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A-udlejning  
– nu i nyt og større domicil
A-udlejning, der også 
har flytning og trans-
port på programmet, 
blev i 1995 overtaget 
af ægteparret Jørgen 
og Ulla Svendsen. Den 
15. juli flyttede  
Odensefirmaet til nyt 
domicil på Teglværks-
vej og udvidede fra 
300 til 1100 m2

”Så snart vi har fundet vores 
egne ben efter indflytningen i 
vores nye store lokaler, er det 
planen at rejse et stort inden-
dørs demonstrationstelt”, for-
tæller indehaver Ulla Svend-
sen. ”Her vil kunderne i fred 
og ro – og uafhængigt af vind 
og vejr – få lejlighed til at se 
nærmere på vores store udbud 
af festartikler. Børnene kom-
mer heller ikke til at kede sig. 
Vi har nemlig fundet plads til 
at etablere et spændende lege-
hjørne.”  

Fra konfirmationer  
til festivaler

”Med mere end 25 års erfa-
ring i branchen er vi speciali-
ster i at levere telte og diverse 
tilbehør – bl.a. til konfirmati-
oner, bryllupper, firmafester, 
receptioner, festivaler og en 
masse andre arrangementer. 
Vores kundegruppe omfatter 
såvel firmaer og private som 
organisationer og offentlige 
institutioner overalt på Fyn. 
Eksempelvis har vi leveret 
telte, pavilloner og inventar 
til LO’s 1. maj arrangement i 
Ansgar Anlæg i Odense og Rå-
det for Socialt Udsattes store 
basar-arrangement i Kongens 
Have, der løb af stabelen den 1. 
september.”       

Alt på ét sted

Hos A-udlejning finder man 
alt det grej og alle de hjælpe-
midler, der tilsammen danner 
grundlag for et vellykket arran-

A-udlejning · Teglværksvej 25 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 12 29 27 · info@audlejning.dk · www.audlejning.dk

gement. ”Vi deltager løbende i 
diverse fagmesser og har finge-
ren på pulsen m.h.t. de nyeste 
trends. Her på Teglværksvej 
har vi samlet det hele på ét sted 
– fra telte, pavilloner og gulvbe-
lægning til borde, stole, opdæk-
ning, service, udsmykning, kan-
delabre, flagalléer og løbere.” 

Nyt gulv  
med mange fordele

”Som noget nyt kan vi tilbyde 
plastikgulve til brug i telte og 
pavilloner. Gulvene monteres 
efter kliksystemet og er meget 
modstandsdygtige overfor sli-
tage og vejrligspåvirkninger. 
Med et plastikgulv slipper 
man ydermere for ujævnheder 
og sprækker i.f.m. samlinger 
hvilket er en stor fordel, når 
der skal danses. Sidst men 
ikke mindst er de nyudvik-
lede plastikgulve ideelle i for-
bindelse med etableringen af 
dekorationer som f.eks. blom-
sterbede samt små træer og 
buske.”       

Flytning og transport

A-udlejnings flytte- og vogn-
mandsafdeling har stor ka-
pacitet. ”Både på privat- og 
erhvervsområdet kommer vi 
hele opgavespektret rundt. Vi 
har fast kørsel, der dækker 
hele landet samt flytteforret-
ning med tilhørende møbelop-
bevaring. Vi transporterer al 
slags gods – fra flygler til pen-
geskabe og store maskiner. 
Totalløsninger hvor vi koor-
dinerer hele transportforløbet 
og sørger for de nødvendige 
samarbejdspartnere, er også 
en service vi kan tilbyde. Vi 
servicerer bl.a. virksomheden 
House Of Coffee, for hvem vi 
transporterer kaffe, snacks og 
automater over hele landet. 
Blandt vores øvrige større op-
gaver er transport af udlåns-
materialer mellem de fynske 
biblioteksfilialer samt vareta-
gelse af interne afdelingsflyt-
ninger for Odense Kommune. 
For os er ingen opgaver for små 
og kun de færreste for store. 
Ring og hør nærmere…” 
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STM udvider produktionen 
og opfører nyt  
distributionscenter

STM grundlagdes i 
1942 som et tømrer-
firma med speciale i 
fremstilling af døre 
og vinduer. I dag er 
virksomheden en  
rendyrket industriel 
dør og vindues-
producent, der  
opererer på et støt 
voksende marked i 
både ind- og udland

”STM er en ordreproduceren-
de virksomhed i stærk frem-
drift”, fortæller salgsdirektør 
Benny Schacksen. ”Gennem 
et omfattende nybyggeri har 
vi i løbet af sommeren 2007 
kunnet ”familiesammenføre” 
vores montageafdeling på 
Rudkøbing Havn med resten 
af virksomheden. Samtlige 
transport- og logistikfunk-
tioner strømlines væsentligt, 
idet vi samtidig har opført et 
helt nyt distributionscenter 
– både til det danske og det 
internationale marked. En-
delig forøges kapaciteten på 
træ/alu-området. I alt udvides 
der med 5500 m2 på Kassebøl-
levejen. Produktion og distri-
bution bliver mere fleksibel, 
og denne ny og bedre måde at 

STM VINDUER A/S · Kassebøllevejen 3 · 5900 Rudkøbing · T

udnytte vores potentiale på, 
forventer vi os meget af.”     

Unik produktion  
i håndværksmæssig  
topklasse 

”STM’s døre og vinduer skil-
ler sig ud fra mængden – både 
når det gælder design, energi-
rigtighed og god håndværks-
mæssig finish. Trods vores 
udstrakte brug af moderne 
industrielle produktionsmeto-
der formår vi nemlig at bevare 
det håndværksmæssige præg”, 
fremhæver Benny Schacksen. 
”Derudover arbejder vi med 
tykkere og mere energirig-
tigt glas end de fleste af vores 
konkurrenter. Uanset vejr og 
vind holder STM’s produkter 
generation efter generation. 
Vores tætte forbindelse til den 
nære fortids håndværksmæs-
sige metoder illustreres af det 
faktum, at vi aldrig opererer 
med standardmål. I kraft af 
vores moderne produktions-
teknologi kan vi fremstille 
samtlige døre og vinduer som 
unika efter kundens mål og 
anvisninger – og dét helt uden 
meromkostninger.”

STM-produkter til  
ind- og udland

”Vores vidtspændende dør- og 
vinduesproduktion anvendes 
både i forbindelse med ny-
byg og renovering”, fortsæt-

ERHVERV FYN
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ter Benny Schacksen. ”På det 
danske marked består vores 
kundegruppe først og frem-
mest af tømmerhandler, træ-
laster og byggemarkeder, der 
videredistribuerer vores pro-
dukter til slutbrugerne, der 
typisk er store og mellemstore 
entreprenør- og håndværks-
virksomheder. Hvad eksport-
markedet angår, sendes de 
største produktpartier til Ir-
land og England. I Irland an-
vendes STM døre og vinduer i 
enkeltstående husbyggerier af 
alle størrelser, mens de i Eng-
land indgår i en lang række 
større byggeprojekter. Et godt 
eksempel er Pall Mall House i 
Manchester, hvor vores nyud-
viklede skyde/kip-dør i alumi-
nium og træ er et gennemgå-
ende element.”

Fleksibel nyudviklet  
specialdør

”Kort fortalt er STM’s skyde/
kip-dør en videreudvikling 
af den klassiske skydedør”, 
forklarer administrerende di-
rektør Kristian Storgaard 
Brok. ”Det specielle ved sky-
de/kip-døren er imidlertid, 
at den kan bringes i ventila-
tionsstilling på en måde, så 
udefra kommende personer 
ikke kan få adgang til boli-
gen gennem den. Skyde/kip-
døren har stor sikkerhed og 
designfleksibilitet og kan til-

passes ethvert byggeris stil 
og udformning.”    

Kunden har noget at 
vælge imellem

”Samtlige STM-produkter 
fremstilles i træsorterne fyr 
og mahogni”, fortsætter Kri-
stian Storgaard Brok. ”Vi læg-
ger stor vægt på produkternes 
holdbarhed og deres prakti-
ske anvendelse i de sammen-
hænge, hvor de indgår. I fyr-
retræsproduktionen anvender 
vi udelukkende fingerskarret 
limtræ, som er meget stærkt 
og modstandsdygtigt. Derved 
indeholder træet ingen kna-
ster, hvorfor gennemslag i 
malingen undgås. Vi giver 
kunderne noget at vælge imel-
lem. F.eks. kan STM’s Sapino-
serie i fyrretræ leveres i hele 
16 vandbaserede standardfar-
ver. Er kundens yndlingsfarve 
ikke repræsenteret i grund-
sortimentet, kan den med stor 
sandsynlighed findes blandt 
vores mange specialfarver og 
implementeres mod et mindre 
pristillæg.”

Æstetik, komfort  
og enkel vedligeholdelse

”Både med hensyn til dør- og 
vinduesproduktionen gælder 
det, at STM’s smukke kombi-
nation af indvendig mahogni 
og udvendig aluminiumsbe-
klædning virkelig placerer 

virksomheden blandt det in-
ternationale markeds mest 
eksklusive producenter. Med 
denne kombination har vi 
ikke kun tænkt på det æsteti-
ske”, uddyber Benny Schack-
sen. ”Mahogni er en ædel 
træsort med et højt indhold af 
forskellige olier og salte. Der-
for er træet yderst modstands-
dygtigt overfor råd og svamp. 
Sidst men ikke mindst kan 
STM’s træ/alu-vinduer fuges 
i præcis samme niveau som 
klassiske trævinduer. Bort-
set fra at vores vinduer gan-
ske som andre producenters 
skal pudses ind imellem, er 
træ/alu-produkterne så godt 
som vedligeholdelsesfri. Her 
går æstetik, komfort og enkel 
vedligeholdelse simpelthen op 
i en højere enhed.” 

På forkant med fremtiden

”Fremtidens fokusområde i for-
bindelse med boligbyggeri vil 
utvivlsomt blive energi”, afrun-
der Kristian Storgaard Brok. 
”Med vores specialudviklede 
energisprosse er vi helt fremme 
i forreste geled, når det handler 
om at være på forkant med ud-
viklingen. STM’s energisprosse 
lever allerede nu op til Byg-
ningsreglementets skærpede 
isoleringskrav fra 2008. Spros-
sen er fastsat på vinduesglas-
set og måler kun 24 mm. Den 
går i et med arkitekturen og 
dens specielle konstruktion 
gør, at der slippes mere dagslys 
og varme ind i huset og min-
dre varme ud. STM-sprossen 
er energimæssigt bedre end 
en almindelig sprosse med 
lavenergiruder, samtidig med 
den fylder mindre. Derfor kan 
den med stor fordel anvendes 
overalt, hvor der optræder små 
vinduer i større mængder – fra 
de fynske bondehuse rustikke 
vinduesfag til patriciervilla-
ernes imponerende palævin-
duer. STM står selvfølgelig til 
rådighed for henvendelser om 
yderligere information. Alle er 
velkomne. Vi er på forkant med 
fremtiden…”      

ERHVERV FYN
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Niras Svendborg  
– med speciale i byggeri

Niras-koncernen 
tæller mere end 900 
ansatte på landsplan. 
Svendborg-afdelin-
gens 11 medarbej-
dere beskæftiger sig 
primært med byggeri, 
men har også allround 
ingeniørarbejde på 
programmet

”Niras Svendborg er en al-
sidig afdeling, der har en 
lang række meget forskellige 
kompetencer i spil”, fortæller 
akademiingeniør, kontorleder 
og projektchef Steen Wøldike 
Gade. ”Vores kundekreds fin-
des primært lokalt på Sydfyn, 
men vi har fra tid til anden 
opgaver over det meste af lan-
det – for tiden fra Humlebæk 
til Varde.”

Vi virkeliggør  
kundernes ønsker

”Niras Svendborgs primære 
aktiviteter har med byggeri at 
gøre. Vi guider folk igennem 
alle et byggeprojekts faser 
– fra forundersøgelse og bud-
gettering til det færdige byg-
geri. Typisk medvirker Niras 
Svendborg både på det prakti-
ske ingeniørmæssige plan så-
vel som diverse afklaringer på 
myndighedssiden. Hvad sidst-
nævnte angår, sørger vi bl.a. 
for at indhente de nødvendige 
tilladelser og godkendelser. 
Niras Svendborg gør en stor 
indsats for at lytte til kun-
derne og forstå deres ønsker 
og har stor erfaring m.h.t. at 

NIRAS Svendborg · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 00 81 · niras@niras.dk · www.niras.dk

virkeliggøre og implementere 
kundernes ønsker på et kon-
kret fysisk plan.”

Tankefuld – en langsigtet 
proces

Et lokalt projekt, hvor Niras 
spiller en stor rolle, er etable-
ringen af den nye Svendborg-
bydel Tankefuld. ”Her stiller 
vi vores viden til rådighed for 
lokalsamfundet, således at vi 
i fællesskab får skabt en ny 
bydel på de bedste betingel-
ser, som bl.a. indeholder væ-
remiljøer såvel som adskillige 
former for byggeri – bolig, er-
hverv, institutioner m.m. For 
vores vedkommende startede 
Tankefuld-projektet i efter-
året 2006, hvor de første råd-
givningsarbejder blev udbudt. 
Lige nu er vi i fuld gang med 
forslag til den mere detaljere-
de planlægning omkring den 
konkrete placering af byde-
lens forskellige miljøer, og det 
er en proces, der kommer til at 
løbe henover det meste af ef-
teråret. Efter planlægnings- 
og godkendelsesfasen, starter 
byggemodningsprocessen, og 
selve byggeriet ventes at kun-
ne gå i gang om et par år.”

Klassisk  
bygherrerådgivning

”Udover de deciderede udvik-
lingsprojekter som Tankefuld 
beskæftiger vi os mest med 
rådgivning af bygherre samt 
projektering af byggerier 
– med lokale eksempler som 
Svendborg Vand, Naturama 
og Forskerparken. P.t. er vi 
bl.a. i gang med rådgivnin-
gen omkring fliserenovering 
i Svendborg Svømmeland, 

som ventes igangsat i foråret 
2008. Af andre igangværende 
projekter kan nævnes flere 
byggerier på Odense Havn, 
som huser firmaer og institu-
tioner som Nørgård Mikkel-
sen, KPMG, TKT, Rambøll, 
Ingeniørforeningen, Codan, 
SEB m.fl..”

Hvad skaber liv, og  
tiltrækker folk?

”Niras Svendborg tænker in-
novativt og er med til at defi-
nere og udvikle nye tendenser. 
F.eks. har vi indhøstet mange 
erfaringer ved arbejde med 
havneudviklingen i andre 
kystbyer og disse ligger nu til 
grund for en nyligt udarbejdet 
rapport om kulturens mulig-
heder på Svendborg Havn. 
Hvilke værdier understøtter 
den generelle udvikling af 
området? Bør DGI placeres 
på havnen, og hører byens 
biblioteker, museer og andre 
kulturinstitutioner naturligt 
hjemme her? Rapporten er 
et redskab til belysning af 
spørgsmål som disse og meget 
andet. Efterhånden som ud-
viklingsplanerne for Svend-
borg Havn konkretiseres, 
bliver rapportens spørgsmål 
mere og mere aktuelle. Hvad 
skaber liv og tiltrækker folk?” 
– Et spændende innovativt 
og udviklende miljø i Svend-
borg er med til at tiltrække 
nye mennesker til området og 
på samme måde håber Niras 
Svendborg også at tiltrække 
flere nye kollegaer og udvikle 
arbejdsmiljøet og kompeten-
cerne på det hyggelige lokal-
kontor.

ERHVERV FYN
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Dalsgaard’s Have og 
Anlæg er i fuld gang 
med at gøre klar til 
vinterens opgaver

Vi ved, at sneen kommer, bare 
ikke hvornår. Og så er det rart 
at vide, at folk og maskiner 
står parate til at bane vejen 
for os andre. 
Brian Dalsgaard, Humble 
– indehaver af firmaet Dals-
gaard’s Have og Anlæg – er en 
af dem, der er ved at gøre klar 
til vinteren.
– Der skal ryddes sne og sal-
tes, og det sker for både pri-
vate og for det offentlige, siger 
Brian Dalsgaard.
– Et andet arbejde, der også 
plejer at være en hel del af om 
vinteren er træfældning, bl.a. 
fældning af vanskelige træer. 
Meget træ bliver hugget til 
flis. Det er godt at lægge i be-
dene i haven, for det beskyt-
ter mod ukrudt. Det fylder 
heller ikke så meget, hvis det 
skal køres væk, tilføjer Brian 
Dalsgaard.

Nedbrydning

Stubfræsning og bortkørsel 
af haveaffald tager firmaet 
sig også af, og andre opgaver, 

der ligeledes fylder meget er 
entreprenørarbejdet. Brian 
Dalsgaard udfører alt inden-
for kloak, jordarbejde, ned-
gravning af kabler, levering 
af grus og sten samt alle for-
mer for belægningsarbejder i 
indkørsler, terrasser og forto-
ve. Nedbrydning af bygninger 
m.m. er også noget, firmaet vil 
satse mere på fremover.
Firmaets nye satsning bliver 
udlejning af materiel både 
med og uden fører. Der mang-
ler en maskinudlejer her på 
øen og det er noget vi vil ar-
bejde seriøst videre med.

Når foråret kommer

Den egentlige havesæson er 
forbi for i år, men når dagene 
igen bliver længere, vender 
travlheden tilbage til ha-
verne. Her kan Dalsgaard’s 
Have og Anlæg hjælpe med 
rullegræs, anlæg af almin-
delige bede og stenbede, ha-
vebassiner, anlæg af plan-
tebælter, hækklipning og 
græsslåning.
Vi udlejer på nuværende tids-
punkt minigravere, minilæs-
sere, pladevibratorer, flise-
klippere, lasere, fræsere samt 
meget mere og er der behov 
udover hvad vi råder over af 
materiel skaffer vi det siger 

Brian Dalsgaard der gerne 
giver uforbindende tilbud på 
evt. langtidsleje.
Alt i alt arbejder otte mand i 
firmaet, og de får set en hel 
del af Danmark. Dalsgaard’s 
Have og Anlæg kører nem-
lig over hele landet. En del 
af kunderne lærer firmaet at 
kende, når de holder ferie i 
sommerhuset på Langeland. 

De klarer det  
meste

Vel tilbage i helårsboligen hu-
sker man lige på det langeland-
ske firma, og på den måde bre-
des arbejdsområdet hurtigt ud.
Firmaet er vokset meget hur-
tigt, og det skal ikke mindst 
de gode medarbejdere have 
æren for. 
– De kan deres job, og uden 
dygtige folk gik det jo slet ikke, 
slutter Brian Dalsgaard.   

Dalsgaard’s Have & Anlæg v/ Brian Dalsgaard
Hovedgaden 9  · 5932 Humble · Tlf.  61 38 55 85

www.have-og-anlaeg.dk · brian.dalsgaard@jubii.dk

Medlem af foreningen  
Danske Anlægsgartnere

ERHVERV FYN SEPTEMBER 2007 · 7
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Hotel i harmoni med 
smukke omgivelser
I en idyllisk skipperby 
på Tåsinge leverer 
Hotel Troense en  
helstøbt oplevelse

Vi har ikke haft behov for de 
store nyskabelser gennem de 
senere år, selvom vi løbende na-
turligvis renovere og holder os 
a jour med udviklingen. Men vi 
har udarbejdet et koncept, som 
både har givet os et stort og tro-
fast stampublikum, samt man-
ge engangskunder eller konfe-
rencedeltagere, som har været 
begejstrede over at besøge os.
Siger hotelchef Claus Bonde, 
der på Hotel Troense på Tå-
singe, netop har noteret end-
nu en forrygende sæson.
Den smukke beliggenhed tæt 

på et pulserende liv, men al-
ligevel i rolige og idylliske 
omgivelser og Svendborgsund 
liggende lige uden for døren, 
skaber sammen med hotellets 
smagfulde indretning og fred-
fyldte asmosfære, den rette 
grobund for mange typer ar-
rangementer.
På selskabsfronten råder Ho-
tel Troense over lokaler i alle 
størrelser og kan servicere fra 
15 til 130 personer, men er i 
øvrigt også leveringdygtige på 
det kulinariske område, hvis 
man vælger at holde festen 
hjemme.

Vidunderlig udsigt

I den hyggelige a la carte re-
staurant, byder man ikke 
blot på veltilberedt mad, men 

også en storslået udsigt over 
Svendborgsund. På overnat-
ningssiden råder hotellet over 
29 dobbeltværelser dels i ho-
vedbygningen, dels i den hvi-
de bungalow i gården, og de 
indgår naturligvis i en af de 
senere år store succes ér.
Weekendophold er med den sti-
gende velfærd blevet en naturlig 
måde for mange mennesker at 
slappe af på, fortæller Claus Bon-
de. Vi har noteret os en stadigt 
stigende efterspørgsel på denne 
korte ferieform, og vi forventer 
en yderligere interesse, når mo-
torvejen når helt igennem.
Den gode hoteloplevelse samt 
muligheden for at færdes i en 
nær og smuk natur, hvor der 
også er nem adgang til lokale 
kunstnere og store seværdig-

heder som Valdemars Slot, har 
appel til vore gæster, som vi 
her i eftersæsonen tilbyder en 
ekstra overnatning i prisen.

Her ryges

De gode faciliteter på Hotel Tro-
ense understreges i øvrigt af et 
konsekvent tiltag, da rygeloven 
trådte i kraft.
Vi er fulgt med fra dag et og 
har slet ikke følt indgrebet bela-
stende på nogen måde. Når vej-
ret er til det foretrækker mange 
alligevel de udendørs faciliteter, 
men vi har også garderet os in-
den døre, siger Claus Bonde.
– Vi har etableret en lille ry-
gesalon, hvor man kan med-
bringe kaffen eller drinken – 
og så er der ellers lokal kunst 
på væggene – og havudsigt!

Strandgade 5-7 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12 · mail@hoteltroense.dk · www.hoteltroense.dk
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Fra køle/fryserum til  
varmepumper
Rudkøbing-virksom-
heden Simon Risbjerg 
ApS er et all round 
el-firma, der bl.a. har 
automation, hvideva-
reservice, tavler og 
IHC på programmet. 
Den alsidige  
virksomhed huser 
også en stor velas-
sorteret køleafdeling  

”Vores køleafdeling er gearet 
til at løse alle forekommende 
opgaver”, udtaler indehaver 
og direktør Simon Risbjerg. 
”Tre medarbejdere er lige nu 
tilknyttet afdelingen, som 
udfører salg og service over 
hele Fyn. Vi arbejder både 
med deciderede køle/fryserum i 

Simon Risbjerg ApS 
Autoriseret El & Kølefirma

Skovsbovej 22
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 72

Mobil 30 44 38 98
risbjerg@el-installation.net

www.el-installation.net

industriel sammenhæng samt 
frost og kølediske i forbindelse 
med alle former for detailhan-
del.”

Spar penge  
på varmeregningen

”En anden stor aktivitet på 
køleområdet er salg, etable-
ring og servicering af varme-
pumper. Et stort marked er 
sommerhusbebyggelser, hvor 
man med fordel kan anvende 
varmepumper i stedet for de 
traditionelle el-radiatorer. Der 
er nemlig mange penge at 
spare på varmebudgettet. En 
kilowatt strømforbrug gene-
rerer tre kilowatt varme. En 
varmepumpe er altså en god 
investering i disse tider, hvor 
sommerhussæsonen så at sige 
strækker sig over hele året. 
Ydermere har en varmepumpe 
den fordel, at den kan bruges 

som aircondition i sommerpe-
rioden. En sidste populær de-
talje er, at varmepumpernes 
tænd/sluk-funktion meget let 
lader sig styre via en mobil-
telefon. Simon Risbjerg ApS 
øger i øjeblikket sine aktivi-
teter på køleområdet. Vi har 
altid et godt tilbud...”



Billums 
Industrilakering A/S

Værkmestervej 7
5600 Faaborg

TLF: 62 61 77 14
www.billums.dk
info@billums.dk

 
Tom Schmidt 

Industrilakering A/S
Bodøvej 9B

5700 Svendborg
TLF: 62 21 38 58

www.tom-schmidt.dk
ts@tom-schmidt.dk

 
Fabrikschef: Mads Dorow

Mobil: 30 50 15 99
Mail: mads@billums.dk

 
Ole Billum

Mobil: 20 33 31 24
Mail: ole@billums.dk

på hinandens ressourcer og 
samtidig dække et større geo-
grafisk område.”

En genial opfindelse

”I miljømæssigt perspektiv er 
pulverlakering på alle planer 
en gevinst”, fortsætter Mads 
Dorow. ”Jeg er oprindeligt ud-
dannet autolakerer og ved, 
hvad jeg taler om. Pulverla-
kering er en genial opfindelse. 
Den største miljø- og hel-
bredsmæssige fare ved denne 
produktionsform er støv.” 

Hurtig og effektivt

”Med pulverlakering får vores 
kunder en meget hurtig og 
effektiv betjening. En kunde 
kan f.eks. indlevere en række 
emner til lakering kl. 7.00 og 
hente dem igen allerede kl. 
10.00. Selve processen er hur-
tig, og slutproduktet er af høj 
kvalitet. Dermed sikrer vi et 
stabilt og velfungerende flow, 
og den måde at servicere kun-
der på passer os rigtig godt.”

kører videre som hidtil. Ikke 
alle emner egner sig nemlig 
til pulverlakering. El-dele, le-
jer og olie-emner kræver fort-
sat vådlakering.”  

Ressourcedeling og  
større dækningsområde  

”Med én kabine og én ovn 
kan det nye pulveranlæg tage 
elementer på op til 7 meter 
og 2 tons. Dermed er vi ene-
stående i Svendborg-områ-
det”, fortæller Mads Dorow, 
der er fabrikschef på Ole Bil-
lums lakeringsvirksomheder 
i både Faaborg og Svendborg. 
”Vi kan klare alt – fra de helt 
store og tunge pladskrævende 
industrielementer til diverse 
specialopgaver som f.eks. lake-
ring af trapper og kirkegårds-
låger. Vi forventer at være i 
fuld dagdrift i løbet af et par 
måneder og tror på, at vi in-
denfor overskuelig fremtid 
også har et nathold i Svend-
borg. Fremover vil pulverlake-
ringsværkstederne Faaborg 
og Svendborg kunne trække 

Billums Industrilake-
ring har lukket Oden-
se-afdelingen, der 
havde til huse i lejede 
lokaler på Tolderlunds-
vej. Hele personalet 
herfra fortsætter i 
virksomhedens nye 
afdeling; Tom Schmidt 
Industrilakering på 
Bodøvej i Svendborg

I kraft af en investering på 
3 mio. kr. har Billums Indu-
strilakering A/S, hvis ho-
vedsæde ligger på havnen i 
Faaborg, netop etableret et 
pulverlakeringsværksted i 
Svendborg. Værkstedet har til 
huse i en nyindrettet bygning 
i.f.m. Tom Schmidt Industrila-
kering A/S, som opkøbtes 
af Ole Billum i maj i år. Ste-
dets eksisterende faciliteter til 
sandblæsning og vådlakering 

se-afdelingen, der

BBBBiB lllluumumumuums s s InInInInInnddud stststststrrilake-
rirririringngngngg h hararararr lllll lukukukukuu ket Oden-

Ole Billum åbner nyt  
pulverlakeringsværksted 
i Svendborg
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Svendborg – attraktiv og tiltrækkende
Også for ægtefæller!

Hvad får folk til at tage job i 
Svendborg?
Svar: Der er spændende jobs i 
spændende virksomheder!
Hvorfor kan man få ægtefællen 
med?
Svar: Fordi der altid sker noget 
spændende i Svendborg!
Året igennem sættes der i 
Svendborg mange kræfter ind 
på at skabe begivenheder, der 
ikke  blot er store i det lokale 
sydfynske perspektiv, men også 
nationalt er ret enestående. 
Hvorfor så det? Og hvorfor er 
f.eks. erhvervskontoret aktivt 
ved tilblivelsen og gennemførel-
sen af en række af disse?
Svaret er enkelt… Tiltrækning 
af kvalificeret arbejdskraft, 
til det som eksempelvis visse 
københavnere vil kalde ”yder-
kanten af provinsen” kræver, at 
der skal et rigtig godt job til, i 
en rigtig god virksomhed, hvis 
’topingeniør Hansen’ i Hellerup 
skal vælge at flytte til Sydfyn. 
Og vi har dem jo. Både jobbene 
og de spændende virksomheder.
Men hvad så med ’fru Hansen’ 

– måske selv med jobstilling 
i en interessant virksomhed i 
hovedstadsområdet? Hvorfor 
skulle hun – og måske børnene 
– synes, at fars job og Svendborg 
er nok til at juble: ”Hurra…. vi 
skal bo på Sydfyn…!”
Svaret er naturligvis primært: 
Ægtefællejob! Tilsvarende godt 
og i en mindst lige så spænden-
de virksomhed. Men måske ikke 
det der ligger lige for på dag1.
Men det der gerne skal ligge lige 
for er, at ’fru Hansen og ungerne’ 
i hvert fald kan sige: ”OK! Det 
er da en by hvor der sker noget. 

Hvor hverken voksne eller børn 
behøver at savne noget at gå til 
– kultur, sport, arrangementer 
og alt sådan noget.” For naturen 
kender de jo – på forhånd.
Svendborg er ikke kendt for en 
enkelt Rolling Stones koncert 
i ny og næ. Vi er faktisk ved at 
blive kendt for mere: Vintage 
Show, den største af sin art i 
Skandinavien. FilmTræfSvend-
borg, med Svend-prisen til de 
bedste danske skuespillere samt 
danske og udenlandske film. 
Eneste filmpris i Danmark, 
hvor det er biografgængerne der 

vælger vinderne.  Kulinarisk-
Sydfyn, det absolut største føde-
varemarked med superproduk-
ter fra hele landet. Barokopera i 
de fantastiske rammer ved Val-
demars Slot. Store nationale og 
internationale sejler-begivenhe-
der sæsonen igennem. Spilleste-
der, caféer, spisesteder og værts-
huse… Et rekordstort miljø, der 
også ’spiller’ om vinteren. 
Dette – og meget mere… Der-
for kan ’topingeniør Hansen’ få 
hele familien med på 
et jobskifte til herlige 
Svendborg!

Fyns Kontorteknik  
præsenterer Savostolen

Anbefalet af førende 
ergo- og fysiotera-
peuter i Norden

Der er sikkert mange, der på 
deres arbejdsplads har opgivet 
at finde den optimale siddestil-
ling, fordi det næsten kræver, at 
man skal læse en roman af en 
manual for at kunne betjene de 
forskellige funktioner på stolen. 
Det slipper man for med Savo’s 
program, hvis stole er designet 
på den mest enkle måde.
– Vores stole er ikke alene enkle 
og brugervenlige, men er også i 
en klasse for sig selv, fortæller 
distriktschef fra Savo, Mona 
Tjagvad, som er på besøg hos 
Fyns Kontorteknik i Svend-
borg.
Anledningen er, at firmaet på 
Ørbækvej har fået eneforhand-
ling af Savo’s stole i det sydfyn-
ske område. Hvilket indehave-

ren af Fyns Kontorteknik, Jan 
Rasmussen, har følgende kom-
mentar til:
– Det er vi meget stolte af, idet 
Savo kan tillade sig at være 
kræsen i forbindelse med dets 
valg af forhandlere, så det er be-
stemt en stor tillidserklæring.

Livsvarig garanti

Når Savos stole er i en klasse for 
sig selv, hænger det ikke alene 
sammen med nogle meget flotte 
design, som gør at stolene vil 
pynte i de dertil hørende rum, 
men også det, at der er en fin 
forbindelse fra design til det er-
gonomiske.
– Den, der sidder stille, sidder 
skidt! Men det slipper man for 
i en stol fra Savo, da både sæde 
og ryg bevæger sig uafhængigt 
af hinanden, lyder det fra Jan 
Rasmussen.
Dette uafhængige samarbejde 
mellem sæde og ryg er med til 

at give liv til musklerne, selv 
om man har siddende arbejde. 
Mona Tjagvad pointerer, at den-
ne egenskab ved stolen vil med-
virke til at nedsætte kropstræt-
hed, uoplagthed og deciderede 
skader på kroppen i forbindelse 
med uheldige arbejdsstillinger.
Dertil kommer nogle meget 
funktionelle stole, som siden 
1945 har været kendetegnende 
for Savo.  Nøgleordene har væ-
ret høj kvalitet, komfort og god 
funktionalitet. Derfor er Savo 
heller ikke bange for at give 
livsvarig garanti på deres pro-
dukter. Selvfølgelig med undta-
gelse af slitage og skader, som 
ikke har relation til stolens til-
blivelse. Der ydes samtidig en 
100% service på stolene, hvilket 
gør, at kunderne ikke skal ligge 
inde med reservedele osv.
At stolen er populær, og at Fyns 
Kontorteknik glæder sig til at 
præsentere Savo’s program for 

Fyns Kontorteknik · Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 43 10 · jr@fynskontorteknik.dk · www.fynskontorteknik.dk

kunderne, høres tydeligt på Jan 
Rasmussen.
– Vi har allerede nu leveret 
170 stole til AOF Fyn. Savo er 
også repræsenteret i Operahu-
set med 600 modeller, som er 
udvalgt af Mærsk-Koncernen, 
hvilket fortæller noget om popu-
lariteten, slutter indehaveren af 
Fyns Kontorteknik.

Mona Tjagvad og Jan Rasmussen 
– selvfølgelig siddende i hver sin 
Savo-model

ERHVERV FYN
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Det har været det hele værd

”Første halvår af 2007 – frem 
til midten af maj – har vi på 
permanent basis befundet os 
midt i en gennemgribende 
renovering og modernisering 
af det oprindelige firma Carl 
Nielsen & Søns Eftf.”, fortæl-
ler Jan Mogensfeldt, dag-
lig leder af Jens Schultz a/s 
Rudkøbing. ”Sideløbende med 
de intense ombygningsakti-
viteter har vi kørt business 
as usual. Det har været en 
sej tid – såvel for kunderne 
som for vores medarbejdere. 
Vi har virkelig gjort brug af 
vores medfødte pionerånd, og 
én ting er helt sikker: Det har 
været det hele værd.”  

Hurtig levering og  
høj sikkerhed

”Plads- og facilitetsmæssigt 
er vi kommet helt up to date. 
Vores distribution er nu or-
ganiseret på den måde at 

Jens Schultz a/s
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 11 45   

info@js.by · www.js.by

en ordre, der indgår i Rud-
købing, køres ud fra Jens 
Schultz a/s i Svendborg. Det-
te samarbejde på distributi-
onsområdet øger vores logi-
stiske kapacitet, så der på 
Langeland kan køre hele tre 
lastbiler fra JS koncernen på 
én gang. I kraft heraf råder 
vi her i Rudkøbing hele tiden 
over et stort velassorteret af-
hentningslager. Det giver alt 
sammen hurtig levering og 
høj sikkerhed.”  

Gearet til  
professionelle kunder

”I dag er Jens Schultz a/s i 
Rudkøbing for alvor gearet 
til at servicere professionelle 
kunder. På det professionelle 
murer- og tømrerområde har 
vi udvidet vores aktiviteter, 
ligesom selve sortimentet er 
blevet større og mere speciali-
seret. En del af vores dygtige 
personale er håndværksud-
dannet. F.eks. er Johnny Me-
yer, der er flyttet hertil fra 
København uddannet murer 
og har arbejdet som selvstæn-
dig murermester i mange år. 
Det giver en høj grad af faglig 
tyngde og seriøsitet i kundebe-
tjeningen. På sigt er det pla-
nen at afvikle diverse kurser 
for professionelle håndværke-
re fra vores nye faciliteter på 
førstesalen.” 

Specialiseret personale

”Jens Schultz a/s i Rudkøbing 
har samme høje faglige kom-
petencer, som man kender fra 

JS-koncernens øvrige afdelin-
ger. Selv er jeg uddannet træ-
lastsælger med speciale i byg-
gematerialer og handel og en 
gros”, fortæller Jan Mogens-
feldt. ”Pia Tornhøj Pedersen 
fra byggemarkedet har mange 
års erfaring indenfor værktøj, 
have, vvs og beklædning, og 
Irene Andersen, der er uddan-
net i JS Byggecenter Svend-
borg, har el, belysning og ma-
ling som speciale. Sælger Jan 
Sørensen har en fornem bran-
chemæssig baggrund, idet han 
er uddannet netop indenfor 
handel med byggematerialer 
målrettet den professionelle 
håndværker. Sidst men ikke 
mindst har begge vores plads-
folk Børge Hansen og Jens 
Jæger solid faglig indsigt og 
erfaring på deres specialom-
råder.” 

Nye udbudsmæssige 
tiltag

”Et nyt og spændende tiltag på 
vores repertoire er belysning 
– bl.a. Herstal og Nordlux. 
Derudover er beklædningsaf-
delingen efter renoveringen 
blevet udvidet betydeligt. 
Når det gælder de mere sæ-
sonprægede produkter som 
f.eks. parasoller, havemøbler 
og grillartikler, opdateres sor-
timentet løbende, så der hele 
tiden er nye spændende tiltag 
på programmet. Kig ind i Jens 
Schultz a/s Rudkøbing. For-
retningen er centralt placeret 
på Langeland og har gode ad-
gangs- og parkeringsforhold.” 

Parallelt med en  
gennemgribende 
renovering og ombyg-
ning frem til medio 
maj, har Jens Schultz 
a/s i Rudkøbing haft 
åbent som normalt. 
En sej tid – såvel for 
kunder som medar-
bejdere – men det har 
været det hele værd   



ERHVERV FYN  

AOF Sydfyn er en  
god partner
Skolen er en stærk 
virksomhed når det 
gælder at uddanne 
medarbejdere til  
erhvervslivet

AOF Sydfyn er en virksomhed, 
der spænder bredt med en velud-
dannet og højt kvalificeret med-
arbejderstab på 43 fastansatte 
og tilsvarende antal timelærere. 
Skolen er mere end almindelig 
kursusvirksomhed og henven-
der sig bredt til erhvervslivet 
med tilbud om blandt andet at 
opkvalificere medarbejdere, der 

passer ind til den enkelte virk-
somhed.
– Vi giver dansk uddannelse til 
udlændinge, og det gør vi også 
med dem, der kommer hertil nu 
som ekstra arbejdskraft, siger 
skoleleder Litta Lund. 
– Ligeledes har vi ordblinde-
undervisning. Så er vi meget 
stærke til at kvalificere folk, 
så de bliver bedre til dansk 
og matematik / regning, fort-
sætter Litta Lund. Vi kan af-
dække hvor folk er stærke og 
hvor, der skal sættes ind for 
at blive opkvalificeret, og det 
kan betyde meget for medar-
bejderne i en erhvervsvirk-

AOF Sydfyn
Vestergade 23
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 73 73
kontor@aofsydfyn.dk
www.aofsydfyn.dk

somhed. Det har vi årtiers 
erfaring med.
Lærerne på AOF Sydfyn har 
en stor ekspertise og en utro-
lig lang uddannelse. Først har 
de en læreruddannelse, der-
næst en specialuddannelse og 
det bliver fulgt op med megen 
efteruddannelse. Så det er en 
højt kvalificeret lærerstab, som 
AOF Sydfyn har.
– Vi kan også gå ud og afdække 
medarbejderkvalifikationer på 
virksomheden, og har her sam-
arbejde med de faglige skoler, 
så det er den rette individuelle 
model, der bliver tilrettelagt. 
Den rette uddannelse, der pas-

ser til virksomheden, siger Lit-
ta Lund, – og vi arbejder både 
med de almene som de person-
lige kvalifikationer. 
Vi arbejder også på andre områ-
der, – blandt andet med psykisk 
sårbare personer og deres ud-
slusning på arbejdsmarkedet på 
Toldbodhus Skole og på Center 
for Sundhed & Livsstil (CSL), 
som er rettet mod folk, som er 
blevet sygemeldte og som må-
ske skal trænes op rent fysisk, 
så de får afdækket hvordan de 
kommer tilbage på arbejdsmar-
kedet. Der udover laver vi na-
turligvis aftenskole, som vi er 
kendt for.
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Floradesign  
– til inspiration og glæde

Møllergade 68 · 5700 Svendborg · Tlf. 50 90 75 68
floradesign@charlottefranke.dk · www.charlottefranke.dk

Onsdag-fredag fra kl. 12-17 samt efter aftale

 ”Jeg er uddannet blomsterde-
koratør og har 20 års branche-
erfaring – både som undervi-
ser og udøvende kunstner”, 
fortæller indehaver Charlotte 
Franke. ”Mit varemærke er 
unikt designede skulpturelle 
dekorationer med udgangs-
punkt i blomster og planter. 
I Floradesign arbejder jeg ud 
fra det koncept, at kundens 
personlige udtryk danner 
grundlag for det budskab, han 
eller hun via min buket eller 
blomsterdekoration videregi-
ver til modtageren. Alt, hvad 
jeg kreerer, sker i samarbejde 
med kunden, og jeg håber ad 

den vej at kunne formidle 
rigtigt mange gode tanker og 
ønsker.”

Et varieret og farverigt 
miljø

”Med Floradesign har jeg 
fundet en platform til præ-
sentation af mine værker. De 
har nemlig hidtil kun kun-
net beskues ude hos køberne, 
som er lige dele privat- og 
erhvervskunder. Bl.a. har jeg 
leveret udsmykning til Invita 
Køkkencenter her i Svend-
borg. En udtryksform, der gør 
sig godt i firmasammenhæng, 
er skulpturelt udformede bo-

taniske materialer. De kan 
kombineres med friske blom-
ster og udgør på den måde et 
fint alternativ til den klassi-
ske firmaplanteservice. Med 
kreativt plantedesign kan 
man frit vælge, om man vil 
følge årstiderne eller sit eget 
temperament. Under alle om-
stændigheder bliver resultatet 
et varieret og farverigt miljø.” 

Den 1. juli åbnede  
blomsterdekoratør 
Charlotte Franke  
forretningen Flora-
design i det centrale 
Svendborg. Stedet 
fungerer på én gang 
som værksted, galleri 
og butik. Her har et 
større publikum  
mulighed for at købe 
hendes unikke  
kreationer
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Bang & Olufsen Svendborg 
– et inspirerende galleri

Bang & Olufsen Svend-
borg, der åbnede den 
30. marts i år, er en 
lokal succeshistorie. 
Indehaverne Morten 
Brøchner og Kim Skødt 
Andersen har – selv i 
de traditionelt ”stille” 
sommermåneder 
– haft rigtigt meget  
at lave

Bang & Olufsen Svendborg 
ligger lige midt i byens hjerte. 
Forretningen har gode P-for-
hold og er let at komme til 
og fra. Butik og showroom er 
indrettet som et inspirerende 
galleri, hvor man til enhver 
tid kan opleve samtlige Bang 
& Olufsen-produkter samlet 
på ét sted – i alle farver og 
kombinationer.

Stigende interesse  
fra erhvervslivet

”Bang & Olufsen er en livsstil 
– både for Kim og mig”, for-
tæller Morten Brøchner. ”Vi 
tror på produkterne, og i kraft 
af vores store engagement og 
mangeårige brancheerfaring 
leverer vi både service og vej-
ledning i topklasse. Bang & 
Olufsen signalerer på alle pla-
ner eksklusiv dansk kvalitet, 
og vores produkter appelle-

Bang & Olufsen Svendborg · Gåsestræde 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 22 34 · svendborg@beostores.com
http://www.bang-olufsen.com/sw53312.asp

rer til en voksende og samti-
digt meget bredt sammensat 
gruppe af kvalitetsbevidste 
kunder. Kundegruppen består 
overvejende af private, men vi 
oplever stigende interesse fra 
erhvervslivet.” 

Bang & Olufsen  
totalløsninger

”Generelt er Bang & Olufsen-
anlæg så fleksible, at de blen-
der lige så godt ind i miljøet 
hos en tandlæge eller en re-
visor som hjemme i privaten”, 
beretter Kim Skødt Ander-
sen. ”Vi har eget autoriseret 
værksted og er eksperter i 
projektering og praktisk im-
plementering af Bang & Oluf-
sen totalløsninger. Til hoteller, 
konferencecentre, bygherrer 
og entreprenører tilbyder vi 
skræddersyede Beolink-løs-
ninger, hvor alt – lige fra selve 
anlægget til gardiner, persien-
ner og markiser – styres via én 
fjernbetjening. Vi har netop 
leveret Beolink til ni luksusbo-
liger i Rantzausminde. Vores 
vidtspændende produktudbud 
rummer også brugte Bang 
& Olufsen anlæg. Kig ind og 
bliv inspireret af magien, be-
tjeningskomforten og ikke 
mindst det smukke design, der 
har gjort Bang & Olufsen ef-
tertragtet over hele verden.”
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Ungt firma  
med fart på udviklingen

 
Havnegade 104 · 5900 Rudkøbing 

Tlf. 62 22 22 06
peter@guldager-el.dk · www.guldager-el.dk

”Guldager El er inddelt i to af-
delinger – en installationsaf-
deling og en ingeniørafdeling”, 
fortæller indehaver Peter 
Guldager. ”Oprindeligt er jeg 
uddannet elektriker, hvorefter 
jeg læste videre til ingeniør på 
Odense Teknikum. Efter endt 
uddannelse arbejdede jeg to 
år som ingeniør med speciale 
indenfor frekvensomformere 
og styring til varme og pum-
per. Da jeg i februar 2007 fik 
chancen for at blive selvstæn-

dig, slog jeg til, og det har jeg 
ikke et øjeblik fortrudt. Der er 
fuld fart på udviklingen.”  

En installationsafdeling 
til privat og erhverv

”På installationssiden ser-
vicerer Guldager El både ”Fru 
Hansen” og bygherren til 10 
mio. Erhvervskunderne er 
med vores vagtordning ga-
ranteret 100% tryghed for, at 
der altid er strøm, hvilket er 
et krav – bl.a. for gårde med 
dyr osv.”

Vidtspændende know how 
og kapacitet

”Firmaets ingeniørafdeling 
har som hovedopgave at vare-
tage diverse styringsprocesser 
– f.eks. i forbindelse med mo-
torer og pumper samt venti-
lations – og lys/varme-anlæg. 
Hvad know how og kapacitet 
angår, spænder vi fra de helt 

store pumper til en enkelt dio-
de, der skal stå og blinke.” 

Kundespecifikke løsninger 
er vores speciale

”Hvad angår automation og 
styretavler er vi leverings-
dygtige i det hele – fra simple 
tænd/sluk-relæer til avanceret 
PLC-styring og implemente-
ring af brugerinterfaces via 
touch screen. Også når det 
gælder printdesign, mestrer 
vi hele processen fra fremstil-
ling til bestykning. Vi arbejder 
både med komplekse frekvens-
omformere og simple diodekon-
struktioner. Sidst men ikke 
mindst står ingeniørafdelin-
gen for projektering af stærk-
strømssiden i.f.m større nybyg 
og renoveringsprojekter. Over 
hele linjen gælder det, at kun-
despecifikke løsninger er vores 
speciale.” Se mere på www.
guldager-el.dk

Guldager El er et ungt 
firma, der startede i 
februar 2007. Fra dag 
et har der været fuld 
fart på udviklingen 
i virksomheden, der 
netop har ansat en 
svend på fuld tid. Fra 
februar 2008 ansættes 
en voksenlærling 

Elnegaard VVS godt rustet 
til alternativ energi

I et samarbejde med 
Danfoss har Elnegaard 
taget godt fat på  
installering af  
jordvarmeanlæg

Thomas Elnegaard, der star-
tede Elnegaard VVS for tre år 
siden som enkeltmandsvirk-
somhed, har haft travlt siden 
starten. Elnegaard VVS har i 
dag syv ansatte som arbejder 
med såvel VVS arbejde som 
alternativ energi. 
– Det er gået pænt stabilt si-
den jeg startede, siger Tho-

mas Elnegaard, og jeg kunne 
godt bruge en mand mere.
Som tiden og trenden er i dag, 
så er folk blevet meget bevid-
ste om alternative energikil-
der, og det mærkes også hos 
Elnegaard VVS, der siden 
starten har arbejdet med al-
ternative energiformer som 
blandt andet solvarme.
– Vi er begyndt at arbejde 
mere i jordvarme og har ta-
get en del kurser indenfor 
dette område, siger Thomas 
Elnegaard. Vi har indgået et 
samarbejde med Danfoss, som 
har betydet, at vi har været 
på skole i Sverige, hvor Dan-

Elnegaard VVS
Vandværksvej 6B

5953 Tranekær
Tlf. 62 55 27 47

Mobil 20 28 49 47

foss også har en fabrik. Det er 
fulgt op med kurser på DTI. 
Det er det nye i firmaet, vi er 
specialiseret i.
Der er stor interesse for jord-
varme, og det går ikke ud over 
interessen for de øvrige alter-
native energikilder. Der er 
bare blevet flere der skifter til 
alternativ energi, – og det er 
meget jordvarme.
Installering af jordvarmean-
læg er en større investering, 
– men en investering, som er 
tjent hjem på forholdsvis kort 
tid.
– Vi vil satse meget på i frem-
tiden at komme mere ind på 

solvarme, jordvarme og luft-
varme for den sags skyld. Vi 
har allerede sat de første jord-
varmeanlæg op, og de næste 
er klar til installering, siger 
Thomas Elnegaard.
Udover arbejdet med alter-
nativ energi, så arbejder fir-
maet med VVS til nybyggeri, 
renoveringer samt lednings-
arbejde i jord til varme samt 
vandværker.

ERHVERV FYN
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www.tryksen.dk

Reklame
Grafi sk design
Tryksager
Kopi & Print
Profi ltøj m.m.
Skilte
Autodekoration

Mulighedernes

TRYKKERI

Tlf. 6472 3588

Bestil vores julefolder

Personlige
firmajulegaver:
Bløde, sjove, smagfulde 
& søde!

Pakkeløsninger:

Kreative gaver 
... for enhver pris.

pris excl. moms & levering

 • 100,- • 300,-
 • 150,- • 400,-
 • 200,- • 500,-
 • 250,- • ....

Aarup Go-karthal                                   
Aarup gokarthal er en nybyg-
get indendørs gokartbane med 
stor tribune der rækker ind 
over banen som giver et utro-
ligt baneoverblik for publikum. 
Vi har ny-indkøbte  hurtige go-
karts, der er gearet til banen 
således, man får de optimale 
forhold til at sætte en hurtig 
omgangstid. Lav dit næste fir-
maarrangement hos os. 

Vi arrangerer:
· Firmaturneringer
· Julefrokost
· Polterabend
· Mandeaftener
· Tøseaftener
og meget andet.

Ring og hør nærmere
Tidsbestilling er vigtigt 

Industrivej 12
Grønnemose · 5560 Årup
Tlf. 64 71 10 20
www.aarupgokarthal.dk

Er du til fart og spænding så besøg Fyns nye gokarthal, der ligger ved motorvejsafkørsel 55 Aarup              

Alt i fliser/klinker, murerarbejde, 
facaderenovering, 
tilbygning m.m.

Telefon 25 46 80 87 · www.sandogcement.dk

ERHVERV FYN



Tåsinge-landmænd  
følger nye spor

For få år siden var 
Jørgen S. Mortensen 
travlt beskæftiget 
med svineavl. Nu har 
han på kort tid slået 
sig op i en ny branche

Jørgen Skov Mortensen, 35-
årig tøsing med domicil på 
den fædrene gård i det idylli-
ske Vårø på sydspidsen af Tå-
singe, var for få år siden som 
en helt naturlig sag i gang 
med at løfte arven efter sin 
far, der havde drevet landbrug 
og svinavl i mange år.
Af flere årsager begyndte jeg 
at tænke i andre baner rent 
erhvervsmæssigt, siger Jørgen 
Skov Mortensen. Det er vist 
ingen hemmelighed, at alle-
hånde love og forordninger og 
restriktioner, kan være svære 
at håndtere, og da vi allerede 
i 2004 så småt var begyndt 
at opbygge en afdeling, der 
kunne vedligeholde de grønne 
arealer, tog vi året efter det 
første skridt og begrænsede 
landbrugsvirksomheden.
I dag varetager vi nu kun 

agerbruget, men samtidig er 
der til gengæld kommet gang i 
Jørgen ś Entreprenør Service.

Eksplosiv udvikling

Den forholdsvis beskedne op-
start med vedligeholdelse af 
grønne arealer, hæk- og plæ-
neklipning, har medført en 
mindre eksplosiv udvikling, 
så virksomheden nu tæller 
alle enteprenørområdets op-
gaver, og samtidig er den før-
ste ansatte kommet til.
Maskinparken tæller udover 
de første traktorer og diverse 
vogne nu også rendegravere, 
stampere, fejemaskiner, ha-
vetraktorer, motorsave, bræn-
dekløvere og fræsere fortæller 
Jørgen Skov Mortensen.
Dermed er vi stand til at 
dække alle opgaver helt fra 
haveplan til de større udgrav-
ninger, som vi blandt andet 
foretager ved hjælp af tiptop 
moderne laseudstyr, så opga-
ven løses ned til mindste de-
talje.

God service et must

Vi har fra starten lagt stor 
vægt på en udpræget høj ser-

vicegrad på alle niveauer. 
Maskinparken er under kon-
stant kontrol og vedligehold, 
og samtidig bestræber vi os 
til det yderste på at leve op 
til kundens krav og ønsker, så 
helheden fremstår som forven-
tet, når opgaven er fuldført. 
I Kurt Andersen har jeg sik-
ret mig en uvurderlig arbejds-
kraft. Han har en utrolig stor 
viden indenfor alle detaljer 
i branchen, og samtidig de-
ler han min opfattelse af be-
tydningen af at aflevere det 
bedste resultat. Desuden er 
han stadig højt skattet hos sin 
tidligere arbejdsgiver i Bred, 
så det hænder, at jeg ”låner” 
ham ud.
Interessen og arbejde går op 
i et, og derfor skeles sjældent 
til klokken, når en opgave er i 
gang, siger Jørgen Skov Mor-
tensen.

Tæt på vognmand

I takt med udviklingen af 
Jørgen ś Entreprenør Service 
har der været behov for et tæt 
samarbejde med vognmands-
branchen, og det opstod ved 
en tilfældighed for et par år 

siden, hvor to tidligere skole-
kammerater mødtes.
– Jørgen og jeg snakkede om, 
at det kunne være sjovt at ud-
vikle den gamle forbindelse 
rent arbejdsmæssigt, fortæl-
ler vognmand Ulrik Hol-
lænder, Skovballe. Jeg kørte 
træt i karroseribanchen, og 
har netop anskaffet lastvogn 
nummer to, naturligvis udsty-
ret med det nødvendige, så jeg 
både kan servicere Jørgen ś 
Entreprenør Service og samti-
dig ved siden af er i stand til at 
varetage andre kørselsopgaver 
med blandt andet asfalt, sten 
og grus samt containerudlej-
ning, siger Ulrik Hollænder, 
der i øvrigt indimellem assi-
steres af skolekammeratens 
far, Hans Skov Mortensen.

Vårøvej 41 · Tåsinge
5700 Svendborg

Mobil 21 64 93 68

Tåsinge Auto Transport
ved Ulrik Hollænder

Skaregårdsvej 2
Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 50 99 78 26



BF-OKS sætter pris  
på krævende kunder
Man ser og fornemmer det straks, man kommer ind i opskærings- og produktionsafdelingen hos 
BF-OKS A/S, at her arbejdes der hurtigt og effektivt med fokus på at tilfredsstille de mange 
kunder, der gør brug af fødevarevirksomheden på Mejerivej i Hesselager. Kød bliver bearbejdet, 
ordresedler bliver ekspederet, og der bliver pakket og leveret indenfor meget kort tid. Alt i alt gør 
BF-OKS A/S meget for at yde en optimal service
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   Ole Moritsen, mangeårig og stabil medarbejder 

hos BF-OKS A/S, betjener her en maskine, som former  
bøffer og karbonader. På en god dag kommer der op 

til 4.000 af slagsen igennem. Den sparer  
på den måde kunderne for nogle  

tidskrævende arbejdsgange.

– Vi kan godt sige, at vi kan 
levere et produkt, der er fuld-
stændig klar til at komme i 
ovnen. Og da vi har en meget 
tæt kontakt til vores kunder, 
prøver vi også at være med til 
at skabe ny inspiration.  Det 
kan dreje sig om alt lige fra 
krydring og marinering til en 
decideret opskrift, ligesom alt 
selvfølgelig kan justeres efter 
den enkelte kundes ønske, for-
tæller direktør Michael Sidor.
Michal Sidor udvikler sammen 
med virksomhedens 14-15 øv-
rige medarbejdere hele tiden 
nye tiltag indenfor området. I 
den forbindelse vil virksomhe-
den fremover køre nogle kam-
pagner, hvor der ikke mindst 
vil blive slået nogle slag for 
det gode, gamle slagterhånd-
værk og de unikke kvalitets-
produkter.

Kød uden kompromiser

Alene sidste år gik der 800 
tons kød ud fra BF-OKS A/S. 
Kundekredsen er en bred vifte 

af offentlige institutioner, sko-
ler, hoteller, restauranter og 
cafeer, som alle kan nyde godt 
af de høje krav, som BF-OKS 
A/S stiller til sig selv.
– Hvis vores kunder skal være 
tilfredse – og i sidste ende 
dem, der skal nyde måltidet 
– skal vi tænke kvalitet. Der-
for har vi både et godt sam-
arbejde og en god dialog med 
vores leverandører. Vi kender 
til dyrenes opvækst, og kan 
garantere at der ikke er gået 
på kompromis med noget som 
helst, forklarer Michael Sidor.
BF-OKS A/S, som snart har 
eksisteret i 25 år, har lagt 
hovedvægten på udskæring 
af oksekød. Og for 10 år siden 
kom projektet ”Fynsk Fri-
landsgris” også ind i billedet.
– Med sidstnævnte er der igen 
tale om en ordentlig opvækst, 
hvor dyrene har haft fri ad-
gang til foder og vand og har 
fået lov til at sove om natten, 
samtidig med at de er blevet 
skånsomt indfanget ved slag-

temodningen. Det giver i sid-
ste ende noget meget velsma-
gende og mørt kød – med stor 
kødprocent og minimalt svind 
ved tilberedning – pointerer 
Michael Sidor.
BF-OKS A/S’ øvrige produk-
ter omfatter dansk lammekød 
året rundt, fjerkræ, heriblandt 
kalkun og struds, dansk kal-
vekød og et pålægsprogram, 
som efter firmaets devise kan 
konkurrere med Danmarks 
længste smørrebrødsseddel. 
Igen er der tale om rene rå-
varer uden brug af kunstige 
tilsætningsstoffer.

Kunden er velkommen

Hos BF-OKS A/S er kunderne 
altid velkomne til at komme 
og få en snak. Det gælder også 
nye kunder, som på den måde 
kan se en virksomhed, der 
kører efter både gamle og nye 
principper.
– Vi dyrker de gamle prin-
cipper ved en stor respekt til 
faget samt en tæt kontakt til 

kunden. Samtidig tænker vi 
også nyt, ligesom hele virk-
somheden er i besiddelse af 
det mest moderne udstyr samt 
ikke mindst gode medarbejde-
re, hvoraf flere har været her 
i mange år og har sat et godt 
præg på virksomheden, slut-
ter Michael Sidor.

Direktør Michael Sidor

BF-OKS A/S
Mejerivej 14 · 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 31 11
bf-oks@bf-oks.dk · www.bf-oks.dk
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15 års garanti på
varmeveksleren
Milton SmartLine HR 24

www.milton.dk

Værsgo - økonomisk gevinst
med en Milton gaskedel...
Der er god økonomi i en Milton 
SmartLine kedel. Den udnytter var-
men og skåner miljøet i årevis.Og 
fordi den selvregulerende kedel auto-
matisk justerer forbruget efter familiens 
behov, forsvinder hverken varme 
eller penge ud i den blå luft.

Milton SmartLine leveres også som kombi-
model. Kedlen har ingen pladskrævende 
varmtvandsbeholder, men i stedet indbygget 
varmtvandsproduktion, og kan med fordel 
installeres i huse med normalt varmtvands-
forbrug.

Ring og hør, hvordan din økonomi bliver 
sundere med en Milton SmartLine kedel.

Tåsinge VVS ApS
v. Per Hybel

Bregningevej 1B, Vindeby
5700 Svendborg
Tlf.: 6222 5526

www.taasingevvs.dk



Nøgleordene er ny
teknik og uddannelse

Teknologien i autobranchen 
er gået stærkt i de senere år, 
så den tid, hvor man selv dyk-
kede ned under motorhjelmen 
eller overlod den til en ”perle-
stensmekaniker” er nu forbi.
Siger direktør Morten Jacob-
sen, der de seneste fem år har 
haft fingeren på pulsen på 
Nordlangeland, hvor man med 
et personale på en halv snes 
medarbejdere, driver både 
Snøde og Tullebølle Auto.
Nøgleordene i dag er ny tek-
nik og en stadig uddannelse 
af medarbejdere, siger Morten 
Jacobsen, der kom til Lange-
land for fem år siden med en 
ballast som uddannet auto-
mekaniker og seks år som 
maskinmester.
Dermed er han ikke ukendt 
med at få olie på fingrene, 
men de administrative krav 
og bestræbelser på at nå mål-
sætningen om et absolut topni-
veau på både arbejde, service 
og pris, kræver sin mand.

Stabil lokal arbejdskraft

Vi er så heldige at have en 
stabil trup, der både arbej-
der og bor i lokalområdet, og 

de opdateres konstant med 
udviklingen og har samtidig 
et nært forhold til vores kun-
dekreds, så der er udviklet 
et gensidigt tillids- og tryg-
hedsforhold. Men geografien 
giver os desværre problemer 
med at skaffe ny arbejds-
kraft. Det har vi imidlertid 
valgt at forholde os aktivt 
til ved selv at gå ind i ud-
dannelsesforløbet. Vi har 
netop ansat lærling nummer 
to, og alle medarbejdere er 
med i bestræbelserne på at 
skabe den motivation og de 
udfordringer, der betyder at 
vi kan skabe en ny god med-
arbejder med chance for at 
beholde ham.

Alsidig virksomhed

Og udfordringerne savnes ikke 
i det alsidige firma. Der er 
fuldt op at gøre i Snøde, hvor 
specielt de tungere køretøjer 
fylder godt op i de ellers rum-
melige værksteder. Godt halv-
delen af virket går på service-
ring af lastvogne og traktorer, 
og når travlheden er ekstra 
stor, har man stor nytte af af-
delingen i Tullebølle, hvor Pe-

ter Hartmann residerer som 
daglig leder.
Vi har valgt ikke at bygge 
større udstillinger, men vi 
har både en trofast og bred 
kundekreds samt kunder di-
rekte fra gaden, og de ved, 
vi er leveringsdygtige i alle 
branchens muligheder, siger 
Morten Jacobsen. Vi udfører 
både udskiftning af ruder og 
glasreparationer, og står klar 
med fælge, dæk og andet øn-
sket udstyr, der naturligvis 
også tæller ny teknologi som 
GPS.

Dyrt grej

Vi har et pænt brugtbilssalg 
og på  nyvognsmarkedet har 
vi indgået en tæt aftale med 
den fynske eneforhandler af 
Nissan Kronsbjerg, så vi kan 
levere uden merudgifter. Vi 
kan servicere bilister med air-
condition og satser på virkelig 
kvalitet gennem det bedste 
testudstyr og naturligvis den 
medarbejderuddannelse der 
hele tiden skal skabe trit med 
udviklingen.
Det er nødvendigt, men des-
værre ikke omkostningsfrit, 

Snøde Autoværksted ApS · Stoensevej 2 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 10 18 · 30 69 30 26 · www.snode-auto.dk

Perlestensmekanikerens tid er forbi, mener den nordlangelandske autobranches  
Morten Jacobsen, der driver Automesterforretninger i Snøde og Tullebølle

konstaterer Morten Jacobsen. 
Testapparatur løber nemt op 
i flere hundrede tusinde kro-
ner, men så må vi i fremtiden 
satse på en mere differentieret 
prispolitik, hvor et dækskifte 
naturligvis ikke skal  betale 
prisen for et højteknologisk 
indgreb.

65.000 kr. for et filter

Den slags er man i fuld gang 
med i øjeblikket i Snøde, hvor 
foreløbig to lastbiler er blevet 
forsynet med et miljøkrævet 
partikelfilter, mens yderligere 
fem er i ordre. Pris for et fil-
ter: 65.000 kr. Alsidigheden 
i firmaet understreges yder-
ligere i øjeblikket, hvor man 
er gået ind i en satsning på 
oliefyrsmarkedet med salg, 
montering og servicering af 
Webasto. Snøde og Tullebølle 
er dele af kæden Automester, 
der sikrer medarbejdere efter-
uddannelse indenfor repara-
tion og service af personbiler, 
og er desuden en del af CAD, 
Centralforeningen af frie 
Autoreparatører, der står bag 
kvalitetskontrol og overhol-
delse af miljøkrav.
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Dansk Tag & Facaderens ApS 
– på én gang et nyt  
og velkendt firma
Rudkøbing-virksom-
heden Dansk Tag & 
Facaderens ApS opere-
rede tidligere under 
navnet AquaJet, men 
valgte i august 2007 
at skifte navn. Dansk 
Tag & Facaderens ApS 
er et på én gang nyt 
og velkendt firma 

”Den udløsende faktor bag vores 
beslutning om at skifte navn er, 
at vi gennem det sidste års tid 
med rimeligt høj hyppighedsfre-
kvens er blevet kontaktet af folk, 
der fejlagtigt har taget os for at 

Ellehaven 4E · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 51 07 · Mobil 30 42 50 09 · www.dansktagogfacaderens.dk

være en udlejningsvirksomhed 
for vandscootere”, smiler inde-
haver Bo Petersen. ”Derudover 
er det nye navn en klar forbed-
ring, idet det kort og præcist 
viderekommunikerer, hvad det 
helt konkret er, vi beskæftiger 
os med. De primære aktiviteter 
i Dansk Tag & Facaderens ApS 
er rengøring, renovering og ved-
ligeholdelse af tage og murværk 
på alle slags bygninger. Vi kan 
det hele – fra sandblæsning og 
rensning til højtryksspuling og 
maling – også når det gælder 
skibe og både.”  

Nyansættelse og  
investering i maskinpark

”Der er seriøst gang i bran-
chen lige nu, og vi har derfor 

måttet ansætte nye medar-
bejdere i firmaet. Vi oplever 
en støt stigende efterspørgsel 
på oppudsning af vægge efter 
facaderensning. For at imøde-
komme dette behov vil vi in-
vestere i en helt ny Plastcoat 
sprøjtepudsanlæg, hvormed 
vi hurtigt og effektivt kan 
oppudse nybehandlede faca-
der. Foråret er højsæson for 

afrensning/maling af tage, 
og efterårssæsonen byder ty-
pisk på algebehandlinger til 
industrirengøring(haller) og 
afrensning af skibsbunde. 
Dansk Tag & Facaderens ApS 
leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser og 
overholder alle aftalte betin-
gelser og leveringstider.” 

Glarmester og indramning

DØGNSERVICE
Rudeknusning og indbrud

6221 1631
Dækker hele fyn…

jo@glarmester-stender.dk
www.glarmester-stender.dk
Lundevej 2 · 5700 Svendborg
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Alf Jensen A/S udvider
Murer og entreprenør-
firmaet Alf Jensen 
A/S ekspanderede i 
januar 2007 gennem 
opkøb af to lokale 
tømrerforretninger. 
Med erhvervelsen af 
Trio Sports tidligere 
hovedsæde udvider 
firmaet nu også sit 
arealmæssige råderum  

”Gennem længere tid har 
vi kunnet mærke, hvordan 
pladsforholdene gradvist be-
gyndte at føles mere og mere 
trange her på Mjølbyvej”, for-
tæller teknisk assistent Mia 
Lund, der er datter af firma-
ets grundlægger Alf Jensen. 
”Da vi for nylig fik chancen 
for at købe den grund og de 
bygninger, der tidligere til-
hørte firmaet Trio Sport, så vi 
muligheden for at få løst vores 
pladsproblem. I første omgang 
vil vi etablere en lagerplads 
til vores maskinpark på om-
rådet. På længere sigt har vi 
planer om også at henlægge 
vores administration til de 
nyindkøbte arealer.”   

Øget aktivitetsmæssig 
spændvidde

”Den 1. januar 2007 opkøbte 
vi tømrerfirmaerne Erik Eh-
lers i Tullebølle og H&M Lar-
sen A/S i Rudkøbing”, beretter 
murermester og firmaindeha-
ver Alf Jensen. ”Erik Ehlers’ 
medarbejderstab på fem an-
satte er alle fulgt med over 
til os, og indtil han om et par 

Alf Jensen A/S
Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 48 12
alf@alf-jensen.dk  ·  www.alf-jensen.dk

år går på efterløn, fungerer 
Ehlers selv som driftsleder i 
den nye tømrerafdeling. H&M 
Larsen A/S kører med sine 
21 ansatte videre under eget 
navn efter vores overtagelse 
– stadig under ledelse af Mo-
gens Larsen. Firmaopkøbene 
betyder, at vi har øget vores 
faglige og aktivitetsmæssige 
spændvidde betragteligt.” 

Kun det bedste  
er godt nok

”Alf Jensen A/S tæller i dag 
omkring 45 ansatte med for-
behold for sæsonudsving”, for-
tæller byggetekniker Jim Jen-
sen, søn af Alf Jensen. ”Selv 
beklæder jeg en tværfaglig 
funktion i huset, idet jeg ud-
over at være byggetekniker 
også er uddannet kloakme-
ster og struktør med speciale i 
beton. Alf Jensen A/S tæller ti 
murere, fem tømrere, en lang 
række maskinførere, brolæg-
gere og arbejdsmænd samt fire 
administrative medarbejdere. 
Som noget nyt har vi netop 
ansat en medarbejder, hvis 
hovedområde er kvalitetssik-
ring af firmaets aktivitetsfelt. 
Den første store opgave bli-
ver efter faste retningslinier 
at udarbejde en ny forbedret 
udgave af vores eksisterende 
kvalitetssikringssystem. Når 
det gælder kvalitet, har vi den 
holdning, at kun det bedste er 
godt nok.”

Fra klassiske  
tømreropgaver til 
hovedentrepriser

”På tømrersiden spænder Byg-
gefirmaet Alf Jensen A/S fra 
klassiske opgaver af enhver 
art til nybyggeri og store spe-

cialopgaver som f.eks. renove-
ringen af taget på Tranekær 
Slot”, fortæller Mia Lund. 
”Netop nu gør vores nyerhver-
vede tømrer/snedkerkapacitet 
sig bl.a. gældende ved bygge-
riet af en række nye feriebo-
liger og værelser i forbindelse 
med Hotel Rudkøbing Sku-
dehavn. Her arbejder vi som 
hovedentreprenør og medvir-
ker i hele processen – fra den 
indledende pælefundering af 
nybygningerne til den udven-
dige træbeklædning.”           

Vi er med til  
at tegne bybilledet

”Brolægningsområdet er også 
en stor aktivitet for os. I 
Rudkøbing har vi bl.a. stået 
for belægningen af Torvet og 
gadeforløbet ned til Triang-
len. I den forbindelse forestod 
firmaet tilbageflytningen af 
Amorinbrønden fra Torvet 
til dens oprindelige plads på 
Trianglen. Med granitfliser, 
fortovsklinker samt bro- og 
chaussesten er vi er med til 
at tegne det moderne bybil-
lede. I starten af september 
tog vi hul på den sidste del 
af projektet fra Østergade til 
Ørstedsgade. I kraft af sin 
mangeårige erfaring og sit 
rodfæstede tilhørsforhold til 
solide og hævdvundne hånd-
værkstraditioner kan bygge-
firmaet Alf Jensen A/S løse 
eller slags opgaver indenfor 
jord, kloak, beton, murer- og 
tømrerarbejde.” 
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Orkidé Skind & Tekstil Systue
Unikt håndsyet  tøj, sko, tasker 
og hatte m.m. syet efter 
personlige mål og ønsker 
i materialer ligefra skind 
til egne broderier.

Tlf. 62 55 19 38 · www.orkide.dk

Skilte skaber salg,  
vi skaber skilte
I kraft af sit brede 
virkefelt kommer CA 
Reklame hele branche-
kompasset rundt. 
Et stort speciale er 
skilte og reklametryk 
på alt fra kuglepenne, 
lightere og ure til 
kæmpe bannerreklamer 
til supermarkeds- og 
stilladsbrug 

”CA Reklames største aktivi-
tetsområde er skilte og selv-
klæbende bogstaver – f.eks. til 
brug på biler eller i sportsa-
renaer”, fortæller indehaver 
Christian Andersen. Til den 

CA Reklame · Havnegade 10 · 5900 Rudkøbing
Tlf./Fax 62 51 11 54 · Mobil 40 40 60 16 · c.a@mail.tele.dk · www.careklame.dk

rent fysiske skiltefabrika-
tion benytter jeg et fleksibelt, 
slidstærkt og vejrbestandigt 
plastmateriale ved navn REY-
NOBOND. Dette enestående 
produkt kan bøjes, bukkes 
og formgives på alle leder og 
kanter, så det let tilpasses 
kundens miljø. Endelig er et 
REYNOBOND-skilt nemt at 
tage ned igen, når en kam-
pagne er slut.”  

Fra brevpapir til firmabil

”Når det gælder synliggørelse 
og branding, er genkendelses-
momentet et vigtigt element, 
der ideelt set bør strække sig 
lige fra firmaets logo på brev-
papir og visitkort til firmatøj 
og biler. På dette felt servicerer 
jeg en bred kundegruppe, der 
bl.a. består af små og mellem-

store virksomheder, sports-
klubber og foreninger. En sjov 
opgave i denne boldgade har 
været udarbejdelsen af rekla-
meskilte til brug på biler, pa-
rasoller og fadølsfustager for 
Rise Bryggeri på Ærø.” 

Synliggørelse er  
guld værd

”I samarbejde med kunden 
udvikler og implementerer 
jeg et sammenhængende vi-
suelt PR-koncept, der specielt 
tilpasses hans eller hendes 
værdier og de signaler, der 
ønskes udsendt. Kunden får 
en let genkendelig profil, som 
er gennemgående – uanset om 
man stifter bekendtskab med 
vedkommendes firma i telefon-
bogen, på internettet eller på 
gaden – og det er guld værd.” 

● 24 timers service  ● Medsejlende montører
● Overhaling af alle typer motorer  ● Understøbning med Epocast 36
● Overhaling af turbolader  ● Opretning med nyeste laserudstyr
● Alt i smedearbejde  ● Reparation af entreprenørmaskiner
● Supervisor  ● Slibning af motorstativ med
● Elektronisk autolog  ● Chris-Marine 00-600 mm

Trappehavevej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778

E-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk
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Multi-talent  
på den grønne gren
32-årige Frode Hansen 
har med stor succes

gjort alvor af sine 
havedrømme i  
F.H Multiservice

En arbejdsbi og et særdeles 
alsidigt talent stort set uanset 
hvilken opgave, du stiller ham 
overfor. Sådan beskriver om-
givelserne den 32-årige Frode 
Hansen, der med udgangs-
punkt i naturskønne omgi-
velser på et nedlagt landbrug 
ved Ristinge på Langeland nu 
i overført betydning er kom-
met på den grønne gren.
Med balast i en uddannelse 
som landbrugs- og bygnings-
smed, der tackler både sme-
dearbejde og mekanikken i 
landbrugsredskaberne, samt 
flere års arbejde på Nordsø-
ens boreplatforme, som rigger 
og stilladsarbejder, har han 
nu startet selvstændig virk-
somhed i form af F.H Multi-
service.
De grønne områder fra pen-
sionistens lille forhave, ny-

tilsåning eller omlægning af 
gamle plæner, hækkeklipning, 
træfældning og muldvarpebe-
kæmpelse til store anlæg og 
parker er domænerne for F.H 
Multiservice, der både kan 
udføre de enkelte opgaver selv, 
sørge for konsulentbistand 
med gode råd om den rette 
beplantning og pleje, eller ud-
leje tidssvarende maskiner til 
gør-det-selv-folket.

God tid og frihed

Fire år på platformene har 
været spændende og oplevel-
sesrige og samtidig har ar-
bejdsformen givet en masse 
fritid, som jeg har kunnet 
udnytte på Langeland, hvor 
jeg dels succesivt har anlagt 
familiens egen grund og sam-
tidig hjulpet til hos en entre-
prenør og gårdejer.
Siden spirede ideen om at op-
rette min egen virksomhed, 
og så er det ellers gået slag i 
slag fra indkøbet af det første 
haveredskab, til en egentlig 
oprettelse af F.H Multiservice, 
fortæller Frode Hansen.
Nu råder firmaet over hele re-

gisteret fra ladvogn, minigra-
ver, stubfræser, havetraktor 
til alsidige compact-traktor, 
der kan påmonteres stort set 
samtlige haveredskaber. En 
lille maskinpark, som Frode 
Hansen qua sin baggrund, 
selv er i stand til at servicere, 
men alligevel tidsmæssigt er 
helt up to date. – Ganske en-
kelt en nødvendighed, når du 
også vil leje ud, siger Frode 
Hansen.

Færdigt arbejde

Kvaliteten er i det hele taget 
i højsædet i F.H Multiservice, 
der i bogstaveligste forstand 
kan levere ”færdigt arbejde”. 
– En træfældning kan spænde 
over en arbejdsdag, der bety-
der at et helt nyt anlæg står 
klar, når vi er færdige, siger 
Frode Hansen, der netop 
har tilført firmaet sin første 
ansatte. Med en effektiv flis-
hugger er vi allerede, mens 
træfældningen står på, i gang 
med at skære træet og lave flis 
til genbrug i naturen. Så er 
det tid for stubfræseren, der 
på kort tid fjerner det sidste 

af stammen og giver plads for 
haveejerens ønske om en ny-
plantning.

Nye tiltag

Arbejdet i de grønne områder 
for F.H Multiservice spænder 
også over anlæg af indkørsler, 
terrasser og stensætninger, og 
om kort tid råder firmaet over 
en nyskabelse, der er på vej til 
det danske havearbejde. – Det 
er en helt ny maskine, hvor vi 
i en løbende proces kan frem-
stille forskellige former for 
kantstøbninger, som et stabilt 
udgangspunkt for anlæg af 
alle tyber flisebelægninger el-
ler som skillerum for bede og 
oven i købet med mulighed for 
mange farvesammensætnin-
ger, siger frode Hansen.
Med den håber han at tilføre 
yderligere vind i sejlene for 
F.H Multiservice, der allerede 
efter kort tid på markedet kan 
tælle sine kunder overalt på 
Langeland, Tåsinge og Syd-
fyn og samtidig er han også 
virksom over hele landet, hvor 
smedefaget stadig dyrkes ved 
montering af trapper.

F.H Multiservice · Renevejen 4 · 5932 Humble · Tlf. 62 57 19 49 · Mobil 40 14 35 45
frodemshansen@yahoo.dk · www.fhmultiservice.dk
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Ramsherred 5 • Indgang C • 1. sal tv. • 5700 Svendborg
 Tel. 6223 3737 • erhverv@svendborg.dk • www.svendborg-erhverv.dk

Vækst med holdepunkt
På Sydfyn er vækstgrundlaget solidt og blomstrende.

Nye og gamle virksomheder udvikler sig med
god støtte fra Svendborg Erhvervsråd.

_ vi brænder for erhvervslivet
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

God service  
og hurtig levering

”Vores livsnerve som autohan-
del og værksted er tilfredse 
kunder, som ud over at vende 
tilbage også anbefaler os til 
venner, bekendte og familie”, 
fortæller Peter Kragh. ”Det 
kræver høj troværdighed og 
kvalitet over hele linjen. Rød-
gaard Biler står for god ser-
vice og hurtig levering.”

Servicetjek med garanti

Rødgaard Biler er en del af 
Automesterkæden, som er lan-
dets største kæde af frie værk-
steder. Medlemmerne har fæl-

Rødgaard Biler ApS ved Søren Rødgaard og Peter Kragh
Bagenkopvej 1B · 5932 Humble

Tlf. 62 57 12 72 · humble@volkswagen.dk · www.rodgaardbiler.dk

les markedsføring og deltager 
løbende i diverse kurser. ”På 
den måde er vi hele tiden fag-
ligt klædt på til at reparere og 
yde service på nye såvel som 
ældre biler”, beretter Søren 
Rødgaard. ”Vi kan klare alle 
bilmærker, og vores værksted 
er udstyret med det mest mo-
derne elektroniske testudstyr. 
Forsikringsskader er en stor 
aktivitet, og vores dygtige pla-
desmed har egen rettebænk. 
På servicesiden gælder det, at 
uanset hvilket bilmærke kun-
den kører i, bevares bilens for-

Blandt Rødgaard Bilers væsentligste styrker er kompetent rådgivning  
hele vejen igennem. Kunderne garanteres et godt bilkøb og efterfølgende service i topklasse  

– både i forretningen og på værkstedet

handlerudstedte garanti – også 
ved regelmæssige servicetjek 
hos os.” 

PAVA Antirust  
og Brenderup trailere

”Rødgaard Bilers speciale er 
salg, service og reparation af 
bilmærkerne VW, Skoda og 
Subaru. 
Vi er også godkendt til at ud-
føre PAVA rustbeskyttelse. En-
delig fører vi et bredt udvalg af 
kvalitetstrailere fra Brende-
rup. Kom ind og se de gode til-
bud hos Rødgaard Biler...”  

ERHVERV FYN
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 EDB
 Til private og virksomheder  
 Salg, opsætning og reparation af:

 ● PC’er, printere, scannere, netværk   

 ● Opkoblinger, analog, ISDN, ADSL 

 ● Ombygning af brugte pc’er    

 ● Modem/kabel/bredbånd 

 ● Installation/salg af programmer, internet,  
  hjemmesider, web- og mailhotel   

 ● Partner med TDC og Microsoft 

 ● Telefonomstillingsanlæg og mobiltelefoner

 Tlf. 62 22 51 11
 www.thorsengit.dk · edb@thorsengit.dk

NINI Musik
– Levende musik til festen

Anita & Niels
Tlf. 62 22 63 66  
Fax. 62 22 61 19
nini@thorsengit.dk
www.thorsengit.dk/nini

www.e-smb.dk · smb@e-smb.dk
Tlf. 20 22 76 79

● Anlægsarbejde
● Flisearbejde
● Brobelægning
● Støbearbejde
● Vedligehold af grønne arealer
● Alt inden for gravearbejde
● Nedbrydning

Vi leverer god Kvalitet  
til aftalt pris og tid!
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Vognmand  
Torben Skov Jensen

Torben Skov Jensen 
satte sin første  
lastbil i gear den 1. 
april 1987. Lige siden 
har der været fart over 
feltet i det alsidige 
langelandske trans-
portfirma. Firmaets 
aktiviteter omfatter 
bl.a. renovationskørsel, 
blandet kørsel og  
containerudlejning  

”Hele den praktiske side af 
min vognmandsforretning kø-
rer som et enkeltmandsforeta-
gende”, fortæller Torben Skov 
Jensen. ”Min kone Susanne 
tager sig af firmaets admini-
strative side – dvs. regnska-

Spodsbjergvej 211
Gammel Skrøbelev

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 32 21

Mobil 40 15 49 23
torbensjensen@get2net.dk

ber, telefonisk kundekontakt, 
tilbudsgivning osv. Kunderne 
kommer mestendels fra Lan-
geland, hvor vi har en stor 
gruppe af privat- og erhvervs- 
samt landbrugskunder.” 

Bredspektret kundekreds

Industrirenovation er en stor 
aktivitet. Her køres der seks 
dage om ugen med to biler, der 
hver især er specialudrustede 
til containerkørsel fra 400 - 
800 liter. Firmaet betjener en 
bredspektret kundekreds af 
købmænd og brugsforeninger, 
grillbarer, campingpladser, ho-
teller, kroer og restauranter. 
Dertil kommer offentlige in-
stitutioner og foreninger. En 
stor årligt tilbagevendende 
begivenhed er Langelands-
festivalen, hvor Torben Skov 
Jensen også kører med reno-
vation. Udover renovations-

kørslen er firmaet leverings-
dygtigt i blandet kørsel – bl.a. 
transport af grus og sten.” 

Containerudlejning til 
ethvert formål

På udlejningsområdet koncen-
treres indsatsen om contai-
nere i størrelsen fra 13-21 m3, 
der udlejes til ethvert formål. 
”Vores udlejningsaktiviteter 
omfatter både stationære con-
tainere der tømmes med re-
gelmæssige mellemrum og en-
keltstående udlejninger. Over 
hele linjen leverer vi kvalitet 
til rimelige priser, og alle er 
velkomne til at kontakte os for 
nærmere information.”

ERHVERV FYN



ERHVERV FYN

Nybolig Langeland  
– vi garanterer  

en ordentlig handel  
Nybolig Langeland, 
der har til huse i 
Rudkøbings smukke 
centrum, har som vare-
mærke at sikre alle 
kunder en ordentlig 
handel. Forretningen 
samarbejder med  
Nykredit og Totalkredit, 
Nykredit Forsikring 
samt de lokale banker 
og advokater  
 

Nybolig Langeland ejes af 
statsaut. ejendomsmægler Mo-
gens Larsen. Udover indeha-
veren beskæftiger kontoret to 
fastansatte ejendomsmæglere 
og valuarer. »Vores aktivitets-
felt spænder vidt – vi formid-
ler alle boligformer herunder 
ejerlejligheder, andelsboliger 
og mindre landejendomme«, 
fortæller Mogens Larsen. »Fe-
rie- og fritidshuse er et om-
råde i stærk vækst.«

Bagenkop Strandpark 

»Et nyt spændende boligpro-
jekt med både helårs og ferie-
boliger er Bagenkop Strand-
park, der ligger midt i en af de 
smukkeste egne af Danmark. 
Turen til øens sydspids går ad 
snoede veje gennem et bak-

Nybolig Langeland  ved Mogens Larsen · Østergade 5 · 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 37 10 · 20 20 63 62 · 5900@nybolig.dk · www.nybolig.dk

ket landskab med bølgende 
marker, levende hegn og hyg-
gelige små landsbyer. I forhold 
til den fynske region i øvrigt 
er Sydlangeland det sted, 
der har flest solskinstimer 
om året. Alt tyder på, at Ba-
genkop i løbet af ganske få år 
bliver en fynsk miniudgave af 
Skagen.« 

Enestående beliggenhed

»Takket være Bagenkop 
Strandparks enestående be-
liggenhed på toppen af en høj 
bakke ved byens smukke kir-
ke, kan man året rundt nyde 
en helt fantastisk panorama-
udsigt over havet. Samtidig 
er byggeriet centralt placeret 
i forhold til områdets facili-
teter og attraktioner. Der er 
kun 200 m. til lystbådehavn 
og badestrand og en tilsva-
rende afstand til byens cen-
trum. Blandt de nærliggende 
attraktioner er det kendte 
naturreservat for vildheste 
samt den populære Østerskov 
Golfbane.«

Kvalitet fra yderst  
til inderst

»Bagenkop Strandpark består 
af 89 huse – 42 rækkehuse 
og 47 fritliggende huse, der 
alle er gennemisolerede og 
bygget som helårshuse. Både 
for helårs og ferieboligernes 
vedkommende er der ved 
materialevalget tænkt kvali-

tet fra yderst til inderst. Det 
skal være let at være husejer. 
Husenes udvendige beklæd-
ning er sibirisk lærk. Der er 
gulvvarme via fjernvarme, og 
boligerne er fuldt møblerede. 
Møblementet omfatter bl.a. 
32« Fladskærm m/indb. DVD 
samt et stereoanlæg. Badevæ-
relserne er udstyret med well-
ness-kabine. Der er installe-
ret et lækkert Svane køkken, 
og samtlige hårde hvidevarer 
er fra Siemens. Grundene er 
anlagt med græs, beplantning 
og fliser.«

En halv time fra Odense

»Folk har fået øjnene op for, 
at de får noget for pengene på 
Langeland. Prismæssigt spæn-
der husene i Bagenkop Strand-
park fra ca. 1.8-2.9 mio. kr., og 
der er god gang i salget. Når 
det gælder fast ejendom, falder 
prisniveauet allerede, når man 
passerer Svendborgsund. Rud-
købing er en driftig handels- og 
kulturby, og Langelands Kom-
munes visionsplaner for de 
kommende år opridser mange 
virkeligt spændende udvik-
lingsmuligheder. Fra 2009, når 
den fynske motorvej er færdig-
bygget, vil der kun være en god 
halv times kørsel fra Odense 
hertil. Alle er velkomne for 
mere information om Lange-
lands spændende boligmulig-
heder«.

ERHVERV FYN SEPTEMBER 2007 · 27



ERHVERV FYN

28 · ERHVERV FYN SEPTEMBER 2007

kan desuden vælge mellem at 
få slanger gravet ned eller en 
luft til vand unit, hvor ener-
gien tages fra udeluften.
– Varmepumperne er så effek-
tive i dag, at anlægget typisk 
er tjent hjem på mellem 5 og 
10 år, hvis man sammenlig-
ner med et oliefyret anlæg, 
siger Steffen Larsen. Vi tager 
selvfølgelig gerne ud og giver 
tilbud på levering og instal-
lering af jordvarmeanlæg som 
også med alt andet indenfor 
VVS og smedearbejde.

Sofus Larsen ApS står stærkt 
med Vølund jordvarmeanlæg
Der er travlhed hos VVS 
Comfort Sofus Larsen 
ApS, der gennem det 
seneste år har indgået 
en samarbejdsaftale med 
Vølund, der producerer 
jordvarmeanlæg, som 
for tiden er en af de helt 
store alternative  
energikilder

VVS Comfort Sofus Larsen 
ApS er aut. Gas – og vandme-
stre samt smedemestre og er 
et familiefirma, der i 1930 blev 
stiftet af Sofus Larsen. Senere 
kom sønnen Jørn Larsen med 
i firmaet, hvor det blev til 50 
år, og nu er det tredje genera-
tion, der driver firmaet.
– Jeg har været med i 10 år, 
siger Steffen Larsen, og vi er 

p.t. 10 i firmaet. Vi beskæfti-
ger os med alt indenfor VVS, 
og vi laver stål til byggeri, 
som blandt andet trapper, ge-
lændere og altaner.
– Lige nu er alternative ener-
gikilder oppe i tiden, fortsæt-
ter Steffen Larsen, og specielt 
jordvarme er efterspurgt. 
Grunden til at jordvarme er 
så populært er nok, at det er 
særdeles effektivt året rundt.
– Vi har et samarbejde med 
Vølund, der har lavet jordvar-
me i Norge, Sverige og Tysk-
land i flere år, – så det er gode 
gennemprøvede anlæg. 
Vølund er nu kommet med 
en ny model, Fighter 1250, 
så Vølund har anlæg til alle 
størrelser ejendomme. Man 

VVS Comfort Sofus Larsen ApS
Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44 · Mobil 22 10 51 51
sofuslarsen@yahoo.dk

Fighter1250Varmepumpe med jord, stald eller sø som varmekilde

Komplet unit til opvarmning 
af boligen, samt brugsvand



ERHVERV FYN SEPTEMBER 2007 · 29

Ung entreprenørvirksomhed 
i udvikling

Trods sine kun 24 år 
har entreprenør Sune 
Kaae gennem godt 
og vel et år drevet 
egen virksomhed. Det 
går rigtigt godt for 
det unge entreprenør-
firma, som lige nu 
befinder sig midt i en 
positiv udvikling  

Tom Knudsens Vej 21
Lohals · 5953 Tranekær

Tlf. 29 67 15 20
kaaesune@mail.dk

”Faktisk gik dét med at blive 
selvstændig og få fod un-
der eget bord overraskende 
hurtigt, idet jeg overtog min 
onkel Jens Jørgen Kaaes en-
treprenørforretning i samme 
øjeblik, han gik på efterløn”, 
smiler Sune Kaae. ”Min en-
treprenørvirksomhed drives 
som et enkeltmandsfirma, og 
det betyder, at jeg i løbet af en 
typisk arbejdsdag har mange 
funktionsmæssige kasketter 
i spil. Derfor er jeg også rig-
tigt glad for fra tid til anden 
at kunne trække på Jens 
Jørgens detaljerede viden og 
mangeårige brancheerfaring 
omkring de administrative 
sider af dét at drive sin egen 
virksomhed.”   

Fra udgravningsarbejde 
til renovering af haver

”Firmaets maskinpark består 
p.t. af tre gravemaskiner, hvor-

af de to er af minigravertypen 
og den tredje en rendegraver. 
Typiske arbejdsopgaver er 
støbning af fundamenter og 
udgravninger af alle slags. 
Eksempelvis har jeg leveret 
udgravningsarbejde til vand-
ledninger og el-kabler for hhv. 
Snøde Vandværk og Lange-
lands Elforsyning. I industri-
sammenhæng har jeg bl.a. 
medvirket i arbejdet omkring 
byggeri og etablering af siloer. 
På privatkundeområdet er fli-
selægning og renovering af ha-
ver en stor aktivitet. Lige nu 
er min primære målsætning 
at udvikle en sober lokalt fun-
deret entreprenørvirksomhed, 
der leverer service og kvalitet 
til tiden”, slutter Sune Kaae. 

ERHVERV FYN
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Pers Auto – et værksted 
med vokseværk

Der er travlhed i 
Pers Auto – både på 
værkstedet og i brugt-
vognsafdelingen.  
Firmaet, der bogstave-
ligt talt er ved at 
vokse fra de lokaler, 
hvor det har boet  
siden 1998, er på 
udkig efter et større 
domicil i området med 
plads til det hele

”Jeg startede Pers Auto som 
et enkeltmandsfirma for godt 
og vel 14 år siden”, beretter 
indehaver Per Theodorsen. ”I 
dag varetages firmaets dag-
lige administration af min 
kone Kirsten og den øvrige 
medarbejderstab tæller tre 

mekanikere, en autotekniker, 
en karosserismed samt to lær-
linge.” 

Veludført arbejde og 
korte leveringstider

”En gennemgående fælles-
nævner for vores måde at ar-
bejde på er, at vi altid sætter 
kvalitet i højsædet og går i 
dialog med kunderne omkring 
løsningen af de enkelte opga-
ver. Vi reparerer og service-
rer biler af alle mærker – lige 
fra veteranbiler til de nyeste 
modeller. Vi er specialister 
i Toyota og andre japanske 
mærker som Honda, Nissan 
og Hyundai. Værkstedet råder 
over det mest moderne udstyr, 
og vores dygtige medarbejdere 
holder sig gennem kurser og 
efteruddannelsesforløb hele 
tiden opdaterede med den 
nyeste viden på området. At 
arbejde med biler er en til-

lidssag, og både på service 
og reparationsområdet er vi 
kendt i lokalområdet for vores 
veludførte arbejde og korte 
leveringstider. Pers Auto har 
altid et godt tilbud. Kig ind el-
ler ring og hør nærmere…”

Pers Auto · AutoMester
Ellehaven 4F

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 55 56

persauto@persauto.dk
www.persauto.dk
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GØR BOLIGDRØMME TIL VIRKELIGHED!

Moderniseret og renoveret ejendomskompleks med potentiale for produktion, 
værksted, lager og stor beboelsesejendom. Komplekset består af 245 m2  be-
boelse i 2 plan med nye vandskurede facader, nye PVC-vinduer, døre, nyt 2-
strengs kloaksystem, nyt stort køkken/alrum etc. 315 m2  1 plans produktions-
/lagerbygning med højloftet isoleret søjlefri indretning samt kantine med bad og 
kontor, 2 nyere aluporte, nyere tag og tagkonstruktion, fyrrum med automatisk 
stokerfyr med silo. 110 m2 fritliggende isoleret lagerbygning. Beboelsen består af 
i stueplan: Bryggers, planforskudt badeværelse, stort nyt køkken/alrum, vinkel-
opholdsstue med spisestue, trappe til 1. sal samt soveværelse med skabsvæg. 
1. sal: Repos, 2 store gavlværelser, stort værelse, badeværelse, mellemgang og 
uudnyttet lofts-/depotrum. Overtagelse ca. 01.04.2008. Sag nr. 1204876

Pris:  3.950.000  Brutto:  25.476  Bolig/erhverv m2:  245 / 315  Stuer/vær.:  2/4
Udb.: 200.000  Netto:  19.482  Grund m2:  3503  Opført:  1900

Rummelig og total gennemrenoveret ejendomskompleks med 4.500 m2 grund 
på Grønnemosevej/Industriområde bestående af 263 m2 bolig/kontor og 362 m2 
erhvervsareal bestående af højloftet hal/garageanlæg samt isoleret værksted/la-
ger med rulle-/aluport. Smagfuld bolig indrettet i 2 plan med store lyse rum med 
klinke/plankegulve, nye badeværelser, nyindrettet 1. sal med store værelser og 
bad etc. Lukket sydvestvendt haveanlæg med overdækket lukket havestue/ter-
rasse. Af modernisering og renovering kan bl.a. nævnes nye vinduer, køkken, 
badeværelser, bryggers, nyindrettet 1. sal, nye el- og vvsinstallationer, kloakker, 
klinkegulve etc. Ejendommen er velegnet til lager, service og ekspanderende 
håndværksvirksomhed. Overtagelse efter aftale. Sag nr. 1204824

Pris:  5.500.000  Brutto: 35.063  Bolig/erhverv m2:  263/362  Stuer/vær.:  2/4 
Udb.: 275.000  Netto:  26.350 Grund m2:  4.500  Opført:  1907/1999

LØRDAGS
ÅBENT

KL. 10-12

Bernd Mittelsdorf
Statsaut. ejendomsmægler MDE

Lundevej 6 · 5700 Svendborg

Tlf.: 62 800 300
Se mere på www.estate-maeglerne.dk

BOLIG / ERHVERV – SVENDBORG BOLIG / ERHVERV – TVED
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Go' mad og stemning på 
Bagenkop Kro 

Bagenkop Kro · Østergade 15 · 5953 Bagenkop · Tlf. 62 56 13 04 · Mobil 21 27 77 10 · bagenkopkro@gmail.com 

Den 29. juli 2007  
åbnede Bagenkop Kro 
efter 15 års lukning. 
Værtsparret Marianne 
Sørensen og Flemming 
Johansen har skabt 
en moderne kro med 
unik atmosfære og 
bredspektret kulina-
risk stil. Gæsterne 
strømmer til fra nær 
og fjern.  

"Før jeg blev krovært, drev jeg 
gennem ni år Østerskov Cam-
ping i Humble og fik her et 
detaljeret kendskab til lokal-
området og dets mange mu-
ligheder", fortæller indehaver 
Flemming Johansen. "Sydlan-
geland byder på en perlerække 
af mageløse oplevelser – både 
i naturen og på det rekreative 
område. Bagenkop Kro ligger 
kun ca. 50 m fra byens spæn-
dende havneområde, der på 
én gang rummer et aktivt fi-
skeri, en topmoderne marina 
og et malerisk boligområde i 
dynamisk udvikling. Blandt 
vores nærmeste naboer er en 
naturpark med vilde heste, en 
golfbane og et udbud af fiske- 
og bademuligheder, der bare 
siger spar to. Dyreliv, strand, 
fiskeri og golf – Sydlangeland 
har det hele.”   

Nyt og gammelt mødes

”Marianne og jeg er meget gla-
de for den positive modtagelse 
og opbakning, vi er blevet 
mødt med. I forbindelse med 
åbningsreceptionen havde vi i 
løbet af dagen besøg af 250 lo-
kale borgere, og deres opbak-
ning har bidt sig fast. Vi har 
gæster dagen igennem.” Den 
smukke krobygning er nyre-
noveret fra kælder til kvist. 
De lyse venlige lokaler præ-
ges af enkelhed og rene linjer. 
"Vi har stræbt efter at forene 

et vist moderne islæt med re-
spekten for de historiske loka-
ler. Den på Langeland bosid-
dende billedkunstner Mogens 
Sjøgaard har udsmykket en af 
kroens vægge med et smukt 
maleri inspireret af et lokalt 
strandparti. Den nyopførte ter-
rasse er et velbesøgt udflugts-
mål blandt gæsterne. Her kan 
man nyde solskinnet, og så er 
terrassen samtidig det eneste 
sted på Bagenkop Kro, hvor 
det er tilladt at ryge", smiler 
Flemming Johansen. 

Åbent hele ugen

Spisekortet spænder fra fro-
kostanretninger over kaffe/
kage til aftenmenuer, hvor 
gæsterne vælger frit mellem 
buffet og a la carte. Bagenkop 
Kro har åbent hele ugen. Alle 
dage fra kl. 12-21 – også lør-
dage og søndage. Kroens total-
kapacitet på 230 gæster forde-
ler sig på 130 personer i den 
store sal, mens de tre mindre 
lokaler rummer henholdsvis 
50, 30 og 20 personer. 

Populære ål  
og rødspætter 

"Et naturligt kulinarisk spe-
ciale er fisk og skaldyr", beret-
ter kok Marianne Sørensen. 
"Vi har eget minirøgeri og 
fører et bredt udvalg af friske 
røgvarer. En populær fiskeret 
er vores pandestegte rødspæt-
ter. De overgås kun i populari-
tet af vores stegte ål, der skal 
bestilles dagen i forvejen. De 
stegte ål serveres med valgfri 
garniture – f.eks. hvide kar-
tofler og persille- eller peber-
rodssovs.”

Succes med buffeter og 
gammeldags mad

"Udover fiskespecialiteterne 
har vi masser af god gammel-
dags kromad på programmet. 
I denne sæson har persille-
fyldte kyllinger med brun sovs 
og kartofler været det helt sto-
re hit. Dagens Ret kan f.eks. 
være frikadeller med stuvede 
ærter og gulerødder. Også 

gammeldags søndagsmad er 
populært. Her taler vi om ok-
sesteg med brun sovs, kartof-
ler og surt og svinekam med 
brun sovs, kartofler og rødkål 
m.m.  Fredag og lørdag aften 
byder vi året igennem på buf-
feter – bl.a. med røgede fiske-
specialiteter, tarteletter med 
høns i asparges, mørbradbøf 
med champignons a la creme, 
stegt culotte med flødestuvede 
kartofler samt tzatziki og an-
dre salater. Som kronen på 
værket kan gæsterne vælge 
frit mellem kaffe og forskel-
lige isdesserter.”

Nyrenoveret sal  
på 160 m2

Bagenkop Kro spænder vidt 
– fra konfirmationer og bryl-
lupper over barnedåbsfester 
og fødselsdage, til jubilæer, 
firmafester og receptioner. 
"Til Mortensaften vil en nyre-
noveret sal på 160 m2 stå klar 
til at modtage de feststemte 
gæster", afrunder Flemming 
Johansen. "Op til jul afvikler 
vi en hel serie festlige totalar-
rangementer med stor buffet, 
musikalsk underholdning og 
det hele. Bagenkop Kro er en 
ideel ramme om festlige be-
givenheder. Vi imødekommer 
vores kunders ønsker."        
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· Biobrændsel · Centralvarme
· Fjernvarme · Vand & Sanitet
· Solvarme · Oliefyrsservice
· Blik

John Demant

Tlf. 30 11 60 70
www.demant-vvs.dk
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LANGELANDS
TAXI & BUSSER

62 57 22 26
Ved Henrik Christensen

Med speciale  
i kvalitetsløsninger

Flere og flere dan-
skere har opdaget, at 
det betaler sig at kon-
sultere en fagmand, 
før man kaster sig 
ud i nyindkøb af døre 
og vinduer. Vindues-
specialisten er et  
konsulent- og salgsfir-
ma med speciale i dør- 
og vinduesløsninger 
af høj kvalitet

”Vinduesspecialistens primære 
kunder og samarbejdspartnere 
er tømrermestre og dermed be-
slægtede aktører i byggebran-

Vinduesspecialisten
ved Dan Øbro

Kassebøllevej 28A
Kassebølle

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 41 18

Mobil 40 40 57 50
oebro-fyn@mail.dk

chen”, fortæller indehaver Dan 
Øbro. ”En del af mit virkefelt 
er tilrettelæggelse og afvikling 
af temaudstillinger i deres regi 
med fokus på døre og vinduer. 
Her leverer jeg både generel 
produktinformation og konkre-
te salgstilbud. Vinduesspeciali-
stens varemærke er individuelle 
løsninger, der harmonerer med 
den enkelte kundes ønsker.” 

Danske produkter er 
uovertrufne

Vinduesspecialisten besøger 
også privatkunder, virksomhe-
der og institutioner. ”Ved disse 
konsulentbesøg stiller jeg min 
viden til rådighed og fungerer 
på den måde både som rådgiver 
og sælger”, beretter Dan Øbro. 
”Når det gælder kvaliteter som 

holdbarhed, håndværksmæssig 
udførelse, miljørigtighed og de-
sign er dansk producerede døre 
og vinduer simpelthen bare 
uovertrufne. Derfor kan Vin-
duesspecialisten udelukkende 
anbefale danske produkter i 
high end klassen. Det er kva-
liteten, der tæller, og Vindues-
specialisten samarbejder med 
de eksklusive danske dør- og 
vinduesfabrikanter STM, EC 
Søllested og Skjern Vinduer.” 

Alt i salg og opsætning af
Digitale antenner og parabolanlæg
Digitalebokse – Fællesanteneanlæg

Tlf. 62 51 19 46 · Mobil 20 45 19 46

Bøgeløkken 2 · Thurø · 5700 Svendborg · Tlf. 2216 1343
jpxpressen@webspeed.dk · www.jp-xpressen.dk 

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk
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LINDELSE
Godstransport ApS

★ Vognmandskørsel
★ Køletransport
★ Multitrækker
★ Containerudlejning
★ Grus og sten

Langegade 24 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 57 12 06 · 40 45 71 70 ·  Fax 62 57 10 51 

Kan leveres 
med lille bil 

 Loka
Træbriketter

Afhentet kr. 1.895,-

Kildemosevej 3 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 20 02 · 20 61 93 09

E-mail: willy.edvardsen@get2net.dk

Vandbaserede produkter 
– til gavn for miljø og  
medarbejdere

Fuglsbølle Autolakering
Fuglsbøllevejen 18 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 11 85 · Mobil 21 91 50 06

fuglsboelle-autolakering@mail.dk

Fra nytår 2007 har 
Fuglsbølle Autolake-
ring udelukkende kørt 
med vandbaserede 
produkter. Det har 
betydet store forbed-
ringer – både i generel 
miljømæssig hense-
ende, og når det  
gælder medarbejdernes 
trivsel i hverdagen 

”Også efter vores vellykkede 
omstilling til vandbaserede 
produkter er værkstedets pri-
mære aktiviteter koncentreret 
på automobilområdet”, beret-
ter indehaver Brian Petersen. 
”Fuglsbølle Autolakering er 
en del af et velfungerende 
samarbejde med de langeland-
ske bilforhandlere. Også når 
det gælder forsikringsskader, 
kører vores værksted for fuld 
kraft. Kort sagt er der lige nu 
så meget fart på branchen, at 
vi for at følge med har udvidet 

medarbejderstaben med en 
lærling, så værkstedet i dag 
tæller fire ansatte.” 

Kun fantasien sætter 
grænser

”Håndværksmæssigt spæn-
der Fuglsbølle Autolakering 
fra traditionelle opgaver til 
avancerede ombygninger og 
andre specialopgaver – f.eks. 
i forbindelse med veteran- og 
racerbiler. Derudover løser 
værkstedet en række special-
opgaver udenfor autoområ-

det. F.eks. udnytter vi vores 
kapacitet til at løse en række 
lakerings- og renoveringsop-
gaver på inventarområdet. Vi 
tager borde, stole, reoler, køk-
kenelementer og andre emner 
under behandling. Faktisk er 
det kun fantasien, der sætter 
grænser for vores aktivite-
ter. Der er noget om snakken 
– når du har ridser i lakken. 
Ring og hør nærmere...”

AUT. EL-INSTALLATØR

Toni Madsen
Lejbølle

62 59 11 91
Toni 20 32 21 95
Butik og installation

lenevmadsen@jubii.dk

LEV  VEL
MED  EL
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Autohjælpens bilsalg boomer
Autohjælpen har  
udvidet salgsaktivi-
teterne på brugtbil-
området betydeligt. I 
efteråret 2006 ind-
drog firmaet et areal 
overfor værkstedet til 
udstillingsbrug og har 
i august 2007 ansat 
en ny medarbejder til 
klargøring af biler    

Autohjælpen · Tryggelev 6 · 5932 Humble
Finn & Daniel Tornhøj

Tlf. 62 56 11 10 · 21 61 07 31 · autohjalpen@mail.dk

”Vi fører alle bilmærker og har 
typisk omkring 50 brugtvog-
ne på lager”, fortæller Daniel 
Tornhøj, der sammen med sin 
far Finn driver familiefirmaet 
Autohjælpen. ”Vi er medlem 
af CAD og er også leverings-
dygtige i fabriksnye biler. Især 
vores udbud af brugtvogne 
appellerer til enhver penge-
pung og smag. Her spænder vi 
prismæssigt fra ca. 10.000 kr. 
til op over en halv million. En 
stor del af vores bilsalg fore-
går via internettet og kun-
derne strømmer til fra hele 
landet.” 

Vi skaffer alt

På værkstedssiden råder Auto-
hjælpen over alt nødvendigt 
grej til reparation og service-
ring af alle bilmærker. En 
stor aktivitet er forsikrings-
skader. Det overvejende fler-
tal af kunderne er private fra 
Langeland og Fyn, men Auto-
hjælpen servicerer også en del 
større erhvervskunder. Både 
værksted og autotransport har 

telefonisk døgnvagt. Blandt 
Autohjælpens mindre aktivi-
teter er salg og reparation af 
el-scootere, havemaskiner og 
cykler. ”Traileren burde op-
træde i det danske rigsvåben, 
for den er vel nærmest blevet 
vores nationalkøretøj”, smiler 
Finn Tornhøj. ”Som noget nyt 
er Autohjælpen nu leverings-
dygtig i Variant Trailere i en-
hver størrelse og udformning. 
Vi kan i det hele taget skaffe 
så godt som alt indenfor vores 
aktivitetsområder.”  

FRUENLUND HAVE  
OG ANLÆG
· Græssåning med stenlægningsfræser
· Snerydning
· Gravearbejde
· Græsslåning
· Belægningsarbejde
· Hækkeklipning
· Fræsning
 · Salg af granit skærver og grus

Ved Ole Skytte Jørgensen
Torpevej 1 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 54 12 · 40 54 15 33
fruenlund@mail.dk



36 · ERHVERV FYN SEPTEMBER 2007

HUMBLE RADIO
ved Poul A. Hansen

62 57 11 14
Radio og TV · Paraboler

Salg · Service · Reparationer

Hovedgaden 43 · 5932 Humble

• Den moderne brændeovn kører på træpiller

• Ovnen kan programmeres til automatisk drift

• Ovnene kan fjernbetjenes via mobil

 VI FORHANDLER:

• Moderne brændeovne
• Traditionelle brændeovne
• Stålskorstene
• Træpiller

Ristingevej 46 • 5932 Humble • www.olsenallround.dk  

FREMTIDENS
BRÆNDEOVN

Olsen er en all-round
virksomhed beliggende
på Sydlangeland.

Som vores slogan lyder:
Vil du have et godt
minde, så lad os hjælpe
dig »ude & inde«

Nordea Bank giver  
”Gratis hverdag” til alle
Med ”Gratis hverdag” 
lancerede Nordea 
Bank pr. 1. august et 
nyskabende koncept 
indenfor kundepleje. 
Alle bankens kunder 
– private såvel som 
foreningskunder og 
erhvervsdrivende er 
omfattet af det ny 
koncept

”Med ”Gratis hverdag” kan 
alle vores kunder få gratis 
oprettelse af Visa Dankort”, 
beretter filialdirektør Anne-
marie Andersen. Det er end-
videre en del af konceptet, at 
gebyrerne på betaling af reg-
ninger til danske kreditorer 
og pengeoverførsler til kunder 

Nordea Bank
Østergade 39
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 11 04

i andre danske pengeinstitut-
ter via Netbank bortfalder. 
”Gratis Hverdag” er hurtigt 
blevet et kæmpe hit. Godt og 
vel 20% af kunderne i Nor-
dea Bank Rudkøbing har al-
lerede tilmeldt sig ordningen. 
Alle, der er fyldt 18 år og har 
adgang til Netbank, kan til-
melde sig ”Gratis hverdag”. 
Når man er med i ordningen, 
modtager man kontoudskrif-
ter, BS-oversigter og andre 
forsendelser fra banken elek-
tronisk i Netbank.”

MasterCard Gold til  
Fordel Plus kunder

”Nordea Banks Fordel Plus 
kunder har som en ekstra ser-
vice mulighed for at få opret-
tet et gratis MasterCard Gold, 
hvortil der er knyttet en lang 
række rabatter og fordelagtige 
tilbud. Kortet inkluderer en 

favorabel forsikringsordning, 
der dækker køb af en række 
forbrugsgoder som f.eks. hvi-
devarer og computerudstyr. 
Endelig indeholder Master-
Card Gold en rejseforsikring, 
der bl.a. dækker afbestilling, 
lægebehandling og hjemrejse 
ved akut opstået sygdom. 50% 
af vores kunder er Fordel Plus 
kunder, og de har nu mulig-
hed for helt omkostningsfrit 
at erhverve sig et MasterCard 
Gold, og dermed få del i ban-
kens bedste tilbud. Master-
Card Gold er et kreditkort 
med op til 40 dages kredit, og 
det giver ekstra økonomisk 
råderum – både på ferie- og 
forretningsrejsen”.

Nordea Bank
Ristingevej 9
5932 Humble
Tlf. 62 57 12 13

ERHVERV FYN
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Driftigt langelandsk  
familiefirma
Det langelandske familiefirma Bjarne Kaae A/S inddeler sine mangeartede aktiviteter i en  
murer-, en entreprenør- og en vognmandsafdeling. Den driftige virksomhed startedes i 1977 som 
et enkeltmandsfirma i murerbranchen 

Østervej 12 · 5935 Bagenkop · Tlf. 62 56 17 40 · 40 44 17 40 · bjarnekaae@mail.dk

”Her i 2007 beskæftiger virk-
somheden 18 personer fordelt på 
fire murere, seks entreprenører, 
fem chauffører og tre admini-
strative medarbejdere”, fortæl-
ler firmaets stifter og indehaver 
Bjarne Kaae. ”Alligevel er vi i 
bund og grund et familiefirma. 
Min kone Kirsten tager sig af 
den administrative dimension, 
og vores søn Jacob, der kom med 
i firmaet i 2002, deler ledelses-
ansvaret med mig.”   

9,3 kilometer kloakrør

”Entreprenørafdelingen råder 
over en stor og velassorteret 
maskinpark fra 1,5 til 24 tons. 
Rent opgavemæssigt spænder 
vi over enhver form for anlægs-, 

kloak- og spildevandsarbejder. 
Typiske opgaver er etablering 
af spildevands- og kloaklednin-
ger. F.eks. har vi etableret de 
nye kloakledninger i Vindeby og 
Illebølle og her lagt hhv. 7,2 og 
2,1 kilometer rør. Vores speciale 
er udskiftning af bykloaker, 
og vi har i den forbindelse løst 
mange opgaver i Rudkøbing og 
Lohals. I vintermånederne har 
vi saltning og snerydning over 
hele Langeland og Tåsinge på 
programmet.”     

Alsidigt anlægsarbejde

”På anlægsfronten spænder 
vi fra småopgaver i privat regi 
til de helt store kommunale og 
statslige projekter. Et større 

projekt var etableringen af en 
dæmning ved Tryggelev Nor. 
Her kørte vi 2000 m3 lerjord ud 
og lavede samtidig en stenkast-
ning. Firmaet har også vareta-
get en større udvidelse af klub-
huset ved Langelands Golfklub 
på Østerskov. Her gjaldt det 
etableringen af en terrasse og 
et gammeldags stendige. Der-
udover medvirkede vi ved ud-
bygningen af Tryggelev trans-
formatorstation. Endelig har 
vi etableret hele Øhavs-stien 
på Langeland og Siø. Lige nu 
gælder det en række parcelhus-
byggerier – bl.a. i Bagenkop. 
Overalt står vi for kvalitet i 
arbejdet...”

ERHVERV FYN

Emmerbøllevej 24 · DK-5953 Tranekær · Tel. +45 62 59 12 26 · Fax +45 62 59 12 28 · e-mail: info@emmerbolle.dk

www.emmerbolle.dk

GRATIS

min. 25°C

Egen strand og kæmpe pool
Masser af aktivitets- og overnatningsmuligheder
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Nystartet malerfirma med 
vind i sejlene

Malerfirma Maiken 
Svan, der startede i 
april 2007, løser alle til 
faget hørende opgaver. 
Firmaet sætter kvalitet 
i højsædet – veludført 
arbejde leveret til 
tiden. Lige fra dag et 
har der været fart på, 
og virksomheden er i 
stabil udvikling

”Jeg udfører alle tænkelige 
opgaver indenfor faget – fra 
traditionelt malerarbejde over 
stuk og tapetseringer til ma-
ling og renovering af facader”, 
fortæller indehaver Maiken 
Svan, der driver sit firma som 
et soloforetagende. ”Det pas-
ser mig fint at køre solo, og ar-

Møllevænget 6
Helsned · 5932 Humble

Tlf. 62 51 59 52
Mobil 20 65 16 61

chateau-helsned@os.dk

bejdsmæssigt kommer jeg hele 
den faglige palet rundt. Jeg 
løser en bred vifte af opgaver 
i hele boligen både udvendigt 
og indvendigt – fra facader, 
vinduer, døre og karme over 
trapper og opgange til forskel-
ligt inventar.” 

Seriøs og  
kvalitetsbevidst

”Min primære målsætning 
som nystartet selvstændig 
erhvervsdrivende er, at mit 
firma bliver kendt i lokalom-
rådet som en seriøs og kvali-
tetsbevidst virksomhed. Jeg 
betjener først og fremmest 
privatkunder, og opgaverne 
kan være alt fra maling af 
enkelt væg til større renove-
ringsarbejder. Kundekredsen 
er rent geografisk koncentre-
ret omkring Langeland med 
lejlighedsvise afstikkere til 
Svendborg-området. Jeg sæt-

ter en stor ære i at overdrage 
et stykke tilfredsstillende 
arbejde til kunden uanset op-
gavens omfang. De centrale 
nøgleord er kvalitet leveret 
til tiden – og dét til en kon-
kurrencedygtig pris, slutter 
Maiken Svan. ”Ring og hør 
nærmere.” 

Lyders TAXi & BUSSER
Langeland

Lyders Taxi koncentrerer sig om at løse følgende kørselsopgaver professionelt  og sikkerheds-
mæssigt forsvarligt.

Taxikørsel
Lyders Taxi har døgnvagt på vor telefon hvorfor, at vi kan tilkaldes til almindelig taxikørsel med 
få minutters varsel 24 timer i døgnet. Taxikørslen udføres med vor 6 eller 8 prs. taxier.

Forenings-/handicapkørsel
I kraft af vores alsidige udbud af busser i forskellige størrelser kan vi altid matche antallet af 
passagerer med bussens størrelse. Derfor er Lyders Taxi det foretrukne selskab for mange 
sportsklubber, offentlige institutioner og foreninger der ser en økonomisk fordel i at bussen 
passer til det aktuelle formål, heriblandt hensyntagen til eventuelle handicappede passagerer, 
mængden af bagage osv.

Buskørsel 
Lyders Taxi udfører rutekørsel for Fynbus ligesom at virksomheden udfører alle former for 
turistkørsel i ind- og udland.  Med et fast og tæt samarbejde med en af branchens største og 
mest respekterede busselskaber sikres det at Lyders Taxi har kapacitet nok uanset opgavens 
omfang.

Lyders TAXi & BUSSER v/Leif Lyder

Telefon 6257 1077
www.taxisyd.dk · taxisyd@worldonline.dk

DIN LOKALE TAXI

Turistkørsel · Selskabskørsel · Liftbusser · Taxikørsel
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Aut. Kloakmester Kristian Vilum

Mosevænget 17
Kulepile · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 46 20 · 23 26 46 20

ALT TØMRER-, SNEDKER- OG
GLASARBEJDE UDFØRES

Tlf. 62 55 25 66 · Bil  24 42 00 66
Fax 62 55 25 67

Ennebøllevej 12B · 5953 Tranekær

Alsidigt bilværksted og 
BOSCH servicecenter

”Hvad alsidighed angår, er 
Rudkøbing Auto så godt med, 
som en virksomhed overhove-
det kan komme”, smiler in-
dehaver Jørgen Nielsen. ”Vi 
servicerer og reparerer alle 
bilmærker, og kundens nybil-
garanti opretholdes uanset 
hvor bilen er købt. Vores kun-

degruppe dækker hele Lange-
land.” 

Specialist i BOSCH

”Som BOSCH CAR SERVICE 
center har vi stor viden om 
de mange integrerede kom-
ponenter af elektronisk art, 
der styrer en moderne bils 
funktioner. Disse komponen-
ter styrer alt – fra bilens mo-
tor til dens bremse-, låse- og 
tændingssystem. Mange af 
komponenterne er opfundet 
af BOSCH, og det giver os 
stor know how og kapacitet 
på dette område. Vi deltager 
i en række vigtige kursus- og 
efteruddannelsesforløb, der 
fører vores medarbejdere tek-
nisk up to date og sætter dem 

i stand til at give kunderne 
den helt rigtige rådgivning. 
Rudkøbing Auto er OBS på 
den seneste udvikling.”
  
Vi fører alle bilmærker
”Sidst men ikke mindst er 
handel med brugte biler en 
stor aktivitet for os. Rudkø-
bing Auto fører alle bilmær-
ker. Stort set er der ikke den 
bil, vi ikke kan skaffe, afrun-
der Jørgen Nielsen. Kig ind 
og se nærmere på vores store 
udbud.”

Rudkøbing Auto grundlagdes i 1990 som et rullende værksted på landbrugsområdet. I dag er 
virksomheden et all round Bosch værksted og servicecenter, der udover indehaver Jørgen Nielsen 
beskæftiger to svende og en lærling

Rudkøbing Auto
Humblevej 78B · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 29 75

rudkoebingauto@boschcarservice.dk
rudkoebingauto.boschcarservice.dk
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Langeland opruster
Vi kan, vi vil og vi gør

Turist- og erhvervsforeningen 
har netop underskrevet sam-
arbejdsaftale om erhvervsser-
vice med Væksthus Syddan-
mark, hvilket betyder, at der 
er en gensidig forpligtigelse 
til at gå ind i en sparring og 
et udviklingsforløb med lan-
gelandske iværksættere og 
eksisterende virksomheder.
Turist- og erhvervsforeningens 
direktør Anne Mette Wandsøe 
tager sig af rådgivning og 
sparring omkring lokale for-
hold, etablering af netværker 
og samarbejder på Langeland, 
gennemførelse af en lokal er-
hvervsmesse i efteråret 2008 
samt profilering af Langeland, 
som et godt sted at bo og et 
godt sted at drive virksomhed.
Turist- og erhvervsforeningen 
kan nu efter samarbejdsaf-
talens underskrivelse tilbyde 
vækstvirksomheder og vækst-
iværksættere en specialise-
ret vejledning via Væksthus 
Syddanmark. Blandt andet 

omkring opfindelser, produk-
tionsoptimering, internatio-
nalisering, innovation og ka-
pitalformidling.
Der af holdes et fællesarran-
gement den 31. oktober 2007 
for langelandske iværksættere 
og virksomheder, hvor Vækst-
hus Syddanmark vil komme 
til Langeland og præsenterer 
deres kompetencer.

På turist- og erhvervsforenin-
gens kontor i Rudkøbing dri-
ves, som hidtil et professionelt 

I bureau, som arbejder sam-
men med VisitDenmark, Fyn 
Tour og i særdeleshed de øvri-
ge sydfynske turistforeninger. 
Turist- og erhvervsforeningen 
deltager endvidere aktivt i ud-
viklingen og markedsføringen 
af det sydfynske område som 
location for filmoptagelser. 
Derudover arbejdes fortsat på 
markedsføring af Langeland, 
som et perfekt sted for lystfi-
skeri og udbredelsen af kend-
skabet til Langelands store 
naturpotentialer.

Turist- og erhvervsforeningens 
nyeste aktivitet, er at være 
sekretariat for den ny etable-
rede lokaleaktionsgruppe for 
Langeland. Dette samarbejde 
skulle gerne være med til, at 
sikre at hele Langeland – fra 
nordspidsen til sydspidsen 
kommer med i udviklingen.
Langeland blomster lige nu, 
der er stor aktivitet hos de lan-
gelandske kunstnere – men 
hvad der er endnu vigtigere, 
de øvrige erhvervs- og turist-
virksomheder er også blevet 
bedre til, at tænke det krea-
tive potentiale ind. Turist- og 
erhvervsforeningen håber så-
ledes på, at det arrangement 
de langelandske kunstnere, 
har afholdt i påsken de senere 
år i højere grad bliver en fæl-
les begivenhed, med åbne døre 
hos overnatnings- og spise-
steder. Anne Mette Wandsøe 
udtaler, at det er den slags ar-
rangementer, der på sigt skal 
skaffe nye turister og fastbo-
ende på Langeland

Gitte Rahbek · Pia Hartmann · Heidi Karlsen · Anne Mette Wandsøe

Vagn Erik Sørensen

Telefon 62 51 10 80
E-mail: byens-taxi@get2net.dk
www.byenstaxi-langeland.dk

Taxai-, handicap- og 
selskabskørsel udføres!

Langelands Motor Co. ApS

Brogade 13 b · Rudkøbing · Tlf. 62 51 20 29 · langelandsmotor@mail.dk

Autolak-Experten ApS
Aasiaatvej 7B 

5700 Svendborg
Mobil: 21 22 77 13

info@autolak-experten.dk

Alle opgaver indenfor autolakering udføres



Langeland rykker tættere 
på resten af Danmark

Langeland Kommune har 
netop udarbejdet forslag til 
strategi for den fremtidige 
udvikling. Strategien er am-
bitiøs med angivelse af vi-
sionerne for den fremtidige 
udvikling samt tilknyttede 
indsatsområder. I strategien 
er bosætning og etableringen 
af nye spændende boliger med 
en attraktiv beliggenhed det 
tværgående tema.
– Langeland har noget helt 
særligt at byde på i fremti-
den for moderne familier og 
for fremtidens erhverv. Der er 
havet omkring os, enestående 
natur- og kulturlandskaber, 
den fantastiske kulturarv, 
fritidslivet, kunsten, kultu-
ren, arkitekturen og meget 
mere. Vi tror på Langeland 
som et sted, hvor bosætning, 
fritidsliv, turisme og erhverv 
blomstrer side om side i tæt 
sammenhæng med de natur-
skønne omgivelser, siger borg-
mester Knud Gether. Endvi-
dere vil man fremover kunne 
nå eksempelvis trekantsom-
rådet inden for en time. Det 
giver helt nye perspektiver for 
bosætningen.
– Vi byder på et liv, hvor mo-
derne mennesker kan udfolde 

Med den nye motorvej mellem Odense og Svendborg bliver der på Langeland tale om øget  
tilgængelighed og væsentligt reducerede transporttider. Langeland rykker så at sige tættere på 
resten af Danmark. Den nye sammenlagte kommune på Langeland er helt opmærksom på de nye 
muligheder, og der er stort fokus på at udnytte disse. Grundlaget er en fortsat bæredygtig  
udvikling, hvor omdrejningspunktet er etableringen af spændende nye boliger, moderne fritids-  
og servicetilbud, rekreative aktiviteter, oplevelser m.m.

sig fuldt ud – både hvad angår 
karriere, familie- og fritids-
liv. Der etableres spændende 
moderne boliger, som lever 
op til kravene fra fremtidens 
familier. Boligerne placeres 
med en særlig attraktiv belig-
genhed og i tæt tilknytning til 
service- og fritidstilbud i øv-
rigt. De enestående opvækst-
vilkår for børn og unge og lav 
kriminalitet er fortsat i fokus, 
og kvaliteten af servicetilbu-
dene udvikles løbende, tilføjer 
borgmesteren.
Og det hele er ikke blot visio-
ner. Der er både politisk vilje 
og handling bag ordene. Lan-
geland Kommune har netop 
indgået en såkaldt udviklings-
aftale med Staten. Aftalen be-
tyder at Langeland Kommune 
nu har fået bragt det økono-
miske grundlag i orden. Af-
talen omfatter et særtilskud i 
de næste 4 år. Særtilskuddet 
giver kommunen økonomisk 
sikkerhed på kort sigt, og skal 
sammen med kommunens 
egne udviklingstiltag føre til, 
at der skabes en robust økono-
mi på længere sigt. Herudover 
har kommunen fået mulighed 
for at finansiere opførelsen af 
en helt ny skole i Rudkøbing 

som et led i kommunens sam-
lede visionsplan. Det er pla-
nen, at det nye skolebyggeri 
også kommer til at omfatte 
en ny idrætshal, boldbaner, 
svømmesal, fritidsaktiviteter 
og øvrige faciliteter. Det er 
forudsætningen, at den nye 
skole står klar til brug allere-
de i august 2009. Skolen tæn-
kes etableret som et offentligt 
– privat samarbejde.
I øjeblikket er der travlhed 
med at føre planerne ud i li-
vet. Og der er mange ender, 
som skal nå sammen. De fysi-
ske rammer og planlægnings-
grundlaget skal tilvejebrin-
ges, og der skal tiltrækkes 
mennesker og investeringer 
i øvrigt. Man kan mærke at 
aktivitetsniveauet er højt, og 
at opgaverne er særlig priori-
teret.
–   Der er ingen vej udenom. Vi 
skal kunne matche behovene 
hos moderne familier. Vi er 
derfor parate til at skabe den 
fornødne udvikling i harmoni 
med området i øvrigt. Der 
skal også tænkes nye tanker 
og i nye løsningsmuligheder 
på alle fronter, afslutter borg-
mester Knud Gether.

Langeland Kommune
Fredensvej 1

5900 Rudkøbing
Tlf 6351 6000

post@langelandkommune.dk
www.langelandskommune.dk
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Øhavs Revision  
i nye omgivelser

”Gennem det sidste års tid har 
Øhavs Revision kunnet regi-
strere en stabil kundetilgang 
– især fra Langeland, øerne og 
Sydfyn”, fortæller Hanne Jæger. 
”Kundetilvæksten er koncentre-
ret omkring vores primære ak-
tivitetsområder – handel, hånd-
værk, gartneri og landbrug.” 

Ny medarbejder

”Pr. 1. november 2007 ansættes 
bogholder og revisorassistent 
Birgit Lenschau Andersen, 
som dermed bliver firmaets 
første medarbejder udover mig 
selv. Med Birgit ombord skær-
pes vores kompetencer på om-
råder som lønregnskab og all 

Øhavs Revision · Fredmosevej 12 · 5932 Humble
Tlf. 63 56 00 22 · hannejaeger@oehavsrevision.dk

round bogføring. Vi har planer 
om at starte en online bogfø-
ringsservice, gennem hvilken 
vi kan gå ind i kundens eget 
bogholderisystem og her være 
behjælpelige med løsningen af 
forskellige opgaver.”    

Høj kvalitet til aftalt tid

”Øhavs Revision har som gen-
nemgående varemærke at 
levere et stykke veludført ar-
bejde af høj kvalitet til aftalt 
tid – alt sammen til en for-
nuftig pris. Vi er engagerede 
mennesker og skræddersyr på 
basis af en god dialog vores 
løsningsmodeller efter den en-
kelte kundes behov.”  

Efter to års succesfuld revisionsvirksomhed på Langeland er Øhavs Revision med indehaver Hanne 
Jæger i spidsen flyttet ind i et nyt firmadomicil på 65 m2 – helt uden at skifte adresse. 

1. november ansættes den første medarbejder

ERHVERV FYN

Blundstone Sikkerhedsstøvle
Model 305 eller 307. Brun eller sort.

Stødabsorberende såler, SUPER-stærke.
Kraftigt læder. Velegnet til industrien.
Landbruget. Fritiden. Faktisk VANE-

dannende. Endnu en australsk skønhed
fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14
Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33

Butiksindehaver Carsten Eriksen
Mob. 61 55 00 00

Erhverskonsulent Carsten Olsen 
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07
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Røjle Trapper fremstilles i alle typer:

• spindel
• kvartsvings
• ligeløbs 90° repos
• 180° repos
• 180° svingtrapper

Vore moderne smedejernstrapper er udført i takt med tidens krav 
– derfor kan trapperne altid indpasses – som et elegant  
interiør – i harmoni med vor tids byggeri.

Vi fremstiller ikke blot vort omfattende standardprogram, men også i 
vid udstrækning trapper i special udførelse, som vist her på siden.

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed 
med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det  
vores idé altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens  
forventninger i henhold til den indgåede aftale.

Vi sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Send en mail eller ring for et  
uforpligtende tilbud 

Røjle Trapper A/S
– Når de vil ovenpå…

Trapper til ethvert formål efter kundens ønske

Søndenbro 21 . 5935 Bagenkop . Telefon 62 56 14 54 . www.roejletrapper.dk

Alt indenfor smedejernstrapper, altaner, låger, gelændere, stålkontruktioner og smedearbejde

Kohavevej 10 · 5750 Ringe · Tlf. 63 62 00 03 · Mobil 40 37 02 03 · post@esmann-entreprise.dk · www.esmann-entreprise.dk

Esmann tager sig af  
udenomsarealerne
Et stort speciale for Esmann Entreprise, der 
grundlagdes af indehaver Flemming Esmann i 
1999, er forskellige former for vedligeholdelse 
af udenomsarealer for butikscentre,  
virksomheder og institutioner

”Esmann Entreprise er medlem af Brancheforeningen Danske 
Anlægsgartnere. Vi er således omfattet af branchens anke-

nævn og garantifond. Vi henvender os primært til virksomhe-
der, institutioner og boligforeninger.” 
 
Fordelagtige abonnementsaftaler
”Når det gælder pasning og vedligehold af udenomsarealer, har 
vi det nødvendige mandskab og maskineri til en fagligt og øko-
nomisk fornuftig løsning af de opgaver, man støder på i den for-
bindelse. Vores specialudviklede suge og fejemaskiner er meget 
ofte på arbejde på parkeringsarealerne omkring butikscentre, 
fabrikker og institutioner over hele Fyn. Maskinerne er udsty-
ret med vandforstøveranlæg så støv ikke generer omgivelserne.
Vores plæneklippere har en stor kapacitet, hvilket er nødvendig 
for at kunne klippe de større plænearealer til den rigtige pris.

Virksomhedens målsætning:

Fortsat at blive betragtet som en seriøs og troværdig samar-
bejdspartner – også efter vi har handlet med hinanden…”

Esmann Entreprise har afdelinger i Ringe og Middelfart, og over 
hele linjen er vores primære speciale pleje af grønne områder. 
Desuden udfører vi også gerne: fliselægning, græssåning, træ-
fældning, stubfræsning, plantning, snerydning, – samt mange 
andre forefaldne arbejder. 
Vi kan tilbyde en række fordelagtige abonnementsaftaler – eller 
blot udføre arbejderne mod ”timebetaling. 

ERHVERV FYN
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Firmaets kommunikative ak-
tiviteter spænder fra visitkort 
og brevpapir, brochurer, kata-
loger og plakater til design af 
hjemmesider. Fællesnævner-
ne i Gra;fields vidtspændende 
arbejdsmæssige univers er 
kvalitet samt dét at sikre en 
rød tråd i hele kundens kom-
munikation med omverdenen. 
”Vores varemærke er skræd-
dersyede løsninger tilpasset 
kundernes behov”, fortæller 
indehaver og grafisk designer 
Sussie Jørgensen.  

Grafiske løsninger til  
byggebranchen

På det seneste har firmaets 
aktiviteter i højere og højere 
grad målrettet sig byggebran-
chen. ”Set med grafiske bril-
ler er byggebranchen nok en 
af de mest interessante fag-
lige nicher lige nu. Der er fuld 
fart på udviklingen. Folk for-
venter kvalitet, og dette ønske 
er vi meget glade for at kunne 
honorere. Et godt eksempel er 
hjemmesiden for Bronzealder-
vænget i Århus, hvor vi vare-

tager design, programmering 
og opdatering. Lige nu er vi i 
gang i et projekt for Højfyns-
gruppen, der har nybyg, opkøb 
og udlejning på programmet. 
Tjek siderne: www.bronzeal-
dervænget.dk og www.hoej-
fyns-gruppen.dk

Virtuel klasse  
og eksklusivitet

”Hvad fremtiden angår, sat-
ser Gra;field på virtuelle bo-
ligrundvisninger på internet-
tet, og her vil  Flash og 3D 
være gennemgående arbejds-
redskaber. Gra;field signale-
rer klasse og eksklusivitet og 
indgår i et tæt samarbejde 
med bygherrer og arkitekter 
omkring udarbejdelsen af de-
moer. Vi demonstrerer både 
fysisk eksisterende og kom-
mende byggeprojekter. På 
det virtuelle plan er vi rent 
teknisk i stand til at demon-
strere et byggeri med udsigt, 
møblement og det hele, inden 
der overhovedet er foretaget 
så meget som et spadestik i 
den virkelige verden. Jeg va-

Siden starten i  
januar 2005 har  
Grafield stået for  
grafiske løsnings-
modeller af høj  
kvalitet

bygger på kvalitet
retager selvfølgelig ikke alle 
opgaverne selv, men i kraft 
af at jeg kan trække på et 
rigt  bagland af professionelle 
freelancere, kan firmaet løse 
mange forskellige opgaver”, 
slutter Sussie Jørgensen.” Se 
mere på www.grafield.dk

Kivsmosevej 45 · Kivsmose
5690 Tommerup 

Tlf 64 75 27 62 · 26 33 67 62
sussie@grafield.dk

www.grafield.dk

Humble Maskinsnedkeri  
– en flerstrenget virksomhed
Humble Maskin-
snedkeri klarer alt 
indenfor tømrer/–
snedkerfaget – fra 
småopgaver til store 
værkstedsprojekter. 
Derudover beskæftiger 
firmaet sig med  
montering af køkkener 
og gulvbelægninger, 
glas- og låsearbejde 
og detailsalg 

Medarbejderstaben i Humble 
Maskinsnedkeri tæller 4 tøm-
rer/snedkere. ”Vores kunde-
gruppe, der overvejende be-
står af private, kommer fra 
Langeland, øerne og Sydfyn”, 
beretter indehaver Henrik 
Eckstrøm. ”Hvad tømrersiden 

Tværvej 4A · 5932 Humble
Tlf. 62 57 10 58 · Mobil 40 10 50 58

humble-maskinsnedkeri@mail.dk
www.humble-maskinsnedkeri.dk

af firmaet angår, er renove-
ring, til- og nybyg store akti-
viteter. Lige nu har vi travlt 
med renoveringen af en væ-
relsesfløj på Humble Hotel.” 

Fra kitfalsvinduer til 
energisprosser

”På snedkersiden fremstiller 
vi alle vores døre og vinduer 
fra bunden. Det foregår efter 
kundens individuelle ønsker og 
mål. Repertoiremæssigt spæn-
der værkstedet fra klassiske 
kitfalsvinduer i gammel stil 
til hypermoderne konstruk-
tioner med lavenergiglas og 
energisprosser. Humble Ma-
skinsnedkeri arbejder i fyr og 
mahogni og anvender kun træ 
af den absolut bedste kvalitet.” 

Sideprojekter med  
salgs-appeal 

”Et sideprojekt er salg og 
montering af Modulia køkke-

ner, der er et kvalitetsprodukt 
til en rimelig pris. Derudover 
udfører vi glas- og låsear-
bejde – bl.a. udskiftning af 
termoruder og isætning af 
nye låse. Vi har også et stort 
detailsalg af profiler, brædder 
og lister efter mål. Sidst men 
ikke mindst står vi for salg og 
montering af tæpper og gulv-
belægninger i linoleum og 
vinyl til privat-, erhvervs- og 
institutionskunder. F.eks. har 
vi lagt linoleum på Magleby 
Efterskole. Vi kører ud med 
prøver og måler op ude hos 
kunden uden beregning. Kon-
takt os venligst for yderligere 
information.”  
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Spar Nord Middelfart 
– med sjæl og atmosfære
Den 15. januar 2007 
slog Spar Nord dørene 
op for sin Middelfart-
filial i Brogade. En 
smukt restaureret 
historisk bygning fra 
det 17. århundrede 
danner her en spæn-
dende og atmosfære-
fyldt ramme om byens 
nye pengeinstitut

”Vi har valgt at slå os ned i et 
hus fra 1680’erne, der gennem 
tiden bl.a. har rummet en 
latinskole, en købmandsgård 
og senest gourmetrestauran-
ten Kobbergryden”, fortæller 
afdelingsdirektør Kjeld Jo-
hansen. ”Bygningen rummer 
masser af sjæl og atmosfære, 
og så placerer den os midt på 
byens oprindelige hovedstrøg, 
hvor færgen lagde til og hele 
byens handelsliv udspillede 
sig. I dag er det et hyggeligt og 
attraktivt kvarter i midtbyen 
med stor publikumssøgning 
året rundt. Havnefronten med 
sine mange restaurationer, ca-
feer og populære fritidsaktivi-
teter er en af vores nærmeste 
naboer.”

Et ”hjemligt” pengeinstitut

”Også når det gælder indret-
ningen, har vi valgt at gå nye 
veje. Vores skæve vægge og 
gammeldags vinduespartier 
med sprosser har mødt stor 

Spar Nord · Brogade 9-11 · 5500 Middelfart · Tlf. 72 25 00 70 · middelfart@sparnord.dk · www.sparnord.dk/middelfart
Åben for rådgivning efter aftale

positiv feedback fra kunder-
ne. Vi har valgt at indrette 
lokalerne med en blanding 
af elegante nutidige kontor-
møbler og antikke borde og 
sofaer, der tilsammen går op i 
en højere enhed og passer per-
fekt til den unikke bygnings 
atmosfære. Kombinationen af 
moderne pengeinstitut og gam-
meldags indretning er en ideel 
baggrund for en god og kon-
struktiv kommunikation med 
vores kunder. Her føler man sig 
ganske enkelt godt tilpas. Spar 
Nord Middelfart er et ”hjem-
ligt” pengeinstitut.” 

Høj grad af  
selvbestemmelse

”Hvad kundebetjening og råd-
givning angår, er kodeordene 
seriøsitet og nærvær på basis 
af en uhøjtidelig omgangstone. 
Vi interesserer os levende 
for vores kunder, og vores 
overskuelige størrelse gør, at 
vi kan operere med mere end 
en fast tilknyttet rådgiver 
pr. kunde. Vi har en høj grad 
af lokal selvbestemmelse og 
driver banken i overensstem-
melse med forholdene på det 
lokale marked. Det gør, at vi 
kan træffe beslutninger her 
og nu – både på privat- og 
erhvervsområdet.” 

Stor kompetence  
på rådgivningssiden

”Spar Nord Middelfarts med-
arbejdere har stor kompeten-
ce på rådgivningssiden”, for-

tæller erhvervsrådgiver Allan 
Christensen. ”Vi bor lokalt og 
har fingeren på pulsen m.h.t. 
traditioner, øjeblikkelige ud-
viklingstrends og behov. På 
erhvervsområdet forholder vi 
os opsøgende i forhold til po-
tentielle kunder. Vores tilbud 
appellerer primært til små 
og mellemstore virksomheder, 
men vi har dog også kapaci-
tet til at varetage deciderede 
storkunders interesser. Som 
en del af Danmarks femte-
største pengeinstitut har vi 
et rigt bagland af specialister 
at trække på. Vi kan således 
tilbyde – via hovedafdelingen 
i Aalborg – at behandle de 
erhvervsmæssige storkunders 
mere komplekse bankforret-
ninger. Vi varetager dog sta-
digvæk selv al den daglige 
ekspedition og rådgivning.”

Bliv stjernekunde  
i Spar Nord

”På privatkundeområdet har 
Spar Nords stjernekundekon-
cept hurtigt opnået stor popu-
laritet. Den grundlæggende 
ide er, at kunden samler sine 
bankforretninger hos os og 
derved får adgang til en række 
goder – heriblandt gratis opret-
telse af Visa/Dankort, Master-
Card samt rabatter i udvalgte 
forretninger. Middelfartområ-
det oplever i disse år en kraftig 
befolkningstilvækst, og denne 
positive tendens danner et 
godt grundlag for bankforret-
ninger. Vi ser fortrøstnings-
fuldt på fremtiden…”   
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Kunsten kommer ud på 
virksomhederne

Da Gallerie Rasmus 
grundlagdes i 1990, 
var hovedparten af 
aktiviteterne  
koncentreret omkring 
privatkundemarkedet. 
I dag er balancen  
mellem privat- og  
erhvervskunderne  
ca. 50/50. Kunsten er 
for alvor kommet ud 
på virksomhederne 

”Det væsentligste grundlag 
for at skabe en inspirerende 
kunstnerisk ramme om sin 
virksomheds aktiviteter er en 
bevidst udvælgelse af værker, 
og det er hér, vi kommer ind 
i billedet ”, fortæller indeha-
ver Peter Rasmus Lind enga-
geret. ”På det område løser 
Gallerie Rasmus opgaver for 
en bred vifte af virksomheder, 
der spænder fra klinikker til 
kæmpevirksomheder, forenin-
ger og offentlige institutioner. 
Vores aktiviteter er lands-
dækkende. Galleri Rasmus 
har 4 afdelinger beliggende 
i Odense, København, Kol-
ding og Tønder. Fionia Bank 
og Comwell hotelkæden er 
blandt vores store erhvervs-
kunder. Vi er leveringsdyg-
tige i enkeltstående løsnin-
ger såvel som totalkoncepter. 
Over hele linjen er den røde 
tråd, at kunst har stor profi-
lerings- og signalværdi for en 

virksomhed og ikke mindst 
dens medarbejdere og kunder 
– det kan man aflæse direkte 
på bundlinjen.” 

Kunst er  
fradragsberettiget

Gallerie Rasmus formid-
ler udstillinger og aftaler 
om leje af værker til kunder 
over hele landet. I erhvervs-
sammenhæng er kunstværker 
fradragsberettigede og kan 
afskrives efter gængse regler 
og normale saldoafskrivnin-
ger. For hovedparten af virk-
somhedskunderne fungerer le-
jeaftalerne som opsparing til 
indkøb af kunstværker. Man 
er ikke bundet til at bruge 
det opsparede beløb til køb af 
et værk, man har haft til leje. 
Opsparingen kan bruges til 
indkøb af et hvilket som helst 
værk på repertoiret. Galleriets 
repertoire er meget tilpas-
ningsdygtigt i forhold til den 
enkelte kundes pladsforhold 
og arkitektur. Rasmus har 
eget grafisk værksted, der 
også producerer ud af huset.

Identitet og signalværdi

”En anden af vores store ak-
tiviteter er udsmykningsop-
gaver i alle størrelsesordener 
– både i.f.m. nybyggerier og 
ombygninger/renoveringer. 
Vi går i tæt samarbejde med 
bygherrer og ejere. Under virk-
somhedsopgaverne, der kan 
løbe over flere måneder, blan-
der vi kortene, så arkitektur 
og kunst mødes og går op i 
en højere enhed, og det har vi 

stor succes med. Gallerie Ras-
mus er netop gået i samarbej-
de med Center For Tingskul-
tur i Bogense. Centret, der 
drives af cand.mag. i hum. de-
sign, Elly Andersen, tilbyder 
tingskulturelle analyser. En 
sådan analyse viser, hvordan 
en virksomheds helt unikke 
særkende afspejles i dens ind-
retning og udsmykning. Øns-
ker virksomheden at omsætte 
teori til praksis, kommer un-
dertegnede og evt. en indret-
ningskonsulent på banen. På 
basis heraf udarbejder vi for-
slag til totalløsninger. I løbet 
af efteråret afholdes der info-
arrangementer for en række 
fynske virksomheder, og alle 
interesserede er selvfølgelig 
meget velkomne til at ringe og 
høre nærmere.”
 
Specialdesignede 
virksomhedsgaver
Gallerie Rasmus’ virksomheds-
gaver er et kapitel for sig. De 
kan specialdesignes efter 
kundens ønske – f.eks. i sam-
arbejde med en af galleriets 
tilknyttede keramikere. ”Vo-
res værker skiller sig ud. Hver 
sommer bruger vi 6-7 uger 
på at finde nye interessante 
kunstnere – både i Danmark 
og i resten af Europa. Gallerie 
Rasmus’ kunstnerstab tæller 
folk fra Danmark, Tyskland, 
Belgien, Frankrig, Italien og 
Spanien. Kig ind i Gallerie 
Rasmus – oplev vores spæn-
dende kunstudbud.” 

Gallerie RASMUS Odense
Ny Vestergade 8+9

5000 Odense C
Tlf. 65 91 88 33

odense@gallerie-rasmus.dk
www.gallerie-rasmus.dk

Åbningstider: 
Tirsdag-Fredag: 

13.00-17.30
Lørdag:

11.00-14.30
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Langelands Elforsyning
- vi har energien til dig

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Telefon 62 22 30 01

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.



45 farve- og 55 S/H print pr. min.
60 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

256 gram papir fra alle kassetter og 
i duplex
300 gram papir fra multikassette
1,2 meter bannerprint

Fuld farve-netværksscanning op til A3+
Scan til PC, e-mail eller FTP. 
70 sider pr. min.
100% duplex. Samme hastighed på 
såvel enkeltsidet som tosidet.

Stort brugervenligt farvedisplay

Standard 4 papir-
magasiner
3000 ark fra side-
magasin

Alle moderne 
kopifunktioner

Ny efterbehandler 
til brochurer med 
halv- og trefold. 
Klar til M5 og M65 
kuverter

Kompatibel til alle styresystemer

Nyudviklet
High Definition 
toner hvilket sikrer 
flottere print med 
mere ens dækflade

Tilbehør

Guldfeldt Kontor & Data A/S

Guldfeldt Kontor & Data A/S “
KONTAKT 

OS
- DET ER BILLIGERE 

END DU TROR!

Intersport Danmark A/S, IT Chef Peter Ovesen
har fået en GULDFELDT løsning med Ineo+ 550

3000 ark
magasin

A/S, IT Chef PPeter Ovesenves
T løsning meed IIneoneo++ 550 550

PP t OO

VERDENS
NYHED

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

GRATIS TILBUD

PÅ REPARATIONER VI L
ADER DET PERSONLIG

E 

KOMME I H
ØJS

ÆDET

DEVELOP INEO+ 550

Fuld farve-netværksscanning op til A3+
Scan til PC, e-mail eller FTP.
70 sider pr. min.
100% duplex. Samme hastighed på
såvel enkeltsidet som tosidet

Stort brugervenligt farvedisplay

Kompatibel til alle styresystemer

DEVELOP INEO+ 550


