et bud kr. 40,-  ‹  24 90 09 35

Søjlespejle, Søjlespejle, f. eks til blomste-
ropsats.  2  stk.  60  cm og 40  cm kr.  150,- 

‹  64 48 15 32

Stueur,  Georg Jensen vægur i  rustfri  stål 
med hvid  skive  10  x  10  cm sælges.  Nor-
mal  pris  649,.  Nu  450,.  kr.  450,-  

‹ 20 96 03 29

Stumtjener,  Smart  stumtjener  kr.  100,-  
‹  65 39 11 01

Standur, Pris nedslag. Højt lyst stueur ca. 
180 cm. med urværk øverst, trækkes via 2 
lodder. Er lige renset og justeret af urma-
ger.  kr.  400.  tlf.  62224459  kr.  400,-  

‹ 28 56 24 16

Spisebord,  Spisebord m klapper og 2 til-
lægs plader i Ahorn Finer og 6 salonstole 
i stof kr. 2.000,- 20 64 01 44

Stole,  2  egetræsstole med fransk fletsæ-
de  (fuld  intakte)  Voksbehandlet  eg  kr. 
400,-  ‹  51 34 47 27

Stereobænk,  velholdt  musik- /tvbord  i  a-
hornfinér  på  hjul.  Sælges  p.gr.a.  plads-
mangel kr. 300,-  ‹  21 72 61 91

Skøntlille  bord  -  til  din  entre!,  Ren  retro 
stil -  med glasplade .....den er superfin til 
blomster  sms eller  ring gerne din  pris  kr. 
250,- ‹ 41 31 64 64

Spejl,  2  Antikke  Sminkespejle  /  Servan-
tespejle i messing m patina. Spejl på beg-
ge  sider.  49  cm  højt.  Spejl  diameter  28 
cm. Jeg har 2 stk. Prisen er 300 kr. pr stk. 
Kan  sendes  med  Swip.  Forsendelse  kos 
kr. 300,- ‹ 60 65 58 50

Solidarmstol,  Behagelig  armstol/kontor-
stol  med  god  siddehøjde  kr.  400,-  

‹ 30 50 28 42
Sukkerskål,  Glasskål  med  sølvhank  ca, 
100  år  gammel  kr.  300,-  

‹  24 98 86 30

Stole, Seks stole med stof beklædning på 
sæde  og  ryg,  Pris  i  alt  900kr.

‹ 21 65 19 60

Stole, . ‹  21 65 19 60

stol,  Stol,  fin  til  børneværelse  kr.  225,-  
‹  23 71 76 55

Staldvinduespejl,  Sortmalet  staldvindue 
med spejle kr. 200,-  ‹  81 73 42 87

FYNSLAVPRISGRANIT.DK
Granitsten, Vi lev. granitskær-

ver fra 695,- kr. pr. ton i
bigbag, vi har også vasket

grus, brolæggergrus perlesten,
ærtesten, nøddesten, singels,
strandsand, muld, harpet muld
(uden sten). Alle vare kan også
leveres i løsvægt. Gælder for
Fyn og Fredericia, Kolding og

Vejle kommune.

Tlf.: 61 26 90 00

BYG, HHUS & HAV
���� �l�� ���
�����et med
GulogG����s
FYNS FINESTE FLIS...

Bjarne Kallehauge tlf. 40 33 94 97
www.fynsfinesteflis.dk

Gl. Stenderupvej 10 - 5672 Broby

Nåletræsflis:
Ren stammeflis = ingen grene og nåle.

kr. 250,- pr. rm incl. moms

Åbningstid:
Lørdag fra kl. 9.00 - 14.00

Klip ud

Klip ud

K
lip

ud

K
lip

ud

Sækkestol,  Farve  beige,  næsten  ny  kr. 
300,-  ‹  61 60 94 32

www.tdj.dk

Mere info

Et ægte bjælke Prærie lysthus

udført i 75x150mm kærnebjælker,

som giver en lun og hyggelig

atmosfære.

Kan fremvises

365 steder i

Danmark

www.tdj.dk

Andersen K/S
Prærien Holstebro. Tel 97 46 82 22

Prærie Lysthus
Er på lager, ring og hør nærmere.

✁
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Tlf. 20 22 21 86
v/Jørgen Jørgensen
Brandholmvej 13
5672 Nr. Broby

mail: jaj@joergensen.mail.dk

Hugo’sFrugt & Grønt
Kappendrup 42 . Kappendrup

Tlf. 2123 0670

3 stk. Rhododendron
(40 cm.) Normalpris kr. 300,- NU KUN 25995

Frugttræer
flere forskellige slags f.eks. Blomme Opal, Kirsebær sand, rød annanas 

Normalpris 279,95 NU KUN Kr. 23995

Foråret er startet hos
Hugo’s Frugt & Grønt

Så er det ved at være plantetid
Kig ind og se vores udvalg af 

* Tilbuddende 

gæder til og 

med fredag

 d. 20. marts

Prydtræer
Frugttræer

Stauder
Buske
Roser

Rhodoendron 

Vi har også
Flettede kurve

Most
Honning

Øl
Syltetøj

erhvervsannoncer
ring 65 45 55 10

• Døre / Vinduer
• Glasarbejde
• Nybygning
• Renovering
• Gulvafslibning

forside foto (som også skal med)!
1/1 Nordic Marine Service 15
 
Side 2 fotos:
1/2 Svendborg Bugser 4 
1/2 Sejlerbutikken 14
1/2 Strandhauge Multiservice 24
1/2 C.O. Entreprenørforretning 26 
1/2 MN-Anlæg 29
1/2 Lars Tjørnelund ApS 33
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

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

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

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

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 60.000 kr.

Pris pr. måned:  1.495 kr.

Kampagnepris:  159.900 kr.

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

Er det sådan, du vil ha’ din Vito? 

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

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

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

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

Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK) 
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr. Bi
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Et flydende havnekontor med nye bade- og toiletfaciliteter, en 

havnepark med skaterbane, boldbane og stor fælles grillplads. 

På Bølgen kan du sommeren igennem opleve musik, dans og 

teater. Du kan stå tørskoet midt i havnen, med vind i håret og 

saltvand i luften og få de maritime oplevelser helt ind under 

huden. Hold udkig med lystsejlere og færgetrafikken til flere 

af de Sydfynske øer. Erhvervsskibe der losser og laster mens 

veteranskibet M/S Helge sejler sine passagerer rundt i det 

Sydfynske Ø-hav. 

Havnen ligger tæt på centrum, hvor du finder skønne special- 

butikker, kunsthåndværk, kulturelle oplevelser, sport, et varieret

og levende café- og restaurantionsmiljø, samt en by der summer 

af sommerliv, musik og fynske smil på læben.

Oplev Svendborg Havn 
-  i Danmarks mindste storby

Svendborg Havn 
Velkommen til en levende havn tæt på by og natur.

svendborg HAVNINFORMATION: Svendborg Havnekontor, Jessens Mole 6 • Tel: +45 6223 3080 • Hverdage kl. 8-15 • www.svendborg-havn.dk
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Svendborg Bugser A/S – Nordre Kajgade 9A – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 22 29 11 
Mail: info@svendborgbugser.dk – www.svendborgbugser.dk 

De seks bugserbåde og tre 
pramme, der udgør flåden 
i Svendborg Bugser A/S, 
ses sjældent i Svendborg. 
De er ofte på oversøiske 
opgaver.

- Vi har snart været fyrre år i 
bugser-branchen, siger Niels Ove 
Henriksen fra domicilet på Nordre 
Kajgade. Svendborg Bugser har en 
bred vifte af kunder og er bl.a. un-
derleverandører til nogle af verdens 
største entreprenørvirksomheder. 

Niels Ove Henriksen er anden ge-
neration i familievirksomheden 
Svendborg Bugser, der i 1977 blev 
startet af coasterskipper Niels 
Aage Henriksen. Et glidende ge-
nerationsskifte er på vej. Det skete 
på en måde allerede, da Niels Ove 
Henriksen som dreng rendte i hæ-
lene på sin far.

Præcis service
- Vi er i en branche med gode kol-
leger, siger Niels Ove Henriksen. 
Når vi er vokset og er blevet fore-
trukket hos mange af de store virk-
somheder, der opererer lokalt og på 

verdenshavene, så er det fordi vi 
tilbyder en professionel, pålidelig og 
præcis service.
- Det er helt afgørende for vore kun-
der, at vi bugserer sikkert og til ti-
den. Deres folk og opgaver skal ikke 
vente på os. 
Svendborg Bugser har mange 
spændende opgaver – arbejdsom-
rådet er det nordlige Europa – med 
flittige afstikkere til Middelhavet 
samt også til Canada, Mellem- og 
Sydamerika. 
- Seneste pramtransport var de-
lene til Cirkelbroen i København, 
som er et nyt kunstnerisk vartegn 
i København og en gave fra Nordea-

fonden, og vi er også med, når der 
skal bugseres 100.000 ton sten fra 
Sverige til et havneanlæg i Dan-
mark, siger Niels Ove Henriksen.

Det Blå Danmark
- Vores skibe og pramme er under 
dansk flag. Besætningerne består 
af omkring 45 danske søfolk og vi 
støtter op om og er en aktiv del af 
Det Blå Danmark.
- Er der opgaver, der kræver yder-
lige kapacitet, har vi et net af sam-
arbejdspartnere, som vi løser opga-
verne sammen med siger Niels Ove 
Henriksen.

PÅ VERDENSHAVENE
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- vil blive et vigtigt kraftcenter

Igennem to år har der i 
Svendborg været arbej-
det på at gøre det muligt 
at realisere visionen om 
at flytte Svendborgs 
store, maritime uddan-
nelsesinstitution, SIMAC, 
fra dens fire nuværende 
placeringer til en helt ny 
bygning ved Nordre Kaj. 

Går alt vel, vil der om cirka tre 
år være skabt et helt nyt vi-
dens- og kraftcenter til gavn for 
SIMAC, Svendborgs og Fyns ma-
ritime virksomheder og hele Det 
Blå Danmark.
- Det Blå Danmark er en fanta-
stisk motor for dansk økonomi, 
og i 2014 indsejlede danske og 
dansk kontrollerede skibe for 
205 milliarder kr. Dertil kommer 
land-aktiviteterne, som anslås at 
være på samme størrelse, så det 
er svært at overvurdere den be-
tydning, som Det Blå Danmark 
har for landets økonomi, siger 
direktør Jesper Bernhardt, SI-
MAC.

Det Blå Danmark anslås at be-
skæftige ca. 115.000 personer, 
men grundlaget for denne be-
skæftigelse udgøres af de ca. 
6000, som bemander de danske 
skibe, der står for ca. 10 procent 
af den samlede transport af gods 
over verdenshavene. 

Hovedområder
Fyn er en af de stærke, mari-
time klynger i Danmark og har 
topkompetencer på en række 
områder. Den fynske, maritime 
klynge er sammensat af både 
store, mellemstore og mindre 
virksomheder og spænder over 
såvel skibsværfter, produktions-
virksomheder, rådgivning, skibs-
arkitekter, bemandingskontorer, 
rederier og meget mere. Der 
er i dag ca. 100 virksomheder i 
»Fyns Maritime Klynge«, som 
SIMAC var med til at stifte for et 
par år siden.
- Vi ser det som en fantastisk 
spændende udvikling, at der er 
en så stærk, maritim grokraft 
på Fyn, siger Jesper Bernhardt. 
Hvis denne grokraft skal beva-
res og forstærkes, skal vi fort-
sat uddanne danske officerer 
til handelsflåden, som er efter-
spurgte og anerkendte for deres 
dygtighed overalt i verden. Vi er 
på SIMAC stolte af at medvirke 
til at udvikle de kompetencer, 
der er brug for igennem vores 
uddannelser til maskinmester, 
til skibsfører og den såkaldte 
DUAL OFFICER-uddannelse, 
hvor man bliver uddannet til 
at kunne bestride begge funk-
tioner. Denne uddannelse er vi 
alene om at tilbyde i Danmark.
- Det, vi kan tilbyde, er en Pro-
fessionsbacheloruddannelse, og 
ligesom på f.eks. universiteter 
kræver vi også studentereksa-

SIMAC  •  Svendborg International Maritime Academy  •  Graaesvej 27  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 7221 5500
Mail: mail@simac.dk  •  www.simac.dk

men af vores ansøgere. Normalt 
indgår vores ansøgere en kon-
trakt med et rederi, så de er sik-
ret en plads på et skib i den del 
af uddannelsen, der foregår til 
søs. Sidste år optog vi 207 stude-
rende, men i år forventer vi at få 
lov at optage ca. 246, siger Jesper 
Bernhardt.
SIMAC har cirka 650 studeren-
de, hvoraf de 150 er til søs som 
led i uddannelsen, og SIMAC 
har cirka 75 medarbejdere, der 
også skal tage sig af at uddanne 
ca. 1000 kursister på kortvarige 
kurser hvert år.

Synergieffekt
SIMAC har i dag hjemme dels 
på A. P. Møllersvej, den tidli-
gere Svendborg Maskinmester-
skole, dels på Graaesvej samt på 
to adresser på Østre Havnevej. 
Det er ønsket og planen, at SI-
MAC fremover kun skal have én 
adresse, nemlig på Nordre Kaj på 
havnen.
- Svendborg Kommune og Svend-
borg byråd, der som alle andre 
bakker op om vort ønske om at 
bygge en ny, tidssvarende un-
dervisningsbygning, har gjort et 
godt forarbejde på havnen, der 

gør projektet muligt, siger Jes-
per Bernhardt. Vores nuværende 
bygning her på Graaesvej er fra 
1950erne og egner sig ikke så 
godt til moderne undervisnings-
former.
- De mange maritime virksom-
heder på Fyn vil kunne få stor 
glæde af et forbedret samarbejde 
med SIMAC, der sidste år blev 
både danmarks- og europamester 
i innovation, og i en ny bygning, 
hvor der tilmed bliver muligt at 
lave et stort saltvandsbassin ind 
under bygningen, vil vi kunne 
blive endnu mere fornyende. Vi-
den er vigtigere end nogensinde 
før, for som en erhvervsleder i 
Svendborg sagde fornylig: Det 
er ikke tons, der skal over kajen 
fremover - det er tanker, slutter 
Jesper Bernhardt, der er er sik-
ker på, at det vil kunne lykkes at 
skaffe de ca. 250 millioner kro-
ner, det vil koste af opføre byg-
ningen, der bliver på ca. 10.000 
kvadratmeter. Parallelt med og 
i direkte tilknytning tænkes op-
ført, privat finansieret, ca. 5.000 
kvadratmeter, hvor maritime er-
hvervsvirksomheder kan flytte 
ind og være en væsentlig del af 
synergien i det maritime kraft-
center. 
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Havnene fra Lundeborg i nord 
ned mod Svendborg og ø-hav-
nene har aldrig været i bedre 
stand. Senest er den runde lyst-
bådehavn i Svendborg blevet 
hovedrenoveret med nye facili-
teter og respekt for kulturarven. 
Rammerne er i orden.
- Vi er klar til at tage imod vores 
gæster, og alle havne er med i et 
samarbejde, hvor vi arbejder for 
at give alle en rigtig god oplevel-
se, så de kommer igen, siger hav-
nemester Hans Søby, Svendborg. 
- En del af en god oplevelse er at 
få lidt mere, end man forventer. 
Derfor arbejder vi bl. a. med små 
overraskelser til gæster i havne-
ne såvel som på   færgerne. 
Der kunne måske pludselig 
dukke en klovn op - eller en na-

Øhav i verdensklasse
Den enestående natur 
i det sydfynske øhavs 
fantastiske farvand 
er en kraftig magnet 
for sejlere og turister 
i almindelighed, men 
der må gerne være 
lidt ekstra - en god og 
uventet oplevelse, som 
turisten husker, og som 
skærper appetitten ef-
ter at komme tilbage. 
Og selvfølgelig en 
førsteklasses service. 

turvejleder, der kan fortælle om 
det sydfynske øhav. Det indgår 
sammen med meget andet i det, 
vi kalder for Delight-pakker. Det 
kunne også være, at alle børn på 
Højestene på en varm sommer-
dag får en is fra Skarø Is. 
- I lystbådehavnene kunne hav-
nefogeden måske hjælpe nogle 
børn i gang med krabbefiskeri. 
Alle sejlere får også tilbudt en 
øhavs-pose, hvor de kan finde 
brochurer for gode og spændende 
oplevelser på land, og i samar-
bejde med Svendborg Events vil 
vi også uddele goodies leveret fra 

byen butikker og restaurationer.  
- Det handler om at få vores gæ-
ster op på land og ind i Det Blå 
Svendborg, så vi kan være med 
til at skabe endnu mere vækst i 
en by, der jo altid i stor udstræk-
ning har levet af Svendborgsund. 
Vi havnefolk er fælles om at byde 
velkommen til øhavet og dets 
naturoplevelser, og i havnene er 
det vores opgave at skabe mere 
liv, både for børn og voksne - til 
glæde for alle vores gæster, men 
så sandelig også for alle, der bor 
det sydfynske, slutter havneme-
ster Hans Søby.

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

DØGN-

SERVICE

Service 
-lokal og landsdækkende

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

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

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

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

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

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

Intego afhenter/bringer

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

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

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

automation

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

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

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

automation

– nu med udvidet elektromekanisk værksted og butik

Service 
-lokal og landsdækkende

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

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

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

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

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

Intego støtter lokalt i Svendborg bla.: 
Caroline Rock på Svendborg havn!
Udover dette er et lille udpluk af lokale 
projekter på Sydfyn:  
Renseanlæg i Egebjerg, Styhns på Lange-
land, Skarø Is “ny fabrik”.

Intego er blevet 

forhandler af  

VEM motor og har  

lager på vores  

lokation i Odense
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Få et afbræk i dagligda-
gen på jobbet og tag på 
en »rystesammen« tur 
og lær hinanden bedre at 
kende. Ud hvor alle kan 
udfordre sig selv og hin-
anden - og så endda til en 
yderst fornuftig pris. Find 
frem til den indre gorilla 
i toppen af de smukke 
bøge.

En sådan oplevelse kan man få i 
Gorilla Park ved Stenstrup vest 
for Svendborg eller i Nørresko-
ven ved Vejle. For fem år siden 
startede fætrene Lars og Anders 
Ulrich, der ejer Skjoldemose ved 
Stenstrup, Gorilla Park i en del 
af ejendommens skove. Siden er 
denne klatrepark med otte baner 
blevet suppleret for 2 år siden 
med en park med seks baner på 
Helligkildevej 60 i Nørreskoven 
ved Vejle.

God investering
- Vi har allerede mange er-
hvervskunder, men vi vil gerne 
have flere. Under krisen valgte 
mange arbejdsgivere at skære 
ned på medarbejderudviklings-
arrangementer, men har efter-
følgende erkendt, at det er et 
dårligt sted at spare. Der er god 
mening i en gang imellem at træ-
de ud af den ”daglige kontekst” 
og skabe et nyt rum for dialog og 
interaktion. Hvis det samtidig 
kan ske i unikke rammer og med 
en både lærerig, udfordrende og 
sjov  oplevelse vil det sætte et va-

rigt positivt præg på organisatio-
nen, siger Anders Ulrich. 
- Der er et stort udbud af kurser 
og teambuildingevents for virk-
somheder, og mange er særdeles 
bekostelige. Vi er prismæssigt 
meget tilgængelige, og en tur 
ud i en af vores to klatreparker 
giver også organisationen mu-
lighed for at komme ud og nyde 
de fantastiske naturskabte ram-
mer.
- Det er helt tydeligt, at oplevel-
sen er med til at bryde med de 
vante roller i organisationen, og 
det kan der komme rigtig meget 
godt ud af. Tit ser vi, at den lidt 
stille kontorpige sætter tingene 
på plads på den sværeste bane, 
mens nogle alpa-hanner allerede 
får koldsved på bane 3. Fordelen 
ved vores set-up er, at man helt 
selv styrer, hvor langt man vil gå 
i udfordringerne.

Forbeholdne i starten
- Det er ofte således, at ud af en 
gruppe på ca. 30 er der tre-fire, 
der i starten af arrangementet, 
der varer fire timer, har store 
forbehold med hensyn til, hvad 
de mener at turde. Det er jo ikke 
ualmindeligt at lide lidt af højde-
skræk. Vores instruktører tager 
fra starten ekstra meget hånd 
om dem, og inden nogen kommer 
ud på banerne, er der en grundig 
instruktion, også i brug af det 
seleudstyr, der er en væsentlig 
del af sikkerhedssystemet, siger 
Anders Ulrich.
Man starter med den nemme-
ste bane, der kun er halvanden 
meter over jorden, og så går det 
ellers videre fra bane til bane. 
Klatreparken ved Svendborg 
har otte baner, og nummer otte 

er den sværeste. Det er ikke den 
højeste, men den, der er sværest 
at gennemføre. Gorilla Park 
Svendborg består af mere end 
2,7 kilometer forhindringsbaner 
med over 100 klatreelementer i 
trætoppene i en højde fra halv-
anden til 26 meter. 
- Og det ender næsten altid med, 
at de, der har lidt højdeskræk, 
glemmer alt om det, når de ser, 
at det hele foregår i meget trygge 
rammer med et høj service- og 
komfortniveau. Folk skal have 
en super oplevelse, og det tør jeg 
godt garantere, at de får, siger 
Anders Ulrich.
Foruden en tur på de otte baner 
byder Gorillaparken også på sup-
plerende aktiviteter. En tur på 
skovstierne på de populære Seg-
ways er der også mulighed for i 
samarbejde med Segway Lange-
land. Er man til konkurrence, 
er der adventure race. Et firma 
kan også bestille en pakke med 
klatring, segway, mountainbi-
kes og jagtbueskydning, ligesom 
man kan overnatte i telt og leje 
en grill, så der kan laves mad til 
hele selskabet. 

Gorilla Park Svendborg: Rødmevej 45 · 5771 Stenstrup 
Gorilla Park Vejle: Helligkildevej 60 · 7100 Vejle

Tlf.: +45 29 16 74 75
info@gorillapark.dk · www.gorillapark.dk

En tur i Gorilla Park er 
en god investering

Overvejer du et firma-
event for dine medar-
bejdere? Så prøv dette. 
I Svendborg holder vi 
gratis dag for direktø-
rer og personalechefer 
torsdag den 7. maj kl. 
17. Gratis adgang for to 
personer fra hver virk-
somhed.
Kontakt os på 2916 7475 
eller  
info@gorillapark.dk
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Kullinggade 29
5700 Svendborg
 Tlf.: 4041 8982

 nicolai@nicusnature.com
www.nicusnature.com 

SIKKER I HAVKAJAKKEN

 

 
 
I den smukke 1700-tals tømmer-
lade i Kullinggade i Svendborgs 
havneområde kan man få opfyldt 
alle drømme om spændende ture 
i havkajak i det sydfynske øhav. 

Er man i tvivl om evner, og om 
modet rækker, så få en snak med 
indehaveren Nicolai Ilcus.
- Det er lysten, der driver vær-
ket, siger Nicolai Ilcus. Alle kan 
lære at sejle sikkert i kajak. Men 
for at det skal være trygt, så skal 
man igennem en læringsproces. 
Akkurat som man skal, når man 
tager kørekort.

Økonomisk overkommeligt
Nicolai Ilcus peger på, at kajaks-
port er en økonomisk overkom-
melig sport. Man kan købe ka-
jakker fra 5.000 kroner til små 
40.000 kroner. Der er naturligvis 

forskel i kvaliteten. Ofrer man 
lidt mere, så har man kajak for 
hele livet. - Man kan fint starte 
med den billige, siger Nicolai 
Ilcus. Den er ikke vanskelig at 
komme af med igen, hvis man se-
nere vil have en af de bedre.
Nicolai Ilcus er en af Danmarks 
mest veluddannede og erfarne 
havkajakinstruktører. Uddan-
nelsen er blandt andet taget ved 
Thompson Rivers University i 
British Columbia, Canada.

Undervisning på Tåsinge
- Kajakker  og undervandsjagt 
har fyldt godt i mit liv. Jeg har 

konstrueret og produceret ka-
jakker, og jeg underviser i begge 
discipliner. Dertil kommer, at 
jeg bruger meget tid i den 350 
kvadratmeter store butik, hvor 
vi forhandler kajakker, under-
vandsjagtudstyr samt frilufts-
udstyr. 
Nicus Nature indleder kursus-
sæsonen i maj og slutter i ok-
tober. Kurserne finder sted på 
Svendborg Sund Camping ved 
Vindebyøre på Tåsinge. Ud over 
kajakurser, der er opdelt i modu-
ler, undervises der i undervands-
jagt og der holdes snorkeldykker-
kurser. Se kursusoversigten på 
Nicus Natures hjemmeside.

Få lært at tumle en 
kajak i det sydfynske 
øhav. Hos Nicus Nature 
kan man lære, leje og 
købe kajakker til en 
sikker, sund og livslang 
interesse.

Andelskassens Erhvervscenter er parat til at støtte nye spændende 

erhvervsprojekter på Fyn. Uanset om du barsler med et projekt i en 

eksisterende virksomhed eller overvejer at starte en ny virksomhed, 

så kan det være en god idé at tage Andelskassen med på råd. Hvis 

du har den rigtige idé, har vi den rette finansiering.

Andelskassens Erhvervscenter gør en dyd ud af at kende hver enkelt 

virksomhed hele vejen rundt. Med andre ord vil vi ikke kun være din 

bank, vi vil være en sparingspartner, som du skaber din forretning 

sammen med. Og din succes. Skal vi komme igang?

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 b · 5700 Svendborg
Telefon 87 99 53 85 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Er din virksomhed      klar til næste skridt?
Tag det sammen med Andelskassen!

Henrik Olsen
Erhvervsdirektør
Telefon 87 99 53 97
heo@andelskassen.dk
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Kurs mod Femern

- Vi ønsker naturligvis at være 
med til at løse en af verdens 
største anlægsopgaver, siger 
Kenneth Borch-Andersen, der 
er direktør og medejer af Nordic 
Marine Service, som har domicil 
på Grønlandsvej i Svendborg og 
en afdeling i København.
Det drejer sig om den faste for-
bindelse over Femern Bælt mel-
lem Danmark og Tyskland. For-
bindelsen bliver udformet som en 
sænketunnel.
- En lang række entreprenørkon-
sortier byde på det omfattende 
anlægsarbejde, siger Kenneth 
Borch-Andersen. Derfor har vi 
besluttet at åbne en afdeling i 
Rødbyhavn. Vi er sikre på, at 
de kompetencer, som vi gennem 
25 år har opbygget, vil kunne 
komme i spil som faglig underle-
verandør.

Dykkeropgaver til havs
Nordic Marine Service opererer 
i hele det nordiske område med 
skibsservice – over og under-
vandsarbejde, dykker- og entre-
prenøropgaver til havs, og i hav-
nene rundt omkring i Danmark
- Vi har haft opgaver i Tysk-
land og Afrika, siger Kenneth 
Borch-Andersen. Vi har godt en 
snes faste medarbejdere, og til 
specialopgaver har vi kontakt 
til selvstændige samarbejdspart-
nere med de rette kompetencer.
Nordic Marine Service har 1000 
kvadratmeter værksted og ad-
ministration på Grønlandsvej i 
Svendborg. Man råder over fem 
lastbiler, der fungerer uafhæn-
gigt af værkstedet. De er udru-
stede med dykkergrej og værktøj, 
så de kan løse dykkeropgaver ef-
fektivt og med kort varsel. 

Nordic Marine Service A/S · Grønlandsvej 1 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62223085 · mail@nmsdiving.dk · www.nmsdiving.dk 

Nordic Marine Service A/S i Svendborg, der i 2014 har investeret 
i to skibe, vil nu etablere sig i Rødby for at være med til at bygge den 
faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

- Vore kunder er både stat, kom-
muner, rederier og rådgivende 
ingeniører, entreprenører med 
flere siger Kenneth Borch-An-
dersen. Vi kan foretage repara-
tionsarbejder på både skibe og 
anlæg under vandet med erfarne 
dykkere.

Sænketunnel  
ved Rødbyhavn
- Femern Bælt-tunnelen bliver 
verdens længste sænketunnel 
for tog og biler. Fem gange så 
lang som Øresundstunnelen. 
Tunnelen skal bygges i Rødby-
havn, og det arbejde vil vi natur-
ligvis gerne være med til, siger 
Kenneth Borch-Andersen.
Sænketunnelen kommer til at 
bestå af elementer, som bliver 
skubbet ud i et bassin og bug-
seret ud til den gravede tunnel-
rende. Herude vil de blive sæn-
ket ned og forbundet til de øvrige 
tunnelelementer. Til slut fikse-
res elementerne i tunnelrenden 
med grus- og sandfyld og over-
dækkes med et beskyttelseslag 
af sten. 
- Det øverste lag af sten vil være 
på niveau med den eksisterende 
havbund. Sænketunnelen vil 
altså ligge trygt under havbun-

den, sikret mod skibsankre og 
kollisioner. 

Opgradering af flåden
Kenneth Borch-Andersen peger 
på, at man er godt forberedt på 
fremtidens store opgaver. Nordic 
Marine Service har som en del af 
firmaets ekspansion inden for de 
to sidste år investeret i to skibe, 
et entreprenør/dykkerskib M/V 
Seaworker og M/V Seadiver. MV 
Seadiver er ved at blive opgrade-
ret med ny generator samt dyk-
kerudstyr med henblik på at løse 
survey- og dykkeropgaver.
- M/V Seaworker har allerede 
været beskæftiget med forskel-
lige entreprenør- og dykkeropga-
ver, siger Kenneth Borch-Ander-
sen. I 2014 var skibet og dykkere 
beskæftiget med udskiftning af 
kæder og ankerklodser samt re-
paration af betonflåder i Frede-
rikssund lystbådehavn, som var 
forårsaget af vinterstormene.
- Vi inspicerede udvalgte bropil-
ler på Storebæltsforbindelsen for 
at tjekke den katodiske beskyt-
telse, og vi har udført to kabelop-
gaver i det sydfynske øhav.

Firmaet satser på flere opgaver, 
hvor der er brug for disse skibe.
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AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Enhver, som har bare en lille smule sans for smagen af god lokal, syd-
fynsk øl, kender Erik Nielsens Ø-Bryg. I ved nok, det var ham, som fik 
stor mediebevågenhed og Fødevarestyrelsen på nakken med øllen 
Rough Snuff, fordi der var anvendt snustobak i brygprocessen. Uha, uha… 
Der er løbet en del øl gennem brygkarrene siden. De fleste beværtninger 
i Svendborg med respekt for sig selv kan i dag ekspedere en af Erik Niel-
sens øl over bardisken, og det vil være de færreste, som bliver skuffede 
over smagen. Her er nemlig tale om øl, som er brygget efter de gamle 
håndværksmæssige traditioner. Og nu bliver der for alvor sat kog under 
kedlerne. Erik Nielsen har købt både den tidligere købmandsbutik på 
Bergmannsvej på Thurø og det gamle bryganlæg fra Midtfyns Bryghus – 
endda samme anlæg, som Erik brugte til den forbudte ”Rough Snuff”.

- Vi er i fuld gang med at ombygge den gamle købmandsforretning 
til bryggeri. Ejendommens udformning gør, at bryganlægget kan 
opstilles efter principperne for et ”fritfaldsbryggeri”, hvilket 
betyder, at øllet kan bevæge sig frit og udelukkende ved hjælp 
af tyngdekraften, forklarer Erik Nielsen.
Anlæggets størrelse med en tankkapacitet på næsten 13.000 
liter gør, at Ø-Bryg nu vil kunne imødekomme ønsker fra 
restauratører og bryggerier om at lave mindre specialbryg  
og produktudviklingsopgaver.
Ud over bryggeriet skal der også være en lille butik med 
fynske specialiteter.

- Der er stor opbakning – folk her på Thurø er meget 
begejstrede for, at der sker noget på øen. Flere forbipas-
serende har været helt indenfor for at høre, hvad der 
foregår, og alle er meget positive, siger Erik Nielsen, som 
selv bor på Thurø, hvor det hele startede tilbage i 2005. 

Kedler og kogler i carporten
Erik Nielsen har en passion for ølbrygning. Og det skal 
gøres på den rigtige måde. Ikke som i 70érne, hvor man 
kunne købe et øl-sæt i Matas, og så var der hjemme-
bryggede guldbajere til hele villavejen. For Erik Nielsen 
handler det om de helt rigtige råvarer og at brygge 
efter de gamle håndbryggerprincipper og – ikke mindst 
– med nærvær og kærlighed.

Det begyndte hjemme i carporten på Bjarkesvej på Thurø. Bilen 
holdt udenfor, da pladsen var optaget af kedler og kogler, som 
kogte og spruttede for fuld skrue. 
Da pladsen blev for trang, og brygningen begrænsede sig til 50 
liter ad gangen, var Erik Nielsen så heldig, at han i 2011 kunne 
leje sig ind på Ørbæk Bryggeri og benytte de gamle brygkar fra 
1946 til sine egne bryg. Nu kunne han pludselig lave 2000 liter 

øl ad gangen.
Og nu kan Erik Nielsen altså kalde sig for bryggeriejer.

Der går dog lidt tid, inden der skal brygges på Thurø. Det 
vil nemlig stadig være en bibeskæftigelse/hobby for Erik 
Nielsen at brygge øl. Og selv om han har en forventning 
om at lave 12.000 liter øl om året, så er der et stykke vej 
endnu, inden det bliver til en egentlig større produktion. 
Men nu er udstyret i hvert fald på plads. Bryganlægget, 
som Erik Nielsen har købt, har lavet 130.000 liter øl i 2012 
på Midtfyns Bryghus. Så kapaciteten fejler ingenting.
Og ideerne til Ø-Bryg på Thurø er der også mange af. For 
eksempel er der planer om at lave rundvisning på brygge-
riet fast hver lørdag fra klokken 14-15. Og der er også vist 
interesse for Ø-Bryg fra et større bryggeri om at kunne 
produktudvikle for dem.
Ø-Bryg forhandles for nuværende kun i Super Spar på 
Thurø og i specialforretninger.
- Det er sundt at leve sjovt, lyder det fra Erik Nielsen

Hue og paraplyer med dit logo!

Fremstil dit eget unikke hue-design. Bestem 
selv om huen skal være med kvast, inderfleece 
eller ombuk – uden merpris.

Hvis nu alle var klædt på med dit 
budskab kunne du være med til at 
gøre en grå dag til en glad dag…
Paraplyer i god kvalitet, med logo 
og/eller tekst.

Alle priser er excl. moms

Ring og få et tilbud...

på dine huer eller paraplyer

Paraply

Pris ved 50 stk.

Fra kr.7450 
stk.

Med dit logo 

påtryk i 1 farve

Lune ører i tørvejr... 
Logo hue

Pris ved 50 stk.

Fra kr.69.- stk.

Med dit eget 

hue-design

Besøg vores hjemmeside: www.svendborgskilte.dk · Vestergade 96 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 47 40

Foto: mitsvendborg.dkHos os bliver
udsigten lidt 

bedre... 
- Du kommer til  at se verden fra en helt ny vinkel

Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg  
Tel. +45 72 21 55 00 | mail@simac.dk
www.simac.dk

SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter, 
og alle vores uddannelser er professionsbacheloruddan-
nelser. En uddannelse hos os giver adgang til en bred vifte 
af job i ind- og udland. Der er stor efterspørgsel og mangel 
på både maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere, 
hvilket gør, at der næsten ingen arbejdsløshed er.

Maskinmester | Skibsofficer | Skibsfører

Nu skal der for alvor brygges øl på Thurø
Thurø har fået sit eget bryggeri

Fakta 
om øl-

brygning 

Ølbrygning er 
en fysisk proces, 

som ikke kan auto-
matiseres. Alt foregår 

således manuelt. 
Først kværnes malten. Herefter 

foregår ølbrygningen i et mæskekar, 
hvor der tilsættes vand på mellem 

67-68 grader. 
Således omdanner enzymerne i 

malten proteinerne til sukker, som 
senere bliver til alkohol. Efterføl-
gende sker en filtrering i et si-kar, 
hvor urten adskilles, som bagefter 
bringes i kog og tilsættes humle. 
Det er malten samt temperaturen 

ved mæskningen, som afgør 
smagsnuancerne i øllet.

Efter kogningen køles urten ned til 
cirka 25 grader. Herefter tilsættes 
gær. Selve processen tager 7-8 
timer, og efter omkring tre uger 

er øllet klar til aftapning.



 11

Frederiksø 14 · Løvholmen 4 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 49 21 / 62 20 50 48 / 40 13 49 21

post@gnisten.dk · www.gnisten.dk · www.yachtvaerft.dk

TO VIRKSOMHEDER FUSIONERER  
og flytter til nyt domicil på Frederiksø 14

✸ Servicering, reparation og klargøring   
	 samt	glasfiber-	og	træarbejde	på	
	 alle	typer	lystbåde.

✸	Salg	og	opbevaring.

✸	Formidlingssalg	af	lystbåde.

✸	 Importør	af	Monterey	både.
✸	Autoriseret	Volvo	Penta	forhandler.
✸	Autoriseret	Suzuki	påhængsmotorforhandler.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag: 8.00 til 16.00 

Lørdag & Søndag: Efter aftale på telefon 40134921
Ved fremvisning af båd kontakt os venligst for en aftale.

GNISTEN & 
THURØBUND MARINE A/S

Frederiksø 14 · Løvholmen 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 49 21 / 62 20 50 48 / 40 13 49 21
post@gnisten.dk · www.gnisten.dk · www.yachtvaerft.dk

BÅDFIRMAER KLAR TIL 
FREMTIDEN MED NY FUSION
Gnisten Marine og 
Thurøbund Yachtværft, 
med ejerne Michael Chri-
stensen og Cai Larsen, 
fusionerer og opretter 
et nyt, fælles selskab 
med navnet Gnisten & 
Thurøbund Marine A/S. 

De 2 ejere bliver ligeværdige 
partnere i det nye selskab, og 
fusionen træder i kraft d. 1. maj 
2015. 
Det nye selskabs aktiviteter sam-
les på adressen Frederiksø 14. 
Med den gode beliggenhed ved 
vandet kan vi let tage både på 
op til 70 fod direkte ind på vores 
værksted. Her vil der blive lavet 
flere indskudte dæk med motor-, 
el-, glasfiber- og træværksteder. 
Udvendig på disse værksteder 
kommer en svalegang, så man 
let kan komme direkte ud på 
dækket af bådene, siger selska-
bets administrerende direktør 
Michael Christensen.
På Gnisten Marines nuværende 
adresse, Løvholmen 4 i Svend-
borg, vil de mindre og mellem-
store salgsbåde blive udstillet. 
Ligeledes vil der også fortsat 

være vinteropbevaring af både. 
De større både udstilles og opbe-
vares på Frederiksø. På Thurø, 
hvor Thurøbund Yachtværft hol-
der til i dag, bliver der en del hav-
nepladser, som det nye selskab 
kan råde over.
De kunder, der ønsker at købe 
reservedele eller udstyr, vil blive 
henvist til PS Marineshop tæt 
ved det nye hovedsæde. PS Mari-
neshop er et søsterselskab.

 
En ideel placering
- Frederiksø  er en ideel place-
ring for et firma med lystbåde-
værksted, opbevarings og ud-
stillingshaller, og vi får i alt ca. 
10.000 kvadratmeter til rådig-
hed, siger Michael Christensen.   
Her vil vi kunne tilbyde vo-
res kunder fra hele landet, en 

god service i et maritimt miljø. 
- Vi har i Gnisten stor eksper-
tise i salg af både, bådmotorer 
og elektronisk udstyr, mens 
Thurøbund Yachtværft har stor 
ekspertise i bl.a. reparation af 
glasfiber og træarbejde, så sam-
men står vi stærkt. Hvis vi får 
både til reparation, der er mere 
end 70 fod, kan vi bruge den 
nærliggende dok, siger Michael 
Christensen.
Det nye selskab får en halv snes 
ansatte, der kan løse alle opga-
ver med servicering, reparation, 
klargøring samt glasfiber- og 
træarbejde på alle typer både, 
foruden salg af nye og brugte 
både og bådmotorer. Firmaet bli-
ver importør af det anerkendte 
motorbådsmærke Monterey og 
autoriseret forhandler af Suzuki 
og Volvo Penta bådmotorer.
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www.nicusnature.com
 4041 8982  •  Kullinggade 29, Svendborg  •  Mandag lukket  •  Tirs-fredag 10-17.30  •  Lørdag 10-14

Kom godt igang med Havkajak & Undervandsjagt

Sejlerbutikken Svendborg ApS · Kullinggade 29 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 22 99 96
mail@sejlerbutikken.dk · www.sejlerbutikken.dk

Sejlerbutikken Svendborg
”Her i Sejlerbutikken 
Svendborg har vi siden 
november 2014 haft til 
huse i de hyggelige og 
velindrettede lokaler i 
det tidligere Baagøe og 
Ribers trælast, tæt på 
såvel havet som havnen, 
byen og ikke mindst kun-
derne”, fortæller indeha-
ver Jens Engqvist. 

”Som Fyns største udstyrsbutik 
til fritids og erhvervssejlere er vi 
leveringsdygtige i alt til bådfol-
ket – fra den mindste skrue over 
udstyr til komplette navigations-
anlæg og ikke mindst maling og 
lak til alle bådtyper.  I kraft af 
vores nye placering som ”strøg-
butik” i et maritimt miljø, er to 

ud af fem kunder nye kunder, og 
det tegner godt for Sejlerbutik-
kens fremtidige udviklingsmu-
ligheder.” 

En vidtspændende branche
”En stor aktivitet er rådgivning 
af vores gør-det-selv-kunder om 
optimal løsning af de mange op-
gaver og sæsonmæssige rutiner, 
der kendetegner dét at være sej-
ler og bådejer. Selv har jeg sejlet 
det meste af mit liv og kender det 
maritime liv, som det tager sig 
ud fra begge sider af skrivebor-
det”, siger Jens Engqvist. ”Det  
samme gør førstemand og daglig 
leder Peter Wæver, som er ud-
dannet skibsmontør med 25 års 
erfaring i branchen og butiksas-
sistent Betina Brandt, som også 
er aktiv sejler. Vi ligger altid inde  
med de mest gængse reservedele 
til Volvo Penta, Yanmar og Bukh 
samt diverse rig-dele af mærker-

ne Harken og Selden m.fl. Båd-
branchen er en vidtspændende 
branche, hvor netbaseret handel 
er i kraftig vækst. Vores webs-
hop, som ventes køreklar medio 
april, tæller 10–12.000 varenum-
re. Her vil man kunne købe ind 
24/7 og frit vælge mellem de hur-
tige og effektive leveringsformer 
Ship To Store og Ship To Door”, 
slutter Jens Engqvist.

ÅBENT:
Mandag - Onsdag-Torsdag-Fredag
kl. 9.00 - 17.00 
Tirsdag kl. 9.00-14.00
Lørdag 10.00-13.00 - Søndag lukket
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Fynske Bank · Centrumpladsen 19 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 17 65 12 · E-mail: post@fynskebank.dk · Web: www.fynskebank.dk

Nærvær, godt købmandskab
troværdighed og fremsyn 

danner et solidt fundament

Medarbejdernes 
hjerteblod banker 
for en stærk lokalt-
forankret, fullservice 
Fynske Bank

Nærvær. Godt købmandskab. 
Troværdighed. Fremsyn.
De fire værdier har medarbejder-
ne i Fynske Bank Svendborg med 
sig, når de går på arbejde.
Deres hjerter banker for at give 
kunderne den gode, nære ople-
velse, som betyder, at kunderne 
bliver trygge og vender tilbage.
Vi skal leve af vores fire værdier, 
nærvær, fremsyn, godt købmand-
skab og troværdighed. 
Vi yder personlig rådgivning. Alle 
vores medarbejdere har kompe-
tencer til at træffe beslutninger, 
så vejen er kort fra idé til virke-
lighed, forklarer filialdirektør 

Kirsten Elkjær Mikkelsen. Siden 
fusionen 5.12.2013 er der arbejdet 
på, at Fynske Bank får de to kul-
turer, Svendborg Sparekasse og 
Vestfyns Bank, til at blive til én 
bank, Fynske Bank, som dækker 
hele Fyn og Trekantområdet.
Vi er den lokale bank både for de 
private kunder og for erhvervsli-
vet. 

Aktiv medspiller  
i erhvervslivet
Vi ønsker et stærkt og levende er-
hvervsliv i vores område, og vi går 
langt for at hjælpe store og små 
virksomheder med rådgivning og 
finansielle ydelser
Derfor gør de ni medarbejdere i 
erhvervsafdelingen alt hvad de 
kan for at udvikle, finde løsnin-
ger og mulige finansieringer for 
kunderne. Der er jo penge i at få 
skruet den rigtige finansiering 
sammen. 
Det særlige ved Fynske Bank er 
nærheden, det handler ikke kun 

om at vi er tæt på, men også at 
vi engagerer os i din virksomheds 
situation, muligheder og udfor-
dringer. 
Fynske Bank ønsker at være en 
aktiv medlevende med ægte inte-
resse. 

Nærvær i højsædet
»Vi putter dig ikke i en kasse. Vi 
ser på dig som det menneske, du 
er - med de ønsker og behov, du 
har. Vi sætter os ind i, hvor du er 
i livet, og hvad der betyder noget 
for dig«. 
Vores 10 kompetente rådgivere 
i privat afdelingen, sørger for 
personlig rådgivning, hvor man 
kommer »hele vejen rundt« om 
kunden.
Vi har stadig kassefunktion og 
kunderne og vores gæster i huset 
bliver her mødt af to kompetente 
og smilende kassemedarbejdere, 
som yder nærvær og personlig 
rådgivning ved kassen.
Call-center har vi ikke og det er 

helt bevidst, og vi mærker at flere 
og flere sætter pris på at have en 
lokalt forankret bank.

Supermoderne bank  
med de gamle dyder. 
Ikke alene er vi en lokalforankret 
bank, men også medarbejderne er 
fast forankret lokalt.
Glade medarbejdere er vigtige 
og derfor er det vigtigt for os, at 
medarbejdertrivslen er i top. Det 
giver helt sikkert også glade og 
tilfredse kunder. 
Vi har et solidt kapitalgrundlag 
og vi ønsker at drive en sund bank 
med sund fornuft, stor faglighed 
og imødekommende betjening, 
hvor nøgleordet er evolution frem 
for revolution, og vi har viden in-
denfor alle områder og specielle 
felter, f.eks udland, investering/
privatebanking, pension og bolig. 
Fusionen er gået rigtig godt, og vi 
mærker tydeligt, at vi har fået en 
massiv tilgang af kunder. 
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Totalleverandør af 
erhvervsbeklædning 
XL-BYG Jens Schultz a/s er den største 
totalleverandør af erhvervsbeklædning på 
Sydfyn, og vi gør det derfor let for dig at hand-
le din beklædning ét sted. 
Stefan Lund-Hansen og Christian Holmbech 
Nielsen har henholdsvis 30 og 6 års erfaring 
inden for detail- og engrostøjbranchen. Det 
betyder, de er yderst kompetente og spe-
cialiserede i at give dig korrekt og personlig 
betjening, så beklædningen fra øverst til 
nederst passer og sidder godt, så det bliver 
et aktiv i din arbejdsdag. 
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til 
alle faggrupper. Vores sortiment indeholder 
blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot 
og Snickers. På sikkerhedsfodtøj kan vi frem-
vise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere. 

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

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

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

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

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

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  
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et aktiv i din arbejdsdag. 
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til 
alle faggrupper. Vores sortiment indeholder 
blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot 
og Snickers. På sikkerhedsfodtøj kan vi frem-
vise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere. 

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

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

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

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

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

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  

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

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

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

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

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

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

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  

Bliv klar til foråret med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan telefon 6161 0059  

Rytterhaven 2  |  Svendborg  |  Tlf. 6221 1130  |  www.keauto.dk

 Hvad er dit 
trailer-behov?
Køb din nye trailer hos os
Vi fører hele sortimentet 
fra Ifor Williams

TT 3017 elektrisk tip
2-akslet 

GX 105 HD
2-akslet 

Båd & Motor ApS
Lillestrand 3 · 5600 Fåborg · Telefon 62 61 08 20

Mail: salg@baad-motor.dk

www.baad-motor.dk

Velkommen til Båd & Motor i Faaborg

FYNS STØRSTE 
MARITIME BUTIK

BESTIL ONLINE!
- afhent i butikken og få rabat på ordren.
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Svane Køkkenet  •  Odensevej 84  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 6221 1510  •  svendborg@svane.com  •  www.svane.com

De nye ejere er Jesper Tukjær 
og Claus Larsen, og deres ambi-
tion er at gøre Svane Køkkenet i 
Svendborg til sydfyns foretrukne 
køkkenbutik.

- Vi lægger ud med at holde ud-
salg på alle udstillingsmodel-
lerne i lokalerne på Odensevej 
84, da vi til august flytter herfra 
og i nye lokaler længere nede af 
Odensevej, så der er mulighed 
for at gøre en rigtig god handel, 
siger Jesper Tukjær og Claus 
Larsen.

Svane køkkenet  
- et godt brand
- Som nye ejere har vi selvfølgelig 
også nye ideer, og vi vil i de kom-
mende måneder arbejde med at 
tilpasse butikken til det sydfynske 
marked. Vi er meget fokuseret på 
brandet Svane Køkkenet. Svane 
Køkkenet er et stærkt og innova-
tivt køkkenmærke, hvor der hvert 
år kommer nyheder på markedet.
- Svane Køkkenet er kvalitet. Det 
er som et af kun få mærker både 
dansk ejet og produceret i Dan-
mark, og det er kvalitet fra øver-

ste skuffe. Men det er også et køk-
kenmærke for alle, for kunderne 
kan få køkkener i alle prisklasser, 
og vi kan matche vores konkur-
renter på markedet, siger Jesper 
Tukjær og Claus Larsen.
Foruden Jesper Tukjær og Claus 
Larsen kommer kunderne til at 
møde kendte ansigter som Henrik 
Holm og Christin Volstrup, som 
også var ansat under de tidligere 
ejere.
- Det er meget vigtigt for os, at po-
tentielle kunder føler sig velkom-
ne, så snart de kommer ind i bu-

NYE EJERE AF

I SVENDBORG

Svane Køkkenet 
på Odensevej 84 i 
Svendborg har fået 
nye ejere, og det er 
et par erfarne herrer, 
der her i starten af 
2015 har overtaget 
forhandlingen af 
Svane Køkkenet i det 
sydfynske.

tikken. De skal føle, at der bliver 
taget hånd om dem med en god 
rådgivning, ligesom vi gør meget 
ud af en sikker og ærlig levering 
efter købet. Med Svane Køkkenet 
er der meget at vælge imellem, og 
også når det gælder de hårde hvi-
devarer i køkkenet er det kvali-
tetsmærker, kunderne kan vælge 
imellem, da vi fører mærkerne 
Siemens, Miele, Neff og Thermex, 
slutter Jesper Tukjær og Claus 
Larsen, der glæder sig til at kun-
ne tage imod kunderne til august 
i de nye lokaler.

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

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

Andres luksus
- vores standard

Rejecocktail:
  Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, 

caviar og thousand island dressing
Hertil hjemmebagt flütes

kr. 25,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Gælder fra
02.01.15

Alt er
hjemme-

lavet

HvoRfoR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRfoR

Priser er 
gældende til 

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

Anke & Martin’s

Panna Cotta  

kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille
Rødvinsbraseret oksecuvette 

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

Sprøde salater med ”mormor” dressing
Tomatsalat

flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt

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

Buffet eller stegeret

Natmad:
flødelegeret 

aspargessuppe med 
kødboller.

Hertil flütes

Kr. 25,-

Cykel Jul · v./ Lars Jul · Teglbakken 23 · 5771 Stenstrup · Tlf.: 29 61 51 50  · E-mail: lars@cykeljul.dk · Web: www.cykeljul.dk 

Det mobile cykelværk-
sted med base i Stenstrup 
reparerer og servicerer 
også andre køretøjer 
end de tohjulede, nem-
lig kørestole, rollatorer, 
barnevogne og trillebøre 
m.v.     

”Jeg har omkring 20 års erfaring 
med service, reparation, montage 
og vedligehold af cykler, blandt 
andet fra den kendte cykelfa-
brik Kildemoes”, fortæller inde-
haver og cykelmekaniker Lars 
Jul. ”Cykel Jul betjener en støt 

voksende kundekreds af private, 
virksomheder og institutioner. 
Grundstammen i vores kunde-
kreds er en stor base af trofaste 
private kunder. Derudover ser-
vicerer vi blandt andet Kvickly 
her i Svendborg med udpakning, 
samling og garantireparationer 
på et stort sortiment af cykler 
af enhver slags. På institutions-
området skaber service og repa-
ration af cykler og kørestole på 
Svendborg kommunes plejehjem 
stor aktivitet i firmaet. Cykel Jul 
kan også tilbyde at rykke direkte 
ud til kunderne eller der, hvor 
uheldet er sket med assistance – 
også med kort varsel. Vi henter 
og bringer gratis indenfor en ra-

dius af 5 km fra Stenstrup. Alle 
interesserede er velkomne til at 
ringe til det rullende cykelværk-

sted for et uforbindende tilbud”, 
slutter Lars Jul. 

Medlemaf

VI TILBYDER  
KVALITETSHÅNDVÆRK INDENFOR:

◗ Vinduer og døre
◗ Gulve
◗ Køkken
◗ Tagarbejde
◗ Isolering
◗ Huseftersyn

Ring til Svendborg Tømrer & Snedkerforretning. 
Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på din opgave. 

20% rabat på vinduer, 
døre, terrasser og tagarbejde
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Natten til den 20. sep-
tember 2013 fik den da 
39-årige Henrik Aarslev 
ikke megen søvn. 

Næste dag skulle han som bu-
tikschef stå for åbningen af en 
Schiang Living møbelbutik midt 
i Svendborg, og han var meget 
spændt på, om hans og andres 
vurdering af, at der var plads 
til en butik med designmøbler i 
Svendborg ville holde stik. Men 
det gjorde den.
- I åbnings-weekenden kom der 
omkring 1200 mennesker forbi 
butikken her i Vestergade 5, og 
siden er det gået over al forvent-
ning. Det var jo sådan, at der 
tidligere havde været mange 
møbelbutikker og lampebutikker 
i Svendborg, men lige pludselig 
var de væk, så vi mente, at beho-
vet for en Schiang Living butik 
måtte være til stede i Svend-
borg, og vi fik ret, siger Henrik 
Aarslev.
Schiang Living blev etableret i 
Odense af Schiang familien un-
der 2. Verdenskrig og var i fami-
liens eje, indtil Kim Madsen og 

Søren Larsen købte butikken i 
2007. Siden har de to videreud-
viklet butikken, der ligger på Al-
banigade 27 i Odense, og senest 
åbnet en afdeling i Svendborg 
med Henrik Aarslev som butiks-
chef.
- Tidligere måtte sydfynske kun-
der, der interesserer sig for de-
signmøbler, køre til Odense for 
at handle, men det er jo nemmere 
for kunderne og bedre for byen, 
hvis de kan handle i Svendborg, 
og vi er blevet taget rigtig godt 
imod. Vi har kunnet mærke, at 
en butik af vores slags har været 
savnet i det sydfynske, og siden 
åbningen har vi bare haft travlt. 
Det var t et godt tidspunkt at 
åbne på, og nu, hvor optimismen 
er ved at vende tilbage, regner vi 
med, at vi vil få endnu mere at 
lave, siger Henrik Aarslev, der 
hele tiden har haft Britt Holm til 
at hjælpe sig i butikken og netop 
har ansat endnu en medarbejder, 
Ulf Larsen.

Forskelligt sortiment
Den »gamle« butik i Odense 
har ca. 1000 kvm til udstilling, 
mens der er 400 kvm i Svend-

Schiang Living - Vestergade 5 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6220 5035 - Mail: info@schiang-living.dk - www.schiang-living.dk

Schiang Living godt modtaget i Svendborg

borg. Af denne og andre grunde 
er der forskel på det sortiment, 
der udstilles og sælges i de to 
butikker. I Odense er der f.eks. 
køkkenudstilling, hvad der ikke 
er plads til i Svendborg, der så 
f.eks. kan byde på Le Klint og 
Louis Poulsen lamper og møbler/
accesories fra danske Hay. Der 
er selvfølgelig også reoler fra 
Montana, ligesom kendte navne 
som Erik Jørgensen, Carl Han-
sen og Fredericia Furniture er 
at finde i butikken. Fra udlandet 
kan nævnes møbler fra Cassinas, 
Vitra og De Sede.
Butikken har kunnet udnytte de 
400 kvm i Vestergade, som ligger 
meget tæt på gågaden og med 
gode parkeringsforhold, på en 
hensigtsmæssig måde, så butik-
ken fremstår lys og indbydende, 
og de mange flotte varer rigtigt 
kan komme til deres ret.

Laver små events
- Indimellem kører vi kampag-
ner, siger Henrik Aarslev. Lige 
nu har vi i en begrænset perio-
de fokus på den nye PH-lampe 
og tilbud på Y-stole, som er et 
eksempel på, at selv om vi har 

dyre designermærker, så har vi 
også kvalitetsvarer til meget ri-
melige priser, så ingen skal lade 
sig skræmme fra at komme ind i 
vores butik, blot fordi det er de-
signermøbler, vi forhandler. Vi er 
en butik for alle.
- Vi arrangerer af og til events, 
hvor vi præsenterer et eller flere 
nye produkter over et glas vin i 
butikken, og det har vi haft stor 
succes med. Senest havde vi i 
marts et arrangement, hvor der 
kom over 300 forbi, siger Hen-
rik Aarslev. Man kan også finde 
Schiang Living på Facebook og 
så selvfølgelig på www.schiang-
living.dk.
Schiang Living har sit største 
salg til private, selv om der be-
stemt også kan sælges kvalitets-
møbler til virksomheder. Senest 
har man været med ind over ved 
indretningen af Svendborg Jor-
demodercenter, der er blevet re-
noveret ved hjælp af penge fra A. 
P. Møllerfonden.
- Det er et eksempel på, at vi 
gerne hjælper med rådgivning og 
tager ud og snakker med kunden 
og kommer med forslag og tilbud 
til, hvordan vi mener, det kan gø-
res, siger Henrik Aarslev.



18

De Fynske Kokke • Ullerslev Centret 4 • 5540 Ullerslev • Tlf.: 71120040 
Mail: info@de-fynske-kokke.dk • www de-fynske-kokke.dk

De Fynske Kokke 
i nye omgivelser
Lise Lloyd er flyttet ind 
i Ullerslev Centret med-
bringende kunder fra 
hele Fyn.

- Jeg bor i Ullerslev, og fra 15. 
april har jeg et nyt moderne køk-
ken i Ullerslev Centret. Her bliver 
De Fynske Kokke mere synlige 
i nærområdet, end vi var i Møl-
legade i Svendborg, men jeg vil 
fortsat være omkringfarende på 

hele Fyn. Lise Lloyd har en fortid 
ved gryderne på Den Gamle Kro 
i Odense, på Koldinghus og hos 
en økologisk slagter. Og så hun 
været værtinde i Vindinge For-
samlingshus. - Siden jeg skabte 
De Fynske Kokke, er det kun 
gået fremad, siger Lise Lloyd. Vi 
har skabt os en stor kundekreds 
- ikke mindst i sportens verden. 
Her er vi med ved mange arran-
gementer fra 15 deltagere til op 
mod 300. Det er en herlig kunde-
kreds, som hele tiden vokser.

Gratis udbringning på Fyn
- Vores koncept er, at inden for 
disse rammer er udbringning 
gratis. Altså ingen ekstraregnin-
ger. Vi giver tilbud i alle prislejer, 
og vi er også klar til at tilbyde 
frokoster, middage og buffeter til 
den pris, som kunden mener at 
kunne magte.
Lise Lloyd laver selv maden og 
ses også ved leveringen. Fleksibi-
liteten består i, at hun lejer med-
hjælp ved større arrangementer. 
Hun kan også skaffe medarbej-
dere til servering og afrydning 
ved større arrangementer, fester 
og mærkedage.
- Jeg glæder mig til at kunne be-
tjene kunder fra mit køkken. Fra 
min butik i Ullerslev Centret kan 
det være smørrebrød eller sand-
wich. 

Efter en kold morgen fortjener du noget komfort.
Amarok med 4MOTION og optimal komfort gør turen gennem reviret til noget helt specielt.

Med 4MOTION-firehjulstræk, der er permanent eller med elektrisk tilkobling, 
klarer du hårdt og ufremkommeligt terræn. Selv med en anhængervægt op til 3,2 t 
klarer du stigninger på op til 12 %. De nye TDI-motorer med common rail-tekno-
logi er ikke blot kraftfulde – med en brændstoføkonomi på imponerende 14,5 km/l 
ved blandet kørsel er de også de mest økonomiske i klassen. Din Volkswagen 
forhandler glæder sig til at introducere din nye jagtmakker for dig under en 
prøvetur, og samtidig informere dig om den omfattende service- og reparations-
aftale i 4 år op til 80.000 km fra kr. 155,- pr. måned.

Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hk fra kr. 199.790 (238.686) ekskl. 
levering kr. 3.740 (4.380). Brændstofforbrug ved blandet kørsel
14,5 km/l. og CO

2
 udslip 182 g/km  D  -  G   Amarok fås også med 180 

hk TDI med 6-trins manuelt gear eller 8-trins automatgear.
Bilen er vist med ekstraudstyr. (Priser i parantes er inkl. moms).

Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Specielt hos os:
. Express Service 
. Hente & bringeservice
. Fleksible åbningstider
. Erhversteam på værkstedet

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05
www.vw-svendborg

ErhvervsCenter
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Fokus på det 
gode værtsskab

Med Charlotte Stiller som ny le-
der bliver kursen lagt om i ret-
ning mod mere erhvervsturisme, 
så de mange kvadratmeter kan 
udnyttes fra mandag til fredag, 
men der vil selvfølgelig fortsat 
være plads til turister, der vil be-
søge Faaborg og gerne bo på et af 

Idyllisk beliggende 
Hotel Faaborg Fjord 
råder over 2000 kvm 
konferencelokaler, og 
de skal udnyttes bedre. 

hotellets 128 moderne dobbeltvæ-
relser.
- Vi vil sætte fokus på det gode 
værtsskab, siger direktør Char-
lotte Stiller. Der er på hotellet en 
helt speciel og dejlig atmosfære, 
hvor der bliver lagt vægt på den 
personlige betjening, det gode 
værtsskab, og vi, personalet, 
udgør en god blanding af folk, 
der har været her i mange år, og 
nogle, der som mig er nye her på 
hotellet og for mit vedkommende 
også i Faaborg.

Erhvervskunder
- Vi vil øge fokus på erhvervskun-
der, og vi er idelle til grupper fra 
20 op til 300. Vi har lige haft 230 
gæster i weekenden, og næste år 
kommer alle Europas vægtere 
som er dem, der om sommeren 
går rundt i bl.a. Faaborg. Der 

kommer ialt 300 gæster til Hotel 
Faaborg Fjord.
- Jeg har et godt netværk, og vi 
har lige ansat en salgs- og mar-
ketingchef, der også har et godt 
netværk, og det er meget vig-
tigt, hvis et hotel vil skaffe flere 
erhvervskonferencer til huse, 
fortsætter Charlotte Stiller, der 
har gjort DOK 5000 i Odense til 
en succes, inden hun 1. decem-
ber blev direktør i Hotel Faaborg 
Fjord. Erhvervskunder vil gerne 
være sikre på, at den arrangør, 
der skal stå for konferencen, kan 
få den afviklet perfekt. Derfor er 
det personlige netværk vigtigt.
- Der er så smukt i og ved Fa-
aborg, men i en tid, hvor der ta-
les om udkantsdanmark i stedet 
for vandkantsdanmark, mener 
jeg, vi må gøre en ekstra indsats 
for at få Faaborg tilbage på land-
kortet. Området skal have en ty-

deligere profil. Vi skal vise, at vi 
kan trække såvel erhvervskunder 
som privat turister hertil fra hele 
Danmark. Jeg vil gerne have, folk 
kommer hertil, for der er meget at 
komme efter her i vandkantsdan-
mark, som jeg gerne vil kalde det, 
siger Charlotte Stiller.

Svendborgvej 175   ·   5600 Faaborg   ·   Tlf.: 6261 1010   ·   info@hotelfaaborgfjord.dk   ·   www.hotelfaaborgfjord.dk

Tved Forsamlingshus
...morskab og fest - Christian er bedst…
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

I Tved Forsamlingshus er 
vi værter for din fest. Det 
betyder at vi sørger for 
mad, borddækning og op-
pyntning specielt rettet 
mod din fest. Efter festen 
sørger vi også for opryd-
ning og rengøring, så du 
selv kan nyde din fest. Drikkevarer kan du enten selv sørge 
for, eller vi kan tilbyde at ordne det for dig. 

Vi opkræver ikke proppenge!

Din vært:
Christian er udlært kok fra Hotel Svend-
borg i 1985. Har siden været forskellige 
steder i Danmark, og over 2 perioder også 
været i USA. Christian sætter kvaliteten 
højt og går ind for mad der er lavet fra 
bunden.

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Der kommer hele tiden nye krukker hjem. Nye 
former og spændende farvekombinationer.  
2000 m2 fyldt op med krukker i alle faconer, 
størrelser og farver.
Ryslinge Krukke-Marked: Byder på en kombination 
af flotte krukker, gode priser og god service. Et stort 
udvalg af krukker, potter og mosaikborde. Gode råd 
og ideer til anvendelse og pleje af produkterne - Et lager af produkter, 
der giver mulighed for at købe flere eksemplarer af samme krukke.

Ryslinge Krukke-Marked - Danmarks største krukkemarked

Nu får vi nye varer hjem igen, så derfor sælger vi
ALLE BORDE OG STOLE

MED 50% RABAT

er r h le ti en nye krukk r hje . ye f r er og sp den
farvek in ion r. 0 0 fyl t o e kru r i lle f con r, t rrelser g r r.

Ryslinge Krukke- ar er bl.a.: - Vi byder på ko ination f fl tte krukker, gode priser og god ser ice - Et stort udvalg af krukker, p tter og osaikborde
- ode råd id r til an nd lse pleje af rodukterne - Et l er f produkter, der iv r mulighed for at k fler ekse plarer af sam e rukke.

Rødamsvej 22 - 5856 Ryslinge - Tlf. 6267 2255 - www.krukke-marked.dk
Åbent mandag-fredag kl. 10-17 - weekend og helligdage kl. 10-16

Sct. Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg
Telefon 62 21 73 21, Telefax 63 45 24 95
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 ★ Bente Hovendal (tv.) og Karen Elberg har blandet hver deres produkter og er klar til at fortælle historier og 
skabe unikke oplevelser på Frederiksøen.                                                                                                                                               FOTO: KARL EDVARD HANSEN
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Anlægsgartner Sparvath 
har fået 10 nye kolleger 
- har også ansat Jonas 
Madsen, der er uddannet 
indenfor jordbrugstek-
nolog

Pr. 1. januar i år overtog anlægs-
gartner Morten Sparvath Midt-
fyns Ejendomsservice, som ligger 
bare tre kilometer fra Sparvaths 
domicil på Skovhavevej 120.
Det betød, at seks nye kolleger 
nu kom på lønningslisten hos 
Sparvath.
Vi har også ansat fire nye med-
arbejdere, så der er 10 nye an-
sigter hos os. Det var været rig-
tigt spændende, siden vi overtog 
virksomheden efter nytår. 
Det har været sjovt. Vi har mas-
ser at lave, og vi har fået styrket 
vedligeholdelsesdelen både hos 
private og hos virksomheder som 
f.eks. boligforeninger og kredit-
foreninger, siger Morten Spar-
vath.

Skovhavevej 120 · 5260 Odense S · Telefon: 65 96 21 26 · morten@sparvath.info

www.sparvath.info

Morten Sparvath overtager
Midtfyns Ejendomsservice 

Han kendte firmaets mange-
årige ejer, Knud Carstensen, 
og havde såmænd flere gange 
tænkt, »hvad vil der ske, når 
Knud Carstensen skulle på pen-
sion«.
Knud Carstensen havde også et 
godt øje til Morten Sparvath: 
- Knud kontaktede mig og spurg-
te, om jeg ville overtage Midtfyns 
Ejendomsservice? Han har altså 
tænkt de samme tanker som jeg, 
siger Morten Sparvath, som nu 
kan føje endnu en virksomhed 
på CVèt. Han har lige haft 10 års 
jubilæum som virksomhedsejer.
Han hælder nu mere til anlægs-
gartner-mester, hvis der skal en 
titel med.

Grøn medarbejder på 
kontoret
Morten Sparvath er ikke helt 
alene om at have telefonkontak-
ten samt lede og fordele arbejder 
hos kunderne, der kommer fra 
hele Fyn.
Han har nemlig ansat Jonas 
Madsen, en tidligere elev, som nu 

er uddannet jordbrugsteknolog.
Jonas har specialiseret sig in-
denfor afledning og håndtering 
af regnvand samt grønne tage. 
Så opgaver, der har med kli-
matilpasning at gøre for såvel 
private som virksomheder, er et 
arbejdsområde vi arbejder mere 
og mere med, udtaler Morten 
Sparvath.

Med Midtfyns Ejendomsservice 
har vi fået en stor vifte af ejen-
doms-serviceopgaver, så vi er 
en professionel vicevært for en 
række erhvervsvirksomheder, 
boligforeninger og private, men 
vi tilbyder stadig også større og 
mindre anlægsopgaver og i øv-
rigt, hvad kunderne ønsker.
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana skriveborde og Cargo reoler

Godt og vel et år 
efter den alsidi-
ge midtfynske 
virksomheds 
grundlæg-
gelse, den 19. 
marts 2014, 
kan indehaver 
Martin Chri-
stensen glæde sig 
over, at hans for-
retning kører over al 
forventning

Årslev Multiservice · Værksted - Håndværkervangen 5 · Kontor - Knud Bankesgyden 1 · 5792 Årslev · Tlf.: 21 40 97 37 
E-mail: aarslevmultiservice@gmail.com · Web: www.facebook.com/aarslevmultiservice

Henvendelse på kontor og værksted efter aftale

”Efter en mindre ombygning ind-
rettede jeg værksted for service-
ring og reparation af trailere og 
havemaskiner af alle mærker og 
årgange her på Håndværkervan-
gen”, fortæller Martin Christen-
sen. ”Folk har taget rigtigt godt 
imod Årslev Multiservice, og jeg 

har på kort tid kunnet opbygge en 
god, stabil og bredt funderet kun-
dekreds i det midtfynske. Firmaet 
har en stor berøringsflade i lokal-
området, og typemæssigt spæn-
der kundekredsen fra entrepre-
nør-, smede- og tømrerfirmaer til 
vognmænd og privatkunder. Som 
uddannet automekaniker i 2001 
trækker jeg på en solid hånd-
værksmæssig baggrund, og det 
illustreres tydeligt af Årslev Mul-
tiservices store aktivitetsfelt.”

Fleksible og  
servicemindede løsninger
”Ud over servicering og repara-
tion af trailere og havemaskiner 
tilbyder Årslev Multiservice vi-
karservice i entreprenør-, smede- 
og håndværksfagene. Jeg arbejder 
allround i en lang række funktio-
ner og er certificeret, når det gæl-
der plast- eller USME-svejsning 
i forbindelse med vand- og klo-
akledninger. Udover at vikariere 
for fraværende medarbejdere fun-
gerer jeg typisk som dén ekstra 
mand, firmaet står og mangler 
– for eksempel i forbindelse med 

•  Grundejerservice
•  Græsslåning
•  Gravearbejde
•  Diverse montageopgaver
•  Diverse reparationer
•  Vikarservice inden for 
    erhverv og byggeri
•  Reparation af trailer
•  Rykker ud til alt…

21 40 97 37

Arslev MultiserviceÅRSLEV 
MULTISERVICE

realiseringen af større projekter i 
lednings-, renoverings- og bygge-
sammenhæng. Endelig løser År-
slev Multiservice en stor mængde 
meget forskellige opgaver om-
kring have, anlæg og transport 
samt grusning, saltning og sne-
rydning i vinterhalvåret. Årslev 
Multiservice står over hele linjen 
for stabilitet, ordholdenhed og 
fleksible, servicemindede løsnin-
ger. Alle interesserede er meget 
velkomne til at kontakte mig og 
høre mere om de mange mulighe-
der, vi har at byde på”, afrunder 
Martin Christensen.   
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DOBBELT HÆDER 
til Ryslinge Tagdækning A/S

Ryslinge Tagdækning A/S har 
fået det synlige bevis på denne 
hæder, men det er så nyt, at skil-
tet endnu ikke er sat op, udtaler 
administrerende direktør John-
ny Poulsen.
Johnny Poulsen overtog for fire 
år siden ledelsen af virksomhe-
den i Kværndrup fra sin far, og 
der bliver arbejdet på et generati-
onsskifte. Virksomheden har al-
tid været og er stadig anerkendt 
for kvalitet og professionalisme i 
arbejdet, og siden Johnny Poul-
sen overtog ledelsen, er der kom-
met ekstra gang i udviklingen, 
og 2014 blev i alle henseender et 
rekordår for Ryslinge Tagdæk-
ning A/S.

Dejligt med skulderklap
- Vi er en virksomhed i udvik-
ling, og så er det jo dejligt at få 
et skulderklap både lokalt og 
nationalt for vores indsats, siger 
en glad og tilfreds Johnny Poul-
sen. At vi blev en Gazelle-virk-
somhed handler mest om, hvor 

hurtigt en virksomhed vokser.  
- Kåringen som Årets Virksom-
hed ser vi som en anerkendelse 
af vores positive udvikling, syn-
lighed og betydning for lokal-
samfundet. Dels i kraft af den 
beskæftigelse vi skaber, dels i 
kraft af den støtte vi kan give 
til lokale foreninger og akti-
viteter, siger Johnny Poulsen. 
Ryslinge Tagdækning beskæf-
tiger i dag, foruden to mand på 
kontoret, ti tagdækkere. Virk-
somheden yder tagservice over 
hele landet, men når det gælder 
tag på nye bygninger eller ud-
skiftning af et tag, foregår det 
mest på Fyn. Region Syddan-
mark og Odense Kommune er 
to af de store kunder. F.eks. er 
man ved at færdiggøre et Ener-
gy LEAN projekt for Odense 
Kommune på i alt 17.000 kvm, 
hvor tagene efterisoleres og får 
ny tagdækning med produktet 
DERBIGUM, som fremstilles i 
Belgien.

 
Miljørigtige løsninger
- Producenten af DERBIGUM 
fokuserer meget på genbrug og 
miljø, og det passer godt med den 
stigende efterspørgsel på miljø-
rigtige løsninger, siger Johnny 
Poulsen.  Flere og flere nye pro-
jekter miljøcertificeres og der gi-

ves point for brug af miljørigtige 
materialer. F.eks. er hvid tag-
dækning velegnet, hvis bygnin-
gen skal holdes afkølet.
 - Jeg kan også nævne en anden 
miljørigtig ting, som DERBI-
GUM gør, nemlig at tage alle 
stumper retur i bigbags, så de 
kan genbruges i produktionen 
af nye DERBIGUM produkter. 
Der skal spares på energien og 
efterisolering af tagene er vig-
tig - Desto mere energi og der-
med udledning af CO2, man kan 
spare, desto bedre for miljøet og 
for pengepungen - besparelsen 
kan nemlig sælges til energisel-
skaberne. Vi har faktisk kunder, 
der har fået dækket op mod ti 
procent af deres investering, og 
når man så regner den fremtidi-
ge besparelse med, vil hele deres 
investering ved et miljørigtigt 
tag være tjent ind på ti år, mens 
tagets levetid er 30-40 år, siger 
Johnny Poulsen.

 
På forkant 
I en stadig mere digitaliseret 
verden gælder det om at være på 
forkant med udviklingen. - Med 
store kunder som bl.a. Odense 
Kommune og Region Syddan-
mark stilles der krav om, at teg-
ninger, dokumentation m.m. er 
digitalt udfærdiget, fortsætter 

Glasmestervej 31  •  5772 Kværndrup  • Tlf. 6227 2525  • info@ryslingetag.dk  • www.ryslingetag.dk

Først blev Ryslinge 
Tagdækning A/S tildelt 
Børsens Gazellepris 
2014 - og fornylig blev 
denne fornemme pris 
af nationalt tilsnit så 
suppleret med den 
store hæder, det er at 
blive kåret til Årets 
Virksomhed 2014 
af Midtfyns Erhvervs-
forening i Faaborg-
Midtfyn Kommune.

Johnny Poulsen.  Vi skal hele 
tiden holde os opdateret og være 
på forkant med udviklingen. Vi 
har en høj faglig stolthed og skal 
finde de bedste løsninger samt 
holde øje med nye trends, så vi 
kan være en professionel spar-
ringspartner for vores kunder. 
Vores kunder skal mærke, at 
vi er der for dem, siger Johnny 
Poulsen.
Ryslinge Tagdækning påtager 
sig både store og små opgaver, og 
fremtiden ser lys ud.
- 2015 tegner godt, og det bety-
der, at der i stigende grad tænkes 
i miljørigtige løsninger, selv om 
prisen selvfølgelig vil blive ved 
med at spille en væsentlig rolle. 
Vi har ikke som mål bare at blive 
større. Vi vil hellere være bedst 
og det foretrukne firma i vor 
branche - med ordene Stolthed, 
Ligeværdighed og Samarbejde, 
slutter direktør Johnny Poulsen.
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Østre Ringvej 43 · 5750 Ringe · Tlf.: 20816162 · strandhauge@strandhauge.dk · www.strandhauge.dk

ARBEJDET SKAL GØRES ORDENTLIGT
Det er ikke nogen til-
fældighed, at Klaus 
Strandhauge, da han blev 
selvstændig i 2004, valgte 
at kalde sit firma for 
Strandhauge Multiser-
vice ApS, for han og hans 
tre ansatte kan løse de 
fleste opgaver inden for 
tømrerfaget og entrepre-
nørbranchen, og uanset 
opgavens karakter eller 
størrelse gælder det for 
dem om altid at levere 
god kvalitet.

- Det skal være ordentligt ar-
bejde, vi afleverer til kunden, for 
den bedste måde at få nye kunder 
på er, at de gamle kunder roser 

os over for venner og bekendte, 
siger Klaus Strandhauge.
Han kan mærke, at foråret er 
kommet, og der bliver igen fyldt 
godt op i ordrebogen, men der er 
plads til mere - ikke mindst når 
det gælder området med kloa-
kering, som Klaus Strandhauge 
inddrog i arbejdspaletten for to 
år siden.

Tømrer & Entreprenør
- Vi har ekspertisen og er kon-
kurrencedygtige på pris og kva-
litet, siger Klaus Strandhauge, 
der også kan tilbyde etablering 
og den årlige servicering af 
New-line minirenseanlæg, som 
kombineres med septiktanke på 
landet, hvor der ikke er offentlig 
kloakering.
Firmaet med hjemsted i Ringe 
arbejder naturligt nok mest i det 
midtfynske og så ned mod det 
sydfynske. Tømrerafdelingen 

påtager sig at løse alle gængse 
opgaver så som udskiftning af 
vinduer, opsætning af nyt tag, 
nyt køkken eller opførelse af en 
tilbygning. 
- Og vi tilbyder altid at besøge 
kunden og give en grundig råd-
givning om de ideer til projek-
ter, som kunden måtte have, så 
resultatet kommer til at leve op 
til forventningerne, siger Klaus 
Strandhauge.

VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

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

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

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

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

ALBJERG BRAKES APS 
Grønnemosevej 9
5700 Svendborg

Tlf. værksted: 5160 4882 
Tlf. administration: 6226 2491

brakes@maskintec.dk
www.maskintec.dk

Unikt specialværksted
i Svendborg

• Afbalancering for industrien

• Kardanservice

• Topstykker

• Afdrejning & Renovering

• ...og meget mere!
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ISS Kloak- & Industriservice A/S / Holmdrup Kloskservice
Skårupørevej 9-11 - 5881 Skårup – Tlf.: 62 23 12 08 – Web: www.iss-kloakservice.dk

KLOAK- & INDUSTRISERVICE A/S 
HOLMDRUP KLOAKSERVICE

Det velkonsoliderede spuler- og slamsugerfirma, som siden starten i 1968, 
har specialiseret sig i alle former for kloakopgaver, betjener en bred kundekreds af forsyningsvirksomheder, 

entreprenører, forsikringsselskaber og private.

Det oprindelige Holmdrup Klo-
akservice opkøbtes i 2005 af 
Albertslund Kloakservice, og 
herved blev firmaet en del af ISS 
Kloak og industriservice. Fir-
maets grundlæggende værdier, 
som der er kendt for, er god ser-
vice og høj kvalitet. 

14 medarbejdere og  
satellitafdeling på Lindø 
Holmdrup Kloakservice er en 
moderne miljø- og arbejdsmil-
jøcertificeret virksomhed. Vi 
er certificeret efter ISO 14001 
og OHSAS 18001 og lever op til 
alle gældende sikkerhedsregler – 
både mht. medarbejdere og mil-
jø. Vi beskæftiger i alt 14 med-
arbejdere og driver ud over vores 
afdeling i Skårup, en mindre af-
deling i Industripark Lindø. Fra 
Lindø servicerer vi de mange 
virksomheder på Odense Havn. 
Vores absolutte kerneområder 
er slamsugning, kloakspuling, 
TV-inspektion og kloakmester-
arbejde. Over hele linjen er det 

af stor vigtighed for os at levere 
et stykke arbejde, der til fulde 
indfrier vore kunders forvent-
ninger. 

Tæt landsdækkende  
samarbejde
Omkring opgaveløsning og res-
sourcefordeling indgår vi på 
landsplan i et tæt samarbejde 
med de øvrige 10 afdelinger af 
ISS Kloak og industriservice. 
Vores samarbejde udmønter sig 
i, at vi hjælper hinanden i spids-
belastningssituationer. Derud-
over supplerer vi hinanden ved 
at træde til med lige præcis dét 
mandskab og materiel, der skal 
til for at matche de krav, som en 
given opgave stiller. På speciale-
fronten er Holmdrup Kloakser-
vice og afdelingen i Hillerød de 
eneste med graveafdelinger.

Specialiseret skadeservice 
Holmdrup Kloakservice udfører 
skadeservice på vand- og klo-

akskader, forstoppelser, rotte-
skader og miljøskader. Gennem 
rammeaftaler servicerer vi en 
lang række forsikringsselskaber 
og forsyningsvirksomheder. Til 
brug ved lokalisering og udbed-
ring af skader råder vi over flere 
såkaldte sæt. Hvert sæt består 
af en kloak-tv-bil samt en gen-
brugsspuler, som renser filtre-
rer og genbruger vandet. Her-
ved reduceres vandforbruget og 
unødigt miljøbelastning undgås. 
Vi tjekker og vurderer skadens 
omfang, udfører gravearbejdet i 
forbindelse hermed, udskifter de 
ødelagte installationer med nye 
og genetablerer arealerne hvad 
enten de er befæstede eller ej.   

Et stigende  
antal entrepriser
Som underentreprenør medvir-
ker Holmdrup Kloakservice i et 
stigende antal entrepriser. Vi 
varetager bl.a. gravearbejdet i 
forbindelse med strømpeforing 
af nedslidte ledningsanlæg. Mo-

derniseringsprojekter med sepa-
rering af regn- og spildevand og 
nedlægning af nye spildevands-
ledninger giver også stor aktivi-
tet i firmaet. 

Et andet stort aktivitetsområde 
er serviceaftaler om tilsyn og 
reparation med maskinfabrik-
ker, hoteller, restauranter, for-
syningsvirksomheder, deponier 
m.fl. På det maritime område 
løser vi store rengøringsopgaver 
på skibe – heriblandt tømning 
og spuling af tanke i forbindel-
se med syning og godkendelse. 
Både når det gælder mandskab 
og materiel rendyrker og opti-
merer Holmdrup Kloakservice 
løbende sin kompetencemæssige 
profil. I løbet af de kommende år 
satser vi på en generel øgning af 
markedsandelene i det fynske lo-
kalområde.
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C.O. Entreprenørforretning ApS · Stålbjergvænger 1A · 5642 Millinge · Tlf.: 2032 0517 · Mail: c-o@mail.dk

Ene i førerhuset
C.O. Entreprenør ApS i Millinge 
har et godt omdømme og en 
trofast kundekreds. Carl-Otto 
Jensen er eneejer af virksomhe-
den og uden ansatte og har en 
travl hverdag.

Skal der lægges drænrør ud hos en land-
mand, så klarer C.O. Entreprenør i Mil-
linge jobbet. Carl-Otto Jensen har ma-
skinparken i orden – også til de tunge og 
mere komplicerede opgaver. Han er alene 
om jobbene, men arbejder gerne med un-
derentrepriser.
- Jeg har arbejdet med jord og beton og 
gravearbejde, fra før jeg kunne få køre-
kort, siger Carl-Otto Jensen. Ofte sam-

men med andre, men da jeg besluttede at 
blive selvstændig, ville jeg være alene og 
selv bestemme mine opgaver.
Og det er lykkedes at få en travl hverdag. 
C. O. Entreprenørforretning har året 
igennem gravearbejde, nedbrydning af 
udslidte ejendomme og vedligeholdelses-
opgaver for boligselskaber.

Ofte underentreprenør
- Jeg har gravet kilometervis af kloakrør 
og kabler ned. Det er blevet til mange op-
gaver bl.a. for FFV – Energi & Miljø A/S.
C.O. Entreprenørforretning arbejder ofte 
og gerne som underentreprenør for kolle-
ger, der har brug for en erfaren branche-
mand. Med moderne maskiner, bl.a. en 
Special Grader Bladmaster 2.50 meter, er 
der ofte bud efter ham.

- Det fører mig tit til arbejde mange steder 
på Fyn, og har de opgaver i Jylland og på 
Sjælland, så er jeg også med på det.
Carl-Otto Jensen nyder at være ene i virk-
somheden. - Så skal jeg ikke sørge for jobs 
til ansatte, men er herre over tid og sted 
for mig selv. Det har givet mig fuld be-
skæftigelse med gode og afvekslende jobs.

NYHED!

LÆS MERE PÅ STARK.dk

UDVIDEDE 
ÅBNINGSTIDER
ALLE UGENS 
7 DAGE

GMC A/S
Glamsbjerg • Odense • Svendborg

Toftegårdsvej 2 - 5620 Glamsbjerg - Mandag-fredag 7.30-16 - Lørdag 10-12
Rolundvej 33 - 5260 Odense S - Mandag-fredag 7.30-16 - Lørdag 9-13

Grønnemosevej 22 - 5700 Svendborg - Mandag-fredag 7.30-16.30 - Lørdag 9-12
www.gmc-fyn.dk - Tlf. 6472 1460

Spar kr 4 298

X105
107 cm klippebredde med sideudkast

Trinløs transmission
Håndtags regulering frem-bak

Enkel pedalstyring

Spar kr.856

Nu kr. 2.599
inkl. moms

0 c ppeb edde
Polypropylenskjold

Opsamler

Spar kr.1.733

Nu kr. 5.299
inkl. moms

Aluminiumsskjold
Variabel hastighed

Spar kr.857

Nu kr. 3.995
inkl. moms

RUN46
46 cm klippebredde
Én hastighed 3,6 km/t

Opsamler
Stålskjold

Spar kr.6.235

Nu kr. 32.999
inkl. moms

Z235
107 cm klippebredde

Effektiv EZtrak
Ingen venderadius
Enkel at arbejde med

Spar kr.7.629

Nu kr. 39.995
inkl. moms

X304
107 cm klippebredde
Bioklip klipperbord

4 hjulsstyring
Twin Touch pedaler

NYHED Spar kr.4.298

Nu kr. 19.999
inkl. moms

NYH

R
40 cm klippebredde 53 c ppeb edde53 cm klip

Tirsdag den 24. marts 201520

Film: Selv om man er en me-
get lille biograf - i hvert fald for 
en tid - kan man godt være i 
førerfeltet. Det beviser Helios-
biografen ved at være blandt 
dem, der har Danmarkspremi-
ere på ”Skammerens datter” på 
torsdag. 

Det er en fantasy-film om den 
unge pige Dina, der har arvet sin 
mors evne til at se folks skam, 
når hun ser dem i øjnene. Da 
Dinas mor kaldes til hoffet for at 
opklare et brutalt mord, vendes 
den lille piges tilværelse på ho-
vedet. Snart er Dina indblandet 
i en konflikt mellem den gode 
prins og hans onde stedbror. 

Kampen mellem det gode og 
de onde stedsøskende kender vi 
alle fra ”Eventyret om Askepot”, 
som man også kan se i Helios i 
denne uge. Det er Disney, der 
står bag denne version om Ella, 
der mister sine forældre og efter-
lades hos en ondsindet stedmo-
der og hendes to modbydelige 
døtre. 

Men så inviterer kongen 
heldigvis til bal, og den gode fe 
kommer til hjælp. Problemet er 
bare, at fortryllelsen kun varer 
til midnat.

Jazz og Bond Junior
Der er mere end fantasy og fa-
miliefilm i biografen i Faaborg 
i denne uge, bl.a. også ”Whip-
lash”, der vandt både publikums 
og juryens pris for årets bedste 
amerikanske drama. 

Filmen handler om unge 
Andrew (spillet af Ben Teller), 
der kæmper for at blive verdens 
bedste jazz-trommeslager, koste 
hvad det vil. En god grund til at 
se filmen er ifølge anmelderne 
J. K. Simmons, der spiller hans 
musiklærer. Han har her i 2015 
fået tildelt hele tre store priser 

for sin præstation i filmen: En 
Oscar, en Golden Globe og 
en BAFTA Award for bedste 
mandlige birolle.

”Kingsman: The Secret Ser-
vice” er et humoristisk bud på en 
James Bond Junior tilsat ekstra 
vold og flere komiske optrin. 
Den handler om en ung små-

kriminel, der rekrutteres af en 
britisk spionorganisation. På 
skoleskemaet er at lære kunsten 
at dræbe ... - med manér. Træ-
ningen er hård, men vand ved 
siden af den fare, der opstår, da 
et forskruet geni kommer på ba-
nen og truer verdensfreden

”Teorien om alting” er histo-

rien om videnskabsmanden Ste-
phen Hawking, hvis teorier om 
kosmos og kvante-tyngdekraft 
har gjort ham til en superstjerne 
inden for fysik. Filmen tager 
sin begyndelse, da han starter 
på Cambridge University i 
1960’erne, hvor han forelsker 
sig i den kunsthistoriestude-

rende Jane Wilde. Hawking får 
kort efter konstateret den ner-
vesvækkende sygdom ALS - og 
filmen beskriver deres kærlighed 
og hans arbejde med teorier om 
sorte huller og termodynamik. 
En række biblioteker kan melde 
om, at der er run på Hawkings 
bøger i disse uger, selv om det er 
extremt svært stof, så filmen må 
gøre indtryk. 

Den krævende rolle som 
Hawking udfyldes af Eddie 
Redmayne, der fik årets Oscar 
for bedste mandlige hovedrolle.

Helios anbefaler sine gæster at 
bestille billetter på hjemmesiden 
www.heliosteatret.dk for ikke at 
risikere at gå forgæves i denne 
periode, hvor biografen kun rå-
der over 35 pladser.

Steppeulven i Korinth
I Korinth Kino vises i denne uge 
”Steppeulven”, der handler om 
den unge aktivist Eik Skaløe, der 
i 1962 falder pladask for blom-
sterbarnet Iben Nagel Rasmus-
sen, som udlever hippiernes 
paroler om fri kærlighed og 
gruppesex. 

Eik besynger kærligheden til 
Iben i de poetiske tekster, som 
han skriver til sit band Steppe-
ulvene. Men Iben glider ham 
konstant af hænde, og friheds-
idealerne plumrer til i stoffer og 
jalousi. I 1968 begår Eik selv-
mord i Asien, kun 25 år gam-
mel.

danmarkspremiere på ”skammerens datter”

 ★ Skammerens datter - fra fantasyfilmen baseret på Jette Kåberbøls roman.

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 93 93

  

KF-LAK FAABORG ApS ved Kim Frandsen
Smedemestervej 6 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 71 87 · Mobil 25 75 49 93

kflak@mail.tele.dk

LAKERING AF:
Personbiler

Varebiler

Motorcykler

Alt i industrilakering

Hele køkkener

Døre og låger

Møbler
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CK Revision & Regnskab – god service, 
troværdighed og faglig kompetence
CK Revision har ændret navn til CK Revision & Regnskab - dette for at signalere, at vi beskæftiger os med alle 
ydelser indenfor regnskab - og ikke kun revision.

CK Revision & Regnskab v/Carsten Klint  ·  Ved Vejgården 34  ·  5270 Odense N  ·  Tlf.: 26 18 65 35
www.ckrevision.dk  ·  e-mail: ck@ckrevision.dk

Vi er dit oplagte valg - ring eller mail, så vi kan holde et uforpligtende møde

◗ Det er vigtigt, at navnet på min virksomhed signalerer, hvad jeg   
 kan hjælpe kunderne med.

◗ Mit hovedområde er små selvstændige virksomheder og selskaber,  
 som jeg assisterer med bogføring, lønregnskab, momsregnskab,   
 årsregnskab, indberetning til SKAT, budgetter mv.

◗ Jeg har desuden erfaring med rådgivning af iværksættere 
 - lige fra det første budget skal lægges, til årsregnskabet skal laves.

◗ Efter, at jeg fra 1. januar i år igen satser 100% på at være   
 selvstændig, har jeg haft henvendelser fra såvel gamle som nye   
 kunder, så det er meget glædeligt.

◗ Egen virksomhed i mange år, 10 år hos Dansk Revision og 5 år
 som direktør for en revisor-forening har givet mig en unik  
 erfaring, som mine kunder helt sikkert kan få gavn af. 

◗ Erfaring er én ting, men at holde sig opdateret er efter min   
 mening mindst ligeså vigtigt.

◗ Derfor deltager jeg jævnligt i kurser for at efteruddanne mig   
 og vedligeholde min viden, så kunden kan få den mest optimale   
 rådgivning. 

◗ Det helt afgørende for CK Revision & Regnskab er god service,   
 troværdighed og faglig kompetence.

◗ CK Revision & Regnskab tager sig af 
 dine tal, så du kan tage dig af din virk- 
 somhed. Lad os hjælpe hinanden med  
 at gøre lige præcis dét, vi er gode til  
 hver især – det giver værdi!

Læs mere om CK Revision & 
Regnskab på www.ckrevision.dk. 
Søg også gerne min profil på LinkedIn.

Vi assisterer den mindre virksomhed eller det mindre selskab med blandt andet:

◗ Bogføring

◗ Lønregnskab

◗ Momsregnskab

◗ Årsregnskab og indberetning til SKAT

◗ Budgetter

◗ Iværksætteren hjælper vi med at komme godt i gang 
 ved blandt andet at tilbyde følgende:

◗ Udarbejdelse af budget

◗ Møde med pengeinstitut

◗ Valg af bogføringssystem

◗ Instruktion i bogføring og fakturering

◗ Årsregnskab og indberetning til SKAT

CK Revision & Regnskab
Revisor Carsten Klint
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En klassiker 
- to udtryk
P H  3 ½ - 2 ½  K O B B E R  B O R D

L i m i t e d  e d i t i o n

Den limiterede PH 3½-2½ Kobber Bord leveres med to overskærme, én i kobber og én i glas. På 
denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på din lampe alt efter humør. Bordlampen 

kan kun købes i perioden fra 14. marts til 15. juni 2015

En klassiker 
- to udtryk
P H  3 ½ - 2 ½  K O B B E R  B O R D

L i m i t e d  e d i t i o n

Den limiterede PH 3½-2½ Kobber Bord leveres med to overskærme, én i kobber og én i glas. På 
denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på din lampe alt efter humør. Bordlampen 

kan kun købes i perioden fra 14. marts til 15. juni 2015

Schiang Living
Vestergade 5 ∙ Svendborg

62 20 50 35
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MN-Anlæg· Klintholmsvej 1 · 5642 Millinge · Telefon: 22 28 56 74
E-mail: mnfalsled@gmail.com · Web: www.mn-anlæg.dk

Martin Nielsen tager hul 
på år to som selvstændig 
med alskens flise- og 
stenbelægninger

Udenfor et sommerhus på Klint-
holmvej ved Svanninge Bjerge 
snupper Martin Nielsen en af de 
mange natursten, der ligger og 
venter på at blive lagt.
De vejer hver især et sted mellem 
fem og 30 kilo, så der er brug for 
manuel styrke.
Det har den 33-årige indehaver 
af MN-Anlæg.
Han er forårs-parat til at køre ud 
og opfylde ønsker for kunder, der 
går med tanker om f.eks. et nyt 
stengærde, et nyt haveanlæg, at 
få nye faskiner eller få terræn-

reguleret, så de f.eks. kan få en 
vest-vendt terrasse, der hviler på 
en støttemur i natursten.
Martin Nielsen har taget hul på 
år to som selvstændig. Efter at 
have været ansat i det samme 
firma i seks-syv år valgte han 
1. januar sidste år at starte MN-
Anlæg.
Jeg har ikke fortrudt ét sekund. 
Det er hyggeligt, men der er også 
mange flere timer i det, end hvis 
man var ansat.
Martins kone, Laila, er også sin 
egen herre. På firmaadressen 
har hun en frisørsalon, så døtre-
ne, Sofie på fem år og Amalie på 
10 år samt familiehunden, Lulu, 
trives med højt til loftet og mas-
ser af gåpåmod.
Foreløbig indlejer Martin Niel-
sen et andet enkeltmandsfirma, 

hvis han har brug for hjælp.
Men i fremtiden kunne det da 
godt være, det blev aktuelt med 
en eller to ansatte.
Det kommer an på hvad ordre-
bogen siger, lyder det fra Martin 
Nielsen.
Han har i øvrigt også det grønne 
bevis indenfor specialafgrøder.

Laver gærder af natursten
så udsigten stiger

GARANT RINGE APS
Gørtlervej 8 · 5750 Ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

Arne Lynge, det nye ansigt hos Garant Ringe, kommer 
fra Tæppeland Svendborg, hvor han var butikschef og 
har arbejdet i over 40 år. 
Arne har gennem årene fået en stor kundekreds, såvel 
privat som erhvervskunder. 
Arne håber at han kan få gamle samt nye kunder til at 
tage turen til Ringe, ”det tager kun et kvarter” siger 
Arne. Hvis man hellere vil have besøg, fylder Arne gerne 
bilen og kommer ud til kunden, hvor han kan måle op og 
vise prøver frem. Vi har både tæpper og alt i hårde 
gulvbelægninger; dvs. vi kan det hele indenfor gulve. 
Derudover har vi en stor gardinafdeling, der kan klare 
såvel små som store opgaver. Vi har egne montører, 
men kan i pressede perioder også trække på free-
lance-montører.
”Alle er velkomne til at ringe eller kigge ind i min nye 
butik” smiler Arne.



30

JustLease.dk – Afgift med måde Tlf. 2179 3079
www.justlease.dk

NY APP SOM LEASINGBEREGNER 
Tast kun pris og årgang så får du  

alle priser/udgifter i op til 3 år. 
Nemmere og mere simpelt bliver det 

ikke at få overblik over hvor billigt, det 
kan gøres med din drømmebil.

NY APP 
SOM LEASINGBEREGNER

Tast kun pris og årgang 
så får du alle priser/udgifter i op til 3 år. 

Nemmere og mere simpelt bliver det ikke at få overblik 
over hvor billigt det kan gøres med din drømmebil
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Næråparken 32
Sdr. Nærå · 5792 Årslev
Telefon: 20 81 92 27
anlaeg@firma.tele.dk
www.anlægsgartner-kp.dk

Sjette sæson som anlægsgartner

Anlægsgartner Kristian Præst er 
parat til at gribe foråret.
Når dagene bliver længere og al-
ting spirer og gror, er det sikre 
tegn på, at foråret er her, så der-
for ser han fortrøstningsfuldt på 
fremtiden.
Jeg har haft en rigtig god vinter 

med opgaver nok f.eks. supplerer 
jeg med at rydde sne og salte, så 
jeg har ikke mærket nogen krise 
her.
Det er sjette sæson som selvstæn-
dig, han har taget hul på.
Og han er fortsat parat til at ser-
vicere kunderne på hele Fyn.

Med forårets komme ønsker kun-
derne at få nye indkørsler, nye 
terrasser og nye græsplæner, og 
det er Kristian Præst mand for 
at levere.
Som der står på hans hjemmesi-
de: »Vi anlægger og vedligeholder 
haver og udenoms-arealer - som-

mer og vinter -hos private, for-
eninger og virksomheder«.
Vi har et godt forhold til vores 
kunder, og det er resultatet af et 
grundigt forarbejde med høj kva-
litet og levering til tiden.

Anlægsgartner Kristian Præst er klar til foråret efter en god vinter
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- Bygma i Ringe har 
Midtfyns største udstil-
ling og lager af professi-
onelle byggematerialer 
og værktøj, siger butiks-
chef Thue V. Thuesen. 

Håndværk og industri 
- Bygma i Ringe har lanceret et 
mere tidssvarende butikskoncept, 
siger butikschef Thue Thuesen. Vo-
res varesortiment er blevet mere 
rettet mod byggeri og professionel 
kvalitet. Det hele er blevet mere 
overskueligt. Vi har sagt farvel til 
de gammeldags håndværkerbutik-
ker og byggemarkeder - og i stedet 
skabt et overskueligt byggecenter.

Passion for kvalitet
- I Bygma har vi en holdning til, hvad 
vi sælger. Vi har en passion for grej, 
der ikke går ned, og har f.eks  udvi-
det sortimentet af elværktøj så vi 
nu fører Festool, Fein, Milwaukee, 
DeWalt og Makita, siger Thue V. 
Thuesen.

BYGMA Ringe
Østre Ringvej 37. 5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35 . ringe@bygma.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag: 7.00-17.30
Fredag 7.00-18.00
Lørdag:  8.00-13.00
Søn-og helligdage 9.00-13.00

BYGMA.DK
 

aktuelle tilbudsavis

SE DIG OM HOS
og kan hjælpe med råd og vejled-
ning, siger Thue V. Thuesen. På 
landsplan har Bygma 2.100 med-
arbejdere og er landets største 
danskejede leverandør til byg-
geriet.
 Et professionelt 

byggecenter

Bygma i Ringe har udvidet udstillin-
gen af byggematerialer, såsom fliser 
og vinduer. Her får håndværkere og 
gør-det-selv-folket langt bedre mulig-
hed for at se og vurdere produkterne.

- Vi vil gerne, at vore kunder oplever 
Bygma i Ringe som et professionelt 
byggecenter, hvor man finder kvali-
tetsværktøj og de bedste byggema-
terialer til håndværk og industri - og 
også til private.  Vi har ligeledes ud-
videt sortimentet i arbejdstøj og sko 
med Snickers og Brynje – og har fået 
en ny mere effektiv maskine til at 
sætte firmalogo mv. på firmabeklæd-
ning. Vores medarbejdere er nu sam-
let i en fælles overskuelig ekspedition 

LKN Byg udfører opmærksomt håndværk for private, erhverv og offentlige institutioner. Vi bygger i totalentrepriser, hovedentre-
priser og fagentrepriser – og styrer små som store opgaver sikkert og opmærksomt igennem. Vi udfører såvel store anlægsarbe-
jder for kommuner som småreparationer for private. Altid med fokus på de håndværksmæssige detaljer. Fordi opmærksomhed 
betaler sig – for dig og for os.

Opmærksomhed i hele processen
Allerede fra starten kigger på grundigt på dit byggeprojekt. Er der uhensigtsmæssige detaljer? Noget der kan forbedres? Styring 
og opmærksomhed er også alfa og omega i byggeprocessen. Derfor møder du ofte vores byggeformænd Kurt, Kent, Kasper 
og Jean i færd med at tilse opgaverne. Er der uventede problemer? Er resultatet som det skal være? Skal der tages hånd om 
noget her og nu?

Du får et lønsomt byggeri
Både vores byggeformænd og håndværkere møder problemerne proaktivt, så dit byggeri hele tiden kører. I samspil med 
avancerede systemer holder vi dine opgaver i kort snor, så vi altid kan reagere hurtigt. Vi er opmærksomt til stede fra start til 
slut. Med respekt for den tidsplan, vi sammen har lagt. Resultatet er lønsomhed – både i processen og det færdige arbejde.

A/S

LKN BYG A/S
Havrekær 38
5474 Veflinge

KONTAKT
Tlf. 64801515 
Email: kent@lkn-byg.dk

VI ER MEDLEM AF:

LKN Byg bygger på opmærksomt håndværk
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    Er du træt af tørre tal ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kontakt  

Kene Regnskabsservice på 7020-2465, eller pr. mail post@kene.dk	  

Damsbovej 11  ·  5492 Vissenbjerg  ·  Tlf.: 6262 5225
birthep@birthep.dk  ·  www.birthep.dk

Voksende interesse 
for ejendomme på landet
I 24 år har ejendoms-
mægler Birthe Pedersen 
solgt mange ejendomme 
på landet på Fyn. Nu har 
virksomheden har fået 
ny adresse i Vissenbjerg, 
og bor til leje ved Centro-
vice. 

Ejendomsmægler og valuar Bir-
the Pedersen har i løbet af de sid-
ste 24 år solgt mange ejendomme 
på landet på hele Fyn. Det er sket 
fra Ringe på Midtfyn. Nu er virk-
somheden flyttet til Vissenbjerg 

og bor nu til leje ved Centrovice, 
som huser det Fynske rådgiv-
ningscenter inden for landbrug.
- Nu er vi tæt på miljøet med grøn 
vidensdeling, siger Birthe Pe-
dersen. Vi har opbygget et stort 
netværk på Fyn, og vi sælger 
fortsat landbrug. Vi mærker igen 
interesse fra køberne til nedlagte 
landbrug, fritids-  og hesteejen-
domme og produktionslandbrug 
fra både unge og etablerede land-
mænd.

Fra by til land
Der er stadig en bevægelse fra by 
til land – især andengangskøbere 
– finder, at de kan få en god pris 

for deres bolig i byen, og med en 
pæn sum fra denne handel kan de 
få dobbelt så meget plads, ro og 
smukke omgivelser og alligevel 
nærhed til skole og børnepasning.
- Mit hovedområde som ejendoms-
mægler er alle typer ejendomme 
på landet, siger Birthe Pedersen. 

Birthe Pedersen
ejendomsmægler & valuar, Mde

- ejendomshandel på Fyn!

Birthe Pedersen
ejendomsmægler & valuar, Mde
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Birthe Pedersen
ejendomsmægler & valuar, Mde

- ejendomshandel på Fyn!Birthe Pedersen
ejendomsmægler & valuar, Mde

- ejendomshandel på Fyn!

Det er det fortsat. Landbrugsde-
len er noget låst for tiden, men til 
gengæld er der en stigende inte-
resse for at bo på landet på Fyn, 
hvor der er gode trafikale forhold 
og ikke langt til de gamle købstæ-
der.
Birthe Pedersen er heller ikke i 
tvivl om, at den lave rente har sat 
gang i handlerne.
- Med den lave rente og en sum og 
kræfter til at modernisere idyllen 
på landet så kommer der til at ske 
meget i den kommende tid, siger 
Birthe Pedersen.
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Damsbovej 11  ·  5492 Vissenbjerg  ·  Tlf.: 6262 5225
birthep@birthep.dk  ·  www.birthep.dk

◗ Malerarbejde

◗ Malerarbejde ved flytning

◗ Alle typer huse

◗ Kontorer

◗ Lejligheder og trappeopgange

◗ Malerarbejde ved flytning

◗ Facaderenovering

◗ Vinduer og døre

◗ Renovering

◗ Spartling

◗ Diverse vedligeholdelses-
 opgaver

Vi løser alle opgaver indenfor malerfaget

VI TILBYDER:

Lars Tjørnelund Aps · Tvekildevej 1  · 5856 Ryslinge · Tlf: 40 19 75 79
Web: www.lars-eleftersyn.dk · www.ryslinge-el.dk · Mail: mail@ryslinge-el.dk

EKSPERT I  
EL-RAPPORTER
Når det regner på præ-
sten, drypper det på 
degnen - nye positive sig-
naler på boligmarkedet, 
betyder mere arbejde for 
Ryslinge firmaet, Lars 
Tjørnelund ApS.

Det er ikke kun boligejere og 
ejendomsmæglere, der i øjeblik-
ket glæder sig over det længe 
ventede opsving på boligmarke-
det. 
Også i firmaet Lars Tjørnelund 

ApS med base i Ryslinge, har den 
positive boligudvikling tydeligt 
kunnet mærkes.
Ja, i vi har haft ret travlt på det 
seneste. Når der kommer gang i 
hussalget, mærker vi det jo med 
det samme, siger Lars Tjørnelu-

nd, og henviser til, at han firma 
har specialiseret sig i at udføre 
de såkaldte El-Rapporter, der 
skal udfærdiges i forbindelse 
med hussalg.

Godkendt af  
sikkerhedsstyrrelsen
D. 1. maj 2012 blev det obliga-
torisk, at der sammen med til-
standsrapporter, i forbindelse 
med hussalg, skal foreligge en 
el-rapport.  Og vi er certificeret 
af Sikkerhedsstyrrelsen til at 
udføre disse eftersyn samt til 
at udfærdige eftersynsrapport, 
oplyser Lars Tjørnelund og fort-
sætter:
Vi har konsulenter, der kører 
fast på disse opgaver, fra Gedser 

i syd, til Skagen i nord Faktisk 
har vi 4 mand beskæftiget med 
disse opgaver i øjeblikket.
Når kunder får udfærdiget en 
el-rapport hos Lars Tjørnelund 
ApS, er der garanti for hurtig 
ekspedition. 

Arbejder i hele landet
Når kunder får udfærdiget en 
el-rapport hos Lars Tjørnelund 
ApS, er der garanti for hurtig 
ekspedition 
Under normale omstændigheder 
fremsendes rapporten til kunden 
på mail samme dag som eftersy-
net er udført. Vi er landsdæk-
kende, og udfører opgaven til 
fast pris, uanset hvor i landet det 
er. Vi har sideløbende et samar-
bejde med en af landets førende 
udbydere af tilstandsrapporter, 
energimærker, etc., etc., hvor vi 
står for udførelsen af deres el-
eftersyn i hele landet, siger Lars 
Tjørnelund.
Der i øvrigt også er indehaver af 
firmaet, Ryslinge El, hvorfra der 
udføres mere traditionelle for-
mer for elarbejde.

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti



34 Komtil

FORÅRSDAGE
-Superattraktivepriser

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 25. marts til og med lørdag d. 4. april med mindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
VI ER EN DEL AF LIVET PÅ LANDET

*) D t
TV pakke, inkl. Bredbånd og Fastnet fra 322 kr./md. Oprettelse og
installation 799,-. Halvårlig boksleje 399,-. Min.pris i 6 mdr. 3.188,50 kr.

n -
V-pakke, inkl. Bredbånd og Fastnet fra 322 kr./md. Oprettelse og

Skift TV-løsning
til DLG Tele
og få et

32” Samsung-TV
til 0 kr.*

0,�*
Samsung-TV

SAMSUNGUE32H4005AKXXE

Værdi 2.899,-

STÆRK PRIS
999,�

SamsungGalaxy S4Mini
+ DLG Privat 5t 5GB 129,-/md.

Telefonens pris 999,-
Oprettelse 199,- Fragt 50,-
Bet.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39,-)

Min. pris. med Privat 5t 5GB 2.080,50

SamsungC3595 eller
SamsungGalaxy Trend +
+ DLG Privat 5t 5GB 129,-/md.

Telefonens pris 99,-
Oprettelse 199,- Fragt 50,-
Bet.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39,-)

Min. pris med Privat 5t 5GB 1.180,50

Gælder kun ved nyoprettelse af abonnement.
Prisen ved gentegning er 499,-

Frit valg
99,-

Land & Fritid Ringe • Øster Ringvej 39-41 • 5750 Ringe • 3368 5202

.

Vi udfører alt indenfor:
• Energirådgivning
• Nybyggeri/Ombygning
• Alarm & Sikring
• Service & Reparation
• Private & Offentlige
• Industri & Erhverv

Din lokale
El-installatør

Industrivej 26 A • 5750 Ringe
Tlf. 6262 5004 • www.ditlevs.dk

Brian Ditlevsen

Marinus Løvbo Dennis Olsen Magnus Gregersen

Thomas Gergersen Thomas Schultz

��t b�t���� �ig
�t spare ��
����gi��
VARMELØSNINGER
• Gasfyr + eftersynsordning
• Oliefyr + eftersynsordning
• Jordvarme
• Varmepumper
• Stokerfyr
• Fjernvarme

BADEVÆRELSE
• Kan udføres som
totalentreprenør

BLIKKENSLAGERARBEJDE

VENTILATION

65 90 20 60 · 62 63 20 28
www.vvsgruppenfyn.dk

NEDBRYDNING - MILJØSANERING

51 36 36 67

ENTREPRENØR
EKSPRESSEN

Aut. vvs - kloak - vognmand

godt 
tilbud!

Ring for et
Tirsdag den 24. marts 2015 27

FORÅRSMESSE i RINGE
pÅ SøNdaG kl. 10-16
SE SIdERNE hER I avISEN SIdE 7-16

Kom
til

Mandag-fredag 8.00-17.30. Lørdag 8.00-12.00

mesterslagteren
Jernbanegade 21, Ringe - Tlf. 62 62 12 73

1 KG
Hakket Skinkekød
Max. 8 % fedt...............65.-

Mørbradgryde

½ kg............................4950
Forloren
hare
1 kg..............................42.-

1KG
Hakket Oksekød
Max. 8 % fedt...............83.-

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag

Fredagsmenu til 2 pers.:
Oksesteak m. tilbehør 16900
- forudbestilles torsdag inden kl. 12.00

SuperprisSuperpris Var uheldet ude - røg der en rude?

Egelundsvej 2, 5750 Ringe, tlf. 25 73 10 78, www.rosenlundglarmester.dk
rosenlund@janmichael.dk

• Udskift til ny termoruder og spar på varmen !
• Alt i glas og super energitermoruder.
• Har aktøraftale med EnergiFyn og hjælper dig med
tilskud herfra. Frem til 1. april 2015 gives 20 % rabat
på arbejdsløn.

• Også salg af nye vinduer og døre til fornuftige priser
• Reparationer, udskiftninger samt forsikringsskader.

Er dit drivhus forårsklar?
Drivhusglas fra 25 kr., spejle, indramning m.m.

Hurtig og korrekt sikring af knuste ruder. Også uden-
for normal arbejdstid.Ring 25 73 10 78

FÅ ET RENT TAG
Jeg algebehandler dit tag for

kun 975.- kr. incl. moms.
Niels Jørgen Jensen

Tag & Facaderenovering ApS
Tlf. 6114 1208 se mere på flottag.dk

FORÅRS-
KLARGØRING
AF CYKLEN KUN KR. 250,-

Inklusive smøring af kabler og kæde,
kontrol- og justering af gear samt efterspænding

NY BUTIK I RINGE

MIDTFYNS STØRSTE CYKELCENTER

Afkørssel Ringe C ved Lidl og Jyysk
Gørtlerveej 1A · 5750 Ringe · 79 300 17 30

www.midtfynsposten.dk  Udgivet siden 1. December 1909 TIRSDAG den 24. marts 2015. Nr. 13

Forårskatalog 
er på gaden
EKSTRA: 44 spæn-
dende sider med avisen.

I denne uge

Forårskatalog 

I denne uge

Forår
på Midtfyn

Forårsliv i byen • Et frisk pust i boligen • Smag på foråret • Aktuelle tips

Ringe Skov 
hædret

Oplev Tannaz
i Terminlen

PRIS: Den stadigt nye 
skov har modtaget for-
nem pris.  SIDE 20

MESSE: Stribevis af 
stande og sang i bilhus 
på søndag.  SIDE 7-16

 FOTO: LAUST JORDAL

Kolbøtter og spring 
OPVISNING: Gulvet i Ringe Efterskoles hal blev i weekenden betrådt af ikke mindre end 300  springende, hoppende 
og dansende gymnaster fra Ringe Gymnastik, der holdt deres årlige forårsopvisning.  SIDE 18
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og dansende gymnaster fra Ringe Gymnastik, der holdt deres årlige forårsopvisning.  SIDE 18

FORÅRSMESSE i RINGE
pÅ SøNdaG kl. 10-16
SE SIdERNE hER I avISEN SIdE 7-16

Kom
til

Mandag-fredag 8.00-17.30. Lørdag 8.00-12.00

mesterslagteren
Jernbanegade 21, Ringe - Tlf. 62 62 12 73

1 KG
Hakket Skinkekød
Max. 8 % fedt...............65.-

Mørbradgryde

½ kg............................4950
Forloren
hare
1 kg..............................42.-

1KG
Hakket Oksekød
Max. 8 % fedt...............83.-

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag

Fredagsmenu til 2 pers.:
Oksesteak m. tilbehør 16900
- forudbestilles torsdag inden kl. 12.00

SuperprisSuperpris Var uheldet ude - røg der en rude?

Egelundsvej 2, 5750 Ringe, tlf. 25 73 10 78, www.rosenlundglarmester.dk
rosenlund@janmichael.dk

• Udskift til ny termoruder og spar på varmen !
• Alt i glas og super energitermoruder.
• Har aktøraftale med EnergiFyn og hjælper dig med
tilskud herfra. Frem til 1. april 2015 gives 20 % rabat
på arbejdsløn.

• Også salg af nye vinduer og døre til fornuftige priser
• Reparationer, udskiftninger samt forsikringsskader.

Er dit drivhus forårsklar?
Drivhusglas fra 25 kr., spejle, indramning m.m.

Hurtig og korrekt sikring af knuste ruder. Også uden-
for normal arbejdstid.Ring 25 73 10 78

FÅ ET RENT TAG
Jeg algebehandler dit tag for

kun 975.- kr. incl. moms.
Niels Jørgen Jensen

Tag & Facaderenovering ApS
Tlf. 6114 1208 se mere på flottag.dk

FORÅRS-
KLARGØRING
AF CYKLEN KUN KR. 250,-

Inklusive smøring af kabler og kæde,
kontrol- og justering af gear samt efterspænding

NY BUTIK I RINGE

MIDTFYNS STØRSTE CYKELCENTER

Afkørssel Ringe C ved Lidl og Jyysk
Gørtlerveej 1A · 5750 Ringe · 79 300 17 30
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AOF
CENTER FYN

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

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

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

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

mering af sygefravær, mobning og 
stress.

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

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

tværfagligt personale rådgiver og 
underviser.

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

SPROGSKOLE
AOF tilbyder danskuddannelse 
og arbejdsrettet dansk for voksne 

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

AFTENSKOLE
Aftenskolen tilbyder et utal af 
kurser og fag, hvor næsten kun 
fantasien sætter grænser. Se vo-
res kursuskatalog: http://aften-
skole.aofcenterfyn.dk/. Endvidere 
udbydes der foredrag, kulturelle 
indslag og arrangementer.
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ALSIDIGT FIRMA 
med vægt på kvalitet

Malene sidder for det meste på 
kontoret og passer bogholderiet, 
mens hendes med-indehaver af 
firmaet, der er uddannet tømrer, 
tager sig af at besøge kunderne 
og holde styr på det arbejde, som 
han og de fem svende og tre lær-
linge, som firmaet beskæftiger i 
øjeblikket, har gang i. 

Hustømrer
- Vi påtager os opgaver fra at 
have et mindre badeværelses-
projekt i total-entreprise til ny-
opførelse af huse, selv om vi ikke 
kaster os over alle opgaver, men 
vi har f.eks. netop fået tømrer-
entreprisen på to større byg-
geprojekter på Fyn og på Sjæl-
land, men for det meste arbejder 
vi i nær-området, siger Malene 
Hjorth Berthelsen.
Årslev Tømrerforretning er så-
ledes hustømrer for de lokale bo-
ligforeninger i Faaborg-Midtfyn 
Kommune, og det giver arbejde 
af forskellig slags, f.eks. udskift-
ning af en lås eller et vindue, der 
er gået i stykker. Firmaet har 
også et godt samarbejde med 

kommunen og er tagpartner med 
tagproducenten Monier. Bøl-
lemosen Døre og Vinduer A/S i 
Kværndrup er en anden samar-
bejdspartner, når det gælder ud-
skiftning af vinduer og døre.

Håndværkerfradrag
Som mange andre håndværks-
firmaer kunne Årslev Tømrer-
forretning også mærke, at hånd-
værkerfradraget blev fjernet ved 
årsskiftet.
- Vi havde meget, meget travlt 
sidst på året, så vores kunder 
kunne få glæde af dette fradrag, 
men så faldt aktiviteterne hos de 
private kunder mere end ellers 
normalt i januar og februar. For 
ikke så længe siden meldte Lars 
Løkke så ud, at han ville gen-
indføre det, så nu er der kommet 
gang i den slags projekter igen, 
ligesom forårets komme også 
sætter gang i 
aktiv iteterne, 
så vi ser lyst på 
fremtiden, siger 
Malene Hjorth 
Berthelsen.

Årslev Tømrerforretning ApS · Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev · Tlf.: 2365 6353 · info@aatf.dk · www.aarslevtomrerforretning.dk

Årslev Tømrerfor-
retning ApS er et 
alsidigt firma, hvor 
ingen opgave er for 
lille og de færreste 
for store, og det er 
et firma med fokus 
på kvalitet til tiden, 
der til maj fylder 10 
år - de sidste knap 
to år med Malene 
Hjorth Berthelsen 
og Anders Mosebo 
Christensen som 
indehavere.

Gallerie Rasmus
Ny Vestergade 8 og 9, 5000 Odense C
Åbent: tirsdag - fredag 13.00 - 17.30, lørdag 11.00 - 14.30

Jubilæumsudstilling
24. marts - 2. maj 2015

år på kunstscenen

Sæsonstart
skærtorsdag d. 2. april
kl. 10.00 - 16.00
Museets mange rum er
fulde af nye udstillinger

Åben alle påskedagene
kl. 11.00 - 16.00

Gallerie Rasmus
Grenen Kunstmuseum
Fyrvej 40, 9990 Skagen

Gallerie Rasmus
Ny Vestergade 8 og 9, 5000 Odense C
Åbent: tirsdag - fredag 13.00 - 17.30, lørdag 11.00 - 14.30

Jubilæumsudstilling
24. marts - 2. maj 2015

år på kunstscenen

Sæsonstart
skærtorsdag d. 2. april
kl. 10.00 - 16.00
Museets mange rum er
fulde af nye udstillinger

Åben alle påskedagene
kl. 11.00 - 16.00

Gallerie Rasmus
Grenen Kunstmuseum
Fyrvej 40, 9990 Skagen

Jubilæums-
udstilling
24. marts - 2. maj

år på kunstscenen

Gallerie Rasmus
Grenen Kunstmuseum
Fyrvej 40, 9990 Skagen

Sæsonstart: 
Torsdag d. 2. april 
kl. 10.00-16.00

Museets mange rum er 
fulde af nye udstillinger.
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Spørg
bare os!

Vi er klar på apoteket…

Få styr på allergien
– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen finder
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

Venlig hilsen
Sten Grønved
Apoteker på
Faaborg Løve Ap

Faaborg Løve Apotek
Herregårdscentret 6 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 14 70

otek

ALT I 
LAKERING
præcis din lakeringsopgave.

 Køkken- og skabslåger
 Møbler og dørplader
 Auto- og motorcykeldele
  Og mange andre 

overfl ader

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

TIRSDAG den 17. marts 20158

FAABORG: Det blev en stor 
succes, da Forum Faaborg søn-
dag slog døren op for den første 
udgave af Loppe- og Outletmar-
ked.

Fra start strømmede folk til 
hallen og gik på jagt efter gode 
tilbud eller fandt frem til det, 
som man ikke lige vidste, at man 
manglede.

Tilstrømningen fortsatte til 
henover middag, og det var en 
tilfreds Mads Holdgaard fra 
eventbureauet R4, som kunne 
gøre status sidst på dagen.

- Det er gået strygende, og 
vi er vældig tilfredse. Der er 
grobund for at arbejde videre 
med det her, lød det fra Mads 
Holdgaard, der sammen med 
centerchef Erik Andersen står 

bag initiativet.
Et bud er, at over 1000 fandt 

vej til Forum Faaborg i løbet af 
de seks timer, som markedet var 
åbent. Her kunne de gøre en 
handel  hos Mayette Konnerup, 
der stod bag én af de 47 boder.

- Det er et supergodt initiativ, 
og det er dejligt, at man kan lave 
nye tiltag i hallen og bruge den 
på en anden måde, bemærker 
Mayette Konnerup, som havde 
fået ryddet op hjemme og stod 
klar til at sælge lidt af hvert.

Hurtigt fi k hun solgt det før-
ste. En kobberpande, som nok 
blev solgt lidt for billigt.

- Jeg skal ikke have noget med 
hjem igen. Jeg har også lavet en 
aftale med min mand om, at jeg 
ikke skal købe noget. Men nu 
må vi se, smiler Mayette Kon-
nerup.

Hun slår fast, at hun ikke 
normalt er at fi nde på loppe-
markeder med en stand, men 
denne søndag slår hun to fl uer 
med et smæk ved at bakke op 

om initiativet og samtidig får 
ryddet lidt ud.

Det kan hun gøre igen næste 
år. 

Planen er i hvert fald, at mar-
kedet skal være en tilbageven-
dende begivenhed.

- Måske kan vi tage udearealet 
med næste år, siger Mads Hold-
gaard, der også nævner andre 
former for messer som frem-
tidige arrangementer i Forum 
Faaborg.

Mere end 1000 fandt vej 
til marked i hallen
LOPPEMARKED: 
Søndagens arrange-
ment i Forum Faaborg 
blev en succes, som 
giver arrangøren mod 
på mere

 ★ Med over 1000 besøgende blev Loppe- og Outletmarkedet en stor succes. FOTO: TIM K. JENSEN

VESTER HÆSINGE: Be-
styrelsen for LokalBrugsen i 
Vester Hæsinge har i de seneste 
uger bedt borgere, foreninger 
og virksomheder om hjælp til 
at kunne stille en garanti på 
150.000 kroner. 

Det er nu lykkedes, fl ere uger 
før fristen. Beløbet er nødven-
digt, således at butikken kan 
fortsætte sin udvikling og stille 
beløbet som sikkerhed.

- Rigtig, rigtig mange har 
bakket op om Brugsen og lånt 
os et beløb. Det varmer med 
den brede opbakning, og det 

er med til at sikre, at vi fortsat 
kan drive dagligvareforretning 
i Vester Hæsinge. Beløbet står 
nu på en spærret konto hos 
Nordea som garanti overfor 
COOP og frigives, når forret-
ningen har oplevet en fortsat 
positiv vækst, formentlig inden 
for de næste par år, fortæller 
Ole Worregård, formand for 
bestyrelsen, der samtidig glæ-
der sig over, at butikken kan 
byde velkommen til en helt ny 
uddeler, Marlene Aagaard. Der 
holdes reception fredag den 
20. marts kl. 16 i butikken.

Målet er nået for 
LokalBrugsen

FAABORG: En pilgrimsvan-
dring behøver ikke være noget, 
der strækker sig over fl ere uger. 
Det kan også være noget så 
simpelt som en vandretur på 
fem-seks kilometer i naturen 
omkring Faaborg. Hvis man er 
til den sidste form for pil-
grimsvandring, er muligheden 
der onsdag 18. marts med start 
kl. 16 fra Faaborg Kirke.  

- Pilgrimsvandring er i de 
senere år blevet populært igen 
efter at være noget nær ”ud-
død” i Danmark. Men nu 
blomstrer den gamle tradition 
i ”ny dragt”. Fokus er ikke læn-
gere på målet, helligstedet eller 

de helgener, som søgtes der. 
Pilgrimsvandringen er i dag 
blevet en længere ”kirkegang”, 
et åndehul for den enkelte i en 
travl hverdag. Den er blevet en 
mulighed for at fi nde fred og 
fordybelse en stund, forklarer 
Marianne Olsen.

Vandringen kan også bruges 
som ”fortræning”, hvis man 
har lyst til at være med på 
Fynsk Pilgrimsvandrings tur 
fra Faaborg til Odense i pinsen. 
Efter vandringen er der mulig-
hed for at deltage i ”salmesang 
og suppe” i Faaborg Kirke. 
Tilmelding er ikke nødvendig, 
og turen er gratis. 

Pilgrimsvandring 
som åndehul

Gang 
i Fyn!i Fyn!
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der sig over, at butikken kan 
byde velkommen til en helt ny 
uddeler, Marlene Aagaard. Der 
holdes reception fredag den 
20. marts kl. 16 i butikken.

Målet er nået for 
LokalBrugsen

FAABORG: En pilgrimsvan-
dring behøver ikke være noget, 
der strækker sig over fl ere uger. 
Det kan også være noget så 
simpelt som en vandretur på 
fem-seks kilometer i naturen 
omkring Faaborg. Hvis man er 
til den sidste form for pil-
grimsvandring, er muligheden 
der onsdag 18. marts med start 
kl. 16 fra Faaborg Kirke.  

- Pilgrimsvandring er i de 
senere år blevet populært igen 
efter at være noget nær ”ud-
død” i Danmark. Men nu 
blomstrer den gamle tradition 
i ”ny dragt”. Fokus er ikke læn-
gere på målet, helligstedet eller 

de helgener, som søgtes der. 
Pilgrimsvandringen er i dag 
blevet en længere ”kirkegang”, 
et åndehul for den enkelte i en 
travl hverdag. Den er blevet en 
mulighed for at fi nde fred og 
fordybelse en stund, forklarer 
Marianne Olsen.

Vandringen kan også bruges 
som ”fortræning”, hvis man 
har lyst til at være med på 
Fynsk Pilgrimsvandrings tur 
fra Faaborg til Odense i pinsen. 
Efter vandringen er der mulig-
hed for at deltage i ”salmesang 
og suppe” i Faaborg Kirke. 
Tilmelding er ikke nødvendig, 
og turen er gratis. 

Pilgrimsvandring 
som åndehul

Gang 
i Fyn!i Fyn!

Spørg
bare os!

– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen der
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

Venlig hilsen
Sten Grønved
Apoteker på
Faaborg Løve Apotek
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Ditlev’s El & Data Installationer ApS· Industrivej 26 A· 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 50 04
info@ditlevs.dk · www.ditlevs.dk

Forventer 
sig meget 
af energi-
optimering

Ditlev’s El & Data Instal-
lation ApS i Ringe tilby-
der sine kunder at løse et 
bredt spektrum af opga-
ver, og firmaet med syv 
ansatte er kommet rigtig 
godt fra start i 2015. Det 
centralt beliggende firma 
forventer sig især mange 
opgaver inden for ener-
gioptimering. 

 
- Det er et område, hvor vi for-
venter meget stor vækst, siger 

Brian Ditlevsen, der er indeha-
ver af firmaet sammen med Tho-
mas Gregersen. Vi arbejder både 
for private og virksomheder, men 
når det gælder energioptimering 
er det naturligt nok virksomhe-
der og forretninger, vi arbejder 
mest med. Der kan være mange 
penge at spare på at skifte gamle 
installationer ud med LED, lige-
som der er penge at spare på en 
bedre styring af ventilation og 
pumper m.m., siger Brian Dit-
levsen.
Firmaet opererer over hele Fyn, 
men har mest fokus på Faaborg-
Midtfyn og Odense kommuner.
- Vi er med i det landsdækkende 
Blue Install samarbejde, og det 

betyder, at vi kan løse større op-
gaver, end vi ellers ville kunne. 
Det er et samarbejde mellem 
mere end 160 installatører, og vi 
arbejder ud fra et krav om at yde 
den bedst mulige professionelle 
rådgivning, og kravene til os til 
f.eks. efteruddannelse og kvali-
tetssikring er høje.
- Der sker igen rigtig meget i 
samfundet, så fremtiden tegner 
positiv og lys, slutter Brian Dit-
levsen.
Foruden almindeligt installati-
onsarbejde og opgaver inden for 
energioptimering løser firmaet 
også opgaver inden for netværks-
installationer, alarmer, indekli-
ma m.m.
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Alt dette for kun kr. 1.599:
 Ny Vivaro 1.6 CDTI 90 ecoFLEX  L1H1 260 NM

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

 Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

 

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

2 D
www.opel.dk

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

og udviklet med den seneste teknologi og med et design, 

der understreger  både dynamik og rummelighed. 

Med tysk grundighed er hver eneste skrue og delkomponent 

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

mester. Større, stærkere og alligevel mere økonomisk. 

Med Opel Vivaro Serviceleasing går tryghed og økonomi 

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

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

1.599
Serviceleasing
pr. md. fra kr.

Ny Vivaro 2015. 
Tysk kvalitet - én tand bedre!

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

14 cm plus i
varerum = 

3 Europaller
i L1H1
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Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Sørup Smede A/S · Sørupvej 34  · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 02 87 · Mobil: 40 34 02 87
post@soerupsmede.dk · www.soerupsmede.dk

Den alsidige og erfarne 
smedeforretning, som har 
til huse i Svendborg, løser 
en lang række meget 
forskellige opgaver på 
hele Fyn, samt i trekants-
området 

Sørup 
Smede A/S

”Sørup Smede A/S er en ordre-
producerende virksomhed, som 
er leveringsdygtig i alle former 
for værksteds- og montagearbej-
de, såvel til erhvervskunder som 
til private”, fortæller indehaver 
Torben Vidriksen. ”Virksomhe-
den er certificeret i henhold til 
DS/EN 1090-1 til bygningsstål, 
og hermed har vi lov til at CE-

mærke vores produkter.  Sørup 
Smede A/S udfører værksteds-
arbejde og løser en stor mængde 
montageopgaver ud af huset. Vi 
vægter faglighed højt, og alle 
vores fem kleinsmede er certi-
ficerede svejsere. Sørup Smede 
A/S betjener en bred kreds af 
entreprenør- og håndværkerfir-
maer samt virksomheder i alle 

brancher - blandt andet med 
servicering af produktionslin-
jer, reparation af containere og 
entreprenørmateriel og meget 
mere. Vi står altid til rådighed 
for vores kunder med gode råd og 
inputs og giver gerne et gratis, 
uforbindende tilbud. Alle inte-
resserede er velkomne”, slutter 
Torben Vidriksen.

NYHED!

LÆS MERE PÅ STARK.dk

UDVIDEDE 
ÅBNINGSTIDER
ALLE UGENS 
7 DAGE

GMC A/S
Glamsbjerg • Odense • Svendborg

Toftegårdsvej 2 - 5620 Glamsbjerg - Mandag-fredag 7.30-16 - Lørdag 10-12
Rolundvej 33 - 5260 Odense S - Mandag-fredag 7.30-16 - Lørdag 9-13

Grønnemosevej 22 - 5700 Svendborg - Mandag-fredag 7.30-16.30 - Lørdag 9-12
www.gmc-fyn.dk - Tlf. 6472 1460

Spar kr 4 298

X105
107 cm klippebredde med sideudkast

Trinløs transmission
Håndtags regulering frem-bak

Enkel pedalstyring

Spar kr.856

Nu kr. 2.599
inkl. moms

0 c ppeb edde
Polypropylenskjold

Opsamler

Spar kr.1.733

Nu kr. 5.299
inkl. moms

Aluminiumsskjold
Variabel hastighed

Spar kr.857

Nu kr. 3.995
inkl. moms

RUN46
46 cm klippebredde
Én hastighed 3,6 km/t

Opsamler
Stålskjold

Spar kr.6.235

Nu kr. 32.999
inkl. moms

Z235
107 cm klippebredde

Effektiv EZtrak
Ingen venderadius
Enkel at arbejde med

Spar kr.7.629

Nu kr. 39.995
inkl. moms

X304
107 cm klippebredde
Bioklip klipperbord

4 hjulsstyring
Twin Touch pedaler

NYHED Spar kr.4.298

Nu kr. 19.999
inkl. moms

NYH

R
40 cm klippebredde 53 c ppeb edde53 cm klip

Tirsdag den 24. marts 201520

Film: Selv om man er en me-
get lille biograf - i hvert fald for 
en tid - kan man godt være i 
førerfeltet. Det beviser Helios-
biografen ved at være blandt 
dem, der har Danmarkspremi-
ere på ”Skammerens datter” på 
torsdag. 

Det er en fantasy-film om den 
unge pige Dina, der har arvet sin 
mors evne til at se folks skam, 
når hun ser dem i øjnene. Da 
Dinas mor kaldes til hoffet for at 
opklare et brutalt mord, vendes 
den lille piges tilværelse på ho-
vedet. Snart er Dina indblandet 
i en konflikt mellem den gode 
prins og hans onde stedbror. 

Kampen mellem det gode og 
de onde stedsøskende kender vi 
alle fra ”Eventyret om Askepot”, 
som man også kan se i Helios i 
denne uge. Det er Disney, der 
står bag denne version om Ella, 
der mister sine forældre og efter-
lades hos en ondsindet stedmo-
der og hendes to modbydelige 
døtre. 

Men så inviterer kongen 
heldigvis til bal, og den gode fe 
kommer til hjælp. Problemet er 
bare, at fortryllelsen kun varer 
til midnat.

Jazz og Bond Junior
Der er mere end fantasy og fa-
miliefilm i biografen i Faaborg 
i denne uge, bl.a. også ”Whip-
lash”, der vandt både publikums 
og juryens pris for årets bedste 
amerikanske drama. 

Filmen handler om unge 
Andrew (spillet af Ben Teller), 
der kæmper for at blive verdens 
bedste jazz-trommeslager, koste 
hvad det vil. En god grund til at 
se filmen er ifølge anmelderne 
J. K. Simmons, der spiller hans 
musiklærer. Han har her i 2015 
fået tildelt hele tre store priser 

for sin præstation i filmen: En 
Oscar, en Golden Globe og 
en BAFTA Award for bedste 
mandlige birolle.

”Kingsman: The Secret Ser-
vice” er et humoristisk bud på en 
James Bond Junior tilsat ekstra 
vold og flere komiske optrin. 
Den handler om en ung små-

kriminel, der rekrutteres af en 
britisk spionorganisation. På 
skoleskemaet er at lære kunsten 
at dræbe ... - med manér. Træ-
ningen er hård, men vand ved 
siden af den fare, der opstår, da 
et forskruet geni kommer på ba-
nen og truer verdensfreden

”Teorien om alting” er histo-

rien om videnskabsmanden Ste-
phen Hawking, hvis teorier om 
kosmos og kvante-tyngdekraft 
har gjort ham til en superstjerne 
inden for fysik. Filmen tager 
sin begyndelse, da han starter 
på Cambridge University i 
1960’erne, hvor han forelsker 
sig i den kunsthistoriestude-

rende Jane Wilde. Hawking får 
kort efter konstateret den ner-
vesvækkende sygdom ALS - og 
filmen beskriver deres kærlighed 
og hans arbejde med teorier om 
sorte huller og termodynamik. 
En række biblioteker kan melde 
om, at der er run på Hawkings 
bøger i disse uger, selv om det er 
extremt svært stof, så filmen må 
gøre indtryk. 

Den krævende rolle som 
Hawking udfyldes af Eddie 
Redmayne, der fik årets Oscar 
for bedste mandlige hovedrolle.

Helios anbefaler sine gæster at 
bestille billetter på hjemmesiden 
www.heliosteatret.dk for ikke at 
risikere at gå forgæves i denne 
periode, hvor biografen kun rå-
der over 35 pladser.

Steppeulven i Korinth
I Korinth Kino vises i denne uge 
”Steppeulven”, der handler om 
den unge aktivist Eik Skaløe, der 
i 1962 falder pladask for blom-
sterbarnet Iben Nagel Rasmus-
sen, som udlever hippiernes 
paroler om fri kærlighed og 
gruppesex. 

Eik besynger kærligheden til 
Iben i de poetiske tekster, som 
han skriver til sit band Steppe-
ulvene. Men Iben glider ham 
konstant af hænde, og friheds-
idealerne plumrer til i stoffer og 
jalousi. I 1968 begår Eik selv-
mord i Asien, kun 25 år gam-
mel.

danmarkspremiere på ”skammerens datter”

 ★ Skammerens datter - fra fantasyfilmen baseret på Jette Kåberbøls roman.

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg • Tlf. 6261 93 93

BILHUSET-SVENDBORG
Grønnemosevej 12  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62 21 07 86

Mail: info@bilhusetsvendborg.dk  •  Web: www.bilhusetsvendborg.dk 

Bilhuset-Svendborg er 
AutoMester. Her reparerer 
man alle typer køretøjer 
og har forsikringsgodkendt 
skade- og lakcenter, og så 
leaser eller lejer man biler ud.

STORKØKKENSERVICE · AUT. KØLEFIRMA
REP. AF MASKINER TIL:

Restaurationer  •  Kantiner  •  Storkøkkener

Søndervej 23  |  Brobyværk  |  5672 Broby 

63 63 00 40
mail: okservice@mail.dk

www.ok-service.dk
Find os på:
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■ DU ER I MÅLGRUPPEN, HVIS…
•  Du gerne vil udnytte din tid mere optimalt
•  Du har brug for et konkret planlægnings- og prioriteringsværktøj

■ FORMÅL MED WORKSHOPPEN:
At give dig en større bevidsthed omkring din egen effektivitet, og hvad du 
kan gøre for at optimere den. Tiden er et af dine vigtigste parametre og  
hvert minut tæller.

■ INDHOLD:
Når man snakker om Personlig Effektivitet, så er det første, der giver os 
udfordringer er tidsrøverne, såsom personlig afbrydelser, oversprings- 
handlinger, søgetid, opgaveskift, brug af internettet, multitasking, email-  
og telefonkultur, mødeafholdelse o.a. Dem gennemgår vi alle.

Planlægning og prioritering af dine arbejdsopgaver og dermed din tid er 
kernen i effektiv udnyttelse af din tid, så vi gennemgår et værktøj, som du  
får lov til at prøve ”på egen krop”.

Du får idéer til, hvordan du kan tæmme din indbakke, så det er dig, der 
bestemmer over din tid.

■ UDBYTTE VED AT DELTAGE PÅ DENNE WORKSHOP:
Vi tager udgangspunkt i din situation, - din hverdag. Vi gennemgår dine 
udfordringer ifht. at have en effektiv brug af din tid, så du bliver bedre klædt 
på til at håndtere dit tidsforbrug optimalt.

Med 100 % sikkerhed vil du tage nogle helt konkrete tanker, idéer, værktøjer 
med dig, som får dig til at tænke på en ny måde, - allerede dagen efter 
workshoppen.

DELTAG I WORKSHOP OG 

           "KOM FORAN DIN TIDSPLAN"

Årslev Erhvervsforening tæller over 60 medlemmer, og 
der kommer hele tiden nye virksomheder til.

Hvorfor skal DU være medlem? 
• Fordi du får inspiration til udvikling af din virksomhed gen- 
 nem faglige arrangementer

• Fordi du udvider dit lokale netværk gennem sociale arrange- 
 menter
•  Fordi jo flere vi er - desto mere taletid har vi overfor offent- 
 lige myndigheder

Hvem kan blive medlem af Årslev Erhvervsforening? 
• Alle virksomheder med tilknytning eller tilhørsforhold til  
 Årslev og opland kan blive medlem
• Det koster 1.000 kr. om året

Medlemsfordele
• Gratis eller minimalt deltagergebyr til medlemsarrangemen- 
 terne
• Tilskud til virksomhedsportræt af udvalgte medlemsvirk- 
 somheder i Midtfyns Posten
• Specialpriser på annoncering i Årslev-temaer i Midtfyns  
 Posten

Hjertet af fyn
5792 Årslev danner med lidt god vilje et hjerte lige midt på fyn 
- og det beviser bare, at Årslev er hjertet af fyn.

Det bliver ikke mere centralt - og det er populært:
»Årslev - tiltrækker allerede i dag mange nye borgere til 
Faaborg-Midtfyn Kommune. En befolkningstilvækst på 
20% de sidste 10 år lægger vægt bag påstanden. Med det 
fremtidige universitetshospital i Odense og den rekreative 
udvikling af grusgravområdet Tarup-Davinde kan man 
forvente en endnu større søgning til byen.«

Velkommen til 
Årslev Erhvervsforening

I kalenderen kan du følge med i vores planlagte 
arrangementer - der er af både faglig og social 
karakter. Foreningen har en engageret besty-
relse, som holder bestyrelsesmøde en gang om 
måneden samt øvrige planlægningsmøder,  
vi arbejder aktivt for at fremme erhvervslivet i 
Årslev og omegn. 
Vil du også være medlem? Så send en mail til: 
info@aarsleverhvervsforening.dk  
Vi glæder os til at byde dig velkommen  
i foreningen :-)

■ TID OG STED: 

Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 18.30 – 21.30.

Stationsvej 77 – 1. sal/ ved Årslev Malerforretning.

Årslev Erhvervsforening vil være vært med en let anretning.

■ TILMELDINGSFRIST: 

Torsdag den 9. april 2015 på mail: info@aarsleverhvervsforening.dk.

Gratis for 2 fra hver medlemsvirksomhed / 50,- for ikke medlemmer  

betales ved indgangen.

■ FORUDSÆTNINGER: 

Det er en forudsætning, at du kommer med et åbent sind, og har lyst til at 

deltage aktivt, - så får du også værdifuld viden med dig hjem. Workshoppen 

er dialog-baseret, så der vil være en livlig debat undervejs.

■ UNDERVISER:

Rikke Bech Skougaard, selvstændig med Hybjerghus  

Consult, er uddannet diplomingeniør, eksamineret  

Lean-Navigatør, certificeret ICF-coach og Extended  

DISC-udbyder. Rikke har været produktionschef  

i 17 år med 10-100 medarbejdere. Rikke brænder  

for at få tingene ”til at gå op i en højere enhed”,  

så tiden bliver brugt optimalt.

Vi glæder os til en udbytterig aften.

Med venlig hilsen

Årslev Erhvervsforening &

Hybjerghus Consult 
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og telefonkultur, mødeafholdelse o.a. Dem gennemgår vi alle.

Planlægning og prioritering af dine arbejdsopgaver og dermed din tid er 

kernen i effektiv udnyttelse af din tid, så vi gennemgår et værktøj, som du  

får lov til at prøve ”på egen krop”.

Du får idéer til, hvordan du kan tæmme din indbakke, så det er dig, der 

bestemmer over din tid.

■ UDBYTTE VED AT DELTAGE PÅ DENNE WORKSHOP:

Vi tager udgangspunkt i din situation, - din hverdag. Vi gennemgår dine 

udfordringer ifht. at have en effektiv brug af din tid, så du bliver bedre klædt 

på til at håndtere dit tidsforbrug optimalt.

Med 100 % sikkerhed vil du tage nogle helt konkrete tanker, idéer, værktøjer 

med dig, som får dig til at tænke på en ny måde, - allerede dagen efter 

workshoppen.
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■ DU ER I MÅLGRUPPEN, HVIS…

Du gerne vil udnytte din tid mere op-

timalt.
Du har brug for et konkret planlæg-

nings- og prioriteringsværktøj.

■ INDHOLD:

Planlægning og prioritering af dine 

arbejdsopgaver og dermed din tid er 

kernen i effektiv udnyttelse af din tid, 

så vi gennemgår et værktøj, som du 

får lov til at prøve ”på egen krop”.

Du får idéer til, hvordan du kan tæm-

me din indbakke, så det er dig, der 

bestemmer over din tid.

■ UDBYTTE VED AT DELTAGE PÅ 

DENNE WORKSHOP:

Med 100 % sikkerhed vil du tage 

nogle helt konkrete tanker, idéer, 

værktøjer med dig, som får dig til at 

tænke på en ny måde, - allerede da-

gen efter workshoppen.

■ TID OG STED:

Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 18.30 

– 21.30. Stationsvej 77 – 1. sal/ ved 

Årslev Malerforretning.

Årslev Erhvervsforening vil være 

vært med en let anretning.

■ FORUDSÆTNINGER:

Det er en forudsætning, at du kom-

mer med et åbent sind, og har lyst 

til at deltage aktivt, - så får du også 

værdifuld viden med dig hjem. 

Workshoppen er dialog-baseret, så 

der vil være en livlig debat undervejs.

■ UNDERVISER:

Rikke Bech Skougaard, selvstændig 

med Hybjerghus Consult, er uddan-

net diplomingeniør, eksamineret

Lean-Navigatør, certificeret ICF-

coach og Extended

DISC-udbyder. 

■ TID OG STED: 

Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 18.30 – 21.30.

Stationsvej 77 – 1. sal/ ved Årslev Malerforretning.

Årslev Erhvervsforening vil være vært med en let anretning.

■ TILMELDINGSFRIST: 

Torsdag den 9. april 2015 på mail: info@aarsleverhvervsforening.dk.

Gratis for 2 fra hver medlemsvirksomhed / 50,- for ikke medlemmer  

betales ved indgangen.

■ FORUDSÆTNINGER: 

Det er en forudsætning, at du kommer med et åbent sind, og har lyst til at 

deltage aktivt, - så får du også værdifuld viden med dig hjem. Workshoppen 

er dialog-baseret, så der vil være en livlig debat undervejs.

■ UNDERVISER:

Rikke Bech Skougaard, selvstændig med Hybjerghus  

Consult, er uddannet diplomingeniør, eksamineret  

Lean-Navigatør, certificeret ICF-coach og Extended  

DISC-udbyder. Rikke har været produktionschef  

i 17 år med 10-100 medarbejdere. Rikke brænder  

for at få tingene ”til at gå op i en højere enhed”,  

så tiden bliver brugt optimalt.

Vi glæder os til en udbytterig aften.

Med venlig hilsen

Årslev Erhvervsforening &

Hybjerghus Consult 
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Vi glæder os til en udbytterig aften.

Med venlig hilsen

Årslev Erhvervsforening &

Hybjerghus Consult

■ DU ER I MÅLGRUPPEN, HVIS…
•  Du gerne vil udnytte din tid mere optimalt
•  Du har brug for et konkret planlægnings- og prioriteringsværktøj

■ FORMÅL MED WORKSHOPPEN:
At give dig en større bevidsthed omkring din egen effektivitet, og hvad du 
kan gøre for at optimere den. Tiden er et af dine vigtigste parametre og  
hvert minut tæller.

■ INDHOLD:
Når man snakker om Personlig Effektivitet, så er det første, der giver os 
udfordringer er tidsrøverne, såsom personlig afbrydelser, oversprings- 
handlinger, søgetid, opgaveskift, brug af internettet, multitasking, email-  
og telefonkultur, mødeafholdelse o.a. Dem gennemgår vi alle.

Planlægning og prioritering af dine arbejdsopgaver og dermed din tid er 
kernen i effektiv udnyttelse af din tid, så vi gennemgår et værktøj, som du  
får lov til at prøve ”på egen krop”.

Du får idéer til, hvordan du kan tæmme din indbakke, så det er dig, der 
bestemmer over din tid.

■ UDBYTTE VED AT DELTAGE PÅ DENNE WORKSHOP:
Vi tager udgangspunkt i din situation, - din hverdag. Vi gennemgår dine 
udfordringer ifht. at have en effektiv brug af din tid, så du bliver bedre klædt 
på til at håndtere dit tidsforbrug optimalt.

Med 100 % sikkerhed vil du tage nogle helt konkrete tanker, idéer, værktøjer 
med dig, som får dig til at tænke på en ny måde, - allerede dagen efter 
workshoppen.
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Kontakt oplysninger:
Mail: info@aarsleverhvervsforening.dk
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kontakt os foR et tilbuD MeD 
Den RiGtiGe PRis - fØRste GanG!

Print fra hvor som helst, når som helst ...
Mobile Printing giver større fleksibilitet og produk-

tivitet og mere tid til dine kerneaktiviteter. Det 
er ideelt for kontoransatte og medarbejdere 
med stor rejseaktivitet, som regelmæssigt 
arbejder ude eller arbejder hjemmefra på 

deltid.

Developer tilbyder en bred vifte af mobil-printfunktioner. 
Du vil få større kapacitet til at være innovativ, finde nye  
arbejdsmetoder og hurtigere udnytte nye mulighed-
er. Smartphones, tablets eller enhver mobilenhed kan 
forbindes til en netværksprinter, hvor som helst og når 
som helst.

nyt lCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter +100 Bypass
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

tilbehør:
•   Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax

Develop +224e

DeveloP 
+224e 

6 åRS nyGaRantI

  PRØV 
OS!


