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JS Byggecenter 

Vi har altid et godt tilbud til 
dig.«

Nye åbningstider 

»Fra den 1. oktober udvides 
JS Byggecenters åbningstider. 
På fredage forlænges åbnings-
tiden med halvanden time fra 
kl. 17.30 til kl. 19.00. På lør-
dage udvides der med en time, 
idet vi allerede åbner kl. 8.00 
i stedet for som hidtil kl. 9.00. 
På den måde får vores mange 
private gør-det-selv-kunder 
op timale vilkår med hensyn 
til at komme tidligt i sving og 
få noget fra hånden i week-
enderne. Åbningstiderne skal 
afspejle vore kunders ønsker 
og behov men også sikre en 
professionel rådgivning i hele 
åbningstiden. Endvidere hol-
der vi søndagsåbent den 5. og 
12. december fra kl. 10.00 til 
14.00.«

Powergirlaften 

Tirsdag den 9. november 2010 
kl. 18.00 gentager JS Bygge-
center »Powergirlaften« med 
spændende indslag og work-
shops, kun for »pir«.

Byens trælast på hav-
nen fejrede i starten 
af september sin 110 
års fødselsdag. Her 
blev introduceret en 
lang række spændende 
nyheder og attraktive 
tilbud. Blandt de mange 
interessevækkende 
nyskabelser er de 
svensk producerede 
JABo kvalitetshytter 

JS Byggecenter, der er en del af 
Jens Schultz a/s, er en moderne 
»trælast af tiden«. Samtidig 
er det en kvalitetsorienteret 
forretning, der under navnet 
Svendborg Trælasthandel blev 
grundlagt helt tilbage i år 1900 
på samme sted, hvor byggecen-
tret har til huse i dag. I daglig 
tale blev Svendborg Trælast-
handel slet og ret til Træla-
sten, og det mundrette navn 
har hængt ved lige siden. 

Kvalitet, uddannelse  
og fornyelse

»I Jens Schultz koncernens 
forretninger har vi gennem 

årene formået at holde os på 
forkant med udviklingen og 
hele tiden udvide rammerne 
for vores virke«, fortæller byg-
gecenterleder Niels Rose. »Vo-
res branchemæssige særkende 
er, vi markerer os via et meget 
højt kvalitetsniveau. Det star-
ter ved grundlæggende begre-
ber som knowhow, rådgivning, 
kundeservice og ikke mindst 
inspiration. JS Byggecenter 
har netop ansat fire nye elever 
– en i farvehandlen, to i Drive 
in trælasten og en all round i 
byggecentret. Hvad det store 
og brede kvalitetssortiment 
angår, sker der hele tiden en 
løbende udskiftning og forny-
else. Det giver et spændende 
og udviklingsorienteret miljø 
med mange kunder, der besø-
ger os igen og igen. Blandt vo-
res nyeste tiltag er de svenske 
JABO kvalitetshytter.«

I haven hele året

»JS Byggecenter har blik for 
havefolkets muligheder for 
spændende aktiviteter og ople-
velser hele året. Det moderne 
haveår starter med hyggelige 
grillaftener allerede fra det 
tidlige forår, og sommeren for-
længes tilsvarende med lange 
lune aftener. Det er ingen til-

fældighed, vi her og nu har 
valgt at introducere de svensk 
producerede JABO kvalitets-
hytter. Haven er familiens nye 
alrum, og med hytterne kan 
den opdeles i flere spændende 
sektioner. Det lunefulde dan-
ske vejr stiller store krav til 
byggematerialernes kvalitet – 
krav som JABO til fulde hono-
rerer«, siger Niels Rose.

Smagfuldt og tidløst 
design

»JABO hytterne er ikke bare 
holdbare. De er også smagfuldt 
og tidløst designede, yderli-
gere er de konstruerede til at 
stå ude i al slags vejr hele året 
rundt. Vi kan tilbyde mere end 
30 modeller rækkende fra red-
skabsskure, carporte og hytter 
til lysthuse og annekser. Alle 
produkter leveres i usamlet 
og ubehandlet form. JS Byg-
gecenter står meget gerne til 
rådighed med kvalificeret råd-
givning og attraktive totalløs-
ninger, der kan omfatte alt fra 
fundament, maling og tagbe-
klædning til selve JABO hyt-
tens indretning. På p-pladsen 
foran JS Byggecenter kan man 
netop nu opleve fire JABO hyt-
ter. Kig ind og bliv inspireret, 
få en snak og en brochure. 

JS Byggecenter · Nyborgvej 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 33 13 · Åbningstider: Man-fred: 9.00-17.30 · Lørdag: 9.00-14.00
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Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

Vi har mere end 20 års erfaring med både 
maling af tage og udskiftning af tagbelæg-
ninger. Brug os som rådgiver og få den 
løsning, der passer bedst til dit hus.  
 
Vi er medlem af bYg gARAntioRdnin-
gen, der sikrer dig 5 års skriftlig garanti 
på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil 
undgå en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

Hvis dit tag trænger til hjælp...
...så har vi en redningsplan, der forlænger  
tagets levetid med 15 - 20 år
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AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vand et løber ind 
gennem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

– Vi leverer, monterer og renoverer alle tagtyper, lige som vi udfører 
tømrerarbejde og monterer nye vinduer og døre. Vi er ikke lagt fast på 
bestemte produkter, fortæller Peter Christensen fra AZ Tagteknik.
Han supplerer meldingen om, at “de fynske husejerne bør reagere, hvis de 
opdager utætheder ved deres tag – eller har mistanke om, at taget ikke er 
i topform til forårets våde belastninger”.

Gratis tageftersyn

– En del af vores tryghedskoncept er netop, at vi kører ud og udfører en 
uvildig og gratis gennemgang af tag og herunder sætter en tidshorisont 
for tagets levetid. Vi kortlægger eventuelle fejl, mangler og skader, og 
efterfølgende giver vi et tilbud på en tagrenovering med prisgaranti. 
Det betyder, at vi matcher eventuelle andre tilbud på tagrenovering, 
hvis disse tilbud er billigere end os for et tilsvarende arbejde, fortsætter 
Peter Christensen. 

AZ Tagteknik tilbyder forskellige løsninger til alle slags tag, både let-
tere og tungere løsninger – fra stål- og tagpap til cement- og teglløs-
ninger. Med op til 30 års produktgaranti.

30 års garanti
Den lange garanti følger eksempelvis 
med Decra Elegance, der er en langtidsh-
oldbar løsning som til forveksling ligner 
glaserede teglsten og samtidigt er et bil-
ligere alternativ til den tungere tegltag-
konstruktion. 30 års produktgaranti og 
15 års udførelsesgaranti følger i øvrigt 
alle Decra’s tagprodukter.

Alternativet til et splinternyt tag kan 
være en tagrenovering i form af rensning 
og maling af kundernes nuværende tag. 
Selv om det måske ser slemt ud på over-
fladen, kan det i mange tilfælde betale 
sig at få det renset og malet med et flot 
resultat. Den langtidsholdbare metode 
omfatter dybderensning, afskylning, al-
gebekæmpelse, grunding samt to gange 
sprøjtemaling med ekstra dækevne.

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GARAN-
TI- ORDNINGEN, der sikrer kunderne 
fem års skriftlig garanti på enhver renover-
ing af eternittag og 15 år på et nyt tag. 

Firmaet anbefaler kun renovering, hvis 
det betaler sig i forhold til det eksisterende 
tags tilstand og restlevetid. AZ Tagtekniks 
erfaring viser samtidigt, at professionel 
renovering forlænger tagets levetid med 
15 til 20 år. Det er samtidigt væsentligt 
billigere i forhold til et nyt tag, da de sam-
lede udgifter til tagrenovering kun er en 
tredjedel af, hvad et nyt tag koster.

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, 

at deres tag, vinduer  
og døre  

ikke er i topform
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Deres lokale anlægsgartner
• Vi varetager alt fra rensning af tagrender til kalkning af ejendomme

• Pasning af privat- sommergrunde- boligforeninger- og erhverv • Nedbrydning og udgravning
• Træfældning- flishugning- og stubfræsning • Græsslåning- have- og anlægsarbejde

• Sten belægning • Gravearbejde ( maskinbrede 75 cm.) gravemaskine m/u fører og minilæsser m/u fører

F. H Multiservice
Have & Anlæg · Stubfræsning · Udlejning af maskiner
Tlf. 40 14 35 45 · 62 57 19 49 · www.fhmultiservice.dk Kommer på hele Fyn

problemer i haven?

Små og store opgaver udføres
Udlejning af nyflisehugger

                                        

Bilplejegruppen A/S 
udspringer af Ziebart 
Tidycar
NAVNESKIFTE: Tidligere 
Ziebart Tidycar-forhandler på 
Middelfartvej 50 og Odensevej 
101 i Odense samt Grønnemo-
sevej 10 i Svendborg skifter 
navn til Bilplejegruppen A/S.
Navneskiftet markerer en 
end nu stærkere profil i mar-
kedet for bilpleje. 
– Vi ønsker fortsat, at kunderne 
får det bedste inden for bil-
plejebehandling. Derfor er det 
glædeligt, at vi samtidig med 
navneskiftet bliver autoriseret 
Ditec-forhandler.  Kunderne får 
altså fremover deres biler pro-
fessionelt behandlet med Ditec-
produkter, som har været på 
markedet i over 30 år, forklarer 
Finn Rasmussen, daglig leder af 
Bilplejegruppen.

Ditec’s produkter er gennem-
testet og anbefalet af FDM, 
Jyllands-Postens motorredak-
tion og Teknologisk Instituts 
svenske udgave. 
Bilplejegruppens dygtige og 
professionelle medarbejdere er 
netop efteruddannet i produk-
terne fra Ditec, og de glæder 
sig til at vise resultaterne af at 
behandle kundernes biler. 
– Vi fortsætter naturligvis 
med alle vores behandlinger. 
Eksempelvis vask og indven-
dig rengøring af biler, lakfor-
segling, smart-reparation af 
sæder, interiør, buler og ridser 
– samt ikke mindst klargøring 
af nye og brugte biler, tilføjer 
daglig leder Finn Rasmussen, 
Bilplejegruppen.
Skiftet til Ditec sker til uænd-
rede behandlingspriser. Ga-
rantibehandlinger fortsætter 
også som hidtil. 
 

Tlf. 62 22 01 01
www.bilplejegruppen.dk

Pr. 1. oktober 2010
får vi nyt navn

Herefter vil rederiet hedde 
Færgen med de underlig-
gende navne; AlsFærgen, 
BornholmerFærgen, Fanø-
Færgen, LangelandsFærgen
og SamsøFærgen.

Besøg os på lolland

KnuthenBorg Safari, Lalan-
dia eller Fulgsang Kunst-
museum et 2500 kvm mar- www.nordic-ferry.com

kantmarkant arkitektonisk 
bygningsværk har rejst sig 
på Fuglsang Gods. Bygnin-
gen udgør helt unikke ram-
mer for samlingerne i Fugl-
sang Kunstmuseum, der er 
ét af de få bredt dækkende 
kunstmuseer i Region Sjæl-
land.



Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 12 44
info@vvscomfortsydfyn.dk · www.vvscomfortsydfyn.dk

Varme og velvære

Efteråret er kommet, vinteren 
er snart på vej. Derfor står 
VVS Comfort Sydfyn med ho-
vedadresse og showroom på 
Spodsbjergvej i Rudkøbing klar 
med lunt velvære i spændende 
og flotte badeværelser samt 
miljø- og energibesparende 
varmeanlæg.

Jordvarme

– Vi tilbyder energirigtige løs-
ninger, blandt andet via jord-
varmeanlæg der fungerer som 
et omvendt køleskab og sender 
jordens varme ind i huset, for-
klarer Per Hybel. 
Han og makkeren Steffen 
Larsen er indehavere af VVS 
Comfort Sydfyn, der i løbet af 
de seneste fem år er skabt ved 
sammenslutning af Sofus Lar-
sen, Rudkøbing og Taasinge 
VVS, Troense VVS og Arne 
Hjortslev VVS. 
Valget af mærket Vølund ga-
ranterer solid og holdbar kva-

litet, når det handler om jord-
varmeanlæg. 

Tilskud på 25.000 kr.

– Det er faktisk muligt at få et 
tilskud på op til 25.000 kr., hvis 
kunderne skifter deres gamle 
oliefyr ud med et nyt jordvarme-
anlæg. Det er både miljøvenligt 
og nedsætter udgiften til varme 
og varmt vand, supplerer med-
indehaver Steffen Larsen.
En anden miljøvenlig mulighed 
er stokerfyr – eller pillefyr som 
det også kaldes i daglig tale. 
Her kan varmeudgiften ned-
sættes til omkring det halve 
af udgiften til et traditionelt 
oliefyr.

også blik og stål

De 25 ansatte hos VVS Com-
fort Sydfyn løser alle former 
for vvs-opgaver. Også blikar-
bejde og løsninger i stål, herun-
der altaner, værn, rækværk og 
bygningsstål, udføres.

 

 

VVS comfort Sydfyn hjælper erhvervs- og privatkunder gennem den kolde 
vinter – med lækre toilet- og badløsninger og fordelagtige varmeanlæg
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aGode medarbejdere  
i fin form

motion. Jeg ejer selv Dansk Fit-
ness Sundhedscenter Svend-
borg. Derfor kan vi målrette 
det helt rigtige firmatilbud til 
den enkelte virksomhed – og 
det gør det lettere for de ansatte 
at komme i gang med motion, 
tilføjer Lars Christoffersen.
I dag er det fortsat hans filosofi 
at gøre sit fitness- og sundheds-
center til de lokale borgeres 
»tredje sted« – efter hjem og 
arbejdsplads.

Behandling af skader

Centret på Vestergade be-
handler også arbejds- og 
idrætsskader. Massør Jesper 
Rask har arbejdet som fuld-
tidsbehandler de sidste 20 år, 
og sammen med andre erfarne 
fysioterapeuter behandler hol-
det kunderne i selve centret. 
Dermed ligger tilbudet om tæt 
og hurtig behandling af even-

tuelle skavanker godt sammen 
med de grundlæggende vær-
dier i kædesamarbejdet Dansk 
Fitness-center.
Her er kerneværdierne hygge-
lige og trygge træningsforhold, 
lige som centrets medlemmer 
behandles som gæster af huset 
med nærværende og kompe-
tent service.

Nyrenoverede lokaler, en stør-
re sal og dermed gode rammer 
for holdtræning gør Dansk 
Fitness Sundhedscenter til et 
attraktivt mødested for dem, 
der ønsker at være i god form – 
også hele vinteren.

Attraktive firmaaftaler

– Vi tilbyder blandt andet at-

traktive firmaaftaler, der gi-
ver virksomheder mulighed 
for at forkæle deres ansatte 
med et godt tilbud på sund mo-
tion – til glæde for de ansatte 
og deres arbejdsgiveres trivsel 
og udvikling, forklarer indeha-
ver Lars Christoffersen.
Han åbnede i sommer det nye 
fitness- og sundhedscenter på 
Vestergade 42 i Svendborg, ef-
ter at han tilbage i 1997 slog 
dørene op til sit første fitnes-
scenter i byen. 

Stor gevinst

– Erfaringen viser, at der er 
store menneskelige og økono-
miske gevinster at hente ved 

Dansk Fitness Svendborg
Vestergade 42G
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 20 27

svendborg@danskfitness.dk

Dansk Fitness Sundhedscenter hjælper  
erhvervslivets vigtigste kort med attraktive 
firmaaftaler – så bliver vinteren også  
oplagt til træning

Kwik Spar oure

arrangement, hvor butikken 
danner ramme om en mængde 
spændende oplevelser og aktiv-
iteter. I år er det fredag den 3. 
december – kom og vær med.”  

Butikken har til huse 
i et mindre bysamfund, 
hvor synlighed og 
tilstedeværelse er 
vigtige overlevelses-
parametre i forhold 
til storkommunen. 
Sortimentet spænder 
fra kød og mejeri-
produkter over brød 
og grøntsager til vin 
og tobak

”At være købmand er i udpræget 
grad en livsstil for mig”, fortæller 
indehaver Kim Brandt. ”Herude 
på landet, hvor der er hårde odds 
for lokalsamfundets overlev-
else, er købmandsfunktionen en 
meget synlig del af landsbyens 
liv. Hver dag er en kamp, men 
det er mit eget valg.
Jeg støtter aktivt op om den lokale 
folkeskoles kamp mod lukning, 
er engageret i menighedsrådsar-
bejde og meget mere. 
Butikken fungerer som apotek 
og bagerudsalg, og det giver en 
frugtbar synergieffekt. Vi er 
med til at gøre en forskel – blandt 
andet i kraft af vores høje servi-
ceniveau og venlige atmosfære. 
Vi pakker kundernes varer i 
poser og taler med dem om løst 
og fast.
En gang om ugen kører jeg ud 
med varer til lokalsamfundets 
ældre og handicappede borgere, 
og det er en meget populær ser-
vice.”

Det bedste fra to verdener

”Et håndgribeligt bevis for, 

at folk værdsætter vores ind-
sats, fik vi ved butikkens 10 
års jubilæum i februar, hvor 
vi kunne glæde os over et 
meget stort fremmøde.  Det 
er en myte, at det er dyrere 
at handle hos købmanden end 
i et supermarked. Som en del 
af Spar Danmark kan Kwik 
Spar Oure på flere fronter 
tilbyde sine kunder de samme 
discountpriser, som ses hos 
større aktører i branchen. Vi 
favner det bedste fra to ver-
dener, idet lokal forankring, 
nærhed og godt købmand-
skab hos os kombineres med 
konkurrencedygtige indkøb, 
effektiv markedsføring og 
moderne butiksdrift. Den 
første fredag i december hold-
er vi traditionelt åbent til kl. 
22. En stor del af lokalområ-
dets øvrige butikker og or-
ganisationer medvirker i dette 

Kwik Spar oure
ved Kim Brandt 

Landevejen 140 · 5883 oure 
Tlf. 62 28 10 53

Mobil 26 17 73 87
oure@spar.dk · www.spar.dk

d  nsk
F I T N E S S
I N D I V I D U E L S U N D H E D
P E R S O N L I G S E R V I C E
T R Æ N I N G S K V A L I T E T
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Svendborg Serviceudlejning

»Svendborg Serviceudlejning 
er et ældre traditionsrigt fir-
ma, grundlagt i 1948«, beret-
ter tidligere indehaver Carl 
Hansen og fortsætter: »I løbet 
af de 19 år min kone Inger og 
jeg har kørt butikken, har den 
dog formået at følge med tiden 
og udvide sin arrangementska-
pacitet fra 300 til 1800 perso-
ner, så det er en helt igennem 
sund og velkørende forretning, 
vi har generationsskiftet med 
Gitte Groth-Jensen« 

Fin synergi

»Som mor til to mindre børn, 
uddannet ejendomsmægler og 
tjener med mange års erfaring 
fra sydfynske restauranter og 
slotte ser min baggrund for at 
gå ind i serviceudlejningsbran-
chen ved første øjekast lidt 
utraditionel ud«, smiler Gitte 
Groth-Jensen »Svendborg Ser-
viceudlejnings aktiviteter ind-
går imidlertid i en meget fin 
synergi med mit oprindelige 
firmas udlejning af hoppebor-
ge og funfood-maskiner. Da jeg 
via en lokal restauratør hørte, 
at firmaet var til salg, slog jeg 
straks til.« 

Mere end blot håret  
til forskel

»Kemien mellem Carl og mig 

er superfin, og med sit store 
branchekendskab og uforlig-
neligt gode humør har han 
hjulpet mig utroligt meget i 
den hektiske startperiode, jeg 
har været igennem. Det glæ-
der mig, at kunderne også har 
taget godt imod mig på trods 
af min anderledes tilgang til 
branchen, som jeg dog anser 
som et plus og det faktum, at 
min feminine hårpragt sid-
der noget anderledes end den, 
der pryder hovedet på min 
forgænger og har fået byens 
vittige sjæle til at døbe ham 
»Carl med håret«.   

Fra barnedåb til  
gadefest

»Svendborg Serviceudlejning 
har kapacitet til at forestå 
hele facilitetssiden af en lang 
række arrangementer i såvel 
privat som professionelt kun-
deregi – fra service, borde og 
stole til duge, telte, køleskabe 
ect. Vi samarbejder med en 
professionel leverandør af 
kva litets tel te i forskellige far-
v ekombinationer med kapa-
citet fra 6 til 3000 personer. 
Typemæssigt spænder vo-
res kunders arrangementer 
fra barnedåb og konfirma-
tioner, svendegilder, bryllup-
per og runde fødselsdage til 

frokostmøder, firmarecep-
tioner, translokationer, sport-
sarrangementer, havne og 
gadefester m.m. En ikke ube-
tydelig del af den store trofa-
ste kundekreds har fulgt fir-
maet gennem generationer.” 

Bredere satsning  
og nye muligheder

»Parallelt med Svendborg 
Serviceudlejnings klassiske 
til bud omkring service, borde/
stole og duge, som jeg vil vide-
reføre og udvikle, vil firmaet 
fremover satse lidt bredere«, 
fortæller Gitte Groth-Jensen 
»De aktiver, jeg har med ind 
i firmaet, vil både kunne 
indgå i forskellige børnear-
rangementer og i en række 
rendyrkede voksenaktiviteter 
som teambuilding og polter-
abender. På den måde åbner 
funfood-maskiner til slush-ice 
og popcorn, hoppeborge, for-
hindringsbaner og legeinstal-
lationer som sumodragter, 
mega boksning og Human 
Football op for en række helt 
nye muligheder.«

Alt til festen

»Svendborg Serviceudlejning 
har netop investeret i nye bor-
de og stole. Ønsker kunden en 
anderledes opdækning, er 
valgmulighederne, når det 
gælder glas, tallerkener og 
porcelæn ligeledes udvidet 
betydeligt. Blandt de øvrige 
nyheder er salg af glas, por-
celæn, heliumballoner og vine 
samt engangsduge og serviet-
ter i lækker blød kvalitet. Vi 
har alt til festen. Ring og hør 
nærmere.« 

Toldbodvej 19 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 20 49

kontakt@svendborgudlejning.dk
www.svendborgservice.dk

Efter 19 års succesfuldt virke går  
Inger og carl Hansen på henholdsvis  

efterløn og pension og har  
generationsskiftet deres forretning  

med den 29-årige Gitte Groth-Jensen,  
som er uddannet ejendomsmægler  

og mor til to mindre børn
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Tømrer- og snedkerkvalitet 
i over 35 år

H&M Larsen A/S  
udfører alle små og 
store bygge-  
og renoveringsopgaver:

·  Tømrer- og snedkerarbejde 
samt glas- og låseservice

·  Til- og ombygning, byggeri 
af nye huse

· Vinduer og døre, køkkener 
·  Totalentrepriser fra grund-

tegning til færdigt byggeri
·  Forsikringsskader, via tæt 

kontakt til forsikringssel-
skaber hjælpes med alle 
praktiske ting

·  Udarbejder selv tegninger 
til ny- og tilbygning samt re-
novering

Rudkøbing Skudehavn og Ma-
ersk Training Center, Svend-
borg, blandt tidligere opgaver

Medlemskab af BYG Garanti 
er kundernes garanti for godt 
håndværk. 

Daglig leder for 14 ansatte: 
Kenn Dam, tømrer og byg-
ningskonstruktør. Han har 
tidligere arbejdet hos NCC, 
Eurodan samt Interbyg og er 
født på Langeland.

H&M Larsen A/S er grundlagt 
for snart 40 år siden, 1971, af 
tømrermestrene Harry Larsen 
og Mogens Larsen, der ikke 
var i familie med hinanden.

Schnohrsvej 47 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05 · info@hmlarsen.dk · www.hmlarsen.dk

Autohandel og reparation – en tillidssag…
…Moderne autoværksted

	 l	 Elektroninsk fejlfinding  l	 Computertest
	 l	 4 hjuls-udmåling  l	 Klargøring til syn
	 l	 Aircon  l	 Klima
	 l	 Autoteknik  l	 Tilbud gives
	 l	 Forsikringsskader  l	 Glasskader
	 l	 Omsyn på eget værksted  l	 Tectrol undervognsbeh.

Køb dæk til konkurrencedygtige priser!

Østergade 60-62 · 5881 Skårup · Lige overfor Skårup Skole · Mobil Jan Nielsen 24 47 88 89

www.autocentrum.dk

Service Partner
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Alf Jensen A/S 
Den alsidige  
langelandske murer-, 
entreprenør-, og 
tømrerforretning, der 
grundlagdes i 1976, 
betjener en stor  
og vidtspændende 
kundekreds af private, 
landbrugs og erhvervs-
kunder samt  
offentlige institutioner

 
»Når det gælder jordarbejde, 
løser vi alle mindre og mel-
lemstore opgaver«, fortæller 
Jim Jensen. »Vi råder over 
gravemaskiner til ethvert for-
mål og spænder fra jordflyt-
ningsprojekter til etablering 
af regnvandsbassiner og ud-
gravningsarbejder i forbin-
delse med større fundamenter 
samt rør og ledningssystemer. 
På fjernvarmeområdet har 
vi netop færdiggjort 3,8 km 
forbindelsesledning mellem 
Tommerup og Tommerup Sta-
tionsby.«   

Alle former for  
kloakarbejde

»Alf Jensen A/S er autorise-
ret kloakmester og udfører alt 
kloakarbejde for en bredt fun-
deret kundekreds af private, 
erhvervsdrivende og offentlige 
institutioner. Vi arbejder blan-
det andet med nye hovedklo-
akker og etablering af over-
løbsbassiner og vandbremser. 
Tidsgrænserne for færdig-
gørelse af de af kommunerne 
påbudte kloakeringsprojekter 
i det åbne land nærmer sig. I 
det åbne land spænder vi fra 
minirensnings- og nedsiv-
ningsanlæg over pilerensning 
til samletank, tryksatte anlæg 
og biologiske sandfiltre. Som 
autoriseret kloakmester står 
Alf Jensen A/S for professio-
nelt udført arbejde – omhygge-
ligt, hurtigt og præcist.«    

Tv-inspektion

»Tv-inspektion er den mest ef-
fektive metode til at registrere 
kloakkernes øjeblikkelige til-
stand og finde utætheder og 
brud på rørsystemet«, beretter 
Mia Høj Lund. »Forsikrings-

skader og ejerskifte genererer 
stigende aktivitet. Som god-
kendte taksatorer har vi stor 
erfaring med fejlsøgning på 
kloakledninger. Kundekred-
sen indenfor dette speciale 
omfatter kommuner, forsik-
ringsselskaber, virksomheder 
og private. Kunden vælger 
selv, om vi skal levere doku-
mentationen i form af fotos, 
eller film på DVD.« 

Fra bygningsfundamenter 
til svømmehaller

»På betonområdet er en af de 
helt store aktiviteter støbning 
af bygningsfundamenter i 
alle størrelser – blandt andet 
til villaer, sommerhuse, indu-
stribygninger, transformator-
stationer og vindmøller. Vores 
speciale er løsning af store 
betonopgaver – for eksempel 
i svømmehaller. Til museet 
på Langelandsfortet har vi 
leveret en stor ubåds-dok og 
et bassin til en flydende mine-
stryger.« 

Murerarbejde

»I erhvervssammenhæng har 
vi netop opført en arkitekto-
nisk meget spændende under-
visningsbygning på 850 m2 for 
MAERSK Training Centre i 
Svendborg.  I den anden ende 
af opgavespektret har vi op-
ført et sommerhus i Stengade i 
Tranekær på omkring 160 m2. 
Her går kvalitetsmaterialer og 
arkitektur også op i en højere 
enhed og danner en bemær-
kelsesværdig bygning. En be-
slægtet opgave er opførelsen af 
et sommerhus på landtangen 
Klæsø ved Lindelse Nor. Huset 
er opført af håndstrøgne sten 
under meget specielle forhold, 
idet vi på grund af stedets 
ikke eksisterende vand- og el-
forsyning måtte benytte os af 
mobil generator og vandforsy-
ning. Alle tre byggerier er op-
ført som hovedentrepriser. Alf 
Jensen A/S løser også et stort 
antal opgaver som fagentre-
priser.« 

Alf Jensen A/S
Ellehaven 16

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 48 12

alf@alf-jensen.dk
www.alfjensen.dk



12

Elektrikeren lige om hjørnet
Aut. elinstallatør  
Jes Laugesen hjælper 
erhvervs- og privat-
kunder på hele  
Langeland med  
elektrikere bosat fra 
Tullebølle til Lohals  

Hjælpen er nær, når industri-, 
landbrugs- og privatkunder over 
hele Langeland får brug for en 
elektriker. Autoriseret elinstal-
latør Jes Laugesen og hans per-
sonale rykker således ud over 
hele øen med personale bosat fra 
Tullebølle til Lohals. Herfra kla-
res alle former for elektriske og 
installationsmæssige opgaver.

Varme og hårde  
hvidevarer

– Vi sælger, installerer og repa-
rerer også varmepumper og alt i 
hårde hvidevarer fra Elfagman-
dens produktprogram. Efter 
aftale er kunderne velkomne i 
vores butik til en snak om, hvad 

de ønsker. Så leverer og instal-
lerer vi gerne varerne, forkla-
rer autoriseret elinstallatør Jes 
Laugesen.
Han er indehaver af virksom-
heden sammen med hustruen 
Marianne Laugesen, der sidelø-
bende med kontoropgaver har 
hendes egen forretning, Maler-
firma Marianne Laugesen.

opkøb og vækst

Jes Laugesen blev selvstændig 
elinstallatør i 2003, da han over-
tog forretningen efter Hans Ras-
mussen i Snøde. 1. februar i år 
overtog Jes Laugesen ligeledes 

elinstallatør Toni Madsens virk-
somhed og ansatte samtidigt 
Toni Madsen.

Dan claussen  
ny medarbejder

1. august blev elektriker Dan 
Claussen, Tullebølle, ansat.
Dermed beskæftiger Jes Lauge-
sen i alt otte ansatte.

Aut. Elinstallatør
Jes Laugesen

Lohalsvej 5 · 5953 Tranekær 
Tlf. 62 55 11 06

Jes-elinst@pc.dk

Forrest f.v.: Marianne Laugesen, Jes Laugesen, Anders Elnegaard og 
Dan Claussen. Bagerst f.v.: Toni Madsen, Keld Sørensen, Jan fredskov 
og Niels Hansen.

Sydfyns største krukkemarked
Takeo er navnet på en skøn by i Cambodja…
… og navnet på forretningen, hvor indehaver Randi Hansen  
sælger skønne krukker og vandkunst fra byen i fjernøsten.  
Her er også beplantning, der matcher de dekorative krukker i 
knust granit, marmor og cement.

Randi Hansen Bjarne Christiansen
Tlf. 62 21 95 17 · 40 51 67 67 Tlf. 62 21 67 67
randi@takeo.dk bjarne@bjarnesauto.dk

Egense Stationsvej 1, tre kilometer vest for Svendborg
Bjarnes Auto
Med Bjarne Christiansen 37 års 
erfaring med mærkerne Citroën og 
Peugeot, må værkstedet betegnes som 
specialister indenfor service, køb og 
salg af brugte biler af samme fabrikat, 
men er selvfølgelig behjælpelige med 
alle bilmærker.
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Alfred Nielsen A/S 

Alfred Nielsens trælasthan-
del, der i dag er et moderne 
XL Byg og Proffcenter, er 
samtidig en landets ældste 
selvstændige tømmerhandler. 
Direktør Frits Feodor Nielsen 
er syvende generation ved ro-
ret i den gamle familievirk-
somhed, der i dag beskæftiger 
21 ansatte og råder over 6000 
m2 under tag. Kundekredsen 
fordeler sig mellem private og 
erhvervsdrivende i forholdet 
50/50. 

Mere plads og tættere 
samarbejde 

»En meget synlig følge af 
XL-BYGs renovering er, at 
vi har valgt at flytte rundt 
på virksomhedens forskel-
lige afdelinger. På den måde 
er pladsforholdene blevet væ-
sentligt forbedrede til glæde 
for kunder, medarbejdere og 
leverandører,« fortæller pro-
kurist Leif Fredholm Johan-
sen. »Både malerafdelingen 
og Proffcentret, der fører et 
bredt produktsortiment mål-
rettet alle håndværksfag, er 
omrokeret og moderniseret. 
De enkelte personalegrupper 
er rykket tættere sammen, 

hvorved kunderne har fået 
lettere og hurtigere adgang til 
kompetent faglig rådgivning 
og ekspedition.« 

Knowhow og ekspertise

»Alle XL-BYGs ekspediti-
onsmedarbejdere er fagud-
dannede, og det giver et højt 
serviceniveau indenfor rådgiv-
ning og sparring. Vi besidder 
kort sagt al den nødvendige 
knowhow og ekspertise til at 
kunne guide vores privatkun-
der trygt og sikkert gennem 
løsningen af langt de fleste af 
hjemmets håndværksmæssige 
udfordringer, hvad enten vi ta-
ler træ, maling eller vvs.«  

over broen efter maling

»Efter ombygningen er maleraf-
delingen arealmæssigt fordob-
let« beretter byggecenterchef 
Lars Bay Christensen.«XL-
BYG Alfred Nielsen A/S er den 
eneste SADOLIN-forretning 
syd for Ringe. Det mærkes 
tydeligt på den måde, at ef-
terspørgslen på netop denne 
producents brede vifte af in-
dendørs kvalitetsprodukter 
er stærkt stigende. SADO-
LIN er en af landets absolut 

markedsførende producenter 
af kvalitetsmaling i alle pris-
klasser. Her i XL-BYG fører vi 
hele produktlinjen og dækker 
således både professionelle og 
private kunders behov. Sta-
digt flere fynboer vælger at 
køre over broen efter maling, 
og det er vi både glade for og 
stolte over.«  

Ny spændende udstilling

»Den igangværende renove-
ring og ombygning af XL-BYG 
ventes færdig i slutningen af 
september. I bygningen, der 
tidligere husede vores Prof-
fcenter, indrettes et udstil-
lingslokale til præsentation af 
XL-BYGs mange spændende 
løsningsmuligheder indenfor 
køkkener, døre/vinduer samt 
fliser og gulve. Den nye udstil-
ling vil stå færdig som noget 
af det sidste, hvorefter resten 
af byggemarkedet på 1200 m2 
underkastes en løbende re-
novering og facilitetsmæssig 
opdatering. Vi glæder os til at 
byde kunder og leverandører 
velkommen i de nye omgivel-
ser«, slutter Leif Fredholm 
Johansen.   

XL-BYG Alfred Nielsen A/S 
Bellevue 5b · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 10 45
mail@xl-langeland.dk
www.alfred-nielsen.dk

Åbningstider 
XL-Byggecenter
Mandag-torsdag: 

8.30-17.00
Fredag: 8.30-17.00
Lørdag: 9.00-13.00 

XL-Proffcenter
Mandag-torsdag:

6.45-16.30
Fredag: 6.45-15:00

Lørdag: Lukket

For at imødekomme kundekredsens krav til fremtidens bygge- og proffcenter  
har det kendte Rudkøbing-firma gennemført en større renovering og ombygning,  
der blandt andet betyder bedre overblik og hurtigere ekspedition
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Bellevue Revision
trolighed. Derudover er den 
rette kemi ofte af afgørende 
betydning for et udbytterigt 
samarbejde. Bellevue Revision 
står for professionelt arbejde, 
der afvikles præcist og hurtigt 
indenfor de aftalte tidsfrister. 
Over hele linjen går vores ind-
sats først og fremmest ud på 
at lette kundernes hverdag, så 
de i videst mulige omfang kan 
bruge deres energi på det, de er 
bedst til. Hidtil er kendskabet 
til firmaet primært udbredt 
via mund-til-øre-metoden.
Man kan imidlertid også læse 
om vores alsidige kompetencer 
på www.brevision.dk . Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for en uforbinden-
de samtale.«  

»Når det gælder vores opga-
vefelt indenfor erhvervsre-
vision, spænder vi fra daglig 
bogføring til årsregnskaber 
og en hel masse derimellem«, 
fortæller Dorthe Grabentinn. 
»Mange rutiner varetages on-

line via et program, der efter 
aftale sætter os i stand til at 
koble os direkte på kundens 
computer. På den måde samles 
alle tråde ude hos kunden, og 
samtidig minimeres vores tids 
og ressourceforbrug omkring 

transport. Bellevue Revision 
leverer all round revisionsydel-
ser, og kundekredsen er også 
all round, idet den rækker fra 
solovirksomheder til mellem-
store firmaer med betragtelige 
årsomsætninger. Vores kun-
dekreds tæller blandt andet 
tømrere, malere, automobil-
forhandlere, tankstation er, fri-
sører, musikere, vinhandlere, 
anlægsgartnere og læger.«

Positiv udvikling 

»Jeg er glad for at kunne kon-
statere, at Bellevue Revision 
befinder sig i en udviklings-
mæssigt positiv periode med 
god kundetilvækst. Centrale 
værdier i vores regi er per-
sonligt kendskab, tillid og for-

Bellevue 5a 1th · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

Virksomheden oplever en positiv  
udvikling med god kundetilstrømning.  
udover indehaver Dorthe Grabentinn  
beskæftiger revisionsfirmaet p.t. to  
medarbejdere

Vi står klar til alle udfordringer 
– store som små

* Private

* industri

* landbrug

* Butikker & kontorer

salg & service af:

* hårde hvidevarer & varmepunpeanlæg

* totalløsninger indenfor 
 køle- & klimateknik

* totalløsninger indenfor 
 el- & automationsløsninger
– såvel til private som til virksomheder

Her findes ingen dumme spørgsmål

Medlem af

VI STÅR KLAR TIL ALLE
UDFORDRINGER

- store som små

TOT
AL LØSNINGER

TOTAL LØSNING
ER

Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 50 10 72
info@simonrisbjerg.dk / www.simonrisbjerg.dk

Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 10 72
info@fynselogkol.dk / www.fynselogkøl.dk

FYNS EL
& KØLETEKNIK Aps

* Private
* Industri
* Landbrug
* Butikker & kontorer

Salg & Service af:
• hårde hvidevarer
& varmepumpeanlæg

• totalløsninger indenfor
køle- & klimateknik

• totalløsninger indenfor
el- & automatioinsløsninger
- såvel til private som til
virksomheder

Aut. El
og Kølefirma
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bejdet en stor og fast kreds af 
tilfredse kunder, som ud over 
at handle med os igen og igen 
også anbefaler os til venner, 
bekendte og familie Tjek de 
gode tilbud hos Rødgaard Bi-
ler...«  

»Som Subaru serviceværksted 
har vi stor erfaring i håndte-
ringen af dette mærke«, for-
tæller indehaver Søren Rød-
gaard. »Rødgaard Biler var 
også autoriseret forhandler i 
perioden 1979-2004, og med 
den nye autorisation har vi 
genoptaget de mange øvrige 
aktiviteter i forhold til Sub-
aru. Alle Subaru-modeller er 
firhjulstrukne – fra sedaner 
over stationcars til varebiler Vi 
har mere end 30 års erfaring, 

når det gælder salg, service og 
reparation af de populære bi-
ler, der udover firhjulstrækket 
blandt andet udmærker sig ved 
at være komfortable, drifts-
sikre og solide. Vores 9 dygtige 
medarbejdere deltager løbende 
i relevante faglige kurser og ef-
teruddannelsesaktiviteter. »

God service og hurtig 
levering

»Rødgaard Bilers værksted, 
der er udstyret med de nyeste 

elektroniske testere, servicerer 
og reparerer alle bilmærker og 
årgange. Vi er specialiseret 
indenfor Subaru, Daihatsu og 
VW. 
Derudover kan vi tilbyde vores 
kunder at udføre PAVA rustbe-
skyttelse. Endelig fører vi et 
bredt udvalg af kvalitetstraile-
re fra Brenderup. Blandt vores 
absolutte spidskompetencer er 
evnen til at yde god service 
og hurtig levering. Vi er glade 
for gennem tiden at have opar-

Rødgaard Biler ApS
ved Søren Rødgaard 

Bagenkopvej 1B
5932 Humble

Tlf. 62 57 12 72
www.rodgaardbiler.dk

Den kendte langelandske bilforretning er efter en 5-årig pause tilbage som autoriseret Subaru 
forhandler for hele det fynske lokalområde

Rødgaard Biler

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg
tlf. 62 22 10 10
abp@dataophug.dk

www.autogenbrug-svendborg.dk

Stedet hvor alle er 
velkommen

Grønlandsvej 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 81 81

www.dengroenneoase.dk

Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg
Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk

Spar tid og penge ved drift stop

Fremstilling af el-dokumentation

Konstruktion af el-styringer og kontroltavler

Vi udfører elinstallationer i:
n Bolig
n Erhvervsbygninger
n Landbrug
n Netværk for it

Varmepumper:
Salg, montering  
og service

Langå El Service
ved Jesper Markvardsen
Aut. elinstallatør, maskinmester og energivejleder
Revsørevej 17, 5874 Hesselager
Email: langaael@pc.dk

Tlf. 40559439
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udvider  

»SuperBrugsens årlige om-
sætning har gennem længere 
tid været for stor til fortsat 
at kunne bæres af en butik af 
den nuværende størrelse«, for-
tæller uddeler Kim Behnfeld 
Jensen. »Projektet er endnu 
i planlægningsfasen, og arki-
tekter og ingeniører arbejder 
på livet løs. Byggeriet af Su-
perBrugsens nye fløj, der for-
mentlig påbegyndes i januar – 
februar 2011, ventes at kunne 
stå færdigt i løbet af efteråret. 
SuperBrugsens daglige bruge-
re – kunder, medarbejdere og 
leverandører – glæder sig al-
lerede meget til at kunne tage 
de stærkt forbedrede pladsfor-
hold i brug.«     

Visioner  
og udviklingsmuligheder

»Medarbejderne og bestyrel-

sen i SuperBrugsen glæder 
sig også til at bidrage til lokal-
samfundets udvikling. Vi er 
parate til at investere ca. 20 
millioner i vores byggeprojekt, 
fordi vi tror på fremtiden, og 
på at vi kan stige i omsætning. 
Vi mener der ligger et uudnyt-
tet potentiale – både i forhold 
til turister og pendlere. Sidst-
nævnte kører til fastlandet 
hver dag, og dem skal vi have 
til at handle lokalt. Rudkøbing/
Langeland er et spændende 
område med en dejlig natur 
og masser af fritidsaktivite-
ter og muligheder for de fast-
boende. Et godt samarbejde 
imellem forretningsdrivende, 
politikere, medier og diverse 
organisationer bidrager til den 
lokale udvikling. Kommunen 
har mange gode og spændende 
visioner – heriblandt den nye 

ØrstedSkolen med tilhørende 
byggegrunde og tankerne om 
et nyt havneprojekt. Med alle 
de muligheder og gode frem-
tidsudsigter glæder jeg mig til 
at være uddeler i SuperBrug-
sen de næste 25 år«, slutter 
Kim Behnfeld Jensen. 

Åbningstider:

SuperBrugsen
Mandag-fredag: 9.00-19.00

Lørdag: 8.00-16.00
Dage med søndags åbent 

10.00-16.00

Bager
Mandag-fredag: 6.30-19.00

Lørdag: 6.30-16.00
Søndag: 6.30-16.00

Med købet af en naboejendom, der tidligere husede Nordea Bank,  
realiseres en længe tiltrængt udvidelse af brugsens forretningsareal  
fra ca. 1000-1450 m2. Byggeriet, der igangsættes primo 2011, ventes at stå færdigt i efteråret

SuperBrugsen
Ahlefeldtsgade 5  
5900 Rudkøbing  
Tlf. 62 51 13 54
06750@coop.dk

www.superbrugsen.dk/ 
rudkoebing

Svane KøKKenet OdenSe · RødegåRdSvej 180
5230 OdenSe M · tlf. 6617 5678 · www.Svane.cOM

KOM OG SE DEN NyE BuTiK PÅ 900 M2

KVALificEREDE MEKANiKERER SERVicERER DiN BiL

 uanset bilmærke får du hos AutoPartner et værksted:
	 l	 Der også udfører service og reparationer,
	 l	 der benytter reservedele af original kvalitet,
	 l	 der har samme efteruddannelse og kontrol som de autoriserede,
	 l	 hvor du taler direkte med mekanikeren,
	 l	 hvor du kun betaler, for det du får.

 www.fynsautoaps.dk 
 Landbrugsvej 10R · 5260 Odense S · Tlf. 6614 5525

Ring  70 11 20 19  
og hør hvordan du kan spare mange penge

Ægte 
IP-telefoni 
til erhverv

Kom i gang for 
0,- kr.

K Ø K K E N  ·  B A D  ·  G A R D A R O B E

23 32 59 81
knutson.per@gmail.com
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Langelands hyggeligste kro

Tullebølle K ro
– ægte krohygge og atmosfære

Lad Tullebølle Kro stå for din næste fest…
I flotte lokaler tilbyder vi selskaber op til ca. 90 gæster helt efter dit ønske…

I samråd med vores kok finder vi den bedste løsning til netop din fest, så du kan nyde begivenheden  
med familie og venner – uden du behøver at tænke på andet end bordplanen.

I restauranten kan du nyde froKosTreTTer & afTenmenu.
Vores menukort spænder bredt – fra æggekage til gourmet. Tradition for god dansk mad…

Bygaden 91 · Tullebølle · Telefon 62 50 13 25 · www.tulleboellekro.dk

ZIK-ZAK leverer  
betræk og polstring 
som hynder, puder 
og gardiner til både  
– også til eksempel-
vis grill, parasol og 
læsejl

Hynder, puder  
og gardiner til både  

Stærk og flot kvalitet der hol-
der til det daglige slid - og mas-
ser af skumsprøjt og rødvin. I 
en kvalitet der langt overgår 
den, som kunderne får i super- 
og byggemarkedet.

Mange muligheder

ZIK-ZAK og indehaver Aase 

Hansen giver små og store 
både den sidste finish, når det 
handler om elegant, komfor-
tabelt og slidstærkt betræk 
og polstring, eventuelt med 
brandhæmmende koldskum.

– Men jeg laver også gardiner 
til både og betræk til have-
møbler og eksempelvis kirke-
bænke, køkkenstole, grill, pa-
rasoller, campingvogne, telte 
og herunder udlejningstelte 
samt læsejl, fortæller Aase 
Hansen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

10 pct. vinterrabat

Aktuelt giver ZIK-ZAK 10 
procent vinterrabat, hvis kun-
derne afgiver ordren inden 1. 
december. Kunder bedes ringe 
for nærmere aftale om betin-
gelserne.
ZIK-ZAK løser altså mange 
forskellige opgaver med flot 

og slidstærkt betræk, der hol-
der år efter år. Firmaet møder 
gerne op med stofprøver ude 
hos kunderne – til en god snak 
om muligheder og opmåling af 
opgaver.

Beskyt investering

– Det er vigtigt løbende at 
vedligeholde båden eller andre 
emner for at beskytte sin inve-
stering. Også de bløde værdier 
er investeringen værd. Både i 
gensalgsværdi og livskvalitet, 
da gamle, fugtige og skæve 
hynder hverken er gode for 
helbredet eller humøret, tilfø-
jer Aase Hansen.  
Aase Hansens blev selvstæn-
dig i slutningen af 2002. Tid-
ligere har hun arbejdet som 
syerske og tilskærer på den nu 
lukkede Hestbæk Møbelfabrik 
i Tullebølle.

ZIK-ZAK
Helletoftevej 1
5953 Tranekær
Tlf. 62 59 14 09
aase@zik-zak.dk
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Bådfolket søger læ  
på Finlandsvej
Hansen Kalecher  
leverer sødygtig 
komfort og stærk 
trækkraft i sejlene, 
når bådfolket lægger 
til på Finlandsvej i 
Svendborg 

Her har Jens Hansen siden 
sidste år fremstillet nye kale-
cher, sprayhood og sejl til lyst-
både samt lavet presenninger 
og forskellige covers til mange 
andre effekter, blandt andet 
grill.
Værkstedet er indrettet hos 
Svendborgsund Marine Ser-
vice, der som Hansen Kalecher 
er et næsten nyt servicefirma i 
bådbranchen.
– Jeg reparerer også kalecher 
og hynder til både, lyder det 

fra Jens Hansen, mens han er 
i gang med en af dagens opga-
ver.
Jens Hansen har mere end 20 
års erfaring i branchen og er 
et kendt ansigt i sejlermiljøet i 
Svendborg.
– Det er primært bådfolket, jeg 
henvender mig til. Men også 
andre kundegrupper er inte-
ressante for mig, blandt andet 
landmænd og producenter af 
landbrugsmaskiner. Lige nu 
laver jeg eksempelvis en stor 
nylondug til landbrugsmaski-
ner, tilføjer Jens Hansen.
Han har gennem tre år drevet 
Kaleche Drive Inn værkste-
det hos Leif Larsen Marine i 
Svendborg – og samarbejder 
fortsat med Leif Larsen Ma-
rine med service til firmaets 
kunder. Hansen Kalecher · Finlandsvej 7b · 5700 Svendborg

Tlf. 20 46 45 75
kontakt@hansenkalecher.dk · www.hansenkalecher.dk

trænger deres hus til en  
skorstensisolering/ny isokern?
Deres registrede ISO-KERN installatør  
garanterer for godt arbejde!
Alt murer- og kloakarbejde udføres

rudkøBing Murerforretning
Bernhard Klæsøe 
Mobil 30 69 58 69
tlf. 62 51 58 69
 bklaesoee@dlgmail.dk

Aut. kloakmester og reg. montør af Isokern

Alt entreprenør-,
udgravnings- og 
nedbrydnings- 
arbejde udføres

Kristian Viulm
Entreprenørforretning

Mosevænget 17

Kulepile

5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 46 20
Mobil 23 26 46 20

KRiSTiAN ViuLM
ENTREPRENøRfORRETNiNG
Aut. kloakmester
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www.langelandkommune.dk

Vores Ø

Rabatten afhænger af det to-
tale årligt køb, men der gives 
mindst 300 kr. rabat pr. 1.000 
liter til alle kunder. 
Køreplader udlejes i både plast 
og jern, til små og store opga-
ver. Pladerne kan leveres og 
hentes med kran.

Det er lidt af en underdrivelse, 
at de ved noget om seriøs last-
biltransport og holdbar kun-
deservice til tiden på adressen 
i det nordlige Svendborg.
Her sidder John Eskildsen bag 
rattet som indehaver af Fyns 
måske ældste vognmandsfor-
retning, A/S Skræps Vogn-
mandsforretning af 1927.

Alle slags kunder

– Vi leverer seriøs transport til 
alle slags kunder, både erhverv 
og private, i alle brancher over 

hele landet. Det meste foregår 
dog lokalt i dag, lyder det fra 
John Eskildsen.
Han har ejet virksomheden i 
de seneste ti år og sætter lige 
stor pris på små som store 
kunder.

Stor fleksibilitet 

– Vi satser på stor fleksibilitet, 
og så er kundeservice helt sik-
kert vejen frem. Derfor bruger 
vi containerbiler og anhæn-
gere, der kan kombineres på 
utallige måder. Vi har blandt 

andet tre-akslede lastvogne 
med hejs samt to- og tre-aks-
lede overføringsanhængere 
og  kærrer, med og uden tip, 
komprimatorbil til tømning af 
mini- og midicontainere. Des-
uden udfører vi entreprenør- 
og kran kørsel, fortsætter John 
Eskildsen.

olie og køreplader

A/S Skræps Vognmandsforret-
ning af 1927 forhandler også 
fyrings- og dieselolie med kon-
tant rabat ved alle leveringer. 

Fyns måske ældste  
vognmandsforretning

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 kører for alle kunder,  
efter firmaet blev grundlagt med hest og vogn for knap 84 år siden
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Nytænkning på ladet

Hvis man ligner alle de andre, 
kan det være svært at gøre en 
forskel. Det ved chaufførerne 
hos Lindelse Godstransport, 
der har holdt hjulene kørende 
siden firmaets etablering i 
1966. Dengang som nu styrer 
den i dag 70-årige Bent Boge-
toft virksomheden med mere 
end 50 års erfaring bag rattet.

Ejerskifte

Et ejerskifte er dog gennem-
ført med hustruen Annie Bo-
getoft og parrets søn, chauffør 
Bjarne Bogetoft, der sammen 
med deres mangeårige ven og 
chauffør Jan Nielsen fremover 
leder virksomheden. Bent har 
altid kørt som chauffør i fir-
maet, mens Annie har passet 
kontoret.

– De sidste fem år har vi i 
større og større grad kørt for 
kunder uden for øen. Det lo-
kale aktivitetsniveau er faldet 
meget, Langeland er blevet en 
turistø, forklarer vognmand 
Bent Bogetoft.   
Lindelse Godstransport har i 
dag fem lastbiler. De to er ud-
lejet til Frode Laursen, hvor 
der køres med al slags gods. 
De resterende biler dækker 
stort set alle slags opgaver.

Ny gyllevogn

– Lokalt er landbruget en stor 
kunde. Derfor har vi også in-
vesteret i en ny stor gyllevogn, 
så vi tilbyder transport af 
gylle, både fra gyllebeholder 
til mark og fra gyllebeholder 
til gyllebeholder. Sidste år blev 

en ny tiptrailer også indlejet, 
indskyder Bjarne Bogetoft.
Vognmandsforretningen leve-
rer altså alle former for kørsel 
med almindelig tipladslastbil 
med eller uden hænger. Her 
flyttes der eksempelvis con-
tainere, korn, jord, grus, sten, 
asfalt, juletræer, haveaffald og 
meget mere. Containere udle-
jes også.

Egen køletrailer

Transport af temperatur-
følsomt gods udføres også af 
Lindelse Godstransport, der 
råder over egen køletrailer 
med mulighed for kørsel med 
både køle- og frysevarer på én 
gang.
 

Lindelse Godstransport · Langegade 24 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 57 12 06 · lindelsegods@firma.tele.dk · www.lindelsegods.dk

Lindelse Godstransport udvikler firmaet ad flere veje, blandt andet med  
ny gyllevogn – som den eneste blandt Langelands vognmænd

tlf. 62 59 14 96 · Bil 24 41 04 96

angelands
Malerforretning

Har de malerarbejde,
der skal udføres…

så ring

62 59 14 96
Bil: 24 41 04 96
Pæregaardsvej 1
5953 Tranekær
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TTS holder på varmen

Håndværksmæssig tradition 
og kvalitet til tiden gennem 26 
år ligger bag tømrer- og mu-
rervirksomheden TTS’ posi-
tion som én af Sydfyns og Lan-
gelands førende leverandører 
af nybyggeri og renovering.

Vinter forude

– Netop nu venter vinterhalv-
året forude. Så er det oplagt, at 
husejere, virksomheder, kom-
muner og institutioner overve-
jer, om isoleringen i bygninger 
og huse sikrer minimalt var-
metab og komfortabelt inde-
klima, fortæller Leif Christi-
ansen, indehaver af TTS.

Virksomheden og dens gode 
medarbejdere sikrer en positiv 

oplevelse for kunden, lige fra 
den første samtale til det fær-
dige byggeri. 

Skrappere krav

Når det handler om boligers og 
bygningers energiforbrug, er 
kravene til isolering ved reno-
vering og nybyggeri strammet 
betydeligt gennem de senere 
år. TTS leverer derfor kompe-
tent og grundig vejledning til 
kunderne, inden forbedringen 
igangsættes.

– Gode eksempler er efterisole-
ring  af 1.sal i forbindelse med 
udskiftning af tag, isolering af 
lofter og vægge eller nye vin-
duer, der både sparer penge til 
varme og øger boligens værdi, 

tilføjer Leif Christiansen.
Via afdelinger i Tryggelev og 
Rudkøbing løser TTS hele 
paletten af byggeopgaver. 
Med egen tegnestue, tømrer-, 
snedker-, murer-, jord-, beton-, 
kloak- og gulvlæggerafdeling, 
forhandling af Svane Køkke-
net samt virksomhedens gode 
samarbejdspartnere er beteg-
nelsen »totalleverandør« helt 
naturlig.

TTS Syd · Tryggelev 42
5932 Humble

Tlf. 62 56 19 62
TTS Nord · Banevænget 19

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 64

tts@tts-langeland.dk 
www.tts-langeland.dk 

Tømrer- og murervirksomheden TTS leverer lunt 
og energibesparende indeklima, inden vinteren 
for alvor generer varmeregnskabet

Sydfyns største erhvervsbank samlet i nyrenoverede lokaler i Tinghusgade

Med 14 lokalt forankrede erhvervsmedarbejdere – og baglandet fra Nordens største bank i ryggen  
– er vi klar til at betjene erhvervslivet i Fåborg, Svendborg, på Langeland & Ærø.
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Da Tæppeland åbnede i Svend-
borg for 41 år siden var det kun 
tæpper, der trak kunderne til. 
I dag er sortimentet udvidet 
betragteligt. Først med træg-
ulve og siden med gardiner og 
klinker.
Et bredt sortiment af klinker og 
fliser flyttede i efteråret 2008 
ind i Tæppeland i Svendborg, 
og det har kunderne taget rigtig 
godt imod.
– Klinkerne sælger rigtig godt. 
Vi har 10- 15 af de mest populæ-
re, som vi har på lager, så de kan 
tage dem med, med det samme, 
og så har vi et langt større ud-
valg, hvor der kan bestilles hjem 
til kunderne, fortæller Arne 
Lynge, indehaver af Tæppeland 
Svendborg.
Kunderne i Tæppeland er da 
også ved at være vant til, at det 
ikke kun er bløde gulve forret-
ningen kan hjælpe med.

– Trægulve har længe været en 
fast del af vores sortiment, og 
udgør efterhånden også en pæn 
del af vores omsætning. Det 
handler jo om at følge med tiden, 
og lige nu er det altså klinker 
der er det, folk vil have, forklarer 
Arne Lynge.
Han mener, det er klinkernes 
flotte udseende kombineret med 
den overkommelige vedligehol-
delse, der tiltaler rigtig mange.
– Trægulve er jo langt fra ved-
ligeholdelsesfri, og det er nok 
kommet bag på mange. Men 
fliser skal bare vaskes. Og man 
kan få dem i et utal af designs – 
blandt andet et der fuldstændigt 
ligner trægulve.

Tæpper og gardiner

Det er dog stadig tæpperne, der 
udgør størstedelen af omsætnin-
gen ved Tæppeland. Og netop nu 
er det især de fladvævede væg-

til-væg-tæpper, der er populære.
– Men der er også salg i de løse 
tæpper. De bliver brugt til at 
tilføje lidt hygge og varme til 
de mange trægulve, smiler 
Arne Lynge.
– Især er ryatæpperne blevet 
meget populære. De kan fås i et 
utal af farver og i alle mål – og 
også i runde, tilføjer han.
Endelig har et stativ med rul-
legardiner og plisségardiner 
også fundet vej til Tæppeland. 
Her kan man købe gardiner i 
standardmål til rimelige pri-
ser, eller man kan få dem lavet 
efter mål, så de passer præcist 
til den dør eller det vindue, det 
skal placeres i.

Klinker på vej ind i 
tæppeland

Tæppeland Svendborg
Tlf. 88 33 43 50
svendborg@taeppeland.dk

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

PULZ, kontormøbelserie i flere varianter og størrelser
Manuel justering eller EL-hæve/sænke borde 

     Priser fra  5100,00 + moms

PULZ

– løsninger til bedre kontormiljøer... Yunik – din lokale farvespecialist

Unik gammel forretning med unik personlig betjening
Vi fører malevarer, værktøj og vægbeklædning fra Yunik

Stort udvalg i kunstnerfarver og malelærreder, 
samt materialer til 3D

Østergade 7A · Bagenkop · Tlf. 62 56 11 14 
karlsen@farve-tapet.dk

Bagenkop
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unge tømrermestre,  
30 års erfaring

Sydfyn og Odense er hjemmeba-
nen for Tømrermestre K-K Niel-
sen, der består af Kristian Niel-
sen, 34, og Ken Bunch-Nielsen, 
29.
– Vi løser alle former for tømrer-
opgaver med tag som speciale 
– uanset det drejer sig om tegl, 
beton, Decra, eternit eller an-
det. Vi laver også badeværelser 
og sætter køkkener op, fortæller 
Ken Bunch-Nielsen.

Vinter forude

I løbet af få måneder begynder 
vinteren, og dermed er et lunt 
indeklima og passende isolering 
igen et samtaleemne hos mange 
virksomheder og familier.
– Kunderne kan stadig nå det, 
hvis de overvejer efterisolering 
af huse og udskiftning af vindu-
er og døre. Vi er også klar til en 
snak om tilbygning, ombygning 
eller nybyggeri, fortsætter Ken 
Bunch-Nielsen.
Tømrerfirmaet udfører som 
nævnt alle former for tagarbejde, 
uanset det drejer sig om nye tag-

konstruktioner, renovering af 
eksisterende konstruktioner el-
ler montering af nyt tag oven på 
det gamle. 

Træhuse m.m.

Firmaet bygger også træhuse 
med lavt energiforbrug, indretter 
tagetager og kældre til beboelse 
samt udskifter loft og gulve. Om-
bytning af gamle vinduer til nye 
med lavenergiglas klares også.
Efter et godt samarbejde valgte 
de to tømrere at åbne firmaet 
i 2007, efter at de tidligere i en 
årrække havde opbygget stor 
erfaring med branchen. Kristian 
Nielsen har efter tømreruddan-
nelsen arbejdet på Fyn, i Norge 
og på Grønland. I dag bor han i 
Gudme i et træhus, han selv har 
bygget.
Ken Bunch-Nielsen har efter 
læretiden været udstationeret i 
Kosovo, hvor han udførte tøm-
rer- og snedkerarbejde i lejren. I 
dag bor han i Troense i et hus, 
han selv har renoveret.

Stubshovedvænget 9 · 5884 Gudme
Tlf. 28 11 01 68 · 20 76 98 31

kristian@k-k-nielsen.dk · ken@k-k-nielsen.dk
www.k-k-nielsen.dk

Tømrermestre K-K Nielsen ApS, bestående  
af Kristian Nielsen og Ken Bunch-Nielsen, løser 
alle tømreropgaver. Tagarbejde er speciale

HÅNDVÆRK ER EN TILLIDSSAG

www.k-k-nielsen.dk

HÅNDVÆRK ER EN TILLIDSSAG

www.k-k-nielsen.dk
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STARK Svendborg

»Jeg tiltrådte stillingen som 
trælastdirektør efter Hans Jør-
gen Riber den 19. april 2010«, 
fortæller Martin Andersen. 
»Umiddelbart forinden var jeg 
salgsleder hos STARK Odense 
Tømmergård – min arbejds-
plads gennem knap seks år. Min 
uddannelsesmæssige baggrund 
er en HD i afsætning fra Syd-
dansk Universitet.«

Alt til byggeriet

»Kernen i STARK Svendborgs 
aktiviteter er vores profes-
sionelle kunder«, fortsætter 
Martin Andersen. »Vi står for 
tilgængelighed, service, sta-
bilitet og leveringssikkerhed. 
Alt til byggeriet er samlet her, 
og det skal tages bogstaveligt. 
Hos os kan man købe alle ma-
terialer til opførelse af et hus. 
Vi forhandler kun førsteklasses 
kvalitetsvarer, og dem fører vi i 
alle længder og kvanta. Derud-

over sørger vores veluddannede 
personale for professionel råd-
givning til alle. Vi arbejder altid 
benhårdt for de professionelle 
håndværkeres anerkendelse, og 
det gør STARK Svendborg til en 
optimal og konstant fagligt op-
dateret samarbejdspartner.«

Nem og hurtig drive-in

»I vores 6.000 m² store haller 
med indbygget drive-in-funkti-
on kan kunderne altid handle i 
tørvejr. 
Den gode skiltning og de let til-
gængelige adgangsveje gør det 
nemt og hurtigt at handle hos 
STARK. I kraft af de brede la-
gerkørebaner er der god plads 
til at køre helt hen til varerne – 
også i myldretiden. På den måde 
undgås kødannelse, og det er en 
stor fordel i den travle hverdag. 
Det er altså bare om at køre di-
rekte hen til den hylde, hvor de 
ønskede varer er placeret, hvor-

efter man parkerer i p-banen, 
læsser varerne ombord i bilen 
og betaler eller får sine indkøb 
registreret.« 

STARK SelvByg  
er til private

»Med det nye rådgivningskon-
cept, STARK SelvByg, tilby-
der STARK Svendborg også 
en hjælpende hånd til private 
bygherrer, der drømmer om at 
bygge nyt eller står overfor løs-
ningen af større eller mindre 
håndværksprojekter i hjemmet. 
Vi kan være behjælpelige med 
alt fra ideudvikling, rådgivning 
og planlægning til den fysi-
ske realisering af kundernes 
projekter. STARK Svendborgs 
totalløsninger rækker fra ba-
deværelser og tilbygninger til 
tagarbejde og nybyggeri. Med 
vores loyale håndværkerkunder 
kan vi, når det ønskes, hjælpe 
med at udvælge den helt rigtige 

kombination af håndværkere til 
optimal løsning af de mange op-
gaver omkring realiseringen af 
kundernes projekter. Hermed 
er vores kunder sikret høj kva-
litet i såvel materialevalg som 
opgaveløsning.«

Spændende ny 
inspirationsudstilling

»STARK Svendborgs store 
spændende inspirationsudstil-
ling, der er en integreret del 
af butikken, er netop blevet 
renoveret og opdateret. Vi har 
fjernet et par vægge, og det har 
givet en masse lys og luft. Med 
disse enkle midler er udstillin-
gen i dag langt mere indbyden-
de og umiddelbart mere over-
skuelig, end den var tidligere. 
Udstillingen byder blandt andet 
på et stort udvalg i vinduer, døre 
og kvalitetstrægulve. STARK 
kæden har sit eget koncept på 
gulvområdet med syv udsøgte 

Rødeledsvej 99 · Svendborg · Tlf. 82 52 58 00
info.svendborg@stark.dk · www.stark.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6.30-17.00

Lørdag kl. 9.00-14.00

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

STARK Svendborg er en af landets mest moderne trælasthandler.  
Den banebrydende virksomhed, der indretningsmæssigt er  
skræddersyet til imødekommelse af alle kundetypers behov,  
ansatte i foråret 2010 en ny direktør
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brands, som ikke fås andre ste-
der. Også når det gælder køk-
ken og bad, er det næsten kun 
fantasien, der sætter grænser. 
STARK Svendborg er leverings-
dygtig i hele pakken. Hvilken 
type gulv vil være flot i stuen? 
Hvilke klinker mon passer 
bedst i badeværelset? Få kvali-
ficerede svar på spørgsmål som 
disse. Kig ind i STARK Svend-
borgs flotte nyrenoverede inspi-
rationsudstilling, hvor man i ro 
og mag kan få overblik over de 
mange spændende indretnings-
muligheder på boligfronten.« 

STARK Svendborgs  
store salgsmesse

»Den 10. november slår STARK 
Svendborg dørene op til årets 
store salgsmesse. Alle er vel-
komne til at kigge ind og blive 
inspireret. Forretningen vil 
være fyldt med skarpe tilbud 
og leverandører, der præsente-

rer spændende professionelle 
kvalitetsnyheder. Der er udsigt 
til et højt aktivitetsniveau hele 
dagen. Som besøgende vil man 
nemlig ikke bare kunne opleve 
en række attraktive produkt-
nyheder. Man vil også have 
mulighed for selv at afprøve 
dem direkte i praksis. STARK 
Svendborgs salgsmesse appelle-
rer til alle, der ønsker at arbejde 
professionelt i såvel store som 
små byggeprojekter. Sæt kryds 
i kalenderen ud for den 10. no-
vember. Det bliver en spænden-
de dag«.

STARK Svendborg
Tlf. 82 52 58 00

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6.30-17.00
Lørdag kl. 9.00-14.00
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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 du 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

Det kendte autoværksted, 
der hidtil har haft afdelin-
ger i Snøde og Tullebølle, 
har med virkning fra juni 
i år valgt at flytte flyttet 
samtlige aktiviteter til af-
delingen i Tullebølle 

”Sammenlægningen af firma-
ets afdelinger er en naturlig 
konsekvens af udviklingen på 
Langeland, hvor fremtidens 
automarked først og fremmest 
står i personbilernes tegn”, 
fortæller indehaver Morten 
Jakobsen. ”Det ny Tullebølle 
Auto er fortsat en del af Auto-
mesterkæden med alt, hvad 
det indebærer. Vores store 
moderne værksted er udstyret 
med det alt nyeste testudstyr. 

Vi servicerer alle bilmærker – 
også indenfor garantiperioden. 
Blandt vores øvrige specialer 
er udskiftning af store dæk på 
lastbiler og landbrugsmaskiner 
samt fremstilling af hydrau-
liske slanger. Vi kan fortsat 
tilbyde vores kunder at hente 
og bringe biler på Langeland 
efter aftale. Tullebølle Auto er 
et all round autoværksted med 
en bred vifte af specialer, der 
omfatter løsning af en række 
maritime opgaver. Udover mig 
selv tæller værkstedets dyg-
tige medarbejderstab meka-
nikerne Sten Sørensen og Bo 
Winther Hansen samt lærlin-
gen Patrick Vedel Flindt”, slut-
ter Morten Jakobsen. 

Snøde flytter til 
Tullebølle

Tullebølle Autoværksted · Bygaden 99 · Tullebølle · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 10 18 · mj@snode-auto.dk · www.snode-auto.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag: 7.30-16.00 · Fredag: 7.30-14.15

Mester
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JH Svejs
Firmaets speciale 
er smedearbejde og 
svejsning til industri, 
landbrug, entrepre-
nører, ejendoms-
selskaber og private. 
Ved hjælp af moderne 
teknologi løses  
mange opgaver ude 
hos kunderne, der 
sparer kostbar tid 
slipper for  
transportudgifter   

»JH Svejs er en mobil virksom-
hed«, fortæller indehaver Ja-
cob Haugaard Hansen. »Miga-
tronic 2000, er en kombineret 
generatorsvejser og generator 
med strømudtag, og med den 
kan jeg med kort varsel løse 
en række opgaver direkte ude 
hos kunderne – om nødvendigt 

»helt ude i marken«. Ad den vej 
sparer folk tid og udgifter til 
transport af de emner, der skal 
repareres. JH Svejs har kapa-
citet til løsning af akutopgaver 
med meget kort varsel – også 
på utraditionelle tidspunkter. 
Emnemæssigt ræk ker akutop-
gaverne typisk fra maskiner og 
redskaber til halmfyr m.m.«

Bred vifte af opgaver

»Blandt værkstedets facilite-
ter er sav, svejseværk og skæ-
rebrænder samt en 2 tons 
svingkran, der blandt andet 
benyttes i forbindelse med svejs-
ning af tungt entreprenørma-
teriel som graveskovle, der let 
kan veje 1500 kg stykket. På 
smedefronten løser JH Svejs 
en bred vifte af opgaver, heri-
blandt fremstilling og mon-
tage af altaner, gelændere og 
trapper til virksomheder og 
ejendomsselskaber. Til private 
fremstilles smedejernporte i 
høj kvalitet. De øvrige akti-
viteter omfatter blandt andet 

opsætning af jernbjælker ved 
ombygninger og nedskæring af 
jern ved nedbrydningsopgaver. 
En netop færdiggjort opgave 
er leveringen af en vandkølet 
låge med indbyggede kamre 
til et stort halmfyr. Over hele 
linjen er jeg behjælpelig med 
professionel rådgivning, så 
kunden opnår den bedst mu-
lige pris uden at måtte gå på 
kompromis med kvaliteten. 
Ring og hør nærmere.« 

JH Svejs
Alsvej 2b

5800 Nyborg
Tlf.26 27 20 95

jh-svejs@webspeed.dk
www.jh-svejs.dk

Vagn Erik Sørensen

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

Taxi-, handicap- og selskabskørsel udføres!

Snøde flytter til 
Tullebølle
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Stærkt netværk på Langeland
Livsglæde, velvære 
og kreativ kvalitet er 
nøgleord for lange-
landsk netværksgrup-
pe, der løfter i flok

Hvordan udvikler iværksæt-
teren sin virksomhed, når 
man er alene om forretningen, 
solidt plantet i ”Udkantsdan-
marks” mange udfordringer?
Fem vidt forskellige erhvervs-
kvinder med hver deres for-
retning på Langeland har de 
seneste fem år løftet sig selv, 
hinanden og de enkelte forret-
ninger ved et fælles netværk, 
som de gerne ser udvidet med 
flere deltagere. 

Mere synlige

– Når vi hver især er meget 
alene, er netværket utroligt 
værdifuldt. Det har givet os 
mulighed for at blive mere 
synlige, blandt andet ved fæl-
les annoncering og deltagelse 
i fælles arrangementer.

Sådan forklarer Anna Kjær-
bøll, indehaver af Rammeriet, 
Sdr. Landevej 6, Rudkøbing, 
på vegne af netværksgrup-
pen. Hun fortsætter:
- Vi udveksler værdifuld vi-
den og erfaring, blandt andet 
advarsler om annoncehajer, 
deltagelse på messer, hvor 
vi måske også får hinanden 
med. Vi hjælper også hinan-
den med hjemmesider, regn-
skab eller fælles julefrokost.

Deltagere

Rammeriet i en gammel have, 
lidt syd for Rudkøbing, kom-
binerer værksted og butik. 
Her har private kunder, fir-
maer, gallerier og kunstnere 
fået indrammet billeder siden 
august 2005.
Hånd om Dig er Pia Bugats 
klinik for alternativ behand-
ling ved Kædeby på Sydlan-
gelang. Her tilbydes forskel-
lige behandlingstilbud for 
bl.a. stress, fysiske gener og 
følelsesmæssige ubalance, 
tilbud der også rækker ud til 

børn og unge med ADHD tæt 
på livet.
– Min fornemmeste opgave er 
at møde klienten, hvor denne 
er, lytte med mit hjerte og så 
tilføre healende og positive 
energier, så personen igen 
kan opleve balance i livet, 
fortæller Pia Bugat.
Hun tilbyder også kurser i 
personlig udvikling, medita-
tion og Reiki healing for både 
private og virksomheder.
Uldbixen, Det kreative Hjør-
ne, Byvej 2 i Sdr. Longelse, 
ledes af Birte Frandsen, der 
sælger alt til strikning, her-
under specialgarn i høj kvali-
tet fra hele Verden. Et eksem-
pel er garn fra brændenælde, 
majs og langelandske får. 
Uldbixen lægger vægt på 
fairtrade og økologi og arran-
gerer en workshop i oktober 
med Alice Høltzel. Emnet er 
tasker og andet sjovt lavet af 
kaffe og grønsagsposer. Uld-
bixen har også strikke- og 
spindeklub, fortæller indeha-
ver Birthe Frandsen.

Center for krop og Psyke, 
Spodsbjergvej 85A, 1. ved 
Rudkøbing drives af Lisbeth 
Clausen. Hun hjælper blandt 
andet virksomhedsledere 
med at tilbyde sundhed på ar-
bejdspladsen via eksempelvis 
stresshåndtering, supervi-
sion, psykoterapi og rådgiv-
ning.
– Det giver færre sygedage, 
mere produktive og kreative 
ansatte, mindre stress og 
større effektivitet. På længere 
sigt en mere stabil medarbej-
derstab, der bevarer sundhed, 
helbred og arbejdsevne langt 
op i alderen, fortæller Lisbeth 
Clausen. 
Fotograf Kristina Holt, Kibs-
havevej 19, Rudkøbing, løser 
opgaver for både erhvervs- og 
privatkunder. Kristina Holt 
lægger stor vægt på god kom-
munikation og stemning om-
kring opgaverne. Stikord er 
anderledes indgange, gode 
oplevelser, billeder med liv og 
skønne øjeblikke.

Anna Kjærbøll 
fra Rammeriet

www.rammeri.dk

Birte Frandsen 
fra Uldbixen

www.uldbixen.dk

Kristina Holt 
fra Fotoholt

www.fotoholt.dk

Pia Bugat 
fra Hånd om dig

www.haandomdig.dk

Lisbeth Clausen fra 
Center for krop og psyke

www.lisbeth-clausen.dk

//  Besøg rammeværkstedet se de mange listeprøver  
//  Få hjælp til udsmykning af kontor og mødelokaler 

// Få indrammet billeder af alle slags

Sdr. Landevej 6 · Rudkøbing · Tlf. 40 42 57 50
www.rammeri.dk · anna.k@pc.dk

o	 Ramme til et billede
o	 Spejl til en ramme
o	 Glas til mange formål
o	 Opspænding af lærred
o	 Reparation af gamle 
 rammer
o	 Rensning af malerier

Hånd om dig ved Pia Bugat – Klinik for alternativ behandling
Jeg tilbyder Healings- og kropsterapi, ansigts og hånd mas-
sage, håndlæsning, psyko spirituel vejledning og meditation, 
samt tilbud til børn /unge med koncentrations problemer, 
uro og adHd tæt på livet. 

www.Haandomdig.dk

BEHANDLING AF BØRN
• Kranio - Sakral Terapi og afspændingsmassage mod spændinger,
smerter, uro, indlærings- og trivselsproblemer.

• Samtaleterapi for større børn, par og familier.
• Marte Meo videoterapi for familier, pædagoger mv.

CENTER FOR KROP OG PSYKE
������� �������� ���������

Tlf. 30 24 24 13 · www.lisbeth-clausen.dk

BEHANDLING AF BØRN
• Kranio - Sakral Terapi og afspændingsmassage mod spændinger,
smerter, uro, indlærings- og trivselsproblemer.

• Samtaleterapi for større børn, par og familier.
• Marte Meo videoterapi for familier, pædagoger mv.

CENTER FOR KROP OG PSYKE
Lisbeth Clausen, Rudkøbing
Tlf. 30 24 24 13 · www.lisbeth-clausen.dk
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• Kranio - Sakral Terapi og afspændingsmassage mod spændinger,
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• Marte Meo videoterapi for familier, pædagoger mv.

CENTER FOR KROP OG PSYKE
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Tlf. 30 24 24 13 · www.lisbeth-clausen.dk

BEHANDLING AF BØRN
• Kranio - Sakral Terapi og afspændingsmassage mod spændinger,
smerter, uro, indlærings- og trivselsproblemer.

• Samtaleterapi for større børn, par og familier.
• Marte Meo videoterapi for familier, pædagoger mv.

CENTER FOR KROP OG PSYKE
Lisbeth Clausen, Rudkøbing
Tlf. 30 24 24 13 · www.lisbeth-clausen.dk

Center for krop og psyke 
l Behandling af arbejds- og stressrelaterede problemer 
		 for private og virksomheder
l Stresscoaching og kurser

Psykomotorisk Terapeut og stresscoach Lisbeth Clausen
Tlf. 30 24 24 13 · www.lisbeth-clausen.dk

UDSALG I ULDBIXEN
Starter lørd. d. 27. dec.     

Juleting fra 5 kr. pr. del · Strik og garn fra 10 kr.

- Kom og gør en god handel -
ÅBENT: Lørd. 27/12 &  Sønd. 28/12. kl. 12 - 17

Nye åbningstider i 2009
ONSDAG - TORSDAG - SØNDAG 14.00 - 17.30  

STRIKKEKLUB: ONSDAG 19.00 - 22.00

Birte Frandsen · Byvej 2 · Sdr. Longelse · 5900 Rudkøbing · Tlf. 29 43 26 11

KLIP UD OG GEM

UDSALG I ULDBIXEN
Starter lørd. d. 27. dec.     

Juleting fra 5 kr. pr. del · Strik og garn fra 10 kr.
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STRIKKEKLUB: ONSDAG 19.00 - 22.00

Birte Frandsen · Byvej 2 · Sdr. Longelse · 5900 Rudkøbing · Tlf. 29 43 26 11

KLIP UD OG GEM

Kreativt og social mødested med kvalitets- og naturmaterialer  
som det primære sortiment i vores butik
Butikken kan også ses på julemarkeder og andre markeder rundt om i det fynske…

· Strikkeklub
· Spindeklub
· 4-6 kurser om året

UDSALG I ULDBIXEN
Starter lørd. d. 27. dec.     

Juleting fra 5 kr. pr. del · Strik og garn fra 10 kr.

- Kom og gør en god handel -
ÅBENT: Lørd. 27/12 &  Sønd. 28/12. kl. 12 - 17

Nye åbningstider i 2009
ONSDAG - TORSDAG - SØNDAG 14.00 - 17.30  

STRIKKEKLUB: ONSDAG 19.00 - 22.00

Birte Frandsen · Byvej 2 · Sdr. Longelse · 5900 Rudkøbing · Tlf. 29 43 26 11

KLIP UD OG GEM
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Bjarne Kaae A/S
Som på trods af beliggenhe-
den på Langeland (udkants-
danmark) beskæftiger i dag 
17 medarbejdere, med  mu-
rer-, entreprenør- og vogn-
mandsopgaver.  En stor og 
moderne maskinpark løser 
alle former for anlægs-, kloak- 
og spildevandsarbejder – også 
slamsugning, kloakspuling og 
tv-inspektion. Vi har valgt at 
sprede os over et bredt felt, 

netop i betragtning af vor 
beliggenhed. Men vi arbejder 
gerne også udenfor øen.  
Anlægsarbejdet dækker alt 
fra små (forsikrings)opgaver 
hos private til helt store kom-
munale og statslige projekter. 
På transportsiden kommer 
man ikke uden om ”de gule 
biler”, som man møder overalt 
i landet.
Vi udfører alle former for 

transportopgaver også m/
kran.
Opgaver vedr.  total nedbryd-
ning med sortergrab, til opbyg-
ning på ny. Vi er i øjeblikket i 
gang med en  renoveringsop-
gave af et lille byhus i det in-
dre Rudkøbing som er under-
gået en ”forvandling”. Dette 
arbejde er bestillingsopgave, 
som i øvrigt er 2. projekt/ bo-
lig for denne kunde. Det fore-

Bjarne Kaae A/S
Østervej 12

5935 Bagenkop
Tlf. 62 56 17 40

bjarnekaae@mail.dk
www.bjarnekaae.dk

går via ønsker og sparring, 
så resultatet bliver i top for 
både bygherre og entreprenør. 
Endvidere udføres også byg-
geopgaver i hovedentreprise, 
vi samarbejder gerne med de 
håndværkere som kunden øn-
sker.
Medlem af Byg Garanti og Klo-
akmestrenes Kvalitetskontrol.  
Certificeret transportsikker 
virksomhed.  

kLoAkMesteR nYt!
kLoAkeRing i det Åbne LAnd!
 
Autoriseret forhandler/installatør i Langeland Kommune:

Af KWH »wehoMini« rensningsanlæg
Til kloakering i det åbne land
 
Se mere på: 
www.wehomini.com · www.bjarnekaae.dk
 
kontakt os på tlf. 62 56 17 40 
for et uforbindede tilbud

Polérteknik APS
Dunsbjergvej 3 · 5900 rudkøbing · tlf. 62 57 26 86

polerteknik@polerteknik.dk · www.polerteknik.dk

overfladebehandling af alle former for 
sprøjtestøbeforme i stål og aluminium
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Godt håndværk  
i 5. generation
Humble Maskinsnedkeri, Eckstrøm & Søn A/S, 
udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde, gulve, 
tæpper, vinyl, glas, låse og zink 

Godt håndværk, solid kvalitet og sober kundeservice er kernevær-
dier hos Humble Maskinsnedkeri, Eckstrøm & Søn, hvor Henrik 
Eckstrøm i dag er 5. generation som virksomhedens indehaver. 
– Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde for virksomheder og 
private kunder, herunder trægulve, tæpper og vinyl. Hertil kom-
mer glas og vinduer og låse, fortæller Henrik Eckstrøm til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn.

Nyhed: Zinkarbejde  

En nyhed på programmet hos tømrer- og snedkervirksomheden er 
zinkarbejde på eksempelvis tage, kviste og tagrender.
– Vi rådgiver gerne om udførelse og formgivning af renovering og 
nybyggeri – på alt fra køkkener og kviste til helårs- og sommer-
huse. I hele forløbet lægger vi stor vægt på samarbejde og dialog 
med kunden, fortsætter Henrik Eckstrøm. 

Vinduer et speciale

Et af specialerne hos det velrenomerede firma er produktion af 
døre og vinduer efter kundernes specialmål og ønsker til mate-

Humble Maskinsnedkeri · Eckstrøm & Søn
Tværvej 4A · 5932 Humble · Tlf. 62 57 10 58
info@eckstrom.dk · www.humble-maskinsnedkeri.dk

rialer. Det foregår på virksomhedens eget maskinsnedkeri.
– Lige nu laver vi eksempelvis vinduer i sipomahogny. Netop vin-
duer i høj materialekvalitet, også til gamle fredede huse, er noget 
vi laver meget af, tilføjer Henrik Eckstrøm.
Humble Maskinsnedkeri, Eckstrøm & Søn, er medlem af Dansk 
Håndværk. Dermed er firmaets arbejde omfattet af Byg Garanti-
ordningen, der sikrer god kundeservice.

Murermester
Michael Skov Mortensen
l		Nybygning
l		Tagarbejde
l		Badeværelser
l		Flisearbejde

l		Ombygning
l		RenoveringS V E N D B O R G

Den klassiske, danske julefrokost i hyggelige, historiske rammer:

Bestil plads nu på tlf: 62 21 07 60. Hotel Ærø, Brogade 1, 5700 Svendborg. www.hotel-aeroe.dk
Buff eten begynder 18.30 og der spilles op til dans fra kl. 21.30 

Oplev Hotel Ærø’s 
julefrokostbuff et 2010

26./27. nov, 3./4., 10./11. og 17. dec

345.-
pr. kuvert

Buffeten begynder kl. 18.30  
og der spilles op til dans kl. 21.30

Bestil plads nu på tlf. 62 21 07 60  
Hotel Ærø
Brogade 1 

5700 Svendborg  

www.hotel-aeroe.dk

Den klassiske, danske julefrokost  
i hyggelige og historiske rammer:

UDSOLGT
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Børn
½ pris
på buffet

Entré til legeland

30 kr.
i forbindelse

med buffet

Bowl’n’Fun Svendborg · Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 11 11 55
Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk

Buffet & Bowling

Hverdagsbuffet inkl. fri isbar - mandag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendbuffet inkl. fri isbar - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 229,-
Familiebuffet inkl. fri isbar - søndag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 

Prøv vores store lækre buffet med både kolde og lune forretter samt stort udvalg af hovedretter.

Søndag til torsdag er der minimum 5 hovedretter.
Fredag og lørdag serverer vi altid minimum 7 hovedretter.

Hver søndag laver vi vores populære familebuffet for både børn og voksne. 
Til alle vores buffeter er der spændende tilbehør/garniture,  3 forskellige slags kartofler og saucer. 

Derudover er der stor salatbar, friskbagt brød og fri isbar.

Se mere og book online på www.bowlnfun.dk
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»En af forretningens store ak-
tiviteter er salg af gode gedigne 
cykler af mærkerne Raleigh og 
Nishiki, der prismæssigt lig-
ger et sted mellem 3.000-5.000 
kr.«, fortæller indehaver Kaj 
Pryds. »Dertil kommer salg og 
service på scootere – hovedsa-
geligt af mærket PGO. Butik-
kens store og stabile kunde-
kreds består for størstedelens 
vedkommende af private. På 
erhvervsområdet betjener vi 
blandt andet lokale land og 
skovbrugere, mindre anlægs-
gartnerfirmaer samt en række 
offentlige institutioner. Forret-
ningen Kaj Pryds beskæftiger 
i øjeblikket to medarbejdere«

Fra plæneklippere  
til buskryddere

»Salg, servicering og repara-
tion af have- og skov- redska-

ber og maskiner fra kvalitets-
producenter som Stiga, Stihl 
og Jonsered er et område, der 
netop nu genererer voksende 
aktivitet. Folk er meget inte-
resserede i de nyeste maskiner 
til haven, og jeg fører et stort 
udvalg, der spænder lige fra 
plæneklippere til ditto trakto-
rer, fræsere, motorsave og bus-
kryddere. Går kundens ønsker 
i retning af specialværktøj som 
jordbor, mosfjernere og stub-
fræsere, skaffer vi det hjem 
på kort tid. Kig ind i butikken, 
oplev de mange spændende til-
bud og se det store udvalg af 
cykler, scootere og maskiner.« 

cykler plæneklippere motorsave · Bygaden 74 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 17 97 · post@kajpryds.dk · www.kajpryds.dk

Det kendte Tullebølle-firma, blev overtaget af nuværende 
indehaver i 1984, tilbyder salg, service og reparation af en 
række kvalitetsmærker indenfor cykler og scootere samt 
have og skovredskaber

Få et uForpligtende tilBud på:

– renovering og om-/tilbygning
 af helårs- fritidshuse
–  opførelse af nordenbo fritidshuse
– Vinduer, døre og gulve
– tagdækning
– køkkener og bad

tlF. 62 57 16 13

Malermester Winnie Lissner Brask
Tlf. 62 25 39 09 · 20 72 39 09

winnie@winniesmalerfirma.dk

Farvecenter

Butik: Rosenvej 12
5874 Hesselager

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 15.00-17.00

eller efter aftale ved henvendelse 
på tlf. 20 72 39 09

vognMAnd toRben skov jensen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·Udlejning af containere til alle formål  
·Salg af grus og sten, koks og briketter  
·Vi kører for både erhverv og private
·Ring og hør nærmere

spodsbjergvej 211 · gl. skrøbelev · 5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 32 21 · 40 15 49 23 · torbensjensen@get2net.dk
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bussen har et vidtspændende  
repertoire af tæpper, gulvbelægninger  

og sideprodukter som  
solafskærmning og maling.  

også når det gælder opmåling,  
udbringning og montering kommer  

indehaver Martin Rasmussen  
hele vejen rundt 

LAv LeveRingstid  
og HuRtig eksPedition

 »tAL tæPPeR Med tæPPebussen  
– det betALeR sig.«

nørremarken 13 · 5881 skårup
tlf. 29 32 89 90

info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dk
TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

Glarmester Stender 
inspirerer til  
nytænkning og glas 
som elegant og sikker 
del af firma, kontor  
og bolig

Hvorfor ikke bevare den flotte 
udsigt fra kontoret eller boli-
gen – via gennemsigtigt sik-
kerhedsglas?  Eller anvende 
sikkerhedsglas i stedet for 
et visuelt tungt gelænder på 
trappen?
Glarmester Stenders butik og 

værksted i Svendborg står klar 
med spændende og anderledes 
inspiration til alt det, som mo-
derne glas i dag kan bruges til 
i virksomheder, kontorer og 
private hjem.  

Brusenicher og loft

– Vi monterer alle typer ru-
der, energiruder, forsatsruder, 
sikkerhedsglas og badespejle. 
Sammen med opgaver som 
brusenicher og brusevægge, 
dekorativt glas på eksempelvis 
lofter samt hylder og montrer, 
forklarer Johnny Olsen, inde-
haver af Glarmester Stender 
siden 2005.
Virksomheden leverer døgn-
service som en central del af 
firmaets tilbud. Er skaden 
sket, måske i form af uheld 
eller hærværk, kan kunder 
ringe døgnet rundt efter hur-
tig hjælp.
I den mere hyggelige ende af 
skalaen fører Glarmester Sten-

der et meget stort udvalg af 
rammelister i mange farver og 
profiler. Også UV-beskyttende 
glas, museumsglas og foliering 
af billeder – og alt udføres på 
specialmål.

Solfilm, sikkerheds-  
og sikringsglas

– Vi monterer også solfilm hos 
erhvervs- og privatkunder af 
hensyn til lys og klimaforhold. 
Sikkerheds- og sikringsglas 
monteres ligeledes på skoler 
og institutioner samt erhverv, 
i henhold til gældende lovkrav, 
tilføjer Johnny Olsen. 
Glarmester Stenders fagud-
dannede personale lægger 
stor vægt på seriøst arbejde, 
så firmaet opfylder kundernes 
krav til finish, fleksibilitet og 
service. 
Stender er medlem af Glarme-
sterlauget i Danmark, garanti 
for godt arbejde og professionel 
rådgivning.

Glarmester Stender ApS · Lundevej 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 16 31 · jo@glarmester-stender.dk · www.glarmester-stender.dk

Elegant og sikkert glas 
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Klassisk kvalitet på bordet

Klassisk hjemmelavet slag-
terkvalitet helt fra bunden 
trækker nu lækkersultne og 
kvalitetsbevidste kunder til 
Slagterpigerne på Assensvej 
217 i Stenstrup og Torvet 6 i 
Rudkøbing. Sidstnævnte er 
således den eneste rendyrkede 
slagterforretning på Lange-
land.

Ny butik
30. marts i år åbnede indeha-
ver og butiksslagter Hanne 
Jacobsen forretningen Sten-
strup Slagteren i hendes hjem-
by Stenstrup.
– Forinden havde jeg drevet 
forretningen i Rudkøbing gen-

nem ti år, en forretning jeg blev 
eneejer af i sommeren 2007, 
forklarer Hanne Jacobsen. 
Al mad ud af huset fra begge 
forretninger bliver lavet helt 
fra bunden på god gammel-
dags facon. Det gælder alle 
varegrupper, blandt andet pøl-
sevarer og pålæg samt færdig-
retter og ovnklare retter. 
– Vi lægger altså stor vægt på 
hjemmelavet kvalitet. Så ved 
vi, hvad der er i maden og kan 
stå inde for kvaliteten, fort-
sætter Hanne Jacobsen. 

Håndmadder

Slagterpigerne leverer mad ud 
af huset i hele det sydfynske 

område, hvor kunderne typisk 
finder vej til butikkerne via 
gode anbefalinger. 
– Vi har også en større kunde-
kreds af håndværkere, der kø-
ber håndmadder og højt belagt 
smørrebrød, sidstnævnte efter 
aftale, tilføjer Hanne Jacobsen, 
der beskæftiger seks ansatte, 
fordelt på lærlinge, svende og 
delikatesseassistenter.

Slagterpigerne · Assensvej 217 · Stenstrup · Tlf. 62 26 34 00 · Torvet 6 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 10 72 · slagterpigerne@os.dk

Slagterpigerne er navnet 
på to slagterbutikker i henholdsvis 

Stenstrup og Rudkøbing  
– med Hanne Jacobsen ved roret

REGNSKABS- OG ADMINISTRATIONSSERVICE

Mange virksomheder vælger i dag at outsource hele eller dele af deres ad-
ministrative opgaver.

Det kan der være mange grunde til. Det kan være af omkostningshensyn, 
det kan være, de følder, de bruger for mange ressourcer på at administrere 
i stedet for at bruge energi på at udvikle deres virksomhed.

Kene har i mere end 15 år specialiseret sig i at løse de mangeartede opga-
ver, virksomhederne dagligt »bokser rundt med«. Hos os kan virksomhe-
derne »plukke« præcis den ydelse, de måtte ønske. 

Som eksempler kan jeg nævne kunder, hvor vi alene fakturerer og følger 
op på debitorindbetalingerne, kunder hvor vi 4 gange om året laver deres 
momsregnskab, kunder vi alene kører løn for, kunder hvor vi kører hele de-
res administration med bl.a. kreditorstyring/betalinger, kunder der ønsker 
hjælp til udfærdigelse af budgetter, strategiplaner, handlingsplaner, krise-
hjælp og meget mere.

Ring til mig for iforpligtende samtale eller send mig en e-mail, så vil jeg 
kontakte dig. Det kan vise sig at være en af de bedre investeringer, du 
længe har foretaget dig.

Bent Jensen, erhvervsrådgiver
Kenen Erhvervsservice
Telefon 7020 2456
bj@kene.dk
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Fittings på hydraulikslanger
Produktion og montering af 
gelændere og låger samt beslag 
til både og skibe er eksempel 
på andre opgaver, der udføres 
på værkstedet eller ude hos de 
enkelte kunder.Spodsbjerg  

Maskinværksted er på 
vej med et nyt tilbud 
om fittings og service 
til hydraulikslanger

Mikael Jensen, indehaver af 
Spodsbjerg Maskinværksted, 
udvider nu værkstedets tilbud 
om løsning af allround smede-, 
svejse- og konstruktionsopga-

ver i rustfrit stål, jern og alu-
minium, og herunder klip- og 
bukning af metalplader.

– Sidst på året har jeg instal-
leret nyt værktøj, så jeg også 
tilbyder montering af, og 
frem stilling af nye fittings til, 
hydraulikslanger, forklarer 
Mikael Jensen.

Job på Grønland

Når han ikke renoverer die-
selmaskiner på et elværk i 
Grønland, står han altså bag 
aktiviteterne i Spodsbjerg 
Maskinværksted, der også ar-
bejder som underleverandør 
for andre virksomheder. Det 
inkluderer, at Mikael Jensen 
også udlejer sig selv som ekstra 
mand til eksempelvis montage-
arbejde og maskinrenovering.

Værkstedet på Spodsbjergvej 
udfører blandt andet individu-

elle opgaver målrettet de en-
kelte kunders ønsker.

– Jeg finder også gerne frem til de 
mest optimale løsninger på opga-
verne i samarbejde med kunder-
ne, tilføjer Mikael Jensen.

Stativer, gelændere og 
låger

Siden 2007 har servicevirk-
somheden holdt til på den 
nuværende adresse, der med 
gode pladsforhold er optimal i 
forhold til både værkstedsfaci-
liteter og løsning af store som 
små opgaver.

Kundegruppen består af både 
virksomheder og private. Et af 
specialerne er produktion af 
stativer, lige fra foliestativer – 
til ophængning af ruller over 
skiltegalger i mange udform-
ninger – til avis- og reklame-
stativer.

Spodsbjerg Maskinværksted · Spodsbjergvej 239 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 20 21 21 39 
spodsbjergmaskin@mail.dk · www.spodsbjergmaskin.dk

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk
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Fleksibel mekanisk 
support

– Til små og store håndværks- 
og produktionsvirksomheder 
med behov for service og re-
paration af produktionsappa-
ratet.
Flexsmeden leverer dermed en 
stor fordel til virksomhederne, 
der får en ekstern vicevært 
med i købet i de timer, der er 
brug for det. 

Tilkaldevagt

– Min service, eventuelt som 
tilkaldevagt, betyder blandt 
andet, at mine kunder får en 
væsentlig større sikkerhed 
for – og dermed ro på – deres 
produktion. Jeg sørger kort og 
godt for, at mine kunder kan 
koncentrere sig om at produce-
re det, de skal, forklarer Peder 
Drud Sørensen til Månedsma-
gasinet Erhverv Fyn.
Peder Drud Sørensen er ud-
dannet mekaniker med spe-

ciale i landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner efter en læretid 
hos Stevnhoved og Søgård i 
Odense. 

Kran, gps og stald

I dag løser han hurtigt og flek-
sibelt vidt forskellige svejse-, 
service-, montage-, produkti-
ons- og reparationsopgaver over 
hele Fyn og blandt andet Tre-
kantområdet. Foruden moto-
rer og mekanik er Flexsmeden 
også meget erfaren indenfor 
montørarbejde med skibskra-
ner, gps-styring, staldmontage 
samt reparation og service af 
brandporte.

Flexsmeden, og indehaver  
Peder Drud Sørensen, tilbyder erfaren  
mekanisk assistance 

Flexsmeden
Såderupvej 3 · 5540 ullerslev

Tlf. 21 28 78 65
mail@flexsmeden.dk
www.flexsmeden.dk

Priserne er vejledende, eksl. moms, WEEE el-skrot bidrag og miljøafgift. Tilbud gælder til 31.10.10 - eller så længe lager haves.  
Produkter kan være vist med tilbehør. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Nilfisk gulvvasker BA 451D gør effektiv rengøring til en  
hurtig, nem og lydløs opgave. Lavt lydniveau, lavt forbrug  
af vand- og rengøringsmiddel, samt få stop til opladning 
giver lave omkostninger.  
  
 
•   Vaskebredde 45 cm.
•   Rent-/snavsvandstank 40/40L
•  Med indbygget lader

•   Ecoflex doseringssystem sikrer  
korrekt blanding af rengørings- 
middel, vand og børstetryk (tilbehør)

•  Maskinen leveres komplet  
- klar til brug 

Skemaet viser eksempler på løsninger og totalpriser.

TØRBATTERIER VÅDBATTERIER

Vejledende  
normalpris   
Tilbudspris incl. batterier  
og prolene børste  
Drifttimer pr. opladning,  
beregnet

Nilfisk BA 451D 70 Ah  
49.337,-

30.012,- 
 

1,5

85 Ah  
48.049,-

28.999,- 
 
2

105 Ah  
51.871,- 

32.506,- 
 

2,2

110 Ah  
48.165,-

29.140,- 
 

2,6

Elefantastisk 
rengøring

Vind Nile bamser,  
ZOO billetter eller  
en Nilfisk Power Eco støvsuger på 
www.nilfisk.dk

Deltag på www.nilfisk.dk  

Gæt og vind!
Gæt og vind

Nile elefanter

kr. 32.506,- 
Fås komplet fra KR. 28.999 - se skema  Vejl. normalpris kr. 51.871,-

MED SUPERBATTERIER

Nilfisk BA 451D 
Komplet med 105 Ah tørbatteri

Tvedvej 199
5700 Svendborg

Telefon 62 21 68 12
www.clean-up.dk
post@clean-up.dk

I 30 ÅR
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MegaTryk
stor erfaring indenfor foldere, 
brochurer, kataloger, manua-
ler, brevpapir, kuverter, fly-
ers, visitkort og plakater osv. 
Endelig har vi et stort udvalg 
af profilmaterialer som bære-
poser, slikprodukter med logo 
tryk, vingaver, tasker og caps 
samt profilbeklædning af enh-
ver slags. Har du og din virk-
somhed brug for øget opmærk-
somhed? Kontakt MegaTryk 
– vi gør dig synlig.”

”Ønsker man at skabe ekstra 
opmærksomhed omkring sin 
virksomhed eller sit produkt, 
er det en god ide at ringe til 
MegaTryk”, fortæller John 
Lægteskov. ”Vi er specialis-
ter i at finde frem til det helt 
rigtige produkt, der fungerer 
optimalt som blikfang i for-
hold til den enkelte virksom-
heds behov. På basis af 25 år i 
den grafiske branche forsyner 
vi vores kunder med inspira-

tionsmæssige inputs. Blot vi 
ved i hvilken sammenhæng, 
kunden eksempelvis ønsker et 
banner brugt, kan vi yde kva-
lificeret rådgivning omkring 
materialevalg og printmetode. 
MegaTryk står for kvalitet og 
leveringssikkerhed over hele 
linjen.”  

Fra storformatprint  
til visitkort

”Når det gælder storformat-

print og serigrafi er vi leve-
ringsdygtige i tryk på alle 
typer medier og materialer til 
udendørs og indendørs brug. 
Dertil kommer print direkte 
på materialer som træ, akryl, 
plast, metal, stof, pvc-plader og 
presenningmateriale. Andre 
store artikler er streamers, 
posters, gulvreklamer, wallpa-
per samt folie til indpakning 
af biler og busser, kanvas, net-
bannere m.m. MegaTryk har 

MegaTryk ApS
Industrivej 2

5550 Langeskov
Tlf. 21 27 13 09

info@megatryk.dk  
www.megatryk.dk

Virksomheden har den knowhow og det format, der skaber 
”mega-tryghed” i en stor og branchemæssigt bredt funderet 
kundekreds, hvis behov spænder fra storformatprint over 
bannere til serigrafi og grafiske udfordringer af enhver slags

Gallerie BUK
v/billedkunstner Per Buk

FLYTTER TIL BYEN

MØLLERGADE 44
5700 SVENDBORG

KUNST TIL VIRKSOMHED OG PRIVAT
maleri

skulptur
akvarel
grafik

tegning
unika kunsttæpper

Arbejder som billedkunstner med 
udsmykninger direkte på virksomhedsvægge 

og glaspartier

Galleriet tilbyder rådgivning og 
vejledning til udsmykning hos

virksomheder – offentlige institutioner – private

Formidler samarbejde til andre kunstnere

Udstilling i kunstforeninger

www.galleriebuk.dk
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Rensning af spildevand i åbent land

WehoMini – det lille 
renseanlæg med den 
store effekt!

Langelands kommune er i 
gang  med at udsende påbud 
om rensning af spildevand i 
åbent land, hvilket vil påvirke 
alle med beboelse, der ikke er 
tilsluttet offentlig kloak I den 
forbindelse tilbyder Bjarne 
Kaae A/S komplette løsninger 
til faste priser.
Tilbudene omfatter bl.a. leve-
ring og nedgravning af et bio-
logisk renseanlæg (WehoMini) 
rørarbejde i jord, tømning og 

fjernelse af eksisterende sep-
tiktank (hvis en sådan forefin-
des) samt etablering af ny, div. 
el-arbejde m.v. – alt sammen 
udført af autoriseret firma.
Nemmere kan det ikke være.
WehoMini er et biologisk mini-
renseanlæg – udviklet af KWH 
Pipe – som på alle punkter op-
fylder myndighedernes krav 
til, hvordan spildevand fra 
husholdninger skal behandles. 
Faktisk renser WehoMini spil-
devandet så fint, at spildevan-
det til slut kan ledes direkte til 
recipient (å, sø, vandløb mv.) 
helt uden problemer for natu-
rens balance.

WehoMini er desuden det mest 
kompakte minirenseanlæg på 
markedet, hvilket betyder, at 
vi kan installere det i din have/
på din grund med minimal på-
virkning af omgivelserne.
Samtidig får du den fordel 
med, at KWH Pipe er et stort 
og velkonsolideret firma, der 
foruden at fremstille rensean-
læg også står for det årlige ser-
vice- og drifteftersyn af anlæg-
gene som loven foreskriver.
Hos Bjarne Kaae A/S kender 
vi alt til proceduren omkring 
jordbundsprøver (krævet ved 
nedsivningsanlæg). Godken-
delser hos kommunen (obli-

gatorisk uanset løsning) samt 
alle de andre praktiske for-
holdsregler, der skal tages.
Det er dog ikke så kompliceret, 
som det lyder. Og hos Bjarne 
Kaae sørger vi for, at du får 
en komplet og godkendt ren-
seløsning installeret – incl. de 
nødvendige elektriske instal-
lationer, tilgangsrør fra hus til 
anlæg, bundfældningstank mv.
Du er velkommen til at ringe 
på telefon 62 56 17 40 – så 
kommer vi ud og ser på forhol-
dene, hvorefter du kan få et 
overskueligt og uforpligtende 
tilbud.

l	24 timers service  l	Medsejlende montører
l	overhaling af alle typer motorer  l	understøbning med epocast 36
l	overhaling af turbolader  l	opretning med nyeste laserudstyr
l	Alt i smedearbejde  l	Reparation af entreprenørmaskiner
l	supervisor  l	slibning af motorstativ med
l	elektronisk autolog  l	Chris-Marine 00-600 mm

Håndværkervænget 1 · 5700 svendborg · tlf. 6221 3788 · fax 6221 3778

e-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk


                                                 STENSTRUP A/S 

                                                       

www.kranbiler.dk  Tlf. 6226 1765  
NYHED Langgodsvogn indtil 40 meter 

• Kraner op til 110 T/M 

• Specialtransport 

• Containerudlejning 

• Affaldskørsel med grab 

• Maskinbaksning 

• Grus og sten 

Vognmandsforretning med 40 års erfaring! 

rS totalbyg apS
v. rené olsen
Svendborgvej 41, Vester Skerninge 
Fax 88 20 82 99

KVALITET & SERVICE
MOBIL 51 20 99 10

e-mail: rs.totalbyg@ollerupmail.dk

• Tømrerarbejde
• Snedkerarbejde
• Malerarbejde
• Vinduer/døre
• Om- og tilbygning
• Køkken/bad

• Nybygning
• Stålhaller
• Alu/glasfacader
• Tagarbejde
• Reparationer
• Renovering
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Kompromiløs udlejning  
til fest

Askov udlejning  
leverer alle effekter 
til firma- og privat-
festen – uden at gå 
på kompromis med 

kvaliteten 

Med solidt afsæt i den sydsjæl-
landske revyby Mogenstrup 
har Peter Vraa nu i otte år 
drevet Askov Udlejning – de 
seneste to år fra indehaverens 
nye fynske hjemmebane med 
afsæt i Brudager.
– Jeg leverer kvalitet uden 
kompromis. Alt er pænt og 
rent, lyder det fra Peter Vraa.

Måler gerne op

Askov Udlejning samarbejder 
med en kollega der har alt til 
det perfekte bord og dermed 

rigtigt lækre polstrede stole, 
der kun udlejes, hvor der er 
gulv. Vi har også en stol i plast, 
der med stor siddekomfort kan 
anvendes de fleste steder, tilfø-
jer Peter Vraa. 
Det gode fundament for festen, 
træ- eller plastgulve, leveres 
også efter ønske sammen med 
eventuelle gasvarmeovne, der 
sikrer behagelig festtempera-
tur i teltet under næsten alle 
vejrforhold. 

 

 

Askov udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

Tlf. 60 14 95 98 · www.askovudlejning.dk

tilbyder Askov Udlejning alt 
til festen. 
– Vi har det meste indenfor ek-
sempelvis teltudlejning, borde, 
stole, gulve og varmekilder, 
som du kan få brug for ved af-
viklingen af dit arrangement, 
tilføjer Peter Vraa.
Han står klar med råd og vej-
ledning til en vellykket fest, og 
er kunderne i tvivl om teltstør-
relse og plads, kommer Askov 
Udlejning gerne ud og måler 
de festlige rammer op. 
Udlejningsfirmaets priser in-
kluderer opstilling, nedtag-
ning af telte. 

Stor komfort

Askov Udlejning har også stor 
fokus på komfort. Eksempelvis 
er stole ikke bare stole.
– Vi har forskellige typer stole, 
der opfylder alle krav til god 
siddekomfort. Blandt andet 

MesterPERS AuTO
Vi har byens mest moderne værksted
l Vi har specialiseret os i servicering  
 af alle bilmærker
l Vi har testudstyr til 95%  
 af den danske bilpark
l Vi er specialister i AiRcON. service & rep.
l Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk
l Vi er specialister i rep. af stenslag,  
 revner & udskiftning af ruder
l Vi er specialister i udmåling  
 af styretøj støddæmpertest m.m.
l Vi er de eneste på Sydfyn  
 der har en vejkontakttester
l Vi er specialister i AuTO EL, fejlfinding & rep.

Kom ind & spørg hvis du mangler udstyr til din bil

 Mjølbyvej 6
 5900 Rudkøbing
 Tlf. 62 51 55 56
 www.persauto.dk
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Nyborgvej 27A · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 19 86 · www.bilboel.dk

BilBoel.dk

www.poulegemose.dk
info@poulegemose.dk

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på fyn og trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

skadedyrservice · tlf. 26 68 88 61

Køb eller lej en Svendborg Scooter

Model ELVIRA
Kr. 17.500,-

LEJ EN SENIORSCOOTER
Hvis du har brug for en scooter i en 
kortere periode kan vores scootere 
også lejes.
Det koster kun Kr. 1250,- pr. 
måned + 2 måneders depositum.
Bliver du så glad for scooteren at 
du vil købe den trækker vi lejen fra 
købsprisen. Dog max. 4 mdr. leje.

Svendborg Scooter er din lokale importør 
af kvalitets elscootere. Vi har egne 
værkstedsfaciliteter hvor vi servicerer og 
reparerer elscooterer af alle mærker. 
Danmarks bedste service, også efter 
købet, er vores motto og tilbyder bla.
• Gratis levering på hele Fyn.
• Vi henter og bringer din scooter helt 

uden beregning ved service.
• Nødhjælp i forretningens åbningstid.
• Moderne værkstedsfaciliteter.
• 5 dygtige servicekonsulenter, som 

gerne kommer til dig og demonstrerer 
en scooter, ganske gratis og uforplig-
tende.

Model MICRA
Kr. 15.995,-

FRIHED HELE LIVET

Svendborg SCooTer
Kuopiovej 14 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 22 95 00 

Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

Hvad kan vi....
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere

Tlf.: 2331 9077 
 v/ Kåre Nielsen
 Lundbyvej 69   |   5700 Svendborg
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Det sydfynske trans-
portfirma grundlagdes 
i 1971 og beskæftiger 
sig i dag med special-
transport og kranar-
bejde med kranløft på 
helt op til 30 meter. 
Firmaets seks kranbi-
ler servicerer kunder i 
hele landet

”Specialtransporter, der in-
kluderer arbejde med kran og 
baksning af maskiner er vores 
helt store speciale, og det er 
da også det, vi er kendt for”, 
fortæller indehaver Kenneth 
Rasmussen. ”I kraft af vores 
mangeårige erfaring medvir-
ker vi ofte i hele processen 
fra rådgivnings- og planlæg-
ningsfasen over selve arbej-

dets udførelse til den endelige 
levering af det færdige projekt. 
Udover det fysiske arbejde står 
vi for indhentning af myndig-
hedstilladelser. Blandt vores 
store aktiviteter er flytning 
og transport af industrimaski-
ner, skurvogne, byggemateria-
ler og uhåndterlige emner som 
drivhuse og store skulpturer 
m.m. Vi prioriterer sikkerhed 
højt, både for kunder og med-
arbejdere. Et fællestræk for de 
tunge opgaver er, at en optimal 
løsning som regel kræver både 
nænsomhed og opfindsomhed. 
Udover specialtransporter 
har vi containerudlejning, af-
faldskørsel, træfældning samt 
levering af grus og sten på pro-
grammet. Brdr. Rasmussen 
kan stort set løfte en hvilken 
som helst opgave. Alle interes-
serede er velkomne til at kon-
takte os for nærmere informa-
tion.”

Nordre Ringvej 47 · 5771 Stenstrup 
Tlf. 62 26 17 65 · info@kranbiler.dk · www.kranbiler.dk
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energivinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre hos os, 
sparer du økonomisk mest muligt, samtidig med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge sine vinduer 
med omhu – med tanke på både kvalitet, æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig forbi i vores Idealprivat 
showroom.

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra Idealcombi, der 
leverer Danmarks bredeste produktprogram af elementer i træ og 
kombineret træ-aluminium. Læs mere om energirigtige løsninger 
og om produkt-serierne på www.fynsvinduescenter.dk

Viebæltet 3  l  5700 Svendborg  l  Tlf. 6220 2069  l  Mobil: 3177 9215  l  www.fynsvinduescenter.dk
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

God prisKøb inden vinteren!

DanMarks beDste energivinDuer

Yngste tøMReRMesteR 
PÅ LAngeLAnd

HeLge CLAusen 
tøMReR & snedkeR

ved Helge Clausen

stoensevej 5 · stoense · 5953 tranekær

tlf. 62 55 11 47
Mobil 20 76 83 68 · clausen5@mail.dk
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Dækgaragen ApS
Dunsbjergvej 22 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 48 91
Mobil 20 15 22 95

www.daekgaragen.dk

DÆKGARAGEN ApS
Vi byder Jens Rasmus Jensen fra Snøde 

velkommen i Dækgaragen
Jens har 41 års erfaring som mekaniker, sammen med de øvrige i  

Dækgaragen har vi derfor mange års erfaring inden for autobranchen.
Vi laver alt indenfor autoreparation og dæk.

Timelønnen er 239,- + moms pr. time.

Vi svarer alle ugens 7 dage
Ring og få et udforpligtende tilbud

3
års garanti

Spar penge og skån miljøet – fyr med træ
Vores kerneværdier er:
•	SERVICE: Vi skal være kundeorienterede og skabe kundetilfredshed ved
 at tilbyde den bedste service gennem hele købsprocessen.

•	ERFARING: Vi skal skabe kunde til- 
 fredshed ved hjælp af vor omfattende
 erfaring og faguddannet personale

•	KVALITET: Vi skal være kvalitets-
 fokuseret i alle dele af kundens
 købsoplevelse, inkluderet eftersalg 
 og service.

•	SIKKERHED: Vi skal tilbyde tryghed  
 med vore kundskaber om varme,
 design, forbrænding, installation, og  
 nationale og lokale krav. 

Vi levere og monterer 
og servicere

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 9.00-12.00

 kulkranen
Håndværkervænget 5 · tved · 5700 svendborg
telefon 6221 1945 · fax 6220 2045
www.kulkranen.dk · mail@kulkranen.dk

Hvam Mozart
Efterårskampagne

SPAR 3.000,-
NU 13.995,-

BeSkyt dIne cOMputere eFFektIvt MOd 
vIruS, SpaM MM.

HL-4040CN
Farvelaser 

med netkort

Tilbudspris kr. 1899,-
(ex moms)

MFC-9450CDN
Farvelaser alt-i-én med 
print, scan, kopi og fax

Tilbudspris kr. 3999,-
(ex moms)

Maskinerne leveres inkl. 3 års on-site SWAP aftale 
– ekstra sikkerhed til det travle kontor. Værdi ex moms kr. 1599,-

SPAR 
kr. 200,-

SPAR 
kr. 400,-

Business Colours

Testet  
billigst i drift!

Komputer For Alle – april 2008

HL-4040CN
Farvelaser 

med netkort

Tilbudspris kr. 1899,-
(ex moms)

MFC-9450CDN
Farvelaser alt-i-én med 
print, scan, kopi og fax

Tilbudspris kr. 3999,-
(ex moms)

Maskinerne leveres inkl. 3 års on-site SWAP aftale 
– ekstra sikkerhed til det travle kontor. Værdi ex moms kr. 1599,-

SPAR 
kr. 200,-

SPAR 
kr. 400,-

Business Colours

Testet  
billigst i drift!

Komputer For Alle – april 2008

Se de nye 
tilbuds aviser på  
www.fynsdata.dk

Alle priser excl. moms  
Forbehold for trykfejl/ 

udsolgte varer

NortoN 
norton »antivirus« 

og Internet Security 2010  
Incl. 12 md. opdatering

»Først til mølle« tilbud kr. 239,20,-
(før 479,20)

DCP-770CW
Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1239,-

PT-2480
Labelmaskine til håndværkerbrug

Vejl. pris excl. moms kr. 999,-

www.brother.dk

HL-2150N
Lynhurtige print – køreklar til netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1039,-

QL-1050/1050N
Lynhurtig etiketprinter til PC

QL-1050 – Vejl. pris excl. moms kr. 1499,-
QL-1050N – Vejl. pris excl. moms kr. 2999,-

10/100 BASE-TX netværksløsning
QL-1050N leveres med PS-9000 eksternt netkort. Ved 
at anvende denne netværksløsning kan etiketprinteren 
placeres væk fra en PC. Samtidig giver det mulighed 
for at dele etiketprinteren mellem mange brugere, som 
har P-touch Editor label design softwaren installeret på 
deres computer.

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Tro det eller ej – men selv en Brother lasermodel kan få funk-
tionssvigt. Og er du afhængig af din maskine i det daglige, 
kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den 
er til reparation. Derfor har vi introduceret ”on-site SWAP 
service”, som i korte træk går ud på, at vi ombytter produktet, 
hvis uheldet skulle være ude. På den måde slipper du for at 
skulle sende maskinen til reparation og vente på, at den er 
færdig – og du er hurtigt klar til at genoptage dine opgaver.

On-site SWAP service
– ekstra sikkerhed til det travle kontor 

DCP-9040CN
Professionel farvelaser alt-i-én 

– køreklar til netværk

Ny vejl. pris excl. moms kr. 4099,-
Spar kr. 700,-

HL-4050CDN
Med automatisk dobbeltsidet udskrift

Vejl. pris excl. moms kr. 3999,-

Inkl. 3 års 
SWAP aftale
Værdi 1599,-

Inkl. 3 års 

SWAP aftale

Værdi 1599,-
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Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1239,-

PT-2480
Labelmaskine til håndværkerbrug

Vejl. pris excl. moms kr. 999,-

www.brother.dk

HL-2150N
Lynhurtige print – køreklar til netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1039,-

QL-1050/1050N
Lynhurtig etiketprinter til PC

QL-1050 – Vejl. pris excl. moms kr. 1499,-
QL-1050N – Vejl. pris excl. moms kr. 2999,-

10/100 BASE-TX netværksløsning
QL-1050N leveres med PS-9000 eksternt netkort. Ved 
at anvende denne netværksløsning kan etiketprinteren 
placeres væk fra en PC. Samtidig giver det mulighed 
for at dele etiketprinteren mellem mange brugere, som 
har P-touch Editor label design softwaren installeret på 
deres computer.

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Tro det eller ej – men selv en Brother lasermodel kan få funk-
tionssvigt. Og er du afhængig af din maskine i det daglige, 
kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den 
er til reparation. Derfor har vi introduceret ”on-site SWAP 
service”, som i korte træk går ud på, at vi ombytter produktet, 
hvis uheldet skulle være ude. På den måde slipper du for at 
skulle sende maskinen til reparation og vente på, at den er 
færdig – og du er hurtigt klar til at genoptage dine opgaver.

On-site SWAP service
– ekstra sikkerhed til det travle kontor 

DCP-9040CN
Professionel farvelaser alt-i-én 

– køreklar til netværk

Ny vejl. pris excl. moms kr. 4099,-
Spar kr. 700,-

HL-4050CDN
Med automatisk dobbeltsidet udskrift

Vejl. pris excl. moms kr. 3999,-

Inkl. 3 års 
SWAP aftale
Værdi 1599,-

Inkl. 3 års 

SWAP aftale

Værdi 1599,-

Fyns-annonce-Marts.indd   1 29-02-2008   09:35:16
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ullerslevcentret 12
5540 ullerslev
www.fynsdata.dk

FørSt
TIL MØLLE

Begrænset 
antal
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Træt af bunke-julefrokost?
Svendborg Festhus, 
byens største  
udlejningsbutik,  
arrangerer julefrokost, 
og alle andre fester, i 
intime rammer fra 500 
kr. pr. næse, inklusive 
mad og drikkevarer

Jan Cornelis von Lindern og 
hans personale hos Svend-
borg Festhus/Alletiders Party 
Service står på spring for at 
servere alletiders festlige jule-
frokost. Til en kuvertpris der 
er rigtig attraktiv i forhold til 

Svendborgs klassiske julefro-
koster ude i byen.

Kantine eller fabrik

– Vi kan sagtens matche de sto-
re bunke-julefrokoster, hvor de 
enkelte firmaers personale spre-
des fra hinanden. Vi serverer 
eksempelvis hele festen hjemme 
i firmakantinen eller produkti-
onslokalet, hvor vi gerne opstil-
ler et festtelt og skaber den helt 
rigtige intime ramme, fortæller 
Jan Cornelis von Lindern.

I Superfesten, landets 1. fest-
supermarked, findes hele fest-
pakken, blandt andet Sydfyns 
største udvalg i papirduge og 

servietter, indbydelser, bord-
kort, lys, værtindegaver, flag 
og meget meget mere.

Rigtige tallerkener

– Fra 500 kr. pr. kuvert leverer 
vi hele festen. Inklusive rigtige 
tallerkener, servering, mad og 
drikkevarer – alt. Holdes jule-
frokosten hjemme i kantinen, 
er der meget bedre tid til en 
hyggelig afslutning på året, og 
til at se frem til det nye. Det er 
tit sværere, hvis festen holdes 
sammen med en masse andre 
firmaer. Så går det hele lidt i 
opløsning, fortsætter Jan Cor-
nelis von Lindern. 
I 2007 overtog Alletiders Par-

Svendborg Festhus · Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33 · aps@post9.tele.dk · www.svendborgfesthus.dk

Løvholmen 2 · Svendborg · Tel: 62 22 10 33

www.svendborg-festhus.dk

Svendborg Festhus

ALLETIDERS

Party-Service

...ta’ selv service!

Superfesten

Party-telteSYDFYNS

...ta’ selv service!

Superfesten

Tekst eksempler:

-tag selv service...

...selv service!

Så du dækket ind!

Vi disker op!

Vi dækker op!

Party-telteSYDFYNS

ty Service firmaet Sydfyns 
Party Telte. Dermed tilbyder 
Svendborg Festhus nu næsten 
enhver løsning, herunder selv-
afhentning, selvopstilling og 
selvnedtagning. I 2007 blev 
firmaet i øvrigt landets første 
autoriserede teltopstiller – ga-
ranti for en sikker fest.

Fest på
Hundstrup Kro
Velkomstdrink
Ugens menu bestående af
Forret · Hovedret · Dessert
Øl, vand og vin ad libitum, 
frem til kaffen. 
Kaffe og småkager.

5 timer arrangement:  
kr. 250,- pr. couvert

Filippavej 26 · Hundstrup · 5762 Vester Skerninge
www.hundstrupkro.dk · Tlf. 62 24 14 45

ULIGE UGER SERVERES
Tarteletter med høns 

i asparges
e 

Flæskesteg med rødkål,
sovs og kartofler

e 
Trifli

LIGE UGER SERVERES
Tunmousse

e 
Oksesteg med gulerødder  

og perleløg
e 

Æblekage

2 retter kr. 90,-
3 retter kr. 115,-

3 retter med 
kaffe og småkager kr. 130,- 

 
Hvidkærvej 1  •  5250  Odense SV  •  66 17 03 17

www.thiemannkok.dk

Reparation af stenslag uden tidsbestilling 
- på kun 15 min. Kundebil ved rudeskift...

Kun 15 min...



44 TEMA ENERGI & MILJØ

Det intelligente elsystem 
er vejen frem

lyder det i den fælles rapport 
fra Energinet.dk og Dansk 
Energi.

Intelligent, lyder konklusionen 
i en ny rapport, »Smart Grids 
i Danmark«, som Energinet.
dk og Dansk Energi har ud-
arbejdet i fællesskab og netop 
offentliggjort.
– Konklusionen på rapportens 
økonomiske analyser er, at 
Smart Grid både er den mest 
effektive og den billigste meto-
de, når elsystemet skal udbyg-
ges, så det er klar til at hånd-
tere fremtidens udfordringer 
med væsentlig flere vindmøl-
ler, elbiler og varmepumper, 
siger adm. direktør i Energi-
net.dk, Peder Ø. Andreasen.

I analysen er der foretaget 
følsomhedsberegninger, der 
viser, at denne konklusion er 
robust, uanset om der skulle 
komme færre eller flere elbiler 
i forhold til analysens grund-
forudsætninger. Men specielt 
er Smart Grid en meget ef-
fektiv løsning, hvis der på lang 
sigt vil komme en endnu større 
udbredelse af elbiler.
– Så samlet set vurderer vi, 
at beregningerne er så robu-
ste, at konklusionen er klar: 
Hvis man ønsker et samfund 
uafhængigt af fossile brænd-
sler, der bruger store mæng-

der vindkraft til transport og 
opvarmning, vil Smart Grid 
være den mest effektive ud-
viklingsvej for elsystemet. Og 
elbranchen er parat til at ind-
tage en aktiv rolle for at sikre 
en fælles og koordineret udvik-
ling af et intelligent elsystem i 
Danmark, hvis der er politisk 
opbakning til, at vi skal bevæ-
ge os i den retning, siger adm. 
direktør i Dansk Energi, Lars 
Aagaard.
Og selv om vi først vil se den 
fulde udrulning af Smart Grid 
om mange år, skal det strate-
giske fundament skabes nu, 

Dansk Energi
Rosenørns Alle 9

1970 Frederiksberg c
Tlf. 35 300 400

www.danskenergi.dk

I de kommende år omstilles elforbruget og elproduktionen i Danmark 
markant. Elproduktionen vil i stigende grad komme fra vedvarende 
energikilder, samtidig vil forbrugerne skifte deres oliefyr ud med elektriske 
varmepumper og erstatte deres benzinbiler med elbiler. Derfor skal 
elsystemet udbygges, men hvordan gøres det mest effektivt? Intelligent 
eller traditionelt?

ENERGI & MILJØ

Indhent information   l   www.bio-olie.com  l   Få rådgivning

Klima-rigtig fyringsolie
spar 20-25% på fyringsolie

Øko-Tech energi A/S
        

telemarken 7 · 5600 faaborg · tlf. 62 61 20 54 · 62 61 20 55 · fax 62 61 00 21

bRug biooLie = sPAR Penge!
l		 Skift fra mineral/fuelolie/gas, til miljøvenlig bio-olie
l		 Bio-olien anvendes til rum og procesvarme
l		 Bio-olier/biomasse er afgiftsfrie og derfor prisbillige
l		 Bio-fyringsolie giver virksomheden en grøn profil
l		 Bio-olier er CO2 neutrale. Brug af 1 ton bio-olie  
 frigiver 2 CO2 kvoter! bLiv Co2 neutRAL = bRug bio-oLie

l		 Vi leverer olietyper til alle formål:
l		 PRiMeoL olie til varmeværker  
 og større industri med alm.store 
 oliebrændere
l		 biosoL olie til industri, institutioner  
 m.m. med mindre oliebrændere
l		 PREMIUM biodiesel til private  
 husstande med bio-oliebrændere

 

                     Øko-Tech  A/SEnergi

    Telemarken 7, 5600 Faaborg, Danmark    Tlf: 62612054 - 62612055   Fax: +45 62610021
               

www.bio-olie.com

NYE ENERGIAFGIFTER = 

 Forbered virksomheden på de nye energiafgifter
 (En afgiftstigning på 15% og reduktion af procesgodtgørelse med 25%!)  

 Vores løsning på de stigende energiudgifter kan 
 samtidigt give virksomheden en grøn profil.
                                           
 Skift fra fuelolie eller gas til miljøvenlig bio-olie.

 Bio-olier kan anvendes til rum- og procesvarme
                            
 Bio-olier er CO2 neutrale og klimavenlige
                                                                            
 Brug af 1 ton Bio-olie frigiver 2 CO2 Kvoter!

GRØN ENERGI

BLIV CO2 NEUTRAL = 

Vi kan levere olietyper til alle formål.
                                           

 olie til varmeværker og industri
med store oliebrændere

 olie til industri, institutioner m.m.
med mindre oliebrændere.
                            

 olie til private husstande med
bio-oliebrændere
                                                                            

BRUG BIO-OLIE

PRIMEOL

BIOSOL

PREMIUM

 indHent

tiLbud



Mindre energiforbrug  
– mere bundlinje
Sydfyns Elforsyning, 
blandt landets  
billigste elselskaber, 
hjælper erhvervs-
kunder med at spare 
på energien

– Vores naturlige interesse og 
viden om energi skaber mer-
værdi for vores kunder – og 
derigennem lever vi op til vær-
dier som nærhed og kvalitet.
 
Sådan forklarer Claus Aasleff, 
Sydfyns Elforsyning, blandt 
andet om selskabets store fo-
kus, når det handler om hjælp 
til store erhvervskunder.

Energitjek

– Vi tilbyder blandt andet 
en professionel gennemgang 
og rådgivning i forbindelse 
med de store virksomheders 
el- og energiforbrug. Kan der 
spares fem eller ti procent af 
forbruget, betyder det årlige 
besparelser på mange tusinde 
kroner. Det gavner bundlin-
jen, lyder det videre fra Claus 
Aasleff.  

Den attraktive energirådgiv-
ning er del af lovgivningen på 
området, hvor Sydfyns Elfor-
syning sidste år formåede at 
levere et bedre regnskab end 
året før. Trods store investe-

ringer og et betydeligt fald 
i elforbruget som følge af fi-
nanskrisen.

Sydfyns Elforsyning har også 
omkring 32.000 private hus-
stande som kunder. En under-
søgelse blandt 460 forbrugere i 
Svendborg Kommune viser, at 
96 pct. er tilfredse og bedøm-
mer forsyningsselskabet som 
troværdig og sikker.

Fordelagtig elvarme

En konstant teknisk udvik-
ling omkring lavenergihuse 
betyder i øvrigt, at de private 
kunder igen – med fordel – kan 
overveje el til opvarmning.

– Ja, de nye lavenergihuse 
bruger så lidt energi til op-
varmning, at det igen er blevet 
attraktivt at bruge elvarme til 
Energiklasse 1 huse, fortsæt-
ter Claus Aasleff.  

Udover at være blandt landets 
billigste på elprisen satser 
Sydfyns Elforsyning også på 
at levere fremsynede mulig-
heder til sine erhvervs- og pri-
vatkunder. Målet er, at de også 
i fremtiden holder fast i den 
sydfynske leverandør og dens 
knap 90 ansatte.

HTX-studerende

Et spændende perspektiv ind 
i fremtiden er også samarbej-
det med studerende på HTX 

Svendborg omkring emner 
som teknologi og design. Her 
bruger Sydfyns Elforsyning de 
unges holdninger og interesser 
til at pejle sig ind på væsentlig-
ste prioriteringer i fremtidens 
el- og energiforsyning. 

I 2009 investerede selskabet 
20 mio. kr. i den nye 60 kV 
transformatorstation på Bodø-
vej i Svendborg, et byggeri der 
blev nomineret til en arkitek-
turpris. 
De kommende år investeres 
også i nye fjernaflæste målere 
hos alle forbrugere. Dermed 
slipper de for at aflæse måle-
ren hvert år. I stedet for at be-
tale a conto beløb, der måske 
ikke passer med forbruget, får 
kunderne dermed løbende en 
regning, der passer til forbru-
get. 

– Samtidigt giver det mulighed 
for at afregne til forskellige 
elpriser i løbet af døgnet – så 
vi også på sigt tilbyder vores 
kunder en fornuftig fremtids-
sikret løsning, tilføjer Claus 
Aasleff.
 

Sydfyns Elforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · sef@sydfynsel.dk · www.sydfynsel.dk

TEMA ENERGI & MILJØ 45

ENERGI & MILJØ



Til dig, der er i gang   
Er din virksomhed kommet godt igennem eta-
bleringsfasen, står du måske nu over for andre  
udfordringer. 

Erhvervskontoret har en række samarbejds-
partnere, bl.a. Mads Clausen Institutt et, der er 
en del af Syddansk Universitet. Gennem dett e 
samarbejde får du mulighed for at få friske, 
professionelle øjne til at se på din virksomhed, 
dine produkter og dine markeder. Se mere på 
www.svendborg.dk/erhvervsservice

På Erhvervskontoret er vi opmærksomme på 
de forskellige udfordringer, virksomhederne 
støder på. 

Vi vil gerne hjælpe dig hele vejen.

Hvad har du brug for?

Syddanske Ingeniørpionerer

Invitation

Erhvervskontoret

( S k r i f t e n  h e d d e r  m o n a c o )

Ingeniører til erhvervslivet

Inspirationsdag torsdag den 22. april 2010

Efterhånden har flere virksomheder er-
kendt, at ansættelse af en højtuddannet 
ofte kan være den bedste måde at sikre 

virksomhedens udvikling og fremdrift 

Det er grunden til, at en lang række virksom-
heder allerede i dag benytter sig af ingeniør-
studerende til at løse forskellige opgaver.
 
Erhvervskontorerne i Svendborg, Faaborg-
Midtfyn samt på Langeland og Ærø tilbyder 
en spændende mulighed for de sydfynske 
virksomheder, for at se og høre mere om, 
hvilke fordele de kan opnå ved at samarbejde 
med de ingeniørstuderende. 

Ønsker du eller har du brug for at tilføre 
din virksomhed: 
• ny viden 
• ny teknologi 
• nye kompetencer 
så er inspirationsdagen sikkert noget for dig. 

Vi arrangerer fælles bustransport for virksom-
hederne til ALSION/Mads Clausen Instituttet i 
Sønderborg samt LINAK. 

Kontakt dit lokale Erhvervskontor for yder-
ligere info.Tilmelding til Erhvervskontoret i 
Svendborg, erhverv@svendborg.dk eller  
tlf. 6223 3737

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

svb 2423

Så hvad enten du er ved at starte op, eller du allerede er etableret, så kom til os.

Ring til Erhvervskontoret på telefon 62 23 37 37. 

Til dig, der gerne vil i gang
I Svendborg bor mange iværksætt ere og 
kreative mennesker. Undersøgelser viser, at 
Svendborg ligger helt i top, når det gælder 
iværksætt eri og kreativitet. 

Vidste du, at vi i Svendborg har en af landets 
højeste overlevelsesrater for iværksætt ere? 

Går du selv rundt med en iværksætt er i maven, 
står vi klar til at hjælpe dig. 

ENERGI & MILJØ

46 TEMA ENERGI & MILJØ



TEMA ENERGI & MILJØ 47

Landet Blik & VVS ApS 

»Vores nye lokaler på Skovballevej 25 er på 215 m2 i alt, og heraf 
er cirka 30 m2 koldlager«, fortæller Jørn Jensen. »Udover mig selv 
beskæftiger Landet Blik & VVS fire svende. Vi løser alle til Vvs-
faget hørende opgaver og er på den måde meget all round orien-
terede. En medarbejder tager sig primært af installation og ser-
vicering af oliefyr, mens en anden fortrinsvis varetager løsning 
af rendyrkede blikkenslageropgaver som tagrender, inddæknin-
ger m.m. Omkring løsning af større opgaver kan vi trække på et 
velfungerende netværk af lokale håndværkere i alle fag.«

God service og høj kvalitet

»Udover renoveringsopgaver, badeværelser, løbende vedligehold 
og reparation varetager vi den del af kloakarbejdet, der foregår 
indendørs. Vi er all round på energiområdet, hvor vi både beskæf-
tiger os med fjernvarme, oliefyr og gas samt alternative energi-
former som jord- og solvarme. I denne tid, hvor fyringssæsonen 
nærmer sig med hastige skridt, er det en god ide at få tjekket op 
på sine varminstallationer og dermed sikre sig, at driften kan 
være stabil fra starten. Landet Blik & VVS ApS står for god ser-
vice og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Ring og hør 
nærmere.« 

1.oktober rykker det kendte Tåsinge-firma tre husnumre ned ad vejen  
til nye og større lokaler på Skovballevej 25. Med flytningen får indehaver Jørn Jensen,  

der har stået i spidsen for firmaet siden 2006, fod under eget bord

Landet Blik & VVS ApS · ved Jørn Jensen
Skovballevej 33 · Landet · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 14 32 · Mobil 22 14 14 32
joern.gitte@mail.dk · www.landetblik-vvs.dk

Blangstedgårdsvej 3

5220 Odense SØ 

6615 9935 · www.okgulve.dk

Åbningstider :

Man-torsdag : 10-17.30

Fredag : 10-18 · Lørdag : 10-14

En oplevelse i gulve, tæpper, 
gardiner og markiser...

MUNKERISVEJ
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Odense NYBORGVEJ

Gulve og Gardiner til erhverv og private

Kan du holde facaden?

RINGE
Jernbanegade 5

Tlf 6263 3014

SVENDBORG
Ørbækvej 13
Tlf 6222 4490

BELLINGE
brogårdsvej 12
Tlf 6596 2422

ODENSE SØ
Cikorievej 15
Tlf 6614 7882

Vores kunder lytter ikke
til træet, de lytter til os...

Ring og få gode råd 
og et godt tilbud 20%

på 10 l dækkende sigmatræbeskyttelse

B u s i n e s s N y t  •  E r h v e r v

27w w w. b u s i n e s s n y t . d k  •  w w w. b u s i n e s s f y n . d k

ENERGI & MILJØ



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

VANVITTIGE
PRISER

...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

koNTAkT oS foR ET TIlbud dER PASSER TIl dIT bEhoV
Altid den rigtige pris – fØRSTE GANG!

fÅ kr. 20.000 koNTANT
For din gamle maskine ved køb af 
DEVELOP +452

fÅ kr. 10.000 koNTANT
For din gamle maskine ved køb af 
DEVELOP +220

Multibord i ANTRACIT-Linolium.
Hæve-/sænkebord. 
 

Indbyttet. 25 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

God for din ryg og din pengepung. Fuldfarve laser multimaskine.
Kopi, print, scan til net og E-mail samt 
fax. 30 fuldfarve og sort/hvid
Netkort
Dupleks

MulTIboRd

EKSKL. MOMS

dEVEloP 
+251 

6 åRS NyGARANTI

EKSKL. MOMS

24.900,-
fØR   79.900,-

Nu

dEVEloP 
INEo +452

VIST MED TILBEHØR

EKSKL. MOMS

59.900,-
fØR   79.900,-

Nu

VANVITTIG
PRIS 

M/ARMLæN

EKSKL. MOMS

dEVEloP 
INEo +220

EKSKL. MOMS

29.900,-
fØR   39.900,-

Nu

dEVEloP 
+35

EKSKL. MOMS

14.900,-
fØR   27.200,-

Nu

4.995,-
fØR   7.493,-

Nu

1.999,-
fØR   2.845,-

Nu


