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FOKUS  Sydfyn / Svendborg & Langeland

TEMA Byggeri & renoveringsopgaver
Anlæg & vedligeholdelse
Julearrangementer & firmagave
Uddannelse
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Region Syd

Intego / Skarø Is
Side 24-25

Side 4-5

Svendborg Erhvervsskole Side 37

Hotel Christiansminde Side 9

 SKF Economos Danmark Side 13

Garant Ringe Side 15

Nyt Syn - Wichmann Optik Side 7

Side 31

Svendborg Kommune/Torvet

Ramsherred 5 ·  5700 Svendborg · Tlf. 62233000  

www.svendborg.dk

Sydfyns VVS Side 23
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Region Syd

Pers Auto, Automester Side 26

Skjold Burne, Svendborg Side 21

J.E.Larsen VVS Engros  Side 14

Dyhrs Gulvafslibning Side 12

TTS Side 22

Boligselskabet Langeland Side 33

Sydfyns Fri Fagskole Side 35
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Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg
skovmortensen@gmail.com

Tlf. 2164 9368

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 2164 9368

Alle former for

GRAVEARBEJDE

SALG & SERVICE 
AF NYE OG 
BRUGTE SCOOTER

• Salg og reparation af havemaskiner  
• Cykler og El-cykler  
• Scooter-, MC- og ATV-tilbehør

Åbningstider: Mand.-fred. 8.00-17.00 · Lørd.-sønd. efter aftale

Ring og få 
et godt 
tilbud

Spodsbjergvej 147 b · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 20 22 18 88
martin@scootermartin.dk · www.scootermartin.dk

SALG & SERVICE 
AF NYE OG 
BRUGTE SCOOTER

Tømrer- & 
Snedkermester Jan Olsen
Blandebjerg 2 · 5900 Rudkøbing
Tlf.: 42915676

25 ÅRS ERFARING

Tilbyder bl.a.:
• Køkkener
• Om- og tilbygninger
• Specialopgaver
• Ring for tilbud…

WWW.SØREN-MURER.DK
• Murerarbejde
• Facaderenovering
• Badeværelse
• Byggaranti

Hundstrupvej 44 · 5771 Stenstrup
Tlf.: 52 49 18 24
E-mail: hundstrupvej@mail.dk
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Vito 110 Works Lang  (95 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.395 kr.

Kampagnepris:  149.900 kr.

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

Læs mere 
om leasing 
af Vito 110

CHOKPRIS!
Lease en Vito 110 Works 
til kun 1.395 kr./md.

Vito 110 CDI Works Lang
E5 motor (95 HK), el-ruder, airbag, bænksæde, 
6-trins gearkasse og  ASSYST service  computer 
med service intervaller op til 30.000 km.

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio med Bluetooth 50 kr.

Mercedes-Benz Vito er stærk, økonomisk og 
 komfortabel. Giv den noget  arbejde. Det klarer den 
problem løst i en fart. Med finansiel leasing får du lave 
etableringsomkostninger, mere likviditet til din daglige 
drift og fuld brugsret over bilen. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos P. Christensen®, får du 
samtidig 2 års garanti uden kilometer-begrænsning. 

Vil du vide mere om leasing af Vito, så kontakt 
P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autori-
serede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Vi 
er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Besøg en af vores salgsafdelinger 
eller se mere på pchristensen.dk/vito110

Bemærk: Kun få biler på lager.

Alle priser er ekskl. moms, leverings  omkost ninger (3.680 kr.) og doku-
mentomkostninger (2.950 kr.). Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager 
forbehold for fejl og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. 
moms jf. nuværende regler. Tilbuddet gælder, så længe lager haves.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30
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Hvad kan vi gør for dig? 
Vi lægger vægt på at være totalleverandør til vo-
res kunder, og dermed e� ektivt, nemt og hurtigt 
kunne levere de produkter, kunderne efterspør-
ger via vores kompetente logistikafdeling.
Materialer til alle faser i byggeriet lige fra træ, 
mursten, belægning, søm, skruer, værktøj til 
erhvervsbeklædning er alle faste lagervarer 
hos os og kan med kort varsel leveres til dit 
byggeprojekt, uanset om opgaven ligger hos 
entreprenøren, anlægsgartneren, murer- eller 
tømrermesteren.
Også til “gør-det-selv manden” har vi et bredt 
sortiment i vores Byggecenter.
Vi yder altid faglig ekspertise krydret med kva-
li� ceret rådgivning af vores specialuddannede 
medarbejdere, som hjælper dig med valg af det 
rigtige produkt.
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 mod-
spil til dine ideer, og vi ser bestemt muligheder 
frem for begrænsninger. Vores interne slogan er 
”Ene er vi gode, sammen er vi bedst”.
Det betyder for dig, at 90 medarbejdere hos 
XL-BYG Jens Schultz a/s står sammen om at give 
dig den bedste oplevelse.

Hvad betyder vores medarbejdere 
netop for dig?
Vi ved at én af de vigtigste faktorer i en virksom-
hed er medarbejderne. Vi er stolte af vores med-
arbejdere, og langt de � este har arbejdet i vores 
virksomhed i ganske mange år. Vi kan faktisk 
skilte med at stort set alle ansatte i XL-BYG Jens 
Schultz a/s er 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 nogle små projekter 
derhjemme. Du kender uden tvivl mange af vo-
res medarbejdere og langt hen ad vejen, kender 
de måske dig og dine krav samt forventninger til 
god og reel kundeservice.
Vi ved, hvad vi taler om…

Troværdig og seriøs samarbejds-
partner!
Det er ambitionen hos XL-BYG Jens Schultz 
a/s, 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 
e� ektivt som muligt. Det vil vi gøre ved at sikre, 
at håndværkeren kan få de rigtige varer til rette 
tid, kvalitet og pris. I kraft af at vores medarbej-

dere har været mange år i virksomheden, er der 
etableret en stærk relation til vores store kunde-
� ade. Det gode samarbejde afspejles bl.a. i, at 
til den årlige Håndværkermesse på Odensevej 
i september blev besøgt af 16 leverandører og 
800 besøgende gæster. 

Flere fælles synergier – dermed 
� ere fordele for dig!
XL-BYG Jens Schultz a/s er Sydfyns og Lange-
lands største og eneste lokalt ejet trælastvirk-
somhed, og det er vi stolte af! 
Vi dækker bredt, i og med vi er godt repræ-
senteret på hele Sydfyn. Vores Pro�  afdeling 
på Odensevej, Svendborg, betjener primært 
erhvervskunder, i modsætning til vores Byg-
gecenter på Nyborgvej, Svendborg, der står for 
det private segment. En kombination � nder vi i 
vores afdeling i Rudkøbing, hvor både erhvervs- 
og privatkunder betjenes.
Yderligere på Odensevej ligger JS Byggeudstil-
ling. Et 600 m2 stort inspirationscenter med alt 
inden for byggematerialer. Udstillingen er én 
af de største på Fyn. Ønskes der inspiration til 
have, terrasse eller indkørsel vil et besøg i vores 
udendørs � iseudstilling være et besøg værd.  

Når du handler hos XL-BYG Jens Schultz a/s og XL Byggecenter, bakker du 
ikke bare op om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikrer dig også altid 
faglig ekspertise, god service og inspiration samt at gøre en god handel.
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XL-BYG – GØR DET ORDENTLIGT

 SERVICE
VIFTEN

WWW.XL-BYG.DK

JS Stefan Lund Hansen

ERHVERVSBEKLÆDNING Sta� an Petersen

EKSTERN SALG Henrik Ditlevsen

VÆRKTØJ OG BESLAG

Materialer tæt på arbejdsstedet 
med XL-VIP kort!

XL-VIP kortet er svaret på den professionelle håndværkers be-
hov for � eksibilitet og e� ektivitet. Kortet tager afsæt i din lokale 
samhandelsaftale med XL-BYG Jens Schultz a/s. 

Med XL-VIP kortet kan både håndværksmesteren og svende 
hente materialer i alle XL-BYG PROFFCENTRE i hele Danmark – 
uanset hvor byggeprojektet foregår. 

Selve faktureringen sker igennem XL-BYG Jens Schultz a/s. Der 
modtages altså kun faktura fra ét sted og styringen af materia-
leforbruget på det enkelte byggeprojekt bliver enklere.

Dette fordelagtige XL-VIP kort kan bestilles hurtigt og nemt 
hos XL-BYG Jens Schultz a/s.  
Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

Kontakt os på Odensevej 116 i Svendborg

Vi ved, hvad vi taler om… 

Besøg i øvrigt også 

XL-BYG Jens Schultz a/s på: 

Nyborgvej 2 i Svendborg

Schnohrsvej 40 i Rudkøbing

Vi kender de udfordringer, du som håndværksmester har 
i din hverdag. Vi ved, tiden er knap, og det er vigtigt, du får 
den service og de varer, du har brug for. 
Derfor har vi en ”Servicevifte” af 14 professionelle services, 
som kan spare dig for endnu � ere penge 
og gøre din hverdag nemmere. 

Vi har en hel vifte af services til dig, 
der forbedrer din bundlinje!

Materialer tæt på arbejdsstedet 

APP til vinduesopmåling

Nem fakturering af forbrugsvarer til dine kunder

XL-VIP sikrer dig en ordentlig rabat i hele landet

Få din egen PROFF-butik på byggepladsen

Få dine forbrugsvarer i XL-BYG og spar tid

Alle dine forbrugsvarer lige ved hånden

Salgsbrochurer til dig

Alt i arbejdstøj

Vis og sælg energiløsninger til dine kunder

Information om produktnyheder

Nyhedsbrev med skarpe tilbud

Gå-Hjem møder for håndværkerkunder

Forbrugsvarer - altid på lager til den rigtige pris

Udstillinger til inspiration 
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk

Flyt ind hos os!

Vidste du at:

* Du hos FaB for under 10 kr. 
om måneden kan sikre dig en 
hurtig adgang til en bolig, når 
behovet opstår.

* FaB er i gang med at moder-
nisere ca. 2.500 af vores knap 
9.000 boliger, som de kom-
mende år bliver klar til dig og 
din familie.

* At FaB er det eneste boligsel-
skab, hvor du på én venteliste 
får adgang til knap 9.000 boliger 
på hele det fynske fastland.

* FaB har indgået partnerskaber 
for at fremme beskæftigelsen 
på Fyn.

* Arbejder sammen med Syd-
dansk Universitet om boliger 
til udenlandske studerende og 
forskere.

I Fyns almennyttige Boligselskab har vi gode erfaringer 
med at bygge boliger, som både skaber en øget bosæt-
ning i kommunen, og som samtidig styrker beskæftigelsen 
i lokalområdet. 

“Vi bygger boliger, som vi selv vil bo i ! 
Og vi bygger boliger til alle”

Herudover er det afgørende for os, at vores boliger 
lever op til de nyeste energikrav - men uden at gå på 
kompromis med en nutidig arkitektur. 

* 
Ti

dl
ig

er
e 

17
5 

kr
. i

 o
pn

ot
er

in
gs

ge
by

r o
g 

12
5 

kr
. å

rl
ig

t i
 a

jo
ur

fø
rin

gs
ge

by
r. 

N
u 

ku
n 

99
 k

r. 
pr

. å
r. 

 

 99,-for at blive ansøger

*



Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 30 01 

svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

30 års Jubilæum 
  - med over 100 års erfaring
Optiker Kim Wichmann 
og de fi re faste medar-
bejdere i Kattesundet i 
Svendborg udgør i dag 
et videncenter for optik. 
Synstest og fremstilling 
af brilleglas er nået så 
langt, at man kan afsløre 
nedsatte afbildningsfor-
hold, som aldrig tidligere 
er blevet korrigeret.

- Vores fag er i en fortsat riven-
de udvikling. I de 30 år, jeg har 
været selvstændig, har kravene 
til uddannelse og ikke mindst 
til fortsat efteruddannelse og 
kursusvirksomhed aldrig været 
større. Jeg har selv været i bran-
chen i 43 år, og en af medarbej-
derne har hele 44 års erfaring at 

trække på. Tilsammen udgør vi 
fem i Nyt Syn i Kattesundet et 
videncenter med langt over hun-
drede års samlet erfaring.
Kim Wichmann peger på, at kra-
vene til viden og udstrakt service 
også kræver forsatte investerin-
ger i den nyeste teknologi.

Avanceret udstyr
- I efteråret 2012 fik vi det 
avancerede Zeiss i.Profiler til 
synstest, siger Kim Wichmann. 
Nøjagtigheden i almindelige bril-
leglas regnes normalt med 0,25 
dioptri.  Med Zeiss i.Profiler kan 
vi præstere en nøjagtighed ned 
til 0,01 dioptri. 
- Udstyret overtrumfer de gæng-
se metoder, som de fleste bril-
lebrugere kender til. Med den 
nye teknologi kan vi nå noget 
nær det perfekte resultat ved 
en synsprøve. I dag ved vi, at to 
tredjedele af brugerne ser kla-

rere og skarpere med glassene 
i.Scription fra Zeiss.
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.

Kontaktlinser som speciale
- Vi har en række specialer, som 
er kommet til at fylde mere i 
vores hverdag, siger Kim Wich-
mann. Jeg arbejder selv med kon-
taktlinser som flerstyrkelinser, 
og vi arbejder også med specielle 
linser, der kun bruges om natten, 
siger Kim Wichmann. Under søv-
nen sker der en forandring med 
øjets hornhinde, der gør, at man 
ikke behøver at gå med linserne 
om dagen.  
- Vi skal også have indgående vi-
den om øjensygdomme. Vi har et 
godt samarbejde med øjenlæger-
ne og øjenafdelingerne på de sto-
re sygehuse. Den viden og indsigt 
giver vore kunder stor tryghed.
Kim Wichmann peger også på 

den mere æstetiske side af er-
hvervet. Briller er også mode. 

Familien med på råd
-Vi skal naturligvis også inte-
ressere os for den side af sagen. 
Både når vi køber ind og ikke 
mindst, når vi skal rådgive vore 
kunder. Der er mange spænder-
ne stel på hylderne, og det er eks-
tra fornøjeligt, når hele familien 
tropper op for at vælge et stel til 
mor eller far eller for at få et ud-
valg med hjem.
- Det er vigtigt at kunne føle sig 
tryg, når man skal investere i en 
ny brille. Vi kan tilbyde de stel, 
der klæder vores kunder, og gøre 
dem klogere på, hvad der skal til 
for, at de kan se bedre og løse de 
synsmæssige problemer, de har, 
siger Kim Wichmann.

Jubilæum
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Det store spring blev en succes

Efter at have arbejdet 
som tømrersvend i 30 år 
sprang Jørgen Hansen 
for to år siden ud som 
selvstændig – Og det 
har tømrermesteren 
fra Jørgens Tømrer- og 
Snedkerforretning ikke et 
øjeblik fortrudt.

-Selvfølgelig var det et stort 
spring pludselig at blive selv-
stændig. Men jeg var blevet 
arbejdsløs som 51-årig og så 
tænkte jeg: skal det være, skal 
det være nu. I dag fortryder jeg 

ikke et sekund, at jeg startede 
mit eget firma op. Sådan siger 
den 53-årige tømrermester Jør-
gen Hansen fra Tranekær. 
Han er i dag indehaver af fir-
maet, Jørgens Tømrer- og Sned-
kerforretning, der blandt andet 
de senere år har stået for en del 
ombygninger af sommerhuse.
-Ja, vi holder til tæt på et som-
merhusområde, så vi har haft 
meget arbejde i den forbindelse. 
Ikke kun med ombygninger men 
med alle mulige former for sned-
ker- og tømrerarbejde, siger tøm-
rermesteren, der i dag glæder sig 
over at have en fyldt 
kalender.

Gode kunder  
og mange  
opgaver
-Når man starter nyt 
firma op har man 
naturligvis altid be-
tænkeligheder ved, 
om forretningen kan 
løbe rundt. I dag må 
jeg konstatere, at det 
kan den heldigvis. Vi 
har mange gode kun-

der og mange spændende opga-
ver foran os. Jeg har i dag en lær-
ling ansat i firmaet og har også 
tidligere trukket på min søn, der 
ligeledes er tømrer-uddannet, 
men nu er under videreuddan-
nelse som konstruktør, fortæller 
Jørgen Hansen. Der i øvrigt har 
måttet vende sig til en markant 
ændring i livet som selvstændig.
--Ja, det med de 8 timers ar-
bejdsdage er slut. Når dagen er 
omme, venter de administrative 
opgaver, så en arbejdsdag på 10 
timer ikke unormal. Men det har 
jeg vænnet mig til nu.

Jørgen’s Tømrer- og Snedkerforretning · Stoense Udflyttervej 16, Stoense Udfl. · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 11 89
Mobil: 25 14 89 04 · jts-hansen@hotmail.com · www.jts-hansen.dk

Svane Køkkenet, Odense · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf. 6617 5678
www.svane.com · E-mail: odense@svane.com

Boligforeninger og 
private vil have nye og 
moderne køkkener. Hos 
Svane Køkkenet i Odense 
har man fået travlt - ikke 
mindst med individuelle 
løsninger til almennyt-
tige boliger.

- Vi øger vores salg af køkken-
indretninger måned for måned, 
siger direktør Carsten Eriksen, 
Svane Køkkenet i Odense. Vi har 
lagt krisen bag os. Skal vi sige 
noget godt om krisen, så er det, 
at den har givet forbrugerne og 
boligejerne særdeles lave renter.
Når Carsten Eriksen skal måle 
fremgangen, så peger han på, 
at virksomheden fra at kunne 

Lav rente øger salget af 
kvalitetskøkkener

beskæftige fire mand i 2010 nu 
er oppe på 12 garvede medarbej-
dere.
- Når der skal investeres og fi-
nansieres langsigtet, så forlan-
ger både boligselskaber og privat 
boligejere høj kvalitet for penge-
ne, og der hjælper den lave rente 
meget til, at man vælger med øje 
for kvalitet.

Håndværkere

Foruden salg til nybyggeri, reno-
vering i den almennyttige sektor 
og salg til private, så hører lokale 
håndværkere over hele Fyn også 
til kundekredsen hos Svane Køk-
kenet. - De kommer med kunder-
ne, og vi bliver dermed en vigtig 
underleverandør. Vi kan vise for-
skellige løsningsmuligheder, som 

så leveres til håndværkeren, der 
tager sig af den videre proces, si-
ger Carsten Eriksen. 
- Et Svane køkken er ikke kun et 
madværksted, men et opholds-
rum for familien, og det gælder 
også, når man har gæster. Det 
stiller særlige krav til design og 
kvalitet.
 

Dansk design og kvalitet
- Svane Køkkenet er dansk de-
sign og dansk produceret, siger 
Carsten Eriksen. Vi kan lide 
godt håndværk både i valget af 
materialer, måden vi producerer 
på, og de medarbejdere, som vi 
har ansat. Vore medarbejdere i 
Odense har alle mellem seks og 
30 års erfaring i branchen.
-Vores indretningskonsulenter 
guider kunden gennem hele pro-
cessen fra de første tanker og 
ideer, til køkkenet står klar til 
brug. Det gælder såvel nybyggeri 
som renovering, hvor vi i dag har 
de fleste opgaver. Her er kravet, 
at nedtagning af det gamle køk-
ken og opsætning af det nye sker 
hurtigt og effektivt.



Christiansmindevej 16 · Svendborg
Tlf . 62 21 90 00 · www.christiansminde .dk

booking@christiansminde .dk
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Naturen er med i det hele
- naturligvis

Hele året rundt blander 
naturen sig i livet og 
maden på Hotel 
Christiansminde 

I mere end 150 år har Hotel Chri-
stiansminde ligget på sydsiden 
af det smukke Sydfyn, omkran-
set af græsmarker, økologiske 
arealer med grøntsager og gamle 
frugtplantager.
Christiansminde ligger stadig 
lige afslappet med fødderne i 
vandkanten, med udsigt over det 
sydfynske Øhav,  Svendborgsund 
og med naturen indenfor række-
vidde.
Derfor er Christiansminde er 
helt naturligt og smagfuldt sted 
at være til, understreger direk-
tør Holger Brodersen:
”Her kan man trække stikket 
ud, reflektere over livet og glæde 
sig til at kunne nyde gode, lokale 
råvarer, som vi hele tiden har i 
højsædet i køkkenet”.
Christiansminde er ikke ”bare” 
et førsteklasses hotel med fire 
stjerner.
Det er også et mindre resort med 
femstjernede møde- og konferen-
cefaciliteter, restaurant, lounge, 
festlokaler og store lyse moderne 
værelser med te-køkken.
”Uanset om man er til møde, 

til konference eller bare har en 
pause i det travle liv, har vi de re-
kreative rammer. Mange bruger 
også vores udendørs faciliteter 
til deres møder eller til at få ny 
energi efter et møde”, siger di-
rektøren.

Krydret udvikling
Da chefkok Anders Granhøj trak 
i arbejdstøjet for et par år siden, 
omsatte han sine mange år som 
gourmetkok bl.a. i det franske 
til det sydfynske område, og har 
formået at udvikle adskillige 
fantastiske madoplevelser. 
Uanset om man kigger på jule-
menu, søndagsmenu eller menu-
kort over hverdagens smagfulde 
fristelser, kan man være sikker 
på, at hans ekspertise og nogle 
af områdets ca. 300 urter sætter 
krydderi på maden.
”Vi har en holdning til vores 
madkultur. Den hviler på gode, 
danske råvarer med smag. Vores 
gæster skal have det bedste fra 
de lokale leverandører. På den 
måde medvirker vi til en bære-
dygtig produktion på Sydfyn”, 
udtaler han.
Direktøren supplerer:
”Det er selvfølgelig i orden, at vi 
danskere eksporterer vores pro-
dukter til udlandet, men vi skal 
også selv huske at nyde dem”.

At lytte til, hvad gæsterne øn-
sker, er en del af kulturen på 
stedet.
Derfor udvikles tilbudene hele 
tiden – med sundet, skoven, 
Svendborgsundbroen og solen 
som gratis og nærværende inspi-
rationskilder.

Naturlig natur
Et ord som ”gårdbutik” kommer 
på bordet:
”Vi er ikke et luksushotel. Vi er 
et hotel, et resort i pagt med na-
turen. Gårdbutik-tankegangen, 
de små produktioner med den 
gode smag, har fået en gevaldig 
renæssance.
Det samme har lysten til at være 
i naturen:
”Interessen for at være i naturen 
er meget stor. Man kan vågne i 
den med Qi Gong på stranden. 
Man kan gå ture i den, løbe, 
cykle, fiske, padle eller dykke 
måske.
”Man kan f.eks. på vores strand-
safari blive klogere på, hvad der 
kan spises i naturen, mens man 
er derude. Man kan lave mad 
over bål, med årstidens udbud 
af urter. Eller man kan holde 
julefrokost med vandretur og 
god mad, så naturen er lige til at 
bruge”, siger Holger Brodersen.
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Skræddersyr dine forsikringer

Ikke to tilværelser er ens. Så selv 
om du og din nabo måske begge 
er 45 år, kan der være stor forskel 
på det liv, I lever.
Det ved medarbejderne hos GF 
Sydfyn i Svendborg.
Derfor sidder de parat til at 
skræddersy de forsikringer, der 
passer til netop dit liv og din 
hverdag, uanset om du er single, 
ung, ældre eller har familie.
”Vi tilbyder individuelle løsnin-
ger, og vi gør det tæt på vores 
kunder. Vi har nemlig valgt at gå 
mod strømmen. Hvor andre for-
sikringsselskaber rykker ind på 
få adresser, har vi valgt at gå den 
modsatte vej. Vi rykker ud til lo-
kalområdet, for vi vil være en del 
af det lokalsamfund, der omgiver 
os”, siger bestyrelsesformand 
Jørgen Bremholm.

Lokal medspiller
Sammen med sine medarbejdere 
har han mødt ind på Mølmarks-
vej 198 i den vestlige del af Svend-
borg i et års tid.
At være en lokal medspiller er 
nemlig en af de leveregler, GF 
Sydfyn har:
”Vi er blevet utroligt godt modta-
get, og vi oplever en stor tilfreds-
hed blandt vores kunder med, at 
vi er i nærheden af dem”.
De to hvide bogstaver, GF, som 
står på en forårsgrøn baggrund 
og udgør forsikringsselskabets 
logo, er en forkortelse af Gruppe-
Forsikring.
Navnet blev skabt i 1960’erne, og 
bygger på  at løfte i flok og dele 
i flok. Selskabet skal nemlig ikke 
tjene penge til aktionærer men til 
medlemmerne selv.

”Det betyder, at vi kan give kun-
derne forsikringer for alle pen-
gene. Vi løfter i flok og vi deler i 
flok.
”Jo færre skader, vi har, jo flere 
penge sender vi tilbage til kun-
derne, når året er gået”.
Det kan kunderne li’. Derfor top-
per GF Forsikring på hitlisten 
over tilfredshed blandt kunderne.
Den seneste EPSI-undersøgelse, 
som er et år gammel, giver GF 
Forsikring en førsteplads med en 
score på 82,4 point.
”Det betyder, at vi har de mest 
tilfredse kunder blandt de forsik-
rings-selskaber, der henvender 
sig bredt til danskerne, og det er 
vi stolte af.
”Hos os er kunderne i centrum. 
Vi sælger ikke hyldevarer i me-
tervis. Vi sælger varer, der passer 

til hver enkelt kunde, og vi gør en 
kæmpe forskel, når vi ser på det, 
der står med småt”.

Lokale ansigter
Medarbejderne på kontoret i 
Svendborg bor næsten alle i lo-
kalområdet.
”Det smitter også af på tilfreds-
heden, og selv om vi er vant til 
at flere og flere ting skal løses 
via Internettet, holder kunderne 
meget af, at der er et menneske 
af kød og blod, man kan snakke 
forsikringer med.
”De mange, der kommer ind på 
kontoret, fortæller os, at vi er det 
gode selskab, som de godt vil være 
med i”, siger Jørgen Bremholm.

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 24 41 04
E-mail: gf-sydfyn@gfforsikring.dk · Web : www.gfsydfyn.dk

Et-års dag med kontoret i Svendborg er fejret med medvind, nærvær og lokale medarbejdere

Facaderensning og 
sandblæsning

af huse og bygning m.m.

RUST tærer på 
gensalgsprisen 

prisen, når bilen skal skiftes. Der 
er efter hans opfattelse i virke-
ligheden ikke tale om en udgift, 
men en investering, som kommer 
igen. - Vi har indført videodoku-
mentation af vores TekTrol -Anti 
Rust-behandling, siger han. Den 
er både forhandlere og bilisterne 
rigtig glad for. Videodokumenta-
tionen er vores garanti for første-
klasses arbejde i en branche, hvor 
det er svært for kunden at få et 
klart billede af kvaliteten.

TekTrol – Anti Rust i 
Svendborg har travlt med 
de små prisbillige biler, 
hvor der er sparet på 
rustforebyggelsen. Video 
dokumenterer investerin-
gen.

Der kommer salt på forruden, 
når det går derudad. Det kan 
man fjerne med sprinkler og 
vinduesviskere. Anderledes er 
det med den salt, der i denne tid 
sætter sig konstant fortærende i 
bilers karosserier. Der skal rust 

og tæring forebygges. - Vi oplever 
en stor interesse for antirustbe-
handling i disse år, siger Lars 
Juel Hansen, der er indehaver af 
TekTrol-Anti Rust i Danmarks 
formentligt flotteste rustbeskyt-
telsesværksted på Nordre Ring-
vej i Svendborg.

Nye biler skal behandles
- Der bliver solgt mange nye biler, 
og priskonkurrencen er benhård 
på de små brændstoføkonomiske 
biler. Det betyder, at fabrikkerne 
sparer på rustbeskyttelsen for at 
holde prisen i bund.
- Det ved forhandlerne godt, og 
mange anbefaler derfor også, at 
man allerede på den første tur i 
den nye bil lægger vejen om ad 
Nordre Ringvej. Vi har i hvert 

fald mange, der får foretaget 
rustbeskyttelse hos os. Også 
mange bilforhandlere.

Videodokumentation
Lars Juel Hansen er uddannet 
pladesmed og har set mange ræ-
verøde undervogne i sin tid. Han 
oplever også, at der er stor kon-
kurrence på undervognsbehand-
ling. Han er ikke i tvivl om, at 
rustforebyggelsen øger gensalgs-

Tektrol Anti-Rust Svendborg – Nordre Ringvej 123 – 5700 Svendborg · Tlf.: 62 80 00 48
Mail: - info@tektrolsvendborg.dk -  www.tektrolsvendborg.dk

TekTrol
Mineralolier a/s

LANGELANDS
HUS- & HAVESERVICE

· Flisebelægning
· Beplantning
· Beskæring
· Træfældning
· Maling af facader, 
 døre og vinduer
· Mindre tømrer- og 
 mureropgaver
· Forskellige  
 graveopgaver

Tlf. 62 57 23 29
Mobil 29 40 46 65
Sandby 6 · 5932 Humble

www.langelands-have-service.dk
joop@c.dk
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vi er i nærheden af dem”.
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logo, er en forkortelse af Gruppe-
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bygger på  at løfte i flok og dele 
i flok. Selskabet skal nemlig ikke 
tjene penge til aktionærer men til 
medlemmerne selv.

”Det betyder, at vi kan give kun-
derne forsikringer for alle pen-
gene. Vi løfter i flok og vi deler i 
flok.
”Jo færre skader, vi har, jo flere 
penge sender vi tilbage til kun-
derne, når året er gået”.
Det kan kunderne li’. Derfor top-
per GF Forsikring på hitlisten 
over tilfredshed blandt kunderne.
Den seneste EPSI-undersøgelse, 
som er et år gammel, giver GF 
Forsikring en førsteplads med en 
score på 82,4 point.
”Det betyder, at vi har de mest 
tilfredse kunder blandt de forsik-
rings-selskaber, der henvender 
sig bredt til danskerne, og det er 
vi stolte af.
”Hos os er kunderne i centrum. 
Vi sælger ikke hyldevarer i me-
tervis. Vi sælger varer, der passer 

til hver enkelt kunde, og vi gør en 
kæmpe forskel, når vi ser på det, 
der står med småt”.

Lokale ansigter
Medarbejderne på kontoret i 
Svendborg bor næsten alle i lo-
kalområdet.
”Det smitter også af på tilfreds-
heden, og selv om vi er vant til 
at flere og flere ting skal løses 
via Internettet, holder kunderne 
meget af, at der er et menneske 
af kød og blod, man kan snakke 
forsikringer med.
”De mange, der kommer ind på 
kontoret, fortæller os, at vi er det 
gode selskab, som de godt vil være 
med i”, siger Jørgen Bremholm.

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 24 41 04
E-mail: gf-sydfyn@gfforsikring.dk · Web : www.gfsydfyn.dk

Et-års dag med kontoret i Svendborg er fejret med medvind, nærvær og lokale medarbejdere
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Finka · Tvedvej 98 · 5700 Svendborg · Tlf. 22 51 79 78 · mail@finka.dk · www.finka.dk

- ER KLAR MED DE FYNSKE JULEGAVER

Få inspiration  
og se de Fynske  
lækkerier på  

www.finka.dk

Butikken på Tvedvej 98 
står nu klar med alle de 
lækre Fynske specialite-
ter, der skal bruges til og 
lave en masse flotte jule-
gavekurve til alle private 
og virksomhedskunder. 

Finkas salg af gavekurve, inde-
holdende alt af fynske speciali-
teter - f.eks. specialøl og diverse 
egnsprodukter - er også blevet 
rigtig populære. 
Ikke mindst hos talrige firmaer, 
som f.eks. bruger kurvene til ju-
legaver, receptioner, fødselsdage 
og meget andet.

Vi bruger udelukkende Fynske 
specialiteter i vores gavekurve, 
da vi syntes at der bliver produ-
ceret rigtig mange lækre ting på 
Fyn.
Derudover vil vi rigtig gerne 
være med til og støtte det Fyn-
ske, de Fynske producenter og 
derved være med til og skabe 
nogle nye arbejdspladser og få 
sat gang i Fyn, udtaler Finn Al-
bertsen.
Finka butikken tilbyder også di-
verse ting til hjemmet - herunder 
bl.a. gaveartikler, brugskunst og 
tøj. 
Finn Albertsen har nemlig gjort 
det til sit speciale at opkøbe rest-
lagre rundt omkring, hvorfor 
samtlige varer kan erhverves til 
en god pris.

Finka-butikken på Tvedvej har 
åbent Fredag og Lørdag og er al-
tid til og træffe på Tlf.  22517978 
eller på mail@finka.dk
Til Finka butikken hører også 
en udendørs, selvbetjent gavepa-
villon, hvor man hver dag i tids-
rummet 9-19 kan købe blomster 
og diverse gaveartikler.

Dyhrs Gulvafslibning · Højensvej 133, Egense · 5700 Svendborg · Tlf.: 26 16 19 32
E-mail: info@dgulvservice.dk · Web: www.dyhrs-gulv.dk

FØR EFTER Nylakeret trappe Lakeret kirsebærtræ Lakeret parketgulv

Efter godt og vel et års 
virke med base i Svend-
borg er det alsidige 
gulvfi rma kommet godt i 
gang på Fyn
 

»Jeg er flyttet hertil fra Kø-
benhavn, hvor jeg startede som 
selvstændig i 2006«, fortæller 
indehaver Dennis Dyhr. »Dyhrs 
Gulvafslibning er et seriøst og 
kvalitetsbevidst firma, hvis ak-
tiviteter baserer sig på mere end 

ti års erfaring i denne specialise-
rede branche. En fællesnævner 
for min måde at gribe tingene 
an på er kvalitetsbevidsthed hele 
vejen igennem - både når det 
gælder den håndværksmæssige 
udførelse og de produkter, jeg 
tager i anvendelse. Arbejdet bli-
ver over hele linjen udført med 
de bedste og nyeste teknikker, 
materialer, olie- og laksystemer. 
Blandt andet benytter jeg lakker, 
som er miljøgodkendte i EU-regi 
samt økologisk lak. Med geogra-
fisk udgangspunkt i det sydfyn-
ske område servicerer firmaet en 
bredt funderet kreds af privat-
kunder, virksomheder og offent-
lige institutioner. Dyhrs Gulvaf-
slibning står for høj kvalitet til 
fair priser. Alle interesserede er 

velkomne til at kontakte mig for 
mere detaljeret info«, slutter 
Dennis Dyhr.
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SKF Economos Danmark A/S  · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Mobil: 20 72 38 05 · Tlf.: 65 31 11 27 · Fax: 65 31 11 28
skf.danmark@skf.com · www.skf.com/dk

The Power of Knowledge Engineering

Economos Danmark A/S

”I dag har SKF koncernen over 60.000 ansatte i 164 lande verden 
over, og vores kerneværdier hedder kvalitet, holdbarhed og hurtig le-
vering.”, fortæller direktør Peter Jørgensen.

Tætninger til alle industrigrene
”Vores primære speciale er hydrauliske tætninger/pakninger i termo-
plastisk materiale – typisk fra 03-600 mm i diameter. Kundekredsen 
består blandt andet af fødevare- og medicinalindustrien samt det ma-
ritime marked. Sortimentet spænder fra ekstremt små tætninger til 
insulintappemaskiner til enorme tætninger til bovporte, broklapper 
og entreprenørgrej. Vi arbejder konstant på at videreudvikle og tilpas-
se vore produkter og forretningsgange til alle grene af industrien.”

De næste 100 år
”SKF Economos Danmark A/S står for udvikling af innovative løs-
ninger til fremme af vore kunders konkurrencedygtighed – ikke kun 
i dag og i morgen, men langt ud i fremtiden”, fortsætter Peter Jør-
gensen

Fordobling af produktionskapaciteten
”SKF Economos Danmark A/S kan glæde sig over en generelt stigende 
efterspørgsel på sine produkter.. I kraft af en unik produktionstek-
nologi går der som regel ikke mere end en time fra vores modtagelse 
af en hasteordre, før varen er klar til levering. Vi har i øjeblikket en 
personalestab på ti dygtige og engagerede medarbejdere, og lokale-
mæssigt råder vi over omkring 1100 m2 til produktion, lager og ad-
ministration.”

Øget fokus på udlandet
”SKF Economos Denmark A/S er markedsførende, når det gælder 
paknings- og tætningsløsninger af høj kvalitet, designet efter kun-
despecifikke krav. Vores fokus på leverancer til danske virksomheder 
i udlandet er øget markant - blandt andet i kraft af en betragtelig 
ekspansion på vindenergiområdet.

Nyborg-virksomheden er specialiseret i industrielle tætningsløsninger og pakninger  
og er en del af den verdensomspændende SKF koncern
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SPECIALPRIS

SPECIALPRIS

J.E.Larsen VVS Engros · Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg · Tlf:  62 22 45 45 · Fax: 62 22 92 56
j.e.larsen@vvssalg.dk · www.vvssalg.dk

VVS EN GROS I SVENDBORG:

Kodeordene er 
professionel vejledning
For indehaveren af VVS EN 
GROS i Svendborg, Steffen Lar-
sen Smidt, er flere parametre 
vigtige, når kunder skal vejledes 
om de helt rigtige VVS-produk-
ter.
--Vi har et stort salg til såvel 
fagfolk som private. Og i hver 
handel lægger mit uddannede 
personale og jeg meget vægt på, 
at rådgivningen er professionel.  
Det gør sig gældende i alt lige fra 
valg af det enkelte produkt til 
eksempelvis mere komplicerede 
helhedsløsninger, siger Steffen 
Larsen Smidt, der har mere end 
15 års erfaring med vvs-vejled-
ninger. 
--For os handler vejledning også 
om, at vi kun præsentere kun-
derne for de absolut bedste pro-

dukter. Vi fører kun mærkevarer 
og kvalitetsprodukter, under-
streger han.
VVS EN GROS’ mangeårige vir-
ke i Svendborg betyder også, at 
virksomheden har et stort net-
værk blandt fagfolk.
--Vi har mange rigtigt gode sam-
arbejdspartnere, som vores pri-
vate kunder også kan få glæde 
af, hvis de står og mangler en 
fagmand.  Eksempelvis blandt 
smede og VVS-installatører, si-
ger Steffen Larsen Smidt, der 
samtidig understreger, at hans 
forretning – trods navnet – i dag 
har mange privat- kunder.
-Uanset om du er fagmand eller 
privatkunde går du altid efter 
den bedste vejledning. Og den 
tror vi på, vi giver….
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store  
flyttedag

Uge 37-38   

Mandag d. 8. sep. til  

onsdag d. 17. sep.

Vi har åbent for  

ekspedition 

men vi roder lidt...

Uge 38   

Torsdag d. 18. sep.

KÆMPE 

ÅBNINGSSALG

Åbningstider: 
MANdAG - ONSdAG: 9.30 - 17.30 
TOrSdAG: 9.30 - 18.00 · FrEdAG: 9.30 - 17.30
LørdAG: 10.00 - 13.00

garant ringe aps
Gørtlervej 4             8
5750 ringe · 62 62 18 43

VI FLYTTER FRA  

GØRTLERVEJ 4 TIL

GØRTLERVEJ 8

Garant 
  Ringe ApS

Efter en stor renovering 
og ombygning har det ny 
Garant Ringe, der er et 
100 % ejet datterselskab 
af Kene Holding, slået 
dørene op og budt 
sin store midtfynske 
kundekreds velkommen i 
de velindrettede lokaler 
på Gørtlervej 8

”Med Kene Holding har Garant 
Ringe fået ny ejerkreds”, fortæl-
ler Kene koncernens direktør 
Søren Pristed. ”Vi er glade for, at 
forretningens tidligere indehaver, 
Bo Jeppesen, er gået med over i 
den ny virksomhed, hvor han nu 
er ansat som salgschef. Bo er et 
aktivt menneske, som tager del i 
hele lokalområdets liv. Blandt an-
det er han tidligere formand for 
Ringes håndværks og industri-
forening og har stor viden om det 
midtfynske erhvervsliv. Kunder-

ne vil også fremover kunne møde 
den erfarne branchemand Jens 
Højvang, som med 18 års virke er 
et kendt ansigt i Garant Ringe.” 

El og bygnings-
service fra Kene
”I forbindelse med renoveringen 
og ombygningen af Garant Rin-
ges ny domicil har det været nær-
liggende at benytte Kene Koncer-
nens egne håndværksmæssige 
ressourcer, som har stor viden og 

erfaring på dette område”, fort-
sætter Søren Pristed. ”Det store 
projekt, der blandt andet betød 
helt nye gulve og elinstallationer 
overalt i bygningen, varetoges 
af Kene Bygningsservice ApS og 
Kene El-Teknik ApS, der hver 
især er højt specialiserede inden-
for deres respektive fagområder. 
Renoveringen påbegyndtes primo 
september og kørte frem til butik-
kens åbning den 18. september.”   

En spændende og harmo-
nisk indkøbsoplevelse
”Vi er glade for flytningen til 
de ny lokaler, hvor vi allerede er 
faldet rigtigt godt til”, beretter 
butikschef Arne Mathiesen, Ga-
rant Ringe. ”Indenfor vores pro-
duktmæssige hovedkategorier, 
som er tæpper, trægulve og andre 
belægningstyper samt gardiner 
og solafskærmning, er de ny ud-
stillingsfaciliteter opbygget i ty-
deligt adskilte sektioner. På den 
måde guides vore kunder sikkert 
igennem vores store udvalg og får 
en på én gang spændende og har-
monisk indkøbsoplevelse.” 

Specialister i 
god kundebetjening
”Vi prioriterer et højt serviceni-
veau og er på det nærmeste spe-
cialister i god kundebetjening”, 
siger Arne Mathiesen. I den 
travle hverdag sætter vi en ære 
i at kunne yde vores kunder den 
bedste vejledning og informa-
tion omkring butikkens mange 
spændende kvalitetsprodukter.  
Vores dygtige medarbejdere hol-
der sig løbende opdaterede med 
den seneste viden, og i kraft heraf 
kan de hele tiden yde kunderne 
den bedste service og rådgiv-
ning omkring alle produkter – 
fra gulve & klinker til plissé og 
solafskærmning. Sidst men ikke 
mindst er et vigtigt særkende 
for Garant Ringe forretningens 
kundevenlige placering, kun 100 
m fra motorvejsafkørsel 13 Ringe 
C. Kig ind i Garant Ringe og gå 
på oplevelse i vores spændende 
kvalitetssortiment. Alle er vel-
komne ”, slutter Arne Mathiesen.

store  
flyttedag

Uge 37-38   

Mandag d. 8. sep. til  

onsdag d. 17. sep.

Vi har åbent for  

ekspedition 

men vi roder lidt...

Uge 38   

Torsdag d. 18. sep.

KÆMPE 

ÅBNINGSSALG

Åbningstider: 
MANdAG - ONSdAG: 9.30 - 17.30 
TOrSdAG: 9.30 - 18.00 · FrEdAG: 9.30 - 17.30
LørdAG: 10.00 - 13.00

garant ringe aps
Gørtlervej 4             8
5750 ringe · 62 62 18 43

VI FLYTTER FRA  

GØRTLERVEJ 4 TIL

GØRTLERVEJ 8

Butikschef Arne Mathiesen. Kene’s tømre, maler og elektriker.

Koncerndirektør Søren Pristed lykønsker 
butikschef Arne Mathiesen med de nye lokaler.
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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

www.subaru.dk Eggertsvej 3   •   Humble   •   Tlf. 62 57 12 72  •  www.rodgaardbiler.dk 

375.900,-
Subaru Forester fra

Som varevogn 219.900 kr + moms

299.900,-
Subaru XV fra

Som varevogn 194,900 kr + moms

375.900,-
Subaru Forester fra

Som varevogn 219.900 kr + moms

299.900,-
Subaru XV fra

Som varevogn 194,900 kr + moms

Subaru Forester Subaru XV

(6MT, 4-AWD)

DIMENSIONER: L x B x H: 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

MOTOR: 4-cylindret Boxerdiesel med turbo, DOHC, 16 ventiler

SLAGVOLUMEN: 1.998 cm3

MAKS. EFFEKT: 147 hk (108 kW) / 3.600 o/min.

MAKS. MOMENT: 350 Nm / 1.600–2.400 o/min.

(6MT, AWD)

DIMENSIONER: L x B x H: 4.450 x 1.780 x 1.570 mm

MOTOR: Boxerdiesel med turbo, 4-cylindret, DOHC, 16 ventiler

SLAGVOLUMEN: 1.998 cm3

MAKS. EFFEKT: 147 hk (108 kW) / 3.600 o/m

MAKS. DREJNINGSMOMENT: 

350 Nm / 1.600 – 2.400 o/m

Kør

efteråret

i møde

i en ny bil

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
E-mail: alf@alf-jensen.dk

Små og store opgaver udføres

Jord, kloak, beton, murer- og tømrerarbejde udføres for
private, erhvervs- og offentlige kunder.

Der arbejdes med alt lige fra småreparationer til større opgaver i
fag- og hovedentrepriser.
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PIBESMEDENS DØGNKIOSK
Gammel Skårupvænge 31  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62 22 36 28  ·  Fax.: 62 22 36 98
Bestil på webshoppen: www.dkcig.dk

Besøg vores
W

ebshop
og få dine varer 

sendt direkte
til døren 

til gode priser
Kig ind på . . .
dkcig.dk

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG – TORSDAG:  
Kl. ......................... 6:30 – 22:00

FREDAG & LØRDAG:   
Kl. ......................... 6.30 – 23:00  

SØNDAG:   
Kl. ......................... 6:30 – 22:00

Siden kioskindehaver 
Flemming Bøgild i 2013 
startede DKCIG, der 
fokuserer på import og 
salg af e-cigaretter, har 
der været stor aktivitet 
i fi rmaet, der nu som no-
get helt nyt udelukkende 
henvender sig til profes-
sionelle kunder

”Firmaet DKCIG, der fokuserer 
på e-cigaretter dermed beslæg-
tede produkter, er nu et rent 
en gros foretagende”, fortæller 

Gammel Skårupvænge 31  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62 22 36 28  ·  Fax.: 62 22 36 98Gammel Skårupvænge 31  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62 22 36 28  ·  Fax.: 62 22 36 98

Pibesmedens Døgnkiosk

Flemming Bøgild. ”Det betyder, 
at vi kan koncentrere os 100 % 
om at servicere de mange kio-
sker og butikker landet over, 
der forhandler vores populære 
e-cigaretter, batterier, forstøvere 
og væsker. Generelt er markedet 
for e-produkter i fremdrift, og vi 
oplever en stabil stigning i kun-
detilstrømningen. Det øgede salg 
sker både via hjemmesiden www.
dkcig.dk og i forbindelse med vo-
res besøg ude hos kunderne, hvor 
vi blandt andet introducerer vo-
res nye, spændende e-produkter 

gennem diverse udstillingsmodu-
ler og salgsdisplays.”      

Fremtidens rygning
”Med deres smarte design og far-
vemæssige variationsmuligheder 
har de røgfri e-cigaretter opnået 
stor popularitet blandt 
unge mennesker. Pibe-
smedens e-sortiment 
omfatter alle de 
nødvendige del- og 
tilbehørselemen-
ter – fra væske 

over forstøvere til batterier og 
komplette startsæt. Med e-ciga-
retterne kan man ryge uden at 
udsætte sig selv, sine medmen-
nesker, sit tøj og sine omgivelser 
for tobaksrøg. Vores store udvalg 
appellerer både til nybegyndere 
og erfarne e-rygere, der ønsker 
at variere og udvide deres reper-
toire.  DKCIG fører primært e-ci-
garetter, men produktet fås også i 
pibe-, cerut- og cigarform. DKCIG 
tilbyder 0 mg væske i 20 smags-
varianter, og netop nu er frugt-
smag en meget populær variant. 
Pibesmedens Døgnkiosk har altid 
de sidste ny flavours på lager”, 
afrunder Flemming Bøgild. ”Kig 
ind og få mere at vide om vores 
spændende e-produkter.” 

Varmepumper  
& Klimaanlæg

Dejlige “varmedage” året rundt
... og ingen bekymringer om regning og miljø

MILJØ-  
VENLIG

INVERTER
STYRING

EFFEKTIV 
NED TIL 
-25° C

KUN 
21 dB

SPAR 
OP TIL
75 %

Ekstrem lydsvag

Brugervenlig betjening
 

Flot design

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig 
 

SIMON RISBJERG EL & KØL A/S
Ellehaven 4E · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 50 10 72 · sr@simonrisbjerg.dk · www.simonrisbjerg.dk

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT
- og ingen bekymringer om regning og miljø

El & Køl A/S

SIMON

RISBJERG

Ellehaven 4 E  .  5900 Rudkøbing  .  Tlf. 62 50 10 72

Sydfyns Køleservice

✔  Ekstrem lydsvag
✔  Brugervenlig betjening
✔  Flot design
✔  Driftsikker med lang levetid
✔  Miljøvenlig

- og ingen bekymringer om regning og miljø

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

VI TILBYDER OGSÅ:
✔  El-installation
✔  Varmepumper
✔  Ventilation
✔  Automation
✔  Antenne anlæg
✔  Video overvågning

✔  Hårde hvidevarer
✔  Tyverialarm
✔  Køleservice
✔  Klima-anlæg
✔  Solarventi
✔  Solceller

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret 
varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og 
dit brugsvand året rundt. (Kan anvendes både med 
radiator og/eller gulvvarme.)

Kan anvendes til poolopvarmning om kan tilsluttes 
(kombineres med) ekstern olie- og gaskedel samt 
solpanaler. 

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem

Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale 
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din 
helårs- eller fritidsbolig.

Ring XX XX XX XX

www.jgs-automatic.dk
JGS Automatic 

VARMEPUMPER
www.fujitsu-varmepumpe.dk

- specielt udviklet til det nordiske klima

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder 
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

Fujitsu luft-til-luft varmepumpe
- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
 

Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale 
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din 
helårs- eller fritidsbolig.

FRA
XX.XXX,-

inkl. standardmontage
*skal monteres af

en KMO certificeret
kølemontør

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand året rundt.
(Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme).

Kan anvendes til poolopvarmning og kan tilsluttes (kombineres med) ekstern 
olie- eller gaskedel samt solpaneler.

FRA
XX.XXX,-

*skal monteres af
en KMO certificeret

kølemontør

5  år

TOTA L G A R A N TI

 

 

Selvfølgelig !

ADRESSE |  POSTNR. + BY  |  Tlf. XX XX XX XX
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tættere på

Din virksomhed fortjener 
lokal handlekraft

På gensyn i
Spar Nord Nyborg
Vestergade 35
Telefon 63 10 15 00

Poul Bæk
Telefon 63 10 15 12 
pob@sparnord.dk

Jan Sandi Sørensen
Telefon 63 10 15 10 
jna@sparnord.dk

Spar Nord Nyborg har lokalbankens styrker 
med nærvær og lokal indsigt. Samtidig kan 
vi trække på ‘storbankens’ stærke bagland, 
hvis din virksomhed har behov for special-
løsninger og særlige bankservices – fx valuta 
og rentesikring, cash management, 
trade finance og formuepleje.

Kunne du tænke dig andre øjne på dine  
bankforretninger? 

Så ring eller mail direkte til Poul eller Jan  
– og mød en rådgiver, der vil forstå din  
forretning og tage beslutninger til tiden.

 tættere på

Spar Nord Svendborg 
Sankt Nicolai Gade 1
5700 Svendborg
Telefon 63 10 15 30

Rasmus Stougaard
Telefon 63 10 15 41
rst@sparnord.dk

Vi har fået mange nye kunder, og er 
derfor glade for at kunne byde en stærk 
kapacitet velkommen i teamet. Rasmus er 
en dygtig og erfaren kunderådgiver og et 
kendt ansigt i Svendborg. 

I Spar Nord tror vi nemlig på, at der 
mere end nogen sinde før er brug for 
tæt rådgivning og god service.

Kig ind og få en snak med Rasmus 
og mød en bank, der er med 
dig i hverdagen. 

Kom ind og hils 
på Rasmus

ULRIKKA GARN

Spar op til den
STORE RABAT

Ved det 6. køb får du 10% RABAT 
på dine 5 foregående køb!

Sæt dit velvære i fokus
Det er ikke dyrere - bare bedre

lm-linolie.dk

Lørup Malervarer Fyns største center 
for miljørigtige produkter 

Lørupvej 19, ved Ryslinge
5750 Ringe - Telf. 62 67 10 58

www.lm-linolie.dk

13
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LØRUP
MALERVARER

Tirsdag den 2. september 201460

af karl edvard hansen

svendborg: Der er masser 
af aktiviteter og arrangementer 
for både børn og voksne i ef-
terårskataloget fra Svendborg 
Bibliotek, som lige er kommet 
på gaden.

Man finder alt fra workshops 
og kurser til film, koncerter og 

netværksaktiviteter. Og blandt 
efterårets store navne er der 
eksempelvis et eksklusivt arran-
gement med Yahya Hassan den 
18. september, ligesom filmin-
struktøren Per Fly kommer den 
30. september.

Fra biblioteket udtrykkes der 
også begejstring omkring et an-
det arrangement:

- Vi forventer en så stor inte-
resse for arrangementet den 17. 
november med Jan Hellesøe, 
som er kendt fra TV-program-
met ”Fuckr med dn hjrne”, at 
det er flyttet til Borgerforenin-
gen, fortæller arrangementsko-
ordinator Jens Christian Horn 
Andersen.

Af efterårets highlights kan 
også nævnes forfatterne Grete-
lise Holm og Thorstein Thom-
sen, motorjournalisten Peter 
Nygaard, der fortæller om Ke-
vin Magnussen og Formel 1 
- samt ikke mindst Jan Schou, 
der beretter om sin 40 år på de 
skrå brædder. Ligeledes vil TV2-
journalisten Lars Toft Rasmus-
sens berette om sin spændende 
cykeltur på tværs af USA - lige-
som Chr. Søgaards Trio kom-
mer med stærke lokale kræfter 
og  spiller viser af Rune T. Kidde.

Det lokale fylder i 
programmet
150-året for nederlaget i 1864 
bliver også markeret på Svend-
borg Bibliotek. Historikeren 
Rasmus Glenthøj har skrevet en 
meget rost bog, 1864 – Sønner 
af de Slagne, som han kommer 
og præsenterer. Men det lokale 
fylder også i programmet. Bl.a. 
kommer Nanna Drejer og be-
retter om sin seneste bog, Hjer-
teblod.

Der vil være lokalhistoriske 
film og foredrag i lokalbibliote-
kerne, og til Nordisk Aften kan 
man høre både Josefine Ottesen 
og Jan Schønmann, og den 8. 
oktober spørger Biskop Tine 
Lindhardt: Hvad skal vi med 
Bibelen i dag?

Der vil i efteråret som sæd-
vanlig være bogcafeer, og hvis 
man sidder hjemme og skriver 

et efterår med mange  
aktiviteter på biblioteket
nyT fra byen: 
Svendborg Bibliotek 
på gaden med nyt 
efterårsprogram, hvor 
der er aktiviteter og ar-
rangementer for hele 
familien

Vi har fået mange nye kunder, og er derfor glade for at kunne byde 
en stærk kapacitet velkommen i teamet. 

Rasmus er en dygtig og erfaren kunderådgiver og et kendt ansigt i 
Svendborg.

I Spar Nord tror vi nemlig på, at der mere end nogen sinde før er 
brug for tæt rådgivning og god service.

Kig ind og få en snak med Rasmus og mød en bank, der er med 
dig i hverdagen.

Rasmus Stougaard
Telefon 63 10 15 41
rst@sparnord.dk

Kom ind og hils på Rasmus

Torvets Briller · Torvet 11 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 51 12 37 · rudkoebing@torvetsbriller.dk · www.torvetsbriller.dk

 15. september så den ”nye” opti-
kerkæde OptikTeam dagens lys. 
Kæden består af 145 selvstændi-
ge optikbutikker heriblandt Tor-
vets Briller og adskiller sig fra de 
ensartede kæder, der ofte har in-
ternationale ejere og meget faste 
regler for butikkernes udseende 
og sortiment. 
 - Samarbejdet i OptikTeam-kæ-
den skal gøre butikken mere syn-

lig online, men helt ny er kæden 
ikke. Det er en videreudvikling 
af optikernetværket Opto Grup-
pen, som siden 1979 har givet os 
lokale optikere stordriftsfordele 
f.eks. i form af fælles indkøbsaf-
taler og fælles markedsføring, si-
ger Susanne Larsen fra Torvets 
Briller. 
 

Selvstændighed 
og individuelle løsninger
Opto Gruppen har ikke hidtil 
været synlig i gadebilledet. Men 
nu er de 145 lokale optikere 
blevet enige om også udadtil at 
signalere, at de er en del af et 
landsdækkende team. Mange bu-
tikker vil derfor fremover have et 
OptikTeam-skilt på facaden. 
- Skiltet er allerede kommet op 
i vores butik, men det er kun et 

supplement til Torvets Briller. 
Det er vigtigt for mig at sige, at 
der ikke bliver ændret på selv-
stændigheden. Vi fortsætter som 
individuel og lokal butik med fo-
kus på den gode og nære rådgiv-
ning, påpeger Susanne Larsen.
 

De fl este søger 
online før de køber
Undersøgelser viser, at mini-
mum 60 procent af alle køb be-
gynder med informationssøg-
ning på nettet. 
-Webportalen optikteam.dk, som 
vi nu er en del af, giver vores 
kunder mulighed for at søge på 
syns-relaterede emner og pro-
dukter, og via portalen kan de 
finde frem til den optiker, som 
fører produkterne, fortæller Su-
sanne Larsen.

Torvets Briller bliver nu 
en del af den ”nye” og 
frie optikerkæde Optik-
Team, der skal tage kam-
pen op mod de ensartede 
kæder, der ofte har inter-
nationale ejere. 

supplement til Torvets Briller. 

TORVETS BRILLER 
del af ny optikerkæde
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 15. september så den ”nye” opti-
kerkæde OptikTeam dagens lys. 
Kæden består af 145 selvstændi-
ge optikbutikker heriblandt Tor-
vets Briller og adskiller sig fra de 
ensartede kæder, der ofte har in-
ternationale ejere og meget faste 
regler for butikkernes udseende 
og sortiment. 
 - Samarbejdet i OptikTeam-kæ-
den skal gøre butikken mere syn-

lig online, men helt ny er kæden 
ikke. Det er en videreudvikling 
af optikernetværket Opto Grup-
pen, som siden 1979 har givet os 
lokale optikere stordriftsfordele 
f.eks. i form af fælles indkøbsaf-
taler og fælles markedsføring, si-
ger Susanne Larsen fra Torvets 
Briller. 
 

Selvstændighed 
og individuelle løsninger
Opto Gruppen har ikke hidtil 
været synlig i gadebilledet. Men 
nu er de 145 lokale optikere 
blevet enige om også udadtil at 
signalere, at de er en del af et 
landsdækkende team. Mange bu-
tikker vil derfor fremover have et 
OptikTeam-skilt på facaden. 
- Skiltet er allerede kommet op 
i vores butik, men det er kun et 

supplement til Torvets Briller. 
Det er vigtigt for mig at sige, at 
der ikke bliver ændret på selv-
stændigheden. Vi fortsætter som 
individuel og lokal butik med fo-
kus på den gode og nære rådgiv-
ning, påpeger Susanne Larsen.
 

De fl este søger 
online før de køber
Undersøgelser viser, at mini-
mum 60 procent af alle køb be-
gynder med informationssøg-
ning på nettet. 
-Webportalen optikteam.dk, som 
vi nu er en del af, giver vores 
kunder mulighed for at søge på 
syns-relaterede emner og pro-
dukter, og via portalen kan de 
finde frem til den optiker, som 
fører produkterne, fortæller Su-
sanne Larsen.

Torvets Briller bliver nu 
en del af den ”nye” og 
frie optikerkæde Optik-
Team, der skal tage kam-
pen op mod de ensartede 
kæder, der ofte har inter-
nationale ejere. 

supplement til Torvets Briller. 

TORVETS BRILLER 
del af ny optikerkæde

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport /
 selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance

Bellevue Revision · Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

AOF Center Fyn · Vestergade 23 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 73 73 
E-mail:  info@aofcenterfyn.dk · Web: www.aofcenterfyn.dk

Lær at mestre dit eget liv
AOF Center Fyns skole 
for voksne med psykisk 
sårbarhed har mange suc-
ceshistorier på hylderne
 

Den unge mand var meget skep-
tisk, da han begyndte på Toldbod-
hus Skole og mente, at det måtte 
være et opbevarings-sted for men-
nesker, som havde det svært. Men 
det skulle vise sig, at musikken og 
det varme fællesskab kunne være 
hjælpen til at komme videre. 
Han fik heldigvis mod på sit liv 
igen, efter at han i tre måneder 
var kursist i Toldbodhus Skole, 
Skolen for voksne med psykisk 
sårbarhed i Svendborg.
”Han rettede sig op, tog sit liv på 
sig og tog ordet i en større for-
samling, , fortæller daglig leder 
af Toldbodhus Skole, Birgit Frost: 
”Den unge mand kom i øjenhøjde 
med sine med-kursister og sine 
lærere. Efter sommerferien er 
han gået i gang med en tre-årig 
uddannelse i Odense, så på trods 
af sin psykiske sygdom har han 
selv taget hul på det liv, han vil 
ha’. 
”Og han fortæller de andre, han 
har mødt, at de også skal turde 

komme videre ud ad vejen. Vi 
har mange flere succeshistorier, 
og det bærer næsten lønnen i sig 
selv.” 

Stolte af skole
Skoleleder Jørgen Lørvig Jensen, 
AOF Center Fyn, nikker.
Toldbodhus Skole er nemlig en 
selvstændig skole midt i AOF 
Center Fyns univers. Skolen lå 
indtil for tre år siden i det gamle 
kloster ved havnefronten, men de 
seneste tre år har det kompetente 
personale taget imod kursisterne 
i hyggelige, praktiske, favnende 
og mindre lokaler i Vestergade 23 
– dør om dør med de mange andre 
tilbud, som AOF Center Fyn til-
byder. Mindre enheder er nemlig 
nødvendige, hvis man skal kunne 
støtte, undervise og udvikle disse 
voksne med psykisk sårbarhed:
”Desværre bliver der flere og fle-
re, som har behov for en skole som 
denne, så de kan lære at mestre 
deres eget liv. Vi er glade for og 
stolte over, at vi har dette tilbud”, 
siger Jørgen Lørvig Jensen.
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Åbningstider:
Man. - Fre. 10 - 17.30   •   Lør. 10.00-13.00

Ryttermarken 31A   •   5700 Svendborg
Tlf: 6322 0030   •   post@svendborgpejse.dk

MORSØ 7400

VEJL. PRIS FRA
11.995,-

MORSØ 7400

VEJL. PRIS 
10.995,-

SPAR 
KR. 3.000,-

SPECIAL TILBUD  
7.995,-

VEJL. PRIS 
14.995,-

SPAR 
KR. 3.000,-

SPECIAL TILBUD  
11.995,-

MORSØ 6148

MORSØ P31

MORSØ 7443

MORSØ 7440 MORSØ 7470MORSØ 7442 MORSØ 7448

578007

578007

MORE THAN 160 YEARS
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Overgade 12 • 5100 Odense C • Tlf. 66 14 01 10  /  Hjallesevej 6 • 5000 Odense C • Tlf. 66 12 61 84

2009 Blason d’aussières
Domaines Barons De rothschilD 
(lafite), corBières, frankrig

folkene bag det berømte château lafite- 
rothschild i Bordeaux spiller her med 
musklerne i det sydlige frankrig. Blød 
varm frugt og middelhavets tørrede kryd-
derier forenet med finesser fra Bordeaux. 
Perfekt til julens kraftige retter.

VinAvisen: ”En meget lækker rødvin, der 
hænger godt sammen. Der er blød frugt, 
krydrede toner, tilpas syre og lang eftersmag. 
Glimrende til lidt kraftige kødretter.”
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i skjold Burne Vinhandel har vi  
udvalgt denne portvin til Årets  
Juleportvin. Perfekt til ris à l’amande 
og ostebordet. 
Penge & Privatøkonomi: “Husets 
Ruby Reserve hører blandt de mest 
ambitiøse af slagsen... Tæt og  
samtidig mild og blød i smagen,  
en rigtig luksuspleaser.”
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”Skjold Burne Svendborg fører 
hele kædens store kvalitetssor-
timent af vine, spirituosa, spe-
cialøl, kaffe, the og chokolade”, 
fortæller indehaver Jan Dyhre 
Blom, der sammen med barista 
Tony Rasmussen tegner forret-
ningens profil. 

Den gode butiksoplevelse
”Nøgleordene for vores virke 
hedder sortiment, kvalitet og 
service. Vores fornemste opgave 
er at give vores kunder en god 
butiksoplevelse hele vejen fra 
køb til konsum”, fortsætter Jan 
Dyhre Blom. ”Alle er velkomne 
til at besøge butikken, indsnuse 
duften, fornemme atmosfæren 
og se nærmere på vores store ud-
valg. Der er altid gode mulighe-
der for smagsprøver. Vi sætter en 
ære i at kunne sende den enkelte 
kunde hjem med det helt rigtige 
produkt. Forretningen fører alt 
fra hverdagsvine til prisbeløn-
nede vine fra de mest prestige-
fyldte områder og vinslotte over-
alt i verden. Sortimentet tæller 
rødvin, hvidvin, rosévin, port-
vin, dessertvin, champagne og 
mousserende vine, cognac, whi-
sky, likør og spiritus af enhver 
art. Skjold Burnes sortiment er 
af høj kvalitet og kan købes til 
overkommelige priser. Således 
går mange kunder målrettet ef-
ter vores gode tilbud.”     

Klosterplads 5   ·   5700 Svendborg   ·   Tlf: 62 20 30 20   ·   sb.svendborg@gmail.com   ·   www.skjold-burne.dk

Svendborg

Svendborgs nyåbnede filial af Danmarks største og ældste vinhandlerkæde med 62 
forretninger på landsplan åbnede mandag den 1. september. Lørdag den 4. oktober 
afholdes officiel åbningsreception  

Ny vin og kaffebar
”Som noget nyt har vi indrettet 
en vin og kaffebar i butikken, og 
denne idé har allerede vundet 
stor genklang hos svendborgen-
serne”, beretter barista Tony 
Rasmussen. Folk nyder at besøge 
vores velassorterede kaffebar, 
der altid har gratis Wi-Fi og fri-
ske aviser.  Her har man rig lej-
lighed til at tage en slapper midt 
i sin travle hverdag og mikse en 
god kaffeoplevelse med lidt vin-
research til weekenden, en god 
snak og et stykke chokolade. Når 
det gælder chokolade, forhandler 
vi de udsøgte produkter fra Sv. 
Michelsen, som mange vil kende 
for de ekstremt lækre flødebol-
ler.” 

Kaffe til ethvert  
tidspunkt, enhver  
lejlighed og enhver smag
”Vi laver kaffe fra bunden og pri-
oriterer dét at kunne byde på for-
skellige typer kaffebønner højt”, 
fortsætter Tony Rasmussen. ”Vi 
veksler på daglig basis mellem 
mange vidt forskellige bønnety-
per. Vores store kaffesortiment 
matcher ethvert tidspunkt, en-
hver lejlighed og enhver smag. 
Butikken åbner hver dag kl. 8, og 
det er allerede faldet i de tidlige 
kaffedrikkeres smag. På sigt er 
det planen at åbne allerede kl. 
6:30, så folk på vej til toget får 

mulighed for at købe sig en cof-
fee to go.”  

En ud-af-firmaet-oplevelse
”Fra den 1. oktober er Skjold 
Burne Svendborg vært for en 
række spændende smagninger 
og andre arrangementer med 
forskellige temaer. Som ud-
gangspunkt vil vi afholde et ar-
rangement hver fjortende dag. 
På nuværende tidspunkt har vi 
spændende erhvervsarrange-
menter i støbeskeen. Her vil folk 
for eksempel kunne samles om-
kring et lækkert udbud af vine 
og få en på én gang smagfuld, 
sjov og interessant ud-af-firma-
et-oplevelse. 
Blandt vores øvrige aktiviteter i 
erhvervsregi er smagninger ude 
på de sydfynske virksomheder og 
levering af varer til receptioner, 
jubilæer m.v.  

Lørdag den 4. oktober slår vi dø-
rene op for en officiel intro- og 
åbningsreception for butikken. 
Her er kunder, forretningsfor-
bindelser og venner af huset vel-
komne til at kigge ind og stifte 
bekendtskab med os og ikke 
mindst et bredt udsnit af vores 
store udvalg af kvalitetsproduk-
ter i alle kategorier. Nærmere 
info herom følger i vores nyheds-
brev samt i den lokale presse”, 
slutter Jan Dyhre Blom. 
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Alt under ét tag
TTS ApS sporer igen opti-
misme blandt sine mange 
kunder

”Der er igen optimisme blandt 
vores kunder, og nye kunder kom-
mer til. Tankerne bliver på ny 
realiseret, både hvad angår er-
hvervslivet, de private, landbruget 
og sommerhusejerne. Dette gør sig 
gældende både hvad angår renove-
rings-arbejde og nybygning samt 
tilbygning: Sådan lyder det fra 
direktør Leif Christiansen. Han 
fortsætter: ”TTS har travlt på 
alle områder. Vi mærker tydeligt, 
at kunderne ønsker at udnytte 
håndværkerfradraget, inden dette 
slutter, når året er omme. ”Vi har 
i 2014 samlet vores virksomhed 
under et tag i Tryggelev. Boghol-
deriet, tegnestue og formænd er 
nu i samme hus for at forbedre 
koordinering af alle byggeopga-
ver/projekter samt at udvikle fæl-
les ideer i kundernes interesse. 

»Intuitionen omkring effekten af 
sammenlægningen viste sig at 
være helt rigtig set. Alle fag un-
der samme tag giver den bedste 
og mest optimale  byggeproces fra 
start til slut«, siger direktøren.

Fire grundstene
Der er fire grundstene, som hele 
tiden følges i TTS ApS.
• Sørge for at fastholde og opti- 
 mere lærlingestyrken
• Sørge for at fastholde den bedste 
 medarbejderstyrke
• At prioritere, at vi er et socialt  
 godt hold
• Ansvarlighed og kvalitet til ti- 
 den overfor kunderne
TTS er med dette koncept stærkt 
kørende. En vigtig medspiller for 
en stadig større og fast kunde-
kreds. »I dag er vi ca. 45 medar-
bejdere med spidskompetencer 
indenfor jord, beton, kloak, mu-
rer, tømrer-, snedkerarbejde samt 
tegnestue«, slutter direktør Leif 
Christiansen.

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

Ideelle kontorlokaler i Odense med unik beliggenhed · kontakt os… 6544 4244

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

 olavdelinde.dk
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Alt under ét tag
TTS ApS sporer igen opti-
misme blandt sine mange 
kunder

”Der er igen optimisme blandt 
vores kunder, og nye kunder kom-
mer til. Tankerne bliver på ny 
realiseret, både hvad angår er-
hvervslivet, de private, landbruget 
og sommerhusejerne. Dette gør sig 
gældende både hvad angår renove-
rings-arbejde og nybygning samt 
tilbygning: Sådan lyder det fra 
direktør Leif Christiansen. Han 
fortsætter: ”TTS har travlt på 
alle områder. Vi mærker tydeligt, 
at kunderne ønsker at udnytte 
håndværkerfradraget, inden dette 
slutter, når året er omme. ”Vi har 
i 2014 samlet vores virksomhed 
under et tag i Tryggelev. Boghol-
deriet, tegnestue og formænd er 
nu i samme hus for at forbedre 
koordinering af alle byggeopga-
ver/projekter samt at udvikle fæl-
les ideer i kundernes interesse. 

»Intuitionen omkring effekten af 
sammenlægningen viste sig at 
være helt rigtig set. Alle fag un-
der samme tag giver den bedste 
og mest optimale  byggeproces fra 
start til slut«, siger direktøren.

Fire grundstene
Der er fire grundstene, som hele 
tiden følges i TTS ApS.
• Sørge for at fastholde og opti- 
 mere lærlingestyrken
• Sørge for at fastholde den bedste 
 medarbejderstyrke
• At prioritere, at vi er et socialt  
 godt hold
• Ansvarlighed og kvalitet til ti- 
 den overfor kunderne
TTS er med dette koncept stærkt 
kørende. En vigtig medspiller for 
en stadig større og fast kunde-
kreds. »I dag er vi ca. 45 medar-
bejdere med spidskompetencer 
indenfor jord, beton, kloak, mu-
rer, tømrer-, snedkerarbejde samt 
tegnestue«, slutter direktør Leif 
Christiansen.

TTS ApS ·Tryggelev 42 · 5932 Humble · Telefon: 62 56 19 62 · tts@tts-langeland.dk · www.tts-langeland.dk Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 28 19 49 19 · info@vvssydfyn.dk · www.vvssydfyn.dk

VVS Sydfyn har skifter 
gaskedlerne ud og sparer 
nu Bowl`n´Fun i Svend-
borg for tusindvis af kro-
ner. Det er som at få en 
”Strike” hver dag, siger 
John Eggert. 

Per Hybel fra VVS Sydfyn i Rud-
købing er hen over sommeren 
kommet en del på Bowl`n´Fun i 
Svendborg. Mest for at installere 
tre mindre kondenserende gas-
fyr, hvor der før var et stort fyr.
Den løsning er man svært til-

Bowl’n’Fun i Svendborg
sparer kassen på gassen

freds med hos Bowl`n´Fun. Di-
rektør John Eggert siger, at det 
er som at få en ”strike” hver dag, 
hvor man vælter alle kegler i et 
slag.
- Besparelsen har været stor, 
siger direktøren. Med tre fyr er 
der en langt bedre økonomi i op-
varmningen og levering af varmt 
vand. Her i sommer er der kun 
brug for et af de tre fyr og det er 
langt billigere end at have gang i 
det hidtidige store fyr hele tiden.
Per Hybel oplyser, at gasfyrene 

VVS Sydfyn ApS

er monteret i kaskade. Det vil 
sige, at de går i gang et af gangen 
efter behov. De er af typen Vail-
lant eco VIT exclusiv og udmær-
ker sig ved kondensudnyttelse 
ved beholderlagring.
- De kondenserende kedler opnår 
en højere effektivitet med lavere 
emissioner i forhold til konven-
tionelle kedler og så er de langt 
mere økonomiske, siger Per Hy-
bel. NGF Nature Energy er le-
verandør af naturgas til Bowl’n 
Fun.

Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv gaskedel

Kondenserende gaskedel med stort modulationsområde og 4 års garanti

Vaillants ecoVIT exclusiv er en termisk tung gaskedel med stor vand-
volumen. Gaskedlen fås i 5 størrelser med ydelser fra 7,5 til 66,3 kW 
og kan også installeres i kaskade, derved er den idéel til bygninger 
helt op til 1.400 m2 . ecoVIT exclusiv har en rolig og lydløs drift og er 
velegnet til såvel nyinstallationer som udskiftninger i ældre huse. 
Den rustfri varmeveksler sikrer desuden en lang levetid.

Kontakt os for et godt og varmt tilbud!

vvs
SydfynApS

Tlf.: 62 22 55 26 

Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv gaskedel

Kondenserende gaskedel med stort modulationsområde og 4 års garanti

Vaillants ecoVIT exclusiv er en termisk tung gaskedel med stor vand-

volumen. Gaskedlen fås i 5 størrelser med ydelser fra 7,5 til 66,3 kW 

og kan også installeres i kaskade, derved er den idéel til bygninger 

helt op til 1.400 m2 . ecoVIT exclusiv har en rolig og lydløs drift og er 

velegnet til såvel nyinstallationer som udskiftninger i ældre huse. 

Den rustfri varmeveksler sikrer desuden en lang levetid.
Kontakt os for et godt og varmt tilbud!

vvs
SydfynApS

Tlf.: 62 22 55 26 
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Siden ægteparret Britta Tarp og Martin 
Jørgensen for ti år siden gik i gang med at 
producere is på Skarø er det gået stærkt. 
Virksomheden producerer i dag 35 forskelli-
ge is, der sælges rundt om i verden, ligesom 
”is fra Skarø” er blevet en fast bestanddel i 
de højere luftlag hos Singapore Airlines.
Faktisk er det gået så stærkt, at virksom-
heden de sidste to år ikke har kunnet følge 
med efterspørgelsen. -Så derfor mener vi 
nu det rigtige tidspunkt er kommet for en 
udvidelse af produktionen, fortæller Martin 
Jørgensen, der ud over sit engagement med 
hustruen også driver et andet Skarø-firma, 
nemlig Biosenergy.

Kvaliteten bibeholdes
-Brittas og mit isprojekt handler jo meget 
om hjerteblod og troen på, at man kan nå 
langt ved at producere kvalitetsfødevarer 
med udgangspunkt i lokale råvarer, så der-
for er det naturligvis en glæde for os, at vi 
snart kan producere endnu mere is, siger 
Martin Jørgensen. I forbindelse med den 
kommende udvidelse har flere spurgt ham 
om han ikke er bange for at det kommer til 
at gå ud over kvaliteten af Skarø-isen.
-Nej, tværtimod.  Med det nye produktions-
udstyr kan vi eksempelvis gøre isen mere 
cremet og lækker. Vi vil aldrig gå på kompro-
mis med kvaliteten, siger Martin Jørgensen.

Intego glæder sig til samarbejde
Et af de firmaer, der allerede har været en-
gageret i forbindelse med den kommende 
udvidelse, er elfirmaet, Intego. Herfra ser 
Intego A/S fra Odense-afdelingen frem til et 
kommende samarbejde. 
-Is-eventyret fra Skarø er et utroligt spæn-
dende projekt, vi meget gerne vil være en 
del af som samarbejdspartner, oplyser afde-
lingschef Bjarke H. Jensen.

IS-SUCCES 
        VOKSER…

I to år har folkene bag ”Is fra Skarø” ikke kunnet følge med efterspørgelsen på deres 

populære økologiske is – så nu er tidspunktet kommet for en udvidelse af produktionen. 
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DØGN-

SERVICE

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
• Højspændingsmotorer
• 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

Bjarke H. Jensen, Intego.

– nu med udvidet elektromekanisk 
værksted og butik

Som følge af elektrome-
kanisk værksteds succes 
er det fl yttet til større 
lokaler på samme adres-
se. Som noget nyt byder 
værkstedet nu også på 
en butik til indlevering 
af værktøj og motorer til 
reparation, lovpligtige 
eftersyn m.v.

”Intego A/S er en af landets fø-
rende, højest specialiserede og 
mest kundeorienterede virksom-
heder indenfor samlede el-tekni-
ske løsninger til erhverv, indu-
stri og infrastruktur”, beretter 
afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego Odense A/S. ”Elektrome-
kanisk værksteds store succes 
har medført et naturligt behov 
for bedre pladsforhold. Samtidigt 
har vi med den ny butik åbnet 
mulighed for, at vores industri-
kunder kan indlevere værkstøj 
og motorer til reparation og ef-
tersyn. Vi sælger, servicerer og 
reparerer alle former for motorer 
og generatorer og oplever over 
hele linjen et stigende behov for 
el-tekniske services og totalløs-
ninger. Udvidelsen af værkstedet 
og den ny butik indgår i Intego 
Odenses vækststrategi, der har 
til formål at sikre vore fynske 
kunder optimal service.”

Høj  service 
– også i fremtiden
”Intego Odense har døgnservice, 
når det gælder afhentning af 
motorer til reparation. Via vores 
rullende værksteder løses mange 
opgaver på stedet ude hos kun-
den, der hermed aldrig må stå 
uden motor i længere tid ad gan-
gen. Vi råder over et velassor-
teret lager af standardmotorer, 
så udskiftning foregår hurtigt, 
fleksibelt og under maksimal 
hensyntagen til den enkelte 
virksomheds behov. Andre store 
aktiviteter i industrielt regi er 

Industri Service Management 
(ISM), lovpligtige eftersyn, ter-
mografering, energiovervågning, 
fiber- og datanetværk samt byg-
ningsinstallationer og automa-
tion. I Intego A/S øger vi løbende 

vores volumen, skaber flere ar-
bejdspladser og sikrer hermed, 
at vores kunder også i fremtiden 
oplever et højt serviceniveau”, 
slutter Bjarke H. Jensen.
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v/Rasmus Jensen
Mette Ruds vej 6 D · 5700 Svendborg · Tlf.: 26 16 17 76
kontakt@svendborgsvvs.dk · www-svendborgsvvs.dk

Nyt VVS-fi rma med 
stolte traditioner
Når den 22-årige Rasmus Jensen 
fra Svendborg starter sin nye 
firmabil op og kaster sig over 
alskens VVS-opgaver, har han 
det ikke fra fremmede. Faktisk 

er både hans far, Kurt Jensen og 
hans bror, Peter Jensen, kendte 
VVS-profiler på Sydfyn. De to 
driver nemlig henholdsvis fir-
maerne, Skaarup VVS og VVS 

Assist. -Da jeg gik med overvejel-
serne om at starte mit eget firma 
op, var min far og jeg faktisk også 
inde i overvejelser om jeg skulle 
overtage hans firma. Men vi blev 
enige om, at den bedste løsning 
var, at jeg prøvede at skabe mit 
eget navn. Og det er så det, jeg 
gør nu, siger Rasmus Jensen, der 
gik i luften med Svendborgs VVS 
den 1. september i år.
-Men jeg har min far og brors fir-
maer som tætte samarbejdspart-
nere, så det betyder, at vi kan 
løse både store og små opgaver, 
siger han.
Han ved, hvad der står i højsæ-
det, når opgaverne begynder at 
komme ind.

Som en lille VVS virksomhed er 
det kundernes tilfredshed, det 
primært handler om. Derfor læg-
ger jeg stor vægt på, at løse alle 
opgaver udelukkende med aner-
kendte og godkendte produkter 
og en stor portion faglig stolthed, 
lover den unge VVS-mand.
Rasmus laver alt inden for VVS, 
bl.a. er han lige blevet certifi-
ceret klimainstallatør i samar-
bejde med brødrene Dahl! Det 
betyder servicering af pillefyr og 
varmepumper! 

SCOTTE

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 dæk sælges med tre 
års garanti. Værkstedet service-
rer og reparerer nu også motor-
cykler, handicaplifte, som ifølge 
loven skal serviceres en gang år-
ligt. Desuden er vi rigtigt skarpe 
til diesel, partikelfiltre og alt, 
hvad der vedrører nye biler, for-
klarer indehaver Per Theodor-
sen, 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 · mail: persauto@persauto.dk

LANGELAND
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400 kvm. optænding 
på Ryttermarken

service og eftersyn på allerede 
eksisterende løsninger udføres 
også.
Det hele begynder gerne med 
gratis opmåling og uforpligtende 
tilbud.

Svendborg Pejse & Bræn-
deovne har netop åbnet 
meget større butik i det 
vestlige Svendborg

Søren Jakobsen, indehaver af 
Svendborg Pejse & Brændeovne, 
har netop tændt op i sin – og hele 
Sydfyns – nye store specialfor-

retning for nogle af boligens lune 
og prismæssigt attraktive fornø-
jelser.
Adressen er Ryttermarken 31A i 
Svendborg.
Svendborg Pejse & Brændeovnes 
kompetente medarbejdere har 
således fået meget mere plads til 
at præsentere et bredt udvalg af 
markedets bedste mærker og ny-
este modeller inden for pejse og 

brændeovne. 
Foruden forretningens rådgiv-
ning omkring de bedste løsnin-
ger, leverer og monterer Svend-
borg Pejse & Brændeovne også 
de valgte modeller ude hos kun-
derne – naturligvis for både er-
hverv og private.  
Naturligvis også inklusive stål-
skorstene, tilbehør og reserve-
dele efter behov. Efterfølgende 

Svendborg Pejse & Brændeovne · Ryttermarken 31 A · 5700 Svendborg · Tlf.  63 22 00 30
www.svendborgpejse.dk · post@svendborgpejse.dk

Christian Dan Jensen · mitsvendborg@gmail.com · Mobil 27 83 10 80 · www.mitsvendborg.dk

mitsvendborg.dk skal have en godkendt, underskrevet korrekturseddel retur 
inden opgaver sendes videre til produktion og tryk. Gennemlæs fremsendte korrektur 
grundigt, og send evt. rettelser mm. til din kontaktperson der har udført opgaven.

mitsvendborg@gmail.com · Mobil 27 83 10 80

Korrektur

Godkendt Ny korrektur
Kunde underskrift
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Nørrebro 207A · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 63 51 68 00 · Fax: 63 51 68 68
E-mail: post@langeland-forsyning.dk · Web: www.langeland-forsyning.dk

Langeland Forsyning A/S
Siden 1.1.2010 har virk-
somhedens 55 ansatte 
stået for den kommunale 
affaldshåndtering og 
drevet spildevandsfor-
syningen på hele Lan-
geland. Datterselskabet 
Langeland Vand leverer 
drikkevand til omkring 70 
% af øens ejendomme. I 
alt har virksomheden en 
årlig omsætning på ca. 
50,7 mio. kr.

Nye åbningstider  
på genbrugspladserne
I regeringens ressourcestrategi 
”Danmark uden affald” hed-
der det, at genanvendelsen af 
husholdningsaffald skal op på 
mindst 50 % i 2022. Langeland 
Kommune har derfor anmodet 
forsyningsselskabet om at ind-
føre søndagsåbent på Langeland 
Affalds genbrugsplads i Rudkø-
bing, der åbnede for cirka et år 
siden. Det vil ske fra 1.1.2015. 
Samtidig udvides og harmoni-
seres de øvrige langelandske 
genbrugspladsers åbningsti-
der, så de i større udstrækning 
vil kunne tilgodese de mange 
sommerhuskunder. På dagre-
novationsområdet indføres en 
fritvalgsordning mellem den 
nuværende ugetømning og en 
14-dages tømning. Dog vil der i 
sommerperioden - juni til august 
– stadig indsamles hver uge. 
Ordningens overordnede mål-
sætning er, at kunderne sorte-

rer mere genbrugeligt affald fra 
”restaffaldet”. Samtidig intensi-
veres indsatsen for at kunderne 
komposterer den organiske del 
af deres husholdningsaffald ved 
hjemmekompostering.

Kloakering af Strynø 
Langeland Spildevand har netop 
igangsat sit største anlægspro-
jekt nogensinde. Der kloakeres 
for 133 ejendomme på Strynø. 
Projekteringen af et nyt lavtek-
nologisk renseanlæg afventer til-
ladelserne fra Langeland Kom-
mune, som er i fuld gang med 
at tilvejebringe plangrundlaget 
herfor. Strynø-projektet ventes 
færdigt ved udgangen af 2015. 
Næste store spildevandsprojekt 

bliver en afskærende ledning fra 
Bagenkop. Den skal betjene om-
kloakeringen af sommerhusom-
råderne ved Stenbæk- og Klin-
tegården på Sydlangeland, hvor 
149 ejendomme skal have ændret 
deres afløbssystemer. Her for-
ventes alle ejendomme tilsluttet 
ved udgangen af 2017.

Billigt og godt drikkevand
Langeland Vand har nu igennem 
en årrække leveret førsteklasses 
drikkevand til en meget lav pris. 
I en sammenligning med større 
drikkevandsforsyninger, der er 
medlemmer af interesseorga-
nisationen DANVA, opererer 
Langeland Vand med de laveste 
forbruger-oplevede priser i 2013. 
Gennem stadig vedligeholdelse 
og udbygning tilstræbes det at 
fastholde denne placering. 

Kærlighed til faget 
holder Torben kørende

Mange over 60 ville sik-
kert lægge arbejdstøjet 
væk for stedse og gøre 
klar til en rolig pensio-
nisttilværelse. 

Men ikke den 69-årige Torben 
Gaaei fra Tranekær. Han dri-
ver stadig sit firma, Snedker og 
Tømrer Torben Gaaei, hvorfra 
han selv løser alle opgaver. -Jeg 
blev uddannet snedker i 1964, så 

jeg har mange år på bagen. Men 
så længe jeg synes det er sjovt at 
arbejde og kan udføre opgaverne, 
ja, så længe bliver jeg ved, siger 
Torben Gaaei, der i øvrigt kører 
med en timepris, hvor de fleste 
kan være med. Nemlig 225 kr. + 
moms. 
-Jeg laver meget forskelligt ar-
bejde. Eksempelvis døre, vin-
duer, skillevægge, gipsarbejde 
og udskiftning af termovinduer. 
Dog laver jeg ikke længere tagar-
bejde, understreger han.

Snedker & Tømrer 
Torben Gaaei

Lohalsvej 8 · 5953 Tranekær
Tlf.: 62 55 10 08 
Mobil: 21820377

FORSATSVINDUE

TORNHØJ BILER
brugte biler i alle prisklasser

Salg af alle nye biler

TORNHØJ BILER
Tryggelev 6 • 5932 Humble

Tlf.: 62 56 11 10 • Mobil: 21 61 07 33
www.tornhojbiler.dk • tornhojbiler@gmail.com
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Vi er medlem af Mekonomen Autoteknik og CAD, som 
sikrer professionel håndtering af din bil. Vores mekanikere 
er løbende på kursus, for at sikre en høj faglig standard.

For os er det vigtigt, at vores kunder bliver tilfredse 
med deres nye / brugte bil - derfor bliver alle vores biler 
mekanisk gennemgået fra A-Z på vores nye værksted og 
professionelt klargjort inden de bliver sat til salg.

Velkommen hos Tornhøj Biler A/S
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Drømmer du om en bank uden stive pro-
cedurer og en beslutningsdygtig rådgiver 
som er nem at komme i kontakt med? Så 
skift til Fynske Bank. Det er lettere, end 
du tror. Start på fynskebank.dk

Brug for ny 
bank?
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Anlægsgartner Tobias Stougaard
Christiansvej 6 · 5700 Svendborg · Tlf.: 28 56 90 71 
E-mail: mail@t-stougaard.dk · www.t-stougaard.dk

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Mobil: 26 85 80 47 · Fax: 62 22 20 47
 E-mail: allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk

Lokale håndværksfi rmaer 

I FÆLLES ENTREPRISE
Byfornyelsesprojektet 
Den Grønne Tråd, der 
forbinder Svendborg 
midtby med havnen, 
starter ved Krøyers 
have og fortsætter 
herfra via Ramsherred, 
Torvet, Lille Torv og 
Møllergade til Den 
Spanske Trappe. 
Anlægsgartnerfi rmaet 
Stougaard og 
Brolægger Allan Vogn 
er gået sammen i en 
fælles entreprise på 
brostens- og fl ise/
anlægsområderne 

Brolægger 
Allan Vogn

Det alsidige sydfynske 
anlægsgartnerfi rma, der 
grundlagdes af indehaver 
Tobias Stougaard i 2002, 
beskæftiger i dag syv 
svende og tre lærlinge 

”Vi arbejder ud fra den grund-
tanke, at kvalitet, kreativitet og 
effektivitet skal være de bæren-
de søjler for firmaets arbejde, og 
dét afspejles i vore gode resultat

”Vi dækker hele Fyn og betje-
ner en bred kreds af private, 
virksomheder og institutioner. 
Vi løser alle opgaver indenfor 

have og vedligeholdelse. Vin-
terservice udføres enten til 
en fast pris pr. gang, hvor vi 
rykker ud efter DMI’s glatfø-
revarsel, eller ved akut behov 
for saltning og snerydning.”

På baggrund af sine godt 
og vel 25 år i branchen 
har brolægger Allan Vogn 
et vidtspændende erfa-
ringsgrundlag. Han har 
drevet egen virksomhed 
siden 2000 og løser en 
bred vifte af meget for-
skelligartede opgaver

”Vi løser såvel store som små 
opgaver, og hos os er der ikke to 
dage, der er ens”, fortæller Allan 
Vogn. ”Firmaet har et fornuftigt 
og stabilt aktivitetsniveau, og i 
den travle hverdag spænder vores 
opgaver fra etablering af parke-

ringsarealer, havemiljøer, mure 
og trapper til stier, indkørsler og 
terrasser m.m. Derudover løser 
vi en række opgaver i forbindelse 
med vintertjeneste – heriblandt 
rydning af fortove, adgangsveje 
og parkeringsarealer for firmaer, 
boligforeninger og private.” 

Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Mobil: 26 85 80 47 · Fax: 62 22 20 47

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Anlægsgartner Tobias Stougaard
Christiansvej 6 · 5700 Svendborg · Tlf.: 28 56 90 71 
E-mail: mail@t-stougaard.dk · www.t-stougaard.dk

”Svendborg er både Allans og 
min hjemby, og vi er superglade 
for, at TC som vandt licitationen, 
har valgt lokale håndværksfir-
maer til varetagelse af brostens- 
og flise/anlægsdelen af Den 
Grønne Tråd”, fortæller anlægs-
gartner Tobias Stougaard. ”Når 
lokale folk løser lokale opgaver, 
er der altid en god portion pre-
stige og faglig stolthed i spil. Det 

fysiske resultat af vores arbejde 
vil da også bogstaveligt talt ligge 
for hele byens fødder i de næste 
mange år.”   

Tradition og fornyelse
”På brostensområdet viderefører 
vi traditionen, idet de oprinde-
lige skandinaviske granitsten 
genbruges – både på Torvet og 

på Lille Torv”, beretter Allan 
Vogn. ”Det spændende projekt 
byder på en masse sjove og spe-
cielle udfordringer, blandt andet 
i kraft af at Torvet under hele 
processen benyttes af fodgæn-
gere. Det medfører en god og 
livlig kommunikation med de 
lokale borgere, der for langt de 
flestes vedkommende udtrykker 
stor tilfredshed ved udsigten til 
et nyt bybillede.” 

Indbydende 
og moderne bymiljø
”Den mest iøjnefaldende belæg-
ningsmæssige nyskabelse her på 
Torvet er de seks meter brede 
fortove i lys Kina-granit, som 
byder på helt nye muligheder 
for at udnytte byrummet i cafe 
og forretningssammenhæng”, 
afrunder Tobias Stougaard. 
”De lyse fortove indrammer på 
smukkeste vis de originale bro-
stens mørkere farver og giver 
bymiljøet et indbydende og mo-
derne præg. Netop nu er vi i fuld 
gang med realiseringen af Den 
Grønne Tråds første etape, og 
hvis det danske vintervejr tilla-
der det, påbegyndes de følgende 
etaper omkring årsskiftet.”
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TORVET 
           – det nye fristed
De store maskiner banker. 
Brolæggerne kravler rundt og 
får sirligt lagt de mange tu-
sind brosten. Alt imens svend-
borgenserne og turisterne i 
byen venter. Nøjagtig som de 
forretningsdrivende. 
Alle sammen venter de på, at 
Torvet skal blive færdigt, så 
Svendborg får et nyt og ander-
ledes åndehul midt i byen. Og 
ventetiden er snart forbi. Den 
12. december kl. 15.00 kan 
borgmester Lars Erik Hor-
nemann byde velkommen, og 
klippe snoren over til den nye 
udgave af Torvet. 
Jeg er ikke i tvivl om, at Torvet 

bliver en gave til byen. Det vil 
helt sikkert medvirke til, at vi 
får endnu mere gang i bylivet. 
Både forretningerne omkring 
Torvet og de andre forretnin-
ger i centrum af Svendborg 
vil nyde godt af Torvet med de 
spændende muligheder, som 
det giver med alle de forskel-
lige aktiviteter, som Torvet i 
fremtiden bliver rammen om-
kring. Samtidig tror jeg, at 
Torvet sammen med de andre 
tiltag vi laver ned mod havnen 
og mod Krøyers Have vil være 
med til sikre at både byens bor-
gere og de mange turister, der 
besøger Svendborg vil opleve 

Svendborg Kommune   |   Ramsherred 5   |   5700 Svendborg   |   Telefon 62233000   |   svendborg@svendborg.dk

Svendborg får et spændende åndehul midt i byen,            når Torvet står færdigt…

Svendborg som et rart og hyg-
geligt sted at være, siger Lars 
Erik Hornemann.
Når Torvet står færdigt, er 
det planen, at det skal være 
hjemsted for både kulturelle 
og musikalske aktiviteter, som 
det allerede kendes i dag. Men 
med den nye belægning giver 
det også muligheder for at Tor-
vet kan bruges som et fristed, 
hvor folk kan sidde på Torvet 
og nyde livet med en kop kaffe, 
en øl eller blot en hyggesnak, 
inden de tager rundt i byen.
Centerleder Kjeld Bussborg Jo-
hansen, Center for Ejendomme 
og Teknisk Service, har lige-

som borgmesteren store for-
ventninger til det nye Torvet.
Selv om der har været stor 
debat omkring parkerings-
pladserne Torvet, tror jeg, at 
når Torvet står færdigt, vil 
langt de fleste i Svendborg 
blive glade for ombygningen. 
Det vil være med til at give 
centrum af Svendborg en helt 
anden dimension, som kan 
være med til gøre det endnu 
mere attraktivt at handle og 
besøge Svendborg, siger Kjeld 
Bussborg Johansen, der også 
glæder sig over den kommende 
nye springvands-skulptur der 
får plads på Torvet.
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Service
Reparation
Bilsalg

Klargøring til syn
Rudeskift
Pladearbejde

Tlf. 28 30 74 26

– et godt autoværksted nær dig

KS Auto - Dit autoværksted i Rudkøbing!
Indehaver: Kim Sørensen 

Humblevej 85 · 5900 Rudkøbing

Tlf.: 28 30 74 26
Mail: kim@insman.dk

Åbningstider værksted: Mandag-Fredag 07.00-16.30

3årsgaranti påreservedeleleveret afMekonomen

AUTOVÆRKSTED AOF Center Fyn
- MEGET MERE END AFTENSKOLE…

AOF Center Fyn har mange aktiviteter 
til mange forskellige behov:

• Kurser for ledere og medarbejdere.
• Kompetenceudvikling, fx dansk læsning,  
 skrivning og matematik.
• Forberedende Voksen Undervisning (FVU).
• Ordblindeundervisning.
• Trivsel og sundhedsfremme
• Danskuddannelse og integration 
• Kurser for psykisk sårbare
• Mange spændende foredrag
• …og naturligvis den traditionelle aftenskole

Læs mere i vores kultur- og kursuskatalog  
eller se på hjemmesiden 

 

Vestergade 23  •  5700 Svendborg

Telefon 6221 7373
www.aofcenterfyn.dk  •  info@aofcenterfyn.dk

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg
skovmortensen@gmail.com

Tlf. 2164 9368

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 2164 9368

Alle former for

GRAVEARBEJDE

Kontakt os - vi aflægger Dem gerne et besøg.

Tlf: 62 22 88 22 
v/ revisor Nina Nielsen

Tved Kirkevej 11, st. th. - 5700 Svendborg
Mail: nn@svbg-br.dk

Mobil: 29 24 37 40 - Fax: 62 21 88 22

VI KLARER ALT I:
•  Klinker & fl iser indenfor
 køkkener & badeværelser. 
•  Murerarbejde.

Specialopgaver 
imødekommes 
selvfølgelig 
også…

TBK MURERNE APS
Korkendrupvej 34 A · 5540 Ullerslev · Telefon: 20 70 15 40
E-mail: terrybeckkristensen@gmail.com · Web: www.tbk-murerne.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
Indramning af billeder
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”Et stort projekt, som ventes at 
strække sig fra den 1. november 
og et år frem, er ombygningen og 
totalrenoveringen af Sommerlyst 
i Rudkøbing”, fortæller forret-
ningsfører Jens Garfalk. ”Her 
og nu er teknisk rådgiver ved at 
være færdig med fordelingen af 
entrepriserne efter licitationsfor-
løbet.” 

Sommerlyst 
under forvandling
”Det oprindelige Sommerlyst, der 
opførtes i 1965, er en toetages 
gulstensbebyggelse med 24 lejlig-
heder”, fortsætter Jens Garfalk. 
”Efter den omfattende renove-
ring og ombygning vil Sommer-
lyst være forvandlet til et moder-
ne treetagers byggeri i røde sten 
med 30 treværelses lejligheder, 

alle med store udvendige altaner. 
Det spændende byggeri har fuld 
tilgængelighed overalt, og samt-
lige fem opgange er udstyret med 
elevator.”  

Mulighed for solceller
”Efter renoveringen vil Sommer-
lyst have individuelle el, vand og 
varmemålere i alle lejligheder”, 
beretter inspektør Jens Jørgen-
sen. ”Køkkener og badeværelser 
har moderne basisinstallationer 
og er tilslutningsmæssigt forbe-
redt til lejernes installation af 
opvaskemaskiner, tørretumblere 
og vaskemaskiner. I øjeblikket 
undersøger vi mulighederne for 
på sigt at montere solcelleanlæg 
på Sommerlysts flade tagarea-
ler, hvor de vil være så godt som 
usynlige i gadeperspektiv.”  

Ideel beliggenhed
”Allerede nu er der mulighed for 
at blive skrevet op til en bolig i 
det attraktive ny byggeri, som 
har en helt ideel beliggenhed. Fra 
flere lejligheder kan man nyde 
den smukke udsigt til farvandet 
mellem Langeland og Tåsinge; 
Rudkøbing Løb. Fra Sommer-
lyst er der kun 800 meter til 
Rudkøbing centrum, som byder 
på et utal af muligheder, såvel 
indkøbsmæssigt som rekreativt. 
Derudover kan man via nærom-
rådets gang- og cykelstier bevæge 

Administrationens kontor- og telefontider:  
Mandag-onsdag kl. 10.00-12.00 · Torsdag kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-17.00 · Fredag lukketMandag-onsdag kl. 10.00-12.00 

Boligselskabet Langeland  ·  Engdraget 9  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 35 95
E-mail: info@boligselskabetlangeland.dk  ·  Web: www.boligselskabetlangeland.dk

Boligselskabet tæller 34 afdelinger med i alt 661 ungdoms, familie- og seniorboliger, der fordeler sig over hele 
øen fra Bagenkop til Lohals. Derudover administrerer selskabet 6 plejecentre for Langeland Kommune

sig direkte mellem Sommerlyst 
og Ørstedsskolen uden at møde 
tværgående trafik. Lige bag Som-
merlyst ligger det idylliske Hine 
anlæg med sine snoede skovstier 
og bevaringsværdige gamle fri-
luftsscene.”      

Ny boligsocial 
viceværtsfunktion
”Boligselskabet Langeland 
grundlagdes i 1942, men er trods 
sine 72 år på forkant med de ny-
este boligsociale tiltag”, afrunder 
Jens Garfalk. ”Således er vi af 
staten i en tiårig periode blevet 
bevilget cirka 500.000 kroner om 
året til vores arbejde med unge 
socialt udsatte beboere. Vi har 
ansat tidligere lærer på Kasse-

bølle Friskole, 
Valle Hansen 
som social vi-
cevært eller 
mentor i de nyetab-
lerede startboliger i Brogade 24. 
Han skal ikke være en autori-
tetsfigur, men en venligtsindet 
hverdagsrådgiver og hjælper, 
som agerer på de unges side. De 
udfordringer, Valle kan være be-
hjælpelig med at tackle, stræk-
ker sig fra at have svært ved 
at komme op om morgenen til 
regulære misbrugsproblemer. I 
august flyttede de første unge 
mennesker ind, og der er fortsat 
ledige lejligheder. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for nærmere info”, slutter Jens 
Garfalk. 

mentor i de nyetab-
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EFTERFØR

Eksisterende lejligeder.

Nye lejligheder á 82 m2 
ekskl. fællesarealer.
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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

Tilbuddene gælder
fra d. 1. til d. 31. oktober 2014

 eller så længe lager haves

HUSK 
SØNDAGSÅBENT 

KL. 10 - 14

SÖDRA TRÆBRIKETTER
Svenske træbriketter i en super god kvalitet. 
Paller med 960 kg. 

PR. PALLE

1.899,-
(Ex. moms 1.519,20)

V/ KØB AF MIN. 
3 PALLER

2.000,-
(Ex. moms 1.600,-)

SÖDRA TRÆPILLER
8 mm. Pakket i 16 kg. poser. Palle med 896 kg. 
Normalpris pr. palle 2.099,- . (Incl. moms)

HARDY HÅRDTRÆSBRIKETTER
6 kg. pr. pose. Palle med 936 kg.  

2.495,-
(Ex. moms 1.696,-)

PR. PALLE

Tilbuddene gælder
fra d. 1. til d. 31. oktober 2014

 eller så længe lager haves
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Sydfyns Fri Fagskole · post@sydfynsfrifagskole.dk · www.sydfynsfrifagskole.dk

Nogle tager på efterskole, 
andre vælger en Fri Fagskole!

Sydfyns Fri Fagskole giver dig den praktiske vej mod din ungdomsuddannelse!

Valgfag & Boglige fag
Heste & ridning, musik & kor, idræt, 

mountainbike og kreativt.
Afslut med prøver i da, mat, eng, fys og tysk

Kostskoleliv 
Fællesskab & sammenhold
Skilejrskole og oplevelser 

3 Erhvervsrettede linjer

SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK / KLINGSTRUPVEJ 5 / 5881 SKÅRUP / Tlf: 6223 1328

Tag et studieforberedende skoleår med

Erhvervfyn-SFF.indd   1 24/09/14   20.37

Et studieforberedende skoleår 
for unge der vil den praktiske vej…
Mange unge vælger et 
efterskoleår, og fl ere og 
fl ere har også fået øjnene 
op for De Frie Fagskoler, 
som tilbyder et skoleår 
væk hjemmefra, med 
fokus det kommende ud-
dannelsesvalg. 

“ Vi kalder det Parat til job med 
mad, mennesker og dyr & plan-
ter”, fortæller forstander Birthe 
Hay Sørensen. “På hver linje ind-
drages der pensum fra de pågæl-
dende erhvervsskoleindgange, 
så eleverne har en forståelse af, 
hvad det fx indebærer at blive 
gartner eller cater”. Det indgår i 
et spændende hverdag, med bog-
lige fag såvel som valgfag. Sko-
len har blandt andet islandske 
heste, og mulighed for at man 

kan medbringe sin egen hest. 
Men også fagene musik, kor, 
idræt, mountainbike og kreativt 
er populære. Der lægges vægt på 
den praktiske læring på linjerne, 
hvor skolens nabo, børnehaven 
Bakkehuset, også indgår som 
læringssted, ligesom skolens 2 
professionelle køkkener indgår 
naturligt på linjen Parat til job 
med mad. 
Der har gennem flere år været 
en tendens til, at mange unge 
vælger et gymnasialt tilbud for 
at udskyde det endelige valg af 
uddannelse. Ved at tage et be-
vidst valg om et afklarende sko-
leår, får man netop mulighed for 
at sigte mod erhvervsskolernes 
mange gode tilbud.  Alle eleverne 
på Sydfyns Fri Fagskole deltager 
også i brobygning og gennem 
skolens eget praktiknetværk er 
de også i 2 ugers erhvervsprak-
tik. Når året er omme har de fle-

ste valgt at starte på et EUD-til-
bud og en håndfuld elever vælger 
en gymnasial uddannelse. 
Rummelighed er et kendetegn 
for skolen. “Vi modtager altid en 
gruppe elever, som har nogle pro-
blematikker i deres liv, fx i form 
af en diagnose eller svær skole-
tid, og ved at være i et lille, over-
skueligt kostskolemiljø med en 
travl hverdag, har vi mulighed 

for at støtte og præge dem i et 
konstruktiv og positiv retning”, 
fortæller Birthe Hay Sørensen. 
Kontakt skolen for yderligere 
information, eller besøg evt.
hjemmesiden. På facebook.com/
sydfynsfrifagskole kan man også 
se aktuelle billeder fra skolens 
hverdag og aktiviteter.
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Rudkøbing:  Tlf. 62 51 10 72
Stenstrup:  Tlf. 62 26 34 00
Svendborg:  Tlf. 62 21 07 27 www.slagterpigerne.dk

MINIMUM 6 PERS.

Ønskes der andet, kan vi f.eks foreslå:
❆  Røget ål m. æggestand  ......... 45.-
❆  Gravad laks m. dilddressing   35.-
❆  Medister m. rødkål  ..................  20.-
❆  Oksebryst m. 
 peberrodssalat  ..........................  20.-
❆  Rullepølse m. løg og sky  ......  15.-
❆  Ribbensteg m. rødkål  ............  20.-

❆  Hjemmelavet blodpølse m. sirup  
 og æblemos  ...................... 20.-
❆  Sylte m. sennep 
 og rødbeder  ...................... 20.-
❆  Frikadeller m. rødkål  ..... 20.-
❆  3 slags ost m. frugt  .......  40.-
❆  Brød og smør  ....................  15.-

Priserne gælder ved afhentning!

❆ Marineret sild m. karrysalat.   
❆ Fiskefi let m. citron og remoulade.
❆  Rejer m. mayonaise og citron.   
❆ Leverpostej m. champignon og bacon.  
❆ Stegt medister m. rødkål.   
❆ Mørbradbøf i fl ødesovs.
❆ Stegt and m. rødkål.
❆ Ris a la mande m. kirsebærsovs og mandelgave.

❆ PRIS PR. PERS. KR.  ...........................................................180.-

MINIMUM 10 PERS.

❆ Stegte eller marinerede sild.   
❆ Fiskefi let m. citron og remoulade.
❆ Mørbradbøf m. bløde løg og surt.
❆ Leverpostej m. champignon og bacon eller 
 æblefl æsk. 
❆ Ribbensteg m. rødkål.   
❆ Kogt skinke m. italiensk salat.
❆ 2 slags ost m. druer.

 PRIS PR. PERS. KR.  ...................................................145.-

MINIMUM 6 PERS.

❆ 2 slags sild.   
❆ Æg m. rejer og mayonaise.
❆ Røget laks m. dilddressing og æggestand.
❆ Ribbensteg m. rødkål.   
❆ Leverpostej m. champignon og bacon.
❆ Stegt and m. varm rødkålssalat.   
❆ Mørbrad i fl ødesovs.
❆ 3 slags ost m. druer og frugtsalat eller

Ris a la mande m. kirsebærsovs og mandelgave.

 PRIS PR. PERS. KR.  ..........................................................200.-
 

 

145.-145.-145.

MINIMUM 6 PERS.MINIMUM 6 PERS. MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.

200.200.200.
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Alt malerarbejde udføres!
Inde og ude
Spartling
Facader
Speciale i træværk
300 kr. i timen + moms

Prisgaranti!
cscmaler@gmail.com · Christian 50421243

www.malercs.dk

Pensionister 
20% rabat

10% til  
studerende  

og 5% rabat til 
alle for priser 
over 10.000
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Pensionister 
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studerende  
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TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle 

rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen 

løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles 

hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebilprodukt til rustbeskyttelse, der

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til T
naturligt valg. 

❱❱ Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Hvis du erfarer, at vi ikke har afmonteret inder-

skærmene i.f.m. undervognsbehandlingen af din bil, 

udbetaler vi 15.000 kr. i dusør.*
*Dusøren gælder for undervognsbehandlinger foretaget fra 1. januar 2011

- Kvalitet i
samarbejde med

DUSØR:

15.000 kr.

STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER
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Skønt SVEJSEUDSTYR

Det er et supergodt udstyr, for 
nu har vi tre-fire maskiner på ét 
stativ, som vi bare ruller frem og 
ud igen, når vi er færdige.
17-årige Jakob Kajhøj, Ærø, er 
ikke i tvivl om, at den lille halve 
mio. kr., som Svendborg Erh-
vervsskole har investeret er det 
helt rigtige, når man - som han 
- skal uddanne sig, inden man 
igen skal tilbage til lærepladsen 
på Søby Værft på Ærø.
Faglærer Thorben Faurby har 
også tabt sit hjerte til det nye 
svejseudstyr:
Det er skønt. Den gule boks her 
fylder ikke noget, når eleverne 
skal trille dem ind i kabinerne. 
Der er display, som de i forvejen 

kender. Der er ikke tre-fire for-
skellige store, tunge maskiner, 
der skal ind i kabinen og ud igen, 
som vi havde før. 
Så nu kan alle komme til, både 
udenfor kabinerne og indenfor. 
Det betyder også meget, at sve-
jsegrejet ikke fylder ret meget. 
Vi får nemlig flere og flere elever 
ind på linjen og større projekter, 
de skal arbejde med, så det er 
genialt. Superfint.

Klar til opsvinget
Kim Larsen, uddannelseschef, 
lytter med. Meningen med at 
investere ca. en halv mio. kr. i 
denne opdaterede udstyrspakke 

er nemlig at kunne uddanne 
eleverne, så arbejdskraften er 
parat, når opsvinget kommer.
I vores grundforløb havde vi sid-
ste år 57-58 elever. I dette forløb 
er der ca. 70 med en gennemsnit-
salder på ca. 24 år.
Den stigning tager vi som et 
udtryk for, at opsvinget er på vej, 
og vi er klar til at uddanne ar-
bejdskraften, siger Kim Larsen.

Svendborg Erhvervsskole 
investerer en halv mio. kr. 
så svejseudstyr er 
tip top opdateret  

Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon: 72 22 57 00

mail@svend-es.dk
www.svend-es.dk
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STENTRANSPORTEN VISSENBJERG  APS Industrivej 3   •   5492 Vissenbjerg   •   Telefon: 21 69 52 27

E-mail: stentransporten@stentransporten.dk   •   www.stentransporten.dk

LAGERHOTEL
Vi har lagerhotel, hvor vi lagrer alle for-
mer for gods. Vi opbevarer varer kortere 
eller længere tid. Vi pakker fra lagervarer 
eller ompakker for mange forskellige 
typer kunder. Derudover hjælper vi også  
med truckarbejde, det være sig pålæs-
ning, tømning af container o. lign.

STENTRANSPORTEN
Vi er en vognmandsforretning der gør 
sig i logistik. Vi distribuerer gods som 
kræver kran, af- og på læsning og hejs-
ning af forskellige emner. Hoveddelen af 
vores aktiviteter foregår i byggebrancen, 
hvor vi transporterer: Mursten, tagsten, 
klinker, porebeton, storsække, juletræer 
samt elementer.

VI TILBYDER
Forvogn hænger med kran 12-24-60 Tm 
Rækkevidde 12-17-25 m.
Lastevne 27-34 Tons

Trækker trailer uden kran åben - lukket 
- ligeud - nedbygget, lastevne: 30 - 36 
tons.

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

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

Montana TV HI-FI løsninger  

til bolig og erhverv
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FYNS

CENTER
VINDUES
FYNS

CENTER
VINDUES
FYNS

CENTER
VINDUE S

Fyns Vinduescenter      Viebæltet 1C
5700 Svendborg      Tlf. 3177 9215      www.fynsvinduescenter.dk

Tlf. 31 77 92 15

Mellemgade 31
5800 Nyborg

Tlf.: +45 65 35 27 09
info@fynsitservice.dk 
www.fynsitservice.dk

DET GÅR RIGTIG GODT HOS 
Fyns IT Service
- faktisk så godt at In-
dehaver Michael Jacob 
Madsen fornyligt har 
taget springet og gjort 
butikken til sin levevej. 

Butikken har udvidet sine åb-
ningstider, så nu kan man kigge 
indenfor på alle hverdage fra kl. 
10.00 til kl. 17.30 og lørdage fra 
kl. 10.00 til kl. 13.00. På telefon 
kan man alle dage fange Michael 
mellem kl. 10.00 og 19.00.
Hos Fyns IT Service taler vi et 
sprog, som alle kan forstå. Mi-
chael har stor erfaring indenfor 

Mellemgade 31

 

både reparation og salg af com-
puter til kunder i alle aldre. ”Det 
er vigtigt for mig at kunderne fø-
ler, at de har fået en god behand-
ling og at de har fået et ordenligt 
svar på deres spørgsmål.”
Men Michael laver mere end bare 
computere. I butikken i Mellem-
gade 31 har han sit ”værksted” 
i baglokalet og det er her al re-
paration af mobiltelefon, iPhone, 
iPad og tablet foregår. Venteti-
den på en reparation, kan man 
bruge på at se sig om i butikken. 
Fyns IT Service har nemlig Øst-
fyns største udvalg af mobil og 
tablet tilbehør.
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Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Tzatziki

 
Salsa

 
Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Gældende til 
01.10.14

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
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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

Kurser og møder
halv- og heldags

Vi har av-udstyr,  
der dækker de fleste behov.

•  Lydanlæg med trådløs mikrofon,  
 fast mikrofon og knapnålsmikrofon.  
•	Overhead,	flipover,	lærred,	projektor	 
 og trådløst internetadgang.

Alt dette stilles gratis til rådighed.

Fravælges morgen- el. eftermiddagskaffe

Ønskes der drikkelse: øl, vand, vin o.s.v.  
Kontakt os for yderligere info.

Vi dækker bordet op  
til lejligheden!

Tilbuddet er bygget op som:  
•  Morgenkaffen er på mødebordene  
 eller på ta’-selv-bord. 
•  Middagsmaden er på ta’-selv-bord. 
•  Frugtfade i gangen under pauser. 
•  Eftermiddagskaffen sættes klar  
 på rullevogne som ta-’selv-bord.

Dette tilbud er kune en vejledning.  
Vi sammensætter dit møde  

efter dit ønske…

•  Kaffe/the, rundstykker med smør,  
 ost og marmelade. 
•  Isvand på bordene under mødet. 
•  Frugtfade i pauser. 
•  Stor frokost/middagsbuffet  
 – som vi sammensætter. 
•  Kaffe/the og kage.

265,-

240,-

Bisættelse · Begravelse · Bus-selskab · Møde/Kursus · All inklusive Luxusmenu · Fødselsdag · Bryllup

Pressemeddelelse:

Smertelindring uden bivirkninger!

Referencer:  
Winther, Abel og Thamsborg 
2005, R.Christensen et. 
al.”Does the hip powder 
of Rosa canina (rosehip) 
reduce pain in osteoarthritis 
patients? – a meta-analysis 
of randomized controlled 
trial” 2008, Oarsi Paris 
2014 Marstrand K et al: A 
double-blind randomized, 
parallel group, phase II 
study on Rosehip (Rose-Hip 
Vital)powder and placebo 
in patients with mild to 
moderate Osteoarthritis of 
the knee and/ or hip. 

Paracetamol er tidligere rappor-
teret at have både nyre og lever-
skadelig virkning og Tramadol 
(Dolol) kan være vanedannende 
og give sløvhed. Det er derfor 
vigtigt at have andre mulighe-
der for smertelindring end de 
der normalt reklameres for. En 
nylig afholdt verdenskongres om 
Slidgigt, OARSI, der blev afholdt 
i Paris, afslørede at et bestemt 
hybenprodukt fra Langeland, 
selv i lave doser, lindrer smerter, 

men at man er afhæn-
gig af såvel kerner som 
skaller for at produktet 

virker. Samme pro-
dukt, har ved 
tidligere store 
placebo kon-

trollerede un-
dersøgelser vist sig 

at reducere forbru-
get af paracetamol 

med op til 50%. Noget til-
svarende sås også ved forbruget 

af Dolol. Netop i disse år er der 
megen forskningsinteresse i nye 
smertelindrende behandlinger, 
hvoraf mange er naturligt fore-
komne. Det er dog vigtigt at sikre 
sig disses kvalitet, da mange al-
drig har været underkastet en 
placebokontrolleret videnskabe-
lig undersøgelse – altså ikke er 
bedre end snydekapsler. Det er 
tankevækkende at aktuelle pro-

dukt, der er meget veldokumen-
teret, ved en større undersøgelse 
foretaget af Europæiske og Ame-
rikanske læger, viste sig at være 
tre gange bedre til at reducere 
smerte end paracetamol.  Det 
skal anføres at produkter, der er 
baseret på råvarer fra Langeland-
ske Hyben Vital ApS, er baseret 
på specielle naturlige hybensor-
ter, ikke giver bivirkninger.
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0300 | 0320 | 0360

Work Wear

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

Lys blå 

Orange

Lime 

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød 

Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid

• GAME PRO wear

Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 
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inkl. 1-fv. tryk

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 

velkommen til og kontakte os. 

0300 | 0320 | 0360
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ISO 15797

ISO 15797

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED
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ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,  
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 210-220 g

• XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XS kun i hvid, sort og navy

• T-TIME PRO wear

Lys blå 

Orange

Lilla

Hvid 

Flaske-
grøn 

Kongeblå

Rød Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
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Lilla

Sort 

Koks grå 

Navy Bordeaux Azur

Gul 

Grå  
melange

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
blå 

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.
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• 2XS  - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
  XXS kun i hvid
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Azur

Azur

Lys blå 

Navy

90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

180,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 
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ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED
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PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og 
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har  
gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter efter ind-
farvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 70 % bomuld/30 % polyester

• 290 g

• S  - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• GAME PRO wear

NavyHvid Rød Sort Koks gråKonge-
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ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 210-220 g
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90,00 pr. stk. 
inkl. 1-fv. tryk
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inkl. 1-fv. tryk

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er  bare et lille udvalg,  se på id.dk 
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget 
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Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.
Det er bare et lile udvalg, se mere på id.dk. Der kan I fi nde masser af inspiration og I er meget velkomne til at kontakte os.

Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 77 02
www.sporten-svbg.dk
sporten@kabelmail.dk

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

       – din lokale  
uddannelses-
institution
HF & VUC FYN er en stor 
uddannelsesinstitution, 
der spænder over mange 
niveauer - fra den helt 
grundlæggende forbe-
redende voksenunder-
visning og ordblindeun-
dervisning, til de højeste 
gymnasiale niveauer. Og 
det er sådan, de fleste 
kender et VUC. Men VUC 
er mere end det!

FJERNUNDERVISNING – det 
kan man også få på VUC!
Fjernundervisning er for de, der 
fx ikke kan følge et skemalagt 
fag ved VUC eller hellere vil læse 
på egen hånd og i eget tempo på 
fleksibel vis. Man kan vælge et 
enkelt eller flere fag/fuldtidsstu-

HF & VUC FYN Svendborg · Viebæltet 5 · 5700 Svendborg · tlf. 6265 66 00 · svendborg@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk

dium – afhængig af tid og mål. 
En forudsætning for at deltage i 
fjernundervisningen er, at man 
har adgang til internettet, og at 
man behersker it på brugerni-
veau. 

 
VUC & VIRKSOMHEDER
VUC har mange års erfaring 
med at tilrettelægge efteruddan-
nelseskurser for virksomheder. 
VUC & Virksomheder tilbyder 
medarbejderudvikling og kurser, 
der er tilpasset den enkelte virk-
somhed, bl.a.: IT, engelsk, tysk og 
andre sprog. Dansk og matema-
tik til medarbejdere, der gerne 
vil være bedre til at læse, stave, 
skrive og regne. Ordblindeun-
dervisning for medarbejdere med 
læse-, stave- og skriveproblemer. 
Teambuilding, konflikthånd-

tering og forandringsparathed, 
kommunikation & samarbejde, 
innovation. Herudover tilbyder 
VUC & Virksomheder:
Tovholderfunktion – i forhold til 
virksomhedsnetværk med fokus 
på efteruddannelse af medar-
bejdere. Individuel vejledning, 
kompetenceafklaring og vurde-
ring, altså en ”kortlægning” af 
en persons samlede viden, fær-
digheder og kompetencer inden 
for et eller flere af de fag, der un-
dervises i på VUC. Det kan være 
kompetencer, der er opnået f.eks. 
i arbejdslivet, i fritiden, gennem 
aftenskolekurser, som aktiv fri-
villig i foreningslivet eller hjæl-
peorganisationer.  

FAKTA OM VUC
På HF & VUC FYN er der 600 
ansatte, heraf 300 lærere, til at 
betjene og undervise de 5400 kur-
sister der i skoleåret 2014 – 2015 
har valgt at tage en uddannelse, 
gå på kursus eller på efteruddan-
nelse. Med 10 undervisningsste-
der placeret på Fyn, Langeland 
og Ærø, er der heller ikke langt 
til det nærmeste VUC. 
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www.opel.dk

OPEL ERHVERV

Værsgo! 
Et stærkt og fleksibelt modelprogram. 

Opels brede varebilsprogram
Stil bare skrappe krav til din nye Opel varevogn. Uanset dine individuelle behov vil Opel Erhverv være garant for den optimale løsning 

indenfor de rigtige økonomiske rammer. Vælg mellem de forskellige modelserier - fra den kompakte Opel Corsa van til den rummelige 

Opel Movano - alle med Commonrail turbomotorer. Velkommen til et godt udvalg og en god prøvetur hos Opel Erhverv.

5 serviceløfter der holder dig igang
1. Ingen tidsbestilling - du får diagnosen straks. 

2. Kort ventetid - vi udfører reparationen, mens du venter. Garanti for udskiftning af sliddele samme dag. 

3. Direkte reparatørkontakt - kontakt vores CV Hotline for råd og vejledning. 

4. Alternativ transport ved driftsstop, hvor reparationen varer mere end 3 timer. 

5. Opel Assistance med vejhjælp.

Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 12,7 – 14,7 km/l. CO2 178 – 207 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 11,2 – 13,5 km/l. CO2 195 – 235 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,2 – 20,4 km/l. CO2 129 – 152 g/km. Energiklasse fra/til

2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7 – 30,3 km/l. CO2 88 – 172 g/km. Energiklasse fra/til

2

Med super komfort, masser af udstyr, 
136 hk og 24,4km/l

Movano

med mulighed for op til 3.500 kg 

Corsa Van

60.223 kr. ekskl. moms 

Combo
Halv størrelse hel løsning 
op til 5,0 m3 varekasse

Meriva Activan
Service nonstop 
95 hk og 25,0 km/l

Vivaro
Serviceleasing inkl. fuld service

Kr. 1.499*

*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 Ecofl ex 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at 
få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær 
leasingydelse er 35.000 kr. inkl.fi nansieringsomkostninger. Tilbudet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 04.2014.
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JULEFROKOST ? 
VI HAR ALT ANDET 
END KOPIMASKINEN
Endnu engang har vi gjort os umage for at skabe de bedste rammer til den 
perfekte julefrokost. Bowling, underholdning og stor åben grillbuffet med 
gode og velkendte juleretter - dét er en sikker vinder.

Alle priser gælder fra fredag den 14. november og indtil jul

Odense l Grønløkken 3 l 5000 Odense • Svendborg l Nyborgvej 4 l 5700 Svendborg

Reservér bord på thegrill.dk  l  bowlnfun.dk  l  tlf. 70 11 11 55

 30,-

Julebuffet med masser af julelækkerier

Pris kr. 299,-Stor lækker julebuffet, 
dessert og livemusik/DJ

Tilkøb bowling 1 time  
Pris pr. person kr. 
Prisen gælder ved 4-6 pers. pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

1 times bowling, velkomstdrink, snackkurv, 
stor lækker julebuffet, dessert, livemusik/DJ, 
natmad samt drikkevarer ad libitum (øl, vin 
og vand fra kl. 17.00)

Priserne er inkl. bowling og gælder ved 4-6 pers. 
pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

Pris kr.   599,-
Tilkøb udvalgte drinks ad libitum fra 
kl. 21.00 - Pris pr. person kr. 150,-

Pris i alt kr.  749,-

Den ultimative  julefrokost 
inkl. bowling FRE-LøR FRE-LøR

LIVEMUSIK  
Spooky - Soulstars ltd

Odense           Svendborg

Fredage og lørdage i 
november og december 
sætter vi ekstra gang i 
festen med livemusik.
Se det fulde musikprogram på 
thegrill.dk eller bowlnfun.dk

Odensevej 8A
5700 Svendborg

Telefon 6221 4488
fomo@fomo.dk

www.fomo.dk

FOMO er en forsikringsforening, der samarbejder med Tryg A/S. Forsikringerne formidles af FOMO og tegnes i Tryg.

VW up BMT Take
60 hk 1.0, 3 dørs 
2014 model
Forudsætning
5.000 km årligt
2.500 kr. i selvrisiko
elitebilist

Priseksempel Odensevej 8APriseksempel

Hvad koster din bil?

Ring og få en pris – 6221 4488

Priseksempel
Ansvar/kasko 

2.227 kr. 
årligt før overskud

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

MLHavemaskiner
v/ Dennis G. Jensen, Stoensevej 2, 5953 Tranekær

Mobil 20 22 35 27
Priserne gælder til og med d. 28/2-2015 og er incl. transport + reservedele
Mere end 18 års erfaring inden for skov- have- og parkmaskiner. Din garanti.

VIN
ve

Havetraktorer/Riders
Rensning af motor samt justering, olieskift.

sning og kontrol af luftfilter/karburator.
Kontrol af tænding. Smøring af maskine.

Kontrol og justering af remme
og remstrammerhjul.

Eftersyn og evt. olieskift af gearkasse.
Opstart og afprøvning.

KUN kr.995.-

k KUN k 395.-

llllæneeklipper
s
RRRe tor

e ift.
. te

sslliibbnniinngg aaff kknniivvv..
Adskillelse af fremdrift
for kontrol og smøring.

KUN kr.495.-

Priserne er incl.
gratis kørsel og
opbevaring!

VINTEREFTERSYN
AF ROBOT KLIPPER
Incl. opsætning til
foråret, vedlige-

holdelse af batterier
og opbevaring

Kr. 1.295,-
Incl. moms

HUSK OGSÅ
SALG OG

REPARATIONER AF
CYKLER , SCOOTER
OG EL-SCOOTER

VINTEREFTERSYN
Have- og parkmaskiner

Plæneklipper, havetraktor, rider, motorsav, buskrydder, trimmer, hækkeklipper etc.

MLHavemaskiner
v/ Dennis G. Jensen, Stoensevej 2, 5953 Tranekær

Mobil 20 22 35 27
Priserne gælder til og med d. 28/2-2015 og er incl. transport + reservedele
Mere end 18 års erfaring inden for skov- have- og parkmaskiner. Din garanti.

VIN
ve
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og remstrammerhjul.

Eftersyn og evt. olieskift af gearkasse.
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KUN kr.995.-

k KUN k 395.-

llllæneeklipper
s
RRRe tor

e ift.
. te

sslliibbnniinngg aaff kknniivvv..
Adskillelse af fremdrift
for kontrol og smøring.

KUN kr.495.-

Priserne er incl.
gratis kørsel og
opbevaring!

VINTEREFTERSYN
AF ROBOT KLIPPER
Incl. opsætning til
foråret, vedlige-

holdelse af batterier
og opbevaring

Kr. 1.295,-
Incl. moms

HUSK OGSÅ
SALG OG

REPARATIONER AF
CYKLER , SCOOTER
OG EL-SCOOTER

Plæneklipper gå-model
Rensning af motor, luftfi lter/
karburator, olieskift. Kontrol af tænding. 
Justering og slibning 
af kniv.  KUN kr. 395.-

Plæneklipper 
selvkørende
Rensning af motor,
luftfi lter/karburator, olieskift.
Kontrol af tænding. Justering og
slibning af kniv.
Adskillelse af fremdrift
for kontrol og smøring

KUN kr. 495.-
Havetraktorer/Riders

Rensning af motor samt justering, olieskift.
Rensning og kontrol af luftfi lter/karburator.

Kontrol af tænding. Smøring af maskine.
Kontrol og justering af remme

og remstrammerhjul.
Eftersyn og evt. olieskift af gearkasse.

Opstart og afprøvning.

              KUN kr. 995.-

Plæneklipper gå-model
Rensning af motor, luftfi lter/
karburator, olieskift. Kontrol af tænding. 
Justering og slibning 
af kniv. 
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KUN kr.495.-

Priserne er incl.
gratis kørsel og
opbevaring!

VINTEREFTERSYN
AF ROBOT KLIPPER
Incl. opsætning til
foråret, vedlige-

holdelse af batterier
og opbevaring

Kr. 1.295,-
Incl. moms

HUSK OGSÅ
SALG OG

REPARATIONER AF
CYKLER , SCOOTER
OG EL-SCOOTER



Vi kan også tilbyde CO2  
neutraliserede tryksager

Vi producerer tryksager
med omtanke

Trykkerivej 2  /  6900 Skjern  /  T.  96 800 700  /  grafisk@strandbygaard.dk  /  Tryk på Strandbygaard.dk

» Vi ønsker, at vores miljøpolitik skal 
være en central del af vores  
virksomhedsgrundlag i fremtiden«

5041 0751
Svanemærket trykkeri
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrence-
dygtige priser.

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-
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din daglige energi – på sef.dk

Følg os på Facebook
facebook.com/sydfyns.elforsyning

SEF engagerer sig i dit lokalområde. Vi ønsker at gøre en mærkbar 
forskel, lige dér hvor vores kunder bor, er akti ve og har deres friti dsin-
teresser. Derfor ti lbyder vi SupportEnergi.HER FOR DIG

Støt idrætten, kulturen 
og andre gode formål

– du vælger helt selv, hvem der 
skal ha’ et bidrag fra SEF!

Vælg SupportEnergi fra SEF

• Bidraget ti l netop din klub, forening eller det valgte 
formål vokser, når du bruger el og naturgas

• Med din personlige støtt e er du med ti l at rejse 
ekstra midler ti l nye og spændende ti ltag

• Din klub, forening eller det valgte formål kan ligge 
hvor som helst i Danmark

• Du får ti l gengæld adgang ti l att rakti ve priser på 
både el og naturgas

Læs mere på sef.dk/supportenergi

din daglige energi – på sef.dk

Følg os på Facebook
facebook.com/sydfyns.elforsyning

SEF engagerer sig i dit lokalområde. Vi ønsker at gøre en mærkbar 
forskel, lige dér hvor vores kunder bor, er akti ve og har deres friti dsin-
teresser. Derfor ti lbyder vi SupportEnergi.HER FOR DIG

Støt idrætten, kulturen 
og andre gode formål

– du vælger helt selv, hvem der 
skal ha’ et bidrag fra SEF!

Vælg SupportEnergi fra SEF

• Bidraget ti l netop din klub, forening eller det valgte 
formål vokser, når du bruger el og naturgas

• Med din personlige støtt e er du med ti l at rejse 
ekstra midler ti l nye og spændende ti ltag

• Din klub, forening eller det valgte formål kan ligge 
hvor som helst i Danmark

• Du får ti l gengæld adgang ti l att rakti ve priser på 
både el og naturgas

Læs mere på sef.dk/supportenergi
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22 siders fuldfarve maskine med 
efterbehandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og mail.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af brochurer.

24 kopier  farve maskine. Scan/Mail/ 
fax indbygget. Kører kun A4 størrelse.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og mail, fuld efter-
behandling til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net  og mail, Fuld sortering og 
hæftning.

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

KoNtAKt oS For et tilbud Med 
deN riGtiGe PriS - FØrSte GANG!

develoP 
+220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+451 

6 års nygaranti

34.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+220 

6 års nygaranti

24.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP  
+25

6 års nygaranti

6.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+203

6 års NygaraNTi

15.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+452

6 års nygaranti

39.995,-
BRUGTBØRSEN

NU


