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Den sydfynske øperle i 
positiv udvikling efter 
indførelsen af lande-
vejsprincippet

Med indførelsen af landevejs-
princippet, hvor det ikke må 
koste mere at transportere sig 
med færge end det ville koste 
at køre på landevejen, er Ærø 
kommet ind i en meget posi-
tiv udvikling, - ikke mindst i 
kraft af de billigere færgebil-
letter. Det er noget, der glæ-
der ikke mindst borgmester 
Jørgen Otto Jørgensen (A).

Det er et kærkomment løft 
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FLERE VÆLGER ÆRØ TIL

HJEMME
PÅ 
ÆRØ

En tilflytter til Ærø har valgt noget til. 
Måske er det drømmen om et tryggere liv for 
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del 
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at 
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, 
innovation og initiativ. 
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs 
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.
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sammen med deres kamme-
rater, og det skal ikke være 
en udgift for borgerne at kun-
ne komme til det de skal. Så 
derfor er der etableret gratis 
busdrift, og det er naturligvis 
for både fastboende og besø-
gende. 

med de lavere takster udenfor 
højsæsonen. Folk strømmer 
til, og der er udsolgte færger. 
Det er mærkbart på aktivite-
ter som golfbaner og erhverv 
som blandt andet restauran-
ter og cafeer, der har fået mere 
at lave med deraf afsmitning 
på såvel beslægtede erhverv 
som også beskæftigelse. Her 
kan vi også glæde os over de 
mange initiativer, der sættes i 
gang på øen. Det er aktive en-
gagerede borgere, der bor her 
på Ærø.

Vi kan nu også glæde os over, 
at vi har en større tilflytning 
end fraflytning, hvor også fle-
re børnefamilier nu vælger at 
tage fast bopæl på øen, og det 
er aktive folk, som engagerer 
sig i det store foreningsliv på 
øen eller med nye initiativer. 
Det er glædeligt.

På Ærø er de i øjeblik-
ket ved at lægge 
fiber ned på hele 
øen. Et arbejde 
der forventes af-
sluttet inden årets 
udgang. 

Det vil få stor positiv 

udvikling for øen, hvor alle 
får højhastighed på internet-
tet.

Gratis busser til alle
Når man besøger Ærø, - det 
hvad enten man er på cykel, i 
bil eller gående, - så kan man 
blive transporteret rundt på 
hele øen, for der er nemlig 
gratis busser til alle uanset 
man er fastboende eller kun 
på besøg på øen.

Efter at vi samlede øens tre 
folkeskoler til en skole (der er 
også en friskole på øen), så fik 
vi etableret skolebusser, der 
kører direkte så skolevejen 
ikke bliver længere end højst 
nødvendig. Skoleleverne skal 
også kunne mødes i fritiden 
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Fabriksvej 2 · Nørre Åby · Tlf.: 51 28 95 15 
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STÆRK PARTNER INDENFOR VVS
Stokkeby Smedeforretning er 
alsidige og hjælper med alt in-
denfor VVS – vand, varme og sa-
nitet, blikkenslagerarbejdet med 
tagrender, kviste, skotrender og 
facadeinddækninger samt sme-
dearbejde og reparation af land-
brugsmaskiner med meget mere.

Stokkeby VVS & Smede-
forretning, der drives af 
Lars Albertsen, er både 
smede- og autoriseret 
VVS mester. 

Så han kan sammen med sine 
faste VVS & Blik uddannede 
medarbejdere klare det meste 
indenfor VVS, blik, smedear-
bejde og maskinreparationer 
enten hos kunden eller på eget 
smedeværksted eller blikkensla-
gerværksted.
Lars Albertsen følger udviklin-

gen, der har medført et skift i ar-
bejdet med mindre aktivitet på 
landbrugsdelen, så hovedaktivi-
teten i dag primært udgør vvs og 
blikkenslagerarbejdet.
- Vi arbejder med ombygninger 
og nye huse, hvor det generelt 
er VVS arbejdet, som vi udfører, 
fortæller Lars Albertsen, og det 
gør vi over hele Ærø. Vi ligger 
også centralt her midt på øen i 
forhold til alle kunderne.
Det velkendte firma er i øjeblik-
ket ved at overdrage en af de lidt 
større opgaver. De har været på 

opgaven på Marstal Brandstati-
on, hvor de har været i gang med 
både vand, varme, ventilation og 
luft.
Lars Albertsen og hans ansatte 
arbejder også meget med energi-
løsninger, hvor alt indenfor jord-
varme, luft til vand, så er det 
med Danfoss pumper, der er det 
foretrukne.
- Vi laver mange varmepum-
pe løsninger for folk vil jo 
gerne spare, hvor de kan, og 
det vil vi gerne hjælpe dem 
med, fortæller han.
Træpiller og kornfyr er 
også en stor del af ar-
bejdsområdet, hvor det 
foretrukne er Woody RTB 
træpillekedler samt Reka 
træpille og kornfyr.

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 2
5970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Stokkeby Smede- og Maskinforretning 
 Side 9

Krydstogtskibene er velkomne til Ærø
Ærøskøbing og Marstals 
havne er attraktive for 
øens turisme og sejler-
folket, siger havnefoged 
Christian Ørndrup. 

- Der anløber hvert år fire-fem 
krydstogtskibe til øen, siger 
havnefoged Christian Ørndrup. 
Det er vi naturligvis glade for. 
Det er godt for øen og de er meget 
velkomne. De giver indtægter og 
mere arbejde til de kommunale 
havne, men helt sikkert også 
gode indtægter til erhvervslivet 
på øen.
Havnefogeden peger på, at hav-
nene ikke kun er arbejdspladser, 
men også er og skal være attrak-
tioner i sig selv.
- Ikke kun for vores gæster og 

sejlerne, men også for lokalbe-
folkningen. Derfor er der nu 
legepladser i havneområderne 
begge steder. I år har vi udvidet 
med legepladser til de mindste 
børn mellem 0 og 3 år.

Familievenlige havne
- Det er med til at gøre havnene 
mere familievenlige, både for 
vores gæster og for lokale børne-
familier og dagplejemødre med 
små børn.

Af faciliteter på havnene er der 
kommet servicekaj og ophaler-
plads. I Marstal er den nye va-
skeplads blevet taget i brug.
- Vi er fem faste medarbejdere 
på havnene tillige med en øko-
nomimedarbejder på kontoret. 
Dertil kommer, at vi til vedlige-
holdelse og nyanlæg har lokale 
virksomheder til at byde ind på 
opgaverne.
Christian Ørndrups arbejdsom-
råde er kun i mindre grad præget 
af de nye og lavere færgetakster.
- Vi har fået lidt færre skibs-
transporter til havnene. Den 
trafik er nu kommet lastbilerne 
til gode, og det er heldigvis godt 
for færgerne og for de private sej-
lere fra fastlandet, der har plads 
i vores havne, og som fristes til 
flere besøg til øen.

Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dk 
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Restaurant Fru Berg
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+45 3029 1720
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dearbejde og reparation af land-
brugsmaskiner med meget mere.

Stokkeby VVS & Smede-
forretning, der drives af 
Lars Albertsen, er både 
smede- og autoriseret 
VVS mester. 

Så han kan sammen med sine 
faste VVS & Blik uddannede 
medarbejdere klare det meste 
indenfor VVS, blik, smedear-
bejde og maskinreparationer 
enten hos kunden eller på eget 
smedeværksted eller blikkensla-
gerværksted.
Lars Albertsen følger udviklin-

gen, der har medført et skift i ar-
bejdet med mindre aktivitet på 
landbrugsdelen, så hovedaktivi-
teten i dag primært udgør vvs og 
blikkenslagerarbejdet.
- Vi arbejder med ombygninger 
og nye huse, hvor det generelt 
er VVS arbejdet, som vi udfører, 
fortæller Lars Albertsen, og det 
gør vi over hele Ærø. Vi ligger 
også centralt her midt på øen i 
forhold til alle kunderne.
Det velkendte firma er i øjeblik-
ket ved at overdrage en af de lidt 
større opgaver. De har været på 

opgaven på Marstal Brandstati-
on, hvor de har været i gang med 
både vand, varme, ventilation og 
luft.
Lars Albertsen og hans ansatte 
arbejder også meget med energi-
løsninger, hvor alt indenfor jord-
varme, luft til vand, så er det 
med Danfoss pumper, der er det 
foretrukne.
- Vi laver mange varmepum-
pe løsninger for folk vil jo 
gerne spare, hvor de kan, og 
det vil vi gerne hjælpe dem 
med, fortæller han.
Træpiller og kornfyr er 
også en stor del af ar-
bejdsområdet, hvor det 
foretrukne er Woody RTB 
træpillekedler samt Reka 
træpille og kornfyr.

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 2
5970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Stokkeby Smede- og Maskinforretning 
 Side 9

Krydstogtskibene er velkomne til Ærø
Ærøskøbing og Marstals 
havne er attraktive for 
øens turisme og sejler-
folket, siger havnefoged 
Christian Ørndrup. 

- Der anløber hvert år fire-fem 
krydstogtskibe til øen, siger 
havnefoged Christian Ørndrup. 
Det er vi naturligvis glade for. 
Det er godt for øen og de er meget 
velkomne. De giver indtægter og 
mere arbejde til de kommunale 
havne, men helt sikkert også 
gode indtægter til erhvervslivet 
på øen.
Havnefogeden peger på, at hav-
nene ikke kun er arbejdspladser, 
men også er og skal være attrak-
tioner i sig selv.
- Ikke kun for vores gæster og 

sejlerne, men også for lokalbe-
folkningen. Derfor er der nu 
legepladser i havneområderne 
begge steder. I år har vi udvidet 
med legepladser til de mindste 
børn mellem 0 og 3 år.

Familievenlige havne
- Det er med til at gøre havnene 
mere familievenlige, både for 
vores gæster og for lokale børne-
familier og dagplejemødre med 
små børn.

Af faciliteter på havnene er der 
kommet servicekaj og ophaler-
plads. I Marstal er den nye va-
skeplads blevet taget i brug.
- Vi er fem faste medarbejdere 
på havnene tillige med en øko-
nomimedarbejder på kontoret. 
Dertil kommer, at vi til vedlige-
holdelse og nyanlæg har lokale 
virksomheder til at byde ind på 
opgaverne.
Christian Ørndrups arbejdsom-
råde er kun i mindre grad præget 
af de nye og lavere færgetakster.
- Vi har fået lidt færre skibs-
transporter til havnene. Den 
trafik er nu kommet lastbilerne 
til gode, og det er heldigvis godt 
for færgerne og for de private sej-
lere fra fastlandet, der har plads 
i vores havne, og som fristes til 
flere besøg til øen.

Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dk 
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Rugårdsvej 251 · 5210 Odense NV · Telefon 66 16 40 40
info@peterpetersen.dk  ·  www.peter-petersen.dk

SALG AF BILER 

– ærlighed
 varer længst

       

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00

Vestergade 30 C   Marstal   Tlf. 62 53 15 66

Restaurant Fru Berg

God mad i behagelige omgivelser

Havnepladsen 6, 5960 Marstal – aloysius@live.dk – www.bergsrestauranter.dk

Solkrogen 2
5960 Marstal

+45 3029 1720
www.solkrogen.net

Klingenberg Ost & Delikatesser Side 29
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”En nyskabelse på færge-
fronten, som vi forventer 
os meget af, er el-færgen 
mellem Søby og Fyns-
hav”, fortæller borgme-
ster Ole Wej Petersen. 

”El-færgen, som sidst på året 
ventes endeligt implementeret 
på ruten, repræsenterer en helt 
ny, co2-venlig teknologi. Lever 
el-færgen på drifts- og økonomi-
områderne op til vores positive 
forventninger, kan vi stå overfor 
et snarligt boom i el-færgedrif-
ten – ikke blot til og fra Ærø men 
også på lignende ruter. 

Med bygningen af el-færgen er 
skibsingeniør Jens Kristensen 
og Søby Værft gået forrest i ud-
viklingen af dette spændende 
bud på fremtidens færge, og det 
kan vi kun være stolte over og 
tilfredse med. Færgedriften er 
Ærøs livline til omverdenen og et 

aktivitetsområde i konstant ud-
vikling. Således har ÆrøXpres-
sen, et privatejet færgeselskab 
på Marstal-Rudkøbing ruten, 
netop etableret sig som nyeste 
aktør på området.”

Positiv udvikling
”Landevejsprincippet der udjæv-
ner prisforskellen mellem sø og 
landtransport, er en stor gevinst 
for Ærøs erhvervs- og kulturliv. 
Princippet mangler dog stadig 
syv uger i højsæsonen til at dæk-
ke hele året – en mangel vi fra 
politisk hold arbejder målrettet 
på at få rettet op på. Alligevel 
transporterer færgerne markant 
flere passagerer til øen, og dét 
med en øget turisttilstrømning 
til følge.

Parallelt hermed er udflytningen 
fra storbyerne en trend, som for 
alvor er ved at slå igennem. Et 
stigende antal yngre mennesker 
fra hele landet søger det gode liv 

i mere stilfærdige ram-
mer end storbyens, og 
dét findes på Ærø. De 
nye øboer har iværksat 
en masse spændende 
initiativer – for eksem-
pel indenfor restaurati-
onsdrift og fremstilling 
af økologiske produk-
ter. Også den kreative 
klasse har fået øje på 
Ærø, idet en del forfat-
tere og billedkunstnere 
er flyttet hertil. Flere 
har skrevet bøger om 
øen, og denne udvik-
ling i retning af et mo-
derne ”Skagensmiljø” 
i øhavet er vi meget 
glade for. Der er stor 
optimisme på Ærø, og vi ser lyst 
på fremtiden”, slutter Ole Wej 
Petersen.        

Statene 2
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 63 52 50 00
post@aeroekommune.dk
www.aeroekommune.dk

Ærø Kommune

I tæt samarbejde med private 
og offentlige aktører på det ma-
ritime område tilbyder Marstal 
Navigationsskole uddannelsen 
til navigatør, der fører til spæn-
dende arbejde som kystskip-
per, sætteskipper, styrmand og 
skibsfører. 
- Som en af verdens førende 
skibsfartnationer er det et pri-
vilegium at bidrage til de mari-
time uddannelser, siger Marstal 
Navigationsskoles rektor Jeppe 
Carstensen. Det er vi meget be-
vidste om på skolen. Det klarer 
vi heller ikke alene, men i et tæt 
samarbejde med andre både pri-
vate og offentlige aktører her i 
det sydfynske øhavs smørhul.
Jeppe Carstensen fremhæver 

samarbejde med VUC på Ærø og 
SIMAC i Svendborg, der er med 
i efteruddannelse og i det natio-
nale samarbejde om studieprak-
tik sammen med landets øvrige 
videregående uddannelsesinsti-
tutioner. Her er fokus på elever, 
der er i gang med det sidste år på 
en gymnasial uddannelse.

Fast job og god løn
Sammen kan vi tilbyde unge et 
væld af uddannelser til bl.a. han-
delsflåden – lige fra skibsofficer 
til shipping og den øvrige off 
shore-virksomhed. Her primært 
til den danske, men også til dem, 
der sejler under udenlandsk flag. 
- Vi tilbyder også i samarbejde 
med VUC Ærø en HF-søfarts-

uddannelse, 
som er en 
ungdomsuddan-
nelse, der kombine-
rer den grundlæggende 
søfartsskole med en fuld 
HF-uddannelse. 
Jeppe Carstensen peger på, at 
de gode Sydfynske uddannelser 
ikke kun fører til spændende 
maritime jobs, men også til er-
hverv med høj beskæftigelse og 
med gode lønninger. 

Danmarks maritime

 smørhul

 Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75
marnav@marnav.dk · www.marnav.dk 

- Vores to-årige HF-klasse giver 
en lokal mulighed for at få en 
gymnasial uddannelse, så unge 
fra Ærø kan få en god uddan-
nelse uden at skulle forlade Ærø. 
- Både den to-årige og den tre-
årige HF-uddannelse giver 
muligheder for at fortsætte på 
de videregående uddannelser, 
herunder universiteterne, siger 
Morten Kjerulff,

- Den tre-årige HF-uddannelse, 
som kan ses som to uddannelser 
i èn, giver adgang til en spæn-
dende karriere og fremtid inden 
for det maritime.

- Elevtallet på søfartsuddan-
nelserne er i vækst, siger afde-
lingsleder Morten Kjerulff, HF 
& VUC FYN/ÆRØ. Vi rekrutte-
rer elever fra det meste af landet 
til HF-søfarts-uddannelserne i 
både Marstal og Svendborg. 

- I Marstal betyder det i år, at 
der oprettes tre HF-Søfart-klas-
ser mod to i de foregående år. Et 
stærkt samarbejde i den mariti-

me klynge på Sydfyn skal gerne 
sørge for, at væksten fortsætter. 
- VUC ÆRØ får glædeligvis ele-
ver fra hele landet til vores ud-
dannelser her i Marstal. Kvoten 
inden for erhvervsuddannelsen 
vokser, og det betyder oprettel-
sen af nye årgange af den nye 
treårige HF-søfartsuddannelse.

To gymnasiale uddannelser
- Her på Ærø har vi to gym-
nasiale ungdomsuddannelser, 
en 2-årig HF og en 3-årig HF-
Søfart i samarbejde med vores 
nabo, Marstal Navigationsskole.

Med den toårige HF-uddannelse og en øget tilstrøm-
ning til den treårige HF-Søfartsuddannelse vokser  
HF & VUC FYN i Marstal markant.

HF & VUC PÅ ÆRØ
GYMNASIALE UDDANNELSER 

I DEN SYDFYNSKE KLYNGE

P. E. Pålssons Vej 1 · 5960 Marstal · Tlf.: 6265 6590
aeroe@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk/aeroeÆRØ  5



”En nyskabelse på færge-
fronten, som vi forventer 
os meget af, er el-færgen 
mellem Søby og Fyns-
hav”, fortæller borgme-
ster Ole Wej Petersen. 

”El-færgen, som sidst på året 
ventes endeligt implementeret 
på ruten, repræsenterer en helt 
ny, co2-venlig teknologi. Lever 
el-færgen på drifts- og økonomi-
områderne op til vores positive 
forventninger, kan vi stå overfor 
et snarligt boom i el-færgedrif-
ten – ikke blot til og fra Ærø men 
også på lignende ruter. 

Med bygningen af el-færgen er 
skibsingeniør Jens Kristensen 
og Søby Værft gået forrest i ud-
viklingen af dette spændende 
bud på fremtidens færge, og det 
kan vi kun være stolte over og 
tilfredse med. Færgedriften er 
Ærøs livline til omverdenen og et 

aktivitetsområde i konstant ud-
vikling. Således har ÆrøXpres-
sen, et privatejet færgeselskab 
på Marstal-Rudkøbing ruten, 
netop etableret sig som nyeste 
aktør på området.”

Positiv udvikling
”Landevejsprincippet der udjæv-
ner prisforskellen mellem sø og 
landtransport, er en stor gevinst 
for Ærøs erhvervs- og kulturliv. 
Princippet mangler dog stadig 
syv uger i højsæsonen til at dæk-
ke hele året – en mangel vi fra 
politisk hold arbejder målrettet 
på at få rettet op på. Alligevel 
transporterer færgerne markant 
flere passagerer til øen, og dét 
med en øget turisttilstrømning 
til følge.

Parallelt hermed er udflytningen 
fra storbyerne en trend, som for 
alvor er ved at slå igennem. Et 
stigende antal yngre mennesker 
fra hele landet søger det gode liv 

i mere stilfærdige ram-
mer end storbyens, og 
dét findes på Ærø. De 
nye øboer har iværksat 
en masse spændende 
initiativer – for eksem-
pel indenfor restaurati-
onsdrift og fremstilling 
af økologiske produk-
ter. Også den kreative 
klasse har fået øje på 
Ærø, idet en del forfat-
tere og billedkunstnere 
er flyttet hertil. Flere 
har skrevet bøger om 
øen, og denne udvik-
ling i retning af et mo-
derne ”Skagensmiljø” 
i øhavet er vi meget 
glade for. Der er stor 
optimisme på Ærø, og vi ser lyst 
på fremtiden”, slutter Ole Wej 
Petersen.        
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Ærø Kommune

I tæt samarbejde med private 
og offentlige aktører på det ma-
ritime område tilbyder Marstal 
Navigationsskole uddannelsen 
til navigatør, der fører til spæn-
dende arbejde som kystskip-
per, sætteskipper, styrmand og 
skibsfører. 
- Som en af verdens førende 
skibsfartnationer er det et pri-
vilegium at bidrage til de mari-
time uddannelser, siger Marstal 
Navigationsskoles rektor Jeppe 
Carstensen. Det er vi meget be-
vidste om på skolen. Det klarer 
vi heller ikke alene, men i et tæt 
samarbejde med andre både pri-
vate og offentlige aktører her i 
det sydfynske øhavs smørhul.
Jeppe Carstensen fremhæver 

samarbejde med VUC på Ærø og 
SIMAC i Svendborg, der er med 
i efteruddannelse og i det natio-
nale samarbejde om studieprak-
tik sammen med landets øvrige 
videregående uddannelsesinsti-
tutioner. Her er fokus på elever, 
der er i gang med det sidste år på 
en gymnasial uddannelse.

Fast job og god løn
Sammen kan vi tilbyde unge et 
væld af uddannelser til bl.a. han-
delsflåden – lige fra skibsofficer 
til shipping og den øvrige off 
shore-virksomhed. Her primært 
til den danske, men også til dem, 
der sejler under udenlandsk flag. 
- Vi tilbyder også i samarbejde 
med VUC Ærø en HF-søfarts-

uddannelse, 
som er en 
ungdomsuddan-
nelse, der kombine-
rer den grundlæggende 
søfartsskole med en fuld 
HF-uddannelse. 
Jeppe Carstensen peger på, at 
de gode Sydfynske uddannelser 
ikke kun fører til spændende 
maritime jobs, men også til er-
hverv med høj beskæftigelse og 
med gode lønninger. 

Danmarks maritime
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- Vores to-årige HF-klasse giver 
en lokal mulighed for at få en 
gymnasial uddannelse, så unge 
fra Ærø kan få en god uddan-
nelse uden at skulle forlade Ærø. 
- Både den to-årige og den tre-
årige HF-uddannelse giver 
muligheder for at fortsætte på 
de videregående uddannelser, 
herunder universiteterne, siger 
Morten Kjerulff,

- Den tre-årige HF-uddannelse, 
som kan ses som to uddannelser 
i èn, giver adgang til en spæn-
dende karriere og fremtid inden 
for det maritime.

- Elevtallet på søfartsuddan-
nelserne er i vækst, siger afde-
lingsleder Morten Kjerulff, HF 
& VUC FYN/ÆRØ. Vi rekrutte-
rer elever fra det meste af landet 
til HF-søfarts-uddannelserne i 
både Marstal og Svendborg. 

- I Marstal betyder det i år, at 
der oprettes tre HF-Søfart-klas-
ser mod to i de foregående år. Et 
stærkt samarbejde i den mariti-

me klynge på Sydfyn skal gerne 
sørge for, at væksten fortsætter. 
- VUC ÆRØ får glædeligvis ele-
ver fra hele landet til vores ud-
dannelser her i Marstal. Kvoten 
inden for erhvervsuddannelsen 
vokser, og det betyder oprettel-
sen af nye årgange af den nye 
treårige HF-søfartsuddannelse.

To gymnasiale uddannelser
- Her på Ærø har vi to gym-
nasiale ungdomsuddannelser, 
en 2-årig HF og en 3-årig HF-
Søfart i samarbejde med vores 
nabo, Marstal Navigationsskole.

Med den toårige HF-uddannelse og en øget tilstrøm-
ning til den treårige HF-Søfartsuddannelse vokser  
HF & VUC FYN i Marstal markant.

HF & VUC PÅ ÆRØ
GYMNASIALE UDDANNELSER 

I DEN SYDFYNSKE KLYNGE

P. E. Pålssons Vej 1 · 5960 Marstal · Tlf.: 6265 6590
aeroe@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk/aeroeÆRØ

Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.
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at give tilbage.
Det Gamle Værft startede op i 
2005, hvor byggeriet blev muligt 
via samarbejde mellem Udvik-
lingsfonden og Realdania, Re-
gion Syddanmark og Ærø Kom-
mune. Det stod færdigt i 2014 på 

en grund på Ærøskøbings gamle 
havn, hvor der har været skibs-
byggeri siden 1700-tallet. 

Det Gamle Værft er en 
bredviftet virksomhed 
fyldt med kulturelle, 
sociale og produktive 
aktiviteter
Når man kommer fra søsiden til 
Ærøskøbing, så er det første man 

ser, Det Gamle Værft, der med 
sine to store værftshaller er godt 
synlige på havnefronten, - og det 
er et sted hvor der sker rigtig 
meget. Det Gamle Værft er en 
mangearmet virksomhed, hvor 
der sker noget hele tiden – en 
rummelig udviklingsvirksom-
hed på mange fronter og helt na-
turligt med rod i det maritime.
- Forårets komme betyder, at så 
går vi i udstillingsmode, siger 
Christian Albertsen. Det bety-
der rundvisninger og arbejdende 
værksteder med formidling af vo-
res maritime kulturarv og beva-
ring af vores stolte håndværks-
traditioner og restaurering af 
bevaringsværdige nittede stål-

skibe. Vi har Nordeuropas stør-
ste esse, og der er meget gang i 
essen. Vi afvikler også flere gan-
ge om året smedekurser, så folk 
kan lære de gamle håndværk. 
Det Gamle Værft skal være det 
sted i Danmark man kommer 
til, når de gamle skibshåndværk 

skal bruges. Vores bedding er 
den maritime tumleplads, og når 
der kommer skibe op, så står de 
enten selv for at lave arbejdet el-
ler de får hjælp af vores profes-
sionelle håndværkere.
En af vore frivillige har bygget 
en hjemmelavet 3D printer og 
printet en dobbeltvirkende com-
poundmaskine, magen til den 
som er i SS ”Svendborgsund”. 
Det udviklede sig til et kæmpe 
projekt hvor vi lavede en fullsca-
la skibsdampmaskinsimulator 
med støtte fra Ellehammerfon-
den og en jætteindsats af Jørgen 
Friis, en af de frivilige.
Det Gamle Værft har også et 
kobberværksted, hvor man gen-

bruger gammelt kobbermate-
riale. Det er et meget populært 
værksted. Der udover bruges 
stedet også til musik- og teater-
arrangementer, maritime fe-
stivaler, store professionelle 
koncerter, julemarkeder, smak-
ketraf og små skæve events. 
Værftet driver også rederivirk-
somhed med den 3-mastede 
skonnert Fylla samt kursusvirk-
somhed og herunder også team-
buildingsforløb. Værftet har 
også et tæt samarbejde med Ærø 
Maritime Efterskole, der komme 
på ugentlige besøg, hvor de lærer 
at arbejde med de gamle skibs-
håndværk.
- Vi er en registreret socialøko-
nomisk virksomhed, hvis formål 
det er, at hjælpe udsatte unge og 
ældre – give dem kompetencer 
og selvværd nok til at klare sig 
på det ordinære arbejdsmarked. 
Vi arbejder med integration og 
værdighed for alle borgere. Det 
handler på Det Gamle Værft om 

Det Gamle Værft
Ærøskøbing Havn 4B  ·  5970 Ærøskøbing  ·  Tlf.: 23 26 11 77

ca@detgamlevaerft.dk  ·  www.detgamlevaerft.dk 

Ånden over stedet og ildsjæle 
bærer hele virksomheden

 Det G
amle Vær�

Smedjen

Café Den Glade Gris
Møllevejen 1 · 5960 Marstal

62 58 15 18
cafedengladegris@gmail.com  ·  www.cafedengladegris.dk

TILBUD
Smørrebrød, pr. stk. ........................................kr. 15,-
1/2 ovnstegt kylling .......................................kr. 75,-

GOD START FOR DET NYE  STRANDHOTEL

at tilgodese gæsternes ønsker, 
så hvis der til et specialarrange-
ment er specielle ønsker – så er 
de til for at løse.
I forbindelse med specialarran-
gementer kan der også bookes 
samlet pakke alt lige fra mor-
genmad til aftensmad samt at 
man også kan leje hele huset.
De 14 værelser med eget bad og 
toilet er smagfuldt indrettet og 
med gode senge, hvor man kan 
nyde det, at når man vågner – så 
er det med udsigt til havet.

Udsigten Marstal  
er stedet til  
specialarrangementer

Udsigten Marstal er navnet på 
det nyåbnede overnatningssted i 
søfartsbyen Marstal, og udsigten 
er helt perfekt. Det nye strand-
hotel ligger nærmest i vandkan-
ten. De har netop totalrenoveret 
stedets nyeste bygning med alt 
nyt såvel ind- som udvendig. 
Med beliggenheden er der natur-
ligvis også en stor terrasse ud til 
vandet. Strandhotellet står klar 

med 14 store dobbeltværelser, 
lounge, tekøkkener, festlokaler 
med mere og er klar til og mod-
tager allerede gæster. 
Fra strandhotellet lyder mel-
dingen, at de er blevet positivt 
ramt med en fantastisk start. 
Bookningen har den korte tid de 
har haft åbent kørt rigtig godt 
og med bookninger helt frem til 
oktober. 

Udsigten Marstal, der i sommer-
perioden primært kører som Bed 
& Breakfast, er særdeles veleg-

net til specialarrangementer, det 
være sig private som konfirma-
tioner, bryllupper og lignende, 
men også til firmaarrangemen-
ter, hvor man gerne vil forene 
arbejde med det hyggelige. 
Stedet har fuldt udstyret kon-
ferencerum og lokale med plads 
op til 100 mennesker og med 
alle nødvendige faciliteter til at 
afvikle et arrangement. Der er 
skudt fiber ind med 600 megabit, 
- så der er power nok. 
På strandhotellet sætter man 
højt, at man gør hvad de kan for 

UDSIGTEN MARSTAL  |  Rolighedsvej 1A  |  5960 Marstal  |  Tlf: +45 72 16 10 10  |  kontakt@udsigtenmarstal.dk  |  udsigtenmarstal.dk

v/Johnni Christensen
Østerbro 17 · 5985 Søby Ærø · Tlf. 26 56 26 13
jc-service@jc-service.dk · www.jc-service.dk

Ærø

Rengøringshjælp til 
private og erhverv på Ærø. 
- når det passer dig ...
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Gælder ikke brilleglas og Lavpris. Brillestel ved køb af en komplet brille med glas. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter og kun så længe lager haves. 

VI GI’R DEN ÉN PÅ 
 BRILLEN OG SOLBRILLEN

ALT ER NEDSAT

KUN TIL DEN 30/6-18 

2 SOLGLAS MED STYRKE  
FRA 495,-Enkeltstyrke op til +/-4,2. herover et tillæg på kr. 400

BRILLESTEL OP TIL 80%

SOLBRILLER OP TIL 40%

KONGENSGADE 31A  ·  5960 MARSTAL  ·  TLF. 65 36 20 20

Bliv medlem af en forening, der er til gavn for alle ærøboer. Et medlemskab af Sygehusforeningen Ærø koster 
100 kr. for enlige og 150 kr. for par pr. år. Du bliver medlem ved at indbetale kontingent via indbetalingskort: kortart 
73, kreditornr. 85 550 349 eller bankoverførsel til Nordea 2048 7715604897 eller Rise Sparekasse 0847 0804418695

Sygehusforeningen Ærø 
– at have et sygehus er ikke en selvfølge
Efter ærøboernes massive protester mod lukningen af sygehuset stiftedes Syge-
husforeningen Ærø i 1988 med det formål at arbejde for at bevare Ærø Sygehus.

30 år er gået, og tiderne ændrer sig, men arbejdet for at bevare Ærø Sygehus 
er lige så relevant nu, som det var dengang. Ærøboerne skal fortsat have 
den tryghed, det giver at have et sygehus med omfattende funktioner og ikke 
mindst muligheden for at blive behandlet akut.

Mød os på Ærødagen
Er du interesseret i at høre mere om Sygehusforeningen Ærø, så kom forbi 
vores stand på Ærødagen den 9. juni. Der vil være repræsentanter fra besty-
relsen, som står klar til at fortælle om foreningen, og der vil være konkurrencer, 
søde sager og god stemning!

30-års 
jubilæum
1988-2018

SHF Ærø ann. til Ugeavisen (B131xH180MM - CMYK).indd   1 26-05-2018   08:25:32

TILBUD
Bacon-cheese burger Menu ................kr. 75,-
½ ovnstegt kylling ...............................kr. 65,-

Møllevejen 1, Marstal • Tlf. 62 58 15 18

SPIS SÅ MEGET DU
KAN FOR KUN KR. 129,-
(børn under 12 år kr. 99,-, børn under 2 år gratis)

Mandag - lørdag
Man. og tors. - Amerikansk buffet

Tirs. og fre. - Dansk buffet
Ons. og lør. - International buffet

√ Min. 4 forskellige forretter   √ Min. 4 slags kød
√ Min. 5 slags tilbehør

√ Min. 20 forskellige varianter i salatbaren

Bordreservation på tlf. 6253 2406 - Egehovedvej 4, Marstal

Ærø HotelØstersøen
R E S T A U R A N T

OMPASS BAR

20 ÅRS 
FØDSELSDAGSTILBUD
fredag den 15. juni og lørdag d. 16. juni 

fra kl. 18.00

CHINA HOUSE
KIRKESTRÆDE 5-7 . MARSTAL

www.chinahouse-marstal.dk

BORDBESTILLING: 
TLF. 62 53 25 62

   • Velkomst: Mousserende vin
• Stor ta’selv buffet        
• Kaffe og småkager          138,-

Pr. Person

Alt inden for grøn service
 • Omlægning af have
 • Fjerner ukrudt
 • Græsslåning
 • Beplantning
 • Fældning og beskæring
 • Topkapning
 • Stubfræsning og flishugning
 - og meget mere...

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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Demonstration af 
Dansk Tøris Teknik
Det larmer meget, men det 
er effektivt og helt uden svi-
neri, når Sonny Nielsen fra 
Dansk Tøris Teknik gør rent. 
Han kan rense alle mulige 
former for overflader for di-
verse overflade belægninger. 
Funktionen svarer til sand-
blæsning, men det er tøris, 
der ikke på nogen måde be-
skadiger det emne, der skal 
afrenses.
 Tøris består af luftarten 
kuldioxid i fast frossen form 
ved en temperatur på minus 
79 grader. I en maskine hak-
kes det i bittesmå stykker, 
der ligesom ved sandblæs-
ning accelereres op i hastig-
hed og rettes mod det emne, 
der skal renses. Den store 
forskel er, at tøris i det øje-
blik, det rammer overfladen 
- eksploderer og overgår til 
luftarten CO2. og som giver 
en skånsom og ren overfla-
de.
 Der kommer hele tiden 
nye sjove opgaver. Han har 
arbejder for flyvevåbnet med 
at rense landingslysene på 
deres lufthavne i Jylland. 
Han har renset skibet Hjej-
len af i Silkeborg forud for, 
at den fyldte 150 år. Sonny 
Nielsen har altid haft døgn-
vagt på, fordi kunderne ofte 
skal have noget ordnet her 
og nu og det er over hele 
Danmark  han kører og 
kommer altså nu til Ærø 

mandag den 11. juni. Han  
starter med en demonstrati-
on på Nørregade 23 i Ærøs-
købing.
 Det er kun fantasien, der 
sætter grænserne for tøris el-
ler lavablæsning. Det kan 
være at rense sod af efter en 
brand. Eller det kan være at 
rense kalk af i en kirke, hvor 
der skal arbejdes med stor 
forsigtighed, da ingen ved, 
om der måske findes kalk-
malerier inde under de yder-
ste lag kalk. Rengøring i fø-
devarebranchen er også et 
område som Dansk Tøris 
Teknik arbejder med. Han 
vedgår, at tørisblæsning er dy-
rere end sandblæsning, men 
der er så en række andre for-
dele. Det kan være, at man 
slipper for en masse afdæk-
ning og efterfølgende rengø-
ring, og så kan tørisblæs-
ningen anvendes i en lang 
række tilfælde, hvor sand-
blæsning er udelukket.
Sonny Nielsen har også et 
anlæg til lavablæsning, der 
fungerer som almindelig 
sandblæsning, blot med me-
get finkornet knust lava.

Jens Weiss
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at give tilbage.
Det Gamle Værft startede op i 
2005, hvor byggeriet blev muligt 
via samarbejde mellem Udvik-
lingsfonden og Realdania, Re-
gion Syddanmark og Ærø Kom-
mune. Det stod færdigt i 2014 på 

en grund på Ærøskøbings gamle 
havn, hvor der har været skibs-
byggeri siden 1700-tallet. 

Det Gamle Værft er en 
bredviftet virksomhed 
fyldt med kulturelle, 
sociale og produktive 
aktiviteter
Når man kommer fra søsiden til 
Ærøskøbing, så er det første man 

ser, Det Gamle Værft, der med 
sine to store værftshaller er godt 
synlige på havnefronten, - og det 
er et sted hvor der sker rigtig 
meget. Det Gamle Værft er en 
mangearmet virksomhed, hvor 
der sker noget hele tiden – en 
rummelig udviklingsvirksom-
hed på mange fronter og helt na-
turligt med rod i det maritime.
- Forårets komme betyder, at så 
går vi i udstillingsmode, siger 
Christian Albertsen. Det bety-
der rundvisninger og arbejdende 
værksteder med formidling af vo-
res maritime kulturarv og beva-
ring af vores stolte håndværks-
traditioner og restaurering af 
bevaringsværdige nittede stål-

skibe. Vi har Nordeuropas stør-
ste esse, og der er meget gang i 
essen. Vi afvikler også flere gan-
ge om året smedekurser, så folk 
kan lære de gamle håndværk. 
Det Gamle Værft skal være det 
sted i Danmark man kommer 
til, når de gamle skibshåndværk 

skal bruges. Vores bedding er 
den maritime tumleplads, og når 
der kommer skibe op, så står de 
enten selv for at lave arbejdet el-
ler de får hjælp af vores profes-
sionelle håndværkere.
En af vore frivillige har bygget 
en hjemmelavet 3D printer og 
printet en dobbeltvirkende com-
poundmaskine, magen til den 
som er i SS ”Svendborgsund”. 
Det udviklede sig til et kæmpe 
projekt hvor vi lavede en fullsca-
la skibsdampmaskinsimulator 
med støtte fra Ellehammerfon-
den og en jætteindsats af Jørgen 
Friis, en af de frivilige.
Det Gamle Værft har også et 
kobberværksted, hvor man gen-

bruger gammelt kobbermate-
riale. Det er et meget populært 
værksted. Der udover bruges 
stedet også til musik- og teater-
arrangementer, maritime fe-
stivaler, store professionelle 
koncerter, julemarkeder, smak-
ketraf og små skæve events. 
Værftet driver også rederivirk-
somhed med den 3-mastede 
skonnert Fylla samt kursusvirk-
somhed og herunder også team-
buildingsforløb. Værftet har 
også et tæt samarbejde med Ærø 
Maritime Efterskole, der komme 
på ugentlige besøg, hvor de lærer 
at arbejde med de gamle skibs-
håndværk.
- Vi er en registreret socialøko-
nomisk virksomhed, hvis formål 
det er, at hjælpe udsatte unge og 
ældre – give dem kompetencer 
og selvværd nok til at klare sig 
på det ordinære arbejdsmarked. 
Vi arbejder med integration og 
værdighed for alle borgere. Det 
handler på Det Gamle Værft om 

Det Gamle Værft
Ærøskøbing Havn 4B  ·  5970 Ærøskøbing  ·  Tlf.: 23 26 11 77

ca@detgamlevaerft.dk  ·  www.detgamlevaerft.dk 

Ånden over stedet og ildsjæle 
bærer hele virksomheden

 Det G
amle Vær�

Smedjen

GOD START FOR DET NYE  STRANDHOTEL

at tilgodese gæsternes ønsker, 
så hvis der til et specialarrange-
ment er specielle ønsker – så er 
de til for at løse.
I forbindelse med specialarran-
gementer kan der også bookes 
samlet pakke alt lige fra mor-
genmad til aftensmad samt at 
man også kan leje hele huset.
De 14 værelser med eget bad og 
toilet er smagfuldt indrettet og 
med gode senge, hvor man kan 
nyde det, at når man vågner – så 
er det med udsigt til havet.

Udsigten Marstal  
er stedet til  
specialarrangementer

Udsigten Marstal er navnet på 
det nyåbnede overnatningssted i 
søfartsbyen Marstal, og udsigten 
er helt perfekt. Det nye strand-
hotel ligger nærmest i vandkan-
ten. De har netop totalrenoveret 
stedets nyeste bygning med alt 
nyt såvel ind- som udvendig. 
Med beliggenheden er der natur-
ligvis også en stor terrasse ud til 
vandet. Strandhotellet står klar 

med 14 store dobbeltværelser, 
lounge, tekøkkener, festlokaler 
med mere og er klar til og mod-
tager allerede gæster. 
Fra strandhotellet lyder mel-
dingen, at de er blevet positivt 
ramt med en fantastisk start. 
Bookningen har den korte tid de 
har haft åbent kørt rigtig godt 
og med bookninger helt frem til 
oktober. 

Udsigten Marstal, der i sommer-
perioden primært kører som Bed 
& Breakfast, er særdeles veleg-

net til specialarrangementer, det 
være sig private som konfirma-
tioner, bryllupper og lignende, 
men også til firmaarrangemen-
ter, hvor man gerne vil forene 
arbejde med det hyggelige. 
Stedet har fuldt udstyret kon-
ferencerum og lokale med plads 
op til 100 mennesker og med 
alle nødvendige faciliteter til at 
afvikle et arrangement. Der er 
skudt fiber ind med 600 megabit, 
- så der er power nok. 
På strandhotellet sætter man 
højt, at man gør hvad de kan for 
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Livet lyder fantastisk.

Ring og bestil tid på telefon 52 800 888

Bestil et besøg og prøv den naturlige lyd i Signia Pure.
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Naturlig lyd.
Prøv de nye Signia
Pure høreapparater.

Forstå tale bedre i støj.
De nye Signia Pure Nx høreapparater er så effektive, at
du kommer til at forstå tale i støjende omgivelser bedre. 
Generende baggrundsstøj dæmpes automatisk.

Bedre og mere naturlig lydoplevelse.
Du kan igen tage del i samtalerne med de nye Signia Pure 
312 Nx og igen høre alle hverdagens lyde helt naturligt.

Få en klar og farverig lydoplevelse
med Pure Nx høreapparater fra Signia.

Hørelsen
kommer til dig!

ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV ENERGI
Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer 
vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så 
det netop passer til dit behov.
Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm.

OLIEFYRSSERVICE
Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. 
Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med 
på vores liste med årlige faste besøg.

Vi udfører alt i: 
• Jordvarme
• Solvarme
• Varmepumpe
• Luft til vand
• Stokeranlæg
• Brændefyr
•  Tilslutning af  

brændeovne
• Reparation af oliefyr
•  Salg af oliefyr fra  

Elektro-Energy

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 • lørdag og søndag lukket

Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag-tirsdag 
kl. 09.00-16.00

Onsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis,
der kommer til alle 
husstande på Ærø

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra onsdag eftermiddag.

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
TORSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
FREDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
mandag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST TIRSDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
onsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.

Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.

Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Kolofon

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk
Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.

NB! Jeg kører over hele øen.

ÆRØS DÆKCENTER
www.autocentralibt.com

2424 6595
Vindeballevej 49

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift
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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
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Ærø Produktforretning 

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL
• TLF. HELGE 24 45 11 90 •

E-mail: helge7913@gmail.com

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie
p.t. kr. 1.500,- for hele biler med attest.
Modtager: jern og skrot – ISO 14001 cert.

Ærø Produktforretning - Skrotten - 2 sp 

KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 62 52 40 68

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp
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Hjerteforeningen 
kommer til Søby
Torsdag den 14. juni
Hjerteforeningens rådgiv-
ning i region Syddanmark er 
placeret i Odense. Hvert år 
besøger Hjerteforeningen 
derfor Ærø og vi placerer os 
et nyt sted hvert år, så vi 
kommer rundt på hele øen. 
I 2016 var vi på Torvet i 
Ærøskøbing, sidste år i Mar-
stal og i år er vi tilstede den 
14. juni i Søby.
 Vi holder med vores hjer-
tebil ved Cafe Arthur fra kl. 
9.30 til 15.30, hvor du kan 
komme og få målt dit blod-
tryk og få en snak med vores 
frivillige på Ærø eller frivil-
ligkonsulent John Jørgensen 
om Hjerteforeningens frivil-
lig indsats. Har du brug for 
en personlig samtale i en ½ 
time med en hjertesygeple-

jerske kan du bestille den i 
forvejen på 70 25 00 00 eller 
på mail raadgivningoden-
se@hjerteforeningen.dk.
 Der er også foredrag med 
hjertesygeplejerske Helle Hen- 
riksen med den opbyggende ti-
tel LEV HELE DIT LIV: hvor-
dan skal vi handle for at kunne 
leve hele det liv vi er stillet i 
udsigt. 
 Hvilke faktorer har be-
tydning for et sundt og godt 
»hjerte liv«. Arrangementet 
foregår på Café Arthur fra 
kl. 13.30 til kl. 14.30 og er 
planlagt i samarbejde med 
Vestærø Pensionistforening 
og tilmelding sker til Bodil 
Moritzen på tlf. 24 87 52 11 
eller til 
bodilmoritzen@live.dk 

Har du styr 
på arvingerne?
Med et testamente kan du påvirke fordelingen 
af arven til de efterladte. 
Vi kender det fra film: De 
efterladte er samlet på et 
advokatkontor, ingen taler 
med hinanden – og en sag-
fører læser den rige onkels 
sidste vilje op, hvorefter 
den store familiefejde be-
gynder.
 Sådan er det ikke altid 
i virkelighedens verden, 
men det kan minde om det. 
For nok er der langt mel-
lem de rige onkler, men 
der er desværre ikke langt 
mellem arvestridigheder, 
der i værste fald kan splitte 
familierne. 
 Det kan du prøve at for-
hindre ved at skrive et te-
stamente. 
 Et testamente er med 
til at diktere, hvad der 
skal ske. Der er regler, te-
stamentet ikke kan omgå, 
men du kan påvirke for-

delingen af 75 procent af 
arven – og mere, hvis man 
er velhavende. Tvangsar-
vinger skal som minimum 
have 25 procent af det ef-
terladte. En tvangsarving 
er eksempelvis din ægte-
fælle eller dine børn. Dog 
er reglerne sådan, at man 
kan begrænse tvangsarven 
til 1 mio. kr. per tvangsar-
ving, uanset at formuen er 
større end den procent-
sats på 25, som er sat som 
tvangsarv.
 Hvis du dør uden at 
have skrevet testamente, 
falder arven ud sådan:
Ægtefællen og børn deler 
– er der børnebørn til af-
døde, så får de samme an-
del af arven i tilfælde af, at 
deres forældre er døde før 
afdøde. 
 Er der hverken ægtefælle 
eller børn, er afdødes foræl-
dre de næste i arverække-
følgen. Er de faldet bort, vil 
afdødes søskende arve. 
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Livet lyder fantastisk.

Ring og bestil tid på telefon 52 800 888

Bestil et besøg og prøv den naturlige lyd i Signia Pure.
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Naturlig lyd.
Prøv de nye Signia
Pure høreapparater.

Forstå tale bedre i støj.
De nye Signia Pure Nx høreapparater er så effektive, at
du kommer til at forstå tale i støjende omgivelser bedre. 
Generende baggrundsstøj dæmpes automatisk.

Bedre og mere naturlig lydoplevelse.
Du kan igen tage del i samtalerne med de nye Signia Pure 
312 Nx og igen høre alle hverdagens lyde helt naturligt.

Få en klar og farverig lydoplevelse
med Pure Nx høreapparater fra Signia.

Hørelsen
kommer til dig!

ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV ENERGI
Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer 
vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så 
det netop passer til dit behov.
Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm.

OLIEFYRSSERVICE
Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. 
Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med 
på vores liste med årlige faste besøg.

Vi udfører alt i: 
• Jordvarme
• Solvarme
• Varmepumpe
• Luft til vand
• Stokeranlæg
• Brændefyr
•  Tilslutning af  

brændeovne
• Reparation af oliefyr
•  Salg af oliefyr fra  

Elektro-Energy

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 • lørdag og søndag lukket

Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag-tirsdag 
kl. 09.00-16.00

Onsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis,
der kommer til alle 
husstande på Ærø

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra onsdag eftermiddag.

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
TORSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
FREDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
mandag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST TIRSDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
onsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.

Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.

Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Kolofon

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk
Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.

NB! Jeg kører over hele øen.

ÆRØS DÆKCENTER
www.autocentralibt.com
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Hjerteforeningen 
kommer til Søby
Torsdag den 14. juni
Hjerteforeningens rådgiv-
ning i region Syddanmark er 
placeret i Odense. Hvert år 
besøger Hjerteforeningen 
derfor Ærø og vi placerer os 
et nyt sted hvert år, så vi 
kommer rundt på hele øen. 
I 2016 var vi på Torvet i 
Ærøskøbing, sidste år i Mar-
stal og i år er vi tilstede den 
14. juni i Søby.
 Vi holder med vores hjer-
tebil ved Cafe Arthur fra kl. 
9.30 til 15.30, hvor du kan 
komme og få målt dit blod-
tryk og få en snak med vores 
frivillige på Ærø eller frivil-
ligkonsulent John Jørgensen 
om Hjerteforeningens frivil-
lig indsats. Har du brug for 
en personlig samtale i en ½ 
time med en hjertesygeple-

jerske kan du bestille den i 
forvejen på 70 25 00 00 eller 
på mail raadgivningoden-
se@hjerteforeningen.dk.
 Der er også foredrag med 
hjertesygeplejerske Helle Hen- 
riksen med den opbyggende ti-
tel LEV HELE DIT LIV: hvor-
dan skal vi handle for at kunne 
leve hele det liv vi er stillet i 
udsigt. 
 Hvilke faktorer har be-
tydning for et sundt og godt 
»hjerte liv«. Arrangementet 
foregår på Café Arthur fra 
kl. 13.30 til kl. 14.30 og er 
planlagt i samarbejde med 
Vestærø Pensionistforening 
og tilmelding sker til Bodil 
Moritzen på tlf. 24 87 52 11 
eller til 
bodilmoritzen@live.dk 

Har du styr 
på arvingerne?
Med et testamente kan du påvirke fordelingen 
af arven til de efterladte. 
Vi kender det fra film: De 
efterladte er samlet på et 
advokatkontor, ingen taler 
med hinanden – og en sag-
fører læser den rige onkels 
sidste vilje op, hvorefter 
den store familiefejde be-
gynder.
 Sådan er det ikke altid 
i virkelighedens verden, 
men det kan minde om det. 
For nok er der langt mel-
lem de rige onkler, men 
der er desværre ikke langt 
mellem arvestridigheder, 
der i værste fald kan splitte 
familierne. 
 Det kan du prøve at for-
hindre ved at skrive et te-
stamente. 
 Et testamente er med 
til at diktere, hvad der 
skal ske. Der er regler, te-
stamentet ikke kan omgå, 
men du kan påvirke for-

delingen af 75 procent af 
arven – og mere, hvis man 
er velhavende. Tvangsar-
vinger skal som minimum 
have 25 procent af det ef-
terladte. En tvangsarving 
er eksempelvis din ægte-
fælle eller dine børn. Dog 
er reglerne sådan, at man 
kan begrænse tvangsarven 
til 1 mio. kr. per tvangsar-
ving, uanset at formuen er 
større end den procent-
sats på 25, som er sat som 
tvangsarv.
 Hvis du dør uden at 
have skrevet testamente, 
falder arven ud sådan:
Ægtefællen og børn deler 
– er der børnebørn til af-
døde, så får de samme an-
del af arven i tilfælde af, at 
deres forældre er døde før 
afdøde. 
 Er der hverken ægtefælle 
eller børn, er afdødes foræl-
dre de næste i arverække-
følgen. Er de faldet bort, vil 
afdødes søskende arve. 

Dortheadalsvej 3

5960 Marstal

jan-li@mail.dk

Malermester Jan Petersen

Malermester
Jan Petersen

kunne ikke svare sig at bygge 
om.
- Det her skulle meget gerne 
være et løft af niveauet, siger Per 
Elman . meget bliver lavet om 
forhold til opsætning af døre, og 
isoleringen i hallen, hvor bilerne 
står, bliver forbedret!
Den nye brandstation skal være 
indflytningsklar fra september 
i år, hvor lejeaftalen med den 
gamle brandstation i Marstal op-
hører. De øvrige lokaler skal la-
ves om til mandskabsfaciliteter - 
kontor, mødelokale, opholdsrum, 
køkken og bad.

Dele af de grønne træbyg-
ninger på Reberbanen i 
Marstal renoveres og tages 
til i brug til efteråret til 
Ærøs nye brandstation.

Der har siden januar været gang 
i ombygning af materialegår-
den på Reberbanen i Marstal til 
Ærøs nye brandstation, der for-
ventes taget i brug til september. 
Murerfirmaet Poul Elman Han-
sen ApS er hovedentreprenør på 
den nye brandstation, der skal 
bygges i de eksisterende bygnin-
ger af materialegården. Entre-
prisen er vundet på økonomisk 

mest fordelagtigt tilbud!
De grønne træbygninger på Re-
berbanen har tidligere været 
materialegård. Flere rum står 
tomme, men i den tidligere ma-
skinhal er der lagt fundament til 
et nyt gulv.

Maskinhal bliver  
brandstation
- Hallen har været en kold ma-
skinhal, siger Per Elman.  Nu 
bliver der støbt gulve, den bliver 
isoleret, der bliver trukket strøm 
og lavet udsugning. 
Renoveringen er ret krævende, 
idet halvdelen af den store hals 

fundament skal dækkes af en 
ny, forhøjet overflade. Dette nye 
fundament skal isoleres med fla-
mingo og armering med beton og 
nogle vintermåtter, der isolerer 
betonen, så den holder på var-
men og hærder, som den skal.
- Det er vigtigt med et stærkt 
gulv, fortæller Per Elman. Det 
skal kunne bære 20 tons aksel-
tryk.

Løfter niveauet
- Den gamle brandstation var 
utidssvarende. Flere elementer 
skulle ombygges. Derfor valgte 
man at sælge bygningen, for det 

EVT KONTAKT INFOER

Tidligere materialegård bliver Ærøs nye brandstation

Beredskab Fyn, Ærø – Reberbanen 56 – 5960 Marstal

Pilegårdens Entreprenør

TOTALENTREPRENØR
Poul Elman Hansen ApS

De to brødre deles om de mange 
opgaver. Det være sig landbrug, 
entreprenør opgaver og vogn-
mandsforretning. Kim Jørgen-
sen, der er den yngste af de to 
brødre, tager sig af alle opgaver 
som autoriseret kloakmester.
Det er dejligt, at vi nu har det 
hele i eget hus, siger Kim Jør-
gensen. Vi er klar til at levere de 
ydelser, som kunderne på Ærø ef-
terspørger, siger Kim Jørgensen.

Vognmandsvirksomheden A. 
Jørgensens Eftf. har grøn pro-
fil. De tager sig af affaldshånd-
tering og nedrivning. De driver 
tillige maskinstation og er entre-
prenører og nu også autoriserede 
kloakmestre.
Kim & Jan Jørgensen, der nu 
driver vognmandsforretningen 
som anden generation, har nu 
udvidet maskinparken, så de 
kan klare de større nedrivnings-

opgaver der måtte komme – et 
område, som de specialiserer sig 
mere i.
- Vi er fleksible og har en sådan 
størrelse, at alle opgaver inden 
for flere forretningsområder kan 
løses, siger Kim Jørgensen. Vi 
lægger vægt på at rydde op og 
have en grøn profil på øen.

Gode medarbejdere 
og maskinkraft
- Vi har gode medarbejdere, tids-
svarende maskinkraft og et stort 
lokalt kendskab. Men vi kommer 
da også både til Fyn og Jylland. 
Maskinstation A. Jørgensens 
Eftf. er selvfølgelig klar til at 
hjælpe alle landmænd på Ærø, 
når der er ekstra behov for ma-
skiner. 

A. Jørgensens Eftf. ApS  |  Nevre 21  |  5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 57 og 29 44 35 94
vognmand.anders.jorgensen@mail.dk  |  www.a-jørgensen.dk

A. Jørgensens Eftf.: 
Vognmanden der rydder op på Ærø

Virksomhed 
med tre forretningsområder

Som Kim Jørgensen udtrykker 
det, så arbejder A. Jørgensens 
Eftf. med alt det, som kunderne 
på ÆRØ efterspørger og har 
brug for hjælp til. Grunden til, 
at man er i stand til det, er, at 
virksomheden er meget fleksibel 
og har en så stor bredde, at alle 
opgaver inden for disse forret-
ningsområder kan løses. 
Hvad enten opgaven går på af-
hentning af skrald, transport af 

materialer til et byggeri eller der 
er brug for en mejetærsker med 
mandskab til at høste nogle mar-
ker eller en opgave for entrepre-
nørafdelingen, er virksomheden 
klar til at hjælpe kunden med at 
løse opgaven på tilfredsstillende 
vis.
Virksomheden blev grundlagt 
af Anders Jørgensen i 1967 på 
samme adresse, Nevre Rise 21, 
hvor den findes i dag, selv om 
bygningerne har bredt sig. An-
ders Jørgensen startede med at 
køre skrald og mælk. Hans to 
sønner, Kim og Jan, har været 
med i arbejdet i mange år, og for 
halvandet år siden overtog de 
hele ansvaret for virksomheden.

Renovation
- Vi kører renovation for Ærø 
Kommune, ligesom vi indsamler 
papir for Marius Pedersen og me-
tal til genbrug for H. J. Hansen, 
fortæller Kim Jørgensen, der er 

Nevre Rise 21 - 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 6252 1157 - Fax: 6252 1156 · vognmand.anders.jorgensen@mail.dk 

Vognmand, renovation og maskinstation:

Servicerer hele Ærø på tre stærke
forretningsområder

ores virksomhed er bygget op på
de tre områder – og på en stor
grad af fleksibilitet og bredde, så vi

kan hjælpe kunderne med alt. Det gælder,
uanset om opgaven er afhentning af skrald,
transport af byggematerialer, en mejetærsk-
er med mand på eller en entreprenøropgave
for vores entreprenørafdeling, der blandt
andet laver belægninger, fortæller Kim
Jørgensen om de mange, forskellige aktivi-
teter i virksomheden, der i øvrigt stadig har
adressen Nevre 21 i Ærøskøbing – præcis
som da Anders Jørgensen etablerede sig:
- Han startede her med at køre skrald og
mælk, og vi har stadig samme adresse, hvor
vi dog har bygget til igennem årene.

Bred opgaveprofil, stor fleksibilitet
Fem årtier senere er renovations-opgaven
stadig en vigtig del af forretningen:
- Vi kører skrald og renovation for Ærø Kom-
mune på hele øen, og samtidig kører vi for
store fynske kunder som Marius Pedersen og
H.J. Hansen. For førstnævnte indsamler og
kører vi papir til genbrug, mens det for H.J.
Hansen blandt andet er jern til genvinding,
vi transporterer, fortæller Kim Jørgensen,
der for et par år siden overtog A. Jørgensens
Eftf. sammen med sin bror Jan.

- Når vi har så bred en opgaveprofil, så har
vi stor glæde af, at vores medarbejdere er
meget fleksible. De kan arbejde på tværs
af vores forretningsområder. Det giver os
mulighed for at være meget fleksible i
forhold til at løse kundernes opgaver. På
samme måde har vi en bred vognpark, der
giver os og vores kunder mange muligheder.

Ud i marken
I virksomhedens maskinstation er fleksibi-
liteten den samme – og der er brug for den,
når der året igennem er nogle højdepunkter
i landbrugets aktiviteter, hvor der er brug for
alle mand og alle maskiner:
- Landmændene lejer, sådan som det altid
har været på maskinstationer, maskiner
med en mand på, så de både får den rette
maskine og en medarbejder, der kan betjene
den. Det er typisk, når der skal sås, harves,
høstes osv. Også her er det mange forskel-
lige ting, vi kan hjælpe vores kunder med,
konstaterer Kim Jørgensen.

”Vi arbejder med alt det, vi kan hjælpe kunderne med...”, fortæller Kim Jørgensen, der er
2. generation i virksomheden A. Jørgensens Eftf. Sådan har det været siden Anders Jørgensen
startede sin virksomhed på Ærø i 1967. I dag er vognmandsforretning, renovation og maskin-
station de tre primære forretningsområder.

Nevre Rise 21 - 5970 Ærøskøbing - Tlf. 62 521157 - Fax. 62 521156
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A. Jørgensens Eftf. Aps
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Vognmand, renovation og maskinstation:

Servicerer hele Ærø på tre stærke
forretningsområder

ores virksomhed er bygget op på
de tre områder – og på en stor
grad af fleksibilitet og bredde, så vi

kan hjælpe kunderne med alt. Det gælder,
uanset om opgaven er afhentning af skrald,
transport af byggematerialer, en mejetærsk-
er med mand på eller en entreprenøropgave
for vores entreprenørafdeling, der blandt
andet laver belægninger, fortæller Kim
Jørgensen om de mange, forskellige aktivi-
teter i virksomheden, der i øvrigt stadig har
adressen Nevre 21 i Ærøskøbing – præcis
som da Anders Jørgensen etablerede sig:
- Han startede her med at køre skrald og
mælk, og vi har stadig samme adresse, hvor
vi dog har bygget til igennem årene.

Bred opgaveprofil, stor fleksibilitet
Fem årtier senere er renovations-opgaven
stadig en vigtig del af forretningen:
- Vi kører skrald og renovation for Ærø Kom-
mune på hele øen, og samtidig kører vi for
store fynske kunder som Marius Pedersen og
H.J. Hansen. For førstnævnte indsamler og
kører vi papir til genbrug, mens det for H.J.
Hansen blandt andet er jern til genvinding,
vi transporterer, fortæller Kim Jørgensen,
der for et par år siden overtog A. Jørgensens
Eftf. sammen med sin bror Jan.

- Når vi har så bred en opgaveprofil, så har
vi stor glæde af, at vores medarbejdere er
meget fleksible. De kan arbejde på tværs
af vores forretningsområder. Det giver os
mulighed for at være meget fleksible i
forhold til at løse kundernes opgaver. På
samme måde har vi en bred vognpark, der
giver os og vores kunder mange muligheder.

Ud i marken
I virksomhedens maskinstation er fleksibi-
liteten den samme – og der er brug for den,
når der året igennem er nogle højdepunkter
i landbrugets aktiviteter, hvor der er brug for
alle mand og alle maskiner:
- Landmændene lejer, sådan som det altid
har været på maskinstationer, maskiner
med en mand på, så de både får den rette
maskine og en medarbejder, der kan betjene
den. Det er typisk, når der skal sås, harves,
høstes osv. Også her er det mange forskel-
lige ting, vi kan hjælpe vores kunder med,
konstaterer Kim Jørgensen.

”Vi arbejder med alt det, vi kan hjælpe kunderne med...”, fortæller Kim Jørgensen, der er
2. generation i virksomheden A. Jørgensens Eftf. Sådan har det været siden Anders Jørgensen
startede sin virksomhed på Ærø i 1967. I dag er vognmandsforretning, renovation og maskin-
station de tre primære forretningsområder.
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den yngste af de to brødre. Des-
uden kører vi korn og foderstof-
fer for DLG, ligesom vi også har 
en kranvogn, så vi kan assistere 
bilister, der er med i Dansk Auto-
hjælp, hvis de får problemer med 
køretøjet her på Ærø.
- Det er kun i kraft af, at vi har 
nogle meget fleksible og dygtige 
medarbejdere, at vi kan brede os 
over et så stort område, som vi 
gør. De er i stand til at arbejde på 
flere områder, ligesom vi har en 
vognpark, der består af en halv 
snes lastvogne samt traktorer, 
mejetærskere m.m. Vi har alle 
typer af lastvogne, så kan løse 
både løfte- og transportopgaver 
m.m., siger Kim Jørgensen.

Maskinstation
Maskinstationen tæller en alsi-
dig maskinpark med adskillige 
traktorer og mejetærskere og 
sprøjtemaskiner m.m.
- Ærø har vel efterhånden en 

halv snes kvægbesætninger og 
fem svineproducenter tilbage, og 
der er mange landbrug på Ærø, 
der er så store, at de kan klare 
sig selv, så det er hovedsageligt 
de mindre, vi servicerer med 
vores maskinstation, siger Kim 
Jørgensen.
I øjeblikket er der mest travlt 
med at høste græsmarkerne og 
med at sprøjte kornmarker m.m.
- Vi påtager os alle opgaver inden 
for landbruget på nær gylleud-
bringning, og f.eks. høster vi 400 
hektar kornmarker og op mod 
500 hektar masjmarker om året, 
så vi klager ikke over mængden 
af opgaver, siger Kim Jørgensen. 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølgelig 
klar til at hjælpe alle landmænd 
på Ærø, når der er ekstra behov 
for maskiner. Det kan være, når 
der skal pløjes og sås, eller når 
høsten skal i hus.

Kim Jørgensen er 2. 
generation i virksom-
heden A. Jørgensens 
Eftf., der i dag dækker 
tre store forretnings-
områder, vognmands-
forretning, entrepre-
nørvirksomhed og 
maskinstation.
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kunne ikke svare sig at bygge 
om.
- Det her skulle meget gerne 
være et løft af niveauet, siger Per 
Elman . meget bliver lavet om 
forhold til opsætning af døre, og 
isoleringen i hallen, hvor bilerne 
står, bliver forbedret!
Den nye brandstation skal være 
indflytningsklar fra september 
i år, hvor lejeaftalen med den 
gamle brandstation i Marstal op-
hører. De øvrige lokaler skal la-
ves om til mandskabsfaciliteter - 
kontor, mødelokale, opholdsrum, 
køkken og bad.

Dele af de grønne træbyg-
ninger på Reberbanen i 
Marstal renoveres og tages 
til i brug til efteråret til 
Ærøs nye brandstation.

Der har siden januar været gang 
i ombygning af materialegår-
den på Reberbanen i Marstal til 
Ærøs nye brandstation, der for-
ventes taget i brug til september. 
Murerfirmaet Poul Elman Han-
sen ApS er hovedentreprenør på 
den nye brandstation, der skal 
bygges i de eksisterende bygnin-
ger af materialegården. Entre-
prisen er vundet på økonomisk 

mest fordelagtigt tilbud!
De grønne træbygninger på Re-
berbanen har tidligere været 
materialegård. Flere rum står 
tomme, men i den tidligere ma-
skinhal er der lagt fundament til 
et nyt gulv.

Maskinhal bliver  
brandstation
- Hallen har været en kold ma-
skinhal, siger Per Elman.  Nu 
bliver der støbt gulve, den bliver 
isoleret, der bliver trukket strøm 
og lavet udsugning. 
Renoveringen er ret krævende, 
idet halvdelen af den store hals 

fundament skal dækkes af en 
ny, forhøjet overflade. Dette nye 
fundament skal isoleres med fla-
mingo og armering med beton og 
nogle vintermåtter, der isolerer 
betonen, så den holder på var-
men og hærder, som den skal.
- Det er vigtigt med et stærkt 
gulv, fortæller Per Elman. Det 
skal kunne bære 20 tons aksel-
tryk.

Løfter niveauet
- Den gamle brandstation var 
utidssvarende. Flere elementer 
skulle ombygges. Derfor valgte 
man at sælge bygningen, for det 

EVT KONTAKT INFOER

Tidligere materialegård bliver Ærøs nye brandstation

Beredskab Fyn, Ærø – Reberbanen 56 – 5960 Marstal

De to brødre deles om de mange 
opgaver. Det være sig landbrug, 
entreprenør opgaver og vogn-
mandsforretning. Kim Jørgen-
sen, der er den yngste af de to 
brødre, tager sig af alle opgaver 
som autoriseret kloakmester.
Det er dejligt, at vi nu har det 
hele i eget hus, siger Kim Jør-
gensen. Vi er klar til at levere de 
ydelser, som kunderne på Ærø ef-
terspørger, siger Kim Jørgensen.

Vognmandsvirksomheden A. 
Jørgensens Eftf. har grøn pro-
fil. De tager sig af affaldshånd-
tering og nedrivning. De driver 
tillige maskinstation og er entre-
prenører og nu også autoriserede 
kloakmestre.
Kim & Jan Jørgensen, der nu 
driver vognmandsforretningen 
som anden generation, har nu 
udvidet maskinparken, så de 
kan klare de større nedrivnings-

opgaver der måtte komme – et 
område, som de specialiserer sig 
mere i.
- Vi er fleksible og har en sådan 
størrelse, at alle opgaver inden 
for flere forretningsområder kan 
løses, siger Kim Jørgensen. Vi 
lægger vægt på at rydde op og 
have en grøn profil på øen.

Gode medarbejdere 
og maskinkraft
- Vi har gode medarbejdere, tids-
svarende maskinkraft og et stort 
lokalt kendskab. Men vi kommer 
da også både til Fyn og Jylland. 
Maskinstation A. Jørgensens 
Eftf. er selvfølgelig klar til at 
hjælpe alle landmænd på Ærø, 
når der er ekstra behov for ma-
skiner. 

A. Jørgensens Eftf. ApS  |  Nevre 21  |  5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 57 og 29 44 35 94
vognmand.anders.jorgensen@mail.dk  |  www.a-jørgensen.dk

A. Jørgensens Eftf.: 
Vognmanden der rydder op på Ærø

Virksomhed 
med tre forretningsområder

Som Kim Jørgensen udtrykker 
det, så arbejder A. Jørgensens 
Eftf. med alt det, som kunderne 
på ÆRØ efterspørger og har 
brug for hjælp til. Grunden til, 
at man er i stand til det, er, at 
virksomheden er meget fleksibel 
og har en så stor bredde, at alle 
opgaver inden for disse forret-
ningsområder kan løses. 
Hvad enten opgaven går på af-
hentning af skrald, transport af 

materialer til et byggeri eller der 
er brug for en mejetærsker med 
mandskab til at høste nogle mar-
ker eller en opgave for entrepre-
nørafdelingen, er virksomheden 
klar til at hjælpe kunden med at 
løse opgaven på tilfredsstillende 
vis.
Virksomheden blev grundlagt 
af Anders Jørgensen i 1967 på 
samme adresse, Nevre Rise 21, 
hvor den findes i dag, selv om 
bygningerne har bredt sig. An-
ders Jørgensen startede med at 
køre skrald og mælk. Hans to 
sønner, Kim og Jan, har været 
med i arbejdet i mange år, og for 
halvandet år siden overtog de 
hele ansvaret for virksomheden.

Renovation
- Vi kører renovation for Ærø 
Kommune, ligesom vi indsamler 
papir for Marius Pedersen og me-
tal til genbrug for H. J. Hansen, 
fortæller Kim Jørgensen, der er 

Nevre Rise 21 - 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 6252 1157 - Fax: 6252 1156 · vognmand.anders.jorgensen@mail.dk 

Vognmand, renovation og maskinstation:

Servicerer hele Ærø på tre stærke
forretningsområder

ores virksomhed er bygget op på
de tre områder – og på en stor
grad af fleksibilitet og bredde, så vi

kan hjælpe kunderne med alt. Det gælder,
uanset om opgaven er afhentning af skrald,
transport af byggematerialer, en mejetærsk-
er med mand på eller en entreprenøropgave
for vores entreprenørafdeling, der blandt
andet laver belægninger, fortæller Kim
Jørgensen om de mange, forskellige aktivi-
teter i virksomheden, der i øvrigt stadig har
adressen Nevre 21 i Ærøskøbing – præcis
som da Anders Jørgensen etablerede sig:
- Han startede her med at køre skrald og
mælk, og vi har stadig samme adresse, hvor
vi dog har bygget til igennem årene.

Bred opgaveprofil, stor fleksibilitet
Fem årtier senere er renovations-opgaven
stadig en vigtig del af forretningen:
- Vi kører skrald og renovation for Ærø Kom-
mune på hele øen, og samtidig kører vi for
store fynske kunder som Marius Pedersen og
H.J. Hansen. For førstnævnte indsamler og
kører vi papir til genbrug, mens det for H.J.
Hansen blandt andet er jern til genvinding,
vi transporterer, fortæller Kim Jørgensen,
der for et par år siden overtog A. Jørgensens
Eftf. sammen med sin bror Jan.

- Når vi har så bred en opgaveprofil, så har
vi stor glæde af, at vores medarbejdere er
meget fleksible. De kan arbejde på tværs
af vores forretningsområder. Det giver os
mulighed for at være meget fleksible i
forhold til at løse kundernes opgaver. På
samme måde har vi en bred vognpark, der
giver os og vores kunder mange muligheder.

Ud i marken
I virksomhedens maskinstation er fleksibi-
liteten den samme – og der er brug for den,
når der året igennem er nogle højdepunkter
i landbrugets aktiviteter, hvor der er brug for
alle mand og alle maskiner:
- Landmændene lejer, sådan som det altid
har været på maskinstationer, maskiner
med en mand på, så de både får den rette
maskine og en medarbejder, der kan betjene
den. Det er typisk, når der skal sås, harves,
høstes osv. Også her er det mange forskel-
lige ting, vi kan hjælpe vores kunder med,
konstaterer Kim Jørgensen.

”Vi arbejder med alt det, vi kan hjælpe kunderne med...”, fortæller Kim Jørgensen, der er
2. generation i virksomheden A. Jørgensens Eftf. Sådan har det været siden Anders Jørgensen
startede sin virksomhed på Ærø i 1967. I dag er vognmandsforretning, renovation og maskin-
station de tre primære forretningsområder.
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Vognmand, renovation og maskinstation:

Servicerer hele Ærø på tre stærke
forretningsområder

ores virksomhed er bygget op på
de tre områder – og på en stor
grad af fleksibilitet og bredde, så vi

kan hjælpe kunderne med alt. Det gælder,
uanset om opgaven er afhentning af skrald,
transport af byggematerialer, en mejetærsk-
er med mand på eller en entreprenøropgave
for vores entreprenørafdeling, der blandt
andet laver belægninger, fortæller Kim
Jørgensen om de mange, forskellige aktivi-
teter i virksomheden, der i øvrigt stadig har
adressen Nevre 21 i Ærøskøbing – præcis
som da Anders Jørgensen etablerede sig:
- Han startede her med at køre skrald og
mælk, og vi har stadig samme adresse, hvor
vi dog har bygget til igennem årene.

Bred opgaveprofil, stor fleksibilitet
Fem årtier senere er renovations-opgaven
stadig en vigtig del af forretningen:
- Vi kører skrald og renovation for Ærø Kom-
mune på hele øen, og samtidig kører vi for
store fynske kunder som Marius Pedersen og
H.J. Hansen. For førstnævnte indsamler og
kører vi papir til genbrug, mens det for H.J.
Hansen blandt andet er jern til genvinding,
vi transporterer, fortæller Kim Jørgensen,
der for et par år siden overtog A. Jørgensens
Eftf. sammen med sin bror Jan.

- Når vi har så bred en opgaveprofil, så har
vi stor glæde af, at vores medarbejdere er
meget fleksible. De kan arbejde på tværs
af vores forretningsområder. Det giver os
mulighed for at være meget fleksible i
forhold til at løse kundernes opgaver. På
samme måde har vi en bred vognpark, der
giver os og vores kunder mange muligheder.

Ud i marken
I virksomhedens maskinstation er fleksibi-
liteten den samme – og der er brug for den,
når der året igennem er nogle højdepunkter
i landbrugets aktiviteter, hvor der er brug for
alle mand og alle maskiner:
- Landmændene lejer, sådan som det altid
har været på maskinstationer, maskiner
med en mand på, så de både får den rette
maskine og en medarbejder, der kan betjene
den. Det er typisk, når der skal sås, harves,
høstes osv. Også her er det mange forskel-
lige ting, vi kan hjælpe vores kunder med,
konstaterer Kim Jørgensen.

”Vi arbejder med alt det, vi kan hjælpe kunderne med...”, fortæller Kim Jørgensen, der er
2. generation i virksomheden A. Jørgensens Eftf. Sådan har det været siden Anders Jørgensen
startede sin virksomhed på Ærø i 1967. I dag er vognmandsforretning, renovation og maskin-
station de tre primære forretningsområder.
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den yngste af de to brødre. Des-
uden kører vi korn og foderstof-
fer for DLG, ligesom vi også har 
en kranvogn, så vi kan assistere 
bilister, der er med i Dansk Auto-
hjælp, hvis de får problemer med 
køretøjet her på Ærø.
- Det er kun i kraft af, at vi har 
nogle meget fleksible og dygtige 
medarbejdere, at vi kan brede os 
over et så stort område, som vi 
gør. De er i stand til at arbejde på 
flere områder, ligesom vi har en 
vognpark, der består af en halv 
snes lastvogne samt traktorer, 
mejetærskere m.m. Vi har alle 
typer af lastvogne, så kan løse 
både løfte- og transportopgaver 
m.m., siger Kim Jørgensen.

Maskinstation
Maskinstationen tæller en alsi-
dig maskinpark med adskillige 
traktorer og mejetærskere og 
sprøjtemaskiner m.m.
- Ærø har vel efterhånden en 

halv snes kvægbesætninger og 
fem svineproducenter tilbage, og 
der er mange landbrug på Ærø, 
der er så store, at de kan klare 
sig selv, så det er hovedsageligt 
de mindre, vi servicerer med 
vores maskinstation, siger Kim 
Jørgensen.
I øjeblikket er der mest travlt 
med at høste græsmarkerne og 
med at sprøjte kornmarker m.m.
- Vi påtager os alle opgaver inden 
for landbruget på nær gylleud-
bringning, og f.eks. høster vi 400 
hektar kornmarker og op mod 
500 hektar masjmarker om året, 
så vi klager ikke over mængden 
af opgaver, siger Kim Jørgensen. 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølgelig 
klar til at hjælpe alle landmænd 
på Ærø, når der er ekstra behov 
for maskiner. Det kan være, når 
der skal pløjes og sås, eller når 
høsten skal i hus.

Kim Jørgensen er 2. 
generation i virksom-
heden A. Jørgensens 
Eftf., der i dag dækker 
tre store forretnings-
områder, vognmands-
forretning, entrepre-
nørvirksomhed og 
maskinstation.

STÆRK PARTNER INDENFOR VVS
Stokkeby Smedeforretning er 
alsidige og hjælper med alt in-
denfor VVS – vand, varme og sa-
nitet, blikkenslagerarbejdet med 
tagrender, kviste, skotrender og 
facadeinddækninger samt sme-
dearbejde og reparation af land-
brugsmaskiner med meget mere.

Stokkeby VVS & Smede-
forretning, der drives af 
Lars Albertsen, er både 
smede- og autoriseret 
VVS mester. 

Så han kan sammen med sine 
faste VVS & Blik uddannede 
medarbejdere klare det meste 
indenfor VVS, blik, smedear-
bejde og maskinreparationer 
enten hos kunden eller på eget 
smedeværksted eller blikkensla-
gerværksted.
Lars Albertsen følger udviklin-

gen, der har medført et skift i ar-
bejdet med mindre aktivitet på 
landbrugsdelen, så hovedaktivi-
teten i dag primært udgør vvs og 
blikkenslagerarbejdet.
- Vi arbejder med ombygninger 
og nye huse, hvor det generelt 
er VVS arbejdet, som vi udfører, 
fortæller Lars Albertsen, og det 
gør vi over hele Ærø. Vi ligger 
også centralt her midt på øen i 
forhold til alle kunderne.
Det velkendte firma er i øjeblik-
ket ved at overdrage en af de lidt 
større opgaver. De har været på 

opgaven på Marstal Brandstati-
on, hvor de har været i gang med 
både vand, varme, ventilation og 
luft.
Lars Albertsen og hans ansatte 
arbejder også meget med energi-
løsninger, hvor alt indenfor jord-
varme, luft til vand, så er det 
med Danfoss pumper, der er det 
foretrukne.
- Vi laver mange varmepum-
pe løsninger for folk vil jo 
gerne spare, hvor de kan, og 
det vil vi gerne hjælpe dem 
med, fortæller han.
Træpiller og kornfyr er 
også en stor del af ar-
bejdsområdet, hvor det 
foretrukne er Woody RTB 
træpillekedler samt Reka 
træpille og kornfyr.

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 2
5970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk
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Krydstogtskibene er velkomne til Ærø
Ærøskøbing og Marstals 
havne er attraktive for 
øens turisme og sejler-
folket, siger havnefoged 
Christian Ørndrup. 

- Der anløber hvert år fire-fem 
krydstogtskibe til øen, siger 
havnefoged Christian Ørndrup. 
Det er vi naturligvis glade for. 
Det er godt for øen og de er meget 
velkomne. De giver indtægter og 
mere arbejde til de kommunale 
havne, men helt sikkert også 
gode indtægter til erhvervslivet 
på øen.
Havnefogeden peger på, at hav-
nene ikke kun er arbejdspladser, 
men også er og skal være attrak-
tioner i sig selv.
- Ikke kun for vores gæster og 

sejlerne, men også for lokalbe-
folkningen. Derfor er der nu 
legepladser i havneområderne 
begge steder. I år har vi udvidet 
med legepladser til de mindste 
børn mellem 0 og 3 år.

Familievenlige havne
- Det er med til at gøre havnene 
mere familievenlige, både for 
vores gæster og for lokale børne-
familier og dagplejemødre med 
små børn.

Af faciliteter på havnene er der 
kommet servicekaj og ophaler-
plads. I Marstal er den nye va-
skeplads blevet taget i brug.
- Vi er fem faste medarbejdere 
på havnene tillige med en øko-
nomimedarbejder på kontoret. 
Dertil kommer, at vi til vedlige-
holdelse og nyanlæg har lokale 
virksomheder til at byde ind på 
opgaverne.
Christian Ørndrups arbejdsom-
råde er kun i mindre grad præget 
af de nye og lavere færgetakster.
- Vi har fået lidt færre skibs-
transporter til havnene. Den 
trafik er nu kommet lastbilerne 
til gode, og det er heldigvis godt 
for færgerne og for de private sej-
lere fra fastlandet, der har plads 
i vores havne, og som fristes til 
flere besøg til øen.

Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dk 
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Kys en Tiger - DK - 23-11-2017 9:22

Kys en Tiger - DK.indd   1 23/11/17   09.22Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro 
og kort.

Pilebækkens Cykler - DK - 3-12-2017 9:09

Pilebækkens Cykler - DK.indd   1 03/12/17   09.09

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Prinsensgade 21

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk
–

Ærøskøbing Bibliotek 
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

 Se mere på:

www.arrebib.dk

Biblioteket - 27-09-2017 9:01

Biblioteket.indd   1 25/11/17   07.08Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder belig
gende i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst
bådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste 
badestrande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, 
separat soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse 
med brus. Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger 
tæt ved indkøbsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst 
velegnet til gæster, der ønsker fred og ro. Området er udvendigt 
nyrenoveret. Indven digt skelnes der mellem A, B og C kategori
er da husene er ejet af individuelle ejere, kan der være forskellig 
indretning/udstyr i husene. 

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

Ærø Marina - DK - 18-12-2017 10:51

Ærø Marina - DK.indd   1 18/12/17   10.52

Besøg Hammerichs Hus - samleren, 
skønånden og kulturbevareren

Gyden 22
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50
www.arremus.dk 

Hammerichs Hus - DK - 2-12-2017 9:01

Hammerichs Hus - DK.indd   1 02/12/17   09.08
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Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Pension Vestergade - DK.indd - 4-01-2018 6:54

BuTik | cafe | whiskyDesTiLLeRi
Lokale specialiteter & egen rom

DeN GaMLe kØBMaNDsGaaRD 
TorveT 5, 5970 ÆrØsKØbing 
TLf. 9125 5970, www.DgKshop.com
foLLow us AT fAcebooK & insTAgrAm åBeNT heLe åReT!

DGK_annonce_Ærøguiden.indd   6 12/11/17   16.34

Den Gamle Købmandsgaard - DK - 21-11-2017 11:41

Den Gamle Købmandsgaard - DK.indd   1 21/11/17   11.42

Arnfeldt
HOTEL & RESTAURANT

Katr ine & Morten Arnfeldt 
Arnfeldt | Smedegade 33 | 5970 Ærøskøbing 

+45 6252 2300 | mail@arnfeldthotel.dk | arnfeldthotel.dk

GASTRONOMI & GÆSTFRIHED

Arnfeldt 1/4 side - DK - 20-11-2017 5:10

Arnfeldt 1/4 side - DK.indd   1 20/11/17   17.10

Kontakt: Tlf. 20 24 30 07 · Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing
www.danishislandweddings.com 

Danish Island Weddings - DK - 18-10-2017 10:40

Danish Island Weddings - DK.indd   1 04/01/18   06.18

KRANIO SAKRAL TERAPI
ANSIGTSBEHANDLING
VOKS-HÅRFJERNING
INTUITIV HEALINGS MASSAGE
LYMFEDRÆNAGE · HOT STONE MASSAGE
FODMASSAGE

Vestergade 70, Ærøskøbing og Oldevej 8
www.anjakamedula.dk                 40 73 80 45

Oase for Velvære - DK - 13-12-2017 10:03

Oase for Velvære - DK.indd   1 13/12/17   10.04

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   9 04/01/18   06.54

Det handler om tillid og 
troværdighed, og det 
står Ærø Brand Forsik-
ring for, når de rådgiver 
og vejleder deres kunder 
i forsikringsspørgsmål. 

Det handler om at have de for-
sikringer, der passer til ens nu-
værende livssituation. Som lo-
kalt baseret forsikringsselskab 
er det også rart for folk, at de er 
nemme at få fat i.
Ærø Brand Forsikring har været 
ærøboernes lokale forsikrings-

selskab siden 1853, og sådan 
er det stadig. Assurandør Tina 
Weber og hendes kolleger har 
den lokale tankegang med en 
god professionel personlig råd-
givning, hvor de gerne tager 
snakken med kunderne, når det 
passer ind i deres travle hverdag.

- Vi skal være der for kunderne, 
når de har brug for os, siger Tina 
Weber. Det handler om trovær-
dighed og den nære kontakt, der 
her har stor værdi. Det handler 
også om at have tryghed i livet – 
derfor taler jeg også tit med vore 

kunder, når der sker ændringer 
i deres tilværelse. Det er vigtigt 
at få checket om ens forsikrin-
ger stadig passer til ens livssi-
tuation, og hvis man er i tvivl om 
hvad ens forsikringer dækker, 
- så er man altid velkommen til 
at kontakte os for råd og vejled-
ning.

- Hvis uheldet er ude og kunder-
ne har brug for at vi hjælper hur-
tigst muligt, så er vi der også. Vi 
er selv lokale og samarbejder na-
turligvis med lokale reparatører 
og håndværkere. 

Statene 12  ·  5970 Ærøskøbing  ·  Tlf. 62 52 28 29  ·  tw@concordia.dk  ·  www.aeroebrand.dk 

Forsikringer til den  rette  situation

Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.
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Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Oplev kulturhistorien på Ærøskøbing Bymuseum

Brogade 3
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50
www.arremus.dk

Kontakt: Tlf. 20 24 30 07 · Torvet 5 · 5970 Ærøkøbing
www.danishislandweddings.com 

Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst både-
havnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste bade-
strande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat
soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus.
Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved ind-
købsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til gæster,
der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indven-
digt skelnes der mellem A, B og C kategorier da husene er ejet af
individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/udstyr i huse-
ne. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

ÆRØ MØBLER A/S
Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER
GULVBELÆGNING
KØKKEN
MØBLER

DAME- & HERRETØJ
GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

Ærøskøbing Fjernvarme
Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 652 for -
brugere er tilknyttet værket.

- en »lun« partner...

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Indgang fra Prinsensgade

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk
–

Ærøskøbing Bibliotek 
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

Se mere på:

www.arrebib.dk

ManuVision 
        BEHANDLING 
         løsner  &  bevæger  
       krop * følelser * tanker 
 

               

    
           Helle Toft Jensen 
               61 32 09 40 
        www.kysentiger.dk 
       Ærø * Svendborg * Cph 
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Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro og
kort.

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

KURT HANSEN
ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

LEJ EN CONTAINER � KOMMUNER
� VIRKSOMHEDER
� HÅNDVÆRKSMESTRE
� PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, optagning/
søsætning af både m.m. – Træfældning og
styning af træer fra 50 tm/kran med kurv.

KRANIO SAKRAL TERAPI
ANSIGTSBEHANDLING
VOKS-HÅRFJERNING
INTUITIV MASSAGE
FODMASSAGE
Vestergade 70 · Ærøskøbing
www.anjakamedula.dk 40 73 80 45

       BLÅBÆR                

   www.blaabaer.dk

Gårdbutik 
“ h o m e  &  g a r d e n “

Gårdcafé
Kælegrise

PILEBÆKKEN 22 - ÆRØSKØBING

Tlf. 30257007
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Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Oplev kulturhistorien på Ærøskøbing Bymuseum

Brogade 3
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50
www.arremus.dk

Kontakt: Tlf. 20 24 30 07 · Torvet 5 · 5970 Ærøkøbing
www.danishislandweddings.com 

Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst både-
havnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste bade-
strande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat
soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus.
Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved ind-
købsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til gæster,
der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indven-
digt skelnes der mellem A, B og C kategorier da husene er ejet af
individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/udstyr i huse-
ne. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

ÆRØ MØBLER A/S
Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER
GULVBELÆGNING
KØKKEN
MØBLER

DAME- & HERRETØJ
GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

Ærøskøbing Fjernvarme
Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 652 for -
brugere er tilknyttet værket.

- en »lun« partner...

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Indgang fra Prinsensgade

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk
–

Ærøskøbing Bibliotek 
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

Se mere på:

www.arrebib.dk
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Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro og
kort.

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

KURT HANSEN
ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

LEJ EN CONTAINER � KOMMUNER
� VIRKSOMHEDER
� HÅNDVÆRKSMESTRE
� PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, optagning/
søsætning af både m.m. – Træfældning og
styning af træer fra 50 tm/kran med kurv.

KRANIO SAKRAL TERAPI
ANSIGTSBEHANDLING
VOKS-HÅRFJERNING
INTUITIV MASSAGE
FODMASSAGE
Vestergade 70 · Ærøskøbing
www.anjakamedula.dk 40 73 80 45

       BLÅBÆR                

   www.blaabaer.dk

Gårdbutik 
“ h o m e  &  g a r d e n “

Gårdcafé
Kælegrise

PILEBÆKKEN 22 - ÆRØSKØBING

Tlf. 30257007
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LEJ EN CONTAINER KOMMUNER

VIRKSOMHEDER

HÅNDVÆRKSMESTRE

PRIVATE

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres,
opsætning af spær, betonelementer
optagning/søsætning af både m.m.
Træfældning og stygning af træer
fra 50 tm/kran med kurv
eller med trægrab med sav (nyt)

10  11



Krydstogtskibene er velkomne til Ærø
Ærøskøbing og Marstals 
havne er attraktive for 
øens turisme og sejler-
folket, siger havnefoged 
Christian Ørndrup. 

- Der anløber hvert år fire-fem 
krydstogtskibe til øen, siger 
havnefoged Christian Ørndrup. 
Det er vi naturligvis glade for. 
Det er godt for øen og de er meget 
velkomne. De giver indtægter og 
mere arbejde til de kommunale 
havne, men helt sikkert også 
gode indtægter til erhvervslivet 
på øen.
Havnefogeden peger på, at hav-
nene ikke kun er arbejdspladser, 
men også er og skal være attrak-
tioner i sig selv.
- Ikke kun for vores gæster og 

sejlerne, men også for lokalbe-
folkningen. Derfor er der nu 
legepladser i havneområderne 
begge steder. I år har vi udvidet 
med legepladser til de mindste 
børn mellem 0 og 3 år.

Familievenlige havne
- Det er med til at gøre havnene 
mere familievenlige, både for 
vores gæster og for lokale børne-
familier og dagplejemødre med 
små børn.

Af faciliteter på havnene er der 
kommet servicekaj og ophaler-
plads. I Marstal er den nye va-
skeplads blevet taget i brug.
- Vi er fem faste medarbejdere 
på havnene tillige med en øko-
nomimedarbejder på kontoret. 
Dertil kommer, at vi til vedlige-
holdelse og nyanlæg har lokale 
virksomheder til at byde ind på 
opgaverne.
Christian Ørndrups arbejdsom-
råde er kun i mindre grad præget 
af de nye og lavere færgetakster.
- Vi har fået lidt færre skibs-
transporter til havnene. Den 
trafik er nu kommet lastbilerne 
til gode, og det er heldigvis godt 
for færgerne og for de private sej-
lere fra fastlandet, der har plads 
i vores havne, og som fristes til 
flere besøg til øen.

Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dk 

Det handler om tillid og 
troværdighed, og det 
står Ærø Brand Forsik-
ring for, når de rådgiver 
og vejleder deres kunder 
i forsikringsspørgsmål. 

Det handler om at have de for-
sikringer, der passer til ens nu-
værende livssituation. Som lo-
kalt baseret forsikringsselskab 
er det også rart for folk, at de er 
nemme at få fat i.
Ærø Brand Forsikring har været 
ærøboernes lokale forsikrings-

selskab siden 1853, og sådan 
er det stadig. Assurandør Tina 
Weber og hendes kolleger har 
den lokale tankegang med en 
god professionel personlig råd-
givning, hvor de gerne tager 
snakken med kunderne, når det 
passer ind i deres travle hverdag.

- Vi skal være der for kunderne, 
når de har brug for os, siger Tina 
Weber. Det handler om trovær-
dighed og den nære kontakt, der 
her har stor værdi. Det handler 
også om at have tryghed i livet – 
derfor taler jeg også tit med vore 

kunder, når der sker ændringer 
i deres tilværelse. Det er vigtigt 
at få checket om ens forsikrin-
ger stadig passer til ens livssi-
tuation, og hvis man er i tvivl om 
hvad ens forsikringer dækker, 
- så er man altid velkommen til 
at kontakte os for råd og vejled-
ning.

- Hvis uheldet er ude og kunder-
ne har brug for at vi hjælper hur-
tigst muligt, så er vi der også. Vi 
er selv lokale og samarbejder na-
turligvis med lokale reparatører 
og håndværkere. 

Statene 12  ·  5970 Ærøskøbing  ·  Tlf. 62 52 28 29  ·  tw@concordia.dk  ·  www.aeroebrand.dk 

Forsikringer til den  rette  situation

Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Drømmer du også om livet på en 
ø? Måske er din drøm slet ikke så 
uopnåedelig! Ærø ligger lige for 
Danmarks fødder, og I er mere end 
velkommen her hos os?

                          ÆRØ

www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Kommer du alene eller med hele 
familien. Så er der plads til jer alle. 
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der 
er højt til loftet og naturen ligger 
lige i din baghave. 
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er 
omkring 180 foreninger. Så der er 
mulighed for et aktivt fritidsliv.

Ærø har 97% internetdækning. Du 
har derfor mulighed for at have 
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende 
med elektricitet og der arbejdes på 
bæredygtige løsninger inden for 
kollektiv trafik. Målet er at være 
CO2-neutral og selvforsynende med 
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie mulighe-
den for at undgå stress og jag, bliv en 
del af Ærø. 
For børnefamilier har vi pasnings-
garanti inden for en måned og ingen 
lukkedage. For familier med 3 børn 
eller flere i pasning/institution er 3. 
barn og efterfølgende gratis. (billigste 
barn/børn).

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig

Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk 
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lændinge.
- Når det er så lille en plads be-
tyder det også, at jeg er tæt på 
gæsterne og sørger for en god for-
midling især overfor børnene. Vi 
har også to bistader, som vi gerne 
viser frem og fortæller om. Her 
har vi også dragter til børnene.
Havet omkring campingpladsen 
er et af de bedste steder at fiske 
på Ærø. Pladsen har fem hytter, 
som også kan lejes udenfor sæso-
nen efter nærmere aftale. Der er 
mulighed for rengøring, tilbered-
ning og nedfrysning af fisk.

Søby Camping lever i og 
med naturen

På Søby Camping bydes gæster-
ne velkommen til en anderledes 
lille hyggelig campingplads med 
40 pladser beliggende i skønne 
omgivelser tæt ved skov og lige 
ned til havet. Det er en plads hvor 
gæsterne kan nyde naturen, fred 
og ro med stjerner på loftet og bøl-
geskvulp på sengekanten.
Søby Camping har sit helt eget 
koncept i pagt med naturen, og 
alligevel med alle moderne be-

kvemmeligheder og faciliteter. 
Det betyder dog, at der er en 
bæredygtig tankegang bag alt, 
hvilket også betyder, at der ikke 
sprøjtes. Det er en giftfri cam-
pingplads.
- Med en baggrund som selvfor-
syningsbonderøv i seks år, blev 
jeg bidt af at dyrke det hele selv, 
fortæller bestyrer Anne Kruse – i 
daglig tale kaldet campingmut-
ter. Det koncept er ført videre 
her på campingpladsen. Vi har 
højbede fyldt medkrydderurter, 
hvidløg, tomater, salater, spinat 

og chili, og det er til fri afbenyt-
telse for gæsterne. Rundt om på 
pladsen er der også ærter og bær-
buske, så man her kan nyde sma-
gen af sommer. Campingpladsen 
får også næsten daglig leverance 
af nyopgravede kartofler fra en 
lokal landmand.
Det handler om at passe på natu-
ren og leve med den. I fælleskøk-
kenet er der derfor også opsat pla-
kater med vilde spiselige planter 
fra området, - og naturligvis med 
tekst på tre sprog, da pladsen er 
populær og besøgt af mange ud-
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DEN SPISELIGE CAMPINGPLADS
MARIANNE HANSEN

RENGØRING

MARIANNE HANSENS 
RENGØRING

Færgevej 16, 5960 Marstal
Tlf. 21 84 45 91

marianne-tutnas@hotmail.com 

Rengøring af:
•  Kontor 
•  Lejligheder 
•  Lejemål
•  Toiletbygninger 

Udfører alle slags rengøringsopgaver

- Jeg laver det, som jeg allerhelst 
vil, siger Stefan Skov. Det er min 
helt store interesse at arbejde 
med haver, planter og hvad der 
ellers skal til for at skabe en sund 
og god have.
- Personligt føler jeg og familien, 
at vi har fået en rigtig god modta-
gelse på Ærø, og det tror jeg også 
på at mit nye firma får, når folk 
lærer mig og firmaet at kende.
Stefan Skov kan lave topkapnin-
ger, omlægning og rådgivning 
om hvordan man får en sundere 
have.
- Når man planter til i haven, så 
gælder det om at plante fornuf-
tigt. Det betyder, at man får en 
sundere have, og her har sam-
mensætningen af planter meget 
stor betydning. Med de rigtige 
planter sat sammen, så betyder 
det samtidig også, at vi kan kom-
me væk fra sprøjtemidler. Det i 
sig selv er et stort plus.

BRÆNDER
FOR SIT ARBEJDE

Voderup 35 · 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 50 13 88 04 · stefanskov82@gmail.com

Anlægsgartner Stefan 
Skov klarer alt indenfor 
havearbejde

Står man og har brug for hjælp 
til etablering af vandløb, om-
lægning af have eller andet, der 
relaterer til havearbejde, - så er 
firmaet Stefan Skov det helt rette 
sted at henvende sig. Her er der 
ikke kun stor faglig ekspertise at 
hente – men det er også et firma, 
der brænder for sit arbejde.
Stefan Skov Andersen, der er ud-
dannet skovarbejder og anlægs-
gartner, flyttede i september 2017 
til Ærø sammen med hustruen 
Rikke Brunsgaard Andersen og 
parrets to børn. Med base i Vode-
rup stiftede han måneden efter 
firmaet Stefan Skov, der tilbyder 
hjælp til alle former for havear-
bejde – et arbejde han har stor 
faglig erfaring og ekspertise med 
at lave.

Udsigten Marstal 
Ren afslapning

Udsigten Marstal 
Nyåbnet, Retreat 
Kun få meter fra vandet. 
Rummelige dobbeltværelser med direkte havudsigt, hvor du kan få 
slappet af i både krop og sjæl. Nyd naturen på tætteste hold. Eget bad 
og toilet. 100Mbit internet på alle værelser. Vi glæder os til at se dig. 

www.udsigtenmarstal.dk

- På røgeriet har vi normalt om-
kring 45-50.000 kunder på et år. 
Det nærmede sig de 60.000 sidste 
år, og jeg er overbevist om, at med 
det gode vejr, vi har i år, så når vi 
det tal også i 2018.
- Jeg er optimist, siger Ebbe Kal-
næs. Vi glæder os til en fortsat 
god sæson og yderligere frem-
gang for erhvervene på Ærø.

Ebbe Kalnæs er Ærøskø-
bings kvotekonge, hvad 
angår røgede fisk. 

I 22 sæsoner har han i Ærøskø-
bing Røgeri røget og serveret op 
mod 60.000 anretninger om året 
fra sit røgeri og spisested på hav-
nen i Ærøskøbing. 
- Det har været 22 fantastiske år, 
siger den 70-årige røgeriejer og 
kvotekonge og tidligere medlem 
af Folketinget og kommunalbe-
styrelsen i Ærø kommune.
Sæsonen for Ærøskøbing Røgeri 
strækker sig fra marts til oktober 

med åbningstider fra klokken ti 
om formiddagen og til klokken 
22 i højsæsonen frem til midten 
af august.
- Vi begynder tidligt om morge-
nen med røgninger af varmrøget 
sildefilet, makrelfilet, forel, ør-
red, laks, hellefisk og escolar el-
ler røgede rejer m/u hvidløg, siger 
Ebbe Kalnæs. Vi har nyrøgede 
fisk og skaldyr 210 dage om året, 
og vi har omkring 300 frokostgæ-
ster på gode dage og en del salg 
ud af huset, så det er meget travle 
og lange dage. 

Billige færgebilletter
Ebbe Kalnæs er som alle øvrige 
på øen glad for, at det nu er blevet 
billigere at komme til og fra Ærø.
- De billige færgebilletter til Ærø, 
som Folketinget vedtog i 2017, 
har virkelig kunnet mærkes, 
siger Ebbe Kalnæs. Det blev et 
fantastisk år på grund af de billi-
gere færgebilletter. Vi fik mange 
gæster, især i weekenderne.

SOL OVER ÆRØ

NYRØ GE T 210 DAGE OM ÅRE T

Ærøskøbing Røgeri
Havnen 15
5970 Ærøskøbing

Tlf: 6252 4007
info@ærørøgeri.dk
www.ærørøgeri.dk

12

lændinge.
- Når det er så lille en plads be-
tyder det også, at jeg er tæt på 
gæsterne og sørger for en god for-
midling især overfor børnene. Vi 
har også to bistader, som vi gerne 
viser frem og fortæller om. Her 
har vi også dragter til børnene.
Havet omkring campingpladsen 
er et af de bedste steder at fiske 
på Ærø. Pladsen har fem hytter, 
som også kan lejes udenfor sæso-
nen efter nærmere aftale. Der er 
mulighed for rengøring, tilbered-
ning og nedfrysning af fisk.

Søby Camping lever i og 
med naturen

På Søby Camping bydes gæster-
ne velkommen til en anderledes 
lille hyggelig campingplads med 
40 pladser beliggende i skønne 
omgivelser tæt ved skov og lige 
ned til havet. Det er en plads hvor 
gæsterne kan nyde naturen, fred 
og ro med stjerner på loftet og bøl-
geskvulp på sengekanten.
Søby Camping har sit helt eget 
koncept i pagt med naturen, og 
alligevel med alle moderne be-

kvemmeligheder og faciliteter. 
Det betyder dog, at der er en 
bæredygtig tankegang bag alt, 
hvilket også betyder, at der ikke 
sprøjtes. Det er en giftfri cam-
pingplads.
- Med en baggrund som selvfor-
syningsbonderøv i seks år, blev 
jeg bidt af at dyrke det hele selv, 
fortæller bestyrer Anne Kruse – i 
daglig tale kaldet campingmut-
ter. Det koncept er ført videre 
her på campingpladsen. Vi har 
højbede fyldt medkrydderurter, 
hvidløg, tomater, salater, spinat 

og chili, og det er til fri afbenyt-
telse for gæsterne. Rundt om på 
pladsen er der også ærter og bær-
buske, så man her kan nyde sma-
gen af sommer. Campingpladsen 
får også næsten daglig leverance 
af nyopgravede kartofler fra en 
lokal landmand.
Det handler om at passe på natu-
ren og leve med den. I fælleskøk-
kenet er der derfor også opsat pla-
kater med vilde spiselige planter 
fra området, - og naturligvis med 
tekst på tre sprog, da pladsen er 
populær og besøgt af mange ud-
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Billige færgebilletter
Ebbe Kalnæs er som alle øvrige 
på øen glad for, at det nu er blevet 
billigere at komme til og fra Ærø.
- De billige færgebilletter til Ærø, 
som Folketinget vedtog i 2017, 
har virkelig kunnet mærkes, 
siger Ebbe Kalnæs. Det blev et 
fantastisk år på grund af de billi-
gere færgebilletter. Vi fik mange 
gæster, især i weekenderne.

SOL OVER ÆRØ

NYRØ GE T 210 DAGE OM ÅRE T

Ærøskøbing Røgeri
Havnen 15
5970 Ærøskøbing

Tlf: 6252 4007
info@ærørøgeri.dk
www.ærørøgeri.dk

12



lændinge.
- Når det er så lille en plads be-
tyder det også, at jeg er tæt på 
gæsterne og sørger for en god for-
midling især overfor børnene. Vi 
har også to bistader, som vi gerne 
viser frem og fortæller om. Her 
har vi også dragter til børnene.
Havet omkring campingpladsen 
er et af de bedste steder at fiske 
på Ærø. Pladsen har fem hytter, 
som også kan lejes udenfor sæso-
nen efter nærmere aftale. Der er 
mulighed for rengøring, tilbered-
ning og nedfrysning af fisk.

Søby Camping lever i og 
med naturen

På Søby Camping bydes gæster-
ne velkommen til en anderledes 
lille hyggelig campingplads med 
40 pladser beliggende i skønne 
omgivelser tæt ved skov og lige 
ned til havet. Det er en plads hvor 
gæsterne kan nyde naturen, fred 
og ro med stjerner på loftet og bøl-
geskvulp på sengekanten.
Søby Camping har sit helt eget 
koncept i pagt med naturen, og 
alligevel med alle moderne be-

kvemmeligheder og faciliteter. 
Det betyder dog, at der er en 
bæredygtig tankegang bag alt, 
hvilket også betyder, at der ikke 
sprøjtes. Det er en giftfri cam-
pingplads.
- Med en baggrund som selvfor-
syningsbonderøv i seks år, blev 
jeg bidt af at dyrke det hele selv, 
fortæller bestyrer Anne Kruse – i 
daglig tale kaldet campingmut-
ter. Det koncept er ført videre 
her på campingpladsen. Vi har 
højbede fyldt medkrydderurter, 
hvidløg, tomater, salater, spinat 

og chili, og det er til fri afbenyt-
telse for gæsterne. Rundt om på 
pladsen er der også ærter og bær-
buske, så man her kan nyde sma-
gen af sommer. Campingpladsen 
får også næsten daglig leverance 
af nyopgravede kartofler fra en 
lokal landmand.
Det handler om at passe på natu-
ren og leve med den. I fælleskøk-
kenet er der derfor også opsat pla-
kater med vilde spiselige planter 
fra området, - og naturligvis med 
tekst på tre sprog, da pladsen er 
populær og besøgt af mange ud-
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- På røgeriet har vi normalt om-
kring 45-50.000 kunder på et år. 
Det nærmede sig de 60.000 sidste 
år, og jeg er overbevist om, at med 
det gode vejr, vi har i år, så når vi 
det tal også i 2018.
- Jeg er optimist, siger Ebbe Kal-
næs. Vi glæder os til en fortsat 
god sæson og yderligere frem-
gang for erhvervene på Ærø.

Ebbe Kalnæs er Ærøskø-
bings kvotekonge, hvad 
angår røgede fisk. 

I 22 sæsoner har han i Ærøskø-
bing Røgeri røget og serveret op 
mod 60.000 anretninger om året 
fra sit røgeri og spisested på hav-
nen i Ærøskøbing. 
- Det har været 22 fantastiske år, 
siger den 70-årige røgeriejer og 
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sildefilet, makrelfilet, forel, ør-
red, laks, hellefisk og escolar el-
ler røgede rejer m/u hvidløg, siger 
Ebbe Kalnæs. Vi har nyrøgede 
fisk og skaldyr 210 dage om året, 
og vi har omkring 300 frokostgæ-
ster på gode dage og en del salg 
ud af huset, så det er meget travle 
og lange dage. 

Billige færgebilletter
Ebbe Kalnæs er som alle øvrige 
på øen glad for, at det nu er blevet 
billigere at komme til og fra Ærø.
- De billige færgebilletter til Ærø, 
som Folketinget vedtog i 2017, 
har virkelig kunnet mærkes, 
siger Ebbe Kalnæs. Det blev et 
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gere færgebilletter. Vi fik mange 
gæster, især i weekenderne.
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En alsidig del af den maritime klynge på Ærø
Det har medført rejse- og mon-
tøropgaver i andre havnebyer 
og er derfor indirekte med til at 
skaffe arbejdspladser på Ærø.

Aptering af skibe, tøm-
rerarbejde, teknisk iso-
leringsopgaver, stillads, 
offshorearbejde og vogn-
mandskørsel er en del af 
Ærø-virksomheden Nautic 
Woods dagligdag.

- Nautic Wood er inde i en positiv 
udvikling siger Peter Hansen, der 
er indehaver af tømrervirksomhe-
den Nautic Wood, der har værk-

sted og kontor på Dokvej i Søby. 
- Vi har haft nogle store opgaver 
på Søby Værft med bl.a. aptering 
på den nye e-ferry og den nye 
Thyborøn-Agger-færge. Vi har 
også en del  opgaver med almin-
deligt tømrerarbejde på land.
Nautic Wood har apteringsop-
gaver i hele Danmark samt folk 
fast på Off-shore på Nordsøen. 
- Vi har 20 mand beskæftiget + 

indlejede underleverandører, si-
ger Peter Hansen. Foruden apte-
rings- og tømrerarbejde beskæf-
tiger vi os meget med teknisk  
isolering og stilladsarbejde.
Vognmandskørslen er også en 
del af Nautic Wood med kørsel 
til og fra Ærø samt i hele landet.
Nautic Woods alsidighed på det 
maritime område er efterhånden 
kendt i kredse også uden for øen. 

Nautic Wood  |  Dokvej 3  |  5985 Søby  |  Tlf. 7199 8300 / 4016 2441
peter@nauticwood.dk  |  www.nauticwood.dk

SKIPSAPTERING ·  TØMRERARBEJDE ·  SNEDKERARBEJDE

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
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www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

Ærø Ugeavis - Torsdag den 14. juni 2018 - Nr. 24 - 54. årg.

Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Fyringsolie og 
diesel til dit
landbrug
leveret fra dag-til-dag

Bestil hos
Ærø Olie 

62 52 11 85

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
ejendomshandel, 
udfærdiger skøder
og sørger for
den digitale
tinglysning.

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing 
Tlf. 62 52 10 77

www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl. 10.00-21.00

Nyrøget A2 - 24 til 32 - 17-02-2018 11:35

Nyrøget A2 - 24 til 32.indd   1 17/02/18   11.36

DELIKATESSEN

Se flere gode tilbud her i avisen

Marstal 
Tlf. 62 53 17 80

Onsdag d. 20. juni fra kl. 11.30-12.30

Benløse Fugle
med sovs kartofler og asier

Kun

45,-

Pr. person

Bolighuset Søby
Østerbro 48 · 5985 Søby Ærø · Tlf. 62 58 13 83

Mandag LUKKET
Tirsdag - fredag 9.30 - 17.30

SOMMER 
UDSALG

Se mere på vores hjemmeside 
www.danboaeroe.dk

Lørdag 9.30 - 13.00
1. søndag i måneden 11.00 - 15.00

Vi ses i 
Bolighuset

NORMALPRIS 7595,-

NU  4999,-
STORT UDVALG

I VESTERBY 
KØKKEN- OG SPISEBORDE I MANGE STØRRELSER

VESTERBY
SPISEBORD
+ 4 STOLE
Med  hø j t r yk s l am ina t  og  med
a l u - k an t . Kan  og s å  f å s  med 
ud t ræk  t i l  2  t i l læg sp l ade r.

Annonce 1 - 12-06-2018 4:19

ÆRØXPRESSEN A/S

Hurtigruten 
Marstal-Rudkøbing

Bjørn Kromann
Bestyrelsesmedlem

CVR-nr. 3824 0641

Tel. +45 3025 2441
bjorn@aeroexpressen.dk

Bjørn Kromann.indd   1 13/07/17   07.30

ÆrøXpressen laver en
aktieemission nr. 2

Da vi efter beslutning på Langeland, selv skal bygge færge
lejet i Rudkøbing, vil selskabet meget gerne have tegnet  
ekstra aktiekapital. Vi anmoder derfor både tidligere og nye 
aktionærer om at overveje lidt ekstra aktiekøb, idet aktiekapi
tal naturligvis er billigere for selskabet end den kapital vi skal 
ud at låne.

Aktier kan tegnes ved benyttelse af tegningsblanket, som 
findes på selskabets hjemmeside:

www.aeroexpressen.dk
Spred budskabet til hele dit netværk 

– Vi vil så gerne være lidt flere!

BESTYRELSEN 

Feriehusudlejning
mail@aeroeferiehus.dk

Connie von Elbwart
Søndergade 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27

Feriehuse på 
hele Ærø udlejes

– Kvalitetshuse

– Lokalt kendskab

– Personlig service

–  Miniferie uden for 
højsæson

Alle prislag – året rundt
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SKIPSAPTERING ·  TØMRERARBEJDE ·  SNEDKERARBEJDE

 Det G
amle Vær�
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Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie.
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness ...

Havnegade 28A, Marstal T: 5360 4821
info@femmasteren.dk · www.femmasteren.dk

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...

Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Wellnessafdeling
med sauna &
sømandsbad 
er for alle

dessert, der er blevet taget godt 
imod. Vi har naturligvis også en 
variation af Ærøpandekager.
Dorte har sin mand Ruben ansat, 
og med over 40 års musik i blodet, 
så er det populært, når han tager 
guitaren frem og synger og spiller 
egne numre. Det giver stemning i 
det lille hyggelige restaurations-
lokale, hvor gæsterne gerne syn-
ger med og kan finde på at danse.
- Vi er en familierestaurant, hvor 
det er rart at være, - og hvor man 
får noget godt at spise. Vi oplever, 
at den stemning vi gerne vil have, 
- den er der også.

Café Havkatten er med et 
anderledes koncept blevet 
godt modtaget
Da Café Havkatten slog dørene 
op for godt et år siden, så fik den 
gamle søfartsby et spisested, der 
er præget af god hyggelig syd-
landsk stemning og med retter, 
der også er inspireret af de syd-
lige himmelstrøg.
- Vi kan være godt tilfredse med 
den første sæson, siger ejer Dorte 
Jacobsen. Lokalbefolkningen i 
Marstal har taget rigtig godt 
imod os – det har været med helt 
åbne arme. Så vi ser helt klart 

lyst på det og glæder os til også 
fremover at betjene vore mange 
gæster.
Café Havkatten har sit helt eget 
koncept, der placerer spisestedet 
mellem café og restaurant. De 
har ikke noget fast menukort – 
men har en ”Dagens Ret”. Det der 
står på tavlen, er det, der serve-
res den dag. Det afhænger også 
af årstidens muligheder og de 
råvarer, det er muligt at skaffe.
- Vi har rejst meget i Sydeuropa 
og kender køkkenet der, - og det 
har vi taget med hjem. Vi er 
et verdenskøkken, og folk 

har taget godt imod det. Hos os 
får gæsterne de retter, som vi 
har mødt et andet sted i verden 
eller en variation af samme ret. 
En tapaz-menu er heller ikke ens 
hver gang. Det kan være, at me-
nuen nogle gange er sammensat 
af noget fra Sydeuropa og noget 
fra Mexico.
- De råvarer vi bruger er god 
kvalitet, - og så vidt det er mu-
ligt bliver det handlet lokalt. Vi 
sælger også kun det lokale øl fra 
Rise. Udover vore sydlandske ret-

ter, så har vi også Ærøfigner – 
brændte figner som en god 

66 ÆRØ GUIDE 2018

Beer Garden · Full selection whiskey
Best Irish Cofee in town · Free WiFi

Big screen for VM-football · Live music

Foley’s Pub
Marstal - Strandstræde 39 B 
Tlf. 62 53 13 23

Foley’s Pub - DK - 24-10-2017 9:52

Foley’s Pub - DK.indd   1 16/12/17   08.05

www.marnav.dk · marnav@marnav.dk

Marstal Navigationsskole - DK - 13-12-2017 10:58

Marstal Navigationsskole - DK.indd   1 13/12/17   10.59

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk · www.sejlogpresenninger.dk

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:

   Key West, Pelle P,
  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice ApS

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07

Sejl- og Presenningsservice - DK.indd   1 29/12/17   08.26

Midt på gågaden i Marstal finder du At Janes 

Stemningsfulde 50’er-inspirerede lokaler, hyggelig gårdhave, et enkelt menukort 
og mad lavet fra bunden af udsøgte råvarer – også glutenfri og vegetar.

Vi holder åbent hele året – og glæder os til at byde jer velkommen! 

At Janes – stedet, hvor mennesker mødes
Kirkestræde 15, 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 39 39 · www.at-janes.com · Facebook: At Janes - Ærø 

At Janes - DK - 11-12-2017 10:04

At Janes - DK.indd   1 20/12/17   08.27

www.femmasteren.dk
Ring for booking: 5360 4821

Sømandsbad & Sauna!
Femmasteren 1/16 - DK - 22-11-2017 7:25

Femmasteren 1/16 - DK.indd   1 22/11/17   07.26

 Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
Junge • Sorgenfri

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

La Bella - DK - 26-11-2017 8:31

La Bella - DK.indd   1 26/11/17   08.31

Havkatten - DK - 22-11-2017 7:12

Havkatten - DK.indd   1 22/11/17   07.12

RESTAURANT
krostue
gårdhave

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 3-12-2017 11:01

Minde - DK.indd   1 03/12/17   11.01

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   14 04/01/18   06.54
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Tlf. 62 53 13 23

Foley’s Pub - DK - 24-10-2017 9:52

Foley’s Pub - DK.indd   1 16/12/17   08.05

www.marnav.dk · marnav@marnav.dk

Marstal Navigationsskole - DK - 13-12-2017 10:58

Marstal Navigationsskole - DK.indd   1 13/12/17   10.59

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk · www.sejlogpresenninger.dk

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:

   Key West, Pelle P,
  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice ApS

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07

Sejl- og Presenningsservice - DK.indd   1 29/12/17   08.26

Midt på gågaden i Marstal finder du At Janes 

Stemningsfulde 50’er-inspirerede lokaler, hyggelig gårdhave, et enkelt menukort 
og mad lavet fra bunden af udsøgte råvarer – også glutenfri og vegetar.

Vi holder åbent hele året – og glæder os til at byde jer velkommen! 

At Janes – stedet, hvor mennesker mødes
Kirkestræde 15, 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 39 39 · www.at-janes.com · Facebook: At Janes - Ærø 

At Janes - DK - 11-12-2017 10:04

At Janes - DK.indd   1 20/12/17   08.27

www.femmasteren.dk
Ring for booking: 5360 4821

Sømandsbad & Sauna!
Femmasteren 1/16 - DK - 22-11-2017 7:25

Femmasteren 1/16 - DK.indd   1 22/11/17   07.26

 Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
Junge • Sorgenfri

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

La Bella - DK - 26-11-2017 8:31

La Bella - DK.indd   1 26/11/17   08.31

Havkatten - DK - 22-11-2017 7:12

Havkatten - DK.indd   1 22/11/17   07.12

RESTAURANT
krostue
gårdhave

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 3-12-2017 11:01

Minde - DK.indd   1 03/12/17   11.01

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   14 04/01/18   06.54
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Havkatten · Tlf. 53 34 29 69Møllergade 2 · 5960 Marstal
dortebyberg@gmail.com

Marstal har fået et spisested med sydlandsk stemning
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Det Gamle Værft - DK - 13-12-2017 10:55

Det Gamle Værft - DK.indd   1 13/12/17   10.56

       BLÅBÆR                

   www.blaabaer.dk

Gårdbutik 
“ h o m e  &  g a r d e n “

Gårdcafé
Kælegrise

PILEBÆKKEN 22 - ÆRØSKØBING

Tlf. 30257007

Blå bær - Dr - 27-09-2017 9:09

Blåbær - DK.indd   1 27/09/17   09.09

      ManuVision 
       behandling/massage 
         løsner  &  bevæger  
       krop * følelser * tanker 
 

               

    
           Helle Toft Jensen 
               61 32 09 40 
        www.kysentiger.dk 
       Ærø * Svendborg * Kbh 
 
 

    

Kys en Tiger - DK - 23-11-2017 9:22

Kys en Tiger - DK.indd   1 23/11/17   09.22Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro 
og kort.

Pilebækkens Cykler - DK - 3-12-2017 9:09

Pilebækkens Cykler - DK.indd   1 03/12/17   09.09

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Prinsensgade 21

5960 Marstal
Tlf. 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk
–

Ærøskøbing Bibliotek 
Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

Åbent for alle,
hver dag fra kl. 7-22

 Se mere på:

www.arrebib.dk

Biblioteket - 27-09-2017 9:01

Biblioteket.indd   1 25/11/17   07.08Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder belig
gende i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst
bådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste 
badestrande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, 
separat soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse 
med brus. Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger 
tæt ved indkøbsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst 
velegnet til gæster, der ønsker fred og ro. Området er udvendigt 
nyrenoveret. Indven digt skelnes der mellem A, B og C kategori
er da husene er ejet af individuelle ejere, kan der være forskellig 
indretning/udstyr i husene. 

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

Ærø Marina - DK - 18-12-2017 10:51

Ærø Marina - DK.indd   1 18/12/17   10.52

Besøg Hammerichs Hus - samleren, 
skønånden og kulturbevareren

Gyden 22
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 50
www.arremus.dk 

Hammerichs Hus - DK - 2-12-2017 9:01

Hammerichs Hus - DK.indd   1 02/12/17   09.08

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   8 04/01/18   06.54

Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Pension Vestergade - DK.indd - 4-01-2018 6:54

BuTik | cafe | whiskyDesTiLLeRi
Lokale specialiteter & egen rom

DeN GaMLe kØBMaNDsGaaRD 
TorveT 5, 5970 ÆrØsKØbing 
TLf. 9125 5970, www.DgKshop.com
foLLow us AT fAcebooK & insTAgrAm åBeNT heLe åReT!

DGK_annonce_Ærøguiden.indd   6 12/11/17   16.34

Den Gamle Købmandsgaard - DK - 21-11-2017 11:41

Den Gamle Købmandsgaard - DK.indd   1 21/11/17   11.42

Arnfeldt
HOTEL & RESTAURANT

Katr ine & Morten Arnfeldt 
Arnfeldt | Smedegade 33 | 5970 Ærøskøbing 

+45 6252 2300 | mail@arnfeldthotel.dk | arnfeldthotel.dk

GASTRONOMI & GÆSTFRIHED

Arnfeldt 1/4 side - DK - 20-11-2017 5:10

Arnfeldt 1/4 side - DK.indd   1 20/11/17   17.10

Kontakt: Tlf. 20 24 30 07 · Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing
www.danishislandweddings.com 

Danish Island Weddings - DK - 18-10-2017 10:40

Danish Island Weddings - DK.indd   1 04/01/18   06.18

KRANIO SAKRAL TERAPI
ANSIGTSBEHANDLING
VOKS-HÅRFJERNING
INTUITIV HEALINGS MASSAGE
LYMFEDRÆNAGE · HOT STONE MASSAGE
FODMASSAGE

Vestergade 70, Ærøskøbing og Oldevej 8
www.anjakamedula.dk                 40 73 80 45

Oase for Velvære - DK - 13-12-2017 10:03

Oase for Velvære - DK.indd   1 13/12/17   10.04

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   9 04/01/18   06.54
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PENSION
VESTERGADE 44
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 22 98
contact@vestergade44.com
www.vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice
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EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 51 52 44 85

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

H Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
H Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
H God velfungerende servicebygning.
H Afdeling for autocampere

Marstal Camping - DK - 3-12-2017 8:00

Marstal Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.01

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r 
og seniorer.

• Separat afdeling for 
lette campister.

• Udlejning af 
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og 
køkkenforhold.

• God legeplads med 
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

Ærøskøbing Camping - DK - 3-12-2017 8:07

Ærøskøbing Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.07

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...
www.femmasteren.dk 
Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Femmasteren 1/4 - DK - 22-11-2017 7:32

Femmasteren 1/4 - DK.indd   1 22/11/17   07.32

Autentisk
og idyllisk

øferie. 

feriepartner.dk/fyn
Tlf.: (+45) 6441 2322

En god
oplevelse

Book en miniferie til en rigtig god pris, eller spar 20% 
på udvalgte huse i off-season, når i kun er 2 personer. 

Feriepartner har Ærø´s største udvalg af ferieboliger. 
Du kan vælge mellem mere end 70 boliger på hele øen.   

Miniferie og 2-personers tilbud!

Ærø´s største udvalg af ferieboliger! 
  

MOB - DK - 22-11-2017 10:25

MOB - DK.indd   1 23/11/17   16.47

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   20 04/01/18   06.54

Vandrerhjem / Camping
VANDRERHJEM

CAMPING

FEMMASTEREN
Hotel & Hostel
Havnegade 28 A
5960 Marstal
Tlf. 53 60 48 21
www.femmasteren.dk 
info@femmasteren.dk

Cafe og restaurant i skolesommerferien.

19 vandrerhjemsværelser og 
7 hotelværelser hvoraf 4 med eget bad og toilet.

Vildmarksbad og sauna.

Vi ligger lige ud til Havnegade med udsigt til vandet, 
Langeland og Marstal Værft. Kort afstand til strand, 
skov, legepladser og lystbådehavnen.

Femmasteren - DK - 19-12-2017 9:56

Femmasteren - DK.indd   1 19/12/17   09.57
VILLA BLOMBERG 
Ærøskøbing Vandrerhjem 
Smedevejen 15
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 44
www.villablomberg.dk
– her kan bookes online!
E-mail: vb@villablomberg.dk

Vi har enkeltværelser, dobbeltværelser, køjeværelser 
og familieværelser.
Lav selv mad i vores gæstekøkken, spis i spise-
stuen og slap af i en af opholdsstuerne.
Vi tilbyder også en dejlig morgenmadsbuffet til 
kr. 75,- (børn kr. 40,-).
Dejlige udendørsarealer med bål og grillplads samt 
sheltere ved vandet.
Brug Villa Blomberg til familie- og firma-arrange-
menter – ring og få et godt tilbud: 62 52 10 44.

Villa Blomberg - DK - 22-11-2017 8:20

Villa Blomberg - DK.indd   1 23/11/17   09.40

SØBY CAMPING ÆRØ
Vitsø 10
5985 Søby
Tlf. 62 58 14 70
www.soeby-camping.dk
soebycamping@mail.dk

Free Wi-Fi og krydderurter

Den spiselige campingplads

Pris pr. døgn kr.: Voksen 94,- / Barn 59,- / 
Hund 10,- / Plads 40,- / Strøm 40,-

Udlejning af Hytter/Campingvogn/Camp-let 

Natur / Fred og ro / Badebro

DCU - DK-CAMP - Back to Nature

Søby Camping 1 - DK - 3-12-2017 8:33

Søby Camping 1 - DK.indd   1 03/12/17   08.33

Uddannelse på gymnasialt niveau

2-årig HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag

Kontakt vores kontor for 
nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONS VEJ 1  
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90ÆRØ

VUC - 25-11-2017 7:29

VUC.indd   1 25/11/17   07.29

Ærø Ugeavis til turister og feriehusejere!
Fra fredag morgen, i ugerne 
24 til 35, kan ugeavisen 
afhentes følgende steder 
på Ærø:

SØBY:
Turistinformationen, Havnen 
Dagli’Brugsen, Langebro 13

BREGNINGE:
Uldgaarden, Tværby 3

TRANDERUP:
Viking Tranderup, Tranderupvej 31

ÆRØSKØBING:
Turistkontoret, Havnen 4
Den Gamle Købmandsgaard, Torvet 5

MARSTAL:
Turistinformationen, Prinsensgade 21
SuperBrugsen, Kirkestræde 2-4
Let·Køb, Vestergade 30 C

HUSK - du kan også læse avisen på
www.aeroeugeavis.dk

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   21 04/01/18   06.54
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EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 51 52 44 85

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

H Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
H Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
H God velfungerende servicebygning.
H Afdeling for autocampere

Marstal Camping - DK - 3-12-2017 8:00

Marstal Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.01

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r 
og seniorer.

• Separat afdeling for 
lette campister.

• Udlejning af 
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og 
køkkenforhold.

• God legeplads med 
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

Ærøskøbing Camping - DK - 3-12-2017 8:07

Ærøskøbing Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.07

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...
www.femmasteren.dk 
Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Femmasteren 1/4 - DK - 22-11-2017 7:32

Femmasteren 1/4 - DK.indd   1 22/11/17   07.32

Autentisk
og idyllisk

øferie. 

feriepartner.dk/fyn
Tlf.: (+45) 6441 2322

En god
oplevelse

Book en miniferie til en rigtig god pris, eller spar 20% 
på udvalgte huse i off-season, når i kun er 2 personer. 

Feriepartner har Ærø´s største udvalg af ferieboliger. 
Du kan vælge mellem mere end 70 boliger på hele øen.   

Miniferie og 2-personers tilbud!

Ærø´s største udvalg af ferieboliger! 
  

MOB - DK - 22-11-2017 10:25

MOB - DK.indd   1 23/11/17   16.47

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   20 04/01/18   06.54
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Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn. 
Marstalhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
God velfungerende servicebygning.
Afdeling for autocampere

dessert, der er blevet taget godt 
imod. Vi har naturligvis også en 
variation af Ærøpandekager.
Dorte har sin mand Ruben ansat, 
og med over 40 års musik i blodet, 
så er det populært, når han tager 
guitaren frem og synger og spiller 
egne numre. Det giver stemning i 
det lille hyggelige restaurations-
lokale, hvor gæsterne gerne syn-
ger med og kan finde på at danse.
- Vi er en familierestaurant, hvor 
det er rart at være, - og hvor man 
får noget godt at spise. Vi oplever, 
at den stemning vi gerne vil have, 
- den er der også.

Café Havkatten er med et 
anderledes koncept blevet 
godt modtaget
Da Café Havkatten slog dørene 
op for godt et år siden, så fik den 
gamle søfartsby et spisested, der 
er præget af god hyggelig syd-
landsk stemning og med retter, 
der også er inspireret af de syd-
lige himmelstrøg.
- Vi kan være godt tilfredse med 
den første sæson, siger ejer Dorte 
Jacobsen. Lokalbefolkningen i 
Marstal har taget rigtig godt 
imod os – det har været med helt 
åbne arme. Så vi ser helt klart 

lyst på det og glæder os til også 
fremover at betjene vore mange 
gæster.
Café Havkatten har sit helt eget 
koncept, der placerer spisestedet 
mellem café og restaurant. De 
har ikke noget fast menukort – 
men har en ”Dagens Ret”. Det der 
står på tavlen, er det, der serve-
res den dag. Det afhænger også 
af årstidens muligheder og de 
råvarer, det er muligt at skaffe.
- Vi har rejst meget i Sydeuropa 
og kender køkkenet der, - og det 
har vi taget med hjem. Vi er 
et verdenskøkken, og folk 

har taget godt imod det. Hos os 
får gæsterne de retter, som vi 
har mødt et andet sted i verden 
eller en variation af samme ret. 
En tapaz-menu er heller ikke ens 
hver gang. Det kan være, at me-
nuen nogle gange er sammensat 
af noget fra Sydeuropa og noget 
fra Mexico.
- De råvarer vi bruger er god 
kvalitet, - og så vidt det er mu-
ligt bliver det handlet lokalt. Vi 
sælger også kun det lokale øl fra 
Rise. Udover vore sydlandske ret-

ter, så har vi også Ærøfigner – 
brændte figner som en god 
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Beer Garden · Full selection whiskey
Best Irish Cofee in town · Free WiFi

Big screen for VM-football · Live music

Foley’s Pub
Marstal - Strandstræde 39 B 
Tlf. 62 53 13 23

Foley’s Pub - DK - 24-10-2017 9:52

Foley’s Pub - DK.indd   1 16/12/17   08.05

www.marnav.dk · marnav@marnav.dk

Marstal Navigationsskole - DK - 13-12-2017 10:58

Marstal Navigationsskole - DK.indd   1 13/12/17   10.59

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk · www.sejlogpresenninger.dk

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:

   Key West, Pelle P,
  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice ApS

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07

Sejl- og Presenningsservice - DK.indd   1 29/12/17   08.26

Midt på gågaden i Marstal finder du At Janes 

Stemningsfulde 50’er-inspirerede lokaler, hyggelig gårdhave, et enkelt menukort 
og mad lavet fra bunden af udsøgte råvarer – også glutenfri og vegetar.

Vi holder åbent hele året – og glæder os til at byde jer velkommen! 

At Janes – stedet, hvor mennesker mødes
Kirkestræde 15, 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 39 39 · www.at-janes.com · Facebook: At Janes - Ærø 

At Janes - DK - 11-12-2017 10:04

At Janes - DK.indd   1 20/12/17   08.27

www.femmasteren.dk
Ring for booking: 5360 4821

Sømandsbad & Sauna!
Femmasteren 1/16 - DK - 22-11-2017 7:25

Femmasteren 1/16 - DK.indd   1 22/11/17   07.26

 Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
Junge • Sorgenfri

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

La Bella - DK - 26-11-2017 8:31

La Bella - DK.indd   1 26/11/17   08.31

Havkatten - DK - 22-11-2017 7:12

Havkatten - DK.indd   1 22/11/17   07.12

RESTAURANT
krostue
gårdhave

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 3-12-2017 11:01

Minde - DK.indd   1 03/12/17   11.01

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   14 04/01/18   06.54
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Marstal Navigationsskole - DK - 13-12-2017 10:58

Marstal Navigationsskole - DK.indd   1 13/12/17   10.59

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk · www.sejlogpresenninger.dk

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:

   Key West, Pelle P,
  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice ApS

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07

Sejl- og Presenningsservice - DK.indd   1 29/12/17   08.26

Midt på gågaden i Marstal finder du At Janes 

Stemningsfulde 50’er-inspirerede lokaler, hyggelig gårdhave, et enkelt menukort 
og mad lavet fra bunden af udsøgte råvarer – også glutenfri og vegetar.

Vi holder åbent hele året – og glæder os til at byde jer velkommen! 

At Janes – stedet, hvor mennesker mødes
Kirkestræde 15, 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 39 39 · www.at-janes.com · Facebook: At Janes - Ærø 

At Janes - DK - 11-12-2017 10:04

At Janes - DK.indd   1 20/12/17   08.27

www.femmasteren.dk
Ring for booking: 5360 4821

Sømandsbad & Sauna!
Femmasteren 1/16 - DK - 22-11-2017 7:25

Femmasteren 1/16 - DK.indd   1 22/11/17   07.26

 Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
Junge • Sorgenfri

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

La Bella - DK - 26-11-2017 8:31

La Bella - DK.indd   1 26/11/17   08.31

Havkatten - DK - 22-11-2017 7:12

Havkatten - DK.indd   1 22/11/17   07.12

RESTAURANT
krostue
gårdhave

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 3-12-2017 11:01

Minde - DK.indd   1 03/12/17   11.01

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   14 04/01/18   06.54
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Havkatten · Tlf. 53 34 29 69Møllergade 2 · 5960 Marstal
dortebyberg@gmail.com

Marstal har fået et spisested med sydlandsk stemning

Spændende udvalg 
af høj kvalitet

47Ugeavisen svendborgTirsdag 12. juni 2018

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk

Nu kan du bremse udviklingen af dit barns nærsynethed. Nat-
linser korrigerer nemlig øjnenes hornhinder, mens man sover,
og så har natlinserne den positive sideeffekt, at udviklingen
af nærsynethed bremses. Dvs. dit barn kan i dagtimerne nyde

friheden uden briller og kan undgå at udvikle et væsentligt
dårligere syn. Natlinser kan bruges af børn helt ned til 7-8 års
alderen, så kig ind i butikken og hør mere om natlinser.
Du kan også allerede nu booke en synsprøve på nytsyn.dk

Natlinser kan forebygge
udviklingen af nærsynethed hos børn

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

Hvis du tror, du ikke kan få de lækre solbriller med din styrke, så kig ind til
Nyt Syn. Vi kan nemlig sætte ZEISS solglas med præcis din styrke i langt de
fleste smarte solbrillestel. Alle ZEISS solbrilleglas er af bedste kvalitet, og
altid med fuld UV-beskyttelse. Måske du allerede har en solbrille, som blot
mangler styrke i glassene? Så lad os opgradere din solbrille med styrkeglas.
Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

Du kan få mange lækre solbriller
med din styrke i glassene

ZEISS solglas
med styrke

78,-
kontantpris
fra 1.862,-

pr. md/
24 mdr.*

Pr. sæt
fra kun
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Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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“Vi vægter
faglighed 

og grundighed
højt”

Få en synsprøve
i særklasse
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- Vi kan for eksempel hjælpe med 
bogføringen og lønregnskabet og 
sørge for, at angivelser til Skat 
sker i rette tid, så der hele tiden 
er overblik over økonomien.
- Som revisor kender jeg til hele 
processen. Jeg vil gerne se på, 
hvordan finansieringsmulighe-
derne er, og udarbejde en plan, 
der kan medvirke til en finansie-
ringspakke, som kan skabe ro og 
sikkerhed i den tid, hvor planen 
skal rulles ud.

- I opgangstider er der risikovil-
lig kapital til driftige folk, der 
gerne vil starte for sig selv og til 
allerede etablerede virksomhe-
der, som søger penge til vækst, 
siger revisor Heino Frederiksen.
Heino Frederiksen, der har en 
bred erhvervserfaring, med spe-
ciale i regnskabsvæsen, revision 
og skatteret, som går helt tilbage 
til 1987, har virksomhed i Hes-
selager og på Frederiksberg i 
København. Han peger på, at det 
efter den seneste finanskrise er 
blevet meget sværere at få sup-
pleret egen opsparing med lån i 
pengeinstitutter. 
- I dag har vi opgangstider og 
brug for, at dygtige folk med en 
god faglig baggrund vælger at 
blive selvstændige.  Usikkerhe-
den om lånefinansiering i penge-
institutter er ofte begrundet i for 
lille egenkapital og manglende 
redegørelse for virksomhedens 

eller det nye projekts bæredyg-
tighed.

En bæredygtig plan
- I dag er der er i mange byer og 
på landet gode muligheder for 
at finde lokaler til både hånd-
værk, let industri og butikker, 

hvor fagfolk med gåpåmod kan 
komme i gang, siger Heino Fre-
deriksen. 
Heino Frederiksen kender mu-
lighederne for at få finansiering 
fra investorer, hvor der er ledig 
kapital. Med en holdbar vækst-
plan fra en uafhængig rådgiver 
vil der kunne skaffes finansie-
ring til at komme videre.

- Der findes i dag risikovillig 
kapital til både etablering og 
til allerede igangværende virk-
somheder. Det vigtigste, som in-
vestorerne ser på, er, om der er 
en bæredygtig plan for start og 
fortsat drift. Her vil man også 
i høj grad se på, at den admini-
strative del er med i planen. Det 
drejer sig om regnskabsføring, 
debitorer, lønregnskab, moms og 
skat.

Hjælp til nystartede
Heino Frederiksen peger på, at 
det, der som regel giver hoved-
brud for nystartede og fjerner 
opmærksomheden fra håndvær-
ket, kundekontakten og kreati-
viteten, er det administrative og 
alt papirarbejdet.

Penge til nye og allerede 
etablerede virksomheder 

Revisionsfirmaet Heino Frederiksen ApS

Skovhusene 17, 5874 Hesselager  ·  Tlf. 51 53 64 10

hf@heinofrederiksen.dk  ·  investhelp.dk

F I N A N S I E R I N G

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS

Nørrebro 23 · 5985 Søby · Tlf. 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

HVER DAG på SJÆLLAND, FYN og i JYLLAND
Vi tilbyder dag til dag distribution af 1 colli

og op til 40 tons stykgods, køle- og frysevarer.
Forsendelser afhentet hos en virksomhed, eller

indleveret på vores lager i Odense inden kl. 09.00,
leveres samme dag til modtager på Ærø.

TORSDAG DEN 7. JUNI 2018 ÆRØ UGEAVIS  9

Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar- 
stal ca 2 ha sælges på rod. 
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier. 
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig. 
Ellenet 25. Andelsværdi 
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2 
med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2 
udlejes. 
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave. 
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren« .................. 10
»Harmonikaspilleren« .................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset .................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard ............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren« ................ 186
Restaurant Mumm ..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde ......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren« ................ 430
Øens VVS .................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg ....................................... 554
Thiele ......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning ............... 610
Netto .......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder ........................... 707
Azzurra Vino .............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg ....................................... 802
Sydbank..................................... 809
Netto .......................................... 819
Aroma ........................................ 838
Autogården ................................ 849
Tøjshoppen................................ 853
Ø-bolig ....................................... 858
Nordea ....................................... 939
Fru Nørgaard ............................. 951
Ærø Helse ................................. 964
Sportigan ................................... 976
At Janes................................... 1012
Den gamle Købmandsgård...... 1046
Rise Bryggeri ........................... 1117
Den glade Gris......................... 1118
Ærø Museum ........................... 1136
»Nygammalt« .......................... 1200
Klædeskabet............................ 1253
Sydbank................................... 1256
Dagli’Brugsen .......................... 1355
Det gamle Værft ...................... 1369
Lenda’s Grill’er......................... 1370
Ærø Blomster & Havecenter.... 1386
Vaffelbageriet .......................... 1390
Glasseriet, Rikke Bruzelius...... 1457
Marstal Søfartsmuseum .......... 1471
Freddy Sko .............................. 1474
Bille Knudsen........................... 1483
Rise Bryggeri ........................... 1494

Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l  Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l  HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•  Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•  Rensning af 

tagrender
•  Små  

reparationer
•  Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
 Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov 

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

TIRSDAG
M

A
R

STAL IDRÆTSFORENIN
G

19
15 • 100 ÅR • 2015

NB: 18.15 

M Ø D  O P  O G  S T Ø T  Ø E N S  H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup 

MIF-Pokal_Layout 1 kopi - 4-06-2018 3.36

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G

19
15 • 100 ÅR • 2015

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven- 
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner 
LUKKET

fra fredag d. 15. juni 
til og med 

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi - 
METAsundhedsanalyse 

og traumeterapi
Læs mere: 
www.mygind.dk 
Ring for mere 
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN 
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1
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Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar- 
stal ca 2 ha sælges på rod. 
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier. 
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig. 
Ellenet 25. Andelsværdi 
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2 
med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2 
udlejes. 
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave. 
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren« .................. 10
»Harmonikaspilleren« .................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset .................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard ............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren« ................ 186
Restaurant Mumm ..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde ......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren« ................ 430
Øens VVS .................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg ....................................... 554
Thiele ......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning ............... 610
Netto .......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder ........................... 707
Azzurra Vino .............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg ....................................... 802
Sydbank..................................... 809
Netto .......................................... 819
Aroma ........................................ 838
Autogården ................................ 849
Tøjshoppen................................ 853
Ø-bolig ....................................... 858
Nordea ....................................... 939
Fru Nørgaard ............................. 951
Ærø Helse ................................. 964
Sportigan ................................... 976
At Janes................................... 1012
Den gamle Købmandsgård...... 1046
Rise Bryggeri ........................... 1117
Den glade Gris......................... 1118
Ærø Museum ........................... 1136
»Nygammalt« .......................... 1200
Klædeskabet............................ 1253
Sydbank................................... 1256
Dagli’Brugsen .......................... 1355
Det gamle Værft ...................... 1369
Lenda’s Grill’er......................... 1370
Ærø Blomster & Havecenter.... 1386
Vaffelbageriet .......................... 1390
Glasseriet, Rikke Bruzelius...... 1457
Marstal Søfartsmuseum .......... 1471
Freddy Sko .............................. 1474
Bille Knudsen........................... 1483
Rise Bryggeri ........................... 1494

Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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E
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DANMARKS JÆGER
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V
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RØ JAGTFORENIN

G

Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l  Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l  HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•  Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•  Rensning af 

tagrender
•  Små  

reparationer
•  Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
 Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov 

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

TIRSDAG

M
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R
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19
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NB: 18.15 

M Ø D  O P  O G  S T Ø T  Ø E N S  H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup 
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Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G
19

15 • 100 ÅR • 2015

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven- 
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner 
LUKKET

fra fredag d. 15. juni 
til og med 

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi - 
METAsundhedsanalyse 

og traumeterapi
Læs mere: 
www.mygind.dk 
Ring for mere 
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN 
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
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læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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Sælges/købes
Usprøjtet kløvergræs i Mar- 
stal ca 2 ha sælges på rod. 
Købes: Lille traktor 40-
60 hk, såbedsharve til lille 
husmandssted.

Tlf. 60 17 69 09
eller 20 34 78 38

El-scooter
30 km. Sælges billigt. Kun 
kørt 5200 km. Skal have 
nye batterier. 
Pris kr. 1.200,-.

Tlf. 62 58 21 11

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Til salg
Senior andelsbolig. 
Ellenet 25. Andelsværdi 
kr. 482.000,-.
Henvendelse:

Tlf. 23 24 26 97

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Flot lejlighed 
udlejes

Penthouse lejlighed, 90 m2 
med pragtudsigt over havn 
og landskab, tæt ved Kle-
ven Havn Ommel/Marstal.

Tlf. 61 30 88 90

Ærøskøbing, 
Vestergade

God 1 værelses med eget 
bad og køkken på ca. 50 m2 
udlejes. 
Henvendelse:

Tlf. 25 34 50 01

Hus eller 
lejlighed 

helst i Marstal
søges pr. 1. juli 2018. Mini-
mum 90-100 m2, gerne by-
hus med lille gårdhave. 
Henvendelse:

Tlf. 20 45 69 16

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HAVEVANDRING
Torsdag d. 14. juni

 kl. 18.30
med start på 

Møllevejen 52, derefter 
til Orangeriet 

Trousløkkevej 11 
i Marstal

Pris kr. 50,-/75,- 
medl./ikke medl.

inkl. kaffe og kage
info: 

joan@buchwald4.dk
BESTYRELSEN

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Tlf. 60 22 60 72
Email:tbb@live.dk

Udlejning af minigraver

Ærø Harmonikafestival

Badge lotteri
Præmier 2018

Sponsor Badge nr.
i2i Media ........................................ 1
La Bella.......................................... 5
»Harmonikaspilleren« .................. 10
»Harmonikaspilleren« .................. 17
Lenda’s Grill’er............................. 22
Bolighuset .................................... 23
Starling Air ................................... 37
Det gamle Værft .......................... 64
Ø-bolig ......................................... 69
Fru Berg....................................... 80
Rise Bryggeri ............................. 103
Fru Nørgaard ............................. 133
Den glade Gris........................... 136
Chr. H. v/ Hanne Kromann ........ 137
Glasriget .................................... 147
»Harmonikaspilleren« ................ 186
Restaurant Mumm ..................... 196
Land og Fritid DLG .................... 214
Ærø Auto-center ........................ 240
Hotel The Monica ...................... 250
Ærø Maskiner & VVS ................ 255
Alberte ....................................... 257
Sugarpie Honey Bonny.............. 261
Marstal Bageri ........................... 314
Ærø Møbler ............................... 340
Sønderrendens Perle ................ 353
Minde ......................................... 366
Skipperkroen ............................. 379
»Nygammalt« ............................ 399
»Harmonikaspilleren« ................ 430
Øens VVS .................................. 457
Hotel Marstal ............................. 475
Finn’s bageri .............................. 514
Creutz’ Hjørne ........................... 537
XL Byg ....................................... 554
Thiele ......................................... 572
Grethe Maler.............................. 576
Ærø Maskiner & VVS ................ 577
Frisør Grube .............................. 581
Naja Abelsen ............................. 590
Agerly Murerforretning ............... 610
Netto .......................................... 620
»Viking« Tranderup ................... 627
På Torvet ................................... 659
Fod på Fødder ........................... 707
Azzurra Vino .............................. 711
Den gamle Isenkram ................. 713
Rise Bryggeri ............................. 732
Frede Valk ................................. 741
Hotel Ærøhus ............................ 765
Femmasteren ............................ 801
XL Byg ....................................... 802
Sydbank..................................... 809
Netto .......................................... 819
Aroma ........................................ 838
Autogården ................................ 849
Tøjshoppen................................ 853
Ø-bolig ....................................... 858
Nordea ....................................... 939
Fru Nørgaard ............................. 951
Ærø Helse ................................. 964
Sportigan ................................... 976
At Janes................................... 1012
Den gamle Købmandsgård...... 1046
Rise Bryggeri ........................... 1117
Den glade Gris......................... 1118
Ærø Museum ........................... 1136
»Nygammalt« .......................... 1200
Klædeskabet............................ 1253
Sydbank................................... 1256
Dagli’Brugsen .......................... 1355
Det gamle Værft ...................... 1369
Lenda’s Grill’er......................... 1370
Ærø Blomster & Havecenter.... 1386
Vaffelbageriet .......................... 1390
Glasseriet, Rikke Bruzelius...... 1457
Marstal Søfartsmuseum .......... 1471
Freddy Sko .............................. 1474
Bille Knudsen........................... 1483
Rise Bryggeri ........................... 1494

Ovenstående forretninger og 
virksomheder fra HELE ÆRØ

har venligst bidraget med gaver 
til badge-lotteriet i 2018.

MANGE TAK!
Præmierne kan afhentes hos 

Let•Køb, Vestergade 30C, Marstal  
indtil den 1. august 2018.

Ikke afhentede præmier tilfalder 
Ærø Folkelige Musikforening.
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Vestærø Jagtforening
afholder 

traditionen tro

BUKKE-
MORGEN
LØRDAG d. 16. juni 

kl. 8.30 i Jægerhytten, 
Skovby Gl. Skole.

l  Kaffe, rundstykker  
kan købes på stedet.

l  HUSK at medbringe 
de nedlagte bukke.

ALLE JÆGERE FRA
HELE ØEN ER 
VELKOMNE

VEL MØDT!

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Klinik for 
Fodterapi

ved Anne 
Lundegård Rosted

Ærø Sygehus
Tidsbestilling på
tlf. 30 25 80 52

For sundere fødder

Klinik for fodterapi - Anne Rosted 

Klinik for fodterapi - Anne Rosted.indd   1 29/08/17   06.44

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Hr. Regnskabsfører 
Andersen

Online regnskabsfører
Få hjælp til dit 

bogholderi, årsregnskab 
og skat.

Lasse Vendelbo Andersen
www.lva.dk

Kontakt:
Tlf. 53 76 78 54 /

lv@lva.dk

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•  Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•  Rensning af 

tagrender
•  Små  

reparationer
•  Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

ERIK ERIKSEN
Træskibsværft
 Mobil-tlf. 20 21 33 88

ÆRØ BYG ApS
v/ Curt Skov 

www.aeroebyg.dk

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

Aut. El - inst.  Jack Hansen tlf.  28 18 10 28 

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

Hovedsponsorer 2018

Guldsponsorer 2018

Sølvsponsorer 2018

Kirkestræde 27· 5960 Marstal · Tlf. 65362020

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

POKALKAMP
12. juni på Marstal Stadion

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

TIRSDAG
M

A
R

STAL IDRÆTSFORENIN
G

19
15 • 100 ÅR • 2015

NB: 18.15 

M Ø D  O P  O G  S T Ø T  Ø E N S  H O L D

MIF/RSI-
DANMARKSSERIEN

Tarup/Paarup 

MIF-Pokal_Layout 1 kopi - 4-06-2018 3.36

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Støt vore annoncører
– de støtter os!

v/ malermester Per Andersen

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 9. juni:
13.00: U12 drenge - 8 M MIF-OKS
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 2-FC Sydfyn

SØNDAG d. 10. juni:
12.20: U9 drenge - 5 M MIF-Stævne
14.35: U13 pige - 8 M MIF-Krarup/Espe Fodbold
14.45: Herre serie 3 - MIF/RSI 1-Søllinge

M
A

R
STAL IDRÆTSFORENIN

G

19
15 • 100 ÅR • 2015

Ærø Jern- & 
Metalhandel ApS

Afhentning med 
lastbil på hele Øen

Tlf. 60 22 60 72

Nevadasminde - Dunkær

Afhentning - Ærø Jern og Metal

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd   1 28/08/17   09.32

Al 
opmærksomhed

den 14. juni frabedes ven- 
ligst.

Niels Kristian Moritzen

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

www.backstage7.dk

FRISØR
• Herre- og dame •

Margit Nørby
Smedegade 35, Ærøsk.

Havnevejen 1, Søby
Tlf. 24 24 60 37     

Begge Saloner 
LUKKET

fra fredag d. 15. juni 
til og med 

fredag d. 22. juni.

Tag ansvar for 
dit helbred...

Forårstilbud kr. 500,- 
normalpris kr. 1.000,- 
SPAR 50% i uge 15-25.

Tankefeltterapi - 
METAsundhedsanalyse 

og traumeterapi
Læs mere: 
www.mygind.dk 
Ring for mere 
information/book en tid:

Inge Halmø 
Tlf. 40 40 11 47

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder

Hæl & Tå  - fast - 12-09-2017 5:54

Hæl & Tå - fast.indd   1 12/09/17   17.54

Hjertelig tillykke med 
de 90 år på lørdag. 

Vi håber du får en rigtig 
god dag. 
Kærligst

BØRNEBØRN 
OG OLDEBØRN

Kære Farmor 
og Oldemor

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

Havearbejde • Rengøring
• Opsyn med sommerhuse

• Snerydning • Rensning af tagrender
• Små reparationer • Malerarbejde

66 ÆRØ GUIDE 2018

Beer Garden · Full selection whiskey
Best Irish Cofee in town · Free WiFi

Big screen for VM-football · Live music

Foley’s Pub
Marstal - Strandstræde 39 B 
Tlf. 62 53 13 23

Foley’s Pub - DK - 24-10-2017 9:52

Foley’s Pub - DK.indd   1 16/12/17   08.05

www.marnav.dk · marnav@marnav.dk

Marstal Navigationsskole - DK - 13-12-2017 10:58

Marstal Navigationsskole - DK.indd   1 13/12/17   10.59

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk · www.sejlogpresenninger.dk

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:

   Key West, Pelle P,
  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice ApS

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07

Sejl- og Presenningsservice - DK.indd   1 29/12/17   08.26

Midt på gågaden i Marstal finder du At Janes 

Stemningsfulde 50’er-inspirerede lokaler, hyggelig gårdhave, et enkelt menukort 
og mad lavet fra bunden af udsøgte råvarer – også glutenfri og vegetar.

Vi holder åbent hele året – og glæder os til at byde jer velkommen! 

At Janes – stedet, hvor mennesker mødes
Kirkestræde 15, 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 39 39 · www.at-janes.com · Facebook: At Janes - Ærø 

At Janes - DK - 11-12-2017 10:04

At Janes - DK.indd   1 20/12/17   08.27

www.femmasteren.dk
Ring for booking: 5360 4821

Sømandsbad & Sauna!
Femmasteren 1/16 - DK - 22-11-2017 7:25

Femmasteren 1/16 - DK.indd   1 22/11/17   07.26

 Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
Junge • Sorgenfri

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

La Bella - DK - 26-11-2017 8:31

La Bella - DK.indd   1 26/11/17   08.31

Havkatten - DK - 22-11-2017 7:12

Havkatten - DK.indd   1 22/11/17   07.12

RESTAURANT
krostue
gårdhave

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 3-12-2017 11:01

Minde - DK.indd   1 03/12/17   11.01

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   14 04/01/18   06.54
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•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
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Beer Garden · Full selection whiskey
Best Irish Cofee in town · Free WiFi

Big screen for VM-football · Live music
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• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
•  Daglig reparation og  

fremstilling af sejl og  
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
•  Syning og svejsning  

af presenninger.

•  Salg af:  
Sko, støvler, sejler-
tøj,  
maritimt tøj:
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  Helly Hansen, Gill,
  Musto
•  Salg af Kosangas.
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CYKELUDLEJNING
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- Vi kan for eksempel hjælpe med 
bogføringen og lønregnskabet og 
sørge for, at angivelser til Skat 
sker i rette tid, så der hele tiden 
er overblik over økonomien.
- Som revisor kender jeg til hele 
processen. Jeg vil gerne se på, 
hvordan finansieringsmulighe-
derne er, og udarbejde en plan, 
der kan medvirke til en finansie-
ringspakke, som kan skabe ro og 
sikkerhed i den tid, hvor planen 
skal rulles ud.

- I opgangstider er der risikovil-
lig kapital til driftige folk, der 
gerne vil starte for sig selv og til 
allerede etablerede virksomhe-
der, som søger penge til vækst, 
siger revisor Heino Frederiksen.
Heino Frederiksen, der har en 
bred erhvervserfaring, med spe-
ciale i regnskabsvæsen, revision 
og skatteret, som går helt tilbage 
til 1987, har virksomhed i Hes-
selager og på Frederiksberg i 
København. Han peger på, at det 
efter den seneste finanskrise er 
blevet meget sværere at få sup-
pleret egen opsparing med lån i 
pengeinstitutter. 
- I dag har vi opgangstider og 
brug for, at dygtige folk med en 
god faglig baggrund vælger at 
blive selvstændige.  Usikkerhe-
den om lånefinansiering i penge-
institutter er ofte begrundet i for 
lille egenkapital og manglende 
redegørelse for virksomhedens 

eller det nye projekts bæredyg-
tighed.

En bæredygtig plan
- I dag er der er i mange byer og 
på landet gode muligheder for 
at finde lokaler til både hånd-
værk, let industri og butikker, 

hvor fagfolk med gåpåmod kan 
komme i gang, siger Heino Fre-
deriksen. 
Heino Frederiksen kender mu-
lighederne for at få finansiering 
fra investorer, hvor der er ledig 
kapital. Med en holdbar vækst-
plan fra en uafhængig rådgiver 
vil der kunne skaffes finansie-
ring til at komme videre.

- Der findes i dag risikovillig 
kapital til både etablering og 
til allerede igangværende virk-
somheder. Det vigtigste, som in-
vestorerne ser på, er, om der er 
en bæredygtig plan for start og 
fortsat drift. Her vil man også 
i høj grad se på, at den admini-
strative del er med i planen. Det 
drejer sig om regnskabsføring, 
debitorer, lønregnskab, moms og 
skat.

Hjælp til nystartede
Heino Frederiksen peger på, at 
det, der som regel giver hoved-
brud for nystartede og fjerner 
opmærksomheden fra håndvær-
ket, kundekontakten og kreati-
viteten, er det administrative og 
alt papirarbejdet.

Penge til nye og allerede 
etablerede virksomheder 

Revisionsfirmaet Heino Frederiksen ApS

Skovhusene 17, 5874 Hesselager  ·  Tlf. 51 53 64 10

hf@heinofrederiksen.dk  ·  investhelp.dk
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somheder, men 
også for små og 
mellemstore er-
hvervskunder i 
krydsfeltet mel-
lem håndværk og 
industri.”

Fleksibel In-
dustri Service 
Management
”Når det gælder 
industriservice, leverer Intego 
Odense kundetilpassede løsnin-
ger, som understøtter de forskel-
lige industrigrenes unikke øn-
sker og behov. Vi kan håndtere 
et stort og fagligt alsidigt ar-
bejdsfelt, og hér findes nøglen til 
en stor del af den ekstra fleksibi-
litet, vi kan levere, og som redu-
cerer kundernes omkostninger 
og styrker konkurrenceevnen.” 

Kvalitet og fremtidssikring
”Over hele linjen leverer vi total-
løsninger. Vores ydelser spæn-
der lige fra energioptimering, 
udskiftning af bygningsinstal-
lationer og elpærer, elektrome-

kanisk service til varetagelse 
og dokumentation af lovpligtige 
eftersyn og implementering af 
nye PLC-styringer. Fællesnæv-
neren hedder kvalitet. Intego 
Odenses kompetencemæssige 
bredde skyldes vores dygtige og 
erfarne medarbejderstab, som 
fordeler sig på elektromekani-
kere, smede, maskinarbejdere og 
montører.
Alle holder sig ajour med det 
nyeste inden for deres fag, og i 
kraft heraf er vores kunder sik-
ret løsninger, som både er frem-
tidssikrede og af høj kvalitet”, 
slutter salgschef Martin Lucas.

Intego er en landsdæk-
kende teknisk service-
partner, der leverer 
værdiskabende løsninger 
til industri, infrastruktur 
og erhverv. 

Vores mangeårige erfaring inden 
for el-teknik, mekanik og auto-
mation er kundernes garanti for 
en løsning, der imødekommer 
deres behov. Til imødekommelse 
af den støt stigende efterspørgsel 
og fortsatte udvikling af virk-
somheden har Intego Odense 
netop ansat en ny salgschef.

”Jeg er uddannet industrie-
lektriker i 2003”, fortæller 
salgschef Martin Lucas, Intego 
Odense. ”Kort efter færdiggø-
relsen af min uddannelse forlod 
jeg det klassiske el-fag til fordel 
for et spændende job i under-
holdningsindustrien, der skulle 
vise sig at blive en karrierevej. 
Frem til i år har jeg i forskel-
ligt regi beskæftiget mig med 
den tekniske side af denne dy-
namiske branche – blandt andet 
som lystekniker, projektleder og 

de seneste år som Key Account 
Manager.”    

Tilbage til el-branchen
”Siden 2011 har jeg været en del 
af det professionelle team i AV 
CENTER Odense, som er en af 
landets førende virksomheder in-
den for salg, installation, service 
og udlejning af AV-løsninger.
Men jeg har altid vidst, at jeg 
gerne ville tilbage til el-bran-
chen på et tidspunkt, så da mu-
ligheden for at blive en del af 
Intego Odense viste sig, slog jeg 
straks til.”

Innovative løsninger og 
services
”Intego er en spændende virk-
somhed med mange aktiviteter”, 
fortsætter Martin Lucas. ”Som 
ny salgschef i Odense arbejder jeg 
tæt sammen med afdelingsleder 
Bjarke Jensen, den el-tekniske 
afdeling og salgsorganisationen. 
Intego Odense er kendt som en 
fleksibel og kompetent samar-
bejdspartner, ikke kun for Fyns 
store forsynings- og industrivirk-

Intego Odense A/S  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV  |  Tlf.: 99 36 42 60

intego@intego.dk  |  www.intego.dk 

Ny salgschef i
         Odense

intego.dk/vedligehold

Ny cloud-baseret
vedligeholdsløsning
Start i dag og få værdi af dine 

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

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
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  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
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Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
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solidt forankret i det sydfynske.
- Vi har stort kendskab til det 
område, vi dækker, og det ser vi 
som en stor fordel i det daglige 
arbejde. Vi er et hold af erfarne 
mekanikere i Svendborg, og 
erfaring er vigtig for, at vi kan  
håndtere alle bilmærker. Vi sør-

ger naturligvis også for at holde 
vore medarbejdere opdateret på 
nyeste viden om biler, siger Mar-
tin Hansen.

Mange erhvervskunder
Skorstensgaard har også mange 
erhvervskunder og kan tilbyde 
fordelagtige aftaler med både 
små og store firmaer.
- Hos os kan firmaet samle ser-
viceringen af alle firmabiler og 
opnå fordelagtige rabatter. Vi 
sammensætter en skræddersyet 
løsning, hvor servicen er i top 
og prisen i bund. Vi ved også, 
hvor vigtigt det er at en firmabil 
hurtigt kan komme på ”arbejde” 
igen, siger Martin Hansen.

Service på aircondition
Skorstensgaard har flere spe-
cialer. Et af dem er servicering 

Den 1. maj åbnede en 
afdeling af Skorstensga-
ard på Grønnemosevej 20 
i Svendborg med 22-årige 
Martin Hansen som part-
ner i kæden og leder af 
værkstedet.

Martin Hansen er født på Tå-
singe og uddannet her som 
mekaniker, inden han kom til 
Skorstensgaard, hvor han blev 
videreuddannet som autotek-
nolog. Det seneste år har han 
arbejdet som værkfører og ken-
der Skorstensgaards koncept til 
mindste detalje.
- Det har længe været mit ønske 
at blive selvstændig, og jeg var 
hurtig til at takke ja, da jeg fik 
tilbuddet om at blive partner 
med ansvar for det nye værk-
sted i Svendborg, hvorfra vi skal 
servicere hele det sydlige Fyn op 
mod Odense, hvor der allerede er 
to afdelinger, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard har i dag i alt 14 
afdelinger, med 190 ansatte og 
den nye afdeling i Svendborg er 

et led i udbredelsen af kæden til 
hele Fyn. 

Plads til Skorstensgaard
Afdelingen på Grønnemosevej, 
hvor man har overtaget Quick-
pots bygning og totalrenoveret 
den, råder over 700 kvadratme-
ter og tæller seks mekanikere ud 
over Martin Hansen.
- Svendborg har mange små 
værksteder og så de store mær-
kevareværksteder, så der er 
plads til et mellemstort værk-
sted som Skorstensgaard, hvor 
vi kan tilbyde alle fordelene fra 
mærkevareværkstederne, men 
til priser, der er 20-40 procent 
lavere, siger Martin Hansen.

Den gode  
værkstedsoplevelse
- Vi har da også allerede fået 
mange kunder, og Skorstensga-
ard har både private kunder og 
erhvervskunder. Vi kan tilbyde 
vores kunder den gode værk-
stedsoplevelse, hvor vi følger reg-
lerne i bogen til punkt og prikke, 
så fabriksgarantien på nye biler 
aldrig kan komme i fare.
- Det at få serviceret og repareret 
sin bil er en tillidssag, og kunder-
ne skal kunne stole på den pris, 
vi giver dem og det arbejde, vi ud-
fører. Fremgangsmåden er den, 
at vi kigger bilen igennem, og så 
får kunden et skriftligt og ufor-
pligtende tilbud på de ting, der 
skal laves, enten ved almindelig 
service, ved særlige reparationer 
eller ved klargøring til syn.

Kundens pris gælder
-  Den pris, som kunden får, gæl-
der, og kunden skal bekræfte 
tilbuddet, inden vi går i gang. 
Skulle der mod forventning blive 

opdaget yderligere mangler, som 
vi mener, der bør tages hånd om, 
kontakter vi kunden, der så kan 
sige ja eller nej, ligesom kunden 
får en pris for det nye arbejde. 
Man skal kunne stole på os, og 
det kan man, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard tilbyder selv-
følgelig gratis lånebil, hvis bi-
len ikke kan ordnes, mens man 
venter i det lyse og velindrettede 
venterum ved receptionen. Man 
kan også blive kørt hjem eller 
en tur ned i byen, mens bilen 
ordnes. Skorstensgaard tilby-
der også som mærkevareværk-
stederne  gratis vejhjælp i hele 
landet.

Lokal forankring
Såvel Martin Hansen som hans 
dygtige hold af mekanikere er 

Skorstensgaard Svendborg - Grønnemosevej 20 - 5700 Svendborg - Tlf.: 7370 8935 
svendborg@skorstensgaard.dk - wwww.skorstensgaard.dk/svendborg

NU OGSÅ TYSKE VÆRKSTEDSPRISER 
I SVENDBORG

med den fulde pakke på bilens 
airconditions-anlæg til en fast 
pris på 599 kr. 
- Det er vigtigt at anlægget bli-
ver serviceret hvert andet år, og 
vi har det rigtige udstyr til gøre 
det til en meget attraktiv pris, 
siger Martin Hansen.
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Sæt fart på
dit projekt
Vi hjælper dig med at finde
lån fra 500.000,-* til din
virksomhed
– også selvom banken
har sagt nej!

Er din virksomhed kommet i en blindgyde hvad angår lån, og du

har et interessant projekt hjælper Revisionsfirmaet Heino Frederik-

sen med at finde investorer/lån til disse - også selvom banken har

sagt nej. Vi varetager hele processen når der skal rejses kapital til

virksomheden, uanset om der er tale om venture kapital, lånekapital

eller refinansiering af den eksisisterende virksomhed ved et eventuelt

bankstifte til en mere erhvervsvenlig bank.

Kontakt os allerede idag og hør mere!

*Heino Frederiksen er IKKE en bank men kan hjælpe med formidling af et lån - lånets vilkår kunne fx være 15 % p.a. - personlig kaution for
lånet. Kort sagsbehandlingstid: 14 dage. Lånetypen vil kun gælde for virksomheder.

Revisionsfirmaet Heino Frederiksen ApS
Skovhusene 17, 5874 Hesselager
Tlf. 51 53 64 10
hf@heinofrederiksen.dk

Til virksomheder

investhelp.dk

behandlingstid:

14 dage
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solidt forankret i det sydfynske.
- Vi har stort kendskab til det 
område, vi dækker, og det ser vi 
som en stor fordel i det daglige 
arbejde. Vi er et hold af erfarne 
mekanikere i Svendborg, og 
erfaring er vigtig for, at vi kan  
håndtere alle bilmærker. Vi sør-

ger naturligvis også for at holde 
vore medarbejdere opdateret på 
nyeste viden om biler, siger Mar-
tin Hansen.

Mange erhvervskunder
Skorstensgaard har også mange 
erhvervskunder og kan tilbyde 
fordelagtige aftaler med både 
små og store firmaer.
- Hos os kan firmaet samle ser-
viceringen af alle firmabiler og 
opnå fordelagtige rabatter. Vi 
sammensætter en skræddersyet 
løsning, hvor servicen er i top 
og prisen i bund. Vi ved også, 
hvor vigtigt det er at en firmabil 
hurtigt kan komme på ”arbejde” 
igen, siger Martin Hansen.

Service på aircondition
Skorstensgaard har flere spe-
cialer. Et af dem er servicering 

Den 1. maj åbnede en 
afdeling af Skorstensga-
ard på Grønnemosevej 20 
i Svendborg med 22-årige 
Martin Hansen som part-
ner i kæden og leder af 
værkstedet.

Martin Hansen er født på Tå-
singe og uddannet her som 
mekaniker, inden han kom til 
Skorstensgaard, hvor han blev 
videreuddannet som autotek-
nolog. Det seneste år har han 
arbejdet som værkfører og ken-
der Skorstensgaards koncept til 
mindste detalje.
- Det har længe været mit ønske 
at blive selvstændig, og jeg var 
hurtig til at takke ja, da jeg fik 
tilbuddet om at blive partner 
med ansvar for det nye værk-
sted i Svendborg, hvorfra vi skal 
servicere hele det sydlige Fyn op 
mod Odense, hvor der allerede er 
to afdelinger, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard har i dag i alt 14 
afdelinger, med 190 ansatte og 
den nye afdeling i Svendborg er 

et led i udbredelsen af kæden til 
hele Fyn. 

Plads til Skorstensgaard
Afdelingen på Grønnemosevej, 
hvor man har overtaget Quick-
pots bygning og totalrenoveret 
den, råder over 700 kvadratme-
ter og tæller seks mekanikere ud 
over Martin Hansen.
- Svendborg har mange små 
værksteder og så de store mær-
kevareværksteder, så der er 
plads til et mellemstort værk-
sted som Skorstensgaard, hvor 
vi kan tilbyde alle fordelene fra 
mærkevareværkstederne, men 
til priser, der er 20-40 procent 
lavere, siger Martin Hansen.

Den gode  
værkstedsoplevelse
- Vi har da også allerede fået 
mange kunder, og Skorstensga-
ard har både private kunder og 
erhvervskunder. Vi kan tilbyde 
vores kunder den gode værk-
stedsoplevelse, hvor vi følger reg-
lerne i bogen til punkt og prikke, 
så fabriksgarantien på nye biler 
aldrig kan komme i fare.
- Det at få serviceret og repareret 
sin bil er en tillidssag, og kunder-
ne skal kunne stole på den pris, 
vi giver dem og det arbejde, vi ud-
fører. Fremgangsmåden er den, 
at vi kigger bilen igennem, og så 
får kunden et skriftligt og ufor-
pligtende tilbud på de ting, der 
skal laves, enten ved almindelig 
service, ved særlige reparationer 
eller ved klargøring til syn.

Kundens pris gælder
-  Den pris, som kunden får, gæl-
der, og kunden skal bekræfte 
tilbuddet, inden vi går i gang. 
Skulle der mod forventning blive 

opdaget yderligere mangler, som 
vi mener, der bør tages hånd om, 
kontakter vi kunden, der så kan 
sige ja eller nej, ligesom kunden 
får en pris for det nye arbejde. 
Man skal kunne stole på os, og 
det kan man, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard tilbyder selv-
følgelig gratis lånebil, hvis bi-
len ikke kan ordnes, mens man 
venter i det lyse og velindrettede 
venterum ved receptionen. Man 
kan også blive kørt hjem eller 
en tur ned i byen, mens bilen 
ordnes. Skorstensgaard tilby-
der også som mærkevareværk-
stederne  gratis vejhjælp i hele 
landet.

Lokal forankring
Såvel Martin Hansen som hans 
dygtige hold af mekanikere er 

Skorstensgaard Svendborg - Grønnemosevej 20 - 5700 Svendborg - Tlf.: 7370 8935 
svendborg@skorstensgaard.dk - wwww.skorstensgaard.dk/svendborg

NU OGSÅ TYSKE VÆRKSTEDSPRISER 
I SVENDBORG

med den fulde pakke på bilens 
airconditions-anlæg til en fast 
pris på 599 kr. 
- Det er vigtigt at anlægget bli-
ver serviceret hvert andet år, og 
vi har det rigtige udstyr til gøre 
det til en meget attraktiv pris, 
siger Martin Hansen.

03

Sæt fart på
dit projekt
Vi hjælper dig med at finde
lån fra 500.000,-* til din
virksomhed
– også selvom banken
har sagt nej!

Er din virksomhed kommet i en blindgyde hvad angår lån, og du

har et interessant projekt hjælper Revisionsfirmaet Heino Frederik-

sen med at finde investorer/lån til disse - også selvom banken har

sagt nej. Vi varetager hele processen når der skal rejses kapital til

virksomheden, uanset om der er tale om venture kapital, lånekapital

eller refinansiering af den eksisisterende virksomhed ved et eventuelt

bankstifte til en mere erhvervsvenlig bank.

Kontakt os allerede idag og hør mere!

*Heino Frederiksen er IKKE en bank men kan hjælpe med formidling af et lån - lånets vilkår kunne fx være 15 % p.a. - personlig kaution for
lånet. Kort sagsbehandlingstid: 14 dage. Lånetypen vil kun gælde for virksomheder.

Revisionsfirmaet Heino Frederiksen ApS
Skovhusene 17, 5874 Hesselager
Tlf. 51 53 64 10
hf@heinofrederiksen.dk

Til virksomheder

investhelp.dk

behandlingstid:

14 dage

22

solidt forankret i det sydfynske.
- Vi har stort kendskab til det 
område, vi dækker, og det ser vi 
som en stor fordel i det daglige 
arbejde. Vi er et hold af erfarne 
mekanikere i Svendborg, og 
erfaring er vigtig for, at vi kan  
håndtere alle bilmærker. Vi sør-

ger naturligvis også for at holde 
vore medarbejdere opdateret på 
nyeste viden om biler, siger Mar-
tin Hansen.

Mange erhvervskunder
Skorstensgaard har også mange 
erhvervskunder og kan tilbyde 
fordelagtige aftaler med både 
små og store firmaer.
- Hos os kan firmaet samle ser-
viceringen af alle firmabiler og 
opnå fordelagtige rabatter. Vi 
sammensætter en skræddersyet 
løsning, hvor servicen er i top 
og prisen i bund. Vi ved også, 
hvor vigtigt det er at en firmabil 
hurtigt kan komme på ”arbejde” 
igen, siger Martin Hansen.

Service på aircondition
Skorstensgaard har flere spe-
cialer. Et af dem er servicering 

Den 1. maj åbnede en 
afdeling af Skorstensga-
ard på Grønnemosevej 20 
i Svendborg med 22-årige 
Martin Hansen som part-
ner i kæden og leder af 
værkstedet.

Martin Hansen er født på Tå-
singe og uddannet her som 
mekaniker, inden han kom til 
Skorstensgaard, hvor han blev 
videreuddannet som autotek-
nolog. Det seneste år har han 
arbejdet som værkfører og ken-
der Skorstensgaards koncept til 
mindste detalje.
- Det har længe været mit ønske 
at blive selvstændig, og jeg var 
hurtig til at takke ja, da jeg fik 
tilbuddet om at blive partner 
med ansvar for det nye værk-
sted i Svendborg, hvorfra vi skal 
servicere hele det sydlige Fyn op 
mod Odense, hvor der allerede er 
to afdelinger, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard har i dag i alt 14 
afdelinger, med 190 ansatte og 
den nye afdeling i Svendborg er 

et led i udbredelsen af kæden til 
hele Fyn. 

Plads til Skorstensgaard
Afdelingen på Grønnemosevej, 
hvor man har overtaget Quick-
pots bygning og totalrenoveret 
den, råder over 700 kvadratme-
ter og tæller seks mekanikere ud 
over Martin Hansen.
- Svendborg har mange små 
værksteder og så de store mær-
kevareværksteder, så der er 
plads til et mellemstort værk-
sted som Skorstensgaard, hvor 
vi kan tilbyde alle fordelene fra 
mærkevareværkstederne, men 
til priser, der er 20-40 procent 
lavere, siger Martin Hansen.

Den gode  
værkstedsoplevelse
- Vi har da også allerede fået 
mange kunder, og Skorstensga-
ard har både private kunder og 
erhvervskunder. Vi kan tilbyde 
vores kunder den gode værk-
stedsoplevelse, hvor vi følger reg-
lerne i bogen til punkt og prikke, 
så fabriksgarantien på nye biler 
aldrig kan komme i fare.
- Det at få serviceret og repareret 
sin bil er en tillidssag, og kunder-
ne skal kunne stole på den pris, 
vi giver dem og det arbejde, vi ud-
fører. Fremgangsmåden er den, 
at vi kigger bilen igennem, og så 
får kunden et skriftligt og ufor-
pligtende tilbud på de ting, der 
skal laves, enten ved almindelig 
service, ved særlige reparationer 
eller ved klargøring til syn.

Kundens pris gælder
-  Den pris, som kunden får, gæl-
der, og kunden skal bekræfte 
tilbuddet, inden vi går i gang. 
Skulle der mod forventning blive 

opdaget yderligere mangler, som 
vi mener, der bør tages hånd om, 
kontakter vi kunden, der så kan 
sige ja eller nej, ligesom kunden 
får en pris for det nye arbejde. 
Man skal kunne stole på os, og 
det kan man, siger Martin Han-
sen.
Skorstensgaard tilbyder selv-
følgelig gratis lånebil, hvis bi-
len ikke kan ordnes, mens man 
venter i det lyse og velindrettede 
venterum ved receptionen. Man 
kan også blive kørt hjem eller 
en tur ned i byen, mens bilen 
ordnes. Skorstensgaard tilby-
der også som mærkevareværk-
stederne  gratis vejhjælp i hele 
landet.

Lokal forankring
Såvel Martin Hansen som hans 
dygtige hold af mekanikere er 

Skorstensgaard Svendborg - Grønnemosevej 20 - 5700 Svendborg - Tlf.: 7370 8935 
svendborg@skorstensgaard.dk - wwww.skorstensgaard.dk/svendborg

NU OGSÅ TYSKE VÆRKSTEDSPRISER 
I SVENDBORG

med den fulde pakke på bilens 
airconditions-anlæg til en fast 
pris på 599 kr. 
- Det er vigtigt at anlægget bli-
ver serviceret hvert andet år, og 
vi har det rigtige udstyr til gøre 
det til en meget attraktiv pris, 
siger Martin Hansen.

22



Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

l	 Lastbiler
l	 Busser
l	 Varevogne
l	 Aircondition
l	 Hydraulik 
l	 ABS – EBS

l	 2 års farskriver kontrol
l	 Klargøring til syn
l	 Dæk & Sporing
l	 Lovpligtig kran-hejs-lift 
 eftersyn
l	 Tømning af chaufførkort

Sommerbuffet 2018

129,-

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

89,-
Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

30,-

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

129,-

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

89,-

129,-

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

129,-

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

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

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32  ·  Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

 30,-129,-

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

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

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

Stegeret:

Dessert:

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

24  25

47Ugeavisen svendborgTirsdag 12. juni 2018

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk

Nu kan du bremse udviklingen af dit barns nærsynethed. Nat-
linser korrigerer nemlig øjnenes hornhinder, mens man sover,
og så har natlinserne den positive sideeffekt, at udviklingen
af nærsynethed bremses. Dvs. dit barn kan i dagtimerne nyde

friheden uden briller og kan undgå at udvikle et væsentligt
dårligere syn. Natlinser kan bruges af børn helt ned til 7-8 års
alderen, så kig ind i butikken og hør mere om natlinser.
Du kan også allerede nu booke en synsprøve på nytsyn.dk

Natlinser kan forebygge
udviklingen af nærsynethed hos børn

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

Hvis du tror, du ikke kan få de lækre solbriller med din styrke, så kig ind til
Nyt Syn. Vi kan nemlig sætte ZEISS solglas med præcis din styrke i langt de
fleste smarte solbrillestel. Alle ZEISS solbrilleglas er af bedste kvalitet, og
altid med fuld UV-beskyttelse. Måske du allerede har en solbrille, som blot
mangler styrke i glassene? Så lad os opgradere din solbrille med styrkeglas.
Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

Du kan få mange lækre solbriller
med din styrke i glassene

ZEISS solglas
med styrke

78,-
kontantpris
fra 1.862,-

pr. md/
24 mdr.*
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fra kun
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Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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omkring 25-30 top-klargjorte bi-
ler, som prismæssigt spænder fra 
50.000 – 250.00 kr. Hestehauge 
Biler samarbejder med Santan-
der Consumer Bank I Danmark, 
som er en af de største aktører 
på området, og i kraft heraf kan 
vores kunder straks få svar på 
finansiering. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for mere info om vores attraktive 
biltilbud og ikke mindst til at 
kigge ind i forretningen på Fa-
briksvej 2 i Nørre Åby”, slutter 
Tommy Hestehauge. 

Tommy Hestehauge er 3. 
generation i bilbranchen 
og født med benzin i 
blodet. Med sin ny for-
retning markerer han, at 
der atter er motoriseret 
liv på adressen, der tid-
ligere husede de kendte 
forretninger Leif Larsen 
Automobiler / US Biler og 
senest SCL Leasing.

”Mine bedsteforældre havde eget 
autoværksted i Gribsvad, og 
mine forældre i Årup, så Heste-
hauge Biler må siges at være et 
lokalt orienteret bilhus”, smiler 
indehaver Tommy Hestehauge. 
”Dertil kommer, at Leif Larsen, 
der tidligere drev sin velrenom-
merede forretning hér på adres-
sen, fra tid til anden stadig hjæl-
per med gode råd, samt kommer 
med et kundeemne i ny og næ. 

Selv har jeg 25 års erfaring i 
branchen og kommer fra en stil-
ling som salgschef hos Skoda 
Odense. Nu, hvor jeg driver eget 
bilhus, er det mine visioner om 
den gode bilhandel, der sætter 
dagsordenen. I den forbindelse 
ligger det mig kraftigt på sinde, 
at kunder og besøgende i forret-
ningen føler sig korrekt vejledt 
og godt behandlet. 

Med et varieret kvalitetssorti-
ment af nyere biler af alle mær-
ker appellerer vi til en bred kun-
dekreds. Vi lagerfører løbende 

v/ Tommy Hestehauge  ·  Fabriksvej 2  ·  Nørre Åby  ·  Tlf.: 51 28 95 15

kontakt@hestehauge-biler.dk  ·  www.hestehauge-biler.dk 

ET LOKALT BILHUS 

Vi er specialister i vurdering 
af årsag samt udbedring af 
sætningsskader.
Hvis fundamentet revner og 
gulvet synker, kan vi stabi-
lisere og løfte det helt uden 
opgravning, store maskiner 
og fraflytning.

Har du brug for et fundament 
til nybyggeri, tilbygning eller 
sommerhuset, kan vi med 
ScrewFast Skruepæle enkelt, 
hurtigt og uden vibrationer 
fundere din bygning!

Fundering og
efterfundering

Kontakt os for en uforpligtende besigtigelse og vurdering.
Tlf. 70 20 33 01  ·  info@uretek.dk  ·  www.uretek.dk

Løsninger til alle 
bygningskonstruktioner

KJK Asfalt – Lille og vågen
Det kendte Odense-
firma har stor erfaring og 
ekspertise i løsning af en 
bred vifte af asfalterings-
opgaver.
Vore kunder en vidtspændende 
kreds af entreprenører, privat- 
og erhvervskunder samt offentli-
ge institutioner og virksomheder 
”Det er på ingen måde tilfældigt, 
at KJK Asfalt gennem årene har 
bibeholdt firmamottoet Lille og 
vågen”, smiler indehaver Jakob 
Jørgensen. ”Med vores ti medar-

bejdere ér vi et lille firma, og net-
op dét sætter os i stand til at kon-
kurrere på prisen og ikke mindst 
på evnen til hurtig omstilling. 
Min kone, Malene, er firmaets 
administrative medarbejder, og 
min 20-årige søn, Mads, som 
på et tidspunkt ude i fremtiden 
muligvis vil tage over efter mig, 
arbejder i marken. KJK Asfalt 
følger med tiden og er på forkant 
med den teknologiske udvikling 
indenfor vores speciale. Såle-
des har vi netop investeret i en 
ny stor asfaltudlægger samt en 
tromle.” 

Fra gader og veje  
til moderne stisystemer
”I den travle hverdag spænder vi 
fra asfaltering af gader og veje 
til parkerings- og legepladser. 

Derudover løser vi en lang række 
specialiserede opgaver, blandt 
andet omkring etablering af tra-
fikdæmpende foranstaltninger og 
implementering af moderne sti-
systemer væk fra bilernes baner.
På samtlige aktivitetsområder 
stiller vi vores viden og erfaring 
til rådighed som underleverandør 
for en fast kreds af entreprenør-
firmaer. 
Blandt vore nyligt afsluttede 
projekter for Odense Kommune 
er etableringen af asfalt og ny 
fortovsbelægning i et boligom-
råde på Ørnevej i Odense NV. En 
opgave vi løste som hovedentre-
prenør i fællesskab med Egelund 
A/S. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for mere 
info om vores store aktivitetsfelt”, 
slutter Jakob Jørgensen.   

Middelfartvej 367  ·  5491 Blommenslyst  ·  Tlf. 65 96 72 85
Mobil: 40 45 38 07  ·  kjk-asfalt@mail.tele.dk  ·  www.kjk-asfalt.dk26
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”Jeg har en erhvervsmæssig bag-
grund som eksportsælger og har 
altid interesseret mig meget for 
gastronomi”, fortæller Kasper 
Østergaard. ”Det var på basis 
af denne kombination, jeg med 
åbningen af butikken i Middel-
fart tog hul på min karriere i 
ostebranchen. I 2016 udvidede 
jeg aktiviteterne via forpagtnin-
gen af den kendte Odense-butik 
Klingenberg, og det blev start-
skuddet til en markant udvik-
ling af hele forretningen. I 2017 
slog Klingenberg Ost & Delika-
tesser i Rødovre Centrum døre-
ne op, og i år åbnede afdelingen 
i København, som har til huse i 
Magasin du Nord. Inspirationen 
til Klingenberg Ostes unikke 
kædekoncept kommer fra Hol-
land. Her har man en lang tra-
dition for at kunne købe lækre 
oste, tapas og vine med hjem el-
ler nyde dem ved mindre borde 
i ostebutikkerne. På sigt er det 
planen at åbne en professionel b 
to b-shop i København, som vil 
henvende sig til professionelle 
indkøbere, kokke, tjenere og re-
stauratører.”  

Abonnement på ost
”Med de populære osteabon-
nementer har vi fundet vores 
helt egen niche på det voksende 
marked for fast levering af kvali-
tetsfødevarer. Hver måned sam-
mensætter vi en række udsøgte 
oste i pakkerne lille, mellem og 
stor. Udvalget kan matche sæ-
sonen eller tage udgangspunkt 
i bestemte regioner eller lande. 
Sortimentsmæssigt spænder vi 
fra de kendte klassikere til helt 
ny-producerede ostetyper, og vi 
bakker vi op om de danske me-
jerier, der er blandt de bedste i 
verden. Vores abonnements-ser-
vice på osteområdet, som flere og 
flere benytter sig af, er den første 
af sin art i Danmark. Bestiller 
man inden midnat tirsdag, har 
man sine oste i hus fredag mor-
gen. Klingenberg Oste leverer 
gode oplevelser på en nem måde, 
og dét uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. Alle er velkomne 
til at tjekke www.klingenber-
gost.dk eller kigge ind i en af 
vores fire butikker og høre mere 
om de mange spændende tiltag, 
vi har at byde på”, afslutter Kas-
per Østergaard.

Østergade 14B
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 73 00
middelfart@klingenbergost.dk

Med udgangspunkt i sin Middelfart-baserede  
ostebutik, der åbnede i 2012, har Kasper Østergaard 

skabt landets første egentlige kæde af ost og  
delikatesseforretninger, som p.t. beskæftiger  
14 medarbejdere fordelt på fire forretninger 

Klingenberg 
Oste

www.klingenbergost.dk

Magasin Du Nord
Kongens Nytorv 13, Kl., 1095 Kbh K
Tlf. 33 11 44 33
magasinkbh@klingenbergost.dk

Rødovre Centrum 144
2610 Rødovre
Tlf. 36 41 12 80
roedovre@klingenbergost.dk

Vestergade 97
5000 Odense C
Tlf. 66 12 20 35
odense@klingenbergost.dk

Grønne klimaforandringer

Private virksomheder ønsker også 
gerne grønne løsninger i eksiste-
rende bygninger og i nybyggeri.
Mogens Rasmussen A/S rådgiver 
og sælger totalløsninger. Virksom-
heden samarbejder med bygher-
rer, rådgivere og entreprenører, 
og har selv montører og foretager 
servicetjek af leverede anlæg. 
Firmaets andre fagområder er 
beslægtede, idet man forhandler 
akustiske løsninger inden døre 
og facadeløsninger.  Peter Gjerløff 
henviser i øvrigt til selskabets 
hjemmeside.

- Solafskærmning for-
bedrer indeklimaet 
til glæde og gavn for 
dem, der kan og skal 
opholde sig inden døre 
i en institution og på 
en arbejdsplads, siger 
Peter Gjerløff, direktør i 
Mogens Rasmussen A/S i 
Middelfart.

- Med de mange solskinstimer, vi 
har mærket de sidste par måne-

der, så påvirkes indekli-
maet negativt både 

i institu-
tioner 

og i bygninger af solindfald, hvor 
der er mange mennesker, siger 
Peter Gjerløff. 

Han ejer virksomheden Mogens 
Rasmussen A/S i Middelfart, der 
foruden solafskærmning også for-

handler lofter og facader.
Det har Mogens Rasmus-
sen A/S en grøn løsning 
på. Solafskærmning er 
et must i nybyggeri, og 

det har stor udbredelse i forbin-
delse med renoveringer og moder-
niseringer af den lidt ældre byg-
ningsmasse.

Den dyre hedebølge
- Med hedebølgen i maj og juni 
blev arbejdsmiljøet påvirket i en 
uheldig retning mange steder. I 
TV fik vi at vide, at varmen ned-
satte medarbejdernes arbejds-
ydelser med adskillige procent.
Peter Gjerløff peger på, at air-
condition er en både dyr og CO2-
belastende måde at påvirke inde-
klimaet.
I nærområdet har virksomheden 
leveret solafskærmning til rådhu-
set i Middelfart.

Kontorer og offentlige bygninger
- Vi har projekter i hele landet, 
hvor det offentlige ønsker både at 
spare og forbedre indeklimaet på 
skoler, sygehuse og på plejehjem. 

Mogens Rasmussen Middelfart A/S  ·  Industrivej 3B  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 64418033 / 63412491  ·  pgj@mras.dk  ·  www.mras.dk

AUDI A1 FORD FIESTA KIA PICANTO PEUGEOT 208 RENAULT CAPTUR VW GOLF

v/ Tommy Hestehauge

Fabriksvej 2,  Nørre Åby  ·  Tlf.: 51 28 95 15

kontakt@hestehauge-biler.dk  ·  www.hestehauge-biler.dk 

Ny brugtvognsforhandler med 25 års erfaring

LIGGER I DE TIDLIGERE LEIF LARSEN / US-BILERS LOKALER

Årgang 2014

Brændstof Diesel

Km 78.000

Km/l 26,3

139.980,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Årgang 2013

Brændstof Benzin

Km 14.000

Km/l 23,3

99.180,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Årgang 2015

Brændstof Benzin

Km 36.000

Km/l 24,4

 77.880,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Årgang 2012

Brændstof Benzin

Km 52.000

Km/l 22,2

85.880,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Årgang 2017

Brændstof Benzin

Km 5.000

Km/l 19,6

169.795,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Årgang 2012

Brændstof Benzin

Km 103.000

Km/l 15,9

144.180,-
Heraf lev.omk. kr. 1.180,-

Sportback 1,6 
TDI Ambition 90HK 5d

1,0 EcoBoost Trend 
Start/Stop 100HK 3d

1,0 Sport
69HK 5d

1,2 VTi Active
82HK 5d

0,9 Energy TCe Zen 
90HK 5d

Variant 1,4 TSI 
Comfortline 122HK Stc
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der, så påvirkes indekli-
maet negativt både 

i institu-
tioner 

og i bygninger af solindfald, hvor 
der er mange mennesker, siger 
Peter Gjerløff. 

Han ejer virksomheden Mogens 
Rasmussen A/S i Middelfart, der 
foruden solafskærmning også for-

handler lofter og facader.
Det har Mogens Rasmus-
sen A/S en grøn løsning 
på. Solafskærmning er 
et must i nybyggeri, og 

det har stor udbredelse i forbin-
delse med renoveringer og moder-
niseringer af den lidt ældre byg-
ningsmasse.

Den dyre hedebølge
- Med hedebølgen i maj og juni 
blev arbejdsmiljøet påvirket i en 
uheldig retning mange steder. I 
TV fik vi at vide, at varmen ned-
satte medarbejdernes arbejds-
ydelser med adskillige procent.
Peter Gjerløff peger på, at air-
condition er en både dyr og CO2-
belastende måde at påvirke inde-
klimaet.
I nærområdet har virksomheden 
leveret solafskærmning til rådhu-
set i Middelfart.

Kontorer og offentlige bygninger
- Vi har projekter i hele landet, 
hvor det offentlige ønsker både at 
spare og forbedre indeklimaet på 
skoler, sygehuse og på plejehjem. 

Mogens Rasmussen Middelfart A/S  ·  Industrivej 3B  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 64418033 / 63412491  ·  pgj@mras.dk  ·  www.mras.dk
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Kuhlmann print & design dit grafiske hus... hjælper med at designe og producere 
logoer, brochurer, emballager, annoncer, skilte, og andre markedsføringsmaterialer fra idé til færdig produkt.

Kuhlmann print & design skaber flotte og holdbare løsninger...
så din virksomhed bliver set, forstået og husket.

Kuhlmann print & design glæde og godt håndværk. Virksomheden drives af Joan Kuhlmann
der har mere end 20 års erfaring fra den grafiske branche. Joan Kuhlmann er således både grafikeren,
der designer – og projektlederen, der fører opgaven trygt igennem hele processen.

                                 Kuhlmann print & design kan printe på alle materialer uv, 
                                                  Vi leverer alt i skilte, logoer, folietekster, byggepladsskilte,
                                                        facadeskilte, lysskilte osv...

                                                             Kun fantasien sætter grænser...

                                                                                 Ring på 40683635   

                                                  
                                                         Havnegade 98 · 5000 Odense  · +4540683635 · joankuhlmann@live.dk
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Få mere information på vores 
hjemmeside under emnet beton-
pumpe.

Murerfirmaet Michael 
Rasmussen A/S i Odense 
er mest til støbning af 
gulve, vægge og etage-
adskillelser. Gerne med 
en moderne og effektiv 
betonpumpe, især hvor 
pladsen er trang, eller 
man skal i højden.
Michael Rasmussen er tredje ge-
neration i murervirksomheden, 
der blev etableret i 1923. 
Virksomheden er i dag belig-
gende i Odense og har travlt i 
hele landet, hovedsageligt som 
underentreprenør til vanskelige 
støbeopgaver, hvor pladsen er 
trang og langt fra tilkørselsfor-
hold. Løsningen er en trailermon-

teret betonpumpe med tilhørende 
slanger.

- Vi har nu specialiseret os i støb-
ning, siger Michael Rasmussen. 
Vi kommer over hele landet med 
vores betonpumpe og maskiner. 
Derudover råder vi over egen 
Alu-framax-støbeforskalling med 
tilhørende samlingsløsninger.

Fleksibel betonpumpe
Michael Rasmussen har mange 
opgaver med den nye og moderne 
betonpumpe, der er særdeles an-
vendelig, især hvor der er dårlig 
plads til betonlastbiler.
- Betonpumpen er et hurtigt og 
effektivt arbejdsredskab af mær-
ket Putzmeister. Pumpen kan be-
stilles med kort varsel.

Velegnet til gulvvarme
Private husejere der skal have 
støbt gulve i eksisterende huse 
har også stor glæde af betonpum-
pen. Metoden er skånsom overfor 
installationer og varmeslanger i 
de nye gulve.
Ofte bliver der kørt henover 
slangerne med en tung trillebør. 
Pumpeslangen er derimod skån-
som overfor installationerne og 
sikrer at der ikke sker skader på 
slangerne under støbningen.

Planteskolevej 11 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 96 36 66 · 20 23 36 66
info@murermester-mr.dk · www.murermester-mr.dk
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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. CO�-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
– udenmerpris.

Esbjerg
Volkswagen Esbjerg

Skagerakvej 4 Tlf. 76 14 74 74
www.vw-esbjerg.dk

Ribe
Volkswagen Ribe

Industrivej 1 Tlf. 75 42 06 00
www.vw.vw-ribe.dk

Grindsted
Volkswagen Grindsted

Vestergade 130 Tlf. 75 32 17 77
www.vw-grindsted.dk

Sønderborg
Volkswagen Sønderborg

Ringgade 211 Tlf. 74 42 11 60
www.christen-agerley.dk

Haderslev
Volkswagen Haderslev

Gl . Christiansfeldvej 76 Tlf. 74 52 41 00
www.autohuset-haderslev.dk

Tønder
Volkswagen Tønder

Ribelandevej 55 Tlf. 74 72 10 12
www.vw-tonder.dk

Kolding
Volkswagen Kolding

Dieselvej 2 - 4 Tlf. 76 34 50 36
www.vw-kolding.dk

Aabenraa
Volkswagen Aabenraa

Tøndervej 58-64 Tlf. 74 62 12 12
www.christen-agerley.dk

Fredericia
Volkswagen Fredericia

Egeskovvej 104 • Tlf. 76 20 30 60
www.vw-fredericia.dk
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Lavt brændstofforbrug, flere kræfter og behageligt arbejdsmiljø.
Stor og alligevel kompakt: Caddy Van viser vejen med et varerum, der imponerer med 
sin volumen og sine transportmuligheder. Selv med kort akselafstand har den en 
kapacitet på 3,2 m3. Der er som standard adgang til det plane varerum via to fløjdøre 
med ruder samt en loftshøj skydedør uden rude i passagersiden. 
Perfekt til lange arbejdsdage på farten.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,4-22,7 km/l. CO2-udslip 116-152 g/km. (  - ). Operationel Erhvervsleasing af ny Caddy 1.2 TSI, 84 HK i 
48 mdr. med et kørselsforbrug på 80.000 km. Ekstraordinær leasingydelse kr. 24.945,- ekskl. moms. Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og 
reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 91.185,- ekskl. 
moms. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Caddy Van.
Erhvervsleas din nye

Caddy Van med Volkswagen Erhvervsleasing.

Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:            kr. 1.380,-
inkl. Service- og reparationsaftale. Engangsydelse kr. 24.945,-
Tilvalg af forsikring koster yderligere fra: kr. 423,-

Volkswagen Odense
ErhvervsCenter Plus. Middelfartvej 50, 5200 Odense, Tlf: 63 11 85 00
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30

Henrik Chr.
Andersen
SALGSCHEF

T: 42 92 60 19

Claus 
Aaby
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 72

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Erhvervsbiler

vw-odense.dk
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Få mere information på vores 
hjemmeside under emnet beton-
pumpe.

Murerfirmaet Michael 
Rasmussen A/S i Odense 
er mest til støbning af 
gulve, vægge og etage-
adskillelser. Gerne med 
en moderne og effektiv 
betonpumpe, især hvor 
pladsen er trang, eller 
man skal i højden.
Michael Rasmussen er tredje ge-
neration i murervirksomheden, 
der blev etableret i 1923. 
Virksomheden er i dag belig-
gende i Odense og har travlt i 
hele landet, hovedsageligt som 
underentreprenør til vanskelige 
støbeopgaver, hvor pladsen er 
trang og langt fra tilkørselsfor-
hold. Løsningen er en trailermon-

teret betonpumpe med tilhørende 
slanger.

- Vi har nu specialiseret os i støb-
ning, siger Michael Rasmussen. 
Vi kommer over hele landet med 
vores betonpumpe og maskiner. 
Derudover råder vi over egen 
Alu-framax-støbeforskalling med 
tilhørende samlingsløsninger.

Fleksibel betonpumpe
Michael Rasmussen har mange 
opgaver med den nye og moderne 
betonpumpe, der er særdeles an-
vendelig, især hvor der er dårlig 
plads til betonlastbiler.
- Betonpumpen er et hurtigt og 
effektivt arbejdsredskab af mær-
ket Putzmeister. Pumpen kan be-
stilles med kort varsel.

Velegnet til gulvvarme
Private husejere der skal have 
støbt gulve i eksisterende huse 
har også stor glæde af betonpum-
pen. Metoden er skånsom overfor 
installationer og varmeslanger i 
de nye gulve.
Ofte bliver der kørt henover 
slangerne med en tung trillebør. 
Pumpeslangen er derimod skån-
som overfor installationerne og 
sikrer at der ikke sker skader på 
slangerne under støbningen.

Planteskolevej 11 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 96 36 66 · 20 23 36 66
info@murermester-mr.dk · www.murermester-mr.dk
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Auto-Blik - v/René Larsen - Grønlandsgade 16 - 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 76 40 - auto-blik@mail.dk - www.auto-blik.dk

Vi løser alle former for opgaver 
til konkurrencedygtige priser og med 

vægten lagt på den høje kvalitet.

 66 12 76 40

Forsikringsskader

Autoreparationer

Rustreparation

 Autoglas

møbler. Det kan ikke nøjes med 
at være smart – det skal også 
være praktisk.
Hovedbeskæftigelsen og det pri-
mære hos Maskinsmeden er dog 
stadig industriafdelingen, hvor 
firmaet er klar til at rykke ud og 
løse opgaverne, når der er behov. 
Det er et alsidigt arbejde - og vi 
servicerer mange forskellige ma-
skiner indenfor stålindustrien. 
- Den overvejende del af arbej-
det med industrimaskiner er in-
denfor overfladebehandling. Et 
arbejde der kræver at man er på 
24-7 for at produktionen kan køre 
uden de store forhindringer.

Maskinsmeden har  
startet en nicheproduktion 
af møbler
Hvis man står og gerne vil have 
et nyt stykke møbel, der er solidt 
og fagligt lavet, så kan man hen-
vende sig til Maskinsmeden, der 
også laver specielle møbler i jern 
og træ, både til inden- og uden-
dørs brug. Det er unikke møbler, 
hvor de første prototyper allerede 
er lavet, - og som er blevet vel 
modtaget.
- For mange år siden arbejde jeg 
på en møbelfabrik og synes, at det 
med møbler og deres udformning 
er spændende, siger Christoffer 

Grimsbjerg Kirkegaard, der har 
drevet Maskinsmeden gennem 
de seneste fem år. Jeg har længe 
haft tanken om at udvide med 
noget mere, og så var det nærlig-
gende, at det skulle være møbler, 
- og naturligvis i jern, hvor det 
gamle smedehåndværk også kan 
komme i brug. Jernet kan be-

handles så det holder sig rustfrit 
i op til 25 år.
- Jeg vil gerne bruge træ til de 
forskellige møbler, og ud fra at 
det skal være sådan som træet nu 
engang er. Så når det er bænke, 
vil jeg helst bygge op omkring 
planken. Det betyder også, at der 
aldrig er to, der er ens. Når det er 

bestillingsarbejde, så er 
kunden naturligvis med 
på råd, - så hvis de har et 
skævt hjørne, så må det 
være en skæv bænk de 
skal have. Der vil natur-
ligvis komme nogle en-
kelte standardting som 
blandt andet tørrestativ.
En del af arbejdet vil 
være med hustruen 
Hanne som aktiv spar-
ringspartner, og hun er 

ret skarp på design-siden.
- Vi er et godt kreativt team, si-
ger Hanne. Vi supplerer hinan-
den godt, og jeg er generelt meget 
praktisk med blandt andet børne-

Smeden sørger for de unikke møbler

Lydingevej 21, 5750 Ringe
Tlf. 23 74 24 92

stoffer@maskinsmeden.com
www.maskinsmeden.com 

Tlf. 66 16 48 05

Finn’s Autoservice

Finn’s Autoservice · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense · Tlf.: 6616 4805
finnsauto@tdcadsl.dk · www.finnsautoservice.dk
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Hvorfor vælger mange skoler, institutioner, montagehaller, 
værksteder, lufthavne, sygehuse, laboratorier, kantiner, butik-

ker, trapper, køkkener og kontorer linoleum? 

Fordi den nye glatte overflade giver en nem vedligeholdelse og 
rengøring uden brug af voks og polish. Det er svane-
miljømærket, det er et naturprodukt, det er slidstærkt, det er 
fremstillet af naturens egne råvarer, det er bakterie, støv og 
smudsafvisende.  

Derfor er det særdeles velegnet til hospitaler, laboratorier, 
skoler, øvrige offentlige og private virksomheder. 

Sortimentet er bredt og spænder lige fra 72 forskellige farver i 
2,5mm tykkelse og 72 forskellige farver med akustisk be-
handling som reducerer støjen med 18db. 

Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får 
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års 
erfaring, fordi vi måler gratis op, fordi vi giver 2 års reklama-
tionsret, fordi der ydes 10 års garanti på Tarkett linoleum og 
fordi vi betjener dig med et smil. 

      Jens                     Bo                                    Henrik             Arne 
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er lavet, - og som er blevet vel 
modtaget.
- For mange år siden arbejde jeg 
på en møbelfabrik og synes, at det 
med møbler og deres udformning 
er spændende, siger Christoffer 

Grimsbjerg Kirkegaard, der har 
drevet Maskinsmeden gennem 
de seneste fem år. Jeg har længe 
haft tanken om at udvide med 
noget mere, og så var det nærlig-
gende, at det skulle være møbler, 
- og naturligvis i jern, hvor det 
gamle smedehåndværk også kan 
komme i brug. Jernet kan be-

handles så det holder sig rustfrit 
i op til 25 år.
- Jeg vil gerne bruge træ til de 
forskellige møbler, og ud fra at 
det skal være sådan som træet nu 
engang er. Så når det er bænke, 
vil jeg helst bygge op omkring 
planken. Det betyder også, at der 
aldrig er to, der er ens. Når det er 

bestillingsarbejde, så er 
kunden naturligvis med 
på råd, - så hvis de har et 
skævt hjørne, så må det 
være en skæv bænk de 
skal have. Der vil natur-
ligvis komme nogle en-
kelte standardting som 
blandt andet tørrestativ.
En del af arbejdet vil 
være med hustruen 
Hanne som aktiv spar-
ringspartner, og hun er 

ret skarp på design-siden.
- Vi er et godt kreativt team, si-
ger Hanne. Vi supplerer hinan-
den godt, og jeg er generelt meget 
praktisk med blandt andet børne-

Smeden sørger for de unikke møbler

Lydingevej 21, 5750 Ringe
Tlf. 23 74 24 92

stoffer@maskinsmeden.com
www.maskinsmeden.com 

Jeg råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Jeg er et enmands entreprenørfirma. 
Jeg har mange års erfarring indenfor faget.

 
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsop-

gaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Enmands-entreprenørfirma
Mange års erfaring indenfor faget

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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overblik!
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2.375,-
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1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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synet hos
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Du kan også
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og få dine
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hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.
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tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015
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Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV
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Haarby Boligmontering
Algade 23, 5683 Hårby – Tel: +45 64 73 14 73 –  Mobil: 21 27 25 48

sbh@haarby-boligmontering.dk / www.haarby-boligmontering.dk

VI TILBYDER
Vi tilbyder god og professionel rådgivning og vej-
ledning inden for boligindretning og design. Vores 
primære mål er at opfylde Deres behov og ønsker 

omkring Deres boligindretning.

Ovenstående bliver tilbudt til konkurrence-dygtige 
priser. For os er det et fryd at kunne præge vores 

kunder med rolige og behagelige omgivelser. 
Omgivelser der kan lette hverdagen og skabe 

ballance hele vejen igennem.

Hvis De skulle have nogle spørgsmål, 
så ring til os eller skriv en mail.



tidshævede typer af brød, 
både 24 og 48 timers brød. Vi 
er altid friske med nyheder. 
Man kan også købe gaver i bage-
riet til festlige lejligheder og re-
ceptioner. Vores småkager er po-
pulære og vi bager utrolig mange 
til bl.a. virksomheder.

Lytter til kunderne
- En gang om måneden har vi et 
nyt brød på hylden, og vi tager 
gerne en snak med vores kunder 
om brød. Har man gode ideer, så 
lytter vi gerne og ser, om det er 
noget, vi kan fremstille. 
Pia og Poul Henrik Bendtsen er 
glade for at se nye kunder i bu-
tikken, og allerbedst er det, at de 
ser kunderne kommer igen.
- Vi har også glade medarbejdere 
til at betjene i butikken. Glæden 
ved håndværket og ved mødet 
med kunderne kan vi slet ikke 
undvære.

Pia og Poul Henrik 
Bendtsen overtog i 2012 
det ældgamle bageri i 
Langegade i Kerteminde. 
De værner om det gamle 
håndværk og insisterer 
på kvalitet og gerne med 
lokale og bæredygtige 
råvarer. 

Pia og Poul Henrik Bendtsen 
glæder sig hver morgen til at gå 
på arbejde. Det har de gjort, si-
den de overtog bageriet i 2012. 
De var klar over, at skulle de 
klare sig i konkurrencen, måtte 
det være med kvalitet og bære-
dygtighed i højsædet.
- Vi følte, at hvis vi skulle trives 
i det gamle bageri, der i princip-
pet har eksisteret siden 1700-tal-
let, så måtte vi for at se fremad 
først og fremmest konkurrere på 

kvalitet ved brugen af de bedste 
råvarer på markedet.

Går egne veje
Ægteparret droppede også at 
være en del af en bagerkæde. 
- Vi valgte at gå vores egen vej 
og ikke følge en fastlagt linje for 
produkter og markedsføring, si-
ger Poul Henrik Bendtsen. Først 
og fremmest ville vil gerne have 
en klar lokal profil.
- Til honningkager bruger vi 
honning fra lokale biavlere. Vi 
bruger skrabeæg, hvor landets 
øvrige bagere stort set bru-
ger buræg. Vores småkager er 
smørbagte. Det bliver de så lidt 
dyrere af. Så det er ikke pris, vi 
konkurrerer på.
- Vi har også valgt at støtte lo-
kalsamfundet gennem di-
verse sponsorater, og 
det betyder blandt 
andet, at vi spon-

sorerer fast fem kroner for hver 
pakke småkager, der sælges. 
Pengene går til den lokale afde-
ling af Mødrehjælpen.

Første klasses råvarer
Langegades Bageri går ind for 
økologi og førsteklasses råvarer. 
Gerne lokale og altid danske, 
hvor det er muligt. Der bages 
ikke med stråforkortede produk-
ter. Til gengæld tilbydes der glu-
tenfrit brød.
- I branchen er det meget almin-
deligt, at man får tilbudt bage-
opskrifter for at kunne markeds-
føre de samme brødtyper i alle 
tilsluttede bagerier, siger Poul 
Henrik Bendtsen
- Da vi ikke er med i kæder, så 
udfordrer det jo vores kreativi-

tet. Vi udvikler vores egne 
brødtyper og opskrif-

ter. Vi har flere 
forskellige lang-

BAGER GERNE MED 
bæredygt ige og første klasses råvarer

Langegade 23
5300 Kerteminde 

Pia og Poul Henrik Bendtsen yderst med Laura i midten 
er glade for at se nye kunder i butikken, og allerbedst er 

det, at de ser kunderne kommer igen.

Tlf.: 6532 3811
www.langegadesbageri.dk

MESTER I 
ENERGI-

BESPARELSER

Private

Erhverv

Offentlige 
institutioner

Alt i tømrer-, 
snedker- og 
glasarbejde

Grønlandsgade 15 · 5300 Kerteminde

Tlf: 65 32 18 80 · Mobil nr.: 27 11 07 24

www.am-byggeri.dk

am@am-byggeri.dk

15 øres rabat på el
til varmepumper

eller jord til vand. 
- Varmepumpefyn lægger vægt 
på, at vores arbejde er solidt 
håndværk, siger Christian 
Maack. Vi bruger udelukkende 
anerkendte og gennemtestede 
produkter, og den håndværks-
mæssige kvalitet står vi inde for 
med vores faglige stolthed.

- Den grønne omstilling 
fortsætter og nu med en 
betydelig øjeblikkelig 
økonomisk gevinst for 
varmepumpe-ejere, siger 
varmepumpe-ekspert 
Christian Maack i Lange-
skov. 
Siden Christian Maack stiftede 
Varmepumpefyn for fire år si-
den, er det gået stærkt. Især har 
opgaverne for den erfarne smed 
været luft til luft-varmepumper.
- Man kan roligt sige, at vi har 
haft medvind, siger Christian 

Maack. Allerede nu kan der hen-
tes en ekstra årlig gevinst på 
både nye og gamle varmepum-
per. Vi føler næsten, at vi er ble-
vet fynske mestre i varmepum-
per. Vi får mange henvendelser 
og har mange opgaver på hele 
Fyn med især luft til luft-varme-
pumper.
- Den gode nyhed er, at den grøn-
ne omstilling fortsætter med en 
længerevarende økonomisk ge-
vinst for varmepumpe-ejere. 

15 øre pr. kWh el
Christian Maack peger på, at 
Folketinget for en måned siden 

har vedtaget at yde 15 øre i ra-
bat på kWh. Det betyder, at bo-
ligejere allerede nu kan se frem 
til lavere varmeregning. Aftalen 
gælder husstande, som er regi-
streret i BBR med el som primær 
opvarmningskilde og omfatter 
både boliger med elradiatorer og 
varmepumper, uanset om det er 
af typen luft til luft, luft til vand 
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J. Franks Liftservice | Lindø Nordvej 9a-d | 5330 Munkebo | Tlf. 4021 6922 | Mail: jorn@franks-liftservice.dk

J. Franks Liftservice  
tilbyder følgende

–  Servicering og reparation af 
entreprenørmaskiner med hovedvægten på 
mandskabslifte

–  Arbejde med teleskoplæssere, minigravere, 
kraner, materialehejs og lignende

–  Vi udfører årseftersyn på lifte samt hejse- og 
løfteedskaber ifølge Arbejdstilsynets regler og 
anvisninger.

Sikkerhed & Service
Takket være Liftkontrol, kan man 
altid se på en mandskabslift, om 
det årlige eftersyn er udført af et 
kvalitetsmærket værksted. Hvis lif-
ten går igennem det årlige eftersyn 
uden påtale, påmonteres en efter-
synsmærkat og Liftkontrols logo 

Liftkontrolordningen
J. Franks Liftservice er tilknyttet 
Liftkontrolordningen, som er en 
frivillig værkstedkontrol i samar-
bejde mellem Dansk Byggeri og 
Teknologisk Institut om at højne 
standarden på de udførte eftersyn 
og reparationer.

RING PÅ40216922OG BOOK TIDTIL SYN



tidshævede typer af brød, 
både 24 og 48 timers brød. Vi 
er altid friske med nyheder. 
Man kan også købe gaver i bage-
riet til festlige lejligheder og re-
ceptioner. Vores småkager er po-
pulære og vi bager utrolig mange 
til bl.a. virksomheder.

Lytter til kunderne
- En gang om måneden har vi et 
nyt brød på hylden, og vi tager 
gerne en snak med vores kunder 
om brød. Har man gode ideer, så 
lytter vi gerne og ser, om det er 
noget, vi kan fremstille. 
Pia og Poul Henrik Bendtsen er 
glade for at se nye kunder i bu-
tikken, og allerbedst er det, at de 
ser kunderne kommer igen.
- Vi har også glade medarbejdere 
til at betjene i butikken. Glæden 
ved håndværket og ved mødet 
med kunderne kan vi slet ikke 
undvære.

Pia og Poul Henrik 
Bendtsen overtog i 2012 
det ældgamle bageri i 
Langegade i Kerteminde. 
De værner om det gamle 
håndværk og insisterer 
på kvalitet og gerne med 
lokale og bæredygtige 
råvarer. 

Pia og Poul Henrik Bendtsen 
glæder sig hver morgen til at gå 
på arbejde. Det har de gjort, si-
den de overtog bageriet i 2012. 
De var klar over, at skulle de 
klare sig i konkurrencen, måtte 
det være med kvalitet og bære-
dygtighed i højsædet.
- Vi følte, at hvis vi skulle trives 
i det gamle bageri, der i princip-
pet har eksisteret siden 1700-tal-
let, så måtte vi for at se fremad 
først og fremmest konkurrere på 

kvalitet ved brugen af de bedste 
råvarer på markedet.

Går egne veje
Ægteparret droppede også at 
være en del af en bagerkæde. 
- Vi valgte at gå vores egen vej 
og ikke følge en fastlagt linje for 
produkter og markedsføring, si-
ger Poul Henrik Bendtsen. Først 
og fremmest ville vil gerne have 
en klar lokal profil.
- Til honningkager bruger vi 
honning fra lokale biavlere. Vi 
bruger skrabeæg, hvor landets 
øvrige bagere stort set bru-
ger buræg. Vores småkager er 
smørbagte. Det bliver de så lidt 
dyrere af. Så det er ikke pris, vi 
konkurrerer på.
- Vi har også valgt at støtte lo-
kalsamfundet gennem di-
verse sponsorater, og 
det betyder blandt 
andet, at vi spon-

sorerer fast fem kroner for hver 
pakke småkager, der sælges. 
Pengene går til den lokale afde-
ling af Mødrehjælpen.

Første klasses råvarer
Langegades Bageri går ind for 
økologi og førsteklasses råvarer. 
Gerne lokale og altid danske, 
hvor det er muligt. Der bages 
ikke med stråforkortede produk-
ter. Til gengæld tilbydes der glu-
tenfrit brød.
- I branchen er det meget almin-
deligt, at man får tilbudt bage-
opskrifter for at kunne markeds-
føre de samme brødtyper i alle 
tilsluttede bagerier, siger Poul 
Henrik Bendtsen
- Da vi ikke er med i kæder, så 
udfordrer det jo vores kreativi-

tet. Vi udvikler vores egne 
brødtyper og opskrif-

ter. Vi har flere 
forskellige lang-

BAGER GERNE MED 
bæredygt ige og første klasses råvarer

Langegade 23
5300 Kerteminde 

Pia og Poul Henrik Bendtsen yderst med Laura i midten 
er glade for at se nye kunder i butikken, og allerbedst er 

det, at de ser kunderne kommer igen.

Tlf.: 6532 3811
www.langegadesbageri.dk

15 øres rabat på el
til varmepumper

eller jord til vand. 
- Varmepumpefyn lægger vægt 
på, at vores arbejde er solidt 
håndværk, siger Christian 
Maack. Vi bruger udelukkende 
anerkendte og gennemtestede 
produkter, og den håndværks-
mæssige kvalitet står vi inde for 
med vores faglige stolthed.

- Den grønne omstilling 
fortsætter og nu med en 
betydelig øjeblikkelig 
økonomisk gevinst for 
varmepumpe-ejere, siger 
varmepumpe-ekspert 
Christian Maack i Lange-
skov. 
Siden Christian Maack stiftede 
Varmepumpefyn for fire år si-
den, er det gået stærkt. Især har 
opgaverne for den erfarne smed 
været luft til luft-varmepumper.
- Man kan roligt sige, at vi har 
haft medvind, siger Christian 

Maack. Allerede nu kan der hen-
tes en ekstra årlig gevinst på 
både nye og gamle varmepum-
per. Vi føler næsten, at vi er ble-
vet fynske mestre i varmepum-
per. Vi får mange henvendelser 
og har mange opgaver på hele 
Fyn med især luft til luft-varme-
pumper.
- Den gode nyhed er, at den grøn-
ne omstilling fortsætter med en 
længerevarende økonomisk ge-
vinst for varmepumpe-ejere. 

15 øre pr. kWh el
Christian Maack peger på, at 
Folketinget for en måned siden 

har vedtaget at yde 15 øre i ra-
bat på kWh. Det betyder, at bo-
ligejere allerede nu kan se frem 
til lavere varmeregning. Aftalen 
gælder husstande, som er regi-
streret i BBR med el som primær 
opvarmningskilde og omfatter 
både boliger med elradiatorer og 
varmepumper, uanset om det er 
af typen luft til luft, luft til vand 
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på gammeldags coolship-manér i 
Christensens lokaler i Hundslev 
og i Ladby. Som det eneste sted i 
Danmark. Der skal bruges træ-
fade i Hundslev og i Ladby ved 
Vikingemuseet bruges egestam-
mer som det skete anno 600 hos 
de gæve vikinger.
- Øl skal ud over smag også have 
en historie. Og øllets historie er 
lang og ofte knyttet til lokale for-
hold og gærtyper. Det har jeg ar-
bejdet med i flere år, og det bliver 
fortsat vores koncept i Coolship 
Brewing Compagny.

Brygmester Claus  
Christensens lokale fyn-
ske øl har vakt internati-
onal interesse og skal nu 
brygges i Ladby på vikin-
gevis og markedsføres i 
det tørstende udland.

Claus Christensen er en erfaren 
brygmester, med domicil i Hund-
slev og hvor der før stod Mun-
kebo Mikrobryg på etiketterne 
på hans lokale øl, er navnet nu 
ændret til Munkebo Brewery af 
hensyn til en stigende interna-
tional interesse.
- Den lille ændring i navnet let-
ter markedsføringen udadtil, 

siger Claus Christensen. Indad-
til følger vi op med et nyt firma, 
der hedder Coolship Brewing 
Compagny. Ejerkredsen er udvi-
det, og jeg er foruden brygmester 
også direktør med ansvar for den 
daglige drift.

Specialøl i træstammer
Specialøllene fra Munkebo bryg-
ges i dag på eksterne bryggerier  
i Randers. Coolship er en spe-
ciel gammel nedkølningsteknik 
som kun 30 bryggerier mestrer 
i hele verden. Nu nedkøles også 

www.munkebo-mikrobryg.dk  ·  www.coolship-brewing.com
Tlf. 50 66 70 05  ·  brewmaster@munkebobrewery.com

Det gærer i 
LADBY

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

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

Montana TV HI-FI løsninger  

til bolig og erhverv

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

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Som kongeby er Nyborg 
anlagt i 1100-tallet og 
blev senere Danmarks 
hovedstad 
Det vides ikke, om der var am-
bassader i middelalderbyen, men 
i dag er Restaurant Caramba 
kongebyens mexicanske kulina-
riske ambassade.
- Der er en snes restauranter i 
Nyborg, hvoraf nogle er under 
påvirkning fra det store udland, 
siger Kim Nielsen, der driver 
Nyborgs mexicanske kulinariske 
ambassade i Slotsgade lige over 
for det gamle kongeslot.
- Vores spisekort er altoverve-
jende inspireret af Tex-Mex køk-
kenet, altså maden fra Mexican-
ske indvandrere i USA. Vi gør os 
umage med at leve op til forvent-
ningerne hos vores gæster. Vores 

spisekort er suppleret med drik-
kevarer fra Nyborgs omegn.

20 retter på menuen
Kim Nielsen har omkring 20 
for- og hovedretter af mexicansk 
oprindelse. Den mest populære 
ret er utvivlsomt Nachos. En 
også her i landet efterhånden vel-
kendt ret, bestående af majschips 
og Salsa Fresca gratineret med 
cheddar. 
- Som alt andet god mad utrolig 
enkel, men når den som her laves 
med hjemmelavede chips, hjem-
melavet Salsa Fresca og ordentlig 
Cheddar, bliver det bare så meget 
bedre end de fleste andre steder, 
lover Kim Nierlsen.
Caramba har fortovsservering i 
Slotsgades rolige ende med ud-
sigt til Nyborg Slot hele året, men 
langt mest på de gode sommer-
dage med fint vejr.

Restaurant Caramba  ·  Slotsgade 9  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf.: 6530 1103
restaurant@caramba.dk  ·  www.caramba.dk

Kongebyens mexicanske kulinariske ambassade
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KIRKEBY: Kronprins Frede-
rik fylder 50 i år, og det fej-
rer 39 Kirkebyløbere ved at 
deltage i Royal Run i Oden-
se 21.maj. 

- Vi er nu nået på skovsæ-
sonen, hvor vi løbetræner 

i Hvidkilde Gods smukke 
skove tirsdag og torsdag af-
ten. I år har vi fået lov til at 
starte ved Skovhuggerens 
startområde ved Egebjerg 
bakker. Det er et dejligt sted 
og starte med mulighed for 

39 Kirkebyløbere klar til 
at fejre Kronprinsens 
50 års fødselsdag

Kirkeby Løbeklub stiller 
med 39 løbere til Royal Run i 
Odense. Privatfoto

at stå i læ, hvis ikke lige vej-
ret er så godt, fortæller Gitte 
Kromann Jacobsen på veg-

ne af løbetrænerne i Kirke-
by Løbeklub. 

Hun glæder sig i øvrigt 
over at klubben har fået nye 
medlemmer, som ønsker at 
gennemføre de 10 km ved 
Royal Run. /EXP

   

DET SKER I KIRKEBY

Møllergade 20 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 30 60
www.tygesen-women.dk

Lunt forår...
OVERTØJ
SPAR 25%
PÅ ALT OVERTØJ

Tilbud gælder hele uge 18. Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
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- o err elt atis..

Vind dit OVERTØJ
Når du køber overtøj deltager du

i konkurrencen om at vinde dit køb

Brogade 1-3 • 5700 Svendborg • Tlf: 41 20 09 76
www.restaurant-aeroe.dk • Mail@restaurant-aeroe.dk

S V E N D B O R G

FÅ ET RENT TAG
Jeg algebehandler dit tag

for kun 975.- kr. incl. moms.

Niels Jørgen Jensen Service
Mød os på facebook - flottag.dk Tlf. 2033 1508

36  37

Æg og rejer
Fiskefilet med remoulade

Fiskefrikadelle
Røget laks

Pris pr. couvert: 168,-

Den Klassiske
Sild med garniture og rugbrød

Dansk bøf med blødeløg og spejlæg
Gammelost med sky og rå løg

Pris pr. couvert: 198,-

Hvorfor vælger mange skoler, institutioner, montagehaller, 
værksteder, lufthavne, sygehuse, laboratorier, kantiner, butik-

ker, trapper, køkkener og kontorer linoleum? 

Fordi den nye glatte overflade giver en nem vedligeholdelse og 
rengøring uden brug af voks og polish. Det er svane-
miljømærket, det er et naturprodukt, det er slidstærkt, det er 
fremstillet af naturens egne råvarer, det er bakterie, støv og 
smudsafvisende.  

Derfor er det særdeles velegnet til hospitaler, laboratorier, 
skoler, øvrige offentlige og private virksomheder. 

Sortimentet er bredt og spænder lige fra 72 forskellige farver i 
2,5mm tykkelse og 72 forskellige farver med akustisk be-
handling som reducerer støjen med 18db. 

Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får 
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års 
erfaring, fordi vi måler gratis op, fordi vi giver 2 års reklama-
tionsret, fordi der ydes 10 års garanti på Tarkett linoleum og 
fordi vi betjener dig med et smil. 

      Jens                     Bo                                    Henrik             Arne 

møbler. Det kan ikke nøjes med 
at være smart – det skal også 
være praktisk.
Hovedbeskæftigelsen og det pri-
mære hos Maskinsmeden er dog 
stadig industriafdelingen, hvor 
firmaet er klar til at rykke ud og 
løse opgaverne, når der er behov. 
Det er et alsidigt arbejde - og vi 
servicerer mange forskellige ma-
skiner indenfor stålindustrien. 
- Den overvejende del af arbej-
det med industrimaskiner er in-
denfor overfladebehandling. Et 
arbejde der kræver at man er på 
24-7 for at produktionen kan køre 
uden de store forhindringer.

Maskinsmeden har  
startet en nicheproduktion 
af møbler
Hvis man står og gerne vil have 
et nyt stykke møbel, der er solidt 
og fagligt lavet, så kan man hen-
vende sig til Maskinsmeden, der 
også laver specielle møbler i jern 
og træ, både til inden- og uden-
dørs brug. Det er unikke møbler, 
hvor de første prototyper allerede 
er lavet, - og som er blevet vel 
modtaget.
- For mange år siden arbejde jeg 
på en møbelfabrik og synes, at det 
med møbler og deres udformning 
er spændende, siger Christoffer 

Grimsbjerg Kirkegaard, der har 
drevet Maskinsmeden gennem 
de seneste fem år. Jeg har længe 
haft tanken om at udvide med 
noget mere, og så var det nærlig-
gende, at det skulle være møbler, 
- og naturligvis i jern, hvor det 
gamle smedehåndværk også kan 
komme i brug. Jernet kan be-

handles så det holder sig rustfrit 
i op til 25 år.
- Jeg vil gerne bruge træ til de 
forskellige møbler, og ud fra at 
det skal være sådan som træet nu 
engang er. Så når det er bænke, 
vil jeg helst bygge op omkring 
planken. Det betyder også, at der 
aldrig er to, der er ens. Når det er 

bestillingsarbejde, så er 
kunden naturligvis med 
på råd, - så hvis de har et 
skævt hjørne, så må det 
være en skæv bænk de 
skal have. Der vil natur-
ligvis komme nogle en-
kelte standardting som 
blandt andet tørrestativ.
En del af arbejdet vil 
være med hustruen 
Hanne som aktiv spar-
ringspartner, og hun er 

ret skarp på design-siden.
- Vi er et godt kreativt team, si-
ger Hanne. Vi supplerer hinan-
den godt, og jeg er generelt meget 
praktisk med blandt andet børne-

Smeden sørger for de unikke møbler

Lydingevej 21, 5750 Ringe
Tlf. 23 74 24 92

stoffer@maskinsmeden.com
www.maskinsmeden.com 

Jeg råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Jeg er et enmands entreprenørfirma. 
Jeg har mange års erfarring indenfor faget.

 
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsop-

gaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Enmands-entreprenørfirma
Mange års erfaring indenfor faget

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 1

1
7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.
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Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
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Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 
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med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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1
7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
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Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*
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Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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på gammeldags coolship-manér i 
Christensens lokaler i Hundslev 
og i Ladby. Som det eneste sted i 
Danmark. Der skal bruges træ-
fade i Hundslev og i Ladby ved 
Vikingemuseet bruges egestam-
mer som det skete anno 600 hos 
de gæve vikinger.
- Øl skal ud over smag også have 
en historie. Og øllets historie er 
lang og ofte knyttet til lokale for-
hold og gærtyper. Det har jeg ar-
bejdet med i flere år, og det bliver 
fortsat vores koncept i Coolship 
Brewing Compagny.

Brygmester Claus  
Christensens lokale fyn-
ske øl har vakt internati-
onal interesse og skal nu 
brygges i Ladby på vikin-
gevis og markedsføres i 
det tørstende udland.

Claus Christensen er en erfaren 
brygmester, med domicil i Hund-
slev og hvor der før stod Mun-
kebo Mikrobryg på etiketterne 
på hans lokale øl, er navnet nu 
ændret til Munkebo Brewery af 
hensyn til en stigende interna-
tional interesse.
- Den lille ændring i navnet let-
ter markedsføringen udadtil, 

siger Claus Christensen. Indad-
til følger vi op med et nyt firma, 
der hedder Coolship Brewing 
Compagny. Ejerkredsen er udvi-
det, og jeg er foruden brygmester 
også direktør med ansvar for den 
daglige drift.

Specialøl i træstammer
Specialøllene fra Munkebo bryg-
ges i dag på eksterne bryggerier  
i Randers. Coolship er en spe-
ciel gammel nedkølningsteknik 
som kun 30 bryggerier mestrer 
i hele verden. Nu nedkøles også 

www.munkebo-mikrobryg.dk  ·  www.coolship-brewing.com
Tlf. 50 66 70 05  ·  brewmaster@munkebobrewery.com

Det gærer i 
LADBY

Som kongeby er Nyborg 
anlagt i 1100-tallet og 
blev senere Danmarks 
hovedstad 
Det vides ikke, om der var am-
bassader i middelalderbyen, men 
i dag er Restaurant Caramba 
kongebyens mexicanske kulina-
riske ambassade.
- Der er en snes restauranter i 
Nyborg, hvoraf nogle er under 
påvirkning fra det store udland, 
siger Kim Nielsen, der driver 
Nyborgs mexicanske kulinariske 
ambassade i Slotsgade lige over 
for det gamle kongeslot.
- Vores spisekort er altoverve-
jende inspireret af Tex-Mex køk-
kenet, altså maden fra Mexican-
ske indvandrere i USA. Vi gør os 
umage med at leve op til forvent-
ningerne hos vores gæster. Vores 

spisekort er suppleret med drik-
kevarer fra Nyborgs omegn.

20 retter på menuen
Kim Nielsen har omkring 20 
for- og hovedretter af mexicansk 
oprindelse. Den mest populære 
ret er utvivlsomt Nachos. En 
også her i landet efterhånden vel-
kendt ret, bestående af majschips 
og Salsa Fresca gratineret med 
cheddar. 
- Som alt andet god mad utrolig 
enkel, men når den som her laves 
med hjemmelavede chips, hjem-
melavet Salsa Fresca og ordentlig 
Cheddar, bliver det bare så meget 
bedre end de fleste andre steder, 
lover Kim Nierlsen.
Caramba har fortovsservering i 
Slotsgades rolige ende med ud-
sigt til Nyborg Slot hele året, men 
langt mest på de gode sommer-
dage med fint vejr.

Restaurant Caramba  ·  Slotsgade 9  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf.: 6530 1103
restaurant@caramba.dk  ·  www.caramba.dk

Kongebyens mexicanske kulinariske ambassade

Styr din
varmepumpe 
med app’en

FAABORG GOLFKLUB 
”FIRMAKAMPEN” 

15/8 2018 

kl. 08.00      Morgenmad 
kl. 09.30      Gunstart 18 huller 
kl. 14.30      Frokost/præmieoverrækkelse 
kl. 15.30      Tak for i dag Pris 1500,-  

Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,       
kunder eller venner af huset.  

faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43 

Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”  

Max. antal hold pr. spilledag: 20 

Dyst mod andre firmaer i bakkerne. 

Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers) www.Faaborggolfklub.dk 
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Træer og planter til have-
anlæg til nybyggeri, virk-
somheder og institutioner 
fylder mere og mere hos 
gartneren i Nonnebo.

På godt 20 år er det lykkedes 
for ægteparret Annette og Tor-
ben Uffe Storm Henriksen at 
få deres oprindeligt lokalt ori-
enterede gartneri i Nonnebo til 
at blive storleverandør til villa- 
haver og parkanlæg i store dele 
af Danmark.

- Det har være noget af et fynsk 
eventyr, siger Torben Uffe Storm 
Henriksen. Fra en uanselig grim 
ælling i starten er vi år for år 
vokset til en nærmest smuk og 
livskraftig svane. Torben næv-
ner at han er så glad for det pri-
vilegie det er, at kunne leve af 
sin hobby.

Ikke med i kæde
Konceptet var på plads hurtigt, 
efter man var startet i 1997. 

Man ville have størst mulig per-
sonlig kontakt med kunder og 
leverandører.
- Vi fravalgte at blive en del af 
en kæde med et landsdækkende 
stort ensartet 
udvalg og i stedet 
satse på, hvad 
markedet i ind- 
og udland har 
at tilbyde vores 
hastigt voksende 
kundekreds.
Da vi ikke er un-

derlagt en kæde har vi også den 
frihed at kunne sammensætte 
nogle særlige attraktive priser 
for vores kunder.
Man skal også være mere end 

Gartnervænget 1  ·  5550 Langeskov
Tlf.: 6016 2839  ·  tuffe69@hotmail.dk  ·  www.gartnerfyn.dk

Fra en grim ælling
til en smuk svane

velkommen til at spørge ind til 
en god pris til både større og 
mindre projekter.
- Vi møder hver dag kunder, som 
lader sig inspirere af vores store 
udvalg, og som meget ofte derfor 
kommer hjem med mere eller 
andet end det, de først havde i 
tankerne.

Større pakkeløsninger
Gartneren i Nonnebo har fået 
mange kunder til pakkeløsnin-
ger, hvad angår boligselskaber, 
virksomheder, institutioner og 
private, som enten selv har pla-
ner eller beder om hjælp til stør-
re haveanlæg.
- Det drejer sig ofte om nye ud-
stykninger og virksomheder, 
som gerne vil kendes på et indby-
dende anlæg til daglig fornøjelse 
for medarbejderne, der tillige 
kan være et bemærkelsesvær-
digt visitkort for firmaet eller 
institutionen.
- Vi hjælper med en beplant-
ningsplan og finder en rimelig 

pris for en samlet løsning.
- Som uafhængig virksomheden 
kan vi sagtens være i top med 
kvalitet og samtidig være kon-
kurrencedygtige på pris.

Nordiske træer og planter
På alle fagets områder er det 
gartneren i Nonnebos tilgang 
hver dag at lade sig inspirere af, 
hvad der tilbydes på markederne 
i det meste af Europa.
- Jeg kender personligt ved besøg 
en lang række gartnerier i lande 
som Tyskland, Holland, Italien 
og Frankrig, og jeg mødes ofte 
med dem eller følger online med 
i, hvad markedet har at tilbyde.
Torben Uffe Storm Henriksen 
har også fokus på, hvad der både 
nu og tidligere hører hjemme i 
Norden.
- Jeg synes, det er vigtigt, at have- 
og parkanlæg afspejler, hvad der 
har sin oprindelse på vores egne 
breddegrader. Det gælder især 
træer, stauder og buske og også 
sorter af frugttræer og bær.
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Tlf.: 6016 2839  ·  tuffe69@hotmail.dk  ·  www.gartnerfyn.dk

Fra en grim ælling
til en smuk svane

velkommen til at spørge ind til 
en god pris til både større og 
mindre projekter.
- Vi møder hver dag kunder, som 
lader sig inspirere af vores store 
udvalg, og som meget ofte derfor 
kommer hjem med mere eller 
andet end det, de først havde i 
tankerne.

Større pakkeløsninger
Gartneren i Nonnebo har fået 
mange kunder til pakkeløsnin-
ger, hvad angår boligselskaber, 
virksomheder, institutioner og 
private, som enten selv har pla-
ner eller beder om hjælp til stør-
re haveanlæg.
- Det drejer sig ofte om nye ud-
stykninger og virksomheder, 
som gerne vil kendes på et indby-
dende anlæg til daglig fornøjelse 
for medarbejderne, der tillige 
kan være et bemærkelsesvær-
digt visitkort for firmaet eller 
institutionen.
- Vi hjælper med en beplant-
ningsplan og finder en rimelig 

pris for en samlet løsning.
- Som uafhængig virksomheden 
kan vi sagtens være i top med 
kvalitet og samtidig være kon-
kurrencedygtige på pris.

Nordiske træer og planter
På alle fagets områder er det 
gartneren i Nonnebos tilgang 
hver dag at lade sig inspirere af, 
hvad der tilbydes på markederne 
i det meste af Europa.
- Jeg kender personligt ved besøg 
en lang række gartnerier i lande 
som Tyskland, Holland, Italien 
og Frankrig, og jeg mødes ofte 
med dem eller følger online med 
i, hvad markedet har at tilbyde.
Torben Uffe Storm Henriksen 
har også fokus på, hvad der både 
nu og tidligere hører hjemme i 
Norden.
- Jeg synes, det er vigtigt, at have- 
og parkanlæg afspejler, hvad der 
har sin oprindelse på vores egne 
breddegrader. Det gælder især 
træer, stauder og buske og også 
sorter af frugttræer og bær.



FEJEMASKINE 

Indbygget damprenser 

150.000 kr.
Ekskl. moms

Nypris 900.000 kr.

SÆLGES

EVT.  BYTTES MED NY /  NYERE

TELESKOPLÆSSER 
Løftehøjde . . . . . . . . . . . . . 5 meter

Kapacitet . . . . . . . . . . . 2,5 -3 tons
(Foto er kun for opmærksomhed)

KONTAKT:  Frank på 40 27 88 77 eller fp@fp-bilsalg.dk


