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Vi glæder os til at byde dig                                                                   

hjertelig velkommen på 
 Hotel Stella Maris. 

 
Åbner marts 2014 

Reservationer modtages nu. 
                                                                        

www.stellamaris.dk 
 

Hotel Stella Maris 
Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg 

Har du bestilt tid til
VINTEREFTERSYN
af din plæneklipper?

Bygaden 74 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 17 97
www.vicykler.com · vicykler@gmail.com

Pris fra
498,-

ServiceefterSyn tilbud
Automester på Tåsinge tilbyder serviceeftersyn på alle 

bilmærker til konkurrencedygtige priser

spar 20-50%
Vi stempler i servicebogen, 

når vi har lavet eftersynes iflg. fabrikkens foreskrift.

Det nye EU-direktiv sikrer dig samme service & garanti på din nye bil, 
selvom du får din bil serviceret ved Automester i garantiperioden.

Vi henter og bringer gerne bilen.

Lundby Servicecenter
v/Michael Madsen

Sundbrovej 106, Tåsinge,
5700 Svendborg

Tlf. 62 54 14 13 – ring venligst
Weekend 40 26 45 99

www.automester-taasinge.dk

Den klarer vi!

 

Lars’ haveservice
Spodsbjerg

● Havearbejde for alle
● Hækklipning
● Fliselægning
● Træfældning
● Snerydning

24 43 70 82
62 50 22 05
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Sprinter 213CDI BlueEFFICIENCY: Forbrug ved blandet kørsel 15,9-14,5 km/l og CO2 emission 180-195 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Sidevinds-
assistenten er standard på Sprinter 3-serien, i kasse og kombimodellerne. *ServiceLeasing over 48 måneder og 20.000 km/år, med førstegangsydelse 
på kr. 45.000. Prisen er inkl. afgift og ekskl. moms. Prisen er ekskl. dæk, leveringsomkostninger og leasinggebyr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Den ny Sprinter. 
Så er der ikke en vind, der rør dig.
Den første transporter med sidevindsassistent.

Når man er vant til at køre en stor transporter, så ved man, hvordan 
 sidevind kan påvirke kørslen. Det er slut nu. Den ny Mercedes-Benz 
Sprinter, der fra september kan opleves hos P. Christensen®, er den 
 første med  sidevindsassistent. Det må siges at være endnu en sikker-
hedsforanstaltning lagt oven i alle de styrker, du sikkert kender i for-
vejen. F.eks. dens legendariske driftsikkerhed, holdbarhed, drifts-
økonomi og naturligvis køreegenskaber og komfort, der ikke  ligger 

langt fra det, man kender fra Mercedes-Benz personbiler. I den ny 
Sprinter får du desuden det  laveste brændstofforbrug i klassen. Helt 
op til 15,9 km/l. Du kan i øvrigt også få Blind Spot Assist, Collision 
Preven tion  Assist og Lane Keep  Assist. Men én ting får du ikke mere, 
nemlig sidevind der rør dig. Du kan opleve den ny Sprinter hos  
P. Christensen® i Odense,  Kolding, Rødekro og Padborg  inden længe. 
Og allerede i dag på www.mercedes-benz.dk/den-ny-sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI

 Fra 2.395,- kr./md.*
ServiceLeasing

Scan QR-koden 
og læs mere

Åbningstider (erhverv): 
Man-fre: 8.00 - 17.30

www.pchristensen.dk



JS Jens Schultz a/s

Jens Schultz a/s - er stadig hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 

Jens Schultz a/s bliver medlem af XL-BYG, 
hvad betyder det for dig ?
Pr. 1. januar 2014 bliver Jens Schultz a/s medlem af XL-BYG, men forbliver 
stadig en lokalt ejet virksomhed stærkt forankret i det sydfynske. 
Vi ønsker med skiftet at forbedre vores konkurrenceevne. 
XL-BYG er Skandinaviens største byggerådgiver med mere end 130 XL-
BYG forretninger i Danmark og 300 i hele Skandinavien. 
I og med vi går med i dette samarbejde forstærkes vores position i marke-
det, som en konkurrencedygtig samarbejdspartner til dine byggeprojekter. 
Hos Jens Schultz a/s er vi branche- og fagfolk.
Det giver dig en sikkerhed for at vælge rigtigt første gang, når du skal i 
gang med en ny-, om- eller tilbygning, eller måske andre små projekter 
derhjemme. Du kender uden tvivl mange af vores medarbejdere og langt 
hen ad vejen, kender de måske dig og dine krav samt forventninger til god 
og reel kundeservice. 
XL-BYG scorer på femte år højst på kunderådgivning i byggebranchen. 
Det vil vi gerne tilslutte os… Vi ved, hvad vi taler om…

Hvad betyder vores tilgængelighed for dig ?
Jens Schultz a/s er Sydfyns og Langelands største og eneste lokalt ejet 
trælastvirksomhed, og det er vi stolte af, men det stiller absolut store krav 
i et presset marked til især dygtigt købmandskab og tilgængelighed. At 
være tilgængelig betyder, vi fra chauffør til direktør, fra kontorassistent 
til indkøbschef og fra elev til indehaver altid er klar for et opkald, en 
drøftelse eller et besøg.
Vi kender det sydfynske område, da vi selv bor, arbejder og lever her. Vi er 
omstillingsparate, når det er nødvendigt. Vi lytter gerne, vi giver modspil 
til dine ideer, og vi ser bestemt muligheder frem for begrænsninger. Vores 
interne slogan er ”ene er vi gode, men sammen er vi bedst”.
Det betyder for dig, at 80 medarbejdere hos Jens Schultz a/s står sammen 
om at give den bedste oplevelse.

Når du handler hos Jens Schultz a/s 
– JS Byggecenter, bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejds-
plads, du sikrer dig også altid faglig 
ekspertise, god service og inspiration 
samt at kunne gøre en god handel…

JS
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lokale

Jens Schultz a/s 
Odensevej 116, Svendborg

JS Byggecenter
Nyborgvej 2, Svendborg

JS Rudkøbing
Schnohrsvej 40, Rudkøbing

JS

Jens Schultz a/s - er stadig hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 

Flere  fælles 
synergier
 – dermed 

flere fordele 
for dig!

Kan vi nu også garantere dig varer til 
konkurrencedygtige priser ?
Jens Schultz a/s bliver medlem af indkøbsforeningen Ditas, som årligt 
disponerer varer for over kr. 4 milliarder i Danmark og kr. 8 milliarder i 
Skandinavien.  Herigennem overvåger vi konstant markedet, så vi altid 
kan sikre vores kunder spændende, aktuelle produkter til de helt rigtige 
priser. Vi tilpasser løbende varesortimentet i vores forretninger til efter-
spørgslen netop på Sydfyn, så vi altid kan garantere vores kunder et ak-
tuelt udvalg af byggematerialer, værktøj, erhvervsbeklædning samt alt til 
hus og have. Det er en ekstra tryghed for dig.

Det er ambitionen i Jens Schultz a/s og XL-BYG, at vi 
vil være en del af håndværkerens værdikæde, og vi er 
parate til at tage vores del af ansvaret for, at kundernes 
hverdag på byggepladserne rundt omkring fungerer så 
effektivt som muligt. Det vil vi gøre ved at sikre, at 
håndværkeren kan få de rigtige varer til rette tid, 
kvalitet og pris.

I forbindelse med ind-
træden i XL-BYG tilbyder 
vi vores kunder en række 
serviceydelser, såsom: 
webshop, B2B E-handel, 
landsdækkende services 
og handlemuligheder. 
Yderligere indføres en 
række nye spændende 
koncepter.

...vidste du at     ...Er danmarks mest udbredte og 
synlige kaede. 

Har 130 udsalgssteder i DK. Har over 300 udsalgssteder i 
Skandinavien. 

Er bedst til kunderadgivning i 
byggevarebranchen. 

Er lokalt ejet forretninger. Har landsdaekkende lokalaftale.Kombinerer radgivning, faglighed 
og attraktive priser.

Har indkobsvolumen pa over 8 
mia. i Skandinavien. 
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Med en MATERIALE-CONTAINER fra XL-BYG PROFFCENTER på din 
byggeplads har du altid de produkter, du har brug for – lige der hvor du 
har brug for dem. Dermed bliver din logistik og planlægning betydeligt 
nemmere.

Med MESTER-REOLEN har du altid det, du skal bruge indenfor række-
vidde. XL-BYG PROFFCENTER kan nemlig levere praktisk taget alt det, 
du anvender i det daglige – fra søm og skruer til fugemasse og 
affaldssække. Vi stiller gratis reoler op hos dig og sørger for 
at holde dem fyldt med de varer, du ønsker.

Med MESTER-SERVICE kan vi lette din hverdag ved at levere de 
varer, du bruger til dine medarbejdere. Brug tiden på det væsentlige! 
Og lad XL-BYG PROFFCENTER klare resten.
   

Jens Schultz a/s
Byggecenter og proffcenter
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tes efter flere parametre end 
tidligere. Førerens og bilens al-
der spiller ind på lige fod med 
mærke, vægt og årligt kilome-
tertal. Det betyder øget bruger-
venlighed og fleksibilitet for vo-
res kunder”, slutter Preben Juhl 
Rasmussen.

Den Svendborgbase-
rede forsikringsforening 
stiftedes i 1963 af Carl 
Johansen med den mål-
sætning ikke at være dy-
rere end kostprisen og at 
returnere sit eventuelle 
overskud til kunderne – 
et succesfuldt og særde-
les bæredygtigt koncept

”Vi er glade for at kunne konsta-
tere, at FOMO stortrives, og at 
vi har rigtig god gang i butikken 
her i jubilæumsåret”, beretter 
direktør Preben Juhl Rasmus-
sen. ”Ved jubilæumsreceptionen 
den 17. juni deltog over 700 kun-
der, forretningsforbindelser og 
samarbejdspartnere. 
Siden er jubilæumsfejringen 
fortsat ved en række velbesøgte 
kundearrangementer og events. 

Vi har udloddet 600 fribilletter 
– bl.a. til Kim Larsens koncert 
på Valdemars Slot, Rottefælden, 

Frøbjerg Festspil, Nyborg Vold, 
Kerteminde Revyen, friluftskon-
cert på Gudbjerglund, maritime 
udflugter fra Faaborg til Aver-
nakø og Lyø, biografbesøg i Rud-
købing og GOG’s hjemmekampe. 
Derudover har FOMO på fynske 
erhvervsmesser øget synlighe-
den – blandt andet via udlodning 

af vingaver og paraplyer m.m. 
Hovedgevinsten i FOMO’s jubi-
læumslotteri, en Ford KA, blev 
vundet af Marianne Hansen fra 
Vindeby, der fik sin nye bil over-
draget ved en ceremoni den 10. 
september. 
FOMO har netop lanceret et nyt 
bilprodukt, hvor prisen fastsæt-

FOMO · Odensevej 8 A  · 5700 Svendborg  · Tlf.: 62 21 44 88 · Fax: 62 22 48 88
E-mail: fomo@fomo.dk · Web: www.fomo.dk · Kontortid: Mandag - Fredag kl. 9-16

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

•  Maling af siloer

•  Over� adebehandling

•  Epoxygulve

•  Facaderengøring

Kontor
Bodøvej 7
5700 Svendborg
Telefon 62 22 49 00
kontor@brdrfolkmann.dk

•  Malerarbejde | Ude

•  Malerarbejde | Inde

•  Spartelarbejde

•  Tapet

•  Filt / glasvæv

•  Dekorationer

•  Folkmann Coating

•  Betonrenovering

•  Maling af logoer

Vi har dygtige folk til alle opgaver 
og vi brænder for vores fag…
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Højsæson for bådtransport
”På bådfronten løser vi på lands-
plan en lang række transport- og 
bakseopgaver på op til 12-13 tons 
for importører og forhandlere. 
Når det gælder private sejl- og 
motorbåde servicerer vi typisk 
en stor gruppe kunder i hele det 
fynske lokalområde – både om-
kring forårets søsætning samt 
optagningen og hjemtransporten 
i efterårs- og vintermånederne. 
KDC Kraner har stor rutine på 
det maritime område. 
Ofte kan en enkelt opgave om-
fatte op til 30-35 både, der skal 
søsættes eller tages op i løbet af 
et par dage. Samtlige bådtrans-
porter er af højsikkerhedstypen 
og foregår på specialudviklede, 
nedsænkede anhængere. 
Netop nu er det højsæson for 
bådtransport, og alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
KDC Kraner og høre mere om de 
mange muligheder, firmaet har 
at byde på. Vi har døgnvagt og 
kører også på søn- og helligdage”, 
slutter Klaus Deleuran.

Det sydfynske firma, der i 
2010 etableredes af Klaus 
Deleuran på grundlag 
af 15 års erfaring med 
kranarbejde og sværgods, 
løser en bred vifte af 
kran- og transportopga-
ver – bl.a. kørsel med en-
treprenør- og industrigrej 
samt både 

”KDC Kraner grundlagdes i 
2010 som solovirksomhed, og i 
dag beskæftiger firmaet en en-
kelt medarbejdere udover mig 
selv”, fortæller indehaver Klaus 
Deleuran. ”Med udgangspunkt i 
det sydfynske lokalområde ser-
vicerer vi en branchemæssigt 
bred kundekreds af erhvervs-, 

industri- og privatkunder over 
hele landet. Kranopgaver med 
tilhørende hejs og baksning af 
emner er en stor aktivitet. På 
dette specialområde spænder 
vores kundegruppe fra private 

bådejere til håndværkere, entre-
prenører og industrikunder. Spe-
cialtransporter ved flytning af 
sommerhuse, pavilloner, contai-
nere og hele produktions- og ma-
skinanlæg er et stort speciale. 
Specialiserede hejse- og bakse-
opgaver omkring tagplader, tag-
sten og spær i forbindelse med 
bygning og renovering af større 
landbrugs- og industrihaller ge-
nererer ligeledes betragtelig ak-
tivitet i firmaet.”

KDC Kraner · v/vognmand Klaus Deleuran · Smedegårdsvej 2 · 5771 Stenstrup · Tlf.: 62 26 25 10 · Mobil: 25 68 66 21
kdckran@gmail.com · www.kdckran.dk

cher vore kunders specialiserede 
behov.  Svendborg Motor Co. har 
netop indgået en ny samarbejds-
aftale med IVECO, der sætter os 
i stand til at forhandle brugte 
varevogne på et langt højere ni-
veau end hidtil. Fremover vil vi 
altid have brugtvogne i diverse 
afskygninger på lager. Samti-
digt indføres et konstant flow i 
udbuddet, så vi hurtigere, med 
større præcision og øget fleksi-
bilitet kan målrette vores tilbud 
efter kundekredsens aktuelle øn-
sker og behov. Svendborg Motor 
Co’s fornemste opgave er at finde 
den løsning, som passer bedst til 
den enkelte kundes behov. Ingen 
opgave er for lille eller stor. 

Kig ind og se vores store udbud”, 
slutter Søren Duedal Jensen.

Parallelt med ansættel-
sen af en ny erhvervs-
konsulent lancerer det 
kendte sydfynske bilfir-
ma en markant udvidelse 
af sit koncept på vare-
vognssiden, så der frem-
over altid vil være en del 
brugtvogne i forskellige 
afskygninger på lager 

”Den 1. juni startede jeg i mit nye, 
spændende job som erhvervskon-
sulent i Svendborg Motor Co.”, 
fortæller 46-årige Søren Duedal 
Jensen. ”Min store interesse og 
viden om varebiler, lastvogne 
og diverse specialopbygninger 

grundlagdes, da jeg som ung ud-
dannede mig til lastvognsmeka-
niker. I tidens løb har jeg opnået 
stort branchekendskab og bred 
erfaring. Blandt andet har jeg i 
15 år, været leder hos Super dæk 
& Autoværksted i Odense og 
solgt Mercedes lastvogne hos P. 
Christensen, Odense.” 
”Erhvervsafdelingens kerneakti-

vitet er salg af nye Opel varevog-
ne op til 4500 Kg samt IVECO 
vare- og lastbiler op til 7 tons 
totalvægt. Dertil kommer brugt-
vognssalg. Her er vi behjælpelige 
med alt, lige fra små og store 
varevogne til lastbiler i alle af-
skygninger. Jeg har stor erfaring 
med, i såvel ind- som udland, at 
finde lastvogne der præcist mat-

Svendborg Motor Co. - Odensevej 24-26 - 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 32 32 - Web: www.svendborg-motor-co.dk
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Nyhed The Grill
- en del af Bowl’n’Fun

Bowl’n’Fun Odense/Svendborg  .  Tlf. 70 11 11 55  .  Book online på www.thegrill.dk

Ekstra stor salatbarmed mere end 50  varianter

- en del af Bowl’n’Fun

The Grill  
-13 nye restauranter i Jylland og på Fyn
I vores 13 nye restauranter står kokkene klar ved den åbne grill, 
med saftige stege og lækre specialiteter, tilberedt over ild. 
Du kan følge med i tilberedningen og være helt sikker på at 
netop dit stykke kød er velsmagende og lækkert. 

Vores buffet består altid af mindst 5 forretter, 7 slags kød,  
       samt et altid spændende udvalg af mindst 10 slags 
             garniture og lunt brød. 

Åben grill
Grillbuffet 
m/ fri salatbar, ta´selv softice & kaffe/the

 
Fredag-lørdag pr. person kr.  ................. 229,-
Tilkøb 1 times bowling
Pris pr. person kr.   ...................................... 30,- 
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- pr. person

Stor
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VW Svendborg
Englandsvej 1
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 15 05

Ejvind Jørgensen: 
53 39 10 20

E-mail: 
ej@vw-svendborg.dk
Web: 
www.vw-svendborg.dk

Den 1. januar i år lan-
ceredes den selvstæn-
dige erhvervsafdeling 
med Ejvind Jørgensen i 
spidsen, og efter bare 
9 måneder på banen 
har VW Erhverv erobret 
førstepladsen på vare-
vognsområdets hitliste 
for Sydfyn, Langeland 
og øerne 

”Erhvervscentret, som snart vil 
stå helt færdigt, er en integre ret 
del af det store VW-domicil, der 
i 2012 åbnede her på Englands-
vej”, fortæller Ejvind Jørgensen. 
”På landsplan er vi en af de før-
ste og største konceptbutikker, 
opbygget efter VW-koncernens 
forskrifter. Domicilet rummer et 
centralt udstillingslokale på 500 
m2, værkstedsfaciliteter på ca. 
900 m2 samt reservedelslager, 
kontorer og en række andre fa-
ciliteter. Den store elegante glas-
facade er let genkendelig, og alle 
elementer, lige fra bygningens 
ud- og indvendige farver til fli-
ser, møbler og tæpper danner en 
harmoniske helhed.” 

Optimal lokal service 
”Bag lanceringen af erhvervsaf-
delingen ligger ønsket om at le-
vere optimal service til vores sto-

VW Svendborg
re lokale kundekreds på Sydfyn, 
Langeland og øerne”, fortsætter 
Ejvind Jørgensen, som kender 
lokalområdet og ved noget om er-
hvervsbiler. Siden 1970’erne har 
Ejvind Jørgensen leveret rådgiv-
ning, salg og service til erhvervs-
kunder via Svendborg Motor Co, 
Scania, Volvo Lastbiler og nu VW 
Svendborg. ”VW er markedsle-
der i Danmark, og det har gjort 
det ekstra spænden de for mig at 
stå i spidsen for opbyggelsen af et 
ErvhervsCenter TEAM i Svend-
borg.”
 

Kvalificeret  
kunderådgivning
”På landsplan er VW’s topprofes-
sionelle erhvervssektion opbyg-
get gennem mange år. Omkring 
de enkelte produkter kan vi 
trække på specialiserede inge-
niører og andre fagpersoner. Det 
giver en helt suveræn backup og 
bibringer os en ægte viden om 
og forståelse af de produkter, vi 
sælger. Selv har jeg netop bestået 
den obligatoriske grunduddan-
nelse for nye VW-sælgere og kan 
nu yde kvalificeret kunderådgiv-
ning om emner som økonomi, 
leasing, lovgivning og produk-
ter.” 

Teknologisk 
oppe på beatet
”Hele staben i VW Svendborg 
Erhverv er teknologisk oppe på 
beatet med de nyeste I-pad- og 

Iphone-modeller. De avancerede 
elektroniske enheder, som vi 
altid har lige ved hånden, opda-
teres automatisk med de nyeste 
data om modeller, produkter, 
priser og lovgivning. Ofte ople-
ver vores kunder os mere som 
sparringspartnere og rådgivere 
end som sælgere. Selv har jeg 
netop hjulpet en kunde med at 
få overblik over den aktuelle lov-
givning omkring udlån af gul-
pladebiler.”   

Nummer et på hitlisten
”I løbet af de første 9 måneder 
har vi i det sydfynske lokalområ-
de formået at erobre førsteplad-
sen på hitlisten for erhvervsbiler 
op til 3500 kg. Af Danmarks 
Statistiks tal for perioden fra 
1. januar til 1. september 2013 
fremgår det, at VW med 27,69 
% beklæder førstepladsen. 
På andenpladsen kommer 
Ford med 20, 77 %, mens 
tredjepladsen indtages af 
Mercedes med 9,23 %.”

Bred modeldæk-
ning og lånebiler 
til håndværkere

”VW er indbegrebet af 
kvalitet, og vi fokuserer 
udelukkende på dette 
mærke. 
Modelmæssigt dækker vi 
bredt, og samtidig opfylder 
vi individuelle ønsker til in-

ventar og indretning. Som noget 
nyt kan vi tilbyde brugte lånebi-
ler til håndværkere i form af sto-
re og rummelige VW-varevogne. 
Via vores vagttelefon får man di-
rekte kontakt til en mekaniker, 
og uanset branche kan kunden 
på stedet overflytte sit værktøj 
til lånebilen. 
På sigt er det tanken at udvide 
åbningstiderne og herigennem 
øge vores tilgængelighed i for-
hold til erhvervskundekredsens 
ønsker og behov.” 



 11

- Den teknologiske 
udvikling har gjort det 
muligt at hente mere syn 
frem ved hjælp af Zeiss 
i.Profiler,siger optiker 
Kim Wichmann, der nu 
har indført systemet i 
Svendborg

Zeiss i.Profiler overtrumfer de 
gængse metoder, som de fleste 
brillebrugere kender til, siger 
optiker Kim Wichmann. Med 
den nye teknologi kan vi nå no-
get nær det perfekte resultat ved 
en synsprøve.
 - I branchen har vi tal for nøjag-
tigheden i almindelige brilleglas. 
Her kan vi præstere en nøjagtig-
hed ned til 0,25 dioptri, som vi 
kalder det i fagsproget. 
Kim Wichmann, der er med i den 
frivillige kæde Nyt Syn, oplyser, 
at det afgørende teknologiske 
fremskridt er nået gennem et 
samarbejde mellem Nyt Syn og 
Zeiss, som er en af verdens føre-
nde udviklere af præcisionsglas. 

Teknologisk kvantespring
- Zeiss har udviklet en helt ny 
målemetode, som kan teste mere 
detaljeret end nogensinde før. 

Det gør, at man kan fremstille 
præcisionsglas med en nøjagtig-
hed på 0,01 dioptri og dermed 
opnå et forbedret nattesyn og et 
perfekt syn i dagslys.
- Der er tale om et teknologisk 
kvantespring i lighed med tele-
teknologiens udvikling og den, 
som vi også kan se ved produk-
tionen af brændstof-økonomiske 
biler. Resultater, som vi slet ikke 
havde forestillet os for bare en 
halv snes år siden.

Kim Wichmann er ikke i tvivl 
om, at man både ved synstesten 
og fremstillingen af brilleglas er 
nået så langt, at man kan afsløre 
nedsatte afbildningsforhold, som 
aldrig tidligere er blevet korrige-
ret. Dertil kommer, at kontrast-
synet bliver forbedret med op til 
30 procent, og farver bliver mere 
brillante og levende.
- Springet fra den tekniske syns-
prøve til den avancerede tekno-
logiske proces betyder meget for 
trygheden for brillebrugeren, 
siger Kim Wichmann. For de fle-
ste mennesker sker der en foran-
dring i synet over årene. 

Trygheden vigtigst
- Det er derfor vigtigt, at man 
hver gang, man investerer i en 
ny brille, kan føle sig tryg ved, 
at man har fået den bedste løs-

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk

www.wichmann-optik.dk

Nyt SyN på TRygHEd
ning. Vi skal også følge med mo-
den. Det vil sige, at vi skal kunne 
tilbyde de stel, der klæder vore 
kunder, og som gør dem glade og 
klogere på, hvad der kan hjælpe 
dem til at se bedre. Også når al-
deren begynder at spille en rolle.

Kim Wichmann understreger, at 
man har et godt samarbejde med 
øjenlægerne. Vi henviser gerne 
til lægerne, hvis vi opdager syg-
domme, siger han. Vi lægger 
vægt på, at vi alle i virksomhe-

den følger med i den teknologiske 
udvikling ved at tage på kurser.
- Vi har også udviklet en række 
specialer. Jeg kan nævne kon-
taktlinser med flere styrker, og 
vi kan tilbyde kurser i synstræ-
ning. Der kan være børn, der 
har svært ved at få øjnene til at 
arbejde sammen, hvilket i øvrigt 
også kan ske for voksne, der har 
meget arbejde bag en computer-
skærm.
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Medlemsblade · Programmer · Bøger

www.fjerritslev-tryk.dk
Medlemsblade · Programmer · Bøger

TRYK
FJERRITSLEV

Vi uddanner FolkTømrer- murer- glas

Hoved- og totalentrepriser

GK Kaysen

Ørbækvej 113

5700 Svendborg

Tlf. 62 21 08 62

www.kaysen.dk

Vi ønsker AOF

med den nye kunstskole…
Tillykke
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AOF Center Fyn · Vestergade 23 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 73 73 
info@aofcenterfyn.dk · www.aofcenterfyn.dk

CENTER FYNCENTER FYN CENTER FYN

Mange VARER på hylderne hos

AOF Center Fyn vækster. Med 
hovedsæde på nu to adresser 
i Svendborgs hjerte er centret 
stolt over, at det netop har vun-
det udbuddet af danskundervis-
ning af i alt 140 kursister i na-
bokommunerne, Kerteminde og 
Nyborg.
Dermed slår Svendborg-teamet 
atter fast, at man fra Vestergade 
23 vil være førende og udvikle.
»Vi er meget glade for denne ud-
videlse. Det betyder bl.a. ny-op-
rettede lærerstillinger«, fortæl-
ler uddannelseskonsulent Jørgen 
Andersen.

Knytter tråde  
til erhvervslivet
Også på erhvervsområdet væk-
ster AOF Center Fyn.
I flere år har man via AOF Link 
tilbudt kurser til virksomheder 

og organisationer, der ønsker ud-
vikling og forandring:
»Vi samarbejder med selvstæn-
dige konsulenter udenfor huset. 
Det giver os mulighed for at til-
byde målrettede kurser til en 
rimelig pris«, siger Jørgen An-
dersen.
Disse erhvervsrettede kurser er 
for både arbejdsgivere og -tagere:
»Det lægger vi stor vægt på. På 
den måde holder deltagerne hin-
anden fast i at arbejde videre 
med de emner, man har været på 
kursus i«, supplerer han og kig-
ger i AOF Link-brochuren.
Heri er bl.a. tilbud om kursus 
i »Psykisk arbejdsmiljø - skab 
trivsel på arbejdspladsen« eller 
»Konflikthåndtering og frem-
drift«.

Klar med  
konferencelokaler
Centrets vokseværk betyder, at 
man i begyndelsen af denne må-
ned tog helt nye istandsatte loka-
ler i brug lige rundt om hjørnet 
på Nannasvej 24.
Her har Sydfyns Kunstskole nu 
fået egen adresse efter 22 år i Ves- 
tergade. Med den nye adresse er 
kunstskolen stadig en aktiv, ku-
lørt del af AOF Center Fyn:
»For et par år siden fik vi mulig-

heden for at overtage de gamle 
auktionslokaler med i alt 1500 
kvm. Her har vi indrettet loka-
ler til Sydfyns Kunstskole. Vi 
har samtidig ombygget lokalerne 
med AMU-kurser for øje«, for-
klarer aftenskoleleder Erik Ja-
kobsen.
Desuden håber han, at de store, 
spændende, lyse lokaler vil blive 
brugt til mindre konferencer. 
Det egner begge lokaler sig nem-
lig godt til.
Interesserede er velkomne til at 
kontakte AOF Center Fyn.

Mange varer på hylderne
Centrets omsætning sidste år lød 
på 36 mio kr. Af det beløb sidder 
den egentlige aftenskole »kun« 
på fire en halv mio. kr. - Så AOF 
er mere end aftenskole, som det 
er slået fast igennem snart man-
ge år.
I overensstemmelse med AOFs 
historie og værdier er der mange 
aktiviteter for borgere, der har 
brug for en ekstra hånd eller 
opkvalificering for at komme i 
arbejde. Eller tilbud til erhvervs-
livet og dets medarbejdere om 
kurser i for eksempel arbejds-
miljø.
»Vi har mange virksomheder, 
der vender tilbage, så der er et 

behov for disse erhvervsrettede 
tilbud«, siger Jørgen Andersen.
Han fremhæver fyraftensmødet 
9. oktober hos Odense Brandvæ-
sen.
Spørgsmålet, der skal til debat, 
lyder: »Har mænd brug for om-
sorg ? Hvordan tager man hul på 
de bløde værdier på en mande-
arbejdsplads ».

Formidling af forskning
Endelig er der også vitaminer til 
hjerte og hjerne, hvis man vælger 
nogle af foredrags-tilbuddene fra 
Folkeuniversitetet, endnu èt til-
bud i AOF Center Fyns varetægt: 
»Vi har rigtig mange forskellige 
tilbud. Vi udvikler os hele tiden 
efter de behov, der er«, under-
streger Erik Jakobsen. 

AOF Center Fyn udvider aktiviteterne  
- har netop overtaget danskundervisning i Nyborg og Kerteminde Kommuner  

og fået nye kvadratmetre lige om hjørnet

med den nye kunstskole…
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VI KLARER
OGSÅ DINE

FIRMA 
JULEGAVER

Argentina er en drøm af et vinland. Det er ikke nødvendigt at skynde sig med noget. 
Vejret er stabilt, og druerne kan få den tid på vinstokken, de skal have.
Eneste udfordring er kraftige haglbyger, der skabes grundet de høje Andesbjerge. 
Men bjergene er samtidig også årsag til den høje kvalitet og modenhed i vinene. 
Vi har valgt Famiglia Cabernet Sauvignon som Årets Julevin, da den har syre, 
ekstrakt og styrke nok til den kraftige danske julemad. 
Smagen er frugtintens – rig og dyb, tæt og bred.

2010 Famiglia Cabernet
Mendoza, Valentin Bianchi Sacif

Normalt 100,-

JULEPRIS 80,-
 SPAR 20,-

Årets julevin

VINSPECIALISTEN I SVENDBORG
Korsgade 7 • 5700 Svendborg 

Tlf. 6221 2211
svendborg@vinspecialisten.dk

www.vinspecialisten-svendborg.dkI  S V E N D B O R G



Alf Jensen A/S · Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 51 48 12 · E-mail: alf@alf-jensen.dk · Web : www.alf-jensen.dk

Familiefirma med tryk på 

Murer,- entreprenør,- og tømrer-
forretningen, Alf Jensen A/, har 
godt gang i den. 
Der bliver sat masser fingeraf-
tryk på ombygninger, renoverin-
ger og anlægsarbejder.
Biler og arbejdstøj med firma-
navnet »Alf Jensen A/S« på sig, 
ses bl.a. i Havnegade, Rudkø-
bing.
Der er firmaet i gang med at 
få Langelands nye sundheds-
hus i den gamle Rudkøbing 
Skole til at blive til virkelighed. 
Det er hovedsaligt jord,- beton- 
og  murerarbejdet, firmaets folk 
udfører, men her er en særlig op-

gave, nemlig at støbe buede kon-
struktioner:
»Normalt støber vi firkantede 
betonfundamenter. Her er det 
buer, så det er absolut en udfor-
dring«, siger stifteren af firmaet 
i 1976,Alf Jensen.
»Det er mere end dobbelt så be-
sværligt«, supplerer datteren, 
Mia.
Facaderenovering, nyt tag på ho-
vedbygningen og genetablering 
af balkon på ØP – Ørstedspavil-
lionen – i Havnegade i Rudkø-
bing, er en anden stor opgave, 
der pågår.
På vej er opgaven med at skabe 

Langeland Kommunes multi-
bane ved Skudehavnen i Rudkø-
bing.
Anlæg af en ny kunstgræsbane i 
Sundhøj til Tåsinge Boldklub på-
går. Sidste år afleverede Alf Jen-
sen A/S bla. Tåsinge Tennispark, 
hvor kunstgræs også var en del 
af arbejdet. 
»Så kunstgræsanlæg er et nyt 
område, vi har fået fat i. Det er 
meget i vælten«, oplyser sønnen, 
Jim.

Nyt og gammelt
Anlæg af den nye genbrugsplads 

på Dunsbjergvej for Langeland 
Forsyning, renovering af et be-
varingsværdigt stråtækt hus i 
Påø, ombygning af ungdoms-
boliger til familieboliger i Nør-
regade Rudkøbing,  nyt tag på 
servicebygningen på Svendborg 
Sygehus og opførelsen af nyt hus 
i Rantzausminde ved Svendborg 
er andre opgaver, som er i gang 
hos Alf Jensen:
»Så der er tryk på«, som Alf Jen-
sen udtrykker det i al sin enkelt-
hed.

Alf Jensen A/S har gang i mange ting 
- senest er kunstgræsanlæg kommet på banen
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Taxi-, handicap- og selskabskørsel udføres!

v. Vagn Erik Sørensen 

Telefon 62 51 10 80 
Schnohrsvej 8  I  5900 Rudkøbing 
E-mail: byens-taxi@get2net.dk 
www.byenstaxi-langeland.dk

Biler, mc’ere og trailere
reparation, også glas- og karos-
seriskader. 
En vejkontakttester afklarer 
f.eks. hurtigt, om dæk, hjulop-
hæng og støddæmpere fungerer 
optimalt.
AutoMester i Rudkøbing har fået 
ny hjemmeside med en række 
gode tilbud på biler og tilbehør.

AutoMester i Rudkø-
bing sælger biler med 
overskuelig varedeklara-
tion, servicerer nu også 
motorcykler, handicap-
lifte og gør heste- og er-
hvervstrailere synsklare

AutoMester i Rudkøbing tilbyder 
fortsat driftssikker service til 
erhvervs- og privatbilister – bl.a. 
via egen autoelektriker.
- Nu tilbyder vi også salg af nye 
og nyere biler med en gennem-
skuelig varedeklaration, med 
op til 24 måneders garanti, kun 
undtaget sliddele. Alle reserve-
dele og nye Viking Dæk sælges 
med tre års garanti. Værkstedet 
servicerer og reparerer nu også 
motorcykler, handicaplifte, som 
ifølge loven skal serviceres en 
gang årligt. Desuden er vi rigtigt 
skarpe til diesel, partikelfiltre og 
alt, hvad der vedrører nye biler, 
forklarer indehaver Per Theo-
dorsen, AutoMester i Rudkøbing. 
Alt relevant udstyr til test og 
fejlfinding på mc’ere er således 
på plads hos AutoMester i Rud-
købing.
En anden nyhed er service, re-

paration og dermed også klargø-
ring af heste- og erhvervstrailere 
til lovpligtigt syn. Sidstnævnte 
ventes indført i løbet af oversku-
elig tid.   
Per Theodorsen har drevet Auto-
Mester Rudkøbing siden 1993. 
I dag udfører det topmoderne 
værksted al tænkelige service og 

Pers Auto, AutoMester · Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing · Telefon 62 51 55 56 · Mobil 23 44 70 56  
www.persauto.dk · persauto@persauto.dk

LANgELANd
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Biler, mc’ere og trailere

Energirådgivning kan 
sænke omkostningerne til 
opvarmning, vandforbrug 
og belysning og forbedre 
indeklima og miljø. Stef-
fen Larsen og Boy Chri-
stensen fra VVS Sydfyn er 
certificerede energivej-
ledere efter endt uddan-
nelse ved Teknologisk 
Institut i Aarhus.

Med en stor faglig ballast er VVS 
Sydfyn ApS nu klar til at levere 
kundekredsen energirådgivning 
på et højt niveau. To seniormed-
arbejdere har uddannet sig til 
energivejledere på Teknologisk 
Institut i Aarhus.
Det er 56-årige Steffen Larsen, 
der er med i virksomhedens 
daglige ledelse, og 48-årige Boy 
Christensen.

- Vi har selvfølgelig gennem vo-
res arbejde fået meget erfaring i 
etablering af energiløsninger, si-
ger Steffen Larsen. Vi ved snart 
sagt alt om de tekniske løsninger 
inden for solceller, solvarme og 
varmepumper, men følte, at vi 
også måtte have alt det nye med 
inden for total energivejledning.

grønne energiformer
- I dag drejer det ikke kun om 
at overgå til grønne energifor-
mer. De løsninger kender vi til. 
Nu drejer det sig lige så meget 
om at finde de steder i en bolig, 
en virksomhed, en butik eller et 
landbrug, hvor man kan opnå 
energigevinster, der kan vise sig 
positivt på familiens eller virk-
somhedens regnskabsmæssige 
bundlinje.
Boy Christensen og Steffen Lar-
sen er ikke i tvivl om, at netop 
Teknologisk Institut i Aarhus 
var det rette sted at hente ud-

dannelsen til energirådgivere.
- På kurset gennemgik vi ener-
gihåndbogen for at få indsigt 
i eksempler og forslag til ener-
gispareløsninger, siger Boy 
Christensen. Vi fik lejlighed til 
at bringe egne erfaringer i spil 
og drøfte problemstillinger med 
både de øvrige kursister og eks-
perter inden for de enkelte om-
råder. Derved blev vi opdateret 
på de væsentligste bygnings- og 
installationstekniske områder.
- Teknologisk Institut er på for-
kant med udviklingen, siger Boy 
Christensen. Vi får en grundig 
indføring i energivejledning. 
Ikke kun inden for eget fagområ-
de, men også indsigt i andre fag, 
der kan have betydning for vores 
rådgivning.

Kunden står frit
VVS SYDFYN er en sammen-
slutning af forretningerne Sofus 
Larsen VVS, Rudkøbing, Taasin-

ge VVS, Troense VVS og Arne 
Hjorslev VVS, V. Skerninge.  Der 
er godt 20 medarbejdere, som 
løser opgaver på hele Fyn, der 
dækkes med 20 biler. 
- Vores energivejledning er en 
selvstændig ydelse, siger Stef-
fen Larsen. Som kunde kan man 
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dagli´ Brugsen 
Hou
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Dagli´ Brugsen Hou · Østergade 80, Lohals · 5953 Tranekær · Tlf.: 62 55 14 55 
E-mail: 06106@coop.dk · Web: www.coop.dk

Tæt på dig og din hverdag

 tættere påtættere på

Bjarne N. Christensen

Erhvervskunderådgiver i Svendborg

Telefon 63 10 15 42

bnc@sparnord.dk

God nyhed til dig, der 
bor i ejerbolig eller 
overvejer at købe ny bolig

LÅN YDES MOD ALM. 
KREDITVURDERING.

STJERNE BOLIGLÅN 
kan oprettes af borgere 
med bopæl i postnr.: 
5700, 5762, 5771, 5874, 
5881, 5882,5883, 5884, 
5892, 5900, 5932, 5935, 
5953, 5960,5970 eller 5985

Med et STJERNE BOLIGLÅN fra 
Spar Nord i Svendborg har du nu mulighed
for at finansiere helt op til 100% af din
boligs værdi til en yderst favorabel årlig 
rente på pt.

4,95 procent
Kom ind og hør mere om 
STJERNE BOLIGLÅN

BEREGNINGS-
EKSEMPEL: 
Lånebeløb: 250.000 kr.  
Løbetid: 20 år 
Stiftelsesomkostninger: 
7.150 kr. 
ÅOP før skat: 5,40%
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SKOUSEN SVENDBORG
Svendborg Storcenter
Vestergade 167
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 56 31

*) Betingelser, spørg i butik.

Åbningstider
Man - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10-14

Find vej på www.skousen.dk

Svendborg Teater
2., 3. og 4. oktober 2013 kl. 19.30

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
...underholdning med indhold

HER I VORES 
BUS ER GLÆDE

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Bestil, betal, print
På Svendborgteater.dk kan du som noget nyt nu finde ledige 
pladser, købe billet som du kan printe eller få tilsendt.
Du kan også bestille billet her: 

•  VisitSvendborg, tlf. 6375 9480
•   Sydfynsbilletten, tlf. 6221 4621 

•  ved indgangen på teateret  
1 time før forestillingen 
tlf. 6221 0824

KØB BILLET PÅ NETTET

Onsdag den 11. september 2013 3

 ★ 80-årige Sonja Kehler fortolker 
Brecht med en - efter sigende - 
helt fantastisk performence.

prostituerets liv af Tine Louise 
Kortermand. 

Under festivalen er der dag-
ligt mødested mellem kunstnere 
og publikum på SAK, og der er 
undervisning og workshop på 
alle niveauer - tyskstudierne på 
SDU flytter f.eks. undervisnin-
gen til Svendborg for en enkelt 
eftermiddag. 

- Mange arrangementer er 
gratis, og ellers er billetprisen 
holdt lavt, så alle kan være med, 

siger Anneline Köhler Juul. 
- Festivalen bygger bro tilbage 

til 1933-39, hvor dramatike-
ren og digteren Bertolt Brecht 
på flugt fra nazisterne fandt et 
tilflugtssted på Sydfyn – inden 
flugten fortsatte. Inspireret af 
denne historie er festivalen skabt 
for at gøre byen til et mødested, 
hvor Brechts værk og virke er 
afsæt og prisme for et modigt, 
åbent og levende møde på tværs 
af landegrænser og kunstneriske 
genrer, forklarer Anneline Köh-
ler Juul.

I september 2012 valgte en 
række af Svendborgs kulturin-
stitutioner for første gang at gå 
sammen om at markere Brechts 
ophold i byen med udstillin-
ger, koncerter og seminarer. 
Festivalen blev efterfølgende 
nomineret til Den Fynske Kul-
turpris 2013.
Billetter fås på  
www.dagemedbrecht.dk

 ★ PEdER MOst gik I LUFTEn: Peder Most Gardens tambur-
korps fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da de lørdag d. 31. august 
gjorde klar til at tage til Peter Gast Regatta i Ærøskøbing med færgen fra 
Svendborg. Men nej, færgen havde  motorproblemer og sejlede ikke, men 
så må man jo flyve. Så arrangøren sendte fem taxaer til havnen for at 
hente musikerne - og så af sted til Tåsinge flyveplads og til Ærø og Regat-
taen af et par omgange med fly. Noget hurtigere end færgen – 6 minutter 
i luften.  Men hvad gør man ikke som kunde for at få landets bedste tam-
bourkorps ud at spille!

svEndbORg: I uge 38 
begynder ”Svendborg Sund og 
Glad” sin sæson 2013/14, hvor 
Margit Lolk igen vil undervise 
i sit eget bevægelsessystem, der 
tager udgangspunkt i kroppens 
natur.

Margit Lolk underviser des-
uden i qigong, De fem Tibeta-
nere og afspænding. Det foregår 
tirsdag formiddage kl. 11 og 
onsdag eftermiddag kl. 15.30 i 
Midtbyhallen (tidl. SG Hallen) 
og torsdag kl. 17 i Bagergade 
67 D. 

Margit Lolk har desuden 
planer om at tilbyde qigong 
for unge, da hun, efter at have 
undervist 60 af de nye elever på 
Erhvervsskolen, mødte interesse 
for det.

I forbindelse med Den In-
ternationale Cittaslowdag i 
Svendborg, lørdag den 28. 
september, vil man også kunne 
møde Margit Lolk i Borgerfor-
eningen sammen med flere af de 
Cittaslow-certificerede inden 
for ”bevægelse, krop og pleje”.

Ny sæson med ”Sund og Glad”

 tættere påtættere på

Bjarne N. Christensen

Erhvervskunderådgiver i Svendborg

Telefon 63 10 15 42

bnc@sparnord.dk

God nyhed til dig, der 
bor i ejerbolig eller 
overvejer at købe ny bolig

LÅN YDES MOD ALM. 
KREDITVURDERING.

STJERNE BOLIGLÅN 
kan oprettes af borgere 
med bopæl i postnr.: 
5700, 5762, 5771, 5874, 
5881, 5882,5883, 5884, 
5892, 5900, 5932, 5935, 
5953, 5960,5970 eller 5985

Med et STJERNE BOLIGLÅN fra 
Spar Nord i Svendborg har du nu mulighed
for at finansiere helt op til 100% af din
boligs værdi til en yderst favorabel årlig 
rente på pt.

4,95 procent
Kom ind og hør mere om 
STJERNE BOLIGLÅN

BEREGNINGS-
EKSEMPEL: 
Lånebeløb: 250.000 kr.  
Løbetid: 20 år 
Stiftelsesomkostninger: 
7.150 kr. 
ÅOP før skat: 5,40%

SKOUSEN
MATCHER
LAVESTE

NETPRIS!*

N
ETPRISER

SAMT RÅDGIVN
IN

G
OG

GO
D
SE
RV

IC

E!

Hos

SKOUSEN
SVENDBORG

fårdu:

SKOUSEN SVENDBORG
Svendborg Storcenter
Vestergade 167
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 56 31

*) Betingelser, spørg i butik.

Åbningstider
Man - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10-14

Find vej på www.skousen.dk

Svendborg Teater
2., 3. og 4. oktober 2013 kl. 19.30

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
...underholdning med indhold

HER I VORES 
BUS ER GLÆDE

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Bestil, betal, print
På Svendborgteater.dk kan du som noget nyt nu finde ledige 
pladser, købe billet som du kan printe eller få tilsendt.
Du kan også bestille billet her: 

•  VisitSvendborg, tlf. 6375 9480
•   Sydfynsbilletten, tlf. 6221 4621 

•  ved indgangen på teateret  
1 time før forestillingen 
tlf. 6221 0824

KØB BILLET PÅ NETTET

Onsdag den 11. september 2013 3

 ★ 80-årige Sonja Kehler fortolker 
Brecht med en - efter sigende - 
helt fantastisk performence.

prostituerets liv af Tine Louise 
Kortermand. 

Under festivalen er der dag-
ligt mødested mellem kunstnere 
og publikum på SAK, og der er 
undervisning og workshop på 
alle niveauer - tyskstudierne på 
SDU flytter f.eks. undervisnin-
gen til Svendborg for en enkelt 
eftermiddag. 

- Mange arrangementer er 
gratis, og ellers er billetprisen 
holdt lavt, så alle kan være med, 

siger Anneline Köhler Juul. 
- Festivalen bygger bro tilbage 

til 1933-39, hvor dramatike-
ren og digteren Bertolt Brecht 
på flugt fra nazisterne fandt et 
tilflugtssted på Sydfyn – inden 
flugten fortsatte. Inspireret af 
denne historie er festivalen skabt 
for at gøre byen til et mødested, 
hvor Brechts værk og virke er 
afsæt og prisme for et modigt, 
åbent og levende møde på tværs 
af landegrænser og kunstneriske 
genrer, forklarer Anneline Köh-
ler Juul.

I september 2012 valgte en 
række af Svendborgs kulturin-
stitutioner for første gang at gå 
sammen om at markere Brechts 
ophold i byen med udstillin-
ger, koncerter og seminarer. 
Festivalen blev efterfølgende 
nomineret til Den Fynske Kul-
turpris 2013.
Billetter fås på  
www.dagemedbrecht.dk

 ★ PEdER MOst gik I LUFTEn: Peder Most Gardens tambur-
korps fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da de lørdag d. 31. august 
gjorde klar til at tage til Peter Gast Regatta i Ærøskøbing med færgen fra 
Svendborg. Men nej, færgen havde  motorproblemer og sejlede ikke, men 
så må man jo flyve. Så arrangøren sendte fem taxaer til havnen for at 
hente musikerne - og så af sted til Tåsinge flyveplads og til Ærø og Regat-
taen af et par omgange med fly. Noget hurtigere end færgen – 6 minutter 
i luften.  Men hvad gør man ikke som kunde for at få landets bedste tam-
bourkorps ud at spille!

svEndbORg: I uge 38 
begynder ”Svendborg Sund og 
Glad” sin sæson 2013/14, hvor 
Margit Lolk igen vil undervise 
i sit eget bevægelsessystem, der 
tager udgangspunkt i kroppens 
natur.

Margit Lolk underviser des-
uden i qigong, De fem Tibeta-
nere og afspænding. Det foregår 
tirsdag formiddage kl. 11 og 
onsdag eftermiddag kl. 15.30 i 
Midtbyhallen (tidl. SG Hallen) 
og torsdag kl. 17 i Bagergade 
67 D. 

Margit Lolk har desuden 
planer om at tilbyde qigong 
for unge, da hun, efter at have 
undervist 60 af de nye elever på 
Erhvervsskolen, mødte interesse 
for det.

I forbindelse med Den In-
ternationale Cittaslowdag i 
Svendborg, lørdag den 28. 
september, vil man også kunne 
møde Margit Lolk i Borgerfor-
eningen sammen med flere af de 
Cittaslow-certificerede inden 
for ”bevægelse, krop og pleje”.

Ny sæson med ”Sund og Glad”

 tættere påtættere på

Bjarne N. Christensen

Erhvervskunderådgiver i Svendborg

Telefon 63 10 15 42

bnc@sparnord.dk

God nyhed til dig, der 
bor i ejerbolig eller 
overvejer at købe ny bolig

LÅN YDES MOD ALM. 
KREDITVURDERING.

STJERNE BOLIGLÅN 
kan oprettes af borgere 
med bopæl i postnr.: 
5700, 5762, 5771, 5874, 
5881, 5882,5883, 5884, 
5892, 5900, 5932, 5935, 
5953, 5960,5970 eller 5985

Med et STJERNE BOLIGLÅN fra 
Spar Nord i Svendborg har du nu mulighed
for at finansiere helt op til 100% af din
boligs værdi til en yderst favorabel årlig 
rente på pt.

4,95 procent
Kom ind og hør mere om 
STJERNE BOLIGLÅN

BEREGNINGS-
EKSEMPEL: 
Lånebeløb: 250.000 kr.  
Løbetid: 20 år 
Stiftelsesomkostninger: 
7.150 kr. 
ÅOP før skat: 5,40%

SKOUSEN
MATCHER
LAVESTE

NETPRIS!*

N
ETPRISER

SAMT RÅDGIVN
IN

G
OG

GO
D
SE
RV

IC

E!

Hos

SKOUSEN
SVENDBORG

fårdu:

SKOUSEN SVENDBORG
Svendborg Storcenter
Vestergade 167
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 56 31

*) Betingelser, spørg i butik.

Åbningstider
Man - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10-14

Find vej på www.skousen.dk

Svendborg Teater
2., 3. og 4. oktober 2013 kl. 19.30

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
...underholdning med indhold

HER I VORES 
BUS ER GLÆDE

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Bestil, betal, print
På Svendborgteater.dk kan du som noget nyt nu finde ledige 
pladser, købe billet som du kan printe eller få tilsendt.
Du kan også bestille billet her: 

•  VisitSvendborg, tlf. 6375 9480
•   Sydfynsbilletten, tlf. 6221 4621 

•  ved indgangen på teateret  
1 time før forestillingen 
tlf. 6221 0824

KØB BILLET PÅ NETTET

Onsdag den 11. september 2013 3

 ★ 80-årige Sonja Kehler fortolker 
Brecht med en - efter sigende - 
helt fantastisk performence.

prostituerets liv af Tine Louise 
Kortermand. 

Under festivalen er der dag-
ligt mødested mellem kunstnere 
og publikum på SAK, og der er 
undervisning og workshop på 
alle niveauer - tyskstudierne på 
SDU flytter f.eks. undervisnin-
gen til Svendborg for en enkelt 
eftermiddag. 

- Mange arrangementer er 
gratis, og ellers er billetprisen 
holdt lavt, så alle kan være med, 

siger Anneline Köhler Juul. 
- Festivalen bygger bro tilbage 

til 1933-39, hvor dramatike-
ren og digteren Bertolt Brecht 
på flugt fra nazisterne fandt et 
tilflugtssted på Sydfyn – inden 
flugten fortsatte. Inspireret af 
denne historie er festivalen skabt 
for at gøre byen til et mødested, 
hvor Brechts værk og virke er 
afsæt og prisme for et modigt, 
åbent og levende møde på tværs 
af landegrænser og kunstneriske 
genrer, forklarer Anneline Köh-
ler Juul.

I september 2012 valgte en 
række af Svendborgs kulturin-
stitutioner for første gang at gå 
sammen om at markere Brechts 
ophold i byen med udstillin-
ger, koncerter og seminarer. 
Festivalen blev efterfølgende 
nomineret til Den Fynske Kul-
turpris 2013.
Billetter fås på  
www.dagemedbrecht.dk

 ★ PEdER MOst gik I LUFTEn: Peder Most Gardens tambur-
korps fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da de lørdag d. 31. august 
gjorde klar til at tage til Peter Gast Regatta i Ærøskøbing med færgen fra 
Svendborg. Men nej, færgen havde  motorproblemer og sejlede ikke, men 
så må man jo flyve. Så arrangøren sendte fem taxaer til havnen for at 
hente musikerne - og så af sted til Tåsinge flyveplads og til Ærø og Regat-
taen af et par omgange med fly. Noget hurtigere end færgen – 6 minutter 
i luften.  Men hvad gør man ikke som kunde for at få landets bedste tam-
bourkorps ud at spille!

svEndbORg: I uge 38 
begynder ”Svendborg Sund og 
Glad” sin sæson 2013/14, hvor 
Margit Lolk igen vil undervise 
i sit eget bevægelsessystem, der 
tager udgangspunkt i kroppens 
natur.

Margit Lolk underviser des-
uden i qigong, De fem Tibeta-
nere og afspænding. Det foregår 
tirsdag formiddage kl. 11 og 
onsdag eftermiddag kl. 15.30 i 
Midtbyhallen (tidl. SG Hallen) 
og torsdag kl. 17 i Bagergade 
67 D. 

Margit Lolk har desuden 
planer om at tilbyde qigong 
for unge, da hun, efter at have 
undervist 60 af de nye elever på 
Erhvervsskolen, mødte interesse 
for det.

I forbindelse med Den In-
ternationale Cittaslowdag i 
Svendborg, lørdag den 28. 
september, vil man også kunne 
møde Margit Lolk i Borgerfor-
eningen sammen med flere af de 
Cittaslow-certificerede inden 
for ”bevægelse, krop og pleje”.

Ny sæson med ”Sund og Glad”

 tættere påtættere på

Bjarne N. Christensen

Erhvervskunderådgiver i Svendborg

Telefon 63 10 15 42

bnc@sparnord.dk

God nyhed til dig, der 
bor i ejerbolig eller 
overvejer at købe ny bolig

LÅN YDES MOD ALM. 
KREDITVURDERING.

STJERNE BOLIGLÅN 
kan oprettes af borgere 
med bopæl i postnr.: 
5700, 5762, 5771, 5874, 
5881, 5882,5883, 5884, 
5892, 5900, 5932, 5935, 
5953, 5960,5970 eller 5985

Med et STJERNE BOLIGLÅN fra 
Spar Nord i Svendborg har du nu mulighed
for at finansiere helt op til 100% af din
boligs værdi til en yderst favorabel årlig 
rente på pt.

4,95 procent
Kom ind og hør mere om 
STJERNE BOLIGLÅN

BEREGNINGS-
EKSEMPEL: 
Lånebeløb: 250.000 kr.  
Løbetid: 20 år 
Stiftelsesomkostninger: 
7.150 kr. 
ÅOP før skat: 5,40%

SKOUSEN
MATCHER
LAVESTE

NETPRIS!*

N
ETPRISER

SAMT RÅDGIVN
IN

G
OG

GO
D
SE
RV

IC

E!

Hos

SKOUSEN
SVENDBORG

fårdu:

SKOUSEN SVENDBORG
Svendborg Storcenter
Vestergade 167
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 56 31

*) Betingelser, spørg i butik.

Åbningstider
Man - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10-14

Find vej på www.skousen.dk

Svendborg Teater
2., 3. og 4. oktober 2013 kl. 19.30

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
...underholdning med indhold

HER I VORES 
BUS ER GLÆDE

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Bestil, betal, print
På Svendborgteater.dk kan du som noget nyt nu finde ledige 
pladser, købe billet som du kan printe eller få tilsendt.
Du kan også bestille billet her: 

•  VisitSvendborg, tlf. 6375 9480
•   Sydfynsbilletten, tlf. 6221 4621 

•  ved indgangen på teateret  
1 time før forestillingen 
tlf. 6221 0824

KØB BILLET PÅ NETTET

Onsdag den 11. september 2013 3

 ★ 80-årige Sonja Kehler fortolker 
Brecht med en - efter sigende - 
helt fantastisk performence.

prostituerets liv af Tine Louise 
Kortermand. 

Under festivalen er der dag-
ligt mødested mellem kunstnere 
og publikum på SAK, og der er 
undervisning og workshop på 
alle niveauer - tyskstudierne på 
SDU flytter f.eks. undervisnin-
gen til Svendborg for en enkelt 
eftermiddag. 

- Mange arrangementer er 
gratis, og ellers er billetprisen 
holdt lavt, så alle kan være med, 

siger Anneline Köhler Juul. 
- Festivalen bygger bro tilbage 

til 1933-39, hvor dramatike-
ren og digteren Bertolt Brecht 
på flugt fra nazisterne fandt et 
tilflugtssted på Sydfyn – inden 
flugten fortsatte. Inspireret af 
denne historie er festivalen skabt 
for at gøre byen til et mødested, 
hvor Brechts værk og virke er 
afsæt og prisme for et modigt, 
åbent og levende møde på tværs 
af landegrænser og kunstneriske 
genrer, forklarer Anneline Köh-
ler Juul.

I september 2012 valgte en 
række af Svendborgs kulturin-
stitutioner for første gang at gå 
sammen om at markere Brechts 
ophold i byen med udstillin-
ger, koncerter og seminarer. 
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 ★ PEdER MOst gik I LUFTEn: Peder Most Gardens tambur-
korps fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da de lørdag d. 31. august 
gjorde klar til at tage til Peter Gast Regatta i Ærøskøbing med færgen fra 
Svendborg. Men nej, færgen havde  motorproblemer og sejlede ikke, men 
så må man jo flyve. Så arrangøren sendte fem taxaer til havnen for at 
hente musikerne - og så af sted til Tåsinge flyveplads og til Ærø og Regat-
taen af et par omgange med fly. Noget hurtigere end færgen – 6 minutter 
i luften.  Men hvad gør man ikke som kunde for at få landets bedste tam-
bourkorps ud at spille!

svEndbORg: I uge 38 
begynder ”Svendborg Sund og 
Glad” sin sæson 2013/14, hvor 
Margit Lolk igen vil undervise 
i sit eget bevægelsessystem, der 
tager udgangspunkt i kroppens 
natur.

Margit Lolk underviser des-
uden i qigong, De fem Tibeta-
nere og afspænding. Det foregår 
tirsdag formiddage kl. 11 og 
onsdag eftermiddag kl. 15.30 i 
Midtbyhallen (tidl. SG Hallen) 
og torsdag kl. 17 i Bagergade 
67 D. 

Margit Lolk har desuden 
planer om at tilbyde qigong 
for unge, da hun, efter at have 
undervist 60 af de nye elever på 
Erhvervsskolen, mødte interesse 
for det.

I forbindelse med Den In-
ternationale Cittaslowdag i 
Svendborg, lørdag den 28. 
september, vil man også kunne 
møde Margit Lolk i Borgerfor-
eningen sammen med flere af de 
Cittaslow-certificerede inden 
for ”bevægelse, krop og pleje”.

Ny sæson med ”Sund og Glad”

 tættere påtættere på

Bjarne N. Christensen

Erhvervskunderådgiver i Svendborg

Telefon 63 10 15 42

bnc@sparnord.dk

God nyhed til dig, der 
bor i ejerbolig eller 
overvejer at købe ny bolig

LÅN YDES MOD ALM. 
KREDITVURDERING.

STJERNE BOLIGLÅN 
kan oprettes af borgere 
med bopæl i postnr.: 
5700, 5762, 5771, 5874, 
5881, 5882,5883, 5884, 
5892, 5900, 5932, 5935, 
5953, 5960,5970 eller 5985

Med et STJERNE BOLIGLÅN fra 
Spar Nord i Svendborg har du nu mulighed
for at finansiere helt op til 100% af din
boligs værdi til en yderst favorabel årlig 
rente på pt.

4,95 procent
Kom ind og hør mere om 
STJERNE BOLIGLÅN

BEREGNINGS-
EKSEMPEL: 
Lånebeløb: 250.000 kr.  
Løbetid: 20 år 
Stiftelsesomkostninger: 
7.150 kr. 
ÅOP før skat: 5,40%
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*) Betingelser, spørg i butik.

Åbningstider
Man - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10-14

Find vej på www.skousen.dk

Svendborg Teater
2., 3. og 4. oktober 2013 kl. 19.30

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
...underholdning med indhold

HER I VORES 
BUS ER GLÆDE

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014
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Du kan også bestille billet her: 

•  VisitSvendborg, tlf. 6375 9480

•   Sydfynsbilletten, tlf. 6221 4621 

•  ved indgangen på teateret  
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eftermiddag. 
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gratis, og ellers er billetprisen 
holdt lavt, så alle kan være med, 
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- Festivalen bygger bro tilbage 
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Bellevue Revision · Bellevue 5a tv · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

kan skaffe alt. Kom til Tryggelev 
og gør en god handel”, slutter 
Daniel Tornhøj. 

Tornhøj Biler A/S har 
netop vundet en licitation 
i EU-udbud om levering af 
15 køretøjer til Langeland 
Kommunes Hjemmepleje 
og Vej & Park-afdeling 
– heriblandt flere special-
opbygninger

”Vi sælger nye og brugte biler i 
alle prisklasser til hele Danmark 

og er glade for den senere tids 
stabile vækst i salget”, fortæl-
ler Daniel Tornhøj, der driver 
Tornhøj Biler sammen med sin 
far, Finn Tornhøj. ”Samtidigt er 
aktiviteten på værkstedet øget, 
så vi har kunnet ansætte en ny 
mekaniker. 
Som medlem af Mekonomen 
Autoteknik og CAD råder Torn-
høj Biler over det nyeste testud-
styr til biler af alle mærker og 
årgange, ligesom vores dygtige 
medarbejdere løbende medvir-

ker i en række opkvalificerende 
kurser til sikring af den højeste 
faglige standard. En niche-akti-
vitet er firmaets døgnservice og 
vejhjælp. 
Tornhøj Biler er som noget rela-
tivt nyt blevet autoriseret num-
merpladeoperatør. Det betyder, 
at man hos os kan købe ny eller 
brugt bil og få den indregistreret 
i et hug. Vi har nummerplader 
liggende og kan også omregistre-
re biler og montere de nye num-
merplader, så kunden kan få sin 
bil med hjem med det samme. 
Hvad enten det gælder nye eller 
brugte biler er vores motto, at vi 

Tornhøj Biler A/S · Tryggelev 6 · 5932 Humble · Finn & Daniel Tornhøj · Tlf.: 62 56 11 10 · Fax: 62 56 11 30 · Mobil: 21 61 07 33
tornhojbiler@gmail.com · www.tornhojbiler.dk

Det kører godt for det sydlangelandske autoværksted…



139,-
Eks. brød og smør

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•   Røde sild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Stegte sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ æg med rejer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Rejer med mayonnaise og citron. . . 15,-
•   Røget ål med røræg og purløg . . . . . 25,-
•   Sylte med sennep og rødbeder  . . . . 10,-

•   Blodpølse med kanelsukker og sirup. 10,-
•   Medister med rødkål  . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ andebryst med appelsinsalat. . . . 25,-
•   Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler. . . . . . . . . . . . . . 20,-
•    Ribbensteg med rødkål  . . . . . . . . . . .10,-,

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Afhentning over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Cremefraichesild med purløg

Karrysalat pyntet med kogte æg
Lun fiskefilet med remoulade og citron

Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
Ferskrøget laks. Hertil peberrod salat med tranebær

Svinekam stukket med nellike og kanel. Hertil julesalat med hvidkål og kanel.
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Mørbradbøf á la creme
Frikadeller med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

Rugbrød, franskbrød, kiks og smør - kr.  15,-

Nytårsmenu
1 65,-

Stegeret - min. 2 cuv.

1 45,-
Bu�et - min. 10 cuv.

Se også tilvalg på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg 
Andels-Boligforening.

Vi har lejligheder til 
det gode liv

Bregnegårdshaven 7 • 5700 Svendborg • Tlf.: 6221 1976 • www.sab.dk

Kom til åbent hus i
“husene med de gule tage”

Alle er velkomne den 7. september kl. 14.00 - 16.00

Besøg os og

Vind 5.000,-
til nye møbler

Kom og se hvor fl otte lejlighederne 
og omgivelserne er blevet efter en 
gennemgribende renovering. 
Mærk den gode stemning, og nyd 
naturen lige udenfor døren.

Vi byder på kaffe, the og kage, og 
en softice til børnene.
Fionia Jazz Band og Ballonmanden 
JoJo er her også.

Kom og kig, vi har også en lejlighed 
til dig og din familie.

Mødested: Marslevvej opgang 35 (følg skiltningen fra Nyborgvej)

Hent et gratis program 
for en ny spændende 
sæson på 
Svendborg Teater

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
Billet på Sydfynsbilletten tlf. 6221 4621 eller VisitSvendborg 6375 8480 

NY SÆSON

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Programmet kan fåes på Fyns Amts Avis, 
VisitSvendborg og Svendborg Bibliotek
samt downloades på Svendborgteater.dk
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TEATER
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gæsteforestillinger

SVENDBORG

Attraktive  lokaler  til leje  i  VINDEBY CENTRET,                
lige overfor det påbegyndte  REMA 1000.                       

Åbent  hus  lørdag d. 7/9 og søndag  d. 8/9-2013,  kl. 14-17       
VINDEBY CENTRET, Bregningvej 39, Tåsinge, 5700 Svendborg     
SUNSTAR Tlf.: 62220990           Se mere på: www.SUNSTAR.DK 

Onsdag den 4. september 2013 3

af michael thorbjørnsen

svendbOrg: I sidste uge  ud-
kom den første, danske lakrids-
kogebog, og manden bag er 
såmænd vores kendte TV-kok 
Claus Holm, der i en årrække 
har piftet sine retter op med 
lakrids. 

Lakrids er de senere år blev 
en stor trend i den gastronomi-
ske verden og bør ifølge Claus 
Holm, som lokalt står bag Sans 
og Samling Gastronomi, være 
at finde på krydderihylden ved 
siden af salt og peber. 

Og når lakrids har indtaget 
krydderihylden, så skal der også 
være en kogebog på bogreolen 
med lakridsopskrifter. 

- Det er simpelthen det, jeg 
har villet med det her projekt, 
siger Claus Holm. 

- Lakridskogebogen, der kan 
lære alle og enhver at bruge det 
sorte pulver i køkkenet. Det er 
jo ikke svært  - man skal bare 
lige tage mod til sig, og så kan 
det bruges i alt fra forretter til 
desserter, siger han.

Bogen indeholder 30 opskrif-
ter fordelt på kapitlerne, ‘Hver-
dag’, ‘Forretter’, ‘Hovedretter’, 
‘Desserter’ og ‘Crazy Holm’ 
og med retter lige fra klassiske 
frikadeller - piftet op med la-
krids - til “Voldsomt højreb” 
eller Creme Brulée med lakrids 
og lakridsmacarons med fudge 
er der opskrifter til alle - uanset 
temperament, mod og eventyr-
lyst i køkkenet.

Bag bogen står foruden Claus 
Holm og Turbine-forlaget fo-
tograf David Bering (Montgo-
mery) og grafisk designer Jørn 
Rasmussen - det samme hold, 
som sidste år producerede bo-
gen “Stegeso”, der vandt prisen 
som flotteste danske kogebogs-
udgivelse 2012, udnævnt af den 

internationale kogebogskon-
kurrence Gourmand World 

Cookbook Awards.

Lokal Tv2-kok 
udgiver  
lakrids-kogebog
ny bOg: Claus 
Holm, kendt kok fra 
Go’morgen Danmark 
og indehaver af Sans 
og Samling Gastro-
nomi i Svendborg, 
er aktuel med ny 
kogebog med et pift af 
lakrids

 ★ Claus Holm opfordrermed en ny kogebog  danskerne til at bruge mere 
lakrids i madlavningen.
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Book en fremvisning nu på 
         .dk
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Svendborg Andels-Boligforening

Hømarken – et godt sted at bo
med øget tilgængelighed. Skov-
parken har klassiske et-, to- og 
treværelses lejligheder og som 
noget helt nyt en række store 
fireværelses. Det omfattende 
bygge projekt har ikke blot opti-
meret lejlighedernes størrelse og 
indretning, men givet hele områ-
det et gevaldigt løft i positiv ret-
ning. Tidligere tiders opfattelse 
af bydelen som en ”farlig ghetto” 
holder ikke i dag. Således er der 
ifølge politiets statistikker ikke 
mere kriminalitet her, end der er 
andre steder i kommunen. Skov-
parken er blevet et rigtigt godt 
sted at bo.”

I 2006 tog Svendborg An-
dels-Boligforening initia-
tiv til det store bygge- og 
renoveringsprojekt, og 
efter to år blev arkitek-
ter, ingeniører, teknikere 
og rådgivere koblet på, 
hvorefter projektet blev 
udbudt i EU-licitation. 

”Den praktiske udførelse af det 
enorme bygge- og renoverings-
projekt i Hømarken påbegynd-
tes i oktober/november 2011 og 
afsluttes omkring årsskiftet 
2013/14”, fortæller Svendborg 
Andels-Boligforenings direktør 
Jørgen Berg Jensen. ”De ledige 
lejligheder har under forløbet, 
hvor man typisk har taget to til 
tre opgange ad gangen, fungeret 
som midlertidig genhusning af 
beboerne.”

Ikke længere  
en ”farlig ghetto”
”Startfasens 850 lejligheder er 
efter renoveringen og en række 
lejlighedssammenlægninger ble-
vet til omkring 790 nymoderni-
serede boligenheder – heraf flere 

Ude og inde,  
fra kælder til kvist
”Renoveringen omfatter hele 
bebyggelsen – ude og inde, fra 
kælder til kvist plus omliggende 
arealer. Generelt er der nye vin-
duer og nye tage over det hele. I 
Skovparken har vi rykket yder-
murene 20 cm, støbt nye sokler 
og isoleret murene, så mulighe-
derne for dannelse af kuldebroer 
er elimineret. Alle lejligheder 
har fået nyt basisinteriør samt 
moderne køkkener med et ditto 
udvalg af hårde hvidevarer, og 
badeværelserne er opgraderet 
efter samme model.”

Øget tryghed i hverdagen
”Skovparkens fællesarealer er 
lyse og venlige. Trappegangene 
er ”åbnet op” med store glas-
partier. De nye lamelcykelskure 
i stål og lærketræ er både deko-
rative og transparente. Parallelt 
hermed er alle kældernedgange 
blevet blotlagt. Det øger alt sam-
men udsynet og dermed oversku-
eligheden betydeligt, ligesom det 
giver mere lys og luft og fremmer 
beboernes tryghed i hverdagen.” 

Attraktive, nymodernise-
rede lejligheder
”På trods af at Hømarkens re-
novering, optimering og om-
bygning løber op i omkring 530 
millioner kroner, har Svendborg 
Andels-Boligforening i kraft af 
driftstilskuddet fra Landsbyg-
gefonden kunnet fastholde bebo-
ernes husleje på samme niveau 
som før projektet. De lejligheder, 
der under realiseringen af pro-
jektet anvendtes som midlertidig 
genhusning, skal nu genudlejes”, 
afrunder Jørgen Berg Jensen. 
”Skovparkens attraktive, nymo-
derniserede lejligheder kan sø-
ges af alle.” 

Kontor og telefontider: 
Mandag – torsdag: 
kl. 09.30 - 13.00      
Torsdag tillige:              
kl. 15.30 - 16.45   
Fredag:                        
kl. 09.30 - 12.00
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Solid Bank?
Vi er kåret som

DANMARKS 3. MEST 
SOLIDE PENGEINSTITUT

Nye tiltag hos
TTS følger hele tiden med 
tiden - tilpasser sig udvik-
lingen og effektiviserer 

TTS er ved at lægge sidste hånd 
på den ombygning, der gør det 
muligt, at samle de hidtidige afde-
linger under ét tag. 
Det nye domicil får adresse på 
Tryggelev 42 i hjertet af Tryg-
gelev.
»Vi skal hele tiden følge med ud-
viklingen. Tiderne skifter, og vi 
har ikke længere brug for de store 
værksteds-arealer ude på øen. 
Stort set alt arbejde i dag foregår 
ude hos kunden«, forklarer direk-
tør Leif Christiansen om det nye 
tiltag.
Udviklingen af nye teknologier 
betyder ikke kun effektivisering:
»Turene hjem til værkstedet er ef-
terhånden også sjældne, så derfor 
laver vi ét fælles kontor til de i alt 
syv administrative medarbejde-
re«, forklarer Leif Christiansen.

Nemmere at koordinere
Det bliver meget nemmere at ko-
ordinere og planlægge murer- og 
tømrerarbejderne med de øvrige 
entreprenører, når man sidder 
under samme tag.
Det fælles kontormiljø gør også 
hverdagen meget mere enkel og 
effektiv, og tanken har været 
tænkt i flere år:
»Det er ikke nok kun at tænke 
tanken om et fælles kontormiljø. 
Man skal også føre den ud i livet, 
når det er tid«.
Der sker ingen ændringer i for-
holdet til antallet af ansatte eller 
deres kernekompetencer:
»Det er udelukkende et spørgs-
mål om tilpasning og effektivise-
ring«, understreger direktøren.
Synergieffekten - at sidde sam-
men under ét tag - styrker sam-
arbejdet og effektiviteten til gavn 
for såvel kunderne som firmaet.

Det nye kontordomicil indvies of-
ficielt 1. november.

TTS ApS ·Tryggelev 42 · 5932 Humble · Telefon: 62 56 19 62 · tts@tts-langeland.dk · www.tts-langeland.dk
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ANTIQUE VALDEMARS SLOT
Møbelrestaurering

Restaurering af antikke møbler og moderne klassikere

 

Møbelsnedker/ konservator
Øivind Kristiansen
Slotsalléen 100
Troense, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 62 06

 

ANTIQUE VALDEMARS SLOT
Møbelrestaurering

Restaurering af antikke møbler og

www.antique-valdemars-slot.dk
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Sundberg Flex

Kulepilevej 22 · 5900 Rudkøbing

Shell Rudkøbing · Broløkken 1 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 21 55 · www.shell.dk · anette.shell@mail.dk

  Udlejning af Trailere

  Byens bedste 

 vaskemaskine

  Bake-off

  Pølser

Åbningstider:

Man.-fredag  ........... 6.30 - 22.00

Lørdag  .................... 8.00 - 22.00

Søndag  ................... 8.00 - 22.00

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa

kr. om året. Et beløb der i 2019 
vil være steget til cirka 150 kr. 
om året. Prisstigningen på pri-
vatområdet skal ses i lyset af, 
at driftsmæssige besparelser af 
samme størrelsesorden ikke vil 
være praktisk gennemførlige, da 
Langelands Forsyning i årene 
2011 og 12 ikke har modtaget no-
gen form for effektiviseringspå-
læg fra Konkurrencestyrelsen.  
Vi kører allerede en effektiv 
drift, som vi også fremadrettet 
løbende vil arbejde på at opti-
mere til fordel for vores kunder”, 
slutter Peter Andreasen.

Ved et velbesøgt åb-
ningsarrangement lørdag 
den 14. september 2013, 
hvor brugere, kunder og 
samarbejdspartnere i 
stort tal kiggede ind, slog 
Langeland Kommune dø-
rene op til den nye store 
genbrugsplads på Duns-
bjergvej i Rudkøbing

”Parallelt med åbningen af kom-
munens ny genbrugsplads, der 
samler alle funktioner på ét og 
samme sted, lukkes den gamle 
genbrugsplads i Rudkøbing og 
komposteringspladsen i Kasse-
bølle”, fortæller direktør Peter 

Andreasen.  ”Udover at vi nu har 
samlet alle funktioner på et sted, 
har vi udvidet vores service om-
kring aflevering af have/park-af-
fald til alle ugens dage undtagen 
søndag. Endelig har vi øget prio-
riteringen af pladsens bruger-
venlighed i det daglige gennem 
effektiv skiltning, synligt og ser-
viceminded personale og optimal 
adgang til affaldscontainerne. 
Sidst men ikke mindst er let og 
tung trafik blevet adskilt, så det 
nu er både nemmere, hurtigere 
og sikrere at færdes på pladsen.” 

Fordelagtig  
erhvervsafledning
”I 2014 implementeres en ny 
betalingsmodel for afledning 
af spildevand, der tilgodeser de 
erhvervsvirksomheder, som på 
én gang forbruger meget vand 

og afleder til vore renseanlæg. 
Som en integreret del af vækst-
pakken vil erhvervsforbrugernes 
udgifter i 2014 falde med 3-7 %, 
og i 2019 hvor hele pakken ven-
tes at være implementeret, vil de 
kunne spare 15-35 % afhængigt 
af deres vandforbrug. For private 
husstande med et gennemsnits-
forbrug på 150 m3 vand stiger 
udgiften i 2014 med omkring 30 

Langeland Forsyning A/S · Nørrebro 207A · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 63 51 68 00 · Fax: 63 51 68 68
post@langeland-forsyning.dk · www.langeland-forsyning.dk
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Stærmosevej 30 | DK-5683 Hårby | Tlf.: 64 73 17 30 
Web: www.ftdoere.dk | E-mail: info@ftdoere.dk

Døre og vinduer efter Deres ønske

• Koblede døre og   
 vinduer.

• Forsatsvinduer.

• Vinduer og døre
 med thermoglas.

Alt efter mål og ønsker

Træt af sene nætter med 
fakturering, bogføring og moms?

Brug tiden på det, du er bedst til - så ordner jeg 
resten. Hjælp tilbydes inden for 

bogføring, løn, moms, fakturering og 
kontorarbejde 

Ingen fastansættelse – du betaler kun for den 
tid, jeg bruger! 

KS
Regnskab

Kontakt Karina for et uforpligtende møde på 
tlf.: 24 87 52 31 eller 
mail: ksras@post.tele.dk
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Østre Stationsvej 43, 1. sal tv. - 5100 Odense C - tlf.: 66 12 14 77

Stærmosegårdsvej 14
5230 Odense M
Tlf. 6615 4214

Lydabsorberende billeder

hæmsko med online-regnskabs-
programmer, men mange ting 
lykkes rigtig godt her. Der er 
mere ro, og man stresser ikke så 
meget som før, når man bor, hvor 
vi gør«, lyder det fra den talstær-
ke bogholder.

KS Regnskab klarer svære 
tal-opgaver – familie- 
og arbejdslivet lykkes i 
tyndt befolket område 
takket været gode na-
boer 

Hvad skal man bruge en hjem-
meside til, når man har et tæt, 
nabo-netværk, har været fast 
lønmodtager i regnskabsbran-
chen men prioriterer om, så der 
er bedre plads til et liv med bør-
nene, familien og vennerne ?
Ingenting. Derfor har bogholder 
Karina Søgaard Mikkelsen in-
gen. 
Men det er gået forrygende, si-
den hun ved nytårstide sidste år 

sagde sit faste lønmodtagerar-
bejde op for at hellige sig et liv 
som selvstændig.
»Jeg ville selv bestemme over 
mit liv med min mand og vores to 
børn på ni og 11 år, og det er gået 
meget stærkt. Jeg har en stor 
kundekreds på hele Langeland«.
Familien Mikkelsen overtog for 
fem år siden mandens barndoms-
hjem i Illebølle Udflytter. Der er 
de naboer til andre, der også væl-
ger det gode liv i et tyndt befolket 
område:
»Der er mange mindre erhvervs-
drivende og børnefamilier. Der 
er 12 børn i alderen syv til 15 år, 
så når vores børn skal til sport 
eller musik eller hvad de nu går 
til, hjælper vi hinanden og kører 
på skift. 
Det er fantastisk, så meget vi 

hjælper hinanden i alle henseen-
der«.
Illebølle Udflytter har også sin 
egen beboerforening med egen 
hjemmeside, nemlig www.iub.dk
»Vi har godt nok en svag mobil-
dækning og langsom bredbånds-
forbindelse. Det kan være en 

KS Regnskab · Skovvej 2, Illebølle Udflytter · 5900 Rudkøbing · Telefon: 24 87 52 31
Web: Hjemmeside er ikke nødvendig · E-mail: ksras@post.tele.dk

Talstærk mor 
prioriterer det gode liv



PIBESMEDENS DØgNKIOSK
gammel Skårupvænge 31  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62 22 36 28  ·  Fax.: 62 22 36 98
ÅBNINgSTIDER:
Mandag – torsdag:  6:30 – 22:00  ·  Fredag & lørdag:   6.30 – 23:00  ·  Søndag:   6:30 – 22:00

”Jeg begyndte at importere ki-
nesiske e-cigaretter i april i 
år, fortæller Flemming Bøgild. 
”Som udgangspunkt var de im-
porterede produkter primært 
tiltænkt mine egne fire butik-
ker, men snart meldte en lang 
række andre grossister og kio-
sker sig på banen som interes-
serede aftagere.” 

      

pibesmedens
døgnkiosk
I Flemming Bøgilds fire NærKøb kiosker  
i det midt- og sydfynske lokalområde  
kombineres god gammeldags købmandsånd  
med den moderne kædedrifts fordele. 

 
En helt ny aktivitet er egen import af 

E-CigArETTEr…

Et bud på  
fremtidens rygning
”Som en naturlig følge af den 
massive interesse har jeg pr. 
1. oktober sammen med min 
søn Morten grundlagt firmaet 
DKCIG, der importerer og sæl-
ger e-cigaretter. På hjemmesi-
den www.dkcig.dk præsenteres 
vores store produktudbud i en 
webshop for grossister og for-
handlere, ligesom forbrugerne 
her har let adgang til info om, 
hvor e-cigaretterne forhandles. 
E-produkterne er et godt bud 
på fremtidens rygning og et for-
retningsområde, der netop nu 
befinder sig i rivende udvikling.”

gode rygeoplevelser  
med e-cigaretter
”DKCIG importerer e-cigaretter 
direkte fra producenten, der 
også fremstiller alle de nødven-
dige del- og tilbehørselementer 

– lige fra væske over forstøvere 
til batterier og komplette start-
sæt. Væsken fås i mange spæn-
dende og velsmagende varianter, 
heriblandt chokolade, banan, 
cappuccino og appelsin. E-ciga-
retterne, der i stedet for røg ud-
sender ren vanddamp, giver en 
god rygeoplevelse. Man kan ryge 
uden at udsætte sine medmenne-
sker, sit tøj og sine omgivelser for 
den sundhedsskadelige tobaks-
røg, som af mange opfattes som 
ildelugtende.” 

Noget for enhver smag
”Hvad dessiner angår, har vi 
noget for enhver smag. DKCIG’s 
e-cigaretter og startsæt fås i 
mange udformninger med for-
skellige batterityper og farver, 
der matcher forbrugernes indi-
viduelle ønsker med hensyn til 
stil og mode. De USB-baserede 
batterier, der typisk holder en 

dag, oplades via computer eller 
el. De lugtfri e-cigaretter, der er 
lette at samle og håndtere i det 
daglige, har gjort det så godt 
som problemfrit at ryge. Tryk på 
knappen og du er rygende”, smi-
ler Flemming Bøgild.”

Altid det sidste nye  
på lager
”Vores store udvalg appellerer 
både til nybegyndere og erfarne 
e-rygere, der ønsker at variere og 
udvide deres repertoire. DKCIG 
fører primært e-cigaretter, men 
produktet fås også i pibe-, cerut- 
og cigarform. Vi har altid de sid-
ste ny flavours på lager. Kig ind 
i din lokale NærKøb og få mere 
at vide om de spændende nye e-
produkter”, slutter Flemming 
Bøgild

Hjemmeside:
www.dkcig.dk
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gF Sydfyn  · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 24 41 04
gf-sydfyn@gfforsikring.dk · www.gfsydfyn.dk

det gode selskab går 

MOd STRØMMEN

»Det perfekte forsikringsselskab 
findes ikke. Men vi arbejder 
på sagen« står der med hvid og 
sort flammeskrift på den kraftig 
grønne farve, som præger ende-
væggen i mødelokalet hos GF 
Sydfyn i Svendborg.
Det er èt af flere slogans, som 
skal få de sydfynske borgerøjne 
til at vælge det bruger-ejede for-
sikringsselskab, der - heldigvis - 
går mod strømmen.
Hvor andre selskaber samler 
sig på få, større adresser, går 
GF Forsikring den anden vej: 
»Vi vil gerne være synlige i nær-
området og en lokal medspiller, 
man tager med på råd, og vi er 
blevet rigtig godt modtaget her 
i Svendborg. Nu kan vi både fra 
Faaborg og Svendborg tilbyde de 
sydfynske kunder de forsikrin-
ger, de har brug for før skaden er 
sket«, siger bestyrelsesformand 
Jørgen Bremholm.
 Siden juni har et lille skilt med 
det nye, hvid-grønne logo og bog-
staverne »GF« vist vej til det 300 
kvm. store lokale på førstesalen, 
Mølmarksvej 198 i Svendborg 
Vest.
Den centrale placering med fa-
cade lige ud til Svendborgmotor-
vejen og de gode tilkørselsforhold 
gør, at Svendborg-tilværelsen er 
gået rigtig godt.

Fotograf, Alex Tran

Efter sommerferieperioden 
mærker GF for alvor inte-
resse fra omgivelserne til at 
komme ind i det gode selskab: 
»Vi har længe ønsket at vækste 
yderligere i det sydfynske om-
råde, og da tiden var inde - og det 
passede ind i strategien - var vi 
heldige at finde disse lokaler«.

Overskud til kunder
GF Forsikring er brugerejet. Det 
betyder, at der ikke er nogle ak-
tionærer, som skal tjene penge på 
kunderne.
»Vores kunder får penge tilbage, 
når der er overskud på bil-skade-
regnskabet. De får medindflydel-
se og medlemsfordele via diverse 
samarbejdspartnere og mødes af 
dygtige medarbejdere  med lokal 
tilknytning, siger Jørgen Brem-
holm.
Hele tiden tilpasser GF produk-
terne til de behov, kunderne har 
og den tid, vi lever i:
»Vi har f.eks. en forsikring mod 
id-tyveri og til farlig sport. Som 
vores fritidsønsker ændrer sig, 
ændrer vi også med dem. Så der 
er hele tiden de rigtige produkter 
til de rigtige priser.«
For GF er det ikke et mål i sig 
selv at være billigst.
»Vores mål er at være bedst, og vi 

gF Sydfyn er kommet til Svendborg - vækster og 
har opdaterede kundetilbud til livet og fritiden 
klar

er meget stolte over, at så mange 
kunder anbefaler os til andre«.
En undersøgelse viser, at syv ud 
af 10 kunder kommer ind i »fami-
lien«, fordi de er blevet anbefalet 
af andre.
I denne tilfredshedsundersøgel-
se, som Jørgen Bremholm glad 
plukker i, står også, at kunderne 
er glade for den stemning og den 
tone, de bliver mødt med i tele-
fonen:
»Det er ikke bare ord, når vi siger, 
at vi vil være det gode selskab. Vi 

er det gode selskab, ifølge vores 
kunder. Vi vil dialogen med kun-
derne. De fortæller os, at vi tager 
godt imod dem både i telefonen, 
og når de kommer forbi«.

den enkelte kunde  
er i centrum hos gF:
»Vi ønsker at være det selskab, 
som kunderne fortrækker som 
nr. èt, når de skal have kigget på 
deres forsikringer. Det forplig-
ter, så vi udvikler hele tiden«.
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Det kendte el-firma 
er leveringsdygtigt i 
alle former for køle & 
klimatekniske løsninger 
samt elinstallationer, 
solceller, varmepumper, 
IHC og automatisering 
til en stor kundekreds, 
der spænder fra indu-
stri- og erhvervskunder 
til private

”Simon Risbjerg El & Køl rå-
der over en bred vifte af faglige 
kompetencer”, fortæller Simon 
Risbjerg. ”Når det gælder leve-
ring og montering af energiløs-

Simon Risbjerg El & Køl A/S · Autoriseret El & Kølefirma · Ellehaven 4E · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 50 10 72
Mobil: 30 44 38 98 · www.simonrisbjerg.dk · sr@simonrisbjerg.dk

SIMON
RISBJERG

Ellehaven 4 E . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 50 10 72
info@simonrisbjerg.dk .  www.simonrisbjerg.dk

El & Køl A/S Langeland:   +45 62 50 10 72

Svendborg:  +45 62 22 10 72

Døgnvagt:     +45 29 21 78 81

ninger, hvidevarer og installa-
tioner spænder kundekredsen 
lige fra industri, landbrug og 
erhverv til privatkunder. Simon 
Risbjerg El & Køl har leveret el-
siden af mange store landbrugs- 
og industribyggerier og har stor 
erfaring på dette specialområ-
de. I forhold til LKF Vejmarke-
ring, som er en af vores største 
industrikunder, spænder ydel-
serne fra enkelte stikkontakter 
over centralstøvsugeranlæg til 
adgangskontrol og komplekse 

automationsløsninger. Vi er på 
forkant med udviklingen på 
IHC-området, hvor vi udeluk-
kende fører kvalitetsprodukter 
fra LK og Zense Home. Simon 
Risbjerg El & Køl har også stor 
erfaring med implementering 
af kobber og fiberkabler til da-
ta-netværk. Helt aktuelt har vi 
netop afsluttet et stort projekt 
for Langelands Kommune med 
udskiftning af IT-netværket på 
Humble Skole.” 

Klar til udfordringer - 
store som små
”En ny aktivitet i vores regi 
er konvertering til LED belys-
ning i stalde og industrihaller. 
Her er der både en række til-
skudsmuligheder for kunden i 

forbindelse med udskiftningen 
og ikke mindst store bespa-
relser at hente på fremtidige 
elregninger. Vi lever af at ser-
vicere tilfredse kunder og er 
klar til alle udfordringer, såvel 
store som små. Simon Risbjerg 
El & Køl A/S har 24 timers ser-
vice. Vores otte servicevogne 
kører overalt på Fyn samt til-
liggende øer, og vores elleve 
medarbejdere er bosat over hele 
lokalområdet – Odense, Svend-
borg, Tåsinge og Langeland. 
Besøg vores hjemmeside www.
simonrisbjerg.dk for mere de-
taljeret info. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for et uforbindende tilbud. Si-
mon Risbjerg El & Køl tilgode-
ser de enkelte kunders ønsker 
og behov.”

• Professionelt autoværksted i Tullebølle
 Vi servicerer og reparerer alle biler.

• Aircondition
 Vi er det rette valg, når airconditionen skal fikses.

• Oliefyr / benzinfyr
 Lad os klare bilens olie- eller benzinfyr.

• Fremstilling af hydraulikslanger
 Vi fremstiller hydraulikslangen, 
 mens du venter.

Bestil tid på www.tulle-auto.dk

Bygaden 99 • 5953 tranekær • info@tulle-auto.dk • Tlf. 62 50 11 55

TILBUD PÅ DÆK!
rinG for et godt tilbud

Vi har de bedste priser på dæk!
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STM vinduer & døre lever op til 
alle krav om æstetik & design 
samt funktion & kvalitet. 

En kompromisløs fremstilling 
sikrer dig det bedste, danske 
produkt til dine kunder. 

STM har i mere end 40 år udviklet 
og produceret kvalitetsprodukter 
til individuelle opgaver. 

Vi holder hvad vi lover - og 
leverer til tiden

Konkurrencedygtige 
Vinduesløsninger til hele 
den danske byggebranche

Sapino 
Den klassiske fremstilling 
i fingerskarret knastfrit 
fyr kernetræ med 2ØKO 
overfladebehandling.

Sapino a 
Energiklasse A, til den 
der stiller yderligere krav 
til det klassiske fyrretræ.

Tinium 2+ 
Vedligeholdelsesfri 
Træ/alu løsning. Ind-
vendigt fingerskarret 
knastfrit fyr med 2ØKO 
overfladebehand ling og 
udvendigt en komposit og 
pulverlakeret alu profil.

Tinium 2020 Dan-
marks bedste træ/alu 
løsning, der er en-
ergiklasse A og lever op 
til Bygningsklasse 2020.

mogano 
Oliebehandlet SIPO ma-
hogni der giver en smuk, 
varm og intens farve.

EgETræ 
En eksklusiv og ander-
ledes løsning i oliebe-
handlet egetræ.

stm-vinduer.dk

4

4

4

4
STM VINDUER A/S
Kassebøllevej 3
5900 Rudkøbing
Tlf.: 6351 1609

har stor succes med. Blandt vore 
populære og efterspurgte kva-
litetsprodukter er kød af ung-
kvæg, nærmere bestemt filet og 
inderlår fra ØKO Friland. Grill 
betyder god smag året rundt, og 
som noget nyt er vi leveringsdyg-
tige i efterårs- og vintersæsonen. 
Hele den hyggelige atmosfære 
omkring grilltilberedningen er 
en god oplevelse – også om vin-
teren. Når det gælder julefroko-
ster, er vi både leveringsdygtige i 
en ny grillbaseret variant. Besøg 
vores julemarked fredag den 10. 
og lørdag den 11. november, hvor 
alle interesserede er velkomne til 
at smage på varerne og bestille 
til mortensaften og jul”, slutter 
Søren Christensen.

Efter tre år som kok og 
arrangementsafvikler 
overtog 22-årige Søren 
Christensen firmaet pr. 1. 
juni. Nørhavegård Cate-
rings hidtidige indehaver 
Mette Holme er fortsat 
ansat i firmaet, som nu 
lancerer en række nye 
spændende tiltag

”Jeg begyndte min løbebane i 
branchen som opvasker på Hotel 
Svendborg, og her startede min 
interesse for køkkenfaget”, for-
tæller Søren Christensen. ”Efter 
grunduddannelsen som kok med 
efterfølgende praktik på Cafe 

Kok i Svendbog opstod mulig-
heden for, at jeg kunne overtage 
Nørhavegård Catering, og så slog 
jeg til. Det forretningsmæssige 
hovedfokus ligger fortsat på grill-
baseret catering til selskaber. 
Kundekredsen er bredt sammen-
sat, og dens tyngdepunkt veksler 
i løbet af sæsonen mellem store 
private fester og firmafester i 
alle afskygninger. Det unikke 
ved vores cateringkoncept er, at 
al mad laves fra bunden ude hos 
kunden. Vi kan det hele, fra for-

retter til deserter, og alt laves på 
stedet. Som noget nyt er vores 
buffeter blevet tilført nye salater 
og tilbehør – heriblandt friske 
krydderurter, stærke balsami-
ske eddiker og krydderolier.” 

god smag året rundt
”Nørhavegård Caterings primæ-
re kulinariske specialer er økolo-
giske okse- og svinekødsproduk-
ter samt lækkert krondyrekød af 
høj kvalitet – en tilbudsbuket vi 

Nørhavegård Catering · Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 26 24 76 70
catering@norhavegaard.dk · www.norhavegaard.dk

NørhaVEgårD CatEriNg
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alt efter behov. Ved Aktiv For-
mue er der omkostninger som 
almindeligvis til handel og inve-
steringsforeningerne, der indgår 
i den løsning, kunden vælger, 
at formue skal vokse på«, siger 
Kenneth Aurbo Herold.
Aktiv Formue er for kunden der 
min. investerer 100.000 kr. Dog 
kan kunder, som vil investere 
en halv mio. kr. eller mere, få 
en afkastkonto med en attraktiv 
rente. 
”Afkastkontoen som kaldes en 
Formuekonto, tilknyttes investe-
ringen som opbevares i et For-
muedepot”.
At være investeringschef og have 
arbejdsdage, hvor kurser går op 
og ned, og hvor det er svært at 
spå om fremtiden, skal man be-
vare overblikket:
»Det kan være svært at inve-
stere, fordi markedet ændrer sig 
hele tiden, men med en intelli-
gent spredning af risikoen kan 
man føle sig tryg«.

Talstærke sparekasse-
medarbejdere tilbyder 
Aktiv Formue Svendborg 

Ønsker du ikke selv at sidde og 
jonglere med tal, aktiekurser, 
der går op og ned og overveje, 
hvilke obligationer eller aktier 
der skal købes, er der hjælp at 
hente.
Svendborg Sparekasses tal-
stærke medarbejdere tilbyder 
Aktiv Formue Svendborg, som er 
en nem og professionel investe-
ringsløsning.
»Vi har i mange år haft tilbud 
til kunderne, når deres opspa-
ring skulle vokse. Muligheder er 

gradvist forbedret og styrket på 
flere områder. Med Aktiv For-
mue Svendborg tilbyder vi fem 
profiler, som tilpasses ud fra kun-
dens risikoprofil. Det handler om 
at lægge en langsigtet strategi 
med udgangspunkt i kundens 
risikovillighed og tidshorisont«, 
forklarer investeringschef, Ken-
neth Aurbo Herold.
De fem profiler rummer alle en 
stor spredning mellem aktier og 
obligationer. 
Den mest forsigtige profil, der 
indeholder 85 pct. obligationer 
og 15 pct. aktier er til den mere 
forsigtige investor, der ikke har 
»is i maven«, mens profilen, der 
vender om på fordelingen, er til 
kunden, der har.
Der må forventes en højere ri-
siko og forventet afkast jo højere 
andel aktier, da de kursmæssige 
bevægelser er større på aktier 
end på obligationer. Derfor er der 
forskel.  

Få en Formuekonto
»Et investeringsmøde er en ufor-
pligtende service, som vi tilbyder 

Svendborg Sparekasse · Centrumpladsen 19 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 17 65 62
post@svendborgsparekasse.dk · www.svendborgsparekasse.dk

Få formuen til at vokse

www.svendborgsparekasse.dk

HAR DU FUNDET DRØMMEHUSET?

HAR DU GRØNNE BOLIGDRØMME?

– så lad os sammen se på mulighederne

Leger du med tanken om nyt hus eller 
forbedringer af din bolig?

– så fi nder vi en bæredygtig fi nansiering

Uanset om du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, så kræver det en 
investering, der rækker ud over husholdningsbudgettet. I Svendborg Sparekasse 
er vi altid parate til at tænke ud af boksen og fi nde en fi nansieringsmodel, som 
passer til din virkelighed. Vi tilbyder dig altid kvalifi ceret rådgivning. Netop nu har vi 
både bygge– og boliglån til en yderst attraktiv rente. Så kom ind til en kop kaffe og 
en snak om dine muligheder.

Lån kan ydes til såvel køb af privat ejendom som istandsættelse f.eks. til 
energibesparende foranstaltninger.
Tilbydes ud til 95% af købesum/vurdering på ejendom mod sikkerhed i form af 
pant i ejendommen og efter almindelig kreditvurdering.

Der er ved beregningen anvendt følgende standardoplysninger:

• Lånebeløb: 250.000 kr. 

• Nominel rentesats: 4,95 

• Rentetilskrivning: Kvartalsvis 

• Debitorrenten: 5,04 

• ÅOP - Årlige omkostninger i procent: 5,6 

• Lånets løbetid: 20 år

Rentesatsen er fast 4,95% p.a. indtil den 30.12.2013, hvorefter renten vil ændres til en variabel rente tilpasset markedet for 

boliglån. Tilbuddet er gældende indtil den 30.12.2013. Sparekassen kan ved ændring i markedet når som helst ændre eller 

stoppe tilbuddet. Der kan max. tilbydes billige kampagnelån på tilsammen kr. 400.000 pr. ejendom.

Energirenovering af boligen er på alle måder en sund investering. Både solceller, 
varmepumpe, efterisolering, vinduer med energiglas og nye termostater er til gavn 
for miljøet. Desuden er investeringen ofte tjent hjem på få år i form af besparelser 
på varmeregningen. Og med eventuelle energitilskud og en billig fi nansiering af 
projektet i Svendborg Sparekasse kan det blive en rigtig god investering.

svendborg_sparekasse_boligbrev_1.indd   2 07-06-2012   09:28:27

Aktiv Formue

Aktiv Formue er til dig der ønsker rådgivning om forvaltning af  
din formue og investe ring. Du behøver ikke have erfaring med 
investering eller bruge ret meget tid på pleje af investeringen. 

Igennem 5 forskellige porteføljer tilbyder vi en sammensætning  
af værdipapirer herunder obligationer og aktier, der passer til  
netop din risikoprofil.

Vi er med – så kontakt os og aftal et investeringsmøde.

En nem og professionel 
investeringsløsning

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5

Lav risiko Høj risiko
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

Bo Bæredygtigt på smukke sydfyn
Har du lyst til at flytte til en helt ny sydfynsk bydel i Svendborg, hvor der er 
fokus på bæredygtighed og det gode liv?

Så har vi i Fyns almennyttige Boligselskab en bolig til dig i bydelen Tankefuld, hvor 67 ny-opførte, 
moderne og veludstyrede lejeboliger netop er færdiggjort. Du kan vælge mellem 3 og 4 rums 
lejligheder på mellem 108 og 115 m², som er klar til indflytning. Men skynd dig hvis du vil være 
med – over halvdelen af boligerne er allerede lejet ud!

Tankefuld er en ny bæredygtig bydel i Svendborg. Vælger du en bolig i Tankefuld får du

• Den smukke sydfynske natur og strand lige uden for døren.
• Nem adgang til Odense, Trekantsområdet og Sjælland med tog eller bil.
• Moderne idrætsfaciliteter i dit nærområde.
• Plads til såvel børn som voksne.
• Trygge omgivelser med velplanlagte stisystemer.

Er du interesseret i at vide mere om boligerne, så klik ind på www.fabbo.dk/tankefuld. Vi 
glæder os til at byde dig velkommen i Tankefuld.

www.fabbo.dk

Fremvisning 
kan aftales på 
tlf. 63 12 56 37

og vinduer, kan vi fra kælder til 
kvist tilbyde levering og udskift-
ning med færdige kvalitetsele-
menter fra Danmarks førende fa-
brikanter. På Tåsinge er vi netop 
nu i gang med udskiftning af tag 
og renovering af førstesalen på 
en villa. Over hele linjen er det 
vigtigt for os, at arbejdet er ud-
ført i overensstemmelse med de 
højeste faglige standarder. Vores 
fornemste opgave er at virkelig-
gøre vore kunders drømme på 
byggefronten. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os og 
høre mere om, hvad firmaet har 
at byde på”, afrunder Marc Dal 
Hansen. 

Den Rudkøbing-baserede 
byggevirksomhed, der 
grundlagdes i 2010 og ar-
bejder allround i tømrer/
snedkerfaget, har stor 
erfaring med servicering 
af en vidtspændende 
kundekreds, der omfat-
ter såvel erhvervskunder 
som private husejere 

”MDH Byg er en mindre virk-
somhed i stabil fremgang hele 
vejen rundt”, fortæller indeha-
ver Marc Dal Hansen. ”Frem til 
midt i september kørte jeg firma-
et som en solovirksomhed. I dag 
er vi fire medarbejdere inklusive 
mig selv. Kundekredsen, der ta-
ger udgangspunkt i det lange-
landske lokalområde, omfatter 

også kunder omkring Odense og 
Nyborg. MDH Byg løser en bred 
vifte af opgaver i tømrer/sned-
kerfaget. Vores typiske arbejds-
felt spænder fra enkeltstående 
vedligeholdelses og reparations-
opgaver til diverse renoverings-
projekter og entrepriser omkring 
tilbygning, renovering og mo-
dernisering. I forbindelse med 
entrepriser og løsning af større 
opgaver samarbejder vi med en 

fast kreds af gode kolleger i alle 
håndværksfag.”

Tagarbejde  
og døre/vinduer
”MDH Bygs primære specialer 
er al slags tagarbejde samt ud-
skiftning af døre og vinduer, der 
genererer stor i firmaet. Et nyt 
tag repræsenterer en oplagt mu-
lighed for at give boligen eller fir-
madomicilet et stilmæssigt løft. 
Med udgangspunkt i den enkelte 
kundes aktuelle behov står vi til 
rådighed med fagligt kompetent 
rådgivning og inspiration. Når 
det gælder udskiftning af døre 

MDH Byg · v./ Marc Dal Hansen · Torpevej 10A · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 31 38 21 38
mdhbyg@mail.dk · www.toemrer-langeland.dk 
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Kim Sørensen – et godt autoværksted

Humblevej 85 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 28 30 74 26 · kim@insman.dk

Åbningstider værksted:
Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Service

Reparation

Bilsalg

Klargøring til syn

Rudeskift

Pladearbejde

Tlf. 28 30 74 26

– et godt autoværksted nær dig

Tæt på dig og din hverdag

v Steen Juhl Pedersen 
Ristingevej 27, 5932 Humble

Tlf. 62 57 13 10

Point og
tilbud hos

vores partnere
F.eks. rejser, telefoni, energi, briller 

og meget mere

FÅ ET COOP-KORT
Få mere med hjem

Ekstra gode
medlems-

tilbud til dig
– både fra Dagli’Brugsen 

og fra coop.dk

Med et Coop-kort bliver du en del af Coop sammen med 

1,3 mio. andre danskere. Kortet viser du, når du betaler, så 

får du automatisk vores særlige medlemstilbud og point til 

noget ekstra til dig og din familie. Kortet kan bruges i alle 

Coops 1.200 butikker, og sidste år gav vi medlemsrabatter og 

point for mere end 450 mio. kr. 

Få point 
til noget ekstra

Brug dine point 
på coop.dk og i Dagli’Brugsen 

når vi har ”Pointdage”

Det er nemt at få et Coop-kort. 
Tilmeld dig på én af følgende måder:
• Via Coop.dk/medlem

• Send en SMS ”indmeld” til 1400 

• Tilmeld dig i kassen i din Dagli’Brugsen

76

gode pakkeløsninger til virksom-
heder, der ønsker at holde en sjov 
og anderledes julefrokost med 
både musik, dans, underhold-
ning og god mad.  
”Vi glæder os til at præsen-
tere The Grill for vores mange 
gæster, som besøger centrene 
i november og december må-
ned. Den traditionelle julebuffet 
er selvfølgelig stadig en del af  
Bowl’n’Fun, nogen traditioner 
skal der ikke pilles ved - og dog! 
Uden at løfte sløret for meget, vil 
jeg røbe, at vi har tilføjet et par 
nye og spændende retter, som 
vil gøre sig godt på grillen - så 
en større og mere velsmagende 
julebuffet er i vente i år, slutter 
Lene Høj Larsen, direktør for 
Bowl’n’Fun-kæden. 

I september indtog ”The 
grill” Fyn og Jylland med 
13 nye restauranter
 
The Grill restauranterne er en 
del af Bowl’n’Fun kæden, som i 
mange år har tilbudt bowling og 
spisning i deres centre.
Samtlige 13 restauranter har 
nu fået et løft og blevet renove-
ret med bl.a. en stor åben grill, 
som står placeret midt i restau-
ranten. 

Kulør og krydderi
Bowl’n’Fun har altid været 
kendt for deres store buffeter, 
med et bredt udvalg af retter 
og specialiteter. Nu har det hele 
fået et pift, og gæsterne har mu-

lighed for, at se kokkene tilbe-
rede de mange forskellige slags 
kød over den åbne grill. Der er 
både på kængurufilét, oksemør-
brad, oksespidsbryst, BBQ ben 
og lammekølle, det er blot nogle 
af de 7 varianter kød, som kok-
kene holder styr på. Grillsmagen 
er helt essentiel og passer godt til 
de mange retter, som The Grill 
ellers tilbyder på den store buf-
fet. Og hvis det ikke er nok, står 
den store salatbar klar, hvor den 
perfekte salat kan mixes blandt 
50 varianter. 

Succes fra første dag
The Grill har været i gang en 
lille måneds tid, og er kommet 
godt fra start. Direktøren for 
Bowl’n’Fun kæden Lene Høj 

Larsen fortæller, at gæsterne 
har taget positivt imod det nye 
grill koncept. ”Vores mål med 
The Grill er, at give fornyelse og 
spændende madoplevelser til vo-
res gæster, og det har vi formået 
at søsætte fra dag 1, hvilket vi er 
glade og stolte over. 

Julen venter
Lene Høj Larsen pointerer, at det 
naturligvis stadig er muligt at 
kombinere Bowl’n’Funs aktivite-
ter med en middag i restaurant 
The Grill til en fornuftig pris. Og 
inden længe står julefrokosterne 
for døren, og så er det nærlig-
gende at kombinere bowling og 
gokart, med et besøg i restau-
rant The Grill. Som altid står 
Bowl’n’Fun klar med de mange 

- en del af Bowl’n’Fun

Bowl’n’Fun Odense/Svendborg    Tlf. 70 11 11 55    Book online på www.thegrill.dk

Ekstra stor salatbarmed mere end 50  varianter

- en del af Bowl’n’Fun

 

Du kan følge med i tilberedningen og være helt sikker på at 
netop dit stykke kød er velsmagende og lækkert. 

       samt et altid spændende udvalg af mindst 10 slags 
             garniture og lunt brød. 

Åben grill
 

m/ fri salatbar, ta´selv softice & ka�e/the

 
Fredag-lørdag pr. person kr.  ................. 229,-
Tilkøb 1 times bowling
Pris pr. person kr.   ...................................... 30,- 
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- pr. person

Stor
i Svendborg og OdenseNyhed

- en del af Bowl’n’Fun



32

Kompetent og
personlig rådgivning
Har du brug for en finansiel rådgiver
for at udvikle din virksomhed? Fortæl
os om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre
dem. Kontakt os for et møde, eller læs
mere på nordea.dk/erhverv

Gør det muligt

Tinghusgade Afdeling
Tinghusgade 22
62 22 47 17
nordea.dk

SVENDBORG ERHVERV
Centrumpladsen 8
5700 Svendborg
70 33 44 44
nordea.dk

ALT
til dine 
gulve!

v. Jes Boisen
Torpevej 16

5900 Rudkøbing
Telefon: 22 44 17 45

gulvboisen@hotmail.com

www.gulvvognen.dk

Gratis besøg!

Kvalitet en mærkesag

føler sig i trygge hænder«. Når 
det er vejret, der bestemmer, og 
brolæggerarbejdet må vige for 
frost og sne, har Allan Vogn an-
dre gøremål som f.eks. at rydde 
sne.

Brolægger Allan Vogn og 
hans lille håndfulde 
trofaste medarbejdere 
glæder sig til opgaver i 
Vejle og i Svendborg

»Ingen opgave er for stor. Og in-
gen er for lille for os.  Vi udfører 
vores arbejde professionelt og til 
konkurrencedygtige priser«.
Med disse korte sætninger er 
brolægger Allan Vogn klar til at 
sætte fingeraftryk - bogstaveligt 

talt - på brolæggerarbejder, store 
som små.
Det har han nu gjort i 12 hele år, 
for han blev udlært brolægger i 
2000.
Allan Vogn har tre-fire medar-
bejdere afhængigt at ordrebo-
gens tykkelse. Og vejret.
På denne årstid driller vejret, og 
frosten bider. Det betyder må-
ske, at hans og medarbejderens 
brolæggeropgave i Vejle ikke lige 
kommer i gang til tiden.
Men - han kender vilkårene. Og 
han klager ikke:
- Vi skulle efter tidsplanen i gang 
i Vejle her først i marts, men hvis 
ikke frosten er af jorden, så kom-
mer vi ikke i gang. Det er vejret, 
der bestemmer.

Krise, nae ikke ifølge 
Allan Vogn:
- Jeg er ganske godt tilfreds. Vi 
har en god ordre med at sætte 

kantsten og fliser i Byparken 
her i Svendborg. Vi har en stor 
indkørsel her i nabolaget, vi skal 
have lagt.
- Vi sætter en ære i vores arbejde. 
Kunden har altid første prioritet, 
og vi gør vores til, at kunderne 

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
E-mail: allan@vogn.eu · Web: www.brolæggerallanvogn.dk

ET gOdT 

HåNdVÆRK 
HVER 
gANg…
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Banner
Facadeskilte
Bådnavne

Design
Solfilm
Pylon

Lykra Skilte er med fra start til slut. Fra ide og design til produktion. 
Vi er der når kunderne, store som små har brug for os, også i weekenden. 

Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko

DBVVS ApS lever op til 
navnet som Danmarks 
Billigste VVS-butik, ifølge 
indehaver og civilinge-
niør Erik Nystrøm.

- Vores radiatorer går rigtigt 
godt. Og jeg lever op til mottoet 
om, at vi har Danmarks billigste 
online-butik, lyder det fra Erik 
Nystrøm, der har firmaadresse 
mellem Nyborg og Svendborg.
Her fra det sydøstfynske område 

sælger civilingeniøren vel at 
mærke VVS-artikler i høj kva-
litet. Samtidigt giver DBVVS 
kvalificeret råd og vejledning til 
kunderne.
Erik Nystrøm har tidligere solgt 
alternative varmeanlæg som 

DBVVS
v. Erik Nystrøm 
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager
Tlf. 40 87 22 22
www.dbvvs.dk
mail: info@dbvvs.dk

Vi er specialister inden 
for varmeanlæg:

• 170 forskellige typer   
 radiatorer på lager
• gulvvarme rør  
 og fittings
• Pillefyringsanlæg
• Brændefyringsanlæg
• Solvarme
• Varmepumper
• Jordvarme

solvarme- og brændefyringsan-
læg, fittings, radiatorer og vvs 
artikler. Således åbnede han i 
2000 firmaet Biovarme, som han 
senere solgt til det store østjyske 
energiselskab NRGI.
Civilingeniøren ved altså, hvad 
han taler om som ekspert i 
blandt andet beregning, salg 
og dimensionering af brænde-
fyrings-, solvarme-, solcelle- og 
varmepumpeanlæg, gulvvarme, 
radiatorer, fittings og reserve-
dele til TB Mini træpillefyr samt 
Roca oliekedler type Laia GTI og 
Gavina GTI.
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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 virksom-
hed 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

vores vigtigste opgave at have 
tilfredse husejere og gæster.   

 
det bedste servicekontor
Servicekontoret i Rudkøbing er 
flere gange kåret som det bedste 
servicekontor af vores kunder, så 
vi ved, vi er gode til det, vi laver. 
Kontakt os, hvis du har et som-
merhus, som du er interesseret i 
at udleje.  

I Rudkøbing på Langeland 
har Fyns største sommerhus-
udlejningsbureau NOVASOL 
– dansommer sit hovedkontor. 
Foruden en række freelance 
medarbejdere har kontoret til-
knyttet otte engagerede og lokal-
kendte medarbejdere.  

 
personlig service 
i marken….
Som husejer er du tilknyttet en 
ejerrådgiver, der vejleder dig om, 
hvordan netop dit feriehus lejes 
bedst muligt ud. 
På Fyn varetager ejerrådgiver 
Flemming Møller den personlige 
rådgivning, og på Langeland er 

det ejerrådgiver Irene Harrild 
Riis. 
Det er os, der besigtiger og vur-
derer samt følger op på kvalite-
ten af dit feriehus. På den måde 
er vi sikre på, at præsentations-
materialet altid stemmer over-
ens med virkeligheden.    

 
… og på kontoret
I det daglige serviceres I af søde 
og imødekommende kollegaer 
i Rudkøbing, som består af fire 
fastansatte kontorassistenter 
samt to serviceteknikere for-
uden de to ejerrådgivere, hvoraf 
Irene også er servicebureauchef. 
I sommerperioden er der yder-

ligere personale tilknyttet. Fra 
kontoret i Rudkøbing servicerer 
vi over 800 huse i området Fyn 
og Langeland.  

 
Tilfredse husejere  
og glade gæster
Det er os, der svarer telefonen, 
når du eller lejerne i vores om-
råde ringer ind for at få vejled-
ning eller blot et godt råd. Det 
kan være alt fra betjening af tv 
til booking af din næste ferie. Vi 
ved aldrig hvilke spændende op-
gaver, der venter os, når vi møder 
på arbejde. Derfor er det dejligt 
at træde ind på vores service-
kontor – vi anser det nemlig som 

NOVASOL – dansommer  · Østergade 63B – 5900  Rudkøbing  · Tlf. 39 143026 
fyn@novasol.dk – fyn@dansommer.dk · www.novasol.dk – www.dansommer.dk 

Novasol_Dansommer [Converted].pdf   22-10-2009   15:55:02

Fyns største sommerhusudlejningsbureau
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

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

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

Fra bogføring  
til færdigt regnskab

Hun har i syv år været ansat hos 
Statsautoriserede og Registrere-
de Revisorer, hvor hun har lavet 
stort set alt, men valgte i foråret 
at blive sin egen herre.

Medlem af netværker
»Jeg er forsikret, kvalificeret og 
godkendt medlem af Forenin-
gen Freelance Bogholdere også 
kaldt F-FB, hvor igennem jeg 
har kontakt til mine kollegaer 
og deltager i aktuelle kurser og 
seminar«.
Karina Vous Lægsgaard er også 
medlem af Regnskabsfabrikan-
ten-netværket, som forventer at 
være landsdækkende med bog-
holdere primo 2014.
Det betyder at hun har godkendt 
revisionsvirksomhed at rådføre 
sig med, og hvis der er krav om 
erklæring fra bank eller lovgiv-
ning, ved større selskaber, kan 
Regnskabsfabrikanten give et 
godt tilbud.
»Jeg samarbejder naturligvis 
også med de lokale revisorer og 
den revisor min kunde har, eller 
måtte ønske«.

28-årig freelance HD(R) revisorassistent fra Langeland 
blev i foråret selvstændig med Øernes Kontor & Regn-
skabshjælp. Hun kører ud på hele Fyn og øerne

Om du er håndværker, land-
mand, privat person eller bilfor-
handler. Om du har brug for at 
få gjort en faktura klar, skal ud-
betale løn eller have lavet solcel-
leregnskab. Hvis tal og regnska-
ber er ved at stige dig til hovedet. 
Så kan Karina Vous Lægsgaard 
hjælpe dig.
Hun tilbyder almindelig bogfø-
ring, årsafslutning og alt, hvad 
der ellers hører sig til, når man 

er selvstændig og skal undgå 
overraskelser i økonomien, fordi 
man har travlt med at passe sit 
arbejde.
I foråret startede den 28-årige 
freelance revisorassistent sit 
firma, Øernes Kontor & Regn-
skabshjælp, med base i privaten 
i Illebølle.
»I dag er der for mindre virk-
somheder og selskaber, som har 
fravalgt revision, ikke krav om 
erklæring fra registreret- eller 
statsautoriseret revisor på regn-
skaber. Derfor valgte jeg i foråret 
at starte min egen virksomhed, 
da der er mange der efterspørger 
en billigere løsning«.
Hun tilbyder bl.a. bogføring, 
drifts- og skatteregnskab, 
momsopgørelse og hjælper også 
private med solcelle-regnskaber 
og selvangivelser.
»Jeg har kunder over hele Fyn 
og på øerne, og ønsker kunden 
det, kører jeg meget gerne ud til 
dem«.
Hun er uddannet revisorassi-
stent med HD i regnskab og øko-
nomistyring på Syddansk Uni-
versitet, Odense.

Øernes Kontor & Regnskabshjælp · Illebøllevej 16, Illebølle · 5900 Rudkøbing · Telefon: 29 90 63 58
info@bogforing-fyn.dk · www.bogforing-fyn.dk
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Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Ringe:
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70

ÅBNINgSTIDeR
Mand.-torsd. ............ 06.30-16.00
Fredag  ...................... 06.30-15.00

Nyborg:
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78

ÅBNINgSTIDeR
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

Faaborg:
Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70

ÅBNINgSTIDeR
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

Boligselskabet Langeland  
renoverer og bygger nyt

mene boliger. De bliver ligeledes 
med altaner og får en storslået 
udsigt over Rudkøbing by.

Også ældrevenligt byggeri
- Både de eksisterende og de nye 
boliger vil få elevatoradgang, 
siger Søren Christensen. Det 
betyder, at alle lejligheder bliver 
tilgængelige for ældre og gang-
besværede.
Søren Christensen fortæller, at 
man har udarbejdet helheds-
plan, som danner grundlag for 
godkendelsen i Landsbyggefon-
den. Der har været holdt beboer-
møde, og man er i gang med at 
finpudse planerne, inden de skal 
i udbud i foråret 2014.
- Nybyggeri og renovering er 
godt for beboerne og for selska-
bet, og så kan vi også glæde os 
over, at det giver lokal beskæfti-
gelse. Sommerlyst-projektet for-
ventes påbegyndt i andet halvår 
af 2014 - en igangsætning, som 
gerne skulle skabe optimisme 
og arbejdspladser blandt hånd-
værkerne og ikke mindst blive 
til glæde for vore nuværende og 
kommende beboere i afdelingen.

Bebyggelsen Sommerlyst 
bliver renoveret, og der bli-
ver bygget endnu en etage 
på de attraktive boliger.

 
- Vi har ikke problemer med 
udlejning af vore boliger, siger 
forretningsfører Søren Christen-
sen, Boligselskabet Langeland. 
Så vi vil gerne både bygge nyt og 
modernisere vore boliger.
- Derfor er vi også åbne for ny-
byggeri med den rigtige belig-
genhed Og så skal huslejen være 
til at betale for almindelige men-
nesker. Dermed er vi også sikre 
på, at efterspørgslen er til stede.

Sommerlyst  
får en ny etage
Boligselskabet Langeland udle-

jer attraktive boliger på hele øen. 
Man administrerer en bred vifte 
af almene boligtyper, dækkende 
fra Lohals i nord til Bagenkop i 
syd, med hovedvægt af boliger i 
Rudkøbing.
- Vi har eksisteret i mange år 
og arbejder derfor løbende med 
renoveringer af vore afdelinger, 
siger Søren Christensen. Den 
næste større renoveringsopgave 
og nybygningsopgave er vores af-
deling 6 Sommerlyst, som er en 
etageejendom.
- Vi har for øjeblikket en totalre-
novering og udvidelse på tegne-
brættet. Alle nuværende lejemål 
skal ombygges fra små 4-værel-
ses og 2-værelses boliger til mo-
derne 3-værelses boliger på ca. 
93 kvadratmeter.
- Med i planerne er også at etab-
lere en ny 2. sal med 10 nye al-

Boligselskabet Langeland i Rudkøbing
Engdraget 9 ·  5900 Rudkøbing  · Tel.: 62 51 35 95 · bs_rudk@bs-rudk.dk  · www.bs-rudk.dk
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VÆLG DIN EGEN VEJ:

NY SUBARU FORESTER

Standardudstyr Forester

• Altid 4-hjulstræk
• Klimaanlæg
• Fartpilot
• Aluminiumsfælge, 17”
• CD-audioanlæg
• USB/AUX-ingange
• Bluetooth

• 7 airbags og aktive nakestøtter
• Vehicle Dynamics Control System antiud-

skridningssystem
• El-opvarmede sidespejle
• El-opvarmet underkant i forrude
• Maks. anhængervægt med bremser:

optil 2.200 kg ved 8% stigning

• Boxermotorer
• 2.0i, 150 hk (198 Nm)
• 2.0D, 147 hk (350 Nm)
• 2.0 Turbo, 240 hk (350 Nm)

Brændstofforbrug mellem 11,8-17,5 km/lv/blandet kørsel, CO2 150-197 g/km. Bilen på billedet indeholder ekstraudstyr.

375.900,-
Subaru Forester fra

+ lev. omk. 3.680,-

www.subaru.dk

219.900,-
Subaru Forester VAN fra

+ moms kr. 35.913

+ lev. omk. 3.580,- + moms

Rødgaard Biler ApS
Eggertsvej 3, Humble
62 57 12 72, www.rodgaardbiler.dk
Premiere weekend Lør–Søn 11–16

Kør 
sommeren 

i møde 
i en ny bil

Kør
efteråret
i møde

i en ny bil

VÆLG DIN EGEN VEJ:

NY SUBARU FORESTER
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»For os er penge ikke et mål i sig 
selv. Penge giver først for alvor 
mening, når de bliver omsat til 
livsværdi. Derfor fokuserer vores 
rådgivning på dig og dine værdi-
er«.  De ord går de seks medarbej-
dere i Arbejdernes Landsbank på 
arbejde med hver dag.
»Nærvær og personlig dialog mel-
lem medarbejderne og kunderne 
gør, at banken fire år i træk er 
kåret som kundernes mest fore-
trukne bank«, oplyser souschef 
Casper Bo Rasmussen.
Højt fagligt og etisk niveau, per-
sonlig udvikling og en bred vifte af 
interesser hos rådgiverne betyder, 
at banken er konkurrencedygtig, 
når lønmodtagere samt mindre og 
større erhvervsvirksomheder sø-
ger råd. »Både nuværende og nye 
kunder er meget velkomne i Vold-
gade«, understreger souschefen.

Arbejdernes Landsbank · Voldgade 16, · 5700 Svendborg · Telefon: 38 48 30 78
E-mail: svendborg@al-bank.dk · Web: www.al-bank.dk

Arbejdernes Landsbanks seks  
medarbejdere er stærke til både  
tal og tillid til kunderne  
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Svendborg Bogføring & Revision - v/ Nina Nielsen - Tved Kirkevej 11, st. th. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 88 22

Hos os får du 
god kvalitet til konkurrencedygtig pris

  

 

Supermarked • Lindelse

Langegade 5 · Lindelse · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 57 14 01
Fax 62 57 28 84

   

  

  

 

Supermarked • Lindelse

Langegade 5 · Lindelse · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 57 14 01
Fax 62 57 28 84

Åbningstider:
Maj-sept. alle dage 
- også lør/søn 7.00-18.00

00.81-00.7 .erf-.naM  :lirpa-.tkO
Lørdag 7.00-16.00

Søndag 7.00-16.00

  

Langegade 5
Lindelse
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 01
Fax 62 57 28 84

Åbningstider:

alle dage

07.00-18.00

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

Semberlund Isolering - Papirisolering på Fyn

Semberlund Isolering 
v/ Martin Semberlund  |  Stærebyvej 35  |  5762 Vester Skerninge, Fyn  |  Tlf: 20138036

m@semberlund.dk   |   www.papirisolering.dk

Vi udfører også tømrer arbejde.

Se meget mere 
om mulighederne på
www.semberlund.dk

Vi har et tæt samarbejde med 
en række kompetente virksom-
heder. Vores samarbejde med 
disse, gør os i stand til at løse 
de fl este opgaver.

Har du en isolering opgave du 
ønsker os til at kigge på?
Kontaktoplysninger fi nder du
her nedenfor, eller på…
www.semberlund.dk

VARME • KULDE
LYD • BRAND
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FYNS

CENTER
VINDUES

www.fomo.dk

Få en økonomisk gevinst 
ved at melde din bil ind  
i fællesskabet

Pris- 
eksempel 
VW up High 75HK 
1,0 3 d. Hatch 
2013 model 
12.000 km 
2.500 kr. i selvrisiko:

•	 	Fastpræmieordning	med	større	flek		si	bilitet.
•	 	Mulighed	for	forsikring	af	flere	bil	modeller	 
end	tidligere.

•	 	Og	med	overskudsdeling	–	selvfølgelig!

  Det fortæller vi gerne mere om. 
  Kontakt os på 6221 4488,  

fomo@fomo.dk  
eller kig ind til os.

Ansvar/kasko 

2.421 kr. 
årligt før overskud

+ tilbud om vejhjælp  

331 kr. årligt

Hydraulikslanger  ·  Svejsearbejde
Låger - gelændere  ·  Bådtilbehør

Tlf. 20 21 21 39
www.spodsbjergmaskin.dk

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

Nørregade 33  •  5900 rudkøbing  •  tlf.: 62 51 11 30  •  Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34  •  tåsinge: 62 54 12 68

 Web: www.egemose-el.dk  •  E-mail: info@egemose-el.dk
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TRAFIKKULTUR: Kør grønt og sikkert

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg 
Andels-Boligforening.

Vi har lejligheder til 
det gode liv

Bregnegårdshaven 7 • 5700 Svendborg • Tlf.: 6221 1976 • www.sab.dk

Kom til åbent hus i
“husene med de gule tage”

Alle er velkomne den 7. september kl. 14.00 - 16.00

Besøg os og

Vind 5.000,-
til nye møbler

Kom og se hvor fl otte lejlighederne 
og omgivelserne er blevet efter en 
gennemgribende renovering. 
Mærk den gode stemning, og nyd 
naturen lige udenfor døren.

Vi byder på kaffe, the og kage, og 
en softice til børnene.
Fionia Jazz Band og Ballonmanden 
JoJo er her også.

Kom og kig, vi har også en lejlighed 
til dig og din familie.

Mødested: Marslevvej opgang 35 (følg skiltningen fra Nyborgvej)

Hent et gratis program 
for en ny spændende 
sæson på 
Svendborg Teater

Læs mere på www.svendborgteater.dk 
Billet på Sydfynsbilletten tlf. 6221 4621 eller VisitSvendborg 6375 8480 

NY SÆSON

SVENDBORGTEATERFORENING2013-2014

Programmet kan fåes på Fyns Amts Avis, 
VisitSvendborg og Svendborg Bibliotek
samt downloades på Svendborgteater.dk

SVENDBORG
TEATERFOREN

ING

2013-2014

TEATER
FORENIN

GS

FOREST
ILLINGER

og mange 

gæsteforestillinger

SVENDBORG

Attraktive  lokaler  til leje  i  VINDEBY CENTRET,                
lige overfor det påbegyndte  REMA 1000.                       

Åbent  hus  lørdag d. 7/9 og søndag  d. 8/9-2013,  kl. 14-17       
VINDEBY CENTRET, Bregningvej 39, Tåsinge, 5700 Svendborg     
SUNSTAR Tlf.: 62220990           Se mere på: www.SUNSTAR.DK 

Onsdag den 4. september 2013 3

af michael thorbjørnsen

svendbOrg: I sidste uge  ud-
kom den første, danske lakrids-
kogebog, og manden bag er 
såmænd vores kendte TV-kok 
Claus Holm, der i en årrække 
har piftet sine retter op med 
lakrids. 

Lakrids er de senere år blev 
en stor trend i den gastronomi-
ske verden og bør ifølge Claus 
Holm, som lokalt står bag Sans 
og Samling Gastronomi, være 
at finde på krydderihylden ved 
siden af salt og peber. 

Og når lakrids har indtaget 
krydderihylden, så skal der også 
være en kogebog på bogreolen 
med lakridsopskrifter. 

- Det er simpelthen det, jeg 
har villet med det her projekt, 
siger Claus Holm. 

- Lakridskogebogen, der kan 
lære alle og enhver at bruge det 
sorte pulver i køkkenet. Det er 
jo ikke svært  - man skal bare 
lige tage mod til sig, og så kan 
det bruges i alt fra forretter til 
desserter, siger han.

Bogen indeholder 30 opskrif-
ter fordelt på kapitlerne, ‘Hver-
dag’, ‘Forretter’, ‘Hovedretter’, 
‘Desserter’ og ‘Crazy Holm’ 
og med retter lige fra klassiske 
frikadeller - piftet op med la-
krids - til “Voldsomt højreb” 
eller Creme Brulée med lakrids 
og lakridsmacarons med fudge 
er der opskrifter til alle - uanset 
temperament, mod og eventyr-
lyst i køkkenet.

Bag bogen står foruden Claus 
Holm og Turbine-forlaget fo-
tograf David Bering (Montgo-
mery) og grafisk designer Jørn 
Rasmussen - det samme hold, 
som sidste år producerede bo-
gen “Stegeso”, der vandt prisen 
som flotteste danske kogebogs-
udgivelse 2012, udnævnt af den 

internationale kogebogskon-
kurrence Gourmand World 

Cookbook Awards.

Lokal Tv2-kok 
udgiver  
lakrids-kogebog
ny bOg: Claus 
Holm, kendt kok fra 
Go’morgen Danmark 
og indehaver af Sans 
og Samling Gastro-
nomi i Svendborg, 
er aktuel med ny 
kogebog med et pift af 
lakrids

 ★ Claus Holm opfordrermed en ny kogebog  danskerne til at bruge mere 
lakrids i madlavningen.
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 Svendborg Andels-Boligforening. 
Vi har lejligheder til det gode liv

Book en fremvisning nu på 
         .dk

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening

Snart 110 år 
men fuld af liv

 

”Vi kan ikke alene konkurrere 
på priserne. Men vi kan konkur-
rere på service”.
Så enkel er dagsordnen for 
brugsuddeler Henrik Andersen, 
Dagli’ Brugsen Tullebølle.
Midt i hjertet af byen gør butik-
ken sig til overfor de foreløbig 
750 medlemmer, der alle er med-
lemmer af den selvstændige Tul-
lebølle Brugsforening.
”Vi har et stort opland, og vi øn-
sker at være det sted, de lokale 
går til, så vi kan bevare brugsen”.
Henrik Andersen har været an-

sat her i fire år. Han kom fra 
Dagli’Brugsen Spodsbjerg, som 
er en filial – kald det lillesøster 
– til Dagli’ Brugsen i Tullebølle.
Der var han i tre år som uddeler.
Ligesom dér er han hér stolt af 
sit personale: ”Det er en super 
arbejdsplads. Vi har en trofast 
personalegruppe. En medarbej-
der holdt 30 års jubilæum for 
nogle år siden.  ”Vi har også, 
gode, trofaste kunder, så vi hjæl-
pes om at holde liv i byen”. Dag-
li’Brugsen Tullebølle har åbent 
alle dage fra kl. 8 til 19. ”Uanset, 
hvornår man kommer her, er der 
altid en voksen medarbejder, så 
man kan være sikker på en pro-
fessionel betjening”.

109 år ung
Til næste år har byens brugs 110 
års fødselsdag. Trods de mange 
år på bagen understreger udde-
leren, at:
”Vi har en livskraftig butik, og 
der er en god konsolidering i for-
eningen”. De store udvidelser er 
ikke på tegnebrættet i år. Men 
butikken følger nu med tiden – 
hele tiden: ”Vi har en fiskebil 
fra Bagenkop her hver fredag. Vi 
har også en ostemand her hver 
fredag, så vi er hele tiden klar 
med nye tilbud”.

Annexstræde 1,Tullebølle · 5953 Tranekær
Telefon: 62 50 12 30
06365@coop.dk · www.daglibrugsen.dk

Tæt på dig og din hverdag

Dagli’Brugsen i Tullebølle 
er det centrale midtpunkt
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TUC Fyn A/S · Ellestedvej 5, Ellested · 5853 Ørbæk · Tlf.: direkte 63 33 15 20 Mobil.:40 74 77 20 
www.tucfyn.com · koreteknikken@tucfyn.com

TUC – FYN A/S i Ellested rummer 

de tilbud, som et moderne konfe-

rencecenter og køreteknisk anlæg 

fordrer. 

- Med en let fod på speederen kommer man 

sikkert frem på en grøn og økonomisk måde, 

siger Michael Lønbæk, der er afdelingsleder 

hos TUC – Transport Uddannelses Center 

Fyn A/S i Ellested.

Michael Lønbæk har i sit arbejdsliv sat fokus 

på virksomheder, kommuner, institutioner 

og foreninger. Hans ambition er, at TUC Fyn 

skal yde et afgørende bidrag til trafikkultu-

ren i Danmark.

Sikkerhed og miljø

- Private og offentlige arbejdsgivere, der har 

ansatte, der hver dag skal sætte sig bag rat-

tet i et transportmiddel, bør have en trafik-

politik rettet mod sikkerhed, miljø og øko-

nomi.
- Vi kalder det god trafikkultur, siger Michael 

Lønbæk, der i sit arbejdsliv har beskæftiget 

sig med trafiksikkerhed og køreteknik. Først 

som kørelærer og senere som projektleder og 

med tillidsposter i branchen.

- Den intensive trafik og det store transport-

behov, som et moderne samfund fordrer, er 

en stor udfordring. Der er brug for, at alle, 

der sætter sig bag rattet, både er teknisk og 

mentalt rustede til opgaven.

Fart dræber

Michael Lønbæk siger, at fart og tekniske 

brist kan være livsfarlige. – Vi ser ofte uheld 

med store køretøjer, der kører for stærkt. De 

har måske en punktering og når ikke at få 

stoppet på vejen, men havarerer med fatale 

følger for dem selv og andre trafikanter.

-I TUC Fyn er opgaven at få sat trafikkultur 

på dagsordenen.. Vi kan se, at store virksom-

heder som blandt andet Arla med et meget 

stort transportbehov har opnået store øko-

nomiske og miljømæssige besparelser ved at 

have en politik på området.

Førende i danmark

Michael Lønbæk vil have, at TUC Fyn bli-

ver Danmarks bedste center for køreteknik 

og konferencer. I Ellested vil man gennem 

grønne investeringer og satsning på CO2-

begrænsende adfærd gerne være det førende 

og mest miljørigtige uddannelsessted. 

Rammerne er i orden for at levere gode frem-

tidssikrede løsninger. Der er adgang til last-

bilsimulator, glatbane og konferencecenter 

med kapacitet til 40 overnattende gæster.

- Det køretekniske anlæg benyttes af lands-

delens køreskoler. Der er firmaer, der holder 

kursusdage, og bilimportører, der benytter 

vore faciliteter til tests. 

Trafikkultur indpodes

- Unge, som gerne vil have en karriere i 

transportbranchen, er en målgruppe for os. 

Rutine får man med tiden, men trafikkultur 

kan læres og indpodes.

- Vore todages kurser er værdsatte. At være 

sammen med andre er med til at fastholde, 

hvad man har  set og hørt. Den sociale kon-

takt bliver større ved, at man er sammen om 

et godt måltid og får nogle timer i vores hyg-

gelige opholdsstuer.

Michael Lønbæk peger på, at TUC Ellested 

er berømt for sit gode køkken og opholdsrum 

og derfor også bruges til både mad ud af hu-

set og til private sammenkomster.

TRAFIKKULTUR: Kør grønt og sikkert
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www.opel.dk

*Frapris gælder Astra 5-dørs Limited 1.4 100hk S/S. Astra Limited fås også som Sports Tourer med 1.4 100hk S/S. Pris er ekskl. lev. omk. på 3.680 kr.  
Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 17,5 -18,9 km/l CO2-udslip 124 -134 g/km. Energiklasse:

Vi har opgraderet den elegante og rummelige Opel Astra 5-dørs og Astra Sports Tourer med masser af lækkert 
ekstraudstyr. Nu er f.eks. aircondition, CD-radio og varme i forsæderne ren hverdagskost. Samtidig har vi 
sænket prisen. Resultatet er Astra Limited. Kom ind og oplev den hos din Opel forhandler.

Opel Astra 5-dørs Limited     Fra 199.990 kr.*    Opel Astra Sports Tourer Limited     Fra 211.990 kr.*

ET STYKS GRATIS 
UPGRADE, TAK.

ASTRA LIMITED

Ekstra meget udstyr. Ekstra lave priser.

Opel Astra spar: 

24.900 kr.*

www.opel.dk

*Frapris gælder Astra 5-dørs Limited 1.4 100hk S/S. Astra Limited fås også som Sports Tourer med 1.4 100hk S/S. Pris er ekskl. lev. omk. på 3.680 kr.  
Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 17,5 -18,9 km/l CO2-udslip 124 -134 g/km. Energiklasse:
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Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 
Intego er ISO 9001 certificeret.

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

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

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

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

• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos
• Kontrol og reparation af alle typer pumper

• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og 

håndværktøj iht. Arbejdstilsynets 
henvisninger

• Termofotografering
• Motorer på lager

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

Elektromekaniker  
Jakob Bech Christensen
E-mail: jbc@intego.dk
Tlf.  26 87 64 25

Intego afhenter/bringer

El-installation og service

Leder værksted 
Lars Peter Jørgensen
Tlf.:    99 36 43 65 
Mobil:   29 63 21 37
E-mail: laj@intego.dk

Drev og transmission

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

Afdelingsleder  
Bjarke H. Jensen
Tlf.:    99 36 42 62 
Mobil:   26 87 64 50
E-mail: bej@intego.dk

Overmontør  
René Christiansen
Tlf.:    99 36 42 63 
Mobil:   26 87 64 52
E-mail: rch@intego.dk

Afdelingsleder 
Ole Duch
Tlf.:    99 36 49 22
Mobil: 41 73 70 27
E-mail: odu@intego.dk

Automation

Elektromekaniker Jakob Bech Christensen. Tlf. 26 87 64 25
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• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer
• Omvikling

• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos
• Kontrol og reparation af alle typer pumper

• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og 

håndværktøj iht. Arbejdstilsynets 
henvisninger

• Termofotografering
• Motorer på lager

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

Elektromekaniker  
Jakob Bech Christensen
E-mail: jbc@intego.dk
Tlf.  26 87 64 25

Intego afhenter/bringer

El-installation og service

Leder værksted 
Lars Peter Jørgensen
Tlf.:    99 36 43 65 
Mobil:   29 63 21 37
E-mail: laj@intego.dk

Drev og transmission

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

Afdelingsleder  
Bjarke H. Jensen
Tlf.:    99 36 42 62 
Mobil:   26 87 64 50
E-mail: bej@intego.dk

Overmontør  
René Christiansen
Tlf.:    99 36 42 63 
Mobil:   26 87 64 52
E-mail: rch@intego.dk

Afdelingsleder 
Ole Duch
Tlf.:    99 36 49 22
Mobil: 41 73 70 27
E-mail: odu@intego.dk

Automation

Elektromekaniker Jakob Bech Christensen. Tlf. 26 87 64 25

Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Aabenraa - Odense - Karlslunde Tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 
Intego er ISO 9001 certificeret.

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

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
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• Servicepartner Kemppi
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• Reparation og eftersyn af svejsere
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• Termofotografering
• Motorer på lager

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

Elektromekaniker  
Jakob Bech Christensen
E-mail: jbc@intego.dk
Tlf.  26 87 64 25

Intego afhenter/bringer

El-installation og service

Leder værksted 
Lars Peter Jørgensen
Tlf.:    99 36 43 65 
Mobil:   29 63 21 37
E-mail: laj@intego.dk

Drev og transmission

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

Afdelingsleder  
Bjarke H. Jensen
Tlf.:    99 36 42 62 
Mobil:   26 87 64 50
E-mail: bej@intego.dk

Overmontør  
René Christiansen
Tlf.:    99 36 42 63 
Mobil:   26 87 64 52
E-mail: rch@intego.dk

Afdelingsleder 
Ole Duch
Tlf.:    99 36 49 22
Mobil: 41 73 70 27
E-mail: odu@intego.dk

Automation

Elektromekaniker Jakob Bech Christensen. Tlf. 26 87 64 25

intego@intego.dk - www.intego.dk

Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV
Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

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

Johs. Jørgensensvej 10 · 5700 Svendborg · info@solofitness.dk · www.solofitness.dk · Tlf. 62 20 20 27

Dansk Fitness går SOLO og flytter ind i SG Hallen

SOLO FITNESS er de første i Danmark 
med det nye ARTIS træningsudstyr fra Technogym
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Alt i malerarbejde
Salg af kvalitetsmaling til 

erhverv og privat

  

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

ca reklame
Schnohrsvej 45    5900 Rudkøbing    40 40 60 16

www.skiltesydfyn.dk    Email: c.a@mail.tele.dk

Skilte skaber salg, vi skaber skilte...

Vores nye printer er klar til at levere 

Alt i klistermærker
Etiketter
Roll up
Plakater
Skilte
Banner
Tryk på lærred
Flag

Hurtig og pålidelig fejlsøgning
hos Rudkøbing Auto

For everything your car needs.

Hos Rudkøbing Auto har vi en uddannet 
systemtekniker og testudstyr fra Bosch som 
med stor præcision lokaliserer eventuelle fejl 
på bilen. Vi kan præcist og effektivt udrette fejl, 
så du hurtigt kan komme på vejen igen. Lad os 
servicere din bil. Vi servicerer alle bilmærker!

Rudkøbing Auto
Humblevej 78 B 
5900 Rudkøbing
Tlf. 62512975
www.rudkobingauto.dk

Jeg tilbyder:
TV-inspektion af kloakledninger, regnvandsledninger m.m.

Strømpeforing som gør det nemmere og billigere at renovere kloakker
Punktreparation som er en effektiv metode til reparation af rørbrud

Og meget mere – kontakt os for yderligere information

Lundevej 1 · Brudager · 5882 Vejstrup · Tlf. 40 27 29 05
www.flindt-kloakservice.dk · morten@flindtholm.dk
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Sprinter 213CDI BlueEFFICIENCY: Forbrug ved blandet kørsel 15,9-14,5 km/l og CO2 emission 180-195 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Sidevinds-
assistenten er standard på Sprinter 3-serien, i kasse og kombimodellerne. *ServiceLeasing over 48 måneder og 20.000 km/år, med førstegangsydelse 
på kr. 45.000. Prisen er inkl. afgift og ekskl. moms. Prisen er ekskl. dæk, leveringsomkostninger og leasinggebyr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Den ny Sprinter. 
Så er der ikke en vind, der rør dig.
Den første transporter med sidevindsassistent.

Når man er vant til at køre en stor transporter, så ved man, hvordan 
 sidevind kan påvirke kørslen. Det er slut nu. Den ny Mercedes-Benz 
Sprinter, der fra september kan opleves hos P. Christensen®, er den 
 første med  sidevindsassistent. Det må siges at være endnu en sikker-
hedsforanstaltning lagt oven i alle de styrker, du sikkert kender i for-
vejen. F.eks. dens legendariske driftsikkerhed, holdbarhed, drifts-
økonomi og naturligvis køreegenskaber og komfort, der ikke  ligger 

langt fra det, man kender fra Mercedes-Benz personbiler. I den ny 
Sprinter får du desuden det  laveste brændstofforbrug i klassen. Helt 
op til 15,9 km/l. Du kan i øvrigt også få Blind Spot Assist, Collision 
Preven tion  Assist og Lane Keep  Assist. Men én ting får du ikke mere, 
nemlig sidevind der rør dig. Du kan opleve den ny Sprinter hos  
P. Christensen® i Odense,  Kolding, Rødekro og Padborg  inden længe. 
Og allerede i dag på www.mercedes-benz.dk/den-ny-sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI

 Fra 2.395,- kr./md.*
ServiceLeasing

Scan QR-koden 
og læs mere

Åbningstider (erhverv): 
Man-fre: 8.00 - 17.30

www.pchristensen.dk

Sprinter 213CDI BlueEFFICIENCY: Forbrug ved blandet kørsel 15,9-14,5 km/l og CO2 emission 180-195 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Sidevinds-
assistenten er standard på Sprinter 3-serien, i kasse og kombimodellerne. *ServiceLeasing over 48 måneder og 20.000 km/år, med førstegangsydelse 
på kr. 45.000. Prisen er inkl. afgift og ekskl. moms. Prisen er ekskl. dæk, leveringsomkostninger og leasinggebyr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Den ny Sprinter. 
Så er der ikke en vind, der rør dig.
Den første transporter med sidevindsassistent.

Når man er vant til at køre en stor transporter, så ved man, hvordan 
 sidevind kan påvirke kørslen. Det er slut nu. Den ny Mercedes-Benz 
Sprinter, der fra september kan opleves hos P. Christensen®, er den 
 første med  sidevindsassistent. Det må siges at være endnu en sikker-
hedsforanstaltning lagt oven i alle de styrker, du sikkert kender i for-
vejen. F.eks. dens legendariske driftsikkerhed, holdbarhed, drifts-
økonomi og naturligvis køreegenskaber og komfort, der ikke  ligger 

langt fra det, man kender fra Mercedes-Benz personbiler. I den ny 
Sprinter får du desuden det  laveste brændstofforbrug i klassen. Helt 
op til 15,9 km/l. Du kan i øvrigt også få Blind Spot Assist, Collision 
Preven tion  Assist og Lane Keep  Assist. Men én ting får du ikke mere, 
nemlig sidevind der rør dig. Du kan opleve den ny Sprinter hos  
P. Christensen® i Odense,  Kolding, Rødekro og Padborg  inden længe. 
Og allerede i dag på www.mercedes-benz.dk/den-ny-sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI

 Fra 2.395,- kr./md.*
ServiceLeasing

Scan QR-koden 
og læs mere

Åbningstider (erhverv): 
Man-fre: 8.00 - 17.30

www.pchristensen.dk

P. Christensen A/S i Odense og 
den nye Mercedes-Benz Sprinter 
leverer stjerneklare kvaliteter 
til Fyns Erhvervsliv

Ekstra lang kørsel på hver eneste liter 
diesel, attraktive komfortdetaljer, her-
under ny sidevindsassistent, og op til 

60.000 km. mellem hvert serviceefter-
syn.
Ikke overraskende leverer den nye 
Mercedes-Benz Sprinter en lang række 
kontante fordele til de virksomheder, 
der dagligt har glæde af en pålidelig og 
komfortabel varebil med en fornuftig 
driftsøkonomi – når det gælder kasse- og 
mandskabsbiler, kombi- eller ladvogne 
samt chassis.

Økonomisk
Den nye Mercedes-Benz Sprinter kører 
således op til 15,9 kilometer pr. liter die-
sel. Den nye modelserie er også, som den 
første, standartmæssigt udstyret med en 
sidevindsassistent, der hjælper chauf-
føren til at holde sig på sporet, selv når 
der er andet end medvind på kørebanen. 
Den nye modelserie er også et populært 
valg hos firmaets økonomiafdeling, da 
den kører op til 60.000 km. mellem hvert 
serviceeftersyn.

god plads
Tre akselafstande, fire karrosserilæng-
der og tre lastrumshøjder gør den nye 
Sprinter klar til næsten enhver trans-
portopgave. Med fire forskellige diesel-
motorer, fra 95 til 190 HK, og et stort 
udvalg af ekstra udstyr, køres der såle-
des frem med et utal af kombinationsmu-
ligheder.
Og der er plads nok. Lastrummet er 
op til 17 kvadratmeter stort, lige som 
der må lastes op til 2,7 tons gods. Som 
Sprinter ladvogn kan der vælges mellem 
enkelt- og dobbeltkabine, og med talrige 
chassisvarianter kan også mere specielle 
ønsker til opbygning opfyldes.

Masser af udstyr
Standartudstyret tæller, foruden side-
vindsassistent, også fjernbetjent central-

lås, el-rudehejs i fører- og passagersiden 
samt multiindstilleligt førersæde. 
Desuden er ABS, ESP (elektronisk sta-
bilitetsprogram), ASR (antispinregule-
ring), EBV (elektronisk bremsekraftfor-
deling) og BAS (bremseassistentsystem) 
standard. Hertil kommer en lang liste af 
muligt ekstraudstyr.

Ny stjernespiller på holdet 

www.pchristensen.dk
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København 
70 20 17 99 

Odense
70 20 29 55 

Kolding 
75 53 60 00

Århus 
70 20 98 05 

Aalborg 
70 20 29 99 Svendborgvej 39

5260 Odense S

I mere end 15 år har AV CENTER tilbudt salg, installation, service og udlejning af professionelle 
Audio/Video løsninger. Vi er 40 engagerede medarbejdere i Odense og tilbyder blandt andet:

Kontakt en af vores konsulenter eller se mere på avcenter.dk.

Lad vores erfaring være din tryghed...

  Projektorer og lærreder
  Interaktive tavler
  Rumstyringssystemer

  Digitale infoløsninger
  Lyd- og højttaleranlæg
  LED bander og skærme

  Videokonference
  Undervisning
  Koncertproduktion og scene

Komplet AV løsning til
Sydfyns Elforsynings 
domicil “Vores Lys”.

Sydfyns Elforsyning

Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk

Med Invita Odense som samarbejdspartner får du en kvalitetsbevidst og erfaren leverandør af 
kreative og kundetilpassede totalløsninger. Vi har også tæt samarbejde med lokale håndværkere, 
der lever op til vores kvalitetskrav. Vi står gerne for kontakten med alle håndværkerne, uanset 
om det handler om renovering af køkken, bad eller garderobe. 

Kig ind i butikken og hør hvordan vi kan hjælpe med dit projekt.

En erfaren samarbejdspartner, 
også når det gælder totalløsninger
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Fyns Kontor Center A/S, 
leverer møbler i tæt sam-
arbejde med kunderne 
- til kontorer, møde- 
faciliteter og under- 
visningsmiljøer. 

Når FCK bliver kontaktet af en 
kunde, er dialogen meget vigtig. 
Ud fra de tanker, kunden i første 
omgang har gjort sig, starter dia-
logen, og ofte drøfter man vinkler 
og behov, som kunden ikke vidste, 
var aktuelle.
At få løst opgaver på en innovativ 
og kreativ måde med kunder, der 
også vil den bedste løsning, er det, 
Torben Hansen fra Fyns Kontor 
Center, FKC, allerhelst vil. 
Firmaet, der er en 100 pct. fynsk 
ejet virksomhed, er specialister i 
kontormøbler og indretningsløs-
ninger.
Når vi indgår i et samarbejde med 
kunden, så er vi 100 pct. nærvæ-
rende og har fuld fokus på at løse 
opgaven tilfredsstillende, så kun-
den får en løsning, der gerne skul-
le indeholde mere end forventet.
At have den rette indretning på 
sit kontor er nemlig en meget vig-
tig del af det gode arbejdsmiljø. 
Det har FKC vidst siden 1982, og 
den viden og erfaring øser firmaet 
gerne ud af:
Gennem markedets mest kvali-

Fyns Kontor Center A/S · Sivlandvænget 27 C · 5260 Odense S · Telefon: 63 14 41 01
E-mail: th@fkc.as · Web: www.fkc.as

tegning - 3D illustrationer med 
farver - samt et pift med gulvbe-
lægning - gardiner - belysning og 
planter m.v. - det giver en illustra-
tion tæt på den »ønskede virkelig-
hed« - det kan man forholde sig til.
Økonomien er ofte næste led - det 
er vigtigt at vi får afstemt den rig-
tige løsning først før der kommer 
tal på bordet - ellers kan der opstå 
misforståelser og dermed forkert 
opfattelse af investeringsbudget-
tet.
Showroomet, der findes på adres-
sen, bruges ofte til præsentation 
af den tilbudte løsning som man 
har fundet frem til... - det er vig-
tigt at kunden får »hands-on« og 
oplever møblerne  - både kvalitet 
og design-mæssigt  - inden de be-
slutter sig. 

Kontant eller…
Hos FKC A/S tilbyder man en 
finansieringsmulighed efter kun-
dens ønske.
Hvorfor betale eksempelvis kr. 
100.000 for nye møbler med det 
samme og derved bl.a. trække 
på sin likviditet nu og her, som i 
stedet kunne bruges på driften 

og nye forretningsmuligheder .... 
ved leasing betaler man løbende i 
takt med at det genererer »indtje-
ning« i form af bedre arbejdsmiljø 
= større arbejdsglæde og dermed 
større positivitet, engagement og 
effektivitet.
For under kr. 90 pr. arbejdsdag 
kan man finansiere en investe-
ring på kr. 100.000 i møbler.
Aftalen er tilpasningsparat og til-
bydes i tæt samarbejde med Lea-
sing Fyn.

FKC undervisningskon-
cept - fremtidens fleksible 
undervisningsmiljø
Ikke bare på kontor-området kan 
FKC gøre drømme til virkelighed.
Også de videregående uddan-
nelser kan med fordel trække på 
FKC’s ekspertise og erfaring.
Med cooperative learning har 
FKC Møbler fokus på det krea-
tive, fleksible og mobile undervis-
ningsmiljø.
Ønsker om omstillingsparathed 
og hurtige gruppedannelser er 
nogle af nøgleordene, som indret-
ningsmiljøerne understøtter med 
de nye skolemøbler.

Løser indretningsopgaver 
i tæt samarbejde med kunderne

tets- 
og mil-

jøbevidste 
producenter og 

samarbejdspartne-
re kan vi tilbyde nogen 

af de bedste og mest funk-
tionelle løsninger, siger Torben 

Hansen.
Han har 25 års erfaring i bran-
chen, er afdelingschef for møbel-
afdelingen og opererer til dagligt 
som indretningskonsulent, og har 
i alle årene arbejdet med alle fa-
cetter indenfor møbelbranchen.
Som sælger, som salgs- og afde-
lingsleder, som produktansvarlig 
og som marketingformidler af de 
færdige produkter er han manden 
at snakke med fra ønske og krav 
til idè og løsning – og afsluttet 
med levering, montering og ind-
retning af opgaven.
Vi sætter stor værdi i at være 
nærværende fra start til slut - det 
er vigtigt at kunden får tryghed 
fra starten og føler, at vi har kom-
petencen til at løse opgaven til-
fredsstillende, men det forpligter 
også ... derfor skal opgaven helst 
ikke igennem for mange hænder 
og ”led”. 
Ofte sidder en indretningsarki-
tekt og arbejder / tegner på en 
opgave, som de ikke engang selv 
har været i »nærheden af » - de 
har fået opgaven tilsendt fra en 
konsulent ... resultatet her af er 
ofte lang ekspeditions-tid og ofte 
til-rettelser og misforståelser.
Når vi er » nærværende » - så er 
vi tæt på opgaven - » vi er ude og 
snakke med kunden, drøfte mu-
lige løsningsideer og ønsker til 
indretning og inventar - herefter 
går turen tilbage til kontoret, 
hvor dialog og tanker bliver om-
sat til indretningsløsninger - med 
de rigtige produkter - både i plan-
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gO2green · Kullinggade 31 E, 5700 Svendborg · Telefon: 20 47 96 38 
www.go2green.dk og www.transformer-greenenergy.dk · info@go2green.dk

gO2greens nyeste skud 
på den grønne stamme, 
Transformer, giver iværk-
sættere og mindre virk-
somheder mulighed for 
at komme i kontakt med 
kunder, som efterspørger 
energirigtige løsninger. 

Udbud møder efterspørgsel. 
Så simpelt kan Transformers 
aktiviteter beskrives. I regi af 
Transformer mødes iværksætte-
re og mindre virksomheder med 
interesse for grøn energi og tek-
nologi på tværs af brancher for 
at løse en kommunes eller privat 
virksomheds problem indenfor 
energiområdet. Alt sammen med 
det formål at få nye kunder og 
udvikle sig.
Aktiviteterne i Transformer be-
står af netværksarrangementer, 
workshops, uddannelse og fokus 
på eksport.

Netværksarrangementer
Netværksarrangementerne be-
står af korte og komprimerede 
temamøder med spændende op-
lægsholdere fra energibranchen. 
Her får man som virksomhed 
et indblik i, hvor tendenserne 
bærer hen ad indenfor energi-
området. Derudover er der rig 
mulighed for at netværke med 
kolleger fra energibranchen og 
andre fagligheder.

Workshops
Her bliver scenen overladt til 
virksomheder og offentlige ak-
tører, der efterspørger nye ener-
giløsninger. Det kan f.eks. være 
indenfor energirenovering af of-
fentlige bygninger, udvikling af 
nye energieffektive teknologier 
osv. Som deltagende virksomhed 
kan man på denne måde komme 
til at møde sine kommende kun-
der, som står med et behov, som 
kræver en skræddersyet og grøn 
løsning. 

Energi-Boost
Uddannelsen består af et 7 dages 
kursusforløb i forretningsudvik-
ling, hvor iværksættere og virk-
somheder har mulighed for at 
arbejde med en grøn forretning-
sidé og dykke ned i emner som 
eksempelvis økonomi, kommuni-
kation, markedsføring, salg, til-
bud, udarbejdelse af forretnings-
modeller m.m. Forretningsideen 
kan bestå af et nyt koncept, pro-
dukt eller en ydelse. Der tilbydes 
individuel feedback og sparring, 

Fra grøn idé til gyldne sedler

GO2Green er en non-profit offentlig-privat forening, som arbej-
der for at nedbringe energiforbruget, skabe grønne jobs og være 
forum for videndeling og sparring indenfor klima- og energiom-
rådet.

FAKTA

samtidig med at deltagerne kon-
stant arbejder med deres egne 
virksomheder som omdrejnings-
punkt. Uddannelsen strækker 
sig over januar og februar 2014 
med en kursusdag pr. uge.

Eksport
Transformer vil inspirere de 
mindre virksomheder til at ud-
nytte eksportpotentialerne in-
den for grøn energi og teknologi.  
Virksomhederne vil her komme 
til at møde eksperter, der kan 
hjælpe dem med at afklare eks-
portmulighederne i deres pro-
dukter og ydelser.  

det er gratis!
Det er gratis at deltage i Trans-
formers aktiviteter. Man vælger 
selv, hvilke aktiviteter man vil 
deltage i. Mere end 140 iværk-
sættere og mindre virksomheder 
fra vidt forskellige brancher del-
tager allerede i Transformer og 
antallet er stærkt stigende. 
Transformer er bl.a. blevet til i et 
tæt samarbejde mellem Svend-
borg Kommune og GO2Green. 
Transformer finansieres af mid-
ler fra Syddansk Vækstforum og 
EU’s regional- og socialfonde. 

Niels Christian Nielsen
Projektleder, GO2Green
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Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tidyghed i en svyghed i en sv
Tlf. 30 48 55 55Tlf.Tlf.
Telefonen er altid åben.TT  Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben.elefonen er altid åben.
Kontor/UdstillingKK
Viebæltet 1 - 5700 Svendborg
Business Huset - Vestergade 11A - 5540 UllerslevVV
Faaborgvej 33 - 5250 Odense SV
Tommerupvej 28 - 5492 TT Vissenbjerg

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside wwwRing for yderligere information.Ring for yderligere information. .bedemand-fyn.dk

Ceremoni uden præst
Vi har stor erfaring med borgerlig ceremonier som
ceremoniafvikler

Ny butik i Svendborg
Vores nye butik dækker følgende områder:VV
Svendborg, Faaborg, Tåsinge,, T, T  Langeland,
Ringe og øvrige opland.

Gravsten
I vores indendørs udstilling i Vissenbjerg og Svendborg
nder du et udvalg i såvel skandinaviske som eksotiske

granitsorter.granitsortergranitsorter Et endnu større udvalg kan fremvises
elektronisk.
Vi leverer gravsten med personligt præg
til fordelagtige priser.til fordelagtige prisertil fordelagtige priser

Gratis bårebuket ved afhentning
i hjemmet/plejecenter.i hjemmet/plejecenteri hjemmet/plejecenter
Prisgaranti på bedemandsydelser
og gravsten.

Bisættelse
Elegant, enkel hvidlakeret kiste. Miljøurne
Ilægning på sygehus
Kørsel til kapel/kirke (0-15 km)KK
Kørsel til Krematoriet (0-15 km)KK
Forsendelse af urne
Ordning af bisættelsen
I alt inkl.moms kr. I alt inkl.moms krI alt inkl.moms kr 9.995,-

Begravelse
Elegant, enkelt hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel/Kirke (0-15 km)KK
Ordning af begravelsen
I alt inkl. moms krI alt inkl.I alt inkl. .  moms kr moms kr 9.495,-
Yderligere kørsel: kr. kr kr  18,- pr. 18,- pr 18,- pr km
Weekend og aftentillæg: kr. kr kr  495,-
Afhentning af kiste i hjemmet kr.Afhentning af kiste i hjemmet krAfhentning af kiste i hjemmet kr 495,-

ere ydelser,ere ydelserere ydelser er det naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til
krematoriet, kirkegården, gravsten, blomster, blomster blomster dødsannoncer
og evt. kaffebord.
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Jo mere unik, jo bedre i at nyde et glas vin, men man skal 
også turde satse. 
Forår og efterår sidste år var bu-
tikken derfor leveringsdygtig i 
friske trøfler fra verdens bedste 
voksested, Alba i Italien.
Sidste år var Vinspecialisten også 
første Habanos specialist i Dan-
mark med de navnkundige Ha-
vanna cigarer:
»Vi skal turde være kreative og 
tage en udfordring«

Vinspecialisten i Svend-
borg hitter med crazy og 
udfordrende  tilbud

»Jo mere skruen strammer, jo 
mere nørdet og specialiseret er vi. 
Jo mere vild profil, jo bedre. Der-
for får vi igen til december frisk, 

danskproduceret kaviar, den 
næstbedste af slagsen«.
Butikkens profil falder i kunder-
nes smag. Den håndvarme betje-
ning, som personalet møder kun-
derne med, gør også, at budgettet 
nås – rigeligt endda.
Trods krise holder danskerne fast 

Vinspecialisten · Korsgade 7 · Svendborg · Tlf. 6221 2211 · svendborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-svendborg.dk

Tryghed og kompetence seservice A/S sælger sikring, 
som giver tryghed, når uheldet 
er ude og f.eks. en beboer i en 
boligforening har mistet nøglen, 
og hovednøglen ikke lige er ved 
hånden. Hvis en kunde har haft 
indbrud, er der brug for profes-
sionel og kompetent rådgivning. 
Forståelse for den enkelte kun-
des præcise behov, og ikke ud-
nyttelse af kundes situation.

Brødrene Thomas Løvdal 
Mortensen og Martin 
Løvdal Jensen, udvider 
familievirksomheden 
Odense Låseservice A/S 
ved at inddrage Sydfyn

Thomas og Martin har dermed 
udvidet firmaet, så der nu både 
er en afdeling i Odense, Nyborg 
og i Svendborg, fordi:
»Vi har behov for at udvide fir-

maet, og vi vil gerne dække hele 
Sydfyn. Derfor er vi glade for, 
at vi har kunnet overtage låse-
smeden i Svendborg«, fortæller 
Thomas. Låsesmeden, Karl-
Johann Nadolny, Rødeledsvej 57 
i Svendborg, har i 20 år været 
selvstændig låsesmed, så han 
kender Svendborg og omegn som 
sin egen bukselomme.  Den nye 
konstellation betyder, at Syd-
fyns Låseservice A/S i fremtiden 
får endnu større kompetencer 
og specialister at trække på i 

det daglige. Også Pia Pedersen 
startede hos Odense Låseservice 
A/S pr. 1. januar i år. Hun har i 
tidligere job været ansat i bygge-
kæden Stark, Svendborg, men i 
dette nye job er det hele Fyn, der 
får besøg af hende. Pias opgaver 
bliver bl.a. at tage vare på kun-
derne, opsøge nye, stikke en fin-
ger i jorden og lytte efter, hvad 
der sker.

Tilpasset tryghed:
Odense, Nyborg og Sydfyns Lå-

Sydfyns Låseservice A/S ·Rødeledsvej 57 · 5700 Svendborg  · Tel. 62 20 28 28 · kj@laas.dk  · www.sydlaas.dk
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VI har åbent
Mandag - fredag 6.45 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

StarK rudkøbing
bellevue 5b • 5900 rudkøbing 

tlf. 6251 1045

langelands
varme tilbud

Sødra 
trÆPILLer  
8 mm. Kendt 
svensk kvalitet. 
16 kg. pr. pose.
56 poser pr. palle. 
Normalpris pr. 
palle 2.099,- 
(Ex. moms 1.679,20) 
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Tilbuddene gælder til og med d. 30. april 2014 eller så længe lager haves

Sødra trÆ-
brIKetter 
10 kg. pr. pose. 
Kendt svensk kvalitet. 
96 poser pr. palle.

stærk
pris

1.899,-
(ex. moms 1.519,20)

Pr. PaLLe

V/køb af 
3 paller

1.999,-
(ex. moms 1.599,20)

Pr. PaLLe

stærk
pris

1.799,-
(ex. moms 1.439,20)

Sødra 
PejSebrÆnde 
Tårn. Kløvet eg. 
Tårnmål: 100 x 120 x 210 cm.

Sødra 
PejSebrÆnde 
Tårn. Kløvet bøg. 
Tårnmål: 100 x 120 x 210 cm.
Pr. tårn 1.999,-
(Ex. moms 1.599,20)

Pr. PaLLe
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21 måder at bruge hovedet på

Automatik- og proces- 
uddannelsen

Kok

Tjener

Data og kommunikation

Skibsmontør

Bygningssnedker 

Industritekniker

Teknisk designer

Ernæringsassistent

Personvognsmekaniker

Bygningsmaler

Møbelsnedker

Tækkemand

Elektronik og svagstrøm

Smedeuddannelsen

Bager

Maskinsnedker

Tømrer

Elektriker

Slagter

Cater

ErhvErvsuddannElsErnE
– En dEl af svEndborg ErhvErvsskolE

Drømmer du om at blive selvstændig, eller vil du bare gerne vise, hvad du kan i et godt job? 
Så tag en uddannelse, der er en blanding af teoretisk undervisning og praktiske opgaver. 
Ring 7222 5700 og hør hvordan du kommer i gang – eller se mere på eudsvendborg.dk
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Canon Business Center 
er en 100% fynsk ejet 
virksomhed grundlagt i 
Nyborg i 1982 af virksom-
hedens ejer og nuværen-
de direktør Ole Sønderga-
ard, men er nu placeret i 
Odense

I skarp konkurrence med flere 
end 350 Canon-virksomheder 
spredt over hele Europa, kommer 
den familiedrevne virksomhed, 
Canon Business Center Fyn i 
Odense, ind på en suveræn første-
plads, når talen falder på tilfreds-
hed blandt kunderne.
Den gode service, den behagelige 
og trygge oplevelse i firmadomici-
let på Sivlandvænget 27 C midt på 
Fyn er blandt de parametre, som 
firmaet måles og vejes på. 
”Det er noget, kunderne sætter 
pris på”, udtaler account manager 
igennem syv år, Lars Jarlgaard.
”Firmaet blev stiftet for 30 år 
siden, og i alle de år har kunden 
været i højsædet. Vi har opnået 
lange og gode relationer samt 
tæt samarbejde med vores kun-
der igennem alle årene«. ”Vi har 
teknikerne i Huset, og i vores 
showroom kan kunderne komme 
og afprøve deres nye Canon-løs-

Canon Business Center Fyn · Sivlandvænget 27 C · 5260 Odense S · Telefon: 63 14 41 01
E-mail: lj@canonbusinesscenter-fyn.dk · Web : www.canonbusinesscenter-fyn.dk

- med service og fremtidens løsninger i højsædet

ning, inden de køber”, siger Lars 
Jarlgaard. Mennesket er et vane-
menneske. Man ved, hvad man 
har. Man ved ikke, hvad man 
får. Derfor er der god brug for 
det showroom, som er indrettet i 
stueetagen på Sivlandvænget 27 
C: ”Kunderne kommer typisk ind 
her og ser deres nye maskiner. De 
får en demonstration af maskinen 
og hands on. Næste skridt er så, 
at teknikerne tager ud til kun-
derne i virksomhederne og leverer 
maskinen med de personlige be-
hov og udstyr, de er blevet enige 
om. I dag er maskiner jo ligeså 
personlige som pc’ere, så kunden 
er med til at bestemme den per-
sonlige profil på maskinerne. Det 
giver tryghed at sætte hands on, 
og den service yder vi gerne vores 
trofaste kunder”, siger Lars Jarl-
gaard.

Mere end en leverandør
For ham og kollegerne er det 
ikke bare et spørgsmål om at le-
vere en vare og få en omsætning 
på bundlinien, men levere en 
troværdig løsning som passer til 
behovet, og skaber nytteværdi 
for virksomheden og brugerne. 
”Vi ønsker at være mere end blot 
en leverandør. Vi ønsker også at 
være en samarbejdspartner, der 
kan levere netværk, relationer 

og dialog”, oplyser Lars Jarlga-
ard. Dette sker løbende med nu-
værende kunder som: Aagaard 
Smykker, Svendborg Sparekasse, 
Halberg-Koncernen, Svendborg 
sygehus, SydFyns Elforsyning, 
Hotel Svendborg, Maersk Trai-
ning Svendborg og mange flere.
De har nemlig i mange af firma-
ets 30 år været med, når Canon 
Danmarks officielle samarbejds-
partner på Fyn skulle levere kom-
plette print og dokument-hånd-
terningsløsninger.

Canon-miljø
Canon Business Center Fyn er 

certificeret Energy Star. Det be-
tyder, at virksomheden sætter 
miljøet på dagsordnen: ”Vores 
maskiner er lavet af bioplast, 
som kan genbruges. Vores prin-
tertonere er uden kemikalier, og 
vores nye maskiner bruger 80 
pct. mindre strøm.  Det er vig-
tigt at have med i baghovedet for 
vores erhvervskunder, hvis de 
f.eks. selv skal miljøcertificeres”, 
nævner Lars Jarlgaard. Lars bor 
i Svendborg og har været sælger 
over 20 år, bl.a. hos HTH Køkke-
ner i Svendborg og er derfor dybt 
forankret i det sydfynske netværk 
og forenings liv.

 
har løsninger 

klar til 
fremtiden!
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derimod – fortsat - fuldt blus un-
der den klassiske danske mad-
hygge. Med menuer som mormor 
har lavet dem i generationer.
I de næsten 150 år som Restau-
rant Carlslund har bestået, er 
der således altid serveret husets 
populære æggekage.

Den fik i øvrigt et stort ”vitamin-
tilskud”, da daværende dyrepas-
ser Herold Nielsen fra Odense 
Zoo for cirka 25 år siden leverede 
et mægtigt stort strudseæg til 
Restaurant Carlslund. Så kom 
der endnu mere blus under ste-
gepanderne og restaurantens po-
pulære æggekager.

Restaurant Carlslund ser-
verer knap 150 års hygge 
og madtradition i skovens 
dybe charmerende ro

Her er ingen fancy fornemmelser 
og fine manerer. Heller ingen lef-

len for madanmeldere der tror, 
at de er arriveret til Restaurant 
Noma eller andre fine spiseste-
der, der stirrer stift på næste 
sæsons prestigefulde spiseguider 
– og serverer meget lidt på tal-
lerkenen.
Hos Restaurant Carlslund på 
Fruens Bøge Skov sættes der 

Restaurant Carlslund · Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 91 11 25
www. restaurant-carlslund.dk · kontakt@restaurant-carlslund.dk

Carlslund knækker 
æggekagens gåde

TEMA TEMA

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

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

Bygaden 95 • Tullebølle
5953 Tranekær 
Tlf. 21 47 23 99
lindbjerg-maskinstation@mail.dk

UDLEJNING AF
MINIGRAVER
med mere…
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Møllekroen - det popu-
lære fynske madsteds 
succes bygger på 14 års 
erfaring og konstant ud-
vikling af lækre buffeter 
ud af huset og afvikling 
af fester, selskaber og re-
ceptioner i kroens på én 
gang moderne, hyggelige 
og komfortable selskabs-
lokaler 

”Den type forretning vi har i dag 
er fantastisk - både med hensyn 
til størrelsen, kapaciteten og 
medarbejderstaben, der tæller 
seksten ansatte, heraf ni kokke”, 
fortæller Søren Grønning, der si-
den 1999 har drevet den kendte 
kro sammen med sin kone Helle. 
”Kerneforretningen er buffeter 
ud af huset. Derudover står vi for 
maden og de fysiske rammer om 
vore kunders begivenheder, der 
spænder lige fra familiefester til 
alle former for virksomhedsar-
rangementer, kursusdage m.m.”  
   
Kvalitet i højsædet
”Køkken, biler og logistik er ka-
pacitetsmæssigt afstemt i for-
hold til det kvalitetsprodukt, vi 
er kendt for. Omkring St. Bede-
dag 2013 leverede vi buffeter til 
87 konfirmationer på tre dage.  
Møllekroen sætter kvalitet i høj-
sæde, og derfor måtte vi takke 
pænt nej til yderligere 200 inte-
resserede konfirmationer. 
Konfirmation nr.87 var dog søn 
af parret selv.  

Møder, kurser og  
specialarrangementer
”Fremover vil vi på erhvervssi-
den øge vores fokus på møde og 
kursusaktiviteter på hverdage. 
Derudover er det planen at få 
flere specialarrangementer på 
programmet – heriblandt gour-
metaftener, vin- og øl-smagning 
m.m. Helt aktuelt byder vi på 
Skt. Hans aften arrangement 
søndag d.23/6 hvor man kan 
nyde en lækker buffet inden man 
kan tage ud og se Skt. Hans bål.
Vi afholder også gourmetaften 
fredag d.28. juni, i sammenar-
bejde med Peter Ras mussen fra 
Vinslottet a/s. Her tilbyder vi 
en spændende 6 retter gourmet 
menu, og dertil unikke vine. Tjek 
eventkalenderen på vores nye, 
opdaterede hjemmeside og følg 
med i strømmen af kommende 
arrangementer på Møllekroen.” 

Møllekroen kan det hele
”Møllekroens køkken huser en 
unik grundstamme af dygtige og 

i højsædet …Kvalitet

Brolandvej 7, Bullerup

5320 Agedrup

Telefon 65 93 87 07

www.moellekroen.dk

admin@moellekroen.dk

erfarne medarbejdere, der alle 
er specialiserede på hver deres 
specifikke fagområder. Hvad 
fremtidssikring angår, har vi 
en udviklingschef, som afprøver 
nye ideer, så vi kører ikke i det 
samme spor hele tiden, men fin-
der konstant på nye spændende 
tiltag. Møllekroen arbejder på 
én gang for fornyelse og fasthol-
delse af de gode resultater, der 
er grundlaget for vores succes. 
Vi spænder fra det klassiske til 
det moderne. Møllekroen kan det 
hele”, slutter Søren Grønning.      

v./Inge Søberg  •  Hjejlevej 101  •  5800 Nyborg  •  Tlf.: 65 31 50 50  •  Mobil: 29 43 65 66  •  ingesoeberg@gmail.com

Vi gentager succesen: den 4. og 11. oktober kl. 1800 Den 29. og 30. november og den 7. december

Restaurant Skærven’s Selskabslokaler
Ring og hør nærmere - Forudbestilling nødvendigt  

senest den 1. november på tlf. 65 31 50 50

RØGET DYREFILET m/lun røræg og asparges 
(serveret ved bordet) 
MOSEAND m/ vildtsauce 
FASAN m/ vildt sauce 
HELSTEGT DYREKØLLE m/ waldorffsalat 
DYRERYG m/ boysenbærcreme 
AGERHØNS m/ mandelsauce 
serveres med brune og hvide kartofler, tyttebær m.m. 
STORT OSTESORTIMENT m/ oste fra ind- og udland 
FORSKELLIGE FRUGTTÆRTER m/ creme fraiche

Pr. Couv.  .................................................Kr. 318,- 

Vildtaften Jul på Skærven

MARINERET SILD m/ løg og karrysalat 
KRYDDERSILD m/ kapers 
GRAVED LAKS m/ sennepssovs 
FISKEFILET m/ hjemmerørt remoulade 
SYLTE m/ sennep og rødbeder 
BLODPØLSE m/ sirup og kanel 
FYNSK ÆBLEFLÆSK m/ løg og bacon 
FRIKADELLER m/ julekål 
RIBBENSTEG m/ rødkål 
MEDISTER m/ julekål 
GLACERET SKINKE m/ grønlangkål 
LUN LEVERPOSTEJ m/ bacon og champignon 
STORT OSTESORTIMENT m/ friske frugter 
RIS A’LA MANDE m/ kirsebærsauce 
Pr. Couv.  .................................................Kr. 368,-

Der spilles  60-, 70-,  og 80’er  musik

STORT JULE-TA´-SELV-BORD

TEMA
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kontakt os for besparelses tilbuD Der passer Deres behov
altid den rigtige pris – fØrste GanG!

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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listepris       37.495

Jeres bruGte   -10.000 
maskine* 
*max 7 år

byttepris       27.495

Ved bestilling inden
31. oktober medfølger 

1 stk. ipad
16 Gb Wi-fi 

Vores overlevelse i morgen, afhænger af, hvordan vi passer på miljøet i dag. 
DEVELOp arbejder efter principper, der sigter mod størst mulig harmoni mellem økolo-
gi og teknologi. i forbindelse med vores miljøledelses politik, stræbe vi ikke kun efter 
at give vores kunder nyttige produkter og tjenester, men også for at minimere deres 
miljøpåvirkning og samtidig maksimere deres økonomisk værdi. Endvidere har vi define-
re “miljøpåvirkning” i bredeste forstand, til også at omfatte den samlede virkning af alle 
produktets livsfaser - begyndende med udvælgelse af råvarer og komponenter gennem 
udvikling, produktion, distribution, service og afsætning.

om Develop +224
nyt lCd display  
som iPhone og iPad
• perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter 

+100 Bypass
• print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

tilbehør:
• Fax
•   kasette bank 2x500 ark  

el. 1x2.500 ark
•  intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  scan software til OCr,  

Word, Excel

Højeste kreditværdighed
Soliditet 2013

Develop +224 ee


