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- Plast og papiraffald skal ikke 
brændes, det skal genvindes, si-
ger direktør Bo Sørensen fra Re-
noFyn. Der er tale om to store af-
faldstyper, som det kan betale sig 
at hente i selv ret små mængder. 
Og det gør vi gerne. 
- Virksomheder og kommunerne på 
Fyn sender en alt for stor andel af 
affaldet til forbrændingen. Det er 
dårligt for vores miljø og faktisk 
ikke lovligt, siger Bo Sørensen.
- RenoFyn indsamler og sorterer 
affaldsfraktioner som plast, pap, 

papir, metaller, glas, og elektronik 
i Nyborg. Vi kan lige så godt tøm-
me en beholder med plast, når vi 
alligevel kører forbi, og genvinde 
det, frem for at det skal ende i for-
brændingen.

Plast til nyttige formål
- Vi lever af at genvinde ressour-
cerne gemt i affaldet via viden. De 
store mængder plast og papir sor-
terer vi, meget går direkte til ny 
produktion, og resten får vi sorte-
ret på specielle sorteringsanlæg, 

før materialerne kan genbruges.
- Plast vil fortsat være løsningen 
til mange nyttige formål, og der-
for er det vigtigt at genanvende 
plastaffald. Der bruges ca. 2 liter 
olie på at lave 1 kg nyt plast.
- Det samme gælder for pap og pa-
pir. Her kan der ryddes færre sko-
ve, når papir bliver genanvendt.

Når RenoFyn appellerer til alle ty-
per virksomheder om afhentning 
af selv mindre mængder affald, 
så er det, fordi man med otte spe-
cialindrettede renovationsbiler lo-
gistisk kan løse opgaven hensigts-
mæssigt. RenoFyn sørger for at 
hjælpe med spande, containere og 
andre affaldsbeholdere.  

Affald kan hentes 
overalt og få nyt liv
- Alt affald har en værdi, siger Bo Sørensen, som 
er direktør i genvindingsvirksomheden RenoFyn. 
Vi henter fra alle typer erhverv, lige fra de største 
produktions-virksomheder til pizzeriaer, hånd-
værkere og kontorer på Fyn.

Falstervej 7A – 5800 Nyborg
Tlf.:6531 7520 – E-mail: bs@renofyn.dk – www.renofyn.dkAffaldsselskabet Reno Fyn

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

RenoFyn ApS tilbyder fleksi-
bel afhentning af alt restaf-
fald fra din virksomhed, , da 
vi alligevel står for dagre-

novationen i netop dit om-

råde.  

Vi tilbyder afhentning af 
• Dagrenovation 
• Plast 

• Glas 

• Pap og papir 

• Elektronikskrot 
• Sikkerhedsmakulering 

• M.m. 
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Bøsøre Entreprenør
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Har du brug for it–support af for-
skellig karakter, og vil du undgå 
unødig brug af tid på it-problemer, 
så kan du henvende dig hos FB-IT, 
som yder kvalificeret assistance til 
såvel dem som skal til at starte op 
eller til allerede etablerede virk-
somheder.

Frank Bendtsen, der er uddannet 
datamatiker og har mere end 15 års 
erfaring som IT supporter, stiftede 
i 2014 sit eget firma, FB–IT. Han 
vil gerne være den IT mand, der 

bliver ringet til, når der skal løses 
forskellige opgaver. Det kan enten 
være med support eller rådgivning 
ved indkøb af udstyr, så de rette og 
mest effektive løsninger kan blive 
installeret.

- Jeg har en meget bred viden in-
denfor IT og arbejder for en stor 
del for de firmaer, der ikke selv har 
egen IT mand ansat, siger Frank 
Bendtsen. Arbejdet bliver tilret-
telagt efter de ønsker kunderne 
måtte have – det kan være et par 

gange årligt eller ugentligt nogle 
timer efter behov. Ellers foregår 
meget som fjernsupport, ikke kun i 
det fynske, hvor jeg primært arbej-
der - men også i Florida og Dubai.

FB-IT er en god allieret, når det 
blandt andet gælder Office 365, pc-
support, netværk, Microsoft server 
og economic, og når der er behov 
for det, så er der hurtig og kompe-
tent support.  

Få styr 
på din 
it-verden
FB-IT sørger for de rigtige 
og effektive it-løsninger

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk
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DETSKER

DET HANDLER OM:
KÆRE MASKINE
GÅ PÅ OPDAGELSE I LITTERATUR, UDSTILLINGER,
ARRANGEMENTER OG ANDRE AKTIVITETER, DER
ALLE TAGER AFSÆT I ÉT UDVALGT EMNE.
I OKTOBER OG NOVEMBER HANDLER DET OM DE
KÆRE, MÆGTIGE, MAGISKE MASKINER.

PRØV POESIMASKINEN
Søndag 1. oktober - søndag 18. oktober // Gratis
Giv dine digte digitalt liv! Alle kan prøve kreative kræfter
med den interaktive lyrikinstallation.

IMRAN RASHID: SLUK
- KUNSTEN AT OVERLEVE I EN DIGITAL VERDEN
Torsdag 5. oktober kl. 19.30 // Kr. 80
// Nysgerrig Fyn Kr. 70
Hvordan får vi et sundere digitalt liv? Speciallæge Imran
Rashid undersøger et af tidens store dilemmaer.

MIT DIGITALE SELVFORSVAR
Tirsdag 10. oktober, kl. 9,30-11.00 // Gratis billetter
Instruktion i Forbrugerrådets nye app, der hjælper dig
med at sikre dine digitale oplysninger på din smartphone.

BYG DIN EGEN SKROT-ROBOT
- VÆRKSTED FOR BØRN
Mandag 16. oktober kl. 14.00-16.00 på Skårup Bibliotek
Tirsdag 17. oktober kl. 13.00-15.00 på Svb. Bibliotek

DEN ELEKTRONISKE HJERNE
Tirsdag 31. oktober kl. 19.30-21.30 //Kr. 60
// Nysgerrig Fyn kr. 50
Kunstig intelligens vender op og ned på vores verden.
Tag med på opdagelsesrejse i fremtiden med PhD i
robotteknologi Søren Tranberg.

PRINT DIN KROP
Mandag 6. novemer kl. 16.00-17.00 // Gratis
Et forskerhold fra SDU har med succes 3D-printet
knogler, der kan leve i kroppen. Hør dem fortælle om det
prisbelønnede projekt.

BLIV KLOG PÅ EN TIME: OVERVÅGNING
Torsdag 16. november kl. 16.00-17.00 // Gratis
Overvågningssamfundet er mere omfattende end
Big Brother kunne drømme om.

LÆS MERE OM BIBLIOTEKETS ANDRE ARRANGEMEN-
TER, KURSER, LÆSEKLUBBER, SKRIVEKLUBBER OG OM
EFTERÅRSFERIEN PÅ:

48 OKTOBER 2018

Biblioteket er ordenes, litteratu-
rens og sprogets hus. Så når hele 
Danmark spiller dansk i uge 44 
står Svendborg Bibliotek klar til at 
udforske den danske sangskriv-
nings ædle kunst. 
  
Og jeg ville ønske, jeg ku' se, hva' 
du ser i mig / Det' kun flasken i min 
hånd, der flasker sig 
Katinka .. 
  
Hvordan bliver følelser, holdninger 
og stemninger til ord, der kan 
synges? Dét ved de to sangere og 
sangskrivere Katinka og Carsten 
Lykke ikke så lidt om. På hver 
sin måde har de to igennem en 
årrække skabt musikalsk poesi med 
det danske sprog som eneste værk-
tøj for et lydhørt publikum. Og når 
de tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 
mødes med publikum i en samtale 
skal det handle om sangskrivnin-
gens ædle kunst. 
For hvornår virker en sang, og er der 
overhovedet grænser for hvad, man 
kan skrive sange om? Samtalen 
tager udgangspunkt i de to sangs-

Katinka og Carsten 
 Lykke  samtaler om 
sangskrivning

kriveres bagkatalog, der strækker sig 
over 3 årtiers dansk musikhistorie. 
  
Carsten Lykke blev, sammen med sit 
band Ibens særligt i sidste halvdel af 
90-erne råspillet på p3 med omkvæd 
som ”Jeg savner min blå, blå cykel” 
og ”Af og til er sex med dig som 
Ølstykke i november”. Katinka bra-
gede igennem i 2015 da hun vandt 
DRs talentudviklingsprogram Karrie-
rekanonen og siden har hun turneret 
landet tyndt med hudløse tekster 
om længsel og ensomhed bl.a. som i 
”Vi er ikke kønne nok til at danse”. 
  
Sangskriversamtalen arrangeres i 
et samarbejde mellem Skolerne i 
Oure og Svendborg Bibliotek og det 
koster 75 kr. at deltage. Billetter kan 
købes via bibliotekets hjemmeside 
www.svendborgbibliotek.dk.  
  
OBS: I anledning af Spil Dansk ugen 
inviterer Svendborg Bibliotek også 
hele byen til fælles morgensang 
mandag d. 1. november kl. 10.00 og 
det er helt gratis.
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FOR BØRN

efterårsferie
FAR HENTER FREDAG

Fredag 12. oktober kl. 13 - 16 
på Vester Skerninge Bibliotek

PÅ SVENDBORGS BIBLIOTEKER

Velkommen til en hyggelig event 
for far og børn

READATON
En hel nats læsning mellem reolerne 
Alder: 10 - 16 år.

Mandag 15. oktober kl. 18 til 
Tirsdag 16. oktober kl. 8.00
på Svendborg Bibliotek // 75 kr. til 
forplejning

Virtual Reality 
TURNERING
Fruit Ninja-turnering  
for de 10-15 årige
Lørdag 13. oktober kl. 10.30 til kl. 13.30
på Svendborg Bibliotek // GRATIS

WW.SVENDBORGBIBLIOTEK.DK

Tirsdag 16. oktober kl. 14 - 14.40
på Gudme Bibliotek // GRATIS  
m. tilmelding

Familievenlig cirkusforestilling 
med m musik, klovneri og jonglering

GØGLERENS DAG

HELTEMOD OG 
HAMSKIFTERE
Udstilling i Børnebiblioteket  
skabt over Josefine Ottesens bog 
Vikingesagn.
Til fredag 26. oktober

Det serveres pizza og snacks i nat-
tens løb og morgenmad før vi siger 
farvel og tak for i nat.

OTTES BILER
– Din lokale multimærke formidler af 
- person - last - varebiler og busser

Leif Ottesen Automobiler · Bjernevej 16 · 5600 Faaborg
Tlf. 30 32 84 27 · ottebil@mail.dk · www.leifs-ottebiler.dk

 Udstillingspladser: Odensevej 95,v/Faaborg Farvehandel
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Udførelse af opgaver indenfor kloakarbejde, 
nedgravning af dræn, faskiner, minirenseanlæg 

og andet gravearbejde!

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg
skovmortensen@gmail.com · Tlf. 2164 9368
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O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

ServiceLeasing (Erhverv) 
Sprinter 211 CDI FWD A1

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer  eksempelvis 60.000 km.

Fra  1.995  kr./md. 

Mærk forspringet i den ny Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI FWD A1. Forbrug ved blandet kørsel 12,5 km/l, CO2-emission fra 210 g/km. Grøn ejerafgift 4.860 kr. pr. halvår. 
ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 60.000 km og en førstegangsydelse 
på 35.000 kr. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Kampagnepris er gældende til ultimo juni 2019 eller så længe lager have.

Den ny Sprinter er så fleksibel og robust, at du altid kan finde den rigtige 
model til netop din transportopgave – i lækker Mercedes-kvalitet. Og så er den 
endda født digital med wi-fi, internet, stemmestyring og meget andet, så både 
effektivitet og køreglæde følges ad.

Sprinter 211 CDI FWD A1
Du får 114 HK, klimaanlæg, oliefyr med timer, fartpilot med fartbegrænser, aktiv 
bremseassistent (nødbremse), forhjulstræk, justerbart rat, elektrisk styretøj, 
lys- og regnsensor, key-less start, multimedia system med 7” touchscreen med 
alsidige muligheder for kommunikation og infotainment samt Bluetooth, inklusiv 
Apple Car Play/Android Auto. Totalvægt 3190 kg. Nyttelast 1084 kg.

Læs mere om den ny Sprinter på: 
varebiler.pchristensen.dk/ny-sprinter-kampagne

Bemærk at den viste model er en Sprinter A2
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El-installatør Lennart Bønnelykke  |  Bøjdenvejen 41  |  5772 Kværndrup
Tlf. 51 20 00 23  |  lennart@bonnelykke-el.dk

Autoriseret el-installatør 
med en grøn ambition om som selvstændig i det 

sydfynske at have tæt kontakt med kunderne

home Ringe
Mahler & Davidsen
Algade 15
5750 Ringe
62624646
ringe@home.dk

home Svendborg
Mahler & Davidsen
Tinghusgade 18
5700 Svendborg
62214200
svendborg@home.dk

home Faaborg
Mahler & Davidsen
Mellemgade 13
5600 Faaborg
63212700
faaborg@home.dk

Thejs er klar 
til at trække 
i spillertrøjen
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VVS-BILEN på Gammel Skårup-
vej 80 i Svendborg har været vidt 
omkring, siden Morten Caspersen 
som 24-årig startede VVS-BILEN 
i 1991. Det var tidligt hans er-
faring, at man ikke skal gå på 
kompromis med kvalitet. Derfor 
valgte han at blive –VVS Climate 
Partner med tyske Bosch.

- Mine kunder er hovedsageligt 
private, og da jeg nærmest er vok-
set ind i naturgas-alderen, har jeg 
set mange forskellige typer gas-
anlæg, siger Morten Caspersen. 
Og jeg er glad for, at mine kunder 
vælger Bosch.

Kvalitets krav
VVS-BILEN skal leve op til en 
række krav, for at blive Bosch Cli-
mate Partner og jeg skal løbende 
deltage i Bosch tekniske kurser 
for at følge den seneste udvikling. 

Der har været adskillige leveran-
dører på markedet, som ikke har 
kunnet leve op til de kvalitets-
krav, som Bosch fordrer. 

- Bosch har et brand, som forplig-
ter, og når man som jeg bliver 
Bosch Climate Partner for gas-
fyr og varmepumper, skal virk-
somheden opfylde en række krav 
indenfor uddannelse, kvalitet og 
kundeservice. 

- Bosch Climate Partnere har fo-
kus på kundeservice og gennem-
arbejdede installationer. Det er 
vores opgave, at give kunden en 
grundig instruktion i brugen af 
produktet, som vi leverer og in-
stallerer, siger Morten Caspersen. 

Lav rente og  
kort betalingstid 
- Efter finanskrisen blev 

overstået, kom vi ind i en mere 
stabil økonomisk periode, hvor 
klimaspørgsmålet tog over. 
Renten blev lav, og der kom 
tilskudsmuligheder til de private 
udenfor fjernvarmeområderne 
der skiftede centralfyret eller 
oliekedlen ud med et gasfyr eller 
et pillefyr.

Morten Caspersen peger på, at 
med den meget lave rente er inve-
steringen i et kvalitets Bosch gas-
fyr hjemme igen på få år.

- Pillefyrene kræver løbende leve-
rancer af piller og nærmest daglig 
tilsyn og ofte rensning. Et Bosch-
gasfyr derimod bør kun efterses 
hvert andet år, mens Boschvar-
mepumper lovpligtigt skal ses ef-
ter hvert år. 
Morten Caspersen understreger, 
at VVS-BILEN er medlem af en 

garantiordning og har dermed de 
rette kvalitetssikringsordninger 
for at installere gasfyr og varme-
pumpeløsninger.

Forslag til indretninger 
og renoveringer
- Jeg valgte allerede fra starten 
i 1991 ikke at have udstilling og 
kontor på en dyr adresse inde i 
byen, men etablere mig med værk-
sted, kontor og god udenomsplads 
til biler og kundeparkering på 
Gammel Skårupvej, siger Morten 
Caspersen.

Han peger tillige på, at han gerne 
hjælper med få en beregning, der 
viser, hvilket gasfyr eller varme-
pumpe, der passer bedst til boli-
gen ud fra pris, årlig besparelse 
og tilbagebetalingstid.  

Gasfyr og varmepumper 
er en sikker investering

- Den teknologiske udvikling og den lave rente gør energioptimering til en sikker investering, 
siger Morten Caspersen, der er indehaver af VVS-BILEN A/S i Svendborg.

VVS-BILEN A/S · Gammel Skårupvej 80 · 5700 Svendborg
Telefon: 62 20 22 22  · mc@vvsbilen.dk · www.vvsbilen.dk



Har du brug for it–support af for-
skellig karakter, og vil du undgå 
unødig brug af tid på it-problemer, 
så kan du henvende dig hos FB-IT, 
som yder kvalificeret assistance til 
såvel dem som skal til at starte op 
eller til allerede etablerede virk-
somheder.

Frank Bendtsen, der er uddannet 
datamatiker og har mere end 15 års 
erfaring som IT supporter, stiftede 
i 2014 sit eget firma, FB–IT. Han 
vil gerne være den IT mand, der 

bliver ringet til, når der skal løses 
forskellige opgaver. Det kan enten 
være med support eller rådgivning 
ved indkøb af udstyr, så de rette og 
mest effektive løsninger kan blive 
installeret.

- Jeg har en meget bred viden in-
denfor IT og arbejder for en stor 
del for de firmaer, der ikke selv har 
egen IT mand ansat, siger Frank 
Bendtsen. Arbejdet bliver tilret-
telagt efter de ønsker kunderne 
måtte have – det kan være et par 

gange årligt eller ugentligt nogle 
timer efter behov. Ellers foregår 
meget som fjernsupport, ikke kun i 
det fynske, hvor jeg primært arbej-
der - men også i Florida og Dubai.

FB-IT er en god allieret, når det 
blandt andet gælder Office 365, pc-
support, netværk, Microsoft server 
og economic, og når der er behov 
for det, så er der hurtig og kompe-
tent support.  

Få styr 
på din 
it-verden
FB-IT sørger for de rigtige 
og effektive it-løsninger

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk
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Tennis
Af Torben Andersen

svendborg: Bettina Peder-
sen fra Svendborg Tennis-
klub kom ikke tophæn-
det hjem fra de danske ve-
teranmesterskaber i tennis, 
der netop er blevet afholdt i 
Nærumhallen.

Bettina Pedersen stille-
de op i både single og da-
medouble i kategorien +40. 
Og det gik rigtig fint i begge 
rækker. I damesingle nåede 
Bettina til finalen, men måt-
te her tage til takke med en 
sølvmedalje, dog først efter 
en drabelig maratonmatch. 
Betina vandt første sæt 6-3, 
tabte andet 3-6 og så skulle 
det hele afgøres i match tie 
break. Her blev cifrene 10-8 
i Sofie Engelbæks favør.

Det gik bedre i damedou-
ble, hvor Betina Pedersen 
stillede op sammen med Ul-
rikke Bryde Nielsen. Parret 
vandt guld efter finalesejr 
6-2, 7-5 over Sofie Engelbæk 
og Malene Frei, der endda 
førte 5-3 i andet sæt.

- Det var fint at få revan-
che over Sofie Engelbæk, 
men jeg kan ikke lade væ-
re med at ærgre mig over 
de 8-10 i tie break’en i sing-
le, sagde Betina Pedersen, 

der nu kan træne hen mod 
de danske udendørsmester-
skaber, der afholdes i Svend-
borg fra 28. juli til 3. august.

Her forventes der mellem 
200 og 250 deltagere.

Guld og sølv til tennisveteran
Bettina 
Pedersen 
(tv) vandt 
DM-guld med 
sin makker 
Ulrikke Bryde 
Nielsen. 
Privatfoto

Svendborg Tennisklubs 
topspiller blandt de danske 
veteraner, Bettina Pedersen 

(th), vandt sølv ved DM efter en 
lang og tæt kamp mod Sophie 

Engelsbak. Privatfoto

Håndbold
Af Torben Andersen

svendborg: Der har været fest 
i Svendborg Idrætshal, hvor 
der var champagnebrus til 
både damer og herrer.

Mens herrerne sikrede sig 
oprykning til 2. division alle-
rede sidste weekend, så måt-
te damerne helt hen til sidste 
spillerunde, inden de gyldne 
dråber kunne nydes.

Sidste hurdle var Haarby, 
der før den indbyrdes kamp 
lå nummer et, et enkelt point 
foran SH’erne. Derfor var en 
sejr tvingende nødvendig 
for træner Peter Kristian-
sens mandskab, og spillerne 
svigtede ikke den træner, der 
nu har stået i spidsen for det 
unge hold i mere end tre sæ-

soner.
SH måtte i sæsonen 2016 

trække sit 3. divisionshold 
helt ud af turneringen, og så 
eller starte forfra fra serie 2. 
En enkelt sæson her, en en-
kelt også i serie 1 og så opryk-
ning efter bare et år i Fyns-
serien.

- Da vi i sin tid trak holdet 
lagde vi en plan, et såkaldt 
U18 projekt, og det er stam-
men af disse spillere, der nu 
høster frugten af hårdt ar-
bejde, blandt andet med 
træning tre gange om ugen, 
jubler træner Peter Kristian-
sen, der fortsætter som træ-
ner også næste sæson.

I overværelse af godt 200 
tilskuere vandt SH kampen 
over Haarby med 29-23 efter 
15-12 ved pausen.

Lokalsport: Både damer  
og herrer fester i SH

Peter E. Kristiansen er cheftræner for SH’s damehold, som nu 
er rykket op i 2. division. Foto: Jes Holme Barkler - Svendborg 
Håndboldklub
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HOS SKORSTENSGAARD FÅR DU SERVICE I TOPKLASSE TIL TYSKE VÆRKSTEDSPRISER

Service på bilen?
Spar op til 40% i forhold til mærkeværkstederne
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ÅRETS VÆRKSTED

Op til 
40%

billigere
end mærke
værkstedet

Service med 
fabriksgaranti

Til alle der ønsker høj 
driftsikkerhed

Inklusiv

• Mobilitetservice (vejhjælp)
• 100% fabriksgaranti

Vi benytter kvalificerede anvisninger 
og tjekskemaer, hvilket garanterer den 
dokumentation der kræves i tilfælde 
af en garantisag.

Fra kr. 1099,- inkl. moms

Fabriksgaranti

E
llers

betaler vi!

100%

Tyske værkstedspriser matcher priserne hos en mærkeforhandler i Tyskland. Skorstensgaard benytter reservedele fra 
bl.a. BOSCH med 3 års 100% garanti. Læs mere under vores betingelser på skorstensgaard.dk

A/C service
Inlusiv kølemiddel, sporemiddel
og olie samt kontrol for utætheder.
Før pris 999,- Kampagnen gælder frem til 31.07 

Pris kr. 799,- inkl. moms

Skift til sommerhjul 

Afbalancering 199,- ekstra

Hjulskifte kr. 249,- inkl. moms

Pensionistrabat 
Kan ikke kombineres med andre 
kampagner og rabatter

Få rabat 15% på hele fakturaen

Odense C
Thorslundsvej 1B
Tlf.: +45 7370 8936
Odensec@skorstensgaard.dk

Odense SV
Hvidkærvej 4
Tlf.: +45 7216 1760
Odense@skorstensgaard.dk

Svendborg
Grønnemosevej 20
Tlf.: +45 7370 8935 
Svendborg@skorstensgaard.dk

Få et tilbud eller book en tid på:
Skorstensgaard.dk
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Har du brug for it–support af for-
skellig karakter, og vil du undgå 
unødig brug af tid på it-problemer, 
så kan du henvende dig hos FB-IT, 
som yder kvalificeret assistance til 
såvel dem som skal til at starte op 
eller til allerede etablerede virk-
somheder.

Frank Bendtsen, der er uddannet 
datamatiker og har mere end 15 års 
erfaring som IT supporter, stiftede 
i 2014 sit eget firma, FB–IT. Han 
vil gerne være den IT mand, der 

bliver ringet til, når der skal løses 
forskellige opgaver. Det kan enten 
være med support eller rådgivning 
ved indkøb af udstyr, så de rette og 
mest effektive løsninger kan blive 
installeret.

- Jeg har en meget bred viden in-
denfor IT og arbejder for en stor 
del for de firmaer, der ikke selv har 
egen IT mand ansat, siger Frank 
Bendtsen. Arbejdet bliver tilret-
telagt efter de ønsker kunderne 
måtte have – det kan være et par 

gange årligt eller ugentligt nogle 
timer efter behov. Ellers foregår 
meget som fjernsupport, ikke kun i 
det fynske, hvor jeg primært arbej-
der - men også i Florida og Dubai.

FB-IT er en god allieret, når det 
blandt andet gælder Office 365, pc-
support, netværk, Microsoft server 
og economic, og når der er behov 
for det, så er der hurtig og kompe-
tent support.  

Få styr 
på din 
it-verden
FB-IT sørger for de rigtige 
og effektive it-løsninger

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

De er blevet rigtig godt modtaget 
af gæsterne, hvor flere allerede nu 
har benyttet sig af at gæste stedet 
flere gange. Efter en gennemgri-
bende renovation af såvel lokaler 
som inventar, herunder med et 
helt nyt og åbent køkken, - så kun-
ne Salig Simons Gaard i begyndel-
sen af september slå dørene op til 
en restaurant med et nyt koncept – 
men stadig med base i det franske.
- Det er en fransk bistro, som vi 
driver, siger Katja Gubi, der er 

daglig leder. Til frokost har vi á la 
carte, hvor vi byder på flere varia-
tioner af snacks, frokostretter som 
blandt andet sprød løgtærte, steg-
te artiskokker, confiteret andelår 
og croque madame, og det hele kan 
naturligvis sluttes af med lidt ost 
og sødt.

Om aftenen tilbydes en fast menu, 
som de to fagligt dygtige og kva-
litetsbevidste kokke har kreeret 
med fire slags snacks, forret, ho-

vedret og dessert samt kaffe og 
sødt. Det hele naturligvis med 
vine, der er afpasset til menuen el-
ler hjemmelavet saft.

- Vi laver alt fra bunden her, siger 
Rasmus Egemose Kristensen, der 
er chefkok på stedet. Vi har fo-
kus på at servicere vores gæster 
med fransk klassisk bistromad af 
høj kvalitet. Vi bruger kun friske 
råvarer og så lokalt som muligt, 
blandt andet æg fra Tåsinge og 

frisk fisk fra Faaborg Fiskesalgs-
forening. Det giver retter med en 
intens smag, hvor det friske slår 
igennem, og det er noget som vore 
gæster værdsætter.

Når vejret tillader og sæsonen er 
i sommerens tegn, så vil Salig Si-
mons Gaard om søndagen spille 
op med musik i gården i frokostti-
merne, - og hvis det bliver en suc-
ces, så kan det måske udvikle sig 
til mere fremadrettet.  

Det franske køkken nydes i det sydfynske
Kokkene i Salig Simons Gaard kræser om gæsterne

Brogade 37  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: +45 60 38 34 98
info@saligsimonsgaard.dk  ·  www.saligsimonsgaard.dkSalig Simons Gaard

1-2_Salig Simon Gaard_3-19.indd   1 11/04/2019   16.06

Er man til en tur på vandet, så kan 
man roligt henvende sig til Life-
plan Kajak & Friluftsliv, der netop 
er flyttet i nye lokaler på Østre 
Havnevej i Svendborg. De står for 
både salg og udlejning af kajakker, 
og har man brug for ekstraudstyr i 
form af dragter eller andet – så fin-
des det også i butikken.
- Jeg importerer kajakker og sæl-
ger business to business, men også 
til slutbrugere, som her i butikken, 
siger Frederik Laursen, der er in-
dehaver af firmaet. Vores kajakker 
er af mærket Point 65 grader Nord 
fra Sverige, som også kan fås som 

modulkajak, der kan laves til både 
en single som en dobbeltkajak.
- Som den eneste i Danmark har jeg 
også foldekajakker af mærket Oru 
Kayak. Det er en fuldblods havka-
jak, der kan foldes sammen og være 
i en lille rygsæk, - og så vejer den 
kun 14 kg.
De større kunder er kajakforret-
ninger, udlejning samt skoler, der 
ved aktiviteter lejer klassesæt med 
10-15 kajakker. I butikken har de 
også alt tilbehør til kajak og out-
door som pagajer og veste, neopren 
dragter, uldundertøj, telte, sovepo-
ser og liggeunderlag.

- En stor del af forretningen er 
udlejning med udgangspunkt fra 
Christiansminde Hotel, som vi har 
et fantastisk samarbejde med. Her 
laver vi også undervisning og gui-
dede ture.
Lifeplan har også cykeludlejning 
med både citycykler og mountain-
bikes. Det er med udgangspunkt 

fra CykelTutten på Frederiksø, - og 
ellers fra butikken på Østre Havne-
vej samt Hotel Christiansminde.
- Når vi lejer cykler ud, så er det 
ofte også til grupper, enten firma- 
eller kundegrupper. Her kan vi 
også sørge for, at de får madkurven 
med, som vi også gør det ved kajak-
grupper.   

Lifeplan er en god partner til friluftslivet 
med kajak eller på cykel

SUP · Kanoer · Tilbehør · Kajakker · Undervisning · 
Udlejning af kajakker · Kajak & Outdoor beklædning

Østre Havnevej 47, 5700 Svendborg, Tlf.: +45 25 57 70 94, lifeplaninvest@gmail.com / www.kajakogfriluftsliv.dk

Østre Havnevej 47, 5700 Svendborg, Tlf.: +45 25 57 70 94, lifeplaninvest@gmail.com / www.kajakogfriluftsliv.dk

Et aktivt 
friluftsliv  
er godt for 
krop og sjæl

1-2_LifePlan_A_3-19.indd   1 11/04/2019   16.08
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Vinyl
Laminat
Trægulve

Gardiner &
Maling

Nyd påsken og kig forbi Farve X-perten, 
hvor du finder gode tilbud på bl.a.

Vi matcher 
netpriserne 

på

07Midtfyns PostenTirsdag 26. marTs 2019

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.
Tlf. 66 14 78 82
odense@farvexperten.dk

Bellinge
Brogårdsvej 4
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 24 22
bellinge@farvexperten.dk

Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk

Svendborg
Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk

Middelfart
Alsvej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 65 08
middelfart@farvexperten.dk sigmacoatings.dk

n

t .

Græstæppe
Fås i grøn og grå
I Ringe og Svendborg afdelingerne

KUN69kr. pr.m2

Nyhed - Fresh Air 12,5 l
En astma og allergi venlig maling, der
nedbryder op til 70% af Aldehyden i dit
indeklima, dette gør den i op til 7 år.
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STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK 

DEN GODE STEMNING ER VORES LIVRET
Ærlighed. Så enkelt kan vores køkken-
filosofi beskrives. Vi inspireres af det 
franske køkken, men arbejder helst med 
sæsonens gode, danske råvarer – ofte 
helt nære og friske som fisken fra Svend-
borgsund eller lam, gris, vildt og grønt fra 
det økologiske landbrug på Vejrø, som vi 
er i familie med. Ved at give det hele en 
nænsom og erfaren behandling, får vi den 
maksimale smag frem i alle lag af din ret.

Vi elsker at lege med det klassiske og 
skabe nye oplevelser, der er legende enk-
le. Du skal kunne nyde det hele og lade 
dig forkæle. Din oplevelse og din mæthed 
er altid faste ingredienser.

FANTASTISKE OMGIVELSER
Hvis vejret er godt og varmt, kan du 
vælge at spise på vores store terrasse. 
Her spiller landskabet og sundet perfekt 
sammen med dine sanser og madens 
friskhed.

Naturligvis kan nydelsen også starte eller 
slutte i vores hyggelige stuer. Intet sted er 
bedre at få serveret vores helt egen fyl-
dige, økologiske signaturkaffe med noter 
af mørk chokolade, vanilje og valnød. Det 
kræver lidt sødt til, men som så meget 
andet hos os, kommer det helt af sig selv.

SMUKKE RAMMER FOR JERES MØDE
Der er noget helt særligt ved at være tæt 
på vandet. Det inspirerer og giver ro.  

Hold dit næste frokost- eller business 
møde med god mad, smukke omgivelser 
og betagende udsigt over Svendborg 
Sund. 

Vidunderligt naturligt!

RESTAURANT 
STELLA MARIS

BOOK BORD PÅ 
DINNERBOOKING.COM

ELLER
TLF 6221 2525 

Hvad enten det er private eller 
erhverv, så kan man roligt alliere 
sig med Samsboe Tømrer & Sned-
kermester, når projektet står på 
nyt eller renovering – herunder 
også energirenovering. Firmaet, 
der drives af Rudi Samsboe, har 
stor erfaring og ekspertise på 
området og sikrer, at det er kva-
litetsløsninger, der bliver leveret. 
De har blandt andet også stået for 
udskiftning af vinduer i Skårup 
Andels Bolig Forening.

- Vi klarer alle opgaver indenfor 
branchen, siger Rudi Samsboe. Så 
hvis dit kommende projekt træn-
ger til en kærlig hånd, - så kan vi 
være behjælpelige, og vi har fokus 

på kvalitet uanset hvilken type 
opgave, som vi skal løse.
Gennem tiden har firmaet stået 
for en bred vifte af projekter for 
såvel private som erhverv, og ta-
ger gerne en snak om kundernes 
kommende projekter. Det handler 
om kvalitetsløsning i alle aspek-
ter, og hvor der er kræset om de-
taljerne.
- Når det handler om renovering / 
energirenovering af boliger, her-
under udskiftning af vinduer og 
døre, - så har vi gode kvalitetspro-
dukter fra Outline og KPK, som er 
træ/træalu. Her kan man også ud 
fra boligen designe og sammen-
sætte vinduer og døre, så de pas-
ser efter ens egne behov og ønsker.

 P. A. Wedelsvej 2  . 5881 Skårup  . Telefon: 20 89 31 06 . Mail: mail@samsboe.dk  . www.samsboe.dk

Energirenovering  
er en god løsning
Samsboe Tømrer & Snedkermester har ekspertise og 
erfaring når der skal energirenoveres

1-2_Samsboe Tømrer_3-19.indd   1 11/04/2019   12.28



Dormus A/S · Bjerrebyvej 121 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 54 15 80 · mail@dormus.dk · www.dormus.dk

Tlf.: 62 54 15 80
I Danmark har vi en stor tradition for at dyrke naturens eget lys og gjort meget ud af at bringe 
uderummet ind i huset.

Vi mener at et af de bedste tiltag man kan gøre i sin bolig for at opfylde dette ville være
at få en kvist eller en karnap til at “åbne” huset op så naturen kan komme ind i boligen.

En anden løsning kan være at få et projekttilpasset ovenlys til at give lys i boligens mørke rum.

Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

bag træet, og bukker sig. Med den 
hånd han ikke har noget i, griber han 
en lille kæp, og tvinger den ned i 
jorden helt tæt på stammen. Heldig-
vis er mulden ikke frossen, men tilpas 
blød, så han kan arbejde den op, han 
bevæger kæppen fra side til side, så 
der skabes en lille fordybning. Han 
bruger venstre hånd til at fjerne en 
anelse mere af den kolde jord. Derpå 
åbner han højre hånd og lader noget 
glide ned i hullet. Et øjeblik er det 
som et næsten overnaturligt skær, 
stiger op fra fordybningen. Koncentre-
ret dækker han det lille hul i jorden 
til med muld og brune blade. Han er 
tilbage på stien. Man kan se på hans 
skuldrer, at hans krop slapper mere 
af nu. Han ser sig igen til begge sider, 
der er fri bane. Med et gådefuldt blik 
ser han ud over havet, imens han 
trækker den friske luft dybt ned i 
lungerne. Den underlige opgave er 
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer 
næste skridt…  

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen  
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.  
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet  
dekorationsmaler se: ngpart.com

Han bevæger sig med hektiske 
bevægelser nedad Havne-
trappen. Højre hånd knuger 

hårdt om en genstand, så hårdt, at 
hans knoer bliver hvide. Februarkul-
den slår indover ham. Bilerne sum-
mer, og det lugter svagt af udstød-
ning, da han når trappens fod. Et 
stykke før lyskrydset sætter han 
i løb, og haster over for rødt. Piet 
må videre, det kan ikke gå stærkt 
nok. Han søger ned imod havnen. 
Krydser vejen. Han sætter tempoet 
yderligere op. Forbi fiskehandleren 
og skaterområdet. Han er en god 
løber og når hurtigt Christiansmin-
destien. Over for roklubben står 
der et gammelt træ. Piet standser. 
Knoerne er fortsat hvide, fordi 
han krammer hånden så hårdt og 
hemmelighedsfuldt sammen, som 
rummer den noget ganske forun-
derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
ved det, men ser sig til begge sider. 
Der er ingen mennesker på stien. 
Med få adrætte skridt er han omme 

 PROFESSIONEL

RENgøRINg
Vælg os, hvis du ønsker en
god kvalitet 
- og ikke vil gå på kompromis.
Kvalitet er, 
når resultatet 
er som 
forventet.
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Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

bag træet, og bukker sig. Med den 
hånd han ikke har noget i, griber han 
en lille kæp, og tvinger den ned i 
jorden helt tæt på stammen. Heldig-
vis er mulden ikke frossen, men tilpas 
blød, så han kan arbejde den op, han 
bevæger kæppen fra side til side, så 
der skabes en lille fordybning. Han 
bruger venstre hånd til at fjerne en 
anelse mere af den kolde jord. Derpå 
åbner han højre hånd og lader noget 
glide ned i hullet. Et øjeblik er det 
som et næsten overnaturligt skær, 
stiger op fra fordybningen. Koncentre-
ret dækker han det lille hul i jorden 
til med muld og brune blade. Han er 
tilbage på stien. Man kan se på hans 
skuldrer, at hans krop slapper mere 
af nu. Han ser sig igen til begge sider, 
der er fri bane. Med et gådefuldt blik 
ser han ud over havet, imens han 
trækker den friske luft dybt ned i 
lungerne. Den underlige opgave er 
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer 
næste skridt…  

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen  
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.  
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet  
dekorationsmaler se: ngpart.com

Han bevæger sig med hektiske 
bevægelser nedad Havne-
trappen. Højre hånd knuger 

hårdt om en genstand, så hårdt, at 
hans knoer bliver hvide. Februarkul-
den slår indover ham. Bilerne sum-
mer, og det lugter svagt af udstød-
ning, da han når trappens fod. Et 
stykke før lyskrydset sætter han 
i løb, og haster over for rødt. Piet 
må videre, det kan ikke gå stærkt 
nok. Han søger ned imod havnen. 
Krydser vejen. Han sætter tempoet 
yderligere op. Forbi fiskehandleren 
og skaterområdet. Han er en god 
løber og når hurtigt Christiansmin-
destien. Over for roklubben står 
der et gammelt træ. Piet standser. 
Knoerne er fortsat hvide, fordi 
han krammer hånden så hårdt og 
hemmelighedsfuldt sammen, som 
rummer den noget ganske forun-
derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
ved det, men ser sig til begge sider. 
Der er ingen mennesker på stien. 
Med få adrætte skridt er han omme 
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Smørrebrød · Brunch · Buffeter 
Forretter · Hovedretter

Konfirmationer

CHRISTIANS MADHUS
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Bøsøre Entreprenør & Ud-
lejning udvider maskinpar-
ken og flytter til nye meget 
større lokaler

”På udlejningssiden har vi især 
fokus på tungere materiel, som 
man kan leje både med og uden 
fører”, fortæller indehaver Martin 
Tofte Hansen. ”Vi koncentrerer os 

BØSØRE ENTREPRENØR & UDLEJNING APS 
Danmarksvej 13, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 62 81 35, bosorefaktura@gmail.com 

Det vi ikke har 
det skaffer vi

om specielt materiel, herunder en 
række såkaldte kompaktmaskiner 
som har stor kapacitet, men fyl-
der mindre i landskabet end tra-
ditionelle entreprenørmaskiner. 
Kompaktmaskinerne kommer let 
omkring, hvor der er trange plads-
forhold og ses ofte i forbindelse 
med kloak- og vejarbejde i byom-
råder. Vi har netop investeret i en 
maskinundervogn af levelizer-ty-

pen, der er et ideelt hjælpemiddel 
til løsning af en lang række entre-
prenøropgaver på skråninger. Her 
kan levelizeren klare helt op til 50 
graders hældning. 
Når det gælder entreprenøropga-
ver spænder vi lige fra etablering 
af indkørsler for private til større 
specialopgaver for en lang række 
erhvervskunder, kommuner og of-
fentlige institutioner. 

En spændende og hastigt vok-
sende aktivitet er rensning af 
søer, åer og vandløb med brug af 
et specialudviklet amfibiekøretøj. 
Bøsøre Entreprenør & Udlejning 
spænder utroligt vidt. Følg os på 
Facebook og tjek vores mange ak-
tiviteter. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte firmaet for 
mere info”, slutter Martin Tofte 
Hansen.  

1-1_Bøsøre Entreprenør & Udlejning_3-19.indd   1 08/04/2019   21.13
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Unikke
selskabslokaler

midt i Svendborg
Den Blå Kirke ligger på

Lundevej i hjertet af Svendborg.

Her finder du et af Fyns mest unikke
møde- og selskabslokaler, der danner de

perfekte rammer om både forretningsmøder
og private arrangementer så som...

Bryllup
Fødselsdag
Konfirmation

Firmaarrangement
Konference

-og meget mere!

Kontakt os på følgende måder:
Tlf. 60 38 13 67 - www.denblaakirke.dk

Lundevej 5 - 5700 Svendborg

Hundstrup
vej

Filippavej

Hundstrup

Filippavej 41- Hundstrup
5762 Vester Skerninge

Vi ligger i
Hundstrup
mellem

Svendborg
og Faaborg.

Gartneriet
Filippa

har igen åbent alle ugens dage.

ALT I
BLOMSTER

Åbningstider:
Alle dage også lørdage og

søndage kl. 9-17

44 December 2018

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup 
5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

Skal dine dæk på hotelferie?
Gratis

Oplev stemningen på 
Café/Restaurant Øret

Frokost & brunch 
kl. 10-15

A la carte 
kl. 15-21

Cocktailbar 
– efter køkkenet er lukket

Vi tager udgangspunkt i lokale økologiske råvarer

Vindebyørevej 50, 5700 Svendborg 
22 90 31 32, www.øret.dk
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Er man til en tur på vandet, så kan 
man roligt henvende sig til Life-
plan Kajak & Friluftsliv, der netop 
er flyttet i nye lokaler på Østre 
Havnevej i Svendborg. De står for 
både salg og udlejning af kajakker, 
og har man brug for ekstraudstyr i 
form af dragter eller andet – så fin-
des det også i butikken.
- Jeg importerer kajakker og sæl-
ger business to business, men også 
til slutbrugere, som her i butikken, 
siger Frederik Laursen, der er in-
dehaver af firmaet. Vores kajakker 
er af mærket Point 65 grader Nord 
fra Sverige, som også kan fås som 

modulkajak, der kan laves til både 
en single som en dobbeltkajak.
- Som den eneste i Danmark har jeg 
også foldekajakker af mærket Oru 
Kayak. Det er en fuldblods havka-
jak, der kan foldes sammen og være 
i en lille rygsæk, - og så vejer den 
kun 14 kg.
De større kunder er kajakforret-
ninger, udlejning samt skoler, der 
ved aktiviteter lejer klassesæt med 
10-15 kajakker. I butikken har de 
også alt tilbehør til kajak og out-
door som pagajer og veste, neopren 
dragter, uldundertøj, telte, sovepo-
ser og liggeunderlag.

- En stor del af forretningen er 
udlejning med udgangspunkt fra 
Christiansminde Hotel, som vi har 
et fantastisk samarbejde med. Her 
laver vi også undervisning og gui-
dede ture.
Lifeplan har også cykeludlejning 
med både citycykler og mountain-
bikes. Det er med udgangspunkt 

fra CykelTutten på Frederiksø, - og 
ellers fra butikken på Østre Havne-
vej samt Hotel Christiansminde.
- Når vi lejer cykler ud, så er det 
ofte også til grupper, enten firma- 
eller kundegrupper. Her kan vi 
også sørge for, at de får madkurven 
med, som vi også gør det ved kajak-
grupper.   

Lifeplan er en god partner til friluftslivet 
med kajak eller på cykel

SUP · Kanoer · Tilbehør · Kajakker · Undervisning · 
Udlejning af kajakker · Kajak & Outdoor beklædning

Østre Havnevej 47, 5700 Svendborg, Tlf.: +45 25 57 70 94, lifeplaninvest@gmail.com / www.kajakogfriluftsliv.dk

Østre Havnevej 47, 5700 Svendborg, Tlf.: +45 25 57 70 94, lifeplaninvest@gmail.com / www.kajakogfriluftsliv.dk

Et aktivt 
friluftsliv  
er godt for 
krop og sjæl

1-2_LifePlan_A_3-19.indd   1 11/04/2019   16.08

Åben/Open/
Geöffnet von

12.4 - 30.9 2019
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KIG IND
- og hør mere om den

nye Vølund F2120.

Vi laver gerne et uforpligtende

tilbud og en beregning på,

hvad du kan spare på din

varmeregning...

EN AF
MARKEDETS
BEDSTE
VARMEPUMPER
Den nye serie af luft/vand-varmepumper fra Vølund Varmeteknik

klarer det ekstreme… og udvinder varme af luften udenfor,
selv om udetemperaturen rasler ned til minus 25 grader.

Med nyudviklet teknik er den nye luft/vand-varmepumpe med andre
ord en god investering, som betaler sig hjem på færre år. Og så er der
endda tale om et utroligt lavt lydniveau!

Se, dette kalder vi et virkeligt gennembrud
indenfor husopvarmning, så kontakt
din VVS-installatør og hørmere
omden epokegørende nyhed.

Her finder du os:
• Nordre Ringvej 18, Svendborg
• Spodsbjergvej 137, Rudkøbing • info@vvssydfyn.dk

Tlf. 65 51 12 44 Tlf. 62 22 55 26

VØLUND
F2120

G I V E R M E R E E N D5GA N G E
S Å M E G E T VA R M E

VØLUND
F2120

40 April 2019

S  iden Lars Løkke Rasmussens 
V-K-regeringen indførte 

Håndværkerfradraget i 2011 for 
at få hjulene til at rulle igen oven 
på finanskrisen, har skiftende 
regeringer og støttepartier bak-
ket mere eller mindre helhjertet 
op om ordningen ved de årlige 
forhandlinger om nationens bud-
getter.
Håndværkerfradraget – eller Boli-
gJobordningen, som den officielt 
hedder – har vist sig som så godt 
et politisk redskab, at det fra 2018 
er blevet permanent. Det skulle 
gerne betyde ro om ordningen, 
men samtidig betyder det også, 
at man med mindre snak om fra-
draget kan overse mulighederne 
for at lade Skat tage en del af 
udgiften.
Det ville jo være ærgerligt, så her 
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TIL
OPSLAGSTAVLEN
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Om det er nyinstallationer, kølean-
læg eller service på eksisterende in-
stallationer, så kan man trygt hen-
vende sig til Drost El Service, der 
har erfaring og stor kompetence 
indenfor faget.
Drost El Service blev stiftet i 2016 
og kører nu på den fjerde sæson, - 
og det er gået stærkt siden firmaet 
blev stiftet. Firmaet tæller i dag 
seks medarbejdere, heraf to lær-
linge.
- Det var en gammel drøm, der 
skulle afprøves, - og det var det helt 

rigtige, siger Morten Drost, der er 
uddannet elektriker og med 20 års 
erfaring at bygge firmaet på. Fra at 
være alene om alt i firmaet, så blev 
det hurtigt til, at min hustru Anet-
te sagde sit job op, og blev en del af 
firmaet, hvor hun står for alt det 
administrative. I dag har vi også 
ansat to ekstra svende samt har to 
lærlinge, der får bygget ekstra på 
deres uddannelse efter egne ønsker. 
Jeg er selv uddannet køletekniker, 
og vi laver indenfor køle- og fryse-
rum, miljørigtigt opsat installatio-

ner og vedligeholdelse. Her har den 
ene lærling i øvrigt også ønsket at 
få køleuddannelsen.

Drost El Service laver stort set alle 
elløsninger og er gerne med ved 
renoveringer og nybygninger både 
ved private som erhverv og bolig-
foreninger, som de også servicerer 
og laver al service for. 
- Vi passer og vedligeholder også 
flere kirker. Det er specielt, for der 
er mange fredningsrestriktioner 
forbundet med det arbejde. Her 

gælder det om at være påpasselig, - 
men det er altid spændende.
Firmaet har lige afsluttet en anden 
spændende opgave – Intelligent 
bygningsstyring. Det betyder, at 
man via sin mobiltelefon kan styre 
alle installationer i huset. Det er 
noget, som flere er begyndt at be-
nytte sig af at få installeret.

Drost El Service kører og løser op-
gaver primært i det sydfynske om-
råde. Men løser også opgaver over 
hele Fyn  

God gang  
i elbranchen
Drost El Service er en god partner til alt elarbejde

Tvedvej 127 · 5700 Svendborg · Tlf.: 41 43 61 67
drostelservice@gmail.com · www.drostelservice.dk

35 års jubilæum

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

venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen
søndag 3. marts
kl. 10.00-14.00

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.

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

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

www.drostelservice.dk

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

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

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

mitsvendborg.dk 35

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

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

murermesterjonasbay.dk
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Bodøvej 9A • 5700 Svendborg
Telefon 62 21 39 09

svendborgautolak@mail.dk

Hvad kan vi:
• Lakering af biler og varevogne

• Lakering af motorcykel
• Vi laver flotte effekter med airbrush

• Lakering af diverse indbo

Ring og få et godt tilbud

v/Jørgen E. Kristensen, Vidjekrogen 1C, Skårup

Glædelig Jul

Bestil enmalerpå telefon23613829

Kære kunder
Tak for den varme velkomst.
ønskes alle en glædelig jul,

samt et godt nytår

På glædeligt gensyn i 2018.

Den lille salon
v/Lene Matthiesen ∙ Bispeløkken 1 ∙ 5700 Svendborg

Tlf: 42601829 ∙ www.denlillesalon.com

T
I

Tlf. 5132 8992
blikkenslager@live.dk

likkenslagerBv ������� n������

e� ������ �������� ��� 
�� �� �������������� �����
�� ������ � ��18

Mobil 6134 6919
br��n K��rnnee� www.�k�yg.dk

bK�ygønsker���es�nekunder
Eng��de��g �u��get �ykke�r�ngendenytår

Pågensyn ��018

Fyns Køleservice
ApS

John Madsen

Telefon 21 65 30 71 · www.fynskoekeservice.dk

Installation og reparation
a KKllii anlægg, VV ppeerr EErhverv og private

Aircondition: EEDDBB Teknikrum
Frost: rr · IIsterningmaskiner

Køl: KKøøl mm m tre · Industrikøleskabe.

LUKKET FRA
22. DECEMBER TIL
OG MED 2. JANUAR

Murer - kloak- betonarbejde
Jordarbejde
Isokærn

Vi lover godt
håndværk
og er omfattet af

Torben Danekilde
MURERMESTER APS
AUT. KLOAKMESTEE

Tlf. 40 27 03 3334

SSttattiionsve 555 • 5771 SStenstrup

Ønsket om en Glædelig jul og et
lykkebringende Nytår

På gensyn i 2018

• Slamsugning
• Spuling
• Kloak-TV
• Industrirengøring

Svendborg
Kloakservice

Ryttermarken 3 ∙ 5700 Svendborg ∙ Tlf. 6221 1484622 484

Tved Forsamlingshus
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Vi ses i 2018

Skolevej 4 - 5700 Svendborg

Telefon 62214915

Snedkermester
Rudi Samsboe

Tlf. 20 89 31 06
mail@samsboe.dk

Glædelig jul
og godt nytår.

RECKE
Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18

www.recke-el.dk

Ap
SEl

Alt hvad du tænder på

n ker glædelig jul &
godt nytår!

CR Revision
Registreret revisor

v/ Richard Christensen
Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg
Web: www.cr-revision.dk
Email: cr@cr-revision.dk

Telefon 62 21 40 35

ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR!

Venlig hilsen
Conni Jeppesen
Bjernemarksvej 3,Tåsinge

Tlf. 6222 0300

Gudme
Lokalhistoriske Forening
Ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere

en glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.

På gensyn i 2018.

B t lBestyrelsen.

MED VORES EKSPERTISE LEVERER VI 
ALTID EN SERVICE I TOPKVALITET

Dører · Vinduer · Køkkener · Renovering

Lars Henning Brandstrup 
24 27 26 89  .  mail@lhbregnskab.dk

Bogføring, rapportering, årsregnskab/rapport, 
selvangivelse, skat og økonomisk rådgivning 

mv. tilbydes alle typer af små og mellem store 
virksomheder af tidligere registreret revisor 

HD(R) med mere end 35 års erfaring.
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Nyt projekt skal spore unge ind 
på sosu-skolerne  
På Sydfyns Fri Fagskole er man gået sammen med 
de øvrige frie fagskoler og SOSU-Danmark om, at 
udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, 
der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til 
SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motive-
rede unge vælger en karrierevej indenfor omsorgs-
arbejde. 

Der bliver stor mangel på ”varme hænder” i frem-
tidens velfærdssamfund, og projektet er en del af 
regeringens strategi for at skabe mere synlighed 
om social- og sundhedsuddannelserne. Projektet 
har fået bevilget en halv million kroner af under-
visningsministeriet til at udvikle nye inspirerende 
undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggen-
de aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår. 

Frie Fagskoler kan som Danmarks nye erhvervsret-
tede kostskoleform byde ind med alternative prak-
tiske undervisningsforløb, der i et inspirerende og 
eksperimenterende kostskolemiljø søger at bygge 
bro mellem grundskole og erhvervsuddannelse via 
et målrettet 10. skoleår.  

SOSU-skolerne byder ind med ekspertviden på, hvad 
SOSU-elever skal kunne på SOSU-uddannelsen, 
og deres bidrag til projektet vil i høj grad være at 
kvalificere frie fagskolers arbejde med at hjælpe en 
branche med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og 
samtidigt hjælpe unge med at finde en meningsfyldt 
retning ift. uddannelse og job. 

Selvom projektet bygger oven på allerede eksiste-
rende aktiviteter og erfaringer, er det klart intenti-
onen at bruge erfaringer til at gå helt nye veje med 
blandt andet praksisnær afklaring og virkeligheds-
nær vejledning for at hjælpe de unge i gang med en 
SOSU-uddannelse. 

”Frie Fagskoler arbejder for at fremme de kloge 
hænder – og dem er der rigtigt mange af i fol-
keskolen. Folkeskolens elever vil kunne udfolde 
deres praktiske og kreative potentialer, hvis de får 

Fakta om Frie Fagskoler
Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og 
efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en 
række centrale punkter:
- Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og 
erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
- Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 
års skolegang, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
- Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og 
erhvervsforberedende kostskoler. 

På Sydfyns Fri Fagskole har man både linje CARE, som er rettet mod 
SOSU, men også linjerne Game Design, Turisme, oplevelser & Gastro-
nomi og en ridelinje. 

praktisk og virkelighedsnær undervisning. Vi vil derfor 
arbejde for at udbrede projektets resultater til folke-
skolen”, siger Henrik Karup, forstander på Sydfyns Fri 
Fagskole og uddyber perspektiverne i projektet:
- Det er et fremsynet projekt, som vi er stolte af at være 
en del af. Frie Fagskoler har gode erfaringer med tilbud 
til de unge om en blanding af målrettet praksisfaglig-
hed og livsstilsundervisning. Projektet her sikrer, at Frie 
Fagskoler fremover også har højt kvalificerede tilbud, 
der sikrer den praktiske vej til SOSU-assistent, SOSU 
hjælper eller sygeplejerske”.

Maja og Simone tager 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagskole og får 
både et spændende kostskoleår, samtidig med at de forbereder sig 
til deres kommende ungdomsuddannelse. (foto: Sydfyns Fri Fagsko-
le)
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup · Tlf: 6223 1328 · www.sydfynsfrifagskole.dk | post@sydfynsfrifagskole.dk

FREMTIDEN TILHØRER DE KOMPETENTE

Vi uddanner folk

Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

FREMTIDEN 
TILHØRER

DE KOMPETENTE

AMU-Fyn
er Danmarks største

udbyder af
arbejdsmarkedsuddannelser
Knap 30.000 personer deltager hvert år i et kursusforløb på 

AMU-Fyn i samarbejde med vores mere end 110 ansatte. 
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig og personlig 
opkvalificering, således at medarbejdernes værdi på 

arbejdsmarkedet optimeres og sørger for, at virksomhederne 
til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden 

for AMU-Fyn’s målgrupper. 

AMU-Fyn er Danmarks absolut største udbyder af arbejds-
markedsuddannelser med fremtidig fokus på kvalitet og service.
 
Vil du høre mere om AMU-Fyn’s udbud af erhvervsuddannelser og 
AMU-kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores 
konsulenter på tlf. 66 13 66 70.

Vi tilbyder et bredt udvalg 
af serviceprodukter:
@ Salg af hardware: PC, tablets, printer, tilbehør

@ Salg af software: Windows, antivirus, officeprogrammer

@ Installation / klargøring af: PC, tablets, smartphones og GPS

@ Opdatering af: PC, tablets, smartphones og GPS

@ Back-up og reinstallation af PC

@ Fjernelse af Virus, Spyware og Malware

@ Nem ID/Netbank opsætning og support

@ E-Boks opsætning og support

@ Mailopsætning

@ Udskiftning af skærm på 
     mobil og tablet

Find os og like os på facebook.

Sofiendalvej 10b | Strib
5500 Middelfart | Tlf. 2993 8888

kontakt@it-apoteket.dk
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Står det til SEF Energi 
skal det være både nem-
mere og billigere for de 
sydfynske borgere at 
skifte oliefyret ud med 
et mere klimavenligt 
varmeanlæg. Derfor har 
den sydfynske energi-
virksomhed nu valgt 
at lancere et helt nyt 
koncept: 
SEF Nærvarme. For en 
fast abonnementspris 
om måneden får kunden 
installeret luft til vand-
varmepumpe - helt uden 
uforudsete udgifter.

7 fordele ved  
SEF Nærvarme
1. Du er med til at 

nedsætte forbruget af 
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Nyt projekt skal spore unge ind 
på sosu-skolerne  
På Sydfyns Fri Fagskole er man gået sammen med 
de øvrige frie fagskoler og SOSU-Danmark om, at 
udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, 
der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til 
SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motive-
rede unge vælger en karrierevej indenfor omsorgs-
arbejde. 

Der bliver stor mangel på ”varme hænder” i frem-
tidens velfærdssamfund, og projektet er en del af 
regeringens strategi for at skabe mere synlighed 
om social- og sundhedsuddannelserne. Projektet 
har fået bevilget en halv million kroner af under-
visningsministeriet til at udvikle nye inspirerende 
undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggen-
de aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår. 

Frie Fagskoler kan som Danmarks nye erhvervsret-
tede kostskoleform byde ind med alternative prak-
tiske undervisningsforløb, der i et inspirerende og 
eksperimenterende kostskolemiljø søger at bygge 
bro mellem grundskole og erhvervsuddannelse via 
et målrettet 10. skoleår.  

SOSU-skolerne byder ind med ekspertviden på, hvad 
SOSU-elever skal kunne på SOSU-uddannelsen, 
og deres bidrag til projektet vil i høj grad være at 
kvalificere frie fagskolers arbejde med at hjælpe en 
branche med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og 
samtidigt hjælpe unge med at finde en meningsfyldt 
retning ift. uddannelse og job. 

Selvom projektet bygger oven på allerede eksiste-
rende aktiviteter og erfaringer, er det klart intenti-
onen at bruge erfaringer til at gå helt nye veje med 
blandt andet praksisnær afklaring og virkeligheds-
nær vejledning for at hjælpe de unge i gang med en 
SOSU-uddannelse. 

”Frie Fagskoler arbejder for at fremme de kloge 
hænder – og dem er der rigtigt mange af i fol-
keskolen. Folkeskolens elever vil kunne udfolde 
deres praktiske og kreative potentialer, hvis de får 

Fakta om Frie Fagskoler
Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og 
efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en 
række centrale punkter:
- Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og 
erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
- Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 
års skolegang, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
- Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og 
erhvervsforberedende kostskoler. 

På Sydfyns Fri Fagskole har man både linje CARE, som er rettet mod 
SOSU, men også linjerne Game Design, Turisme, oplevelser & Gastro-
nomi og en ridelinje. 

praktisk og virkelighedsnær undervisning. Vi vil derfor 
arbejde for at udbrede projektets resultater til folke-
skolen”, siger Henrik Karup, forstander på Sydfyns Fri 
Fagskole og uddyber perspektiverne i projektet:
- Det er et fremsynet projekt, som vi er stolte af at være 
en del af. Frie Fagskoler har gode erfaringer med tilbud 
til de unge om en blanding af målrettet praksisfaglig-
hed og livsstilsundervisning. Projektet her sikrer, at Frie 
Fagskoler fremover også har højt kvalificerede tilbud, 
der sikrer den praktiske vej til SOSU-assistent, SOSU 
hjælper eller sygeplejerske”.

Maja og Simone tager 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagskole og får 
både et spændende kostskoleår, samtidig med at de forbereder sig 
til deres kommende ungdomsuddannelse. (foto: Sydfyns Fri Fagsko-
le)

Nyt projekt skal spore unge ind 
på sosu-skolerne  
På Sydfyns Fri Fagskole er man gået sammen med 
de øvrige frie fagskoler og SOSU-Danmark om, at 
udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, 
der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til 
SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motive-
rede unge vælger en karrierevej indenfor omsorgs-
arbejde. 

Der bliver stor mangel på ”varme hænder” i frem-
tidens velfærdssamfund, og projektet er en del af 
regeringens strategi for at skabe mere synlighed 
om social- og sundhedsuddannelserne. Projektet 
har fået bevilget en halv million kroner af under-
visningsministeriet til at udvikle nye inspirerende 
undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggen-
de aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår. 

Frie Fagskoler kan som Danmarks nye erhvervsret-
tede kostskoleform byde ind med alternative prak-
tiske undervisningsforløb, der i et inspirerende og 
eksperimenterende kostskolemiljø søger at bygge 
bro mellem grundskole og erhvervsuddannelse via 
et målrettet 10. skoleår.  

SOSU-skolerne byder ind med ekspertviden på, hvad 
SOSU-elever skal kunne på SOSU-uddannelsen, 
og deres bidrag til projektet vil i høj grad være at 
kvalificere frie fagskolers arbejde med at hjælpe en 
branche med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og 
samtidigt hjælpe unge med at finde en meningsfyldt 
retning ift. uddannelse og job. 

Selvom projektet bygger oven på allerede eksiste-
rende aktiviteter og erfaringer, er det klart intenti-
onen at bruge erfaringer til at gå helt nye veje med 
blandt andet praksisnær afklaring og virkeligheds-
nær vejledning for at hjælpe de unge i gang med en 
SOSU-uddannelse. 

”Frie Fagskoler arbejder for at fremme de kloge 
hænder – og dem er der rigtigt mange af i fol-
keskolen. Folkeskolens elever vil kunne udfolde 
deres praktiske og kreative potentialer, hvis de får 

Fakta om Frie Fagskoler
Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og 
efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en 
række centrale punkter:
- Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og 
erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
- Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 
års skolegang, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
- Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og 
erhvervsforberedende kostskoler. 

På Sydfyns Fri Fagskole har man både linje CARE, som er rettet mod 
SOSU, men også linjerne Game Design, Turisme, oplevelser & Gastro-
nomi og en ridelinje. 

praktisk og virkelighedsnær undervisning. Vi vil derfor 
arbejde for at udbrede projektets resultater til folke-
skolen”, siger Henrik Karup, forstander på Sydfyns Fri 
Fagskole og uddyber perspektiverne i projektet:
- Det er et fremsynet projekt, som vi er stolte af at være 
en del af. Frie Fagskoler har gode erfaringer med tilbud 
til de unge om en blanding af målrettet praksisfaglig-
hed og livsstilsundervisning. Projektet her sikrer, at Frie 
Fagskoler fremover også har højt kvalificerede tilbud, 
der sikrer den praktiske vej til SOSU-assistent, SOSU 
hjælper eller sygeplejerske”.

Maja og Simone tager 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagskole og får 
både et spændende kostskoleår, samtidig med at de forbereder sig 
til deres kommende ungdomsuddannelse. (foto: Sydfyns Fri Fagsko-
le)

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup · Tlf: 6223 1328 · www.sydfynsfrifagskole.dk | post@sydfynsfrifagskole.dk



En professionel møde, kursus  
og konference oplevelse!

Frederik VI’s Hotel og Konferencecenter – Rugårdsvej 590 – 5210 – Odense NV - Tlf.: 6594 1313 – Mail: reception@f6h.dk – www.f6h.dk

1-2_Odeon_Frederik den 6_3-19.indd   1 10/04/2019   08.57

Bliv forårsklar – ring 22 58 47 42

Håndværkervænget 5, Tved – 5700 Svendborg
Mobil 22 58 47 42

                      Juhl P 
Pas på dit eget og andres helbred 
Brug RONDA klasse H støvsuger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhl P Salg og service 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup 

Tlf. 20836101 
www.juhlp.dk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhl P Salg og service  Bank: Fynske Bank 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup  Konto: 0815-3531128159 
Tlf. 20836101   IBAN: DK0308153531128159  www.juhlp.dk 
CVR: 11269893   SWIFT: VESBDK22  post@juhlp.dk 

Det er sæson for brolægningsarbej-
det, og det mærkes også hos Jack ś 
Brolægning, der er specialiseret og 
meget erfaren indenfor området. 
Så står man og skal have udført 
brolægning – små som store op-
gaver eller anlagt græsplæne, - så 
er det en god partner at alliere sig 
med. Firmaet laver brolægning 
og alt flisearbejde samt anlægger 
græsplæner for såvel private som 
erhverv.
- Efter at have arbejdet i flere år 

som brolægger, så besluttede jeg i 
2007 at starte op for mig selv, si-
ger Jack Andersen, - og det er gået 
rivende. Jeg har ikke kedet mig 
– der har været godt travlt. Jeg 
arbejder både med egne opgaver, 
men også som underleverandør for 
andre entreprenører, der skal have 
lavet brolægningsopgaver. Så der 
er godt gang i stenene, og der er 
meget der rører på sig i øjeblikket.

Jack ś Brolægning arbejder mest 

i det fynske, men udfører også 
opgaver i de andre landsdele, når 
opgaverne melder sig og er til det. 
Firmaet lægger vægt på god koor-
dinering med høj fleksibilitet, kon-
kurrencedygtige priser og natur-
ligvis en professionel maskinpark, 
der kan løfte opgaven.

- Ingen opgave er ens, og det er 
vores opgave at finde den bedste 
løsning ud fra de krav, den enkelte 
opgave stiller, og vi kommer gerne 

ud og beser projektet ganske ufor-
pligtende.

Firmaet løser opgaver fra brolæg-
ning af store boligområder, institu-
tioner, butikkers parkeringsplad-
ser til private havemure, gangstier 
og terrasser. De er specialiseret in-
den for brolægningsarbejde, - og 
varetager gerne en totalløsning, 
hvor de afslutter brolægningsar-
bejdet med at planere og anlægge 
græs/belægning. 

Brolægning af  
høj kvalitet

Jack´s Brolægning løser små og store brolægningsopgaver og gerne 
som totalløsninger med planering af anlæggelse af græsplæner

Jack´s Brolægning · Hestehavevej 28 · 5792 Årslev  
Tlf.: 22 18 49 22 · jack@jacksbrolaegning.dk · www.jacksbrolaegning.dk
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Jack ś Brolægning arbejder mest 

i det fynske, men udfører også 
opgaver i de andre landsdele, når 
opgaverne melder sig og er til det. 
Firmaet lægger vægt på god koor-
dinering med høj fleksibilitet, kon-
kurrencedygtige priser og natur-
ligvis en professionel maskinpark, 
der kan løfte opgaven.

- Ingen opgave er ens, og det er 
vores opgave at finde den bedste 
løsning ud fra de krav, den enkelte 
opgave stiller, og vi kommer gerne 

ud og beser projektet ganske ufor-
pligtende.

Firmaet løser opgaver fra brolæg-
ning af store boligområder, institu-
tioner, butikkers parkeringsplad-
ser til private havemure, gangstier 
og terrasser. De er specialiseret in-
den for brolægningsarbejde, - og 
varetager gerne en totalløsning, 
hvor de afslutter brolægningsar-
bejdet med at planere og anlægge 
græs/belægning. 

Brolægning af  
høj kvalitet

Jack´s Brolægning løser små og store brolægningsopgaver og gerne 
som totalløsninger med planering af anlæggelse af græsplæner

Jack´s Brolægning · Hestehavevej 28 · 5792 Årslev  
Tlf.: 22 18 49 22 · jack@jacksbrolaegning.dk · www.jacksbrolaegning.dk

Hvis man tænker over hvad BM 
står for, - så er det Biler og Motor-
cykler. Det er også lige hvad det 
handler om, når man henvender 
sig til værkstedet. Bag værkstedet 
står Per Poulsen, der stiftede BM-
Tek i 2014, - men først gik fuldtid 
med eget værksted fra april 2018, 
- og som ikke alene er erfaren i det 
mekaniske, men også det tekniske.
- Jeg har ikke fortrudt – ikke et 

sekund, og det er gået over al for-
ventning, siger Per Poulsen, der 
udfører all opgaver på biler, mc, 
trailere og varevogne. 
Per Poulsen kan sit fag, og er fag-
lig veluddannet, - og så er det ikke 
kun et arbejde, men også hobby og 
livsstil. Han har blandt andet også 
kørt mc i flere år – herunder også 
banekørsel. Hos BM-Tek bliver der 
arbejdet omhyggeligt og ærligt 

omkring problemerne, så kvalite-
ten er i top.

Per Poulsen er en allround me-
kaniker og har stor erfaring og 
teknisk uddannelse – blandt an-
det med efteruddannelse indenfor 
autotekniker, diesel, hybrid og el. 

- Vi har et stort diagnoseudstyr, 
og har lige investeret i udstyr 

til at lave bilnøgler. Det betyder 
blandt andet, at jeg uden at kode 
bilen om kan lave ny nøgle samt fra 
de helt gamle nøgler kan lave nye 
klapbilnøgler, og det kan laves in-
denfor 1-2 dage.

BM-Tek har et godt aktivt netværk 
med andre selvstændige kolleger 
og firmaer, der relaterer til bran-
chen.   

Automekaniker med teknisk snilde
BM-Tek er en god partner til opgaver med biler og motorcykler

Norgesvej 15C · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 96 39 76
bmtek18@gmail.com · www.bm-tek.dk  BM-Tek
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Forhandler

Når vi udvikler på en bil, lytter vi først og fremmest til dem, der bruger bilen hver dag. Derfor er Crafter  
også fyldt med hundredevis af gennemtænkte detaljer, som gør dit arbejde lettere. Ikke mindst nu,  
hvor du får den med automatgear uden merpris, hvis du vælger dén med 140 eller 177 hestekræfter.

Kom ned og find din favorit Crafter.

Hvad håndværkere ønsker, skal håndværkere få.

Brændstofforbrug ved bl. kørsel 11-13,9 km/l. CO2-udslip 187-237 g/km.  E  – G   
Tilbuddet gælder Volkswagen Crafter med 140 hk og 177 hk, og er ikke gældende til Crafter 30. 
Tilbuddet gælder t.o.m. 31/10-18. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Du er selv ude om det!
Crafter med automatgear  
– uden merpris.

Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

Den nye Crafter.

Volkswagen Odense

Anders
Larsen
SALGSCHEF

T: 23 99 84 29

Jacob Lehm
Rasmussen
SALGSRÅDGIVER

T: 41 78 89 80

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Jesper B.
Ørsager
SERVICERÅDGIVER

T: 43 22 36 45

ErhvervsCenter Plus: Middelfartvej 50 · 5200 Odense · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 Søndag: 10.00-16.00

 vw-odense.dk

Masser af udstyr som standard

Automatgear uden merpris. 
Udover de mange features som vi har sikret at du får med som standard 
på din nye Crafter, fx City Emergency Brake, Multikollisionsbremse og 
Sidevindsassistent, kan du nu få automatgear uden merpris. Det gælder 
dog ikke til Crafter 30 og kun i begrænset periode. 

100 % Volkswagen: Ren nytænkning. Attraktiv økonomi. Perfekt til 
bykørsel. Mere letkørt. Avancerede assistentsystemer. Markedets mest 
konkurrencedygtige TCO. Priser ekskl. moms fra kun 200.546 kr.

Så skynd dig - kontakt os allerede idag og få 
mere information så du kan slå til nu. 

Automatgear
UDEN

MERPRIS
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Masser af udstyr som standard

Automatgear uden merpris. 
Udover de mange features som vi har sikret at du får med som standard 
på din nye Crafter, fx City Emergency Brake, Multikollisionsbremse og 
Sidevindsassistent, kan du nu få automatgear uden merpris. Det gælder 
dog ikke til Crafter 30 og kun i begrænset periode. 

100 % Volkswagen: Ren nytænkning. Attraktiv økonomi. Perfekt til 
bykørsel. Mere letkørt. Avancerede assistentsystemer. Markedets mest 
konkurrencedygtige TCO. Priser ekskl. moms fra kun 200.546 kr.

Så skynd dig - kontakt os allerede idag og få 
mere information så du kan slå til nu. 

Automatgear
UDEN

MERPRIS
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- Vi har allerede fået en del af 
Volkswagens el-personbiler på ga-
der og veje. Nu kan Volkswagen 
også tilbyde varevogne på ren 
el. Først kom E-Crafter og efter 
sommerferien kommer den kendte 
Transporter og den mindre Caddy, 
siger Christoffer Tornehave.
- Det har været en særlig oplevelse 
at give nøglerne til en prøvetur i 
den nye e-Crafter til interesserede 
kunder. Når de kommer tilbage, 
så er de begejstrede over den køre-
glæde, stilhed, styrke og komfort, 

som de oplever i den gearløse kas-
sevogn.

Bykørsel og kureropgaver
Christoffer Tornehave og kolleger-
ne i VW’s erhvervsafdeling deler 
den opfattelse, at her er fremtiden 
for køreglæde i store kassevogne. 
- Den er velegnet i byerne: CO2-fri 
og lydløs.

- Vi har også erfaring for, at den 
er velegnet til kuréropgaver og 
transportopgaver i større byer og 

store arbejdspladser som for ek-
sempel i lufthavne. 
- Når vi udvikler på en bil, så lytter 
vi først og fremmest til dem, der 
bruger bilen hver dag, siger Chri-
stoffer Tornehave.
-  Derfor er Crafter også fyldt med 
hundredevis af gennemtænkte 
detaljer, som gør arbejdet lettere. 
Den er f.eks. født med standardud-
styr som lane assist der holder dig 
inden for striberne, sidevindsas-
sistent samt city emergency brake, 
der bremser for dig i tilfælde af 

man overser en forhindring for-
ude.
-Vi ser, at et stigende antal hånd-
værkere og erhvervsdrivende 
ændrer adfærd og går over til el. 
Noget, der også lægges mærke til 
i ejernes kundekreds.
e-Crafter er udstyret med liti-
umion-batterier, og de er nu så 
kompakte, at de kan monteres på 
en pladsbesparende måde i kasse-
vognens bund. I motorrummet sid-
der en let elmotor, der har en impo-
nerende accellerationsevne.  

CO2-fri  
køreglæde
- Fremtidens varebil overrasker garvede chauffører i 
alle brancher, siger Christoffer Tornehave,  
der er salgsrådgiver i Volkswagen Odense.

Forhandler

Når vi udvikler på en bil, lytter vi først og fremmest til dem, der bruger bilen hver dag. Derfor er Crafter  
også fyldt med hundredevis af gennemtænkte detaljer, som gør dit arbejde lettere. Ikke mindst nu,  
hvor du får den med automatgear uden merpris, hvis du vælger dén med 140 eller 177 hestekræfter.

Kom ned og find din favorit Crafter.

Hvad håndværkere ønsker, skal håndværkere få.

Brændstofforbrug ved bl. kørsel 11-13,9 km/l. CO2-udslip 187-237 g/km.  E  – G   
Tilbuddet gælder Volkswagen Crafter med 140 hk og 177 hk, og er ikke gældende til Crafter 30. 
Tilbuddet gælder t.o.m. 31/10-18. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Du er selv ude om det!
Crafter med automatgear  
– uden merpris.

Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

Den nye Crafter.

Volkswagen Odense

Anders
Larsen
SALGSCHEF

T: 23 99 84 29

Jacob Lehm
Rasmussen
SALGSRÅDGIVER

T: 41 78 89 80

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Jesper B.
Ørsager
SERVICERÅDGIVER

T: 43 22 36 45
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Udover de mange features som vi har sikret at du får med som standard 
på din nye Crafter, fx City Emergency Brake, Multikollisionsbremse og 
Sidevindsassistent, kan du nu få automatgear uden merpris. Det gælder 
dog ikke til Crafter 30 og kun i begrænset periode. 

100 % Volkswagen: Ren nytænkning. Attraktiv økonomi. Perfekt til 
bykørsel. Mere letkørt. Avancerede assistentsystemer. Markedets mest 
konkurrencedygtige TCO. Priser ekskl. moms fra kun 200.546 kr.

Så skynd dig - kontakt os allerede idag og få 
mere information så du kan slå til nu. 

Automatgear
UDEN

MERPRIS
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- Vi har allerede fået en del af 
Volkswagens el-personbiler på ga-
der og veje. Nu kan Volkswagen 
også tilbyde varevogne på ren 
el. Først kom E-Crafter og efter 
sommerferien kommer den kendte 
Transporter og den mindre Caddy, 
siger Christoffer Tornehave.
- Det har været en særlig oplevelse 
at give nøglerne til en prøvetur i 
den nye e-Crafter til interesserede 
kunder. Når de kommer tilbage, 
så er de begejstrede over den køre-
glæde, stilhed, styrke og komfort, 

som de oplever i den gearløse kas-
sevogn.

Bykørsel og kureropgaver
Christoffer Tornehave og kolleger-
ne i VW’s erhvervsafdeling deler 
den opfattelse, at her er fremtiden 
for køreglæde i store kassevogne. 
- Den er velegnet i byerne: CO2-fri 
og lydløs.

- Vi har også erfaring for, at den 
er velegnet til kuréropgaver og 
transportopgaver i større byer og 

store arbejdspladser som for ek-
sempel i lufthavne. 
- Når vi udvikler på en bil, så lytter 
vi først og fremmest til dem, der 
bruger bilen hver dag, siger Chri-
stoffer Tornehave.
-  Derfor er Crafter også fyldt med 
hundredevis af gennemtænkte 
detaljer, som gør arbejdet lettere. 
Den er f.eks. født med standardud-
styr som lane assist der holder dig 
inden for striberne, sidevindsas-
sistent samt city emergency brake, 
der bremser for dig i tilfælde af 

man overser en forhindring for-
ude.
-Vi ser, at et stigende antal hånd-
værkere og erhvervsdrivende 
ændrer adfærd og går over til el. 
Noget, der også lægges mærke til 
i ejernes kundekreds.
e-Crafter er udstyret med liti-
umion-batterier, og de er nu så 
kompakte, at de kan monteres på 
en pladsbesparende måde i kasse-
vognens bund. I motorrummet sid-
der en let elmotor, der har en impo-
nerende accellerationsevne.  

CO2-fri  
køreglæde
- Fremtidens varebil overrasker garvede chauffører i 
alle brancher, siger Christoffer Tornehave,  
der er salgsrådgiver i Volkswagen Odense.
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Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

Den nye Crafter.

Volkswagen Odense

Anders
Larsen
SALGSCHEF

T: 23 99 84 29

Jacob Lehm
Rasmussen
SALGSRÅDGIVER

T: 41 78 89 80

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Jesper B.
Ørsager
SERVICERÅDGIVER

T: 43 22 36 45

ErhvervsCenter Plus: Middelfartvej 50 · 5200 Odense · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 Søndag: 10.00-16.00

 vw-odense.dk

Masser af udstyr som standard

Automatgear uden merpris. 
Udover de mange features som vi har sikret at du får med som standard 
på din nye Crafter, fx City Emergency Brake, Multikollisionsbremse og 
Sidevindsassistent, kan du nu få automatgear uden merpris. Det gælder 
dog ikke til Crafter 30 og kun i begrænset periode. 

100 % Volkswagen: Ren nytænkning. Attraktiv økonomi. Perfekt til 
bykørsel. Mere letkørt. Avancerede assistentsystemer. Markedets mest 
konkurrencedygtige TCO. Priser ekskl. moms fra kun 200.546 kr.

Så skynd dig - kontakt os allerede idag og få 
mere information så du kan slå til nu. 

Automatgear
UDEN

MERPRIS

OD VW Crafter 148x210.indd   1 12/09/2018   14.03



MILJØRIGTIGE LØSNINGER SPARER PENGE
tilbage i tanken, hvor enzymer / 
microber æder olien. Her ligger 
der også en besparelse, idet der 
ikke er brug for ventilationssy-
stem eller åndedrætsværn. Det 
giver en miljømæssig afrens-
ning, samt den er til glæde for 
medarbejderne, som bliver bedre 
beskyttet.

Seneste nye produkt er et Pro-
laq-System, der bruges til af-
rensning af malerpistoler efter 
brug.

Bio-Circle er innovative og ud-
vikler hele tiden for at få det 
grønne til at arbejde, - og det er 
fremtiden.

Bio-Circle sørger for den 
rigtige miljøløsning til 
værksteder og industri

Prisen som Årets Iværksætter-
virksomhed er netop uddelt i Fa-
aborg-Midtfyn Kommune og den 
gik til Bio-Circle i Kværndrup, 
der startede i 2014, hvor de var 
to ansatte. Det er et firma i stor 
vækst og i dag er de syv medar-
bejdere og skal have yderligere 
to ansat.

Bio-Circle er en del af en stor 
international tysk virksomhed 

med hovedsæde i Gütersloh og 
som i dag er repræsenteret i 60 
lande. Hovedsædet i Danmark er 
i Kværndrup med Carsten Bød-
ker som direktør og medejer.

Vi går ud og hjælper værksteder 
og virksomheder med at finde en 
miljørigtig løsning, siger Car-
sten Bødker. Vi tilbyder nogle 
grønne produkter, - så de kom-
mer væk fra de farlige stoffer og 
kommer på noget mere miljørig-

tigt grønt. Vi har og kan tilbyde 
produkter, der er uden fareklas-
se, og som f.eks. automekanikere 
og værksteder har stor glæde 
af. Det gælder ikke mindst med 
rensekaret, hvor vi har væsker 
uden fordampning og som løber 
tilbage i karet, hvor den regene-
rer og recirkulerer i karet.

Det grønne rensekar har en 
pumpe, der pumper væsker op til 
afrensning, - og væskerne løber 

Bio-Circle Surface Technology ApS | Toftevej 1, 5772 Kværndrup
Tlf. 63 23 30 30 / 31 44 16 60 | info@bio-circle.dk | www.bio-circle.dk 

Juels Auto og Camp Aps 
Ibjergvej 5, 5792 Årslev – Tlf: 63 90 70 80

morten@juelsautoogcamp.dk – www.juelscampingshop.dk

Du vil elske din nye 
Weinsberg campingvogn

Din ferie! 
Ferietid er og bliver uden tvivl den skønneste tid 
på året! Og i din ferie skal alt passe. Uanset din 
ferieform, så har vi det der passer til at gøre den 

perfekt! Til dig der ønsker at starte med det simple 
og stadig bekvemme har vi kun en ting at sige; Tøv 
ikke længere – vær dig selv, og søg den camping-

vogn der passer lige til dig. LEV din ferie…

 ALMEN INSTALLATION
 RENOVERING AF INSTALLATION
 LANDBRUG
 INDUSTRI
 EDB INSTALLATION
 REPARATION AF HVIDEVARER
 SALG AF HVIDEVARER
 SOLCELLER

Svendborgvej 413, V. Aaby, 5600 Faaborg
Telefon 6261 6482 Biltlf. 4057 2482

info@vesteraabyinst.dk
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   Skal din båd  
 vinteropbevares på  
 Assens Marina? 

Vi tilbyder løft af alle båd- 
typer op til 27 ton. Alle nød- 
vendige faciliteter, maste- 
kran/hus, højtryksrensere, 
slibemaskiner og bådstativ. 
Mulighed for bådhotel. 

Kontakt vores havne- 
personale og hør nærmere 
om mulighederne  
tlf. 21 69 15 67 eller mail 
amba@assens-marina.dk 
www.assens-marina.dk

Se vores bådhåndtering på hjemmesiden http://www. 
assens-marina.dk/marina-faciliteter/baadhaandtering/

KRYDSTOGT UDEN 
AT BETALE FULD PRIS
Verdens største krydstogt medlemsklub  

140.000+ medlemmer, nu også i Danmark.

Jan Ærenlund 
Mobil 2040 2288 . https://krydstogt.now.site

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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Medarbejderne er i forårshumør, og har besluttet at det skal komme vores kunder tilgode. 
Derfor har de i hele april super gode tilbud på ege’s store program i væg-til-væg tæpper og 
solafskærmning fra verdens største producent af solafskærmning - Luxaflex. 
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
Arbejder med mindre og mellemstore fag, 
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN

Alument
Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk

 Indglasninger af eksisterende 
 altaner
 Unikke glasværn der passer 
 til tidens arkitektur

 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger
 Terrasseoverdækninger

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER BILSYN RINGE
Periodisk syn
motorkontor
brugtbiltest

RING OG BESTIL TID  
ELLER BOOK ONLINE PÅ

WWW.BILLIGTBILSYN.NET

Åbningstider: 
Man-torsdag:  8.30-16.30
Fredag: 8.30-16.00
Lørdag:  Åbent efter aftale    
Søndag:  Lukket

BAKKEVEJ 13, 5750 RINGE, TLF. 28 19 91 14 - WWW.BILLIGTBILSYN.NET - BILLIGTBILSYN@GMAIL.COM 

PERIODISK SYN:
KUN KR. 

250,-
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Står du og mangler en vicevært 
til enkelte eller flere opgaver, så 
er Ejendomsservice Fyn en god 
partner at alliere sig med. Det er 
et firma med kompetente og er-
farne viceværter, der udfører alt 
blandt andet fra græsslåning, 
hækkeklipning, trappevask, pleje 
og vedligeholdelse, affaldshåndte-
ring, drift og vedligehold, varme-
mester-funktion, ejendomsservice 

og vintertjeneste. For tre år siden 
stiftede Nikolaj Rasmussen firma-
et, og så er det ellers gået stærkt 
siden. Firmaet arbejder meget i 
Odense og Faaborg-Midtfyn Kom-
mune – men kører ellers over hele 
Fyn, hvis opgaverne er til det.

- Det var en god beslutning at star-
te som selvstændig, og det er gået 
stærkt siden, siger Nikolaj Ras-

mussen. Jeg har ansat yderligere 
to dygtige viceværter og har inve-
steret i udstyr og maskiner, så alle 
kan matche de forskellige opgaver, 
som vi skal udføre. 
- Fremadrettet arbejder vi på at 
udvide med samarbejde med ejen-
domsadministratorer - og det ud 
fra, at vi henvender os og arbejder 
med de samme målgrupper. Det 
betyder, at vi dermed kan tilbyde 

en større og samlet løsning til for-
del for kunderne.
Det er muligt at kontakte firmaet 
også for en serviceaftale, så de 
kommer med faste intervaller og 
passer ejendommen. Ejendoms-
service Fyn henvender sig blandt 
andet til virksomheder, butikker, 
boligforeninger, kommuner, cen-
tre og udlejnings- og erhvervsejen-
domme.  

Viceværten rykker  
ud og klarer opgaverne

Ejendomsservice Fyn 
er en erfaren partner 

til pleje og 
vedligeholdelse 

af ejendomme

Kaj Lykkesvej 19 · Korinth, 5600 Faaborg · Tlf.: 25 67 77 12 
kontakt@ejendomsservicefyn.dk · www.ejendomsservicefyn.dk  
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BILSYN RINGE
Periodisk syn
motorkontor
brugtbiltest

RING OG BESTIL TID  
ELLER BOOK ONLINE PÅ

WWW.BILLIGTBILSYN.NET

Åbningstider: 
Man-torsdag:  8.30-16.30
Fredag: 8.30-16.00
Lørdag:  Åbent efter aftale    
Søndag:  Lukket

BAKKEVEJ 13, 5750 RINGE, TLF. 28 19 91 14 - WWW.BILLIGTBILSYN.NET - BILLIGTBILSYN@GMAIL.COM 

PERIODISK SYN:
KUN KR. 

250,-



Står man og skal have serviceret sit 
køretøj, så kan man roligt lægge ve-
jen forbi Gislev Autoværksted, hvor 
erfarne mekanikere står klar til at 
løse opgaven. Værkstedet er beman-
det med uddannede automekanikere 
– herunder også lastvognmekaniker, 
og de tilbyder alt fra serviceeftersyn, 
klargøring, diagnoseudlæsning, dæk 
og fælge samt reparation af alle typer 
biler.
Værkstedet blev i 2016 overtaget af 
KDC Kran ved Klaus Deleuran Chri-
stensen, der også fra 2017 selv har 
stået for driften. 
- Vi tog muligheden, da den tilbød sig 

og vi kunne overtage værkstedet, si-
ger Lise Deleuran Christensen. Med 
det større værksted har vi større 
muligheder for også at servicere vore 
egne køretøjer i KDC Kran – Men det 
primære er kundebiler, hvor vi har 
fagligt dygtige mekanikere til at ser-
vicere kunderne. Mekanikerne bliver 
også løbende opdateret med kurser, så 
de hele tiden står fagligt stærke. 
Gislev Autoværksted har udover, at 
de servicerer kundebiler også brugt-
vognssalg af alle bilmærker, og her 
er der kommet gang i salget af biler, 
der også bliver hentet hjem med salg 
for øje.

- Som nye ejere af værkstedet føler vi, 
at vi er blevet godt modtaget af kun-
derne – både af tidligere kunder samt 
nye. Værkstedet kører og fungerer 
godt.
På det ”nye” gamle værksted kan de 
godt mærke, at de er ved at blive kend-
te som en god faglig partner, når der 
enten skal serviceres eller løses andre 
problemer med et køretøj.
- Vi har fået en større kundetilgang, 
og der kommer stadig nye til. Så vi er 
glade for at vi dengang besluttede at 
overtage værkstedet samt også selv at 
stå for driften.  

Erfarne mekanikere  
klarer både stort og småt
Gislev Autoværksted 
servicerer både 
personbiler samt 
lastvogne

Ørbækvej 30, 5854 Gislev, Tlf.: 30 48 81 82, kdckran@gmail.com 
www.gislevautovaerksted.dk / www.kdckran.dkGislev Autoværksted
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www.tagatech.dk
5500 Middelfart
+45 42 63 78 74
tlg@tagatech.dk

INGENIØR-
SERVICE 

•	 Vi er en lille virksomhed,  
med meget få omkostninger.

•	 Vi vil gerne være den ekstra 
ressource I ringer til næste 
gang.

•	 Vi kommer gerne ud til  
en uforpligtende snak

Hestehavevej 22, Bygning 14, port 8 - 5856 Ryslinge
Tlf.: 23 48 42 14 - info@cspmontage.dk - www.cspmontage.dk

csp montage ApS

• Montage i egen montagehal
• Montage hos jer / i jeres lokaler
• Montage hos jeres kunder
• Montagebil med nødvendigt værktøj og udstyr
• Montage og samling af alle former for møbler
• Montering af overvågningsudstyr og alarmer
• Montering af alt andet forefaldende

Timepris kr. 309,- 
+ moms
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ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

- Det giver god mening at gå 
fra oliefyr til fyring med træ-
piller, siger Henrik Bjergga-
ard Hansen fra Højlund Mølle. 
Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller. 

Højlund Mølle mærker tydeligt, 
at mange med oliefyr nu er skif-
tet til pillefyr. Ikke mindst fordi 
olieprisen svinger og er pålagt 

CO2-afgift. For Højlund Mølle 
er fyringssæsonen startet for et 
godt stykke tid siden. Mange af 
deres faste kunder på Fyn og i 
trekantsområdet har for længst 
bestilt træpiller. 
- Det er vi naturligvis glade for. 
Det betyder, at vi i god tid kan 
tilrettelægge leveringer af de 
afgiftsfrie træpiller. siger Hen-
rik Bjerggaard Hansen. Vi le-
verer nemlig gratis inden for 
otte dage, og vi er derfor også 
logistisk sparsommelige på CO2-
regnskabet.

Små og store leverancer 
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæl-
ler Henrik Bjerggaard Hansen, 
der understreger, at det er nemt 
at fyre med træpiller. 
- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 
Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle har aftale med en 
vognmand, som leverer træpil-

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
P
S

Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…
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Kildevængets Auto ApS
Kildevænget 1 · Nr. Lyndelse · 5792 Aarslev · Tlf. 6590 1930 · chr@kildevaengetsauto.dk

www.kildevaengetsauto.dk 

Vi tilbyder
Hos Kildevængets Auto ApS yder vi gerne lidt 
ekstra for vores kunder. Derfor tilbyder vi 
hente og bringe-service...

Vi kan hente din bil hos dig selv, 
eller på din arbejdsplads. Så laver vi 
din bil, mens du alligevel ikke bruger 
den – og leverer den tilbage, hvor vi 
hentede den. 
Ring på 6590 1930 og hør nærmere.

SERVICE

Kildevængets Auto ApS er et værksted, hvor 
kodeordene er grundighed, ærlighed og hjælp-
somhed. 

For os er det helt afgørende, at kunderne kører 
herfra med en god oplevelse.

Vi er et aldersmæssigt bredt team med mange 
års erfaring. Vi vægter personlig rådgivning, 
dialog og løbende efteruddannelse højt og vi 
sætter en ære i at følge med i branchen.

Derfor danner vi os et overblik over din bil. Vi infor-
merer om reparationens pris og rådgiver om 
fremtidig vedligeholdelse - og gør derefter 
præcis, som aftalt.

Til glæde for alle.

Kildevængets Auto ApS har ligget på samme 
adresse i mere end 40 år. I alle årene har vi lagt 
vægt på høj kvalitet og sat stor pris på vores 
kunder – både de private og erhvervskunder.  

Velkommen!
Christian Fogh

Ejer
Kasper Fuglsang

Svend
Mathias Kellner

Lærling
Jens Arndal

Ejer
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- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk

VESTFYNS 
UNDERVOGNS CENTER



Tømrermester Michael Olsen er et 
mindre tømrerfirma, som leverer 
store resultater til en typemæssigt 
bredt funderet kundekreds af pri-
vate, erhvervsdrivende og offent-
lige institutioner. 

”Tømrermester Michael Olsen 
dækker hele Fyn med hovedfokus 
på kommunerne Faaborg/Midt-
fyn, Odense og Svendborg”, beret-

ter Michael Olsen. ”I den travle 
hverdag samarbejder jeg fast med 
Reinholt Tømrer & Snedker, og dét 
giver god, vidtspændende kapaci-
tet. Når det gælder de helt store op-
gaver, kan vi trække på en kreds af 
dygtige samarbejdspartnere i alle 
håndværksfag.   

Opgavemæssigt lever vi efter prin-
cippet om, at intet er for stort eller 

småt. Vi spænder lige fra rådgiv-
ning, salg og projektering til den 
fysiske udførelse af arbejdet – fra 
reparation og vedligehold over 
døre, vinduer og tage til renove-
rings- og ombygningsprojekter i 
del- og totalentreprise.

Vi er meget bevidste om, at en god 
aftale er en aftale, der holder og 
ikke byder på kedelige økonomiske 

overraskelser til kunden. Vi står 
for optimal kundekommunikation 
gennem hele opgaveforløbet. Tøm-
rermester Michael Olsen er kendt 
for kompetent rådgivning, god 
service og flotte, holdbare resulta-
ter. Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere info om 
vores mange gode tilbud og spæn-
dende aktiviteter”, slutter Michael 
Olsen.  

På basis 12 års erfaring 
som svend springer 
Michael Olsen i januar 
2019 ud som selvstæn-
dig tømrermester. Det på 
én gang nystartede og 
erfarne firma løser alle 
former for tømreropga-
ver og lægger stor vægt 
på alsidighed og kvalitet   

Nyborgvej 17  . 5750 Ringe . Tlf.: 27 11 53 89 . E-mail: michaeltomrer@outlook.com . Web: www.tm-michaelolsen.dk

Erfaring, alsidighed og kvalitet

Tømrermester Michael Olsen
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Vognmand Poul Birk Rasmussen

tog de vognmandsfirmaet efter 
Michael Thomsen på Taasinge 
og et år efter overtog de Lindel-
se Godstransport efter Torben 
Skov Jensen.
- Vi har bibeholdt, at firmaet 
råder over flere adresser. I 2012 
flyttede vi til Faaborg hvorfra vi 
driver vognmandsfirmaet, - men 
vi har også blandt andet contai-
nerlagerpladser i såvel Lindelse, 
Svendborg og også på Ærø. 
Vognmandsfirmaet, hvor konto-
ret styres af hustruen Pia, be-
skæftiger i dag yderligere fire 
chauffører, her i blandt også 
tredje generation af familien.  
Vognparken tæller 6 lastvogns-
tog, en rendegraver samt tele-
skoplæssere.

Poul Birk Rasmussen 
løser transportopgaver 
over hele landet

Står man og har brug for at få 
løst en transportopgave, så kan 
man roligt henvende sig vogn-
mand Poul Birk Rasmussen, der 
med stor erfaring og ekspertise 
løser stort set alle opgaver in-
denfor transportområdet. Det er 
et velrenommeret familiedrevet 
firma, som Poul Birk Rasmus-
sen for 42 år siden overtog efter 
sin far, Peter Birk Rasmussen, 
der stiftede vognmandsfirmaet i 
1948 på Taasinge, hvor firmaets 
hovedadresse var frem til 1988.

- Vi kører primært på Fyn og 
øerne samt trekantsområdet, 
hvor vi også har meget kreatur-
transport, siger Poul Rasmus-
sen. Men vi har opgaver over 
hele landet med dyretransporter 
af heste, kreaturer, får og grise. 
Selvom kreaturtransporter er en 
stor del af vognmandsfirmaets 
transportopgaver, så spænder de 
alligevel vidt og kører med stort 
set alt. De transporterer grus 
også sten, erhvervsaffald, træ-
piller og briketter samt contai-
nerkørsel med blandt andet korn 
og affald.
Vognmandsfirmaet har også 
haft vokseværk indenfor de se-
neste år. For fem år siden over-

Vognmand Poul Birk Rasmussen · Nyborgvej 63, 5600 Faaborg · Tlf.: 62 52 17 90 / 21 39 55 02

taasinge@firma.tele.dk · www.poulbirkrasmussen.dk 

Vognmand Poul Birk Rasmussen
Langegade 16a
5900 Rudkøbing
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- Som malere kommer vi tæt på vo-
res kunder - især privatkunderne. 
Her oplever vi, at flere og flere igen 
ønsker at sætte et mere personlig 
præg på deres stuer og derfor igen 
vælger tapet, siger Tina Johansen 
og Marianne Sørensen samstem-
mende.

- Vi har en del kunder, der er 40+, 
siger Tina Johansen. De kan være 
trætte af de malede stuevægge og 
vil gerne præge hjemmet mere per-

sonligt med spændende tapeter. 
Fagligt synes vi godt om, at tapet 
igen vinder indpas.

Stor trofast kundekreds
Tina og Marianne har, siden de 
etablerede sig med egen virksom-
hed Malerne i Årslev i 2005, fået 
en stor trofast kundekreds spredt 
over det meste af Fyn. Kundekred-
sen omfatter både privatpersoner, 
virksomheder, boligselskaber og 
institutioner, hvor der ofte er tale 

om renovering og vedligeholdelse.
- Lige nu er det sæson for udendørs 
arbejder, siger Marianne Sørensen. 
Det kan være facader, døre og vin-
duer. Vi kan godt lide trævinduer, 

men ser da også, at en del gerne vil 
skifte farve på aluvinduerne. Vi 
ser ofte, at farverne på alustvin-
duerne falmer, og så kan løsningen 
være at få dem malet. 

Tapetet er på vej tilbage
Malermestrene Tina Johansen og Marianne Sørensen har været 
malermestre siden 2005 og svinger gerne penslerne hver dag, 
men glæder sig fagligt over, at tapetet er ved at vende tilbage.

Torpegårdsvej 41 – 5792 Årslev – Tlf.: 2921 2963 – Mail: malerne@mal-godt.dk – www.mal-godt.dk
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Film

Ringe: Det er to meget for-
skellige film, Ringe Bio, by-
der på, når man blænder op 
for Helle Joofs ægteskabs-
komidie "Happy Ending" 
og den amerikanske thriller 
"Widows".

Hella Joofs komedie vises 
fortsat tirsdag den 22. til ons-
dag den 23. januar. Her følger 
vi arbejdsnarkomanen Peter, 
der nu endelig går på pensi-
on, hvilket hans kone Helle 
har glædet sig til. Nu skal de 
sammen nyde pensionisttil-
værelsen! Men Peter har an-
dre planer.

Han har sat deres fælles 
sparepenge i østrigske vin-
marker, vil være vinimpor-
tør - og i øvrigt skilles efter 50 
års ægteskab. Man skulle tro, 
at Helle brød helt sammen, 
men der åbner sig nye mulig-
heder og drømme for hende 
midt i alle problemerne. Ik-
ke mindst da hun møder en 
veninde, der viser hende nye 
og spændende sider af sing-
letilværelsen! De to hoved-
roller er i gode hænder Birte 
Neuman og Kurt Ravn, og ko-
medien skildrer på solidarisk 
vis også ældre singlers drøm-
me om en ny start i livet.

engelsk miniserie
Fra torsdag den 24. januar 

til onsdag den 30. januar er 
der thriller på programmet. 
”Widows” er en barsk histo-
rie om fire kvinder, der kæm-
per for at overleve i en ver-
den, der er domineret af rå 
magt, penge, vold og forbry-
delser.

De fire enker kommer fra 
udsatte befolkningsgrupper i 
USA: Den østeuropæiske im-
migrant, afroamerikaneren 
og latinamerikaneren. Fil-
men starter hæsblæsende i 
en kugleregn, hvor fire mænd 
mister livet under et mislyk-
ket kup; deres enker står nu 

tilbage uden skyld, men og-
så under nogen form for øko-
nomisk sikkerhedsnet.

Filmen er baseret på en en-
gelsk miniserie, men instruk-
tøren Steve McQueen ("12 ye-
ars a Slave"), har flyttet hand-
lingen til USA.

Ægteskabshistorie og  
fire udsatte enkers kamp

Birthe Neumann og Kurt Ravn spiller hovedrollerne i Helle Joofs ægteskabskomedie ”Happy Ending”. PR-foto

I en af rollerne i den 
amerikanske thriller ”Widows” 

ses den Oscarvindende Viola 
Davis. De fire enker bliver 

presset fra alle sider i filmen, 
der bygger på en engelsk 

miniserie. PR-foto

   

deT sker på midTfyn
Ringe Bio:
19.30: Widows.
Korinth Kino: 
19.30: Bumblebee.
DIVERsE 

9-12: Tegne/malegruppe, Skul-
lerodsholm, Nr. Lyndelse. 
10-15: Åben anonym rådgivning, 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn, Ringe.
14: Sang-eftermiddag, Tingager 
Plejehjem, Ringe. 
19: Bankospil, Krarup Forsam-
lingshus. 
19.15: Spillegilde, Nr. Søby For-
samlingshus.

ONsDag 30/1
KultuRElt 

11-16: Faaborg Museum. 
12-15: Ringe Lokalhistoriske 
Arkiv. 
12-18: Ringe Bibliotek.  
13-17: Årslev Bibliotek. 
14: Foredrag ”Degnens forun-
derlige fortællinger og eventyr” 
v/Torben Kragh Jensen, Her-
rested Forsamlingshus, arr. 
Hyggeklubben.
16.30-17.30: På opdagelse i de 
nye salmer - Sangtime Gestelev 
kirke.
19.30: Når der går ild i gamle 
Lysthuse, MASken, Ryslinge, arr. 
Midtfyns Amatør Scene.
aKtIVt 

6-8 og 10-11: Svømmehallen, 
Midtfyns Fritidscenter.
10: Gåtur omkring Ringe sø, 
mødested Det gamle Posthus, 
Fælleshuset, Ringe, arr. Ældre 
Sagen Midtfyn.
18.30-20.30: Spil petanque, Midt-
fyns Fritidscenter, arr. Midtfyns 
Petanqueklub.
FIlm 

Ringe Bio:
19.30: Widows.
DIVERsE 

10-15: Åben anonym rådgivning, 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn, Ringe.
14: Kortspil, Fælleshuset Bøge-
parken, Sdr. Nærå. 

14.30-17: Demenscafé ”Forglem 
mig ej”, Hillerslev Landsbycenter, 
arr. Ældre Sagen. 
19: Spillegilde, Gislev Forsam-
lingshus, arr. Veteranforeningen.  
19-21: Åben Strikke-café, Broby 
Bibliotek.

Når der skal professionelle hænder på opgaven...

HÅNDVÆRKER-OG
SERVICENØGLEN

Har du antenne eller tV problemer

- KontaKt per 61 77 90 84
www.multiexpertenfyn.dk

Eget Værksted

Tina Johansen Tlf. 29 21 29 63
Marianne Sørensen Tlf. 25 21 29 63

malerne@mal-godt.dk - www.mal-godt.dk

Nye låger
– monteret på 11 ddaagg

Skift kun låger, skuffer,
evt. bordplade og...
dit køkken bliver som
nnyytt mmeedd låger efter mål!

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERINGOK

T: 3070 7870T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SE MERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør

Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

www.flemmingnielsen.nu

Svarer
altid!
Svarer
altid!
Svarer
altid!

Trunderup Murer Forretning ApS
Trunderup Dongsvej 21, 5772 Kværndrup

Stort og småt murerarbejde udføres

Tlf. 62 29 20 57
Mobil 20 26 60 57
mail: trunderupmurer@mail.dk

Badeværelse Facaderenovering
Nybyg Trapper Tag

IS
62 62 13 76 62 62 43 4362 62 43 43

Alt i tømrer- snedker- og glasarbejde

Bjarne Andersens
Tømrer- & Snedkerforretning

62 27 13 30
Privat 62 26 31 87

MURER-,MALER- OGTØMRERARBEJDE
Reparationer og mindre opgaver udføres
Lennart Christensen - Tlf. 21 13 84 44
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VÆRELSER 
Vi har 98 værelser og suiter, hvoraf mange 

har en smuk udsigt ud over Svendborg Sund. 
RESTAURANT  

Vores restaurant serverer god mad og har den 
flotteste panoramaudsigt. KONFERENCER & MØDER 

Vi har lokaler til store konferencer og små  
hyggelige mødelokaler. 

SELSKABER 
Vi har festlokaler til både store og små  

arrangementer. 

NOGLE VÆLGER OS PÅ GRUND AF 

NATUREN 
Det forstår man godt, - for inddragelse 
af naturen kan være netop dét, der 
tilfører dit arrangement den ekstra 
energi og gode oplevelser. Alle værel-
ser og lokaler inviterer til f.eks. walk-
and-talk lige uden for døren.  

 MØDER 
 KONFERENCER 
 PERSONALEUDFLUGTER 
 TEAMBUILDING 
 SOMMERFESTER 
 RECEPTIONER MM. 

Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg | Tel: +45 62 21 90 00 | booking@christiansminde.dk | www.christiansminde.dk 

Påskefrokost  
Hvor mange af de 45 
forskellige typer 
smørrebrød kan I nå 
at smage? 

Hold årets påskefrokost 
på Hotel Christiansminde 
med hele familien!  

Spis jer mætte i lækkert 
smørrebrød og køb snaps  

 og bitter til ½ pris.  

Børnene kan tage på påskeskattejagt, hvor der uddeles 
præmier, og efter en dejlig frokost, kan I slutte dagen 
med en gratis runde på Christiansminde Minigolf. 

 
Book bord allerede nu på  

tlf.: 62 21 90 00 eller mail: booking@christiansminde.dk 

SMAG 10 RETTER 
Og få en unik madoplevelse i Panorama 
restauranten* 

kr. 595,- pr. pers. 

*Skal bestilles  
  af hele bordet 

NYHED! 
SMØRREBRØDS 

BUFFET 

Pris kr. 195,- 
pr. pers. 

d. 21. & d. 22. april 2019 
Kl. 12:00 - 14:30  

Nyd en kop 

kaffe, eller en 

lækker frokost 

på vores skønne 

terrasse ! 
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Tilbuddet gælder disse biler – først til mølle:
• Udstyrsbomben Nissan NV300 Working Star 

med dobbelte skydedøre
• El-varebil Nissan eNV200 (Rækkevide +200 km)
• Den stærke arbejdshest Nissan NV400

Hos Autohuset Kronsbjerg er vi eksperter i leasing, 
indretning af varebiler, opbygninger på chassiser 
og ladeløsninger for el-biler til erhvervsbrug. 

Find os tæt på dig og som en del af din hverdag:
Odense NV – Tarup Engvej 5 (Rugårdsvej) - 66 12 51 22
Svendborg  - Odensevej 148 - 62 21 64 00
Nyborg  - Lyøvej 2 - 65 31 34 22

Hos Autohuset Kronsbjerg får du:

• Næsten 100 års erfaring med biler
• Alt i erhvervsbiler fra Nissan
• Leasing skræddersyet til dig
• Reel rådgivning ud fra dine behov

Besøg Kampagnelink:
https://www.kronsbjerg.dk/erhvervsbiler-tilbud

Johan Rauff Kristensen
Erhvervsrådgiver

Tlf. 21 68 44 02
 jrk@kronsbjerg.dk

Billig leasing
& hurtig levering
Lige nu har vi biler på lager til dig,
med rabatter så gode, at vi ikke kan
trykke dem her...

Så scan QR koden
og se din rabat!
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Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

For Middelfart Spildevand kan en defekt spildevandspumpe 
have store konsekvenser. Ikke bare for virksomhedens dag-
lige virker, men også for kommunens cirka 38.000 borgere, 
som dagligt sender 10.000 m3/dg spildevand ud i afløbet, 
hvorefter det transporteres ud til et renseanlæg, hvor det 
skal igennem en grundig behandling, inden det igen kan ledes 
ud i naturen.

Det er derfor ekstremt vigtigt for Middelfart Spildevand, at 
der en stabil internetforbindelse til deres fem renseanlæg, så 
de altid er i kontakt med alle 280 pumpestationer og rense-
anlæg, der renser vandet. 
- Udover at vi har brug for en hurtig løsning med høj sikker-
hed, har det været altafgørende for os med en løsning med 
en høj ’service level agreement’. På den måde er vi garan-
teret, at Energi Fyn starter fejlregningen inden for 4 timer, 
hvis der skulle være en fejl på nettet, fortæller Claes Barlebo, 
driftschef ved Middelfart Spildevand.

Oprindeligt havde Middelfart Spildevand en gammeldags 
ADLS-forbindelse, og de oplevede ofte problemer med at få 
forbindelse til deres rensningsanlæg. 
- Vi kontaktede Energi Fyn og fik en snak om vores forskel-
lige muligheder. Vi fik gravet forbindelse til vores renseanlæg 
i Brenderup, og den nye forbindelse fungerede så godt, at vi 
efterfølgende har valgt at få gravet bredbåndsforbindelse 
ned til alle vores fem renseanlæg, forklarer Claes Barlebo.

I dag mærker forsyningsvirksomheden ikke noget til udfald på 
nettet i tide og utide, og hvis en pumpe eller andet på et ren-
seanlæg skulle gå i stykker, får de besked med det samme. 
- Vi kan roligt anbefale Energi Fyn til andre. Vores samarbejde 
har fungeret optimalt, og Energi Fyn har altid været hurtige 
til at give en klar tilbagemelding i forbindelse med gravear-
bejdet, da vi fik klargjort til fiber. Faktisk har vi været så fint 
tilfreds, at jeg hjemme i privaten også har valgt at få fibernet 
fra Energi Fyn, siger Claes Barlebo.

HØJ SERVICE  
LEVEL AGREEMENT  
KAN VÆRE AFGØRENDE

Claes Barlebo, driftschef 
ved Middelfart Spildevand
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du markedets mest profes-
sionelle og fremtidssikrede 
internetforbindelse. Er du 
erhvervsdrivende, og øn-
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Så kontakt Energi Fyn 
på 63 17 25 69.



32

- Plast og papiraffald skal ikke 
brændes, det skal genvindes, si-
ger direktør Bo Sørensen fra Re-
noFyn. Der er tale om to store af-
faldstyper, som det kan betale sig 
at hente i selv ret små mængder. 
Og det gør vi gerne. 
- Virksomheder og kommunerne på 
Fyn sender en alt for stor andel af 
affaldet til forbrændingen. Det er 
dårligt for vores miljø og faktisk 
ikke lovligt, siger Bo Sørensen.
- RenoFyn indsamler og sorterer 
affaldsfraktioner som plast, pap, 

papir, metaller, glas, og elektronik 
i Nyborg. Vi kan lige så godt tøm-
me en beholder med plast, når vi 
alligevel kører forbi, og genvinde 
det, frem for at det skal ende i for-
brændingen.

Plast til nyttige formål
- Vi lever af at genvinde ressour-
cerne gemt i affaldet via viden. De 
store mængder plast og papir sor-
terer vi, meget går direkte til ny 
produktion, og resten får vi sorte-
ret på specielle sorteringsanlæg, 

før materialerne kan genbruges.
- Plast vil fortsat være løsningen 
til mange nyttige formål, og der-
for er det vigtigt at genanvende 
plastaffald. Der bruges ca. 2 liter 
olie på at lave 1 kg nyt plast.
- Det samme gælder for pap og pa-
pir. Her kan der ryddes færre sko-
ve, når papir bliver genanvendt.

Når RenoFyn appellerer til alle ty-
per virksomheder om afhentning 
af selv mindre mængder affald, 
så er det, fordi man med otte spe-
cialindrettede renovationsbiler lo-
gistisk kan løse opgaven hensigts-
mæssigt. RenoFyn sørger for at 
hjælpe med spande, containere og 
andre affaldsbeholdere.  

Affald kan hentes 
overalt og få nyt liv
- Alt affald har en værdi, siger Bo Sørensen, som 
er direktør i genvindingsvirksomheden RenoFyn. 
Vi henter fra alle typer erhverv, lige fra de største 
produktions-virksomheder til pizzeriaer, hånd-
værkere og kontorer på Fyn.

Falstervej 7A – 5800 Nyborg
Tlf.:6531 7520 – E-mail: bs@renofyn.dk – www.renofyn.dkAffaldsselskabet Reno Fyn

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

RenoFyn ApS tilbyder fleksi-
bel afhentning af alt restaf-
fald fra din virksomhed, , da 
vi alligevel står for dagre-

novationen i netop dit om-

råde.  

Vi tilbyder afhentning af 
• Dagrenovation 
• Plast 

• Glas 

• Pap og papir 

• Elektronikskrot 
• Sikkerhedsmakulering 

• M.m. 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

RenoFyn ApS tilbyder fleksi-

bel afhentning af alt restaf-

fald fra din virksomhed, , da 

vi alligevel står for dagre-

novationen i netop dit om-

råde.  

Vi tilbyder afhentning af 

• Dagrenovation 

• Plast 

• Glas 

• Pap og papir 

• Elektronikskrot 

• Sikkerhedsmakulering 

• M.m. 

1-2_Reno Fyn_3-19.indd   1 10/04/2019   11.14

- Arbejdsdagene har gennem de ti 
år, jeg har været selvstændig, væ-
ret interessante og lærerige, siger 
Christian Rosengren. De har været 
præget af sæsoner, så jeg kender og 
ser mine kunder og deres skiftende 
biler. 
 Christian Rosengren er lige nu ved 
at skifte til sommer hjul og tjekke 
bremser og styretøj. Foran venter 
klargøringen af feriebilerne for 
private og senere kommer så er-

hvervsbilerne og skal have et tjek, 
inden de skal på arbejde igen efter 
ferien.

Bibeholde din fabriksgaranti
- Jeg driver et moderne og profes-
sionelt autoværksted, siger Chri-
stian Rosengren og jeg kan som 
mekaniker servicere og reparere 
alle bilmærker og alle bilmodeller 
og bibeholde sin garanti. 
- Mit arbejde er præget af faste 

rutiner. Ud over motorreparatio-
ner klarer vi også pladearbejde og 
forsikringsskader, og vi monterer 
ekstraudstyr, udfører 4-hjulsud-
måling og klarer udskiftning af 
sommer- og vinterdæk. 

CR-AUTO har stor erfaring med 
ældre biler, men har også den rette 
efteruddannelse til at håndtere den 
nyeste teknologiske udvikling i de 
helt nye biler.   

CR-Auto tjekker 
bilerne til ferien
Christian Rosengren har som indehaver af 
CR-Auto i Ullerslev gennem ti år opbygget og 
plejet en fast og voksende kundekreds, som han 
henter i lokalområdet og i Langeskov, 
Kerteminde og Nyborg.

Fasanvej 20 . 5540 Ullerslev . Tlf.: 2213 9676
Mail: cr@crauto.dk . www.crauto.dkCR-Auto
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Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-
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Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-
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og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-
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Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

.

Svendborgvej 226

Man - tirsdag kl. 12-17 - Ons, tors - fredag kl. 10-17 Lør kl. 10-14
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Direktør i Viking Rubber lærte på den hårde måde:

Et generationsskifte skal være blødt

 → siDe 8

Poul Guldborg, kommunikationsrådgiver og klummeskribent: 
Vil du skabe en trofast og glad kundeskare, så opnås det  

ikke med loyalitetsprogrammer, lange bindingsperioder  
og gave/klippekort med kort udløbsdato.

Fokus på Faaborg-Midtfyn  side 20-29

 → siDe 24-25
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Tag med til sMV-dagen i industriens hus
 → siDe 10-11

Gode råd  
om email 
marketing
 → siDe 30-31

Tillid er lige så 
vigtig som viden

 → siDe 22-23

ADVOKATFIRMAET

Østergade 15 B . 5750 Ringe

Magdalena Hoch
Ring 35 10 30 09

Speciale i
Ansættelsesret
Entrepriseret
Kontrakter
Retssager

Selskabslokaler & Diner Transportable
Brolandvej 7, Bullerup | 5320 Agedrup | Telefon 65 93 87 07

www.moellekroen.dk | e-mail: admin@moellekroen.dk

Det er vi naturligvis glade for
at høre. Måske er det fordi, at
al vores mad er hjemmelavet
fra bunden?
Læs mere på moellekroen.dk

Vi har hørt, at vi
laver god mad

Nye sæson
menu’er

hele året fra

250,-
(ud af huset)

❝

Reparation
af el-motorer
24/7

Intego A/S | 9936 4260
intego.dk | intego@intego.dk

ADVOKATFIRMAET

Ring 35 10 30 09
Magdalena Hoch

Østergade 15 B . 5750 Ringe

Nordic Pibe har siden etableringen 
i Middelfart i 1998 valgt at være 
den hurtige og fleksible leverandør 
af præisolerede rørsystemer som 
underleverandør til industri og 
rørlægger virksomheder.
- Vi er ordreproducerende og skal 
derfor sætte os i kundens sted og i 
løbet af få dage både præstere løs-
ningsforslag og hurtig levering, 
siger Tommy Clement. Det kræver 
viden og erfaring og ikke mindst en 
fast stab af dygtige medarbejdere.
- Vi er glade for såvel små som 
store opgaver fra en bred kreds af 
brancher. Vi har i mange år leveret 

rør til vand- og afløbsledninger i 
Grønland, præisolerede rør til in-
dustrien i Norden og nu også til 
alsidige kunder i Tyskland.
- For øjeblikket har vi ordrer fra 
Sverige og Tyskland til bryggerier, 
mejerier og fra kunder i flere dan-
ske smede og vvs-virksomheder.

Maskiner og kunder  
fra Tyskland
Tommy Clement fortæller, at man 
på en maskinauktion i Sverige 
købte en del maskiner fra en ned-
lagt svensk virksomhed. 
- Det rygtedes lokalt, at vi overtog 

maskinerne og det førte til, kon-
takt med en række tyske kunder, 
som vi nu leverer til.
Nordic Pibes produktion omfatter 
alle typer præisolerede rør i kob-
ber, rustfrit stål, PE, sorte- og 
galvaniserede rør. PE rør leveres 
typisk med varmekabel. Alle rør 
kan efter kunden ønsker og behov, 
leveres med sorte eller hvide kap-
perør.

En social profil
-Vi har 15 ansatte i produktionen 
og i administrationen, fortæller 
Tommy Clement. Vi vokser stille 

og roligt. Der er gang i byggebran-
chen, og det mærker man i virk-
somheden. Flere og flere bruger i 
dag isolerede specielrør til jord-
forlægning – fritliggende eller 
til indendørs montering, der hvor 
installationstiden spiller en stor 
rolle.
- Vi har fagligt dygtige medarbej-
dere, som har været hos os i mange 
år. Vi synes, vi har en god arbejds-
plads og har en social profil. Vi 
samarbejder med Middelfart kom-
mune, hvorfra vi modtager prakti-
kanter, som vi så oplærer og gerne 
ansætter efter behov.  

Specialist i præisolerede 
rør til industri og proces 
anlæg
- Vi er den kvikke ordreproducerende leverandør  
af præisolerede rør til smede, vvs-virksomheder,  
bygge- og anlægsbranchen og til levnedsmiddel- 
industrien, siger Tommy Clement, der er  
Nordic Pibes ansvarlige for eksternt salg. 

Fynsvej 59 – 5500 Middelfart – Tlf.: 64 41 60 04
info@nordicpibe.dk – www.nordicpibe.dk

- Vi er med på unikke udfordringer og leverer unikke løsninger, siger 
Tommy Clement, der er Nordic Pibes ansvarlige for eksternt salg. 

Nordic Pibe ApS
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Grafiske løsninger 
– skræddersyet til dig …
Hos PR Offset har vi alle kompetencer samlet i ét hus.  
Hvad enten du står og skal bruge en ny visuel identitet, eller skal  
have pakket og distribueret pos-materiale ud til dine butikker.

Med vores samlede faglige styrker, har vi mulighed for at lave  
skræddersyede løsninger tilpasset netop dit behov.  

Du kan bruge os til store eller mindre opgaver.
Vi er altid klar til at hjælpe dig.
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”Firmanavnet Schmidt REVISION 
implementeredes, da virksomhe-
den i 2015 flyttede fra Rugårdsvej 
til vores nuværende lyse og imø-
dekommende lokaler i Odin Hav-
nepark på Lumbyvej”, fortæller 
Charlotte Schmidt. ”Kombinatio-
nen af øget synlighed og aktiv mar-
kedsføring har været katalysator 
for en positiv udvikling, både hvad 
antallet af medarbejdere og kunder 
angår. Schmidt REVISION, der 
er medlem af FSR, foreningen af 

autoriserede revisorer, er et mo-
derne revisionshus med en god at-
mosfære. Vi er flot beliggende ved 
Odense Havn, og vore kunder har 
direkte adgang til fri parkering 
lige udenfor døren.

I Schmidt REVISION er vi tæt på 
vores kunder. I den travle hverdag 
fungerer vi ofte som deres nærme-
ste rådgivnings- og sparringspart-
ner. Vi har et indgående kendskab 
til den enkelte kundes økonomi og 

er altid objektive i vores vurde-
ringer. Revision og årsregnska-
ber genererer stor aktivitet – ikke 
mindst her i foråret, som er en 
meget travl periode. Schmidt RE-
VISION er det naturlige bindeled   
mellem virksomhederne og deres 

finansielle samarbejdspartnere, og 
det er utroligt spændende ad den 
vej at få indblik i den dynamiske 
erhvervsudvikling på Fyn, hvor 
der lige nu sker en masse”, slutter 
Charlotte Schmidt.  

Firmaet grundlagdes i 1992 som  
M.G. REVISION og tegnes i dag alene 
af registreret revisor Charlotte  
Schmidt, som med sine 7 veluddan-
nede medarbejdere leverer rådgiv-
ning og sparring til en bred kreds af 
små og mellemstore virksomheder

Schmidt REVISION ApS . Lumbyvej 11, Indgang A, st.tv. . 5000 Odense C . Telefon: 66 16 16 16 . info@schmidtrevision.dk . www.schmidtrevision.dk

Schmidt REVISION 
– din nærmeste sparringspartner

1-2_Scmidt Revision_3-19.indd   1 11/04/2019   16.21
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”Firmanavnet Schmidt REVISION 
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nepark på Lumbyvej”, fortæller 
Charlotte Schmidt. ”Kombinatio-
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for en positiv udvikling, både hvad 
antallet af medarbejdere og kunder 
angår. Schmidt REVISION, der 
er medlem af FSR, foreningen af 

autoriserede revisorer, er et mo-
derne revisionshus med en god at-
mosfære. Vi er flot beliggende ved 
Odense Havn, og vore kunder har 
direkte adgang til fri parkering 
lige udenfor døren.

I Schmidt REVISION er vi tæt på 
vores kunder. I den travle hverdag 
fungerer vi ofte som deres nærme-
ste rådgivnings- og sparringspart-
ner. Vi har et indgående kendskab 
til den enkelte kundes økonomi og 

er altid objektive i vores vurde-
ringer. Revision og årsregnska-
ber genererer stor aktivitet – ikke 
mindst her i foråret, som er en 
meget travl periode. Schmidt RE-
VISION er det naturlige bindeled   
mellem virksomhederne og deres 

finansielle samarbejdspartnere, og 
det er utroligt spændende ad den 
vej at få indblik i den dynamiske 
erhvervsudvikling på Fyn, hvor 
der lige nu sker en masse”, slutter 
Charlotte Schmidt.  

Firmaet grundlagdes i 1992 som  
M.G. REVISION og tegnes i dag alene 
af registreret revisor Charlotte  
Schmidt, som med sine 7 veluddan-
nede medarbejdere leverer rådgiv-
ning og sparring til en bred kreds af 
små og mellemstore virksomheder

Schmidt REVISION ApS . Lumbyvej 11, Indgang A, st.tv. . 5000 Odense C . Telefon: 66 16 16 16 . info@schmidtrevision.dk . www.schmidtrevision.dk

Schmidt REVISION 
– din nærmeste sparringspartner
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Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

59Torsdag 29. november 2018 Arbejdsmarked

 �Dansk Materiale Netværk (DMN) blev etableret den 1. juli 2014, 
da Plast Center Danmark af staten blev opfordret til at etablere 
et større og bredere netværk omfattende flere materialer end 
plast og kompositter. Plast Center Danmark, der er tildelt Europa-
Kommissionens guldklyngecertifikat, er administrator og facili tator 
for DMN. 

 �Bag innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, 
er et konsortium med repræ sen tan ter fra betydnings fulde 
erhvervsvirksomheder, førende universiteter, fagskoler, GTS-
institutter, videnscentre, branche organisationer samt kommuner og 
regioner. 

 �DMN tilbyder matchmaking, videnformidling og uddannelse inden 
for materialeteknologi. Dertil gennemføres demonstrationsprojekter 
i samarbejde med dan ske virksomheder, universiteter, offentlige 
institutioner samt ledende viden cen tre fra ind- og udland. Netværket 
beskæftiger sig med de mest betydningsfulde materialer for dansk 
industri, metaller, halvledere, keramer og polymere materialer. 

 �Læs mere om DMN på www.dmn-net.com

 

Fakta
InnovaTIonsneTværkeT

Seks ud af otte ,fem kvinder og en enkelt mand, om et mødebord i Dansk Materiale Netværk.  
Fra venstre ses laboratoreingeniør Lena Thyssen, laboratorieingeniør Hatice Tüzün, 
polymerspecialist Ida Rudbeck-Rønne, centerleder og netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, 
projektleder aluminium Hans Schmidt Lindholm og polymerspecialist Bente Nedergaard 
Christensen. Foto: Carsten B. Grubach

Carl Nielsensvej 7 . 5792 Årslev . Tlf. 42459 6940 . CVR: 35108912 . E-mail: lyngbye@regnskabpro.dk

– den professionelle løsning!

Kontakt en ekstern bogholder
og skab overblik i din økonomi.
Vi udfører:

• Bogføring

• Lønregnskab

• Moms

• Ejendomsadministration
(Bruger af systemet Strato)

• Afstemninger

• Udarbejdelse af periodebalancer/regnskab

• Budgetter, analyser m.m

Kan du svare ja på følgende spørgsm
• Har du en virksomhed stor eller lille og er træt af at bøvle med dine

bilag, moms, løn og regnskaber m.m.?

• Mangler du en løsning på sigt eller er der tale
om en kortere periode som f.eks. vikar?

Så kontakt undertegnede

v/Susanna Lyngbye - HD i regnskabsvæsen
tlf. 24 59 69 40 eller mail: lyngbye@regnskabpro.dk

m.

mål?

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Mangler du julegave
n

der har stor betydni
ng

for dine medarbejde
re?

- Giv dine medarbej
dere

et helbredstjek i
julegave.

MATERIALE UDLEJNING ApS
Lindø Nordvej 7F 5330 Munkebo

+45 2018 4618
WWW.THOR-MU.DK more@thor-mu.dk

 Egøgårdvej 23 . 5250  Odense SV . Tlf. 2459 6940 . CVR 35108912 . E-mail: lyngbye@regnskabpro.dk
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ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

- Det giver god mening at gå 
fra oliefyr til fyring med træ-
piller, siger Henrik Bjergga-
ard Hansen fra Højlund Mølle. 
Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller. 

Højlund Mølle mærker tydeligt, 
at mange med oliefyr nu er skif-
tet til pillefyr. Ikke mindst fordi 
olieprisen svinger og er pålagt 

CO2-afgift. For Højlund Mølle 
er fyringssæsonen startet for et 
godt stykke tid siden. Mange af 
deres faste kunder på Fyn og i 
trekantsområdet har for længst 
bestilt træpiller. 
- Det er vi naturligvis glade for. 
Det betyder, at vi i god tid kan 
tilrettelægge leveringer af de 
afgiftsfrie træpiller. siger Hen-
rik Bjerggaard Hansen. Vi le-
verer nemlig gratis inden for 
otte dage, og vi er derfor også 
logistisk sparsommelige på CO2-
regnskabet.

Små og store leverancer 
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæl-
ler Henrik Bjerggaard Hansen, 
der understreger, at det er nemt 
at fyre med træpiller. 
- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 
Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle har aftale med en 
vognmand, som leverer træpil-

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
P
S

Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

EF_2_19.indd   42 06/03/2019   10.21
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I rådgivningsfasen er det vigtigt 
hele tiden at holde fokus på det re-
elle bilbehov og se på totalomkost-
ningerne i hele den tid, som man 
påregner, at erhvervsbilen skal på 
arbejde, siger Johan Rauff. Det 
kan være dyrt at vælge forkert.

Han ved, hvad han taler om som 
erhvervsrådgiver i Autohuset 
Kronsbjerg. Hans baggrund er en 
mekanikeruddannelse efterfulgt 
af en uddannelse som biløkonom 
og efterfølgende joberfaring fra 
bilbranchen i Danmark, Afrika og 
USA.

Fyn rundt uden CO2-udslip 
Ud over det omfattende Nissan 
program af rigtige kassevogne og 
mulighederne for at skræddersy 
erhvervsløsninger så er der kom-
met en grøn elektrisk lillebror til i 
Nissan-familien. Den hedder e-NV 
200 og udmærker sig ved at kunne 
køre Fyn rundt uden at udlede et 
eneste gram CO2.
- Den kan klare 200-300 km på en 
opladning, og den kan rumme 4,2 
m3 samtidig med, at den må have 
en lille trailer på, siger Johan 
Rauff.

Han peger på, at den teknologiske 
udvikling med el-biler, sparsom-
melige motorer og partikelfil-
tre fortsat sikrer interessante 
erhvervsbiler. Han nævner også 
storsælgeren Nissan QASHQAI 
og den hårdføre Navara 4X4, der 
supplerer det omfattende program 
af kassevogne.

CUPRA Ateca med 300 hk
- Vi har også en frisk nyhed i er-
hvervsafdelingen, siger Johan 
Rauff. Kronsbjerg er blevet den 
ene af fire forhandlere i Danmark 
af Seats nye trumfkort, den nye 

CUPRA Ateca, der er udstyret 
med 300 hk.

- Den har bl.a. Launch Control, fi-
rehjulstræk, dynamisk undervogn 
og en 7-trins DSG-gearkasse. Den 
kan jeg godt forestille mig som er-
hvervsbil, men nok mest som me-
sterbilen.

Autohuset Kronsbjerg har tre fyn-
ske Nissan-afdelinger i hhv. Oden-
se, Nyborg og Svendborg, men det 
er kun i Odense, at man kan se den 
nye CUPRA Ateca.  

Budgetsikkerhed og bæredygtighed
- Autohuset Kronsbjergs tre fynske afdelinger kan i dag tilbyde erhvervskunder budgetsikkerhed med 

Nissans 5 års garanti ved leasing eller køb og bæredygtighed med den 100% elektriske varevogn Nissan eNV200. 
Det siger erhvervsrådgiver og biløkonom Johan Rauff.  

Tilbuddet gælder disse biler – først til mølle:
• Udstyrsbomben Nissan NV300 Working Star 

med dobbelte skydedøre
• El-varebil Nissan eNV200 (Rækkevide +200 km)
• Den stærke arbejdshest Nissan NV400

Hos Autohuset Kronsbjerg er vi eksperter i leasing, 
indretning af varebiler, opbygninger på chassiser 
og ladeløsninger for el-biler til erhvervsbrug. 

Find os tæt på dig og som en del af din hverdag:
Odense NV – Tarup Engvej 5 (Rugårdsvej) - 66 12 51 22
Svendborg  - Odensevej 148 - 62 21 64 00
Nyborg  - Lyøvej 2 - 65 31 34 22

Hos Autohuset Kronsbjerg får du:

• Næsten 100 års erfaring med biler
• Alt i erhvervsbiler fra Nissan
• Leasing skræddersyet til dig
• Reel rådgivning ud fra dine behov

Besøg Kampagnelink:
https://www.kronsbjerg.dk/erhvervsbiler-tilbud

Johan Rauff Kristensen
Erhvervsrådgiver

Tlf. 21 68 44 02
 jrk@kronsbjerg.dk

Billig leasing
& hurtig levering
Lige nu har vi biler på lager til dig,
med rabatter så gode, at vi ikke kan
trykke dem her...

Så scan QR koden
og se din rabat!
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