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eventuelle spørgsmål eller hvis 
der er brug for hjælp.

Simon Risbjerg har erfa-
ring og ekspertise med 
varmepumpeløsninger, 
der giver besparelser på 
op til 12.000 kr. om året

Med mere end 30 års erfaring 
står Simon Risbjerg El & Køl 
klar til alle udfordringer til så-
vel private, industri, kontorer og 
butikker som landbruget, hvor 
de kan tilbyde totalløsninger 
med den rette og optimale var-
mepumpeløsning.

På et tidspunkt skal man have 
udskiftet sit oliefyr og erstattet 
med en anden varmekilde. Et 
godt alternativ, som både er godt 
for miljøet og økonomien, – er en 
luft/vand – varmepumpe.

Det er en investering, når man 
får installeret en varmepumpe, 
siger direktør Simon Risbjerg. 
Det er en god investering, som 
vil tjene sig selv ind igen.

Det koster som regel omkring 
90.000 kr. at installere et luft/
vand varmepumpe anlæg, - men 
her får man til gengæld også så-
vel energitilskud som håndvær-
kerfradrag.

Varmepumpen er, afhængig af 
boligens størrelse og isolering, 
gennemsnitligt tjent ind på mel-
lem 6 og 8 år. Med et luft/vand 
varmepumpe anlæg, der er me-
get effektivt, er der en typisk be-
sparelse på mellem 10 og 12.000 
kr. årligt.

Vi skal sammen med kunden 
finde den bedste og optimale 
varmepumpeløsning, siger Si-
mon Risbjerg. Vi tager altid ud 
til kunden, for vi er nødt til at 
undersøge huset/bygningerne og 
checker blandt andet radiatorer 
og isolering, og ud fra det kan vi 
beregne hvor meget kunden kan 
spare ved at investere i en var-
mepumpe.

Simon Risbjerg El & Køl har en 

række gode samarbejdspart-
nere til at stå for det nødvendige 
VVS arbejde, og det samarbejde 
betyder, at firmaet kan tilbyde 
kunderne totalløsninger. En god 
fordel til kunderne, der så kun 
skal henvende sig et sted med 

GOD BESPARELSE MED 
DEN RETTE VARMEKILDE

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
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Restaurant Resumé

Møllergade 35A · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 86 42

info@restaurantresume.dk · www.restaurantresume.dk

Limpopo & Diana Jagtrejser
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Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Køreskole med elever i hele det sydfynske
Jeg vil sige, at jeg hjælper folk 
godt på vej. Jeg vil gerne gøre en 
forskel også i forhold til integra-
tion. Det er så vigtigt at have et 
kørekort i dag for at kunne begå 
sig.

Serenas Køreskole af-
vikler nu også elevhold i 
Faaborg

Serenas Køreskole fra Rudkø-
bing blev for cirka 2 ½ år siden 
startet af Erling Serena, der har 
haft det i tankerne længe, - og 
som så skulle blive en realitet.

Det har ligget og ulmet i nogle 

år, - og så skulle det ske, siger 
Erling Serena. Det er så dejligt 
frit at arbejde med, og jeg har 
bestemt ikke fortrudt. Jeg har 
masser at lave.

Serenas Køreskole, der primært 
har kørt i Svendborg og på Lan-
geland, har nu også adskillige 
køreelever fra Faaborg, og afvik-
ler derfor også undervisning for 
elevhold der.

Der var fl ere elever, der var ble-
vet henvist til mig, ikke mindst 
fl ygtninge der har fået opholds-
tilladelse. I stedet for at fl ere af 
eleverne skulle transportere sig 
over til mig, - så var det nemme-
re, når jeg kunne samle et hold, 
- så at køre til Faaborg, hvor jeg i 
første omgang lejer lokaler efter 
behov. Det er i samarbejde med 
tolke, at jeg nu har fl ere fl ygtnin-
gehold også.
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.
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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Spodsbjerg 85A
5900 Rudkøbing
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Tokep732@gmail.com
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66 Ugeavisen svendborg Tirsdag 17. ok Tober 2017
   

MoTor

RaceR
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

Ikon: Et Audi-ikon vender 
tilbage, når RS 4 Avant om 
kort tid har verdenspremie-
re. Bilen er i Danmark i første 
kvartal af 2018 til en ukendt 

pris.
Bilen kommer med en V6 

2.9 TSFI motor med 450 hk 
og et maksimalt drejnings-
moment på svimlende 600 
Nm fra 1900 til 5000 om-
drejninger. Det er 170 Nm 
mere end forgængeren. Fra 
0-100 km/t klares på 4,1 se-

kund og topfarten er elek-
tronisk begrænset ved 250 
km/t. Der kan tilkøebs en 
RS-dynamikpakke, som øger 
tophastigheden til 280 km/t. 
Standardudstyret omfatter 
firehjulstræk og en otte trins 
tiptronic gearkasse.

Audi RS 4 med 450 hk
bilen kommer i handlen i første kvartal 
af 2018. Prisen er ukendt.

SpoRtSkoncept
Jens Eilertsen 
jei@ugeavisen.dk

koncept: Toyota har lovet, at 
der fremadrettet skal frem-
stilles biler med underhold-
ningen i top. Et sådant løfte 
kan man kun udstede, når 
man er verdens mest værdi-
fulde bilproducent, for det 
kræver en god portion penge 
både at lave tingene smukt, 
miljørigtigt og underholden-
de.

De penge har Toyota, som 
har en værdi på 318 milliar-
der kroner. Det er godt nok 
61 milliarder mindre end 
værdiansættelsen i 2016, 
men der er stadig ingen bil-
producent, som kommer i 
nærheden af Toyota.

Den første bil med fokus 
på underholdning, var C-HR, 
og nu kommer der en model 
med endnu mere sjov. Det er 
en konceptsportsvogn, som 
er 440 centimeter lang, 181 

centimeter bred og 128 cen-
timeter høj. Den er altså lidt 
større end den kendte Toyo-
ta GT86, som fremstilles med 
Subaru.

Hvad fremtidsplanerne er 
for konceptbilen, oplyses ved 
premieren på Tokyo Motor 
Show 25. oktober. Her finder 
verdenspremieren sted.

Ingen specifikationer
Toyota holder i skrivende 
stund specifikationerne og 
præstationerne tæt ind til 
kroppen, men vi ved, at GR 
HV Sports Concept har både 

benzin- og el-motor.
Toyota oplyser, at bilen har 

elementer fra motorsportsaf-
delingen Toyota Gazoo - og 
det lover jo godt - og ældre 
Toyota som Toyota Sports 
800 og Toyota Supra. Man tør 
næsten ikke kalde den en ny 
Supra, men targataget brin-
ger altså tankerne hen imod 
næstsidste generation af den 
legendariske sportsvogn. Su-
pra findes ikke længere, fak-
tisk er den eneste Toyota-
sportsvogn GT86, og den er 
altså mere end Subaru end 
en Toyota.

Kræfterne i den nye kon-
ceptbil kommer fra Toyotas 
hybridracersystem THS-R, 
som også anvendes i Toyotas 
le Mans racer TSO50 Hybrid. 
Den bil er forsynet med en 
2.4 V6 plus el-motor.

Miljørigtig hybridracer
Toyota præsenterer en ny hybrid-sportsvogn, 
der er lidt større end den kendte gT86.

Tankerne går tilbage til Supra, 
når man kigger på den nye 

Toyota-konceptracer.

Konceptbilen har både 
el- og benzinmotor, men 
specifikationerne vil Toyota 
ikke ud med endnu.

Audi RS 4 Avant er i Danmark i første kvartal af 2018.
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gartner Arne Petersen nedgravet 
en regnvandstank udenfor - leveret 
af RegnvandsTanken og tilsluttet 
af Skov VVS, som også har stået 
for etablering af nye toiletforhold 
i huset.

Solcelletagsten og 
 termografikameraer
En af de lokale GO2Green virk-
somheder som er særlig aktive 
omkring Energihus Sundhøj er 
Tømrermester Hartvigsen & Ko fra 
Tåsinge. De har blandt andet lavet 
en indervægsisolering på den ene 
gavl, som med sin særlige træ-
konstruktion samtidig virker som 
akustisk dæmpning. 
Og det er ikke det eneste, som 
virksomheden skal bidrage med til 
huset.

Tømrermester Peter Hartvigsen viser 
den kombinerede inderisoleringsvæg 
som også er en akustisk dæmpning.

Byggebalancens services

Medlem af 

Hellegårdsvej 275, 5700 Svendborg • Info@byggebalancen.dk
Mobil: 27 29 90 29 • CVR.nr.: 374 00041

Se mere på byggebalancen.dk

Totalrenovering af bolig, erhvervslokaler og privat
Gulv, badeværelse, facaderenovering, 

fl ise- og malerarbejde
Stålkonstruktion i byggeri- og metalindustri
Certifi kat svejsning- ISO 4063 – 111, 138- 136

Vi siger ja til 
alle

 udfordringer!

Murer-, tømrer-, jord- 
og kloakarbejde

Se mere på
www. alf-jensen.dk

- Hele den ene tagflade skifter 
vi her til efteråret med helt nye 
solcelletagsten. Det gør vi i for-
bindelse med, at vi er blevet cer-
tificeret i at montere disse tage i 
et samarbejde med leverandøren; 
Innorgie, forklarer Tømrermester 
Peter Hartvigsen som ejer Hartvig-
sen & Ko.
De nye solcelletagsten lægges 
direkte på taglægterne og kan 
være løsningen, hvis man alligevel 
står og skal udskifte hele sit tag.
Hartvigsen & Ko har specialiseret 
sig i energioptimering af ejen-
domme, og har også i den sam-
menhæng gode erfaringer med 
brugen af termografiudstyr.
- Energihuset får tre termografi-
kameraer, som kan bruges, når 
man skal finde kuldebroer i en 
ejendom – for eksempel ved 
manglende isolering eller utætte 
vinduer, fortæller Peter Hartvigsen 
som ofte tager kunder med i ener-
gihuset.
- Det ligger helt naturligt for os 
at være med i GO2Green og det 
spændende energihus. Ofte er 
det en stor fordel at kunne tage 
kunder med i huset og vise dem 
konkrete eksempler. Det er et 
super udstillingsvindue for os som 
GO2Green partnere, siger tømrer-
mesteren.

Foto: mitsvendborg.dk

15. september fra kl. 9:30 til 17:30 åbner vi vores nye afdeling i Svendborg med stribevis af gode 
tilbud. Fra kl. 12:00 til 16:00 serverer vi pølser, sodavand, øl kaffe m.m. 
Vi glæder os til at komme til Svendborg og ikke mindst til at hilse på dig. 

Vi gør dine drømme til virkelighed. 

Henrik Jens 

Bo 

Arne 

Peter Charlotte 

mitsvendborg.dk 39

Torben Hansen Ferie
Torben Hansen Ferie
Tryggelev 74 - 5932 Humble - Langeland

Tlf.: +45 62 56 19 53 – thf@thf.fk – www.thf.dk



Kun få stk. tilbage!

(Van)vittigt gode priser
Lige nu har vi vanvittigt gode priser på et 
stærkt begrænset antal af den rummelige og 
funktionelle Sprinter, der sætter standarden 
inden for sikkerhed og komfort. 

Se mere på
pchristensen.dk/sprinter-leasing 

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 

Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr 
på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv 
kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder, så længe lager haves.

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

LAGERSALG  //  LAGERSALG  //  LAGERSALG  //  LAGERSALG  //  LAGERSALG  //  LAGERSALG 

F

D
er

 ta
ge

s 
fo

rb
eh

ol
d 

fo
r 

tr
yk

fe
jl.

 3



isolering af vægge og lofter. Her 
stiller lovgivningen stadigt stør-
re krav – både til håndværkere 
og forbrugere. Målrettet kun-
derådgivning på dette område 
er derfor et voksende speciale i 
firmaet. Sidst men ikke mindst 
tegnes et spændende speciale af 
snedkerafdelingens reparation 
og renovering af fredede og be-
varingsværdige bygninger – kir-
ker, slotte, herregårde og gamle 
bykvarterer. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for mere info om vores mange 
aktiviteter”, slutter Lennart 
Rasmussen.   

Den alsidige og 
dynamiske tømrer/
snedkervirksomhed 
fra Rudkøbing har 
siden 1971 løst en 
bred vifte af opgaver 
indenfor faget, spæn-
dende fra reparation 
og service over spe-
cialopgaver til større 
fag- og totalentre-
priser

”H. & M. Larsen A/S spænder 
vidt, når det gælder kompeten-
cer og aktiviteter. Kundekred-
sen fordeler sig 50/50 med pri-
vatkunder på den ene side og 
virksomheder og offentlige insti-
tutioner på den anden”, fortæller 
tømrermester og daglig leder 
Lennart Rasmussen. ”Låsesme-
deafdelingen løser mange meget 
forskellige opgaver. Her rækker 
vi lige fra klassisk låseservice 
med døgnvagt over salg af nye 
låse til projektering, levering og 
montering af komplette tyveri-
sikringsløsninger til privat- og 
virksomhedskunder. Vores glas-

afdeling spænder tilsvarende 
vidt – lige fra småreparationer 
og vinduesglas efter mål til spe-
cialløsninger som glasværn og 
brusenicher.”     

Fra energioptimering til 
fredede bykvarterer
”Tømrer og snedkerafdelingens 
aktiviteter omkring nybyg, til-
bygninger og renovering med 
fokus på døre, vinduer og tage 
tegner sig for en pæn del af op-
gaverne. Et område i vækst er 
planlægning og iværksættelse af 
energioptimering – blandt andet 
i form af nye døre og vinduer og 

H. & M. LARSEN A/S 
TØMRER & SNEDKER
Schnohrsvej 47
5900 Rudkøbing, Langeland
Telefonnr.: 62 51 26 05
info@hmlarsen.dk 
www.hmlarsen.dk

Rudkøbing Apotek
Engdraget 1, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 51 10 02, rudkoebing@apoteket.dk 
www.apoteket.dk/apoteker/rudkoebing-apotek

Rudkøbing Apotek

Åbningstider:
Mandag: 09:00 - 17:30
Tirsdag: 09:00 - 17:30
Onsdag: 09:00 - 17:30
Torsdag: 09:00 - 17:30
Fredag: 09:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 13:00

Søndag: Lukket

NÅR NOGET SKAL KØRES
TLF. 24 48 80 90

v/Jens Kjeldsen
Askvej 8, Tullebølle
5953 Tranekær
jens3x34@stofanet.dk

Thurø Bed and Breakfast 
tilbyder billig unik overnatning.

Thurø Bed & Breakfast | Bergmannsvej 103, Thurø | 5700 Svendborg
T: +45 6133 3459 | thuroe.bedandbreakfast@gmail.com | www.thuroe-bedandbreakfast.dk
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“Fællesnævneren for alle Lim-
popo & Diana Jagtrejsers type-
mæssigt vidtfavnende tilbud er, 
at vi er højt specialiserede, når 
det gælder dét at få vores kun-
der ud, hvor der på alle planer 
er mere end almindeligt højt til 
loftet”, fortæller direktør Tina 
Jeppesen. 

Mere end blot et  
hotelophold
”Tema og budgetmæssigt hen-
vender vores rejsekatalog sig til 
en bredt funderet kundekreds, 
der spænder lige fra privatkun-
der, foreninger og organisationer 
til virksomheder af alle typer og 
størrelser. I forhold til de profes-
sionelle kunders behov for af-
vikling af møder og konferencer 
markerer vi os ved, til konkur-
rencedygtige priser, at kunne 
tilbyde mere end blot et ophold 
på et luksuriøst dansk konferen-
cehotel.” 

Slotte, husbådshoteller og 
survival ture
”Vi tilbyder en række unikke 
muligheder for at afvikle såvel 
konferencer som bestyrelses-, 
strategi-, idéudviklings- og 

salgsmøder i nye inspirerende 
omgivelser. Destinationsmæs-
sigt rækker Limpopo & Diana 
Jagtrejser fra fantastiske slotte 
i den skotske vildmark til afri-
kanske lodges med mulighed for 
at gå på jagt. Man kan også væl-
ge at gå ombord på et sejlende 
sydafrikansk husbådshotel, hvor 
møderne afvikles på loungedæk-
ket, mens smukke landskaber 
glider forbi. 

Andre spændende tilbud i møde 
og konferenceregi er fiskeri i Is-
land og Norge, jagt og fiskeri ved 
Balatonsøen i Ungarn, bjergvan-
dring og rivercruising i Alaska/
USA og survival ture til Austra-
lien. Endelig byder vi på diverse 
oplevelsesmæssige kombina-
tionsrejser - Le Mans og små-
vildtsjagt mm. Når det kommer 
til deltagertallet, spænder vi fra 
smågrupper til store selskaber 
på 60-70 personer.” 

Safarieksperten med  
fokus på Afrika
”Via det selvstændige bureau Sa-
farieksperten, som deler adresse 
med Limpopo & Diana Jagt-
rejser, fokuserer vi på Afrika 

og spændende safarioplevelser i 
Kenya, Tanzania, Uganda, Zim-
babwe, Botswana, Namibia og 
Sydafrika. Hvert land har sine 
egne kvaliteter som safariland. 
Vi matcher den enkelte kundes 
ønsker og behov med det rig-
tige valg af destination. Udover 
Afrika tilbyder Safarieksperten 
rejser til Madagaskar, Seychel-
lerne og Mauritius.” 

Værdiskabende oplevelser
”Limpopo & Diana Jagtrejser og 
Safarieksperten byder på spæn-
dende oplevelser og intenst sam-
vær. Vores mangeårige erfaring 
og globale netværk af gode sam-
arbejdspartnere, er kundernes 
vigtigste garanti for altid at få 
oplevelser ud over det sædvan-
lige. Vi modtager ofte den kun-
defeedback, at destinationernes 
skønhed og eksotiske præg har 
inspireret dem til at tænke ud af 
boksen og netværke på innovativ 
vis. Og dét er noget der skaber 
værdi, både for investorer, med-
arbejdere og samarbejdspartne-
re samt ikke mindst for virksom-
heden som helhed”, slutter Tina 
Jeppesen. 

Limpopo & Diana Jagtrejser
Fåborgvej 240, 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 20 25 40 - Fax: 62 20 25 42
info@limpopo.dk
www.limpopo-travel.dk

Safarieksperten
Tlf.: 56 36 25 45
info@safarieksperten.dk
www.safarieksperten.dk

Business as usual – eller en oplevelse for livet?
Bryd traditionen! Skift netværksmødet på golfbanen eller det årlige bestyrelses-
møde i konferencecentret ud med store vidder, smukke lodges og udsigten til at 
nedlægge noget ud over det sædvanlige – samtidig med at der netværkes på en 
helt ny måde med højt til himlen og plads til nye ambitioner.

Priseksempel 
på strategimøde 
i Sydafrika:

– Fly DK-Sydafrika

– Al Transport

– Ophold m/ helpension

– Dagsprogrammer m/safari

– Mødefaciliteter

– M.m.

Fra 13.995,- 
pr. person
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LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

LANDET BLIK & VVS APS
Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

METROAIR luft til 
vand varmepumper 
er beregnet til at 
levere varme til 
husets vandbasere-
de varmesystem.

METROAIR luft til 
vand 14 og 20 kW 
varmepumper er 
beregnet til at levere 
varme til større 
huses vandbaserede 
varmesystem. 

METROAIR kompakt 
styring giver mulig-
hed for overvågning 
og indstilling af et 
varmesystem med 
én varmepumpe.

METROAIR styring er 
et avanceret styremo-
dul, som sammen 
med varme-pum-
per og eksterne 
beholdere skaber et 
komplet og optimeret 
varmesystem.

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

Teglværksvej 3 · 5892 Gudbjerg Sydfyn
Tlf. 62 25 17 07 · Mail: allan.kolding@daglibrugsen.dk

Tæt på dig og din hverdag

GUDBJERG
Tæt på dig og din hverdag

STYRK KROPPEN MED DEN RETTE TRÆNING

Solo Fitness har en bred 
vifte af tilbud til en sund 
krop

Det handler først og fremmest 
om at have det godt med sig selv, 
og her er Solo Fitness i Midtby-
hallen en god sparringpartner 
til at opnå en sundere krop og 
komme i bedre form.

Lars Christoffersen, der har 20 
års erfaring i fitnessbranchen, 
har den palette af professionelle 
tilbud, der skal til for at styrke 
ens krop og samtidig reducere 
risikoen for, at der igen skal 
komme skader. En sund krop 
øger også ens selvværd og man 
har det bedre med sig selv.

Det handler ikke kun om at 
skabe en krop med mange musk-
ler, - men om at skabe en sund 
krop, som man selv har det godt 
med, siger Lars Christoffersen. 
Det handler om helt almindelige 
mennesker og de individuelle be-
hov, som de har, - og det er i alle 
aldre. I Solo Fitness har vi dyg-
tige professionelle medarbejdere, 
der kan give den enkelte den helt 
rigtige vejledning.

Solo Fitness har egen fysiote-
rapeuter, og der er oprettet et 
fysioterapeutisk træningshold, 
hvor der hver 3. måned er test 
og screening af den enkelte, så 
hjælp og træning kan tilpasses. 
Udover fysioterapeut har Solo 
Fitness også tilknyttet kostvejle-

der, akupunktør, massør og psy-
koterapeut.

Det handler om det hele men-
neske, - og om at få trænet og 
styrket de muskelgrupper, der er 
med til at give en sund krop. Når 
man er i form, så har man det 
også langt bedre med sig selv. 

Solo Fitness, Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 20 20 27, info@solofitness.dk / www.solofitness.dk 
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årlige brillemesse i Paris, hvor 
Wichmann igennem de mange 
år i branchen har opbygget et 
stort netværk, som Tommy Si-
monsen  fremover kan trække 
på. De kan også vælge blandt et 
større udvalg end andre optikere 
og skaffe brillerne hjem meget 
hurtigt.

Trenden går nu i retning af 
briller, der er lette i udtrykket. 
Spinkle og tynde i materialerne, 
og rigtig meget   sølv og guld bril-
ler. Vi har i Danmark nogle af de 
førende brilledesignere i verden, 
som f.eks. Lindberg, Kilsgaard 
og Fleye. Vi har indkøbt mange 
spændende nyheder og til Ja-
nuar kan vi præsenterer et helt 
nyt internationalt ekslusivt top 
mærke, udtaler Kim Wichmann.

Til januar kan butikken også 
præsentere et helt nyt, spænden-
de mærke. Vi skal fortsat være 
foran i teknologi, uddannelse og 
udvalg af brillestel og glas, så 
vores kunder får en god oplevel-
se af at handle her, slår Tommy 
Simonsen fast.

NYT SYN i Svendborg har 
i år haft så travlt som 
nogensinde. Kunderne 
efterspørger i stigende 
grad høj kvalitet, når der 
skal købes briller. 

Vi kan tydeligt mærke, at dan-
skerne har fået flere penge at 
gøre godt med og nu også er villi-
ge til at bruge af dem, siger opti-
ker Tommy Simonsen, der i årets 
begyndelse overtog den velre-
nommerede butik tæt på Torvet 
i Svendborg fra Kim Wichmann, 
der dog stadig i nogle år vil være 
at finde i butikken.

Mere personale
Den ekstra travlhed har også 
betydet, at vi har ansat en elev, 
og fra nytår ansætter vi yderli-
gere en optiker. Kim har altid 
lagt stor vægt på en individuel 
og meget grundig behandling af 
kunderne, så de bliver tilfredse, 
og for at sikre dette fremover må 
vi være  mere personale, siger 
Tommy Simonsen.

Som optikerelev har Tommy Si-
monsen ansat Celia Brandt, og 
Sofie Busk er ansat som salgsas-
sistent.  Der kan endnu ikke sæt-
tes navn på den ekstra optiker.

Godt modtaget
Tommy Simonsen har bestemt 
ikke fortrudt beslutningen om 
at overtage butikken, da Kim 
Wichmann sidste år besluttede 
at sælge for at kunne gå ned i tid 
og efter nogle år stoppe helt.
Jeg har fået øget min faglige 
ballast som optiker og er blevet 
taget rigtig godt imod af både 
det dygtige personale, der fulgte 
med, og af kunderne, siger Tom-
my Simonsen.

Kim Wichmann har det også 
godt med at være trådt i bag-
grunden og kan nu koncentrere 
sig om kunderne.

DriveSafe fra Zeiss
DriveSafe glas fra Zeiss er ble-
vet meget populære, især blandt 
dem, der kører meget i bil eller 
har natteproblemer,  i takt med, 
at kendskabet til dem er blevet 
bredt ud. 

De er en stor hjælp under kørsel, 
hvor lyset er svagt, de modvirker 
blænding fra modkørende om 
natten og genskin fra våde veje 
samt problemer med at fokusere, 
når blikket skal skifte mellem 
vej og instrumentbræt. 

De kan selvfølgelig også bruges 
til hverdag, og halvdelen af de 
glas, der sælges i butikken med 
glidende overgang, er i dag Dri-
veSafe. NYT SYN i Svendborg 
har et unikt samarbejde 
med Zeiss og kan derfor 
hele tiden være på for-
kant med udviklingen 
på den teknologiske 
front, hvilket er vigti-
gere end nogensinde.

Brilleabonnement
For nogen kan det 
være en fordel at dele 
betalingen af et par nye 

briller, og det kunne være Drive-
Safe briller, op i flere bidder, og 
her kan man bruge butikkens 
brilleabonnement 3 x 0, hvor 
man betaler et beløb hver måned 
i 24 måneder. Det omfatter også 
en forsikringsordning. Der er 
ingen udbetaling, intet gebyr og 
ingen renter. Deraf navnet 3 x 0.

Det er meget vigtigt, at vores 
kunder er glade for de briller, 
de køber, og når beløbet deles ud 
over to år, bliver det overkom-
meligt.

Til messe i Paris
Tommy Simonsen og Kim Wich-
mann har netop været på den 

VORES KUNDER SÆTTER PRIS PÅ 
STEL OG GLAS AF HØJ KVALITET

Nyt syn.

NYT SYN Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

STYRK KROPPEN MED DEN RETTE TRÆNING

Solo Fitness har en bred 
vifte af tilbud til en sund 
krop

Det handler først og fremmest 
om at have det godt med sig selv, 
og her er Solo Fitness i Midtby-
hallen en god sparringpartner 
til at opnå en sundere krop og 
komme i bedre form.

Lars Christoffersen, der har 20 
års erfaring i fitnessbranchen, 
har den palette af professionelle 
tilbud, der skal til for at styrke 
ens krop og samtidig reducere 
risikoen for, at der igen skal 
komme skader. En sund krop 
øger også ens selvværd og man 
har det bedre med sig selv.

Det handler ikke kun om at 
skabe en krop med mange musk-
ler, - men om at skabe en sund 
krop, som man selv har det godt 
med, siger Lars Christoffersen. 
Det handler om helt almindelige 
mennesker og de individuelle be-
hov, som de har, - og det er i alle 
aldre. I Solo Fitness har vi dyg-
tige professionelle medarbejdere, 
der kan give den enkelte den helt 
rigtige vejledning.

Solo Fitness har egen fysiote-
rapeuter, og der er oprettet et 
fysioterapeutisk træningshold, 
hvor der hver 3. måned er test 
og screening af den enkelte, så 
hjælp og træning kan tilpasses. 
Udover fysioterapeut har Solo 
Fitness også tilknyttet kostvejle-

der, akupunktør, massør og psy-
koterapeut.

Det handler om det hele men-
neske, - og om at få trænet og 
styrket de muskelgrupper, der er 
med til at give en sund krop. Når 
man er i form, så har man det 
også langt bedre med sig selv. 

Solo Fitness, Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 20 20 27, info@solofitness.dk / www.solofitness.dk 
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IVÆRKSÆTTER MED NETVÆRK 
OG JORD UNDER NEGLENE

maskiner, der skal til for at løse 
en opgave, siger Jonas Birke-
bjerg. Jeg ser mulighederne for 
at vokse ved at være underleve-
randør i bygge- og anlægsbran-
chen og tage jobs i landbruget. 

Jeg er meget til maskiner, men 
holder også meget af dyr, så hvis 
der er behov for en hjælpende 
hånd i landbruget, så er jeg pa-
rat, siger Jonas Birkebjerg.

Jonas Birkebjergs virk-
somhed hedder Birke-
bjergs Multiservice og er 
kommet godt i gang i det 
sydfynske som underle-
verandør i entreprenør-
branchen
Birkebjerg Multiservice har 
virksomhedsadresse og oplag på 
Fredskovvej i Rudkøbing, men 
jobbene som entreprenør er ind-
til videre godt spredt i det syd-
fynske med afstikkere til blandt 
andet Sjælland.

Den kun 20-årige iværksætter 
Jonas Birkebjerg har tidligt væ-
ret i gang med småjobs i land-
bruget, og efter endt skolegang 

blev det også til en uddannelse 
som landmand på Dalum Land-
brugsskole og et par ansættelser 
i landbruget på Langeland.

Underleverandør
Jeg har valgt at springe ud i at 
være selvstændig. Jeg har arbej-
det som naturplejer og tilbyder 
mig nærmest døgnet rundt. Jeg 
kan tilbyde min service fuldt 
ud rundt på hele Sydfyn og på 
øerne. 

Med sin landbrugsuddannelse 
og sin tillærte håndtering af alle 
typer entreprenørmaskiner er 
han klar til at rykke ud.

Jeg har en medarbejder og et om-
fattende netværk på Langeland, 
hvor jeg kan leje eller låne de 

BIRKEBJERG MULTISEVICE – Fredskodvej 2 – 5900 Rudkøbing
Tlf.: 3011 5831 og 5134 6165 – Mail: b-multiservice@hotmail.com

BIRKEBJERGS 
MULTISERVICE

Jonas Birkebjerg – Birkebjerg 
Multiservice – har ansat Emil Kevin 
Olsen, Rudkøbing, som elev.

54

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

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

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

Her er ingen fancy fornemmelser 
og �ne manerer. Heller ingen lef -

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

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

Carlslund knækker 
æggekagens gåde

TEMA

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

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

- oplev de  �eksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

Skebjergvej 15
5953 Tranekær 
Tlf. 21 47 23 99
lindbjerg-maskinstation@mail.dk

UDLEJNING AF
MINIGRAVER
med mere…

Find mig på facebook! Søg efter Lindbjerg

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

Mobil 29 40 46 65
www.langelands-have-service.dk · joop@c.dk
Sandby 6 · 5932 Humble
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Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Besøg voresshowroomFyns største 
Idealcombi-udstilling 
med energirigtige 
vinduer og døre

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning

Romantik i Dagli’Brugsen i Gudbjerg
Der bor knap 500 beboere i Gud-
bjerg, der bakker os op, og vi har 
en god placering, hvor mange 
bilister kommer forbi, så vi kan 
have en god butik på 600 kvm og 
ca. 15 ansatte. Vi ved, at skal bu-
tikken overleve, skal der kæm-
pes og gøres en ekstra indsats, 
siger Allan Kolding.

Kunderne i Dagli’Brugsen  
i Gudbjerg fik en ekstra 
oplevelse, da de lørdag 
var i butikken for at 
handle. Der var romantik 
i luften, for Tove Dyr An-
dersen og Erik Frierlund 
Rasmussen skulle giftes 
under et stort hjerte ved 
kasselinien.

De var kærester for 44 år siden, 
og efter at have været gift med 
andre mødte de hinanden igen 
for første gang helt tilfældigt her 
i vores Brugs, fortæller brugsud-
deler Allan Kolding. De beslut-
tede så at blive gift og spurgte 
os, om det var muligt at blive gift 
her i butikken, hvor de havde 
genfundet hinanden. Vi beslut-
tede at sige ja, og det samme 
gjorde borgmester Lars Erik 
Hornemann.

Vil være mere for  
lokalsamfundet
Jeg har ikke hørt om noget lig-
nende i andre butikker, og jeg tror 
heller ikke, det vil ske her igen. 
Vi sagde ja, fordi vi gerne vil være 
mere for lokalsamfundet end 
bare den butik, de handler i. Vi 
vil også gerne være et samlings-
sted, og sammen med bestyrelsen 
arbejder vi hårdt på at sikre over-
levelsen af den for alle landsbyer 
så vigtige butik fremover.

Tæt på dig og din hverdag

Dagli’Brugsen Gudbjerg - Teglværksvej 3 - 5892 Gudbjerg - Tlf.: 6225 1707
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Slagter med høj kvalitet 
      og gode specialiteter

Der er mange muligheder, - og 
samarbejde er en positiv tilgang 
til udvikling af nye spændende 
produkter.

Hvenegaard tilbyder også fle-
re slags mad ud af huset som 
blandt andet anretninger, varme 
retter, grillmenuer, middagsret-
ter og smørrebrød, og til forskel-
lige anledninger som receptioner 
eller større arrangementer. I 
den kommende tid står det også 
på julefrokoster, julemenu samt 
nytårsmenu. Hos Hvenegaard er 
de naturligvis altid åbne for æn-
dringer og særlige ønsker.

Vi har de rigtige råvarer og vi 
har det rigtige personale, så vi 
kan lave noget, der er godt. Der 
kommer også tilbud til vore kun-
der i hverdagen. Her vil vi tilby-
de nemme retter af høj kvalitet.

Den nye slagter  
Hvenegaard i Gerrits-
gade vil samarbejde om 
smag med de sydfynske 
producenter om at skabe 
unikke produkter

Mads Hvenegaard, der er ud-
dannet slagter fra K.E. Kød, er 
nu blevet selvstændig slagter-
mester. Den 1. oktober overtog 
han den velrenommerede butik 
Slagter Engstrøm, som drives 
videre med de samme produkter 
af høj kvalitet. Kunderne vil hel-
ler ikke mærke den store forskel, 
når de kommer i butikken. De 
møder kendte ansigter, da det 
velkvalificerede personale også 
fortsætter.

Det er en helt klassisk slagter-

butik med de samme varer, siger 
Mads Hvenegaard. Vi har over-
taget alle de kendte opskrifter, 
så vi kan tilbyde kunderne de 
samme kvalitetsvarer. Det har 
været en god start med positive 
og spændende reaktioner fra 
kunderne.

Slagter Hvenegaard sætter 
også fokus på andre aktiviteter 
– både alene men også i samar-
bejde med andre producenter og 
erhverv.

Vi vil gerne være kendt for gode 
sydfynske specialiteter og skabe 
unikke produkter. Det kunne 
f.eks. i samarbejde med et af de 
sydfynske bryghuse være ølma-
rineret svinekam. Der er mange 
muligheder, og vi vil gerne ar-
bejde sammen med lokale og 
andre fynske producenter og 
sammen skabe noget specielt. 

Slagter Hvenegaard · Gerritsgade 36 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 18 27 · butikken@slagterhvenegaard.dk · www.slagter-hvenegaard.dk 

  52 14 48 65

JSR MONTERING

Bjerrebyvej 46, Tåsinge – 5700 Svendborg

– TØMRERARBEJDE –
– MURERARBEJDE –

Ø-cafeen tilbyder:
Café & grill retter – Frisk smurt smørrebrød

Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 11-19
fredag-søndag kl. 11-20

Ø-Cafeen | Havnegade 3 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 30 30 | grillcafeen@live.dk

SIDE 7TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017

Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
   ALLE nye reservedele

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.

- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
   ALLE nye reservedele

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.

- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
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bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.
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Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
   ALLE nye reservedele

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service og reparation af ALLE bilmærker - også inden for garantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.

v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 · Vester Skerninge
Tlf.  62 24 22 62 · www.maxbrugtbiler.dk

HER FÅR DU SERVICE, KVALITET OG GODE TILBUD

BIL & MOTOR Det er hel-
digvis de færreste af os, som 
træner undvigemanøvrer og 
kontrollerede udskridninger 
i den daglige trafik.
Men ind i mellem kan vi 
møde trafik eller trafikanter, 
hvor vi har brug for hurtig 
handling i en skarp situation. 
Hvordan håndterer man så 
den? 

Man kan håbe, at glatførekur-
set, man måske fik dengang 
man tog kørekort, stadig lig-
ger på centralnervesystemet, 

og at man derfor gør det rigti-
ge. Eller man kan satse på, at 
man kan nå at repetere reg-
lerne: ”Hvordan var det nu, 
ikke koble ud, dreje kontra, 
skal jeg slippe bremsen..?”

Eller man kan forberede sig 
med et glatførekursus.

Flere køretekniske anlæg til-
byder glatførekursus, ofte i 
flere varianter og udstyrspak-
ker. Som oftest tager kurset 
en lille formiddag, og kører 
du i egen bil, kan det gøres for 

under 1.000 kroner. Kurserne 
fokuserer som regel også på 
dæktryk og fordelene ved at 
have de rigtige dæk på til det 
underlag, man kører på.

En oplagt ide inden skiferien, 
eller hvis kortklubben ikke 
ved, hvad overskuddet skal 
gå til.

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup 
5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

Står din bil for syn?

FORSIKRINGSSKADER på alle bilmærker udføres, samarbejder og godkendt af alle forsikringsselskaber.
GRATIS LÅNEBIL!

- KOM OG FÅ ET GRATIS SYNSTJEK

Bliv en bedre vinterbilist

Øv dig på vinterkørsel i trygge 
omgivelser

Der findes masser af muligheder for at tage 
et glatførekursus, så du er klar, når det vir-
kelige vintervejr udfordrer dine køreevner.
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Smag Vin har åbnet med 
egen butik i Korsgade

Grossistfirmaet Smag Vin åb-
nede i juni en fysisk butik for 
at komme tættere på både er-
hvervskunder, såvel som også de 
private kunder samt synliggøre 
firmaet bedre ud ad til.

Bag firmaet og butikken står 
vinmanden Thomas Pedersen, 
der har 23 års erfaring i bran-
chen herunder også som butiks-
chef i af Svendborgs nuværende 
vinbutikker.

I foråret besluttede jeg at firma-
et skulle have et mere udadvendt 
ansigt, så det er lettere for kun-
derne at kunne finde os, siger 
Thomas Pedersen. Jeg er glad 
for at komme tilbage, hvor jeg 
kan møde kunderne igen på den 
personlige måde. Hos os er det 
som sædvanlig den gode smag 
og oplevelse, der er i højsædet. 
Det skal være en god oplevelse 
både at handle – men oplevelsen 
skal holde helt med hjem på bor-
det, når man nyder det købte. Vi 
har en afslappet god atmosfære i 
butikken, og altid med fokus på 
produktet og kundens ønsker.

I Smag Vin kan man købe alt 
i mange forskellige prisklas-
ser men altid med fokus på høj 
kvalitet. Det gælder både vin og 
spiritus, chokolade fra Summer-
bird, samt kaffe fra blandt andet 
Kenya og Brasilien

En af Smag Vins store 
kompetencer gavepakker / 
gaveløsninger.
Vi er gode til at sammensætte 
individuelle løsninger, og det er 
jo ikke mindst aktuelt på denne 
årstid, hvor der også tænkes ju-
legaver. Det er en udfordring, 
hvor mange firmaer spekulerer 
på hvad de skal give deres med-
arbejdere og kunder. Her er vi 
som erfaren samarbejdspartner 
en god rådgiver, der sammen 
med kunden finder de rigtige og 
gode løsninger.

Smag Vin kører ikke med for-
skellige tilbud rundt om året.
 
Prisen på en flaske er altid som 
det svarer til prisen på marke-
det. Men på samtlige flasker i 
butikken vil der være en skarp 
pris ved 6 styks salg hele året.

Faste åbningstider i Smag Vin er 
onsdag til fredag fra kl. 10-17.30 
og lørdag fra kl. 10-13.

Smag Vin
Korsgade 16

5700 Svendborg
Tlf.: 62 61 20 02

vin@smagvin.dk
www.smagvin.dk 

Grossistfirma slår dørene op
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Sydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

smileyGrøn

smileyGrøn
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

77x150 mm.

85x77 mm.

50x150 mm.

50x150 mm.

Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 SvendborgSydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

www.volundvt.dk

G I V E R M E R E E N D5GANG E
S Å M E G E T VA RM E

NY
VØLUND
F2120

NY
VØLUND
F2120

V Ø L U N D V A R M E P U M P E R

Kig in
mere
Vølund F2120.
Vi laver gerne et
uforpligtende tilbud
og en beregning på,
hvad du kan spare på
din varmeregning.

Du finder os på:
Nordre Ringvej 18
i Svendborg og på
Spodsbjergvej 137
i Rudkøbing
info@vvssydfyn.dk

Telefon:
62 51 12 44 Telefon: 62 22 55 26

mitsvendborg.dk 37

Tænk hvis du kunne få 
dine penge til at avle
– det kan Claus

Spar Nord Svendborg   |   Sankt Nicolai Gade 1   |   svendborg@sparnord.dk

I Svendborg har vi fået et nyt stærkt kort på hånden 
– formuerådgiver Claus Orland Nielsen.

Ta’ et møde, og hør hvad han kan gøre for dig og dine penge.

Ring eller kig forbi til en 
snak med Claus

87 32 13 88 • con@sparnord.dk
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har fået dette kvalitetsstempel, 
siger Lars Jørgensen. Han pe-
ger på, at det gør det nemmere 
for virksomheden, at få nye flere 
kunder.

Gennem årene er der opbygget 
en portefølje af kunder i liberale 
erhverv som lægehuse, tandlæ-
ger og kontorer og forretninger.

Der er tale om langvarige kun-
deforhold, der ved, at en virk-
somhed som vores, har en grøn 
profil, der både er en fordel for 
kunder og for vores medarbej-
dere, der ikke skal arbejde med 
problematiske eller farlige ren-
gøringsmidler. 

Vi har også et efteruddannelses-
program, og vi er grundige i for-
bindelse med introduktion af nye 
medarbejdere. 

Servicetilbud
Som noget nyt kan interessere-
de, og det vil primært sige priva-
te, nu også leje en tæpperen¬ser 
hos firmaet. Det koster 280 kr. 
inkl. moms pr. dag. Har man 
ikke lyst til at gøre det selv, kom-
mer Clean-Up Service gerne 
ud og gør det. Det gælder også, 
hvor der er brug for en effektiv 
vådstøvsuger, som kan tilbydes 
anvendt af en medarbejder fra 
virksomheden.

Clean-Up Service i Tved 
er et 44 år gammelt 
veletableret rengørings-
selskab med 25 erfarne 
medarbejdere og en 
grøn profil. Selskabet vil 
gerne ind i større fynske 
byer og satser på vækst i 
Odense-området.

Vi kan glæde os over langvarige 
kundeforhold og en fast stab af 
dygtige og veluddannede med-
arbejdere, siger Lars Jørgensen, 
der i 1999 blev indehaver og di-
rektør af virksomheden Clean-
Up Service A/S i Tved, som blev 
etableret allerede i 1973.

Vi går ind for grøn rengøring 
med fokus på miljø, ressource-
forbrug og indholdet i de rengø-
ringsmidler, vi anvender, siger 
Lars Jørgensen. 

Det handler om ansvarlighed for 
kunde og medarbejdere og om at 
have en sund indstilling til vores 
fælles fremtid.

Fradrag for rengøringshjælp 
Clean-Up Service dækker et 
stort område fra Odense over 
mod Nyborg og ned mod Svend-
borg og videre til og med Lange-
land samt over mod Faaborg. 

Vi har mange trofaste kunder, 
men vi kunne godt tænke os at 
få flere kunder i Odense, og med 
vores certifikat mener jeg, at vi 
står godt rustet til at få flere 
kunder i en branche, der er me-
get konkurrencepræget, siger 
Lars Jørgensen.

Lars Jørgensen ser gerne, 
at finanslovsforhandlin-
gerne giver børnefamilier 
og ældre fradrag for ren-
gøringshjælp.

De våde rum, bad og køkkener, 
er vigtige at holde rene og ind-
bydende, siger Lars Jørgensen. 
Vi har håndelaget og hjælpe-
midlerne til at levere et perfekt 
arbejde. Jeg tror, det vil aflaste 
mange, hvis man kan få fradrag 
for udgiften og vi kommer gerne, 
med et tilbudt, hvis kunden vil 
lave en fast aftale om rengørin-
gen, i deres private hjem.

Certificeret virksomhed
Lars Jørgensen lægger vægt 
på gode arbejdsforhold og over-
enskomst med de ansatte og på 
medlemskab af arbejdsgiverfor-
eningen SBA. Disse forhold ma-
nifesterer sig ved årligt at mod-
tage Dansk Standards diplom 
»Service Normen«

Diplomet er betinget af, at virk-
somheden skal leve op til en 
række krav for, hvordan arbejdet 
udføres, fortæller direktør Lars 
Jørgensen. Vi skal tillige være 
indstillet på, at der kommer in-
spektion, så man sikrer sig, at 
kravene er opfyldt. 

Virksomheden skal også kunne 
dokumentere, at arbejdsmiljøet 
er i orden, og virksomheden skal 
have en skriftlig personalepoli-
tik. Den skal blandt andet inde-
holde retningslinjer for unifor-
mering og legitimation.

Et kvalitetsstempel 
Det betyder meget for os, at vi 

NEMT OG RENT
– PROFESSIONEL RENGØRING OG ERFARING. VI GØR DET NEMT OG RENT...

Clean-Up Service A/S 
Tvedvej 199
5700 Svendborg
Tlf. 6221 6812
post@clean-up.dk
www.clean-up.dk
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Ejerskifte hos 
Dageløkke Auto
Kim Dyrendam overtager 
pr. 1. december og skifter 
navn til Kim Dyrendams  
Service

Selvom autoværkstedet får ny 
ejer og skifter navn, så er det kun 
et kendt ansigt som de mange 
faste kunder kommer til møde. 
Kim Dyrendam har de seneste 
fire år arbejdet som mekaniker 
på værkstedet hos Henrik Ras-
mussen. Man kan sige, at Kim, 
efter at have været andre steder 

nogle år, er kommet tilbage. Han 
blev udlært på værkstedet i 1996.

Da jeg hørte, at Henrik ville stop-
pe, så var jeg interesseret, siger 
Kim Dyrendam. Vi fik i samar-
bejde med Dennis Goth Jensen 
fra ML Havemaskiner, der lejer 
bygningerne, lavet en aftale så 
jeg kunne overtage og fortsætte 
med autoværkstedet. Det glæder 
jeg mig til nu, og ser frem til at 
servicere såvel gamle som nye 
kunder, - og med den samme gode 
service, som værkstedet altid har 
stået for.

Kim Dyrendams Service, Stoensevej 2, Stoense, 5953 Tranekær
Tlf.: 62 59 14 61 / 21 40 64 06, kim71@live.dk 

Lejbøllegårdvej 1

(tilbuddet er gældende fra1/10-17 - 31/01-18)

Priser gælder 18/10-17 til den 28/02-18 og er inkl. transport og eksl. reservedele.
Mere end 18 års erfaring inden for skov- have- og parkmaskiner. Din garanti

14

Lørdag den 3. september 2016 Julefrokostguide 25

»Jeg tror, at tendensen er
stigende i forhold til aktivite-
ter til julefrokosten, som kan
påvirke relationerne i virk-
somheden. Medarbejderne
skal ikke bare sidde og blive
underholdt. Der skal skabes
nye relationer og oplevelser
sammen,« siger Rikke Ve-
stenbæk, 

Hun tror endvidere, at ju-
lefrokosten om 5-6 år vil bæ-
re endnu tyderligere præg af,
at virksomhederne vil skabe
nye relationer internt i virk-
somheden, men at de samti-
dig også vil være i stand til at
give de ansatte en oplevelse,

som de husker og tager med
hjem.

Svenske juleborde
Spørgsmålet er, hvad de to ty-
per virksomheder så kan lære
af hinanden. Det har Morten
Grunk et bud på.

»Generelt kan de internati-
onale virksomheder lære, at
det lidt mere uformelle er
okay, når man skal feste.
Danske virksomheder og
dansk virksomhedskultur
kan til gengæld lære, at man
godt kan gå hjem fra festen,
når den er færdig, og at man
ikke for enhver pris behøver
at fortsætte videre i byen,
som mange gør,« konstaterer
han.

Morten Grunk nævner vo-
re svenske naboer som et for-
billede i den sammenhæng.

»Svenskerne har deres så-

kaldte juleborde, som i bl.a.
Stockholm kører fra medio
november helt frem til jul på
alle ugens dage. Her spiser
man og hygger sig til klokken
23, og så går man hjem,« si-
ger direktøren og tilføjer:

»Hvis vi danskere først er
ude, så fortsætter vi ofte til
sent. Så er næste arbejdsdag
måske ikke helt så effektiv. I
Danmark findes der således
ikke et lignende udbredt
koncept som det svenske,
hvor man godt kan holde en
julefrokost på hverdage. Så
på trods af den lille afstand
over Øresund, må jeg sige, at
på det her område er vores
svenske naboer langt mere
disciplinerede,« siger han.

Frokost på engelsk
I løbet af de syv år, hvor
Grunk Event har arrangeret

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.

»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på en-
gelsk,« forklarer Morten
Grunk.

»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal me-
re kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer an-
sat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår un-
derholdningen, er der ligele-
des øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

Til gengæld synes mange in-
ternationale medarbejdere,
at dansk julemad som f.eks.
risalamande er sjovt. 
Arkivfoto: Carsten Ingemann

FAKTA

Om internationale 
virksomheder i Danmark

De lidt mere end 4.000 uden-
landsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det sam-
lede antal firmaer og beskæfti-
gede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.

Omsætningen for de uden-
landsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end fir-
maer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik

Rikke Vestenbæk. Foto: PR Morten Grunk Foto: PR

Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

Fredag den 2. december 
Lørdag den 3. december
Kl. 18.30

John Mogensen
Show Band
Man kommer nok ikke meget 
tættere på den ægte vare end 
John Mogensen Show Band. De 
kan genoplive den autentiske, 
rå men kærlige magi omkring 
John Mogensen. Jesper Søgaard 
fortolker en række af de kendte 
og elskede sange.

Fredag den 9. december 
Lørdag den 10. december 
Kl. 18.30

Lune Carlsen
Jan Carlsen er en mand der 
altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke 
nødvendigvis for alt hvad han gør 
- men for det han er! Hans tekster 
og melodier har altid ligget tæt 
på Jans hjerte. Man kan, hvis 
man kender ham, umuligt have 
undgået at høre hans utallige 
imitationer af Kim Larsen.

Årets første julefrokost 
på Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 12. november 
Kl. 18.30   

Sussi & Leo
Kom og oplev Sussi & Leo Trio til 
en festlig og glad danseaften. 
100 spilledage om året - 45 år 
som aktive musikere - 45 år med 
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver 
aldrig trætte af at gøre folk 
glade; skabe en fest. Musik er 
bare værktøjet” - citat Leo.

Sussi & Leo Lune CarlsenJohn Mogensen Show Band

STORJULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OGDANS TIL KL. 01.00 398,-
Se menuen på www.vissenbjergstorkro.dk

Julefrokost
Hotel Vissenbjerg Storkro

OVERNATNING  

INKL. MORGENMAD

DOBBELTVÆRELSE 

 600,-

ENKELTVÆRELSE 
500,- 



finder Tranekær Slotskro til eks-
terne møder. 

Vi har istandsat restaurant, bar 
og lounge, og med 16 nyindret-
tede værelser og gode lokaler på 
den gamle kro er vi velegnede til 
at servicere mindre grupper.

Den første tid efter overtagel-
sen gik med modernisering og 
ny indretning. Job Eshun har 
planer om at lave en bar med 
levende musik fredag og lørdag i 
den gamle rejsestald. 

Vi vil gerne være et sted, hvor 
gæsterne kan more sig. Drikke 
et glas øl eller vin og måske tage 
en dans.

Tranekær er udkant, når det er 
allerbedst, fastslår Job Eshun. 
Det tager ikke langt tid fra den 
fynske motorvej at komme til 
Langeland, og resten af turen 
til Tranekær er nærmest afslap-
pende idyl.

Lokal opbakning, 
gode anmeldelser og 
rosende ord i gæste-
bogen har overbevist 
Job Eshun om, at 
investeringen i den 
smukke gamle privi-
legerede Tranekær 
Slotskro var rigtig.

Job Eshun er opvokset i Paris, 
men har, siden han midt i fir-
serne flyttede til Marslev, været 
fynbo. I foråret 2017 skiftede 
han og hustruen Mariah til at 
blive langelændere med købet af 
Tranekær Slotskro.

Det har været en af vore bedste 
oplevelser, siger Job Eshun. Min 
kone er fra Tanzania, og vores 
lille familie blev meget venligt 
modtaget af lokalbefolkningen. 
Vi ha set mange fra egnen i kro-

ens restaurant, og de kommer 
heldigvis igen.

Job Eshun ved godt, at turisme 
betyder meget både for Lange-
land og for kroen, men han er af 
den overbevisning, at det er de 
lokales brug af kroen, der skal 
sikre dens fremtid.

Dansk kromad med  
tilføjelser
Vi skal med den måde, som vi 
driver kroen på, sørge for, at vi 
er attraktive året rundt, siger 
Job Eshun. Vi har Tranekær 
Slot og en dejlig natur. Vi skal 
være her, når de lokale skal fejre 
fødselsdage og andre familiebe-
givenheder, og vi skal modtage 
tilrejsende.

Vi har lokale leverandører af 
kartofler og æbler, og det er vig-
tigt, at disse basale råvarer er 
af høj kvalitet. Vi har et meget 
varieret menukort, hvor der na-
turligvis er gode danske retter. 

Vi holder meget af æbleflæsk og 
andre gode danske sæsonretter, 
men vil også gerne tilføje både 
noget fransk og afrikansk.
Kroen med sine 16 værelser har 
allerede haft mange gæster. Det 
vidner gæstebogen om.

Vi er i tæt kontakt med vores 
gæster, siger Job Eshun. De lo-
kale kender vi efterhånden, men 
vi har mange ægtepar fra hele 
landet, som er her et par dage, 
og som er betaget over stedet og 
naturen. De skriver meget ven-
ligt om opholdet i gæstebogen, og 
det glæder os naturligvis meget.
Citat fra den fremlagte gæste-
bog oktober 2017: 

”Det har været rigtig dejligt at 
overnatte her. Rigtig dejlig mad 
og hyggelige omgivelser. Hilsen 
fra tilfredse østjyder”

Plads til møder
Job Eshun håber, at både det of-
fentlige og private virksomheder 

Tranekær Slotskro 
Slotsgade 74 – 5953 Tranekær 
Tlf.: 5033 4944 – tranekaerslotskro1@gmail.com
www.tranekaer-slotskro.dk

Udkant, når det er allerbedst



Cateringforespørgelsen er blevet 
meget stor med mad ud af huset. 
Det er et område, der vil blive 
yderligere styrket og udvidet, så 
restauranten kan efterkomme 
kunder og gæsters ønsker på 
dette område.

Restaurant Resumé i 
Svendborg byder gæster-
ne til bords til en total 
gastronomisk oplevelse

Det er ikke kun de sydfynske 
gæster, der har fundet glæde ved 
at sætte sig til bords i den nye 
sydfynske restaurant. De kom-
mer nu også fra andre dele af 
Fyn, - og det kan kun siges, at 
restauranten har fået en rigtig 
god start.

Restaurant Resumé, der åbnede 
for godt fire måneder siden, har 
ikke á la carte, - men er en re-
staurant med et fast koncept. 
Gæsterne bydes på alt fra vel-
komst med appetizers, 3 retters 
menu og kaffe med sødt. Med i 
kuvertprisen er også vine, saft 
eller specialøl – det hele afstemt 
til de enkelte retter. 

Det er et koncept, der er faldet 
godt i gæsternes smag, og de tre 
kokke samt eleven og tjenerne 
har haft travlt. Siden åbnin-

gen har der været fuldt hus alle 
dage, med kun få dage hvor der 
har været en ledig stol.

Vi sætter stor pris på den mod-
tagelse vi har fået siger ejer og 
kok Kim Gubi Lundvaldt. Det er 
vi ydmyge overfor, for det tager 
vi ikke som givet. Vi arbejder på 
en afslappet måde – men ambi-
tiøst. Gæsterne skal have en god 
gastronomisk oplevelse i en god 
atmosfære. De skal mad og ser-
vicemæssigt have en professio-
nel oplevelse.

Restaurant Resumé · Møllergade 35A · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 86 42 · info@restaurantresume.dk · www.restaurantresume.dk 

EN AFTEN I GASTRONOMIENS TEGN

Vi har fokus på dine VVS ønsker, behov og forventninger
det skandinaviske klima. ME-
TRO THERM varmepumper er 
blandt de mest støjsvage på mar-
kedet, og deres gennemtestede 
konstruktion giver maksimal 
komfort for vores kunder og lang 
levetid for produkterne. Alle in-
teresserede er 
velkomne til at 
kontakte os for 
mere detalje-
ret info”, slut-
ter Per Mølle-
mand

Kvalitet i materialevalg 
og opgaveløsning er en 
selvfølge for det alsidige 
vvs-firma, der grundlag-
des i 2009 som solovirk-
somhed af indehaver 
Per Møllemand. Firmaet 
tæller i dag tre fuld-
tidsmedarbejdere og en 
deltidsansat

”Vi løser alle slags vvs-opgaver 
for en bredt funderet kreds af 
privat- og virksomhedskunder”, 
fortæller Per Møllemand. ”Vi 
kommer hele paletten rundt, når 
det gælder installation, service, 
reparation og udskiftning af in-
stallationer i forbindelse med en 
bred vifte af opvarmningsfor-
mer. 

Dertil kommer renovering og 
modernisering af badeværelser 
og køkkener plus nybyg og reno-
vering af alle slags huse og ejen-

domme på hele Langeland og i 
Svendborg-området. 

Netop nu er der fuld gang i ener-
girenoveringerne. Her løser vi 
en masse konverteringsopgaver 
- fra elvarme til fjernvarme og 
fra oliefyr til luft/vand varme-
pumper samt udskiftning af rør-
systemer og radiatorer. Vi kan 
varmt anbefale de sikre og gen-
nemprøvede METRO THERM 
varmepumper, som er udviklet 
af Nordens førende producent 
af varmepumper og tilpasset 

Møllemand VVS
Løkkebyvej 63, Tullebølle – 5953 Tranekær 
Tlf.: 29 43 83 03 – per@moellemand.dk
www.moellemand.dk
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Møllemand VVS
Løkkebyvej 63, Tullebølle – 5953 Tranekær 
Tlf.: 29 43 83 03 – per@moellemand.dk
www.moellemand.dk

eventuelle spørgsmål eller hvis 
der er brug for hjælp.

Simon Risbjerg har erfa-
ring og ekspertise med 
varmepumpeløsninger, 
der giver besparelser på 
op til 12.000 kr. om året

Med mere end 30 års erfaring 
står Simon Risbjerg El & Køl 
klar til alle udfordringer til så-
vel private, industri, kontorer og 
butikker som landbruget, hvor 
de kan tilbyde totalløsninger 
med den rette og optimale var-
mepumpeløsning.

På et tidspunkt skal man have 
udskiftet sit oliefyr og erstattet 
med en anden varmekilde. Et 
godt alternativ, som både er godt 
for miljøet og økonomien, – er en 
luft/vand – varmepumpe.

Det er en investering, når man 
får installeret en varmepumpe, 
siger direktør Simon Risbjerg. 
Det er en god investering, som 
vil tjene sig selv ind igen.

Det koster som regel omkring 
90.000 kr. at installere et luft/
vand varmepumpe anlæg, - men 
her får man til gengæld også så-
vel energitilskud som håndvær-
kerfradrag.

Varmepumpen er, afhængig af 
boligens størrelse og isolering, 
gennemsnitligt tjent ind på mel-
lem 6 og 8 år. Med et luft/vand 
varmepumpe anlæg, der er me-
get effektivt, er der en typisk be-
sparelse på mellem 10 og 12.000 
kr. årligt.

Vi skal sammen med kunden 
finde den bedste og optimale 
varmepumpeløsning, siger Si-
mon Risbjerg. Vi tager altid ud 
til kunden, for vi er nødt til at 
undersøge huset/bygningerne og 
checker blandt andet radiatorer 
og isolering, og ud fra det kan vi 
beregne hvor meget kunden kan 
spare ved at investere i en var-
mepumpe.

Simon Risbjerg El & Køl har en 

række gode samarbejdspart-
nere til at stå for det nødvendige 
VVS arbejde, og det samarbejde 
betyder, at firmaet kan tilbyde 
kunderne totalløsninger. En god 
fordel til kunderne, der så kun 
skal henvende sig et sted med 

GOD BESPARELSE MED 
DEN RETTE VARMEKILDE

Abildvej 3 · 5700 Svendborg · Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A · 5900 Rudkøbing · Tlf: 62 50 10 72 
info@simonrisbjerg.dk www.simonrisbjerg.dk

Ellehaven 4 A  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3        •  5700 Svendborg  •  Tlf. 62 22 10 72  17



Har du en handlingsplan, hvis sorgen rammer din medarbejder?

Det kan være meget svært som 
sorgramt at komme tilbage på 
arbejde efter at have mistet, og 
som arbejdsgiver kan det være 
rigtig svært at mangle en med-
arbejder i sin virksomhed. Der-
for gælder det om at hjælpe den 
sørgende tilbage på arbejde så 
omsorgsfuldt som muligt.

Mange arbejdsgivere oplever en 
udfordring i at sikre omsorg og 
nærvær uden at presse sin med-
arbejder, når vedkommende lige 
har mistet. Det er derfor en god 
idé at få rådgivning om, hvordan 
du som arbejdsgiver på bedste 
og mest omsorgsfulde vis støtter 
din medarbejder i processen med 
at komme tilbage på arbejde i en 
sorgfyldt tid. 

Mennesker reagerer forskelligt 
på sorg – nogle oplever det at 
komme tilbage på arbejde som 

en tiltrængt pause fra sorgen, 
mens andre frygter at komme 
tilbage på arbejde og stå ansigt 
til ansigt med chefen og kolleger-
ne. For hvad vil kollegerne sige, 
eller ikke sige? Og hvad har den 
sørgende medarbejder brug for?

At hjælpe en sorgramt medar-
bejder tilbage på arbejdspladsen 
giver ofte et positivt udslag på 
både det psykiske arbejdsmiljø 
og økonomien på lidt længere 
sigt.

Om-sorgen.dk tilbyder virksom-
heder rådgivning om, hvordan 
arbejdsgivere så omsorgsfuldt 
som muligt får medarbejderen 
hurtigt tilbage på arbejde. Det 
er både til fordel for dig som 
arbejdsgiver, men også for din 
medarbejder. Der er mange 
spørgsmål, og usikkerheden kan 
være stor. 

Susanne Holm fra Om-sorgen.dk 
kan hjælpe og guide dig til at for-
stå den sørgende og vedkommen-
des mulige behov samt bistå med 
en plan for at få medarbejderen 
tilbage på arbejde.

Kontakt Om-sorgen.dk 
for en uforpligtende dialog 
på tlf.: 4076 6041 eller mail: 
info@om-sorgen.dk. 

Du kan læse mere på 
www.om-sorgen.dk

Om-sorgen.dk

Rudkøbing Apotek
Udover hovedafdelingen i Rud-
købing driver apoteket en filial i 
Humble. Sidst men ikke mindst 
bringer vores chauffør, som i 
gennemsnit tilbagelægger 120 
kilometer om dagen, varer ud 
til de langelandske brugser og 
medicinudleveringssteder. Rud-
købing Apotek er en moderne og 
mangesidig aktør i sundheds-
sektoren”, slutter Anja Claudia 
Hoffmann.

Efter mange år i Brogade 
kunne apoteket den 12. 
juni i år åbne dørene 
til sine nye, moderne 
og centralt beliggende 
lokaler på Engdraget 1, 
hvor cykelforretningen 
Lapletten tidligere havde 
til huse, tæt på byens 
hovedstrøg

”Her på Engdraget glæder såvel 
apotekets 17 ansatte som kun-
derne sig over en række markan-
te forbedringer”, fortæller apo-
teker Anja Claudia Hoffmann. 
”Først og fremmest er beliggen-
heden tæt på et af byens hoved-
strøg helt i top, og udover mere 
plads og bedre beliggenhed har 
apoteket fået niveaufri adgang, 
så kunderne nu kan komme til 
og fra med rollatorer, kørestole 
og barnevogne. 

En anden nyskabelse er den så-
kaldte diskretionsvæg, hvis funk-
tion er at skaffe plads og frirum 
til den enkelte kunde i indkøbs-
situationen. I det ny samtalerum 
kommer man på tomandshånd 
med vores dygtige og engagerede 
personale. Via medicinsamtalen, 
som er et af resultaterne af den 
ny lovgivning på området, yder 
vi kompetent rådgivning til vores 
kunder – bl.a. om den korrekte 
brug af medicin. 

Rudkøbing Apotek
Engdraget 1
5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 51 10 02 
rudkoebing@apoteket.dk 

www.apoteket.dk/apote-
ker/rudkoebing-apotek

Åbningstider:
Mandag: 09:00 - 17:30
Tirsdag: 09:00 - 17:30
Onsdag: 09:00 - 17:30
Torsdag: 09:00 - 17:30
Fredag: 09:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 13:00
Søndag: Lukket
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nansøkonom, styrer kontoret og 
det praktiske med personalet. 
Den 5. generation i firmaet er 
måske på vej. Heidi og Henrik 
har i hvert fald tre sønner på 
henholdsvis 1, 2 og 7 år.

Træpiller og foder til dyrene er 
den største del af butikken. Det 
gælder også alt hobby til høns, 
kat, hund, hest og hvad der er af 
dyretyper, som f.eks. seletøj til 
heste.

Højlund Mølle har ud-
viklet sig gennem årene 
til at være en moderne 
virksomhed

I august overtog Heidi & Henrik 
Hansen Højlund Mølle, der i øv-
rigt er bygget i 1864, og er nu 4. 
generation, der driver firmaet, 
der ud over hovedsædet i Gud-
bjerg og tæller Helene Møllen 
i Katterød ved Faaborg, Tarup 
Mølle i Årslev, Gelsted Foderstof 
og Højlund Mølle i Haarby. 

Højlund Mølle blev overtaget i 
1917 af min oldefar, der var møl-
ler, siger Henrik Hansen. Siden 
blev møllen til en korn og foder-
stofforretning primært til land-
mændene og i dag er vi en forret-
ning både til privat og erhverv, 
hvor træpillen er den største 
artikel. Vi sælger knap 20.000 
ton træpiller om året, og når vi 
bestiller hjem til lager, - så er det 
hele skibsladninger, som bliver 
losset i Svendborg Havn.

Henrik Hansen er godt kendt 
med Højlund Mølle, og selvom 

han er ny mand bag roret, så kan 
han alligevel med et smil sige, at 
han har rundet 20 års jubilæet. 
Han blev ansat i 1995 af sin far 
som 13 årig, hvor han startede 
som fejedreng.

Min oldefar var møller og ma-
lede korn, og som forretningen 
har udviklet sig til i dag, så er 
jeg købmand, som køber og sæl-
ger varer. 

Det er Henrik, der styrer det 
praktiske med varer og lagre, 
mens Heidi, der er uddannet fi-

Højlund Mølle ApS · Ørbækvej 268A · 5892 Gudbjerg · Tlf. 62 25 11 36 · hojlund@hojlund.dk · www.hojlund.dk 

Fra almindelig mølle 
til erhvervsvirksomhed
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Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk
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Spørg din lokale Yunik forhandler om råd ...

B A G E N K O P

sæt kulør på
din sommer

Du har uendelig
mange muligheder for
at give træ- og mur-
vær� nye nuancer og
solid �es�yttelse mod
sol og sommervind.

Yunik Vinduesmaling Plus
Udendørs specialmaling til
vinduer og døre.
Giver en hård overflade,
som ikke klæber, når vinduet
lukkes efter behandling.
Giver optimal beskyttelse og
holdbarhed og er let at påføre.

3/4 LITER kR. 198.-
3 LITER kR. 598.-

WOOD CARE
Holder op til 14 år!
Superdækkende træbesky-
telse, vandbaseret og særlig
velegnet til træfacader,
garager m.v. Den dækker
ekstra godt - også ved
farveskift

3/4 LITER kR. 189.-

3 LITER kR. 579.-

10 LITER kR. 1449.-

FACADE CARE
Holder op til 10 år!
Murmalingen er en diffusi-
onsåben emulsions-
maling, der giver et smukt
mat kalket udseende.

3 LITER kR. 398.-

10 LITER kR. 998.-

- Vi kan kun nå målet for genanvendelse,
hvis vi sorterer vores husholdningsaf-
fald. Derfor indfører vi forsøgsordningen
på Nordlangeland i området fra Hou til
Slotsmøllen i Tranekær, hvor pap og
papir skal sorteres, fortæller direktør Lars
Birk Rasmussen, Langelands Forsyning:
- På Nordlangeland er der ikke i forvejen
indsamling af pap og papir. Forsøgsord-
ningen på Nordlangeland er med til at
sikre, at hele Langeland i fremtiden får
den bedste løsning til sortering af affald,
fordi vi får værdifuldt data om mængde
og kapacitet. Derved kan vi målrettet
investere i det rette materiel (beholdere
og renovationsbiler) i fremtiden.

Så p�����t �� ��g���tykk�t
Forbrænding af hvert ton pap og papir,

som er smidt ud med husholdningsaffald
koster i dag 500 kr. Med sortering af pap
og papir modtages til gengæld henholds-
vis 700 og 600 kroner for hvert ton pap
og papir, som sendes til genbrug. Der er
altså rigtig god økonomi i at sortere pap
og papir fra.

G�����g af pap �g pap���
D�t g��� k�������
Papir kan genbruges 7-10 gange;
ugeblade bliver til aviser, aviser bliver
til papkasser, og papkasser bliver til
toiletpapirruller og æggebakker.
Papaffald bliver kørt til papirfabrikker,
som producerer aviser, toiletpapir,
genbrugspapir mm. Det kræver kun halvt
så meget energi, at producere genbrugs-
papir som at producere nyt papir.

S��t����g af pap �g pap�� på N����a�g��a��
Det er et internationalt krav, at 50% af
affaldet fra husholdninger senest i 2022
skal genanvendes. Nu går nordlangelænderne
forrest for at nå målet med en forsøgsordning,
hvor de sorterer pap og papir.

FAKTA om ForSøGSordNiNGeN
• Alle husstande på Nordlangeland får fra uge 22 til 26 opsat en

beholder til opsamling af pap og papir.
Så snart beholderen er sat op kan den tages i brug.

• Beholderen bliver tømt én gang om måneden - Første gang i uge 26.
• Der er sorteringsvejledning på beholderens låg.

Langeland Forsyning A/S er en selvstændigmultiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens
af Vandsektorloven. Langeland Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber - Langeland Vand ApS, Langeland
Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.
Vi er 55 veluddannede og højtengageredemedarbejdere, som altid er klar til at yde en effektiv og god service.
Vi er 100% ejet af Langeland Kommune og har anlægsaktiver for ca. 400Mio. kr.
Vi driver 25 vandboringer, 4 vandværker og vedligeholder og servicerer 379 km vandledningsnet.
Vores spildevandsanlæg omfatter 584 pumpestationer, 501 km spildevandsledninger og 8 renseanlæg.
Vi indsamler dagrenovationen, driver 3 genbrugspladser, 3 containerpladser og 42miljøstationer.

Slotsgade 74 | 5953 Tranekær | Telefon 62 59 12 04

M M

En nostalgisk oplevelse udover det
sædvanlige i naturskønt område

Vi har overtaget og renoveret Tranekær Slotskro,
og i den forbindelse glæder vi os til at byde nye som ”gamle ”gæster velkomne.

I restauranten tilbyder vi god traditionel kro mad som er lavet
af de bedste råvarer og efter kokkens humør.

Bestil forret, hovedret og dessert
3 retter kun fra 199.-

I cafeen kan du slappet af og nyde en kop kaffe, et stykke kage eller bestille en forfriskning.

Åbningstider: Alle dage fra kl. 7.00 – 22.00
Bestil bord på tlf. 50 33 49 44

Vi tilbyder også ophold incl. morgenmad se mere på facebook.com/Tranekær-Slotskro

LANGELAND FORSYNING

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

GIV OS ET KALD 

 6351 6800

AFFALD OG GENBRUG

SPILDEVAND

VAND

Langeland Forsyning A/S – Nørrebro 207A – 5900 Rudkøbing 
post@langeland-forsyning.dk – www.langeland-forsyning.dk

HaveRené, Vævervej 15, 5771 Stensstrup
Mobil: 23 67 75 51, haverene@icloud.com, www.haverene.dk

Trænger haven til at blive fræset eller tænger 
plænen til at blive lagt om så er HaveRené 

også manden for det. HaveRené har naturlig-
vis også sprøjter han også indkørelser, bede 
og græsplæner. Når det bliver efterår/vinter 

og bladene ligger over alt eller det bliver 
frostvejr og der skal saltes eller rydes sne 

klare HaveRené og det.

VI UDFØRER:
Græspleje/omlægning

Vedligeholdelse

Hækklipning

Beplantning

Flislægning/Granitskærver

Træfældning/stubfræsning

Snerydning/saltning

Tagrendernes/ejendoms vedligehold
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Kompromiløs udlejning  
til fest

Askov Udlejning  
leverer alle e�ekter 

til firma- og privat -
festen – uden at gå 
på kompromis med 

kvaliteten 

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

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

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

 

 

Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

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

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

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

MesterPERS AUTO
Vi har byens mest moderne værksted

Mjølbyvej 6

 5900 Rudkøbing

 Tlf. 62 51 55 56
 www.persauto.dk

persauto@persauto.dk

• Vi har specialiseret os i servicering af alle 
bilmærker, vi har 40 års erfaring

• Vi er specialister i AUTO EL, fejlfinding & rep.
• Vi har testudstyr til 95% af den danske  

bilpark. 
• Vi er specialister i AIRCON. service & rep.
• Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk
• Vi er specialister i rep. af stenslag, revner  

& udskiftning af ruder
• Vi er specialister i udmåling af styretøj  

støddæmpertest m.m.
• Vi er konkurrencedygtige på alle dækmærker

3-års garanti på reservedele og dæk Følg os på 

Fordelskunde 
får 5% i rabat

TTS – kvalitet til tiden
Det erfarne bygge-
firma, som beskæftiger 
omkring 40 medarbej-
dere og har afdelinger i 
Rudkøbing og Tryggelev, 
melder om stor travlhed 
på alle fronter – lige fra 
jord, beton og kloak til 
murer, tømrer og sned-
kerarbejde. 

”TTS ApS løser en bred vifte af 
tømrer, snedker, murer, kloak og 
entreprenøropgaver for en vidt-
spændende kundekreds i hele 

det sydfynske område”, fortæller 
direktør Leif Christiansen.   

Hvad enten vi taler om nybyg-
geri, renovering, sommerhuse, 
forsikringsskader, fredede byg-
ninger eller erhvervsbyggeri, er 
det vores fornemste opgave at 
omsætte kundernes ønsker til 
praksis. Blandt vores spænden-
de igangværende projekter er en 
større renovering af Christians-
møllen i Svendborg, hvor en ræk-
ke fagligt krævende historiske 
håndværksfærdigheder virkelig 
kommer til deres ret.” 

Kvalitetsløsninger.
”Omkring løsning af større opga-

ver kan vi trække på et stort og 
velfungerende netværk af gode 
samarbejdspartnere indenfor 
vvs, el og malerarbejde. Som re-
gel er TTS tovholder for det sam-
lede byggeri, så kunden kun skal 
kommunikere med én kontakt-
person. Vi er i dialog med kun-
den lige fra idefasen til byggeriet 
står færdigt. I det hele taget er 
tæt samarbejde med såvel kunde 
som samarbejdspartnere en me-
get vigtig del af byggeprocessen. 
Vores kunder er i forbindelse 
med alle typer byggeri, sikret 
komplette kvalitetsløsninger, 
der leveres til aftalt tid”, slutter 
Leif Christiansen. 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64

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



22

isolatør.dk samarbejder med 
arkitekter, boligforeninger, for-
syningsselskaber, tømrer- og 
murermestre, private og andre 
dele af erhvervslivet, - og når der 
isoleres, bruges der blandt andet 
produkterne papiruld, flamingo 
og Knauf.

Så tænker man på at få isoleret, 
som kommer isolatør.dk gerne 
og giver et uforpligtende gratis 
tilbud.

isolatør.dk i tæt samar-
bejde med sydfynske og 
københavnske tømrer-
mestre

Står man for at skulle have fore-
taget isolering af enten hulmur, 
loft, skunk/kælder, etageadskil-
lelser eller skillevægge / lette 
ydervægge, - så kan man med 
fordel henvende sig til isolatør.
dk, der har stor faglig ekspertise 
og erfaring bag, når de opgaver 
skal løses.

Jeg samarbejder med erhvervs-

livet, termograferer og lejer fir-
maets arbejdskraft ud til andre 
sydfynske og københavnske 
tømrermestre, siger Anders Nør-
regaard. Det har været rigtig 
godt, og det har stået på nu i et 
års tid, hvor vi var med blandt 
andet med nyt skilt til Odense 
Zoo for en københavnsk tømrer-
mester. I øjeblikket har vi travlt i 
Odense, hvor vi bygger for Dansk 
Boligbyg.

Anders Nørregaard har været 
i branchen siden 2011, og har 
stor erfaring på området. Det 
har også betydet, at han er ble-
vet en del af styregruppen i CBI 

Danmark, der handler om love 
og regler samt for og imod med 
forskellige isoleringsarbejder.

Isolatør.dk er også en aktiv del 
af Go to Green – det sydfynske 
netværk med andre mestre.

I 2015 startede Anders Nør-
regaard som selvstændig med 
isolatør.dk. Det oprindelige fag 
er dog ikke glemt, og han tager 
mindre tømrer opgaver ind også, 
samt lader sig hyre ud til andre 
tømrer- og håndværksmestre til 
freelanceopgaver lige fra timers 
til af ugers varighed. 

GOD ISOLERING SPARER PÅ ENERGIEN

isolatør.dk, Ørkildsgade 51, 5700 Svendborg, Tlf. 51 92 50 80, isoleringer@gmail.com / www.isolatør.dk 

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



Lillebælt Låseservice A/S 
3 generationers viden om sikring 

Vores værdigrundlag bygger på 

 Ærlighed 

 Troværdighed 

 Kvalitet 

 Høj sikkerhed 

 Levering til tiden 

 Vi dækker hele Fyn 

Odense Låseservice A/S, Nyborg Låseservice A/S, Sydfyns 
Låseservice A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende 
inden for sikrings-branchen. Firmaet har rødder der går 
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor 
erfaring med mekanisk og elektronisk sikring. 
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30 
ansatte, som løbende uddannes inden for 
sikringsområdet. Vi råder endvidere over 16 
servicevogne, indbydende butikker samt eget smede- og 
elværksted, der tilbyder alle former for sikring og 
tilpasninger. 

 

 
 

Adgangskontrol 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger inden for 
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel 
og sikker hverdag for både små og store virksomheder 
samt institutioner. 
Det er let og hurtigt, at kombinere og opgradere 
løsningerne uden, at det er nødvendigt, at udskifte 
hele systemet. Adgangskontrol inddeles i 3 typer: 

 Online 

 Offline 

 Standalone 
 
 

 
 
 

Priseksempel: 
 

 Salto batteridrevet låseenhed med læser 
 Montering på standarddør 
 Mulighed for mifare brikker med nummergravering 
 Mulighed for serviceaftale med bl.a. batteriskift 
 

KUN 4.999,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 
 

 

 

 

 

Video sikring 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.  
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog 
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog 
installation og opgraderer kamera og optager og derved får HD kvalitet. 
Alle løsninger har adgang via app på smartphone eller tablet, internet browser eller 
det gratis videostyrings software SmartPSS. 
 
Kontakt os for et besøg hos dig/jer, så vil vi i samarbejde lave en gennemgang  og 
finde netop den løsning du/i har brug for. 

  
Priseksempel: 

 
 4 Stk. HDCVI  4 MP 3.6mm IR Dome HD Kamera 
 1 Stk. 4 MP Harddisk optager 4 Kanals med 1 TB Harddisk 
 Installation med 4x25m kombi RG59 installationskabel 
 Adgang via app eller SmartPSS software 

 

KUN 16.500,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 

Lillebælt Låseservice A/S 
3 generationers viden om sikring 

Vores værdigrundlag bygger på 

 Ærlighed 

 Troværdighed 

 Kvalitet 

 Høj sikkerhed 

 Levering til tiden 

 Vi dækker hele Fyn 

Odense Låseservice A/S, Nyborg Låseservice A/S, Sydfyns 
Låseservice A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende 
inden for sikrings-branchen. Firmaet har rødder der går 
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor 
erfaring med mekanisk og elektronisk sikring. 
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30 
ansatte, som løbende uddannes inden for 
sikringsområdet. Vi råder endvidere over 16 
servicevogne, indbydende butikker samt eget smede- og 
elværksted, der tilbyder alle former for sikring og 
tilpasninger. 

 

 
 

Adgangskontrol 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger inden for 
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel 
og sikker hverdag for både små og store virksomheder 
samt institutioner. 
Det er let og hurtigt, at kombinere og opgradere 
løsningerne uden, at det er nødvendigt, at udskifte 
hele systemet. Adgangskontrol inddeles i 3 typer: 

 Online 

 Offline 

 Standalone 
 
 

 
 
 

Priseksempel: 
 

 Salto batteridrevet låseenhed med læser 
 Montering på standarddør 
 Mulighed for mifare brikker med nummergravering 
 Mulighed for serviceaftale med bl.a. batteriskift 
 

KUN 4.999,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 
 

 

 

 

 

Video sikring 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.  
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog 
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog 
installation og opgraderer kamera og optager og derved får HD kvalitet. 
Alle løsninger har adgang via app på smartphone eller tablet, internet browser eller 
det gratis videostyrings software SmartPSS. 
 
Kontakt os for et besøg hos dig/jer, så vil vi i samarbejde lave en gennemgang  og 
finde netop den løsning du/i har brug for. 

  
Priseksempel: 

 
 4 Stk. HDCVI  4 MP 3.6mm IR Dome HD Kamera 
 1 Stk. 4 MP Harddisk optager 4 Kanals med 1 TB Harddisk 
 Installation med 4x25m kombi RG59 installationskabel 
 Adgang via app eller SmartPSS software 

 

KUN 16.500,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 

Sydfyns Låseservice A/S
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Udstilling Nyborgvej 456
lån og leasing person og varebiler

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Køreskole med elever i hele det sydfynske
Jeg vil sige, at jeg hjælper folk 
godt på vej. Jeg vil gerne gøre en 
forskel også i forhold til integra-
tion. Det er så vigtigt at have et 
kørekort i dag for at kunne begå 
sig.

Serenas Køreskole af-
vikler nu også elevhold i 
Faaborg

Serenas Køreskole fra Rudkø-
bing blev for cirka 2 ½ år siden 
startet af Erling Serena, der har 
haft det i tankerne længe, - og 
som så skulle blive en realitet.

Det har ligget og ulmet i nogle 

år, - og så skulle det ske, siger 
Erling Serena. Det er så dejligt 
frit at arbejde med, og jeg har 
bestemt ikke fortrudt. Jeg har 
masser at lave.

Serenas Køreskole, der primært 
har kørt i Svendborg og på Lan-
geland, har nu også adskillige 
køreelever fra Faaborg, og afvik-
ler derfor også undervisning for 
elevhold der.

Der var flere elever, der var ble-
vet henvist til mig, ikke mindst 
flygtninge der har fået opholds-
tilladelse. I stedet for at flere af 
eleverne skulle transportere sig 
over til mig, - så var det nemme-
re, når jeg kunne samle et hold, 
- så at køre til Faaborg, hvor jeg i 
første omgang lejer lokaler efter 
behov. Det er i samarbejde med 
tolke, at jeg nu har flere flygtnin-
gehold også.
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Fremtiden tegner godt
Fremtiden ser lovende ud, både 
med følgeopgaver på grund af 
de store projekter ved Odense, 
og også større projekter her i 
Svendborg så som Nordre Skole, 
ligesom investorer har købt ejen-
domme op i det sydfynske som 
investering, og vi er klar til at 
hjælpe dem med alle former for 
overfladebehandling, siger brød-
rene Folkmann.

Malerfirmaet Brdr. 
Folkmann i Svendborg 
er kommet godt ud af 
finanskrisen og kan 
mærke, at der nu igen 
er ved at komme gang i 
hjulene.
Vi er ikke i tvivl om, at store 
projekter på Fyn som Facebooks 
serverpark og opførelsen af nyt 
OUH vil skabe huller i udbud-
det af arbejdskraft på Fyn, og 
de huller er vi klar til at udfylde 
med den store ekspertise, vi har 
opbygget siden firmaets start 
for godt 20 år siden, siger to af 
de tre brødre og indehavere af 
firmaet, Klaus og Hans Jørgen 
Folkmann.

Jesper er den tredje af brødrene 
bag firmaet, der blev startet af 

Klaus i 1995. Hans Jørgen kom 
til i 2006 efter at have drevet et 
malerfirma i Århus. Yngste bro-
der, Jesper, startede et spartel-
firma, der senere blev lagt sam-
men med brødrenes. 

Konkurrencedygtige
Vi var på et tidpunkt før krisen 
knap 50 ansatte, men i dag er vi 
ca. 25. Vi har brugt årene under 
finanskrisen til at slanke vores 
omkostninger. Dermed er vi 
blevet meget konkurrencedyg-
tige, og vi gør også meget ud af 
at blive kendt for at levere god 
kvalitet, for uden et ry for at 
levere varen går det ikke, siger 
brødrene.

Brdr. Folkmann dækker hele fyn 
med løsning af alle slags opgaver 
inden for overfladebehandling  
fra almindelige maleropgaver i 
private boliger til epoxy-gulve i 

erhvervsbygninger og efterhån-
den også i et vist omfang i pri-
vate boliger. Sådanne gulve kan 
endda lægges direkte på gamle 
klinker.

Firmaet har lige afsluttet malin-
gen af koncertsalen på Ollerup 
Musikefterskole og er i gang med 
Orehoved Fyrtårn ved Vording-
borg. Firmaet er også ekspert i 
totalrenovering af gamle vinduer.

Brdr. Folkmann - Bodøvej 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6222 4900
kontor@brdrfolkmann.dk - www.brdrfolkmann.dk

Brdr. Folkmann klar til at løse mange nye opgaver

Tvedvej 199 – 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 6812 – www.clean-up.dk

PRIS (INKL. MOMS OG SÆBE):

PR. DAG:    280,00 KR.

WEEKEND  480,00 KR.
(FREDAG KL. 12.00  til  MANDAG KL. 08.00) 

DEPOSITUM 500,00 KR.

Maskinen afhentes og afleveres
mellem kl. 8.00 og kl. 14.00 
eller lad os rense dit tæppe 

PLETTER 
PÅ TÆPPET???

Ikke kun en klIpnIng, men en oplevelse  
 af velvære og forkælelse, med udsøgte  

 varme og kolde drIkke tIl! 

Prøv vores behagelige 
massagestole til ryggen eller vores 
nye massageapparat til fødder og 
lægsmassage. Prøv det mens du venter. 
Men kom i god tid, du vil ikke fortryde det. 

v/ Shandie Kim. Tvedvej 199, Svendborg 
online booking: salonoffice.dk 

Telefon 3046 3110

Ikke kun en klIpnIng, men en oplevelse  
 af velvære og forkælelse, med udsøgte  

 varme og kolde drIkke tIl! 

Prøv vores behagelige 
massagestole til ryggen eller vores 
nye massageapparat til fødder og 
lægsmassage. Prøv det mens du venter. 
Men kom i god tid, du vil ikke fortryde det. 

v/ Shandie Kim. Tvedvej 199, Svendborg 
online booking: salonoffice.dk 

Telefon 3046 3110

Ikke kun en klIpnIng, men en oplevelse  
 af velvære og forkælelse, med udsøgte  

 varme og kolde drIkke tIl! 

Prøv vores behagelige 
massagestole til ryggen eller vores 
nye massageapparat til fødder og 
lægsmassage. Prøv det mens du venter. 
Men kom i god tid, du vil ikke fortryde det. 

v/ Shandie Kim. Tvedvej 199, Svendborg 
online booking: salonoffice.dk 

Telefon 3046 3110
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Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

Tved Forsamlingshus
...morskab og fest - Christian er bedst…
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

Selskaber- mad ud af  
huset og smørrebrød
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LIKE NO ONE ELSE

B E O V I S I O N  E C L I P S E
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DKK 1.050,- 

P R E SS  PAU S E 
A N D  P L AY

D E T  N Y E 
B E O V I S I O N  E C L I P S E

Velkommen hjem. Til et fristed hvor teknologi aldrig kræver

– men altid gør sig fortjent til din opmærksomhed.

Med fremragende OLED 4K billedteknologi og verdens

bedste TV-lyd sætter vores nye BeoVision Eclipse en helt ny 

standard for din TV-oplevelse. Fås i størrelserne 55” og 65”.

Fra DKK 62.995,-*

Finansiering pr. md. fra:

*Vejl. udsalgspriser, BeoVision Eclipse 55”: kr 62.995. BeoVision Eclipse 65”: kr. 89.995. Pris inkl. stoffront, ekskl. vægbeslag eller gulvstand, som fås fra kr. 6.495. Energiklasse A. BeoVision Eclipse 55”: Kreditbeløb 62.995 kr. Samlet beløb der betales 
62.995 kr.  BeoVision Eclipse 65”: Kreditbeløb 89.995 kr: Samlet beløb der betales 89.995 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL §6. Udregning af mdl. ydelse er vejl. udsalgspris delt over 
60 mdr. og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres. Tilbud gældende t.o.m. 30. november 2017.

Bang & Olufsen Nyborg  – Korsgade 15, 5800 Nyborg. Tlf. 65312324, Nyborg@beostores.com

Godt samarbejde løser de større opgaver
for stilladserne, og det er gået 
rigtig godt, - så også den del af 
samarbejdet har fungeret glim-
rende.

Arbejdet har haft megen op-
mærksomhed, og det har været 
sjovt, positivt og hyggeligt at 
høre såvel personale som forbi-
passerende snakke om og kom-
mentere på det udførte arbejde.

Svendborg Malerfirma 
har i godt samarbejde 
med andre mestre stået 
for det store facade-
arbejde på Svendborg 
Rådhus

Skal man have løst en malerop-
gave professionelt, så kan man 
roligt henvende sig til maler-
mester Søren Brøndum, der de 
seneste 17 år har drevet selv-

stændig virksomhed, her af de 
seneste fem år med base i Svend-
borg, hvor han driver Svendborg 
Malerfirma.

Det er et mindre firma jeg har, 
siger Søren Brøndum. Men ved 
behov lejer jeg mandskab ind via 
mit samarbejde med andre ma-
lermestre. Ellers så er det pri-
mært private og mindre opgaver 
for kommunen, som der bliver 
arbejdet med.

Det gode samarbejde har han 

også lige haft brug for. Svend-
borg Malerfirma blev bedt om at 
give tilbud på facadearbejdet på 
Svendborg Rådhus, - og de fik op-
gaven. Et større projekt, der kom 
til at strække sig over 9 uger, og 
hvor der blev lejet yderligere 3 
malermestre ind til opgaven.

Det var en stor opgave – men et 
spændende projekt, da det var 
rådhuset. Det har været fanta-
stisk og et godt samarbejde med 
kommunen. Det har været rigtig 
godt. Kommunen har også stået 

Svendborg Malerfirma • Møllergade 70, 1tv • 5700 Svendborg • Tlf.: 23 61 38 29 • sb@svendborg-malerfirma.dk • www.svendborg-malerfirma.dk 
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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

IT OG TELERÅDGIVNING
Vi sætter os grundigt ind i jeres 

ønsker og behov og laver gerne et 
oplæg til en skræddersyet løsning

KLC ERHVERV SVENDBORG – SALG, SERVICE OG SUPPORT AF SMÅ OG STORE TELEFONI- OG IT-LØSNINGER

KLC Erhverv er kæden hvor vi hjælper Danmarks virksomheder med at finde den helt rigtige IT- og teleløsning. Kæden slog 
dørene op i 2015 men der findes i alle lokale centre masser af erfaring. Vi påtager os gerne at kigge din eksisterende løsning 

igennem og kommer herefter med forslag til forbedret drift og/eller bedre økonomi i forhold til det bestående. Vi har et bredt 
sortiment indenfor telefoni og IT og betjener i det daglige mange virksomheder både med hardware og drift/support på 

løsningerne. KLC Erhverv er din lokale it- og telepartner som kan hjælpe dig hele vejen rundt.

BREDT SORTIMENT
Hos os finder du et stort udvalg af 
it- og teleprodukter - og masser af 

personlig service

KLC ERHVERV SVENDBORG
Vi hjælper virksomheder til bedre telefonløsninger 

og gode besparelser. Få et gratis tjek – vi kigger 
gerne forbi – Det koster kun en kop kaffe

Hilsen Anders, salgsleder

KLC Erhverv Svendborg · Torvet 5 · 5700 Svendborg · Mob: 93395700 · aa@klcerhverv.dk · www.klcerhverv.dk

HOU – Østergade 80 – Tlf. 62 55 14 55
SNØDE – Vandværksvej 19 – Tlf. 62 55 10 55

Point og
tilbud hos

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

og meget mere

FÅ ET COOP-KORT
Få mere med hjem

Ekstra gode
medlems-

tilbud til dig
– både fra Dagli’Brugsen 

og fra coop.dk

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

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

får du automatisk vores særlige medlemstilbud og point til 

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

Coops 1.200 butikker, og sidste år gav vi medlemsrabatter og 

point for mere end 450 mio. kr. 

Få point 
til noget ekstra

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

når vi har ”Pointdage”

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

• Send en SMS ”indmeld” til 1400 

• Tilmeld dig i kassen i din Dagli’Brugsen

76
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D`R`Maleren
Svendborg/Haarby
Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

FINT SKAL DET VÆRE!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Grisekød – i en klasse for sig

blev kåret som vinder af ”The 
Beef 2017” med Kildegaardens 
Ribeye. 

Det skete ved en blindsmagning 
den 4. oktober blandt madskri-
benter og kendiskokke på Oslo-
båden. Det var andet år i træk, 
at Kildegaarden fik prisen. 

Det glæder Svendborg Slagte-
hus, at lokale producenter og 
slagtehuset er med til at sætte 
fokus på kvaliteten og udbredel-
sen af Fyns helt egne kødpro-
dukter, udskæringer og specia-
liteter. 

Svendborg Gourmetgris 
fra Svendborg Slagtehus 
A/S er en stor og kødfuld 
lokal gris med saft og 
kraft. Slagteprocessen 
er nænsom, og kødets 
udseende og smag er i en 
klasse for sig.

Svendborg Slagtehus A/S har i 
100 år været det lokale sydfynske 
slagteri. Lokale bønder har altid 
leveret udvalgte grise til slagte-
huset. Svendborg Gourmetgris 
kommer fra Fynsområdet og bli-
ver slagtet i Svendborg.

Gourmetgrisen er udvalgt blandt 
de bedste grise i vægtkategorien 
75-90 kg. 

Den er stor, og når den er slagtet, 
køles den langsomt ned på krog 
og modnes derved naturligt. Det 
giver kødet et mørkere udseende, 
en intens og fyldig smag og en 
ekstraordinær perfekt svær.

Landsdelens specialiteter
Svendborg Gourmetgris finder 
vej til både selvstændige slag-
termestre, supermarkeder og 
til engrosvirksomheder, der li-
gesom de private slagtermestre 
stiller krav til håndværk af høj 
kvalitet. På flere restauranter er 

gourmetgrisen på menukortet, 
og den har sin egen placering i 
kølediskene i førende supermar-
keder i hele landet.

Det er glædelig at se, at kvalitet-
skød fra lokale producenter og 
de fine udskæringer fra fagfolk 
har fået stor opmærksomhed 
hos forbrugerne, siger Niels Hør-
lyck. På vore slagtelinjer arbej-
der udelukkende faguddannede 
slagtere, som ved, hvordan kødet 
skal behandles, og hvordan ud-
skæringerne skal være. 

Niels Hørlyck nævner, at man 
har et stort samarbejde med 
Kildegårdens Kødkvæg, som 

Svendborg Slagtehus A/S · Porthusvej 75 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6221 3278 · info@svendborgslagtehus.dk · www.svendborgslagtehus.dk
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ger, der er miljørigtige og en let-
telse i arbejdet. 

Man kommer væk fra de farlige 
stoffer og til en grøn renseproces. 

Vi går ud og hjælper værksteder 
og virksomheder med at finde en 
miljørigtig løsning, siger Car-
sten Bødker. Det nyeste produkt 
er et Prolaq-System, der bruges 
til afrensning af malerpistoler 
efter brug.

Bio-Circle i Kværndrup 
sørger for en hurtig og 
miljørigtig renseløsning 
til værksteder og indu-
stri over alt i Danmark. 

Den tid må være forbi, hvor dår-
ligt arbejdsmiljø, snavs og rest-
produkter, der skal deponeres, 
forekommer på værksteder og i 
industrien, siger Carsten Bødker 
fra Bio-Circle i Kværndrup, som 
han er direktør for og medejer af.
 
Virksomheden i Kværndrup er 
dansk forhandler af produkter 
fra den store tyske virksomhed 
Bio-Circle, der har hovedsæde i 
Gütersloh, og som er repræsente-
ret i 60 lande.

Godt fra start
Vi er kommer godt fra start, siger 
Carsten Bødker. Fra to medar-
bejdere til nu syv er vi godt i gang 
med at implementere det grønne 
rensekar, som er løsningen på 
et gammelt miljøproblem og en 
arbejdsmæssig og økonomisk løs-
ning for alle typer værksteder og 
fremstillingsvirksomheder.

Løsningen er et rensekar, hvor 
der er væsker uden fordampning, 
og som løber tilbage i karet, hvor 
den regenerer og recirkulerer i 
karet, forklarer Carsten Bødker.

Det grønne rensekar har en 
pumpe, der pumper væsker op til 
afrensning, - og væskerne løber 
tilbage i tanken, hvor enzymer/
mikrober æder olien. 

Her ligger der også en besparelse, 
idet der ikke er brug for ventilati-

onssystem eller åndedrætsværn. 
Det giver en miljømæssig afrens-
ning, og det er samtidig til glæde 
for medarbejderne, som bliver 
bedre beskyttet.

Iværksætterprisen 2017
Bio-Circle i Kværndrup, der 
startede i 2014 med to ansatte, 
fik tidligere i år prisen som 
Årets Iværksættervirksomhed 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Man fik prisen, fordi Bio-Circle 
er innovativ og udvikler løsnin-

Bio-Circle Surface Technology ApS
Toftevej 1, 5772 Kværndrup 
Tlf. 63 23 30 30 / 31 44 16 60
info@bio-circle.dk | www.bio-circle.dk

GRØN RENSELØSNING TIL 
VÆRKSTEDER OG INDUSTRI
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ERHVERVSLIVETS MOBILE 
SAMARBEJDSPARTNER - PHONEGO
Størstedelen af erhvervsdri-
vende er i høj grad afhængig af 
teknologier, der muliggør dét at 
netværke, kommunikere og ud-
føre arbejdsopgaver. En smad-
ret iPhone kan derfor sidestilles 
med at få amputeret en arm; 
hverdagen og arbejdsopgaverne 
bliver sværere og hårdere, og 
derfor betaler folk gerne hund-
redvis af kroner for at forhindre 
disse ulykker med covers og pan-
serglas, og hvis det ikke lykkes, 
betaler vi yderligere tusindvis 
af kroner for at skifte skærmen, 
batteriet og andre komponenter. 

Her kommer den unge erhvervs-
drivende, Andreas Ottosen, ind i 
billedet. Andreas har efter flere 
år i branchen skabt en vision, 
som han har overført til sit nye 

firma, PhoneGo, som han be-
stræber sig på skal kunne levere 
løsninger til erhvervsdrivende i 
hele Danmark. 

PhoneGo fungerer som et cer-
tificeret, mobilt værksted, der 
reparerer private såvel som er-
hvervsdrivende kunders enhe-
der ved tilfælde af uheld, som 
sætter enhederne ud af funkti-
on. Derudover yder Andreas den 
enestående service, som mange 
af konkurrenterne ikke leverer; 
han kører gratis ud til kunden og 
reparerer enhederne på stedet, 
og hvis reparationen varer læn-
gere end de forventede 30 min., 
får man udstedt en lånetelefon. 

Alle reparationer foregår med 
reservedele af original kvalitet, 

og man kan derfor forvente, at 
der kommer en fuldt funktionel 
og kvalitetssikret telefon ud af 
værkstedet, når reparatøren er 
færdig. PhoneGo skal tilbyde 
erhvervsdrivende en hurtig og 
tryg løsning, som samtidig skal 
være den billigste og letteste på 
markedet. Med dette koncept 
forventer Andreas, at han kan 
udfordre markedet og samtidigt 
hjælpe folk i den travle hverdag, 
hvor der nødvendigvis ikke altid 
er tid til at tage ned til en repa-
ratør og vente timevis på, at ens 
enhed er klar til brug. Læs mere 
om PhoneGo på phonego.dk.

PhoneGO.dk · Kattesundet 1B, 2.TV · 5700 Svendborg · +45 22 71 22 71 · kontakt@phonego.dk · www.phonego.dk

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Vi tilbyder blandt andet:
· Erhvervsrengøring

· Kontorrengøring

· Klinikrengøring

· Hovedrengøring

· Rengøring af sommerhuse

· Rengøring af skoler og institutioner

· Håndværkerrengøring

· Ejendomsservice

· Hækklipning

· Trappevask

· Rengøring af fraflytterlejligheder

· Facade- og skiltevask

· Fjernelse af graffiti

· Vinduespudsning op til 25 m højde

Klassisk Rengøring ApS lægger vægt på kvalitet og hygiejne. Vi har dygtige 
og professionelle ansatte, der er motiverede for at løse opgaven til kundernes 
fulde tilfredshed. Klassisk Rengøring ApS har overenskomst med 3F, og alle 
ansatte arbejder under ordnede forhold overenskomstmæssigt, da vi ved, at 
tilfredse medarbejdere arbejder bedst. 
Klassisk Rengøring ApS er godkendt som uddannelsessted for kontorelever 
og vi arbejder mod at blive verificeret som uddannelsessted for 
Integrationsgrunduddannelsen. Vi støtter lokale sportsforeninger samt 
samarbejder med flere velansete virksomheder.

Klassisk Rengøring ApS varetager mange forskellige opgaver for vores kunder

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud, så vi kan få løst opgaven hos jer.

Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg
info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk 

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne
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Diabetesforeningen og Dansk Golf Union udvider samarbejdet, og for de medvirkende i forskningsprojektet. der ikke tidligere har spillet golf, handler det ikke mindst om instruktion. 
Foto: Jeanne Kornum

Gratis erhvervsavis
– målrettet erhvervslivet på hele Fyn

ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus  
på erhvervslivet på hele Fyn. 

+ Aktuelt redaktionelt B2B-produkt

+  Målrettet alle virksomheder på hele Fyn

+  Gratis 14 dags udgivelse

+  Målrettet 73.000** beslutningstagere

+  Oplag: 13.000* eksemplarer

+   Omdeles direkte til 1000 beslutningstagere i de 200 største  
virksomheder

+  Optimal brandingplatform til B2B

Læs Erhverv+ gratis som E-avis i onlineversion eller via appen Nyhedskiosken

* 
Ki

ld
e:

 P
os

t N
or

d
**

 K
ild

e:
 G

al
lu

p 
In

de
x 

Da
nm

ar
k,

 1
H2

01
4+

2H
20

15
, A

ld
er

 1
2 

år
+,

 B
2B

 b
es

lu
tn

in
gs

ta
ge

re
, A

ss
en

s,
 F

aa
bo

rg
-M

id
tf

yn
, K

er
te

m
in

de
, L

an
ge

la
nd

, M
id

de
lfa

rt
, O

de
ns

e,
 N

or
df

yn
, N

yb
or

g,
 S

ve
nd

bo
rg

 o
g 

Æ
rø

 k
om

m
un

er
. S

tik
pr

øv
e:

 3
64

ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus 
på erhvervslivet på hele Fyn. 

Erhverv+  
udkommer  

hver  
14. dag

Odense

Kerteminde

Nyborg

Svendborg

Faaborg-
Midtfyn

Assens

Middelfart
Nordfyn

Ærø

Langeland

Salg: 
Ejvind Bruus
Tlf. 65 45 53 70
ejvind@erhvervplus.dk

Michael Pedersen
Tlf. 65 45 54 62
michael@erhvervplus.dk

- eller kontakt din lokale medierådgiver ved Jysk Fynske Medier. 

Redaktion:
Jan Bonde
Tlf. 63 45 23 20
jan@erhvervplus.dk

Heidi Juel Skovrider
Tlf. 63 45 23 29
heidi@erhvervplus.dk

Rune Heidtmann
Tlf. 63 45 23 27
rune@erhvervplus.dk 

Kontakt:

www.koppenbjerg.dk • salg@koppenbjerg.dk • Tlf.: 3135 4300

Unikke løsninger

Høj kvalitet

HUrtig levering

Fleksibilitet

varmebeHandlet træ

Vidste du, vores træ kommer fra
bæredygtige skove?
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Diabetesforeningen og Dansk Golf Union udvider samarbejdet, og for de medvirkende i forskningsprojektet. der ikke tidligere har spillet golf, handler det ikke mindst om instruktion. 
Foto: Jeanne Kornum

Gratis erhvervsavis
– målrettet erhvervslivet på hele Fyn

ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus  
på erhvervslivet på hele Fyn. 

+ Aktuelt redaktionelt B2B-produkt

+  Målrettet alle virksomheder på hele Fyn

+  Gratis 14 dags udgivelse

+  Målrettet 73.000** beslutningstagere

+  Oplag: 13.000* eksemplarer

+   Omdeles direkte til 1000 beslutningstagere i de 200 største  
virksomheder

+  Optimal brandingplatform til B2B

Læs Erhverv+ gratis som E-avis i onlineversion eller via appen Nyhedskiosken
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ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus 
på erhvervslivet på hele Fyn. 
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Diabetesforeningen og Dansk Golf Union udvider samarbejdet, og for de medvirkende i forskningsprojektet. der ikke tidligere har spillet golf, handler det ikke mindst om instruktion. 
Foto: Jeanne Kornum

Gratis erhvervsavis
– målrettet erhvervslivet på hele Fyn

ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus  
på erhvervslivet på hele Fyn. 

+ Aktuelt redaktionelt B2B-produkt

+  Målrettet alle virksomheder på hele Fyn

+  Gratis 14 dags udgivelse

+  Målrettet 73.000** beslutningstagere

+  Oplag: 13.000* eksemplarer

+   Omdeles direkte til 1000 beslutningstagere i de 200 største  
virksomheder

+  Optimal brandingplatform til B2B

Læs Erhverv+ gratis som E-avis i onlineversion eller via appen Nyhedskiosken
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Diabetesforeningen og Dansk Golf Union udvider samarbejdet, og for de medvirkende i forskningsprojektet. der ikke tidligere har spillet golf, handler det ikke mindst om instruktion. 
Foto: Jeanne Kornum

Gratis erhvervsavis
– målrettet erhvervslivet på hele Fyn

ERHVERV+ et nyt aktivt erhvervsmedie, der har fokus  
på erhvervslivet på hele Fyn. 

+ Aktuelt redaktionelt B2B-produkt

+  Målrettet alle virksomheder på hele Fyn

+  Gratis 14 dags udgivelse

+  Målrettet 73.000** beslutningstagere

+  Oplag: 13.000* eksemplarer

+   Omdeles direkte til 1000 beslutningstagere i de 200 største  
virksomheder

+  Optimal brandingplatform til B2B

Læs Erhverv+ gratis som E-avis i onlineversion eller via appen Nyhedskiosken
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KOPPENBJERG EMBALLAGE A/S
Assensvej 126 – 5620 Glamsbjerg – tlf.:+45 3135 4300 – salg@koppenbjerg.dk – w ww.koppenbjerg.dk

 2859 1859

Holms Tømrerforretning ApS
Rødeledsvej 20, 5700 Svendborg –  Tlf.: 23 95 23 60 
kim@snedkerholm.dk – www.snedkerholm.dk

HOLMS TØMRERFORRETNING 

ALLE FORMER FOR ISOLERING MED 
PAPIRULD UDFØRES

Barnedåb – Fødselsdag – Konfirmation
Bryllup – Jubilæum – Events – Begravelse

– eller bare en fest!

V/ TROELS JAKOBSEN
BØJDENVEJ 1 – 5772 KVÆRNDRUP – TLF. 62 27 10 05 – KROSTUEN 62 29 10 22

INFO@KVÆRNDRUPKRO.DK – WWW.KVÆRNDRUPKRO.DK

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf.  62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
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Mobil: 29 42 73 92
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Mobil: 22 25 14 14

Ane Kirstine Jensen
Grafiker
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Post Danmark

Uden forudgående aftale 
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          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk:  
JørnThomsen/Elbo A/S 

Oplag:
22.000-32.000 eksemplarer

2 ·  2010

Region Syd

Fyns Coating  
 Side 10

Bøgild ApS  
 Side 11

Tonny Madsen  
 Side 23

T.E.Biler  
 Side 37

MT Transport  
 Side 14

Sydfynsk Håndværk  
 Side 20

Høj kvalitet – lave priser
· Privat rengøring
· Erhvervsrengøring
· Hjemmeservice med tilskud
· Hovedrengøring
· Kommune rengøring

Vi arbejder med et smil og megen venlighed
og vi er ikke bange for at tage fat

Tlf. 21 66 90 96
Tlf. 41 17 74 03 / 21 66 90 96
Stubbevangen · 5700 Svendborg KOMMER OVERALT

O
G

SÅ
 I 

KR
O

G
EN

E

Freunds Multi-Service
 – H aveservice
 – Snerydning
 – Øko �ise- og tagrens
 – Vinduespudsning
 – Mindre håndsværksmæssige opgaver
 – Rengøring

 Tlf. 2023 9272
 Tvedvej 186 · 5700 Svendborg
 www.freundsmultiservice.dk
 freund@freundsm ultiservice.dk

HØJ KVALITET 
OG PERSONLIG 

KONTAKT

R EVISOR GRUPPEN
Vestergade 165A, 1. sal · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 02 12

Hyggelige selskabslokaler 10-100 couverter
Helaftensarrangement kr. 455,- / Kromenu med 3 retter kr. 195,-

Majorgaarden · Kgl. Priviligeret 1761
Landevejen 155 · 5883 Oure · Tlf. 62 28 18 19

VI LØSER ALT INDENFOR:
 Uddybning
 Oprensning
 Sandsugning
 Stenmoler
 Bjærgning
 Sømaterialer
 Entreprenørarbejde

Åbyskov Sø 
Entreprise ApS
Gyldenbjergsvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6221 2600
aabyskov@jmb.dk

WWW.ÅBYSKOVSØENTREPRISE.DK
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Nye behandlerfællesskab i Svendborg
1.November åbner et nyt be-
handlerfællesskab i Svendborg, 
bestående af Familie- og Parte-
rapeut Sophie Ellehuus og Krop-
sterapeutenFyn v/ Benny Eis 
Petersen.  Fællesskabet ligger 
i Vestergade 2C, 1.th, lidt midt 
i Svendborg by. Vi hjælper din 
krop og psyke med, at komme i 
bedre trivsel.

Familie og Parterapeut 
MPF, Sophie Ellehuus
 Terapi foregår i rolige og trygge 
omgivelser, hvor Sophie stiller 
sig til rådighed åbent, nærvæ-
rende med oprigtig interesse 
i den enkeltes oplevelse/pro-
blem. Hun er optaget, af det der 
foregår mellem mennesker og 
hendes rolle består i, at hjælpe 
mennesker i nære relationer 
med, at lytte til hinanden uden 
at dømme og kategorisere det 
sagte. Sophie har særlig meget 

erfaring inden for sorg-tab (døds-
fald i familien), komplicerede 
livsforandringer, sygdom, kriser 
og traumer, selvafgrænsning, 
mistrivsel i familien, samlivs-
problemer samt skilsmisse og 
sammenbragte familier.

Sophie tilbyder Familieterapi, 
Parterapi og Individuelle forløb 
afhængig af den enkeltes behov.
I familieterapien finder Sophie 
det naturligt, at invitere børn 
med i terapi, da børn har brug 
for voksne som tør inddrage dem 
ind i deres virkelighed når fa-
milien har det svært, så barnet 
ikke lades alene med fantasien. 
Kontakt Sophie på mobil 3190 
1986. 

KropsterapeutenFyn
Benny Eis Petersen udfører 
kropsterapeutiske behandlinger 
ud fra det danske behandlings-

system Body-SDS. En kropste-
rapeutisk behandling handler 
om at arbejde med fysiske og 
følelsesmæssige udfordringer og 
derigennem forbedre og styrke 
dit helbred. 

I denne tid er mange mennesker 
udfordret fysisk og mentalt af for 
høje ambitioner. Mange bruger 
ikke sin krop korrekt. Det fysi-
ske og mentale overskud mini-
meres derfor gradvist.
 
Behandlingen anvendes af per-
soner der har konkrete fysiske 
skader eller på anden måde er 
udfordret, herunder også psyki-
ske udfordringer, eks. stress. Be-
handlingen anvendes dog også 
af personer, der vil yde mere i 
hverdagen, optimere personlige 
præstationer og være bedre til at 
mærke kroppen. 

Sophie Ellehuus og KropsterapeutenFyn v/ Benny Eis Petersen – Vestergade 2C, 1.th – Tlf: 3190 1986
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Falstervej 16 · 5800 Nyborg
Tlf. 63 310 390 · Fax 63 310 391
www.yourpartner.dk
info@yourpartner.dk

Vi har en gennemsnits- 
anciennitet på 
5 år blandt vores 
dygtige medarbejdere

Yderst Professionel
Kendskab - Kvalitet - Konstant dygtiggørelse og efteruddannelse.

Det er nøgleordene hos Your Partner.

Hos Your Partner kender vi alle vores me-
darbejdere. Vi har nemlig en fast stab, der ofte 
bliver hos os i mange år ad gangen. Alle me-
darbejdere bliver interviewet inden de sendes 
ud på en eventuel opgave. Om det er inden for 
byggeri og anlæg, jern og metal, el og vvs. Om 
arbejdet er udført i ind- eller udland. Om det 
er én mand i en uge eller et helt team i flere 

uger. Om det er til næste år eller inden for kort 
tids varsel. Uanset jeres behov kan vi levere et 
match, der er knivskarpt og passer lige præcist 
til jeres opgave. 

I slipper bl.a. for... 
sygedagpenge, helligdagsbetaling, ferie-
penge, faglige møder, indskoling, opsigelse, 
administration... 

I har bl.a. mulighed for... 
opjustering af mandskab i travle perioder med 
kort varsel, ingen risiko for dagbøder ved tids-
overskridelse... Så udover at være fleksibel, 
kompetent og arbejdsom - har I så råd til IKKE 
at bruge mandskab fra Your Partner? 

Kontakt Stephan Lang for mere information 
om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

faktisk mig, der skal gøres mere 
synlig, griner Dan Koch. Han 
er derfor i gang med at produ-
cere bogstaver i 3d-udskæringer, 
bannere, tryksager og skilte i 
alle afskygninger, som vil være 
noget af det, man kan opleve i 
showroomet. 

Jeg skal lave det samme, som 
jeg har gjort hele tiden. Men nu 
kan kunderne kigge ind og tage 
en snak og se de ting, jeg laver. 
Det glæder jeg mig til, siger Dan 
Koch. 

Der er travlhed i virksomheden 
Dekodan, som har specialiseret 
sig i print, skilte og bilreklame. 
Derfor har Dan Koch brug for at 
få mere samling på tingene. Og 
det får han på Faaborgvej 28: 

Nu flytter jeg i egne lokaler. Det 
er mit helt eget domicil, siger den 
sydfynske skiltemager og slår en 
latter op. 

Bygningen har tidligere huset 
Fionia Bank og et møbellager, 
men fremover vil det være sol-
film, skilte og meget andet, der 
kommer til at fylde de 160 kva-
dratmeter: 

Jeg har haft kontor i privaten, 
produktion i Svendborg og mon-
tage hos en god samarbejdspart-

ner i V. Skerninge. Det har fun-
geret indtil nu, siger Dan Koch.

Men det er ingen hemmelighed, 
at der er gået meget tid med 
transport mellem V. Skerninge 
og Svendborg - somme tider fle-
re gange om dagen. Nu kan jeg 
samle det hele på ét sted, og det 
bliver skønt, forklarer Dan Koch.  

Flytter hjemmefra - men 
ikke ret langt væk
Dan Koch bor i V. Skerninge, og 
han har aldrig været i tvivl om, 
at det også er dér, hans virksom-
hed skal blive boende: 

Jeg leverer reklameløsninger til 
hele Danmark, men jeg vil gerne 
blive her i lokalsamfundet i V. 
Skerninge. Der er så mange gra-

fiske bureauer og skiltemagere i 
Svendborg og Odense i forvejen, 
så den lidt anderledes placering 
passer mig rigtig godt, fortæller 
Dan Koch. 

Der er meget trafik på stræknin-
gen i mellem Svendborg og Fa-
aborg, og derfor skal Dan Koch 
for alvor gøre brug af sine egne 
produkter: 

Nu er det ikke kun mine kunder, 
jeg kan gøre synlig med skilte, 
bannere og så videre - nu er det 

Dan Koch, indehaver af Dekodan, har netop overtaget 
lokalerne på Faaborgvej 28 i V. Skerninge, som han nu 
er i fuld gang med at indrette. 

SKILTE, SOLFILM OG BILREKLAME 
INDTAGER FAABORGVEJ 28
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Udendørs / Outdoor
Facadebogstaver
Skilte
Pyloner
Banner og flag
Indendørs / Indoor
Messesystemer
Halskilte
Roll Up
Udstillingssystemer
Arkitekttegnede skilte
Bilreklamer
Taxa
Lastbiler
Varebiler
Personbiler
Total Indpakning
Print
Folieprint
Klistermærker
UV-print
Foliedekorationer
Glasdekorationer
Gulvprint
Farvet folie
Dekorationer
Afskærmning
Solfilm
Bygninger
Biler
LED skilte
LED indendørs
LED udendørs
Digitale LED skilte

Carwrapping er en god 

løsning, når man ønsker 

et farveskift frem for den 

konventionelle lakering.

Facadeskilte

...med LED lys

Fagfolk skaber kvalitet
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Godt udemiljø er vigtigt for at skabe et sundt indeklima. Dan-
floor har formuleret en miljøerklæring for at præcisere og 
fastholde engagementet på miljøområdet.  

Danfloor er en international tæppeproducent med base i 
Midtjylland. I 2002 blev danfloor en del af  den globale kon-
cern Carpet Ulster Group. Innovation, kvalitet, sikkerhed og 
service er en del af grundfilosofierne hos danfloor. 

Hos Kene tror vi på værdien af tæt dialog og samarbejde. Vi 
stiller til enhver tid vores kompetencer, råd og vejledning til 
rådighed og arbejder målrettet på at sikre, at vi gør en forskel 
og bidrager til at skabe en høj grad af trivsel, miljø og velvære 
for vores kunder. 

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

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

11

Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
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totalløsninger indenfor 
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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DIALOG
skaber de bedste løsninger

- Vi har nogle dygtige medarbej-
dere og en moderne maskinpark, 
siger Bjarne Juul Christensen, 
som for 30 år siden etablerede 
maskinfabrikken Rantec i Rant-
zausminde og siden flyttede til 
Finlandsvej 8 i industrikvarteret 
i det østlige Svendborg.
Bjarne Juul Christensen har, lige 
fra han blev selvstændig, stræbt 
efter at være i tæt dialog med 
sine kunder.
- Når vi har fået en opgave, så 
bruger vi god tid på at drøfte 
udførelsen, siger Bjarne Juul 
Christensen. Vi har mange faste 
kunder i produktionsvirksom-
heder, herunder også medicinal- 
og levnedsmiddelindustrien. De 
kommer til os med deres ønsker. 
De ved, hvad de gerne vil opnå, 
og så sætter vi os ned og drøfter, 
hvorledes opgaven skal udføres.

Dygtige medarbejdere
Bjarne Juul Christensen peger 
på, at med de dygtige medarbej-
dere og det nyeste udstyr har 
virksomheden en klar forpligti-
gelse til at rådgive kunderne og 
foreslå løsninger, der ikke kun lø-

ser den stillede opgave, men også 
tager højde for design, driftssik-
kerhed og vedligeholdelse.
- Det er vigtige faktorer i både 
medicinalindustrien og fødevare-
produktionen, som vi har langva-
rige kundeforhold til. Vi skal gøre 
både vedligeholdelse, omstilling 
og rengøring mulig uden langva-
rige driftsstop.

 
Avancerede CNC- 
bearbejdningscentre
Med flytningen fra Rant-
zausminde til erhvervsområdet 
på Finlandsvej var der en god an-
ledning til at gennemtænke ind-
retningen og anskaffe sig mere 
moderne udstyr.
- Vi ville fra starten gøre alt for 
at optimere arbejdsmiljøet og de 
interne arbejdsgange i den 800 
kvadratmeter store hal, som vi 
har fået, siger Bjarne Juul Chri-
stensen. 
- Vi har et meget avanceret CNC-
bearbejdningscenter, og så har vi 
både erfarne medarbejdere, som 
har været hos os i mange år, og vi 
har nye unge medarbejdere, som 
med stor entusiasme behersker 

den nyeste teknologi. Den kombi-
nation er meget frugtbar. Vi an-
sætter gerne lærlinge og har også 
haft den glæde at kunne ansætte 
en voksenlærling, siger Bjarne 
Juul Christensen.

Inspirerende samarbejde
DYFA i Svendborg er en af Ran-
tecs kunder. Virksomheden de-
signer og fremstiller blandt andet 
glasdøre, rammedøre, folde- og 
skydedøre samt indvendige skil-
levægge.
-  Der er tale om mange individu-
elle unikke løsninger, siger fabri-
kant Finn Damgaard, DYFA. Det 
kan være usynlige samlinger, 
låsesystemer og enkle beslag. Vi 
arbejder primært i glas og alumi-
nium og fremstiller inventarløs-
ninger. 
Finn Damgaard finder det meget 
inspirerende at samarbejde med 
Rantec allerede i projektstadiet. 
- Samarbejdet med Rantec har 
åbnet en helt ny verden for 
DYFA, siger Finn Damgaard. Op 
mod 90 procent går til eksport, 
og vi er absolut konkurrence-
dygtige i hele Europa, det både 

på pris, design og kvalitet, siger 
Finn Damgaard.

Fremtidssikret
- Jeg startede Rantec som 30-årig 
og har nu været selvstændig i 30 
år, siger Bjarne Juul Christen-
sen. Jeg føler fortsat, at det er en 
spændende udfordring at være 
underleverandør til en række dy-
namiske danske virksomheder.
- Vore kunder er lokomotivet i 
virksomheden. Mange års tillids-
fuldt samarbejde er inspirerende. 
Vi føler, at vi kan bidrage med 
ideer, erfaring og stabilitet. Det 
gælder både med hensyn til ar-
bejdets udførelse, lagerføring og 
levering til tiden.
Bjarne Juul Christensen er over-
bevist om, at der fortsat er brug 
for højteknologiske fremstillings-
virksomheder i Danmark. 
- Derfor skal vi sørge for tilgang 
af dygtige unge håndværkere, og 
det forudsætter gode uddannel-
sesmuligheder med det optimale 
udstyr, også på vore tekniske 
skoler, siger Bjarne Juul Chri-
stensen.

RANTEC – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 8638 
Mail: rantec@rantec.dk – www.rantec.dk 

Rantec i Svendborg er mangeårig underleverandør af maskindele til en række danske produktionsvirksomheder. 
Den tætte kontakt med kunderne optimerer løsningerne.

Maskinbearbejdning og konstruktion · Værktøjsfremstilling · Efterarbejdning · Færdigproduktion · Siden 1985

Drift og vedligeholdelse af 
lystbåde samt til / afrigning

Salg & montering af 
rulleforstag

Alt i svejseopgaver alu, 
rustfri stål og sort jern

KHmarine.dk
Nymarksvej 99
5800 Nyborg 

Tlf: 21 64 44 80
kim@KHmarine.dk
www.khmarine.dk

- tilbyder alt indenfor 
 el-installationer…HEFA-EL

HEFA-EL Langgade 33
5874 Hesselager
Tlf. 24 82 04 89

Kontakt Jesper Madsen
Tlf. 24 82 04 89
Mail: jesper-m-madsen@jubii.dk
eller hefael@gmail.com

D Thai Massage tilbyder 
traditionel thai massage 
af erfarent personale

Har man ondt i nakke, skuldre, 
ryg, fødder eller har hovedpine, 
så kan det afhjælpes på en god 
måde. Her kan det være en god 
idé at lægge vejen forbi D Thai 
Massage, der med god traditio-
nel thai massage sørger for at af-
hjælpe problemerne.

Bag D Thai Massage står Kan-
yanee Pavadee Hansen, i det 
daglige kaldet Dang. Hun er 
uddannet og erfaren massør, og 
åbnede for cirka et år siden kli-
nikken på Lundevej.

Jeg har ikke fortrudt at jeg er 
startet, siger Dang. Det er gået 
godt, og så har jeg fået en god 

fast kundekreds samt, at flere 
nye kommer til hele tiden.

D Thai Massage tilbyder også 
oliemassage samt parmassage. 
Så vil man forkæle sig selv, alene 
eller som et par, - veninder, ven-
ner eller forælder med barn, så 
kan man komme og få en god 
autentisk og fantastisk oplevelse 
med traditionel thai massage.

Thai Massage er ikke kun godt 
for kroppen og de problemer 
man måtte have – men også en 
god måde at koble af på fra den 
stressede hverdag. God massage 
giver øget energi.

D Thai Massage • Lundevej 24 • 5700 Svendborg • Tlf.: 50 38 66 55 • d-thaimassage@hotmail.com • www.d-thaimassage.dk 

Massage er afstressende velvære
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Hos Energi Fyn får du
■ Levering til tiden

■ Symmetriske hastigheder fra 10/10 Mbit/s op til 10/10 
Gbit/s

■ 24 timers overvågning året rundt

■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)

■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 
yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af 
kabler til placering af switch, vedligehold af switch samt 
reetablering ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter 
til konkurrencedygtige priser
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikations-
løsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet 
internetløsninger, kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige 
priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme 
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s.

Ring på telefon 63 17 25 69 for mere information

FIBERNET TIL FYNSK ERHVERVSLIV 

Skal vi også levere fibernet  
til din virksomhed?

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
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Ford Ka · Hyundai i10, med flere...
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015
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Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
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Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

379,-
(periodesyn)
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Hans Egedes Vej 21A - 5210 Odense NV
www.oleknudsen.dk

Vintereftersyn af din  
Automover

Gør det let for dig selv ! 
Kom ind og hør - om vores nye koncept på serviceaftaler.
- vi rengør robotten
- tjek af lejer, samlinger, batteri
- kontrol af klipper og hjulmotorer
- Nye knive
- opdatere softwaren
- Kører robotten igennem Husqvarna autotjek program
- opladning af batteri og klar til brug til foråret.

Vi har lavet attraktive servicepakker - find en pakke der  
passer dig - Er det guld, sølv eller bronze ?

Gode tilbud på Motorsave 
F.eks. HUSQVARNA 450 e
Før pris. kr. 5.195,-

3.995,-

Nyhed!

Vi er blevet forhandler af Vitra maskiner

Ole Knudsen

Telefon 65 96 81 81

SKOV- & HAVEGREJ ApS
GØR JOB TIL LEG
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Vitra er med sine mere end 50 forskellige mulige  
redskaber, den perfekte samarbejdspartner, 
naturligvis også til effektiv vinterbekæmpelse.

Lige nu har vi endda frosset prisen ekstra  
langt ned, så du kan sidde inde i varmen  
mens sne og is bekæmpes!

Således kan du lige nu få den velkendte og  
fleksible Vitra 2030 inklusiv, en Snowline 
100H valsespreder til en helt speciel  
vinterkampagne pris.

KAMPAGNEPRIS KUN:

Kr. 229.995.-
Vejl. pakkepris: Kr. 291.995.-

SPAR KR. 62.000.-

VITRA 2037 Inkl. Snowline 100H Valsesprede

MED                  ER DU KLAR TIL KAMPEN MOD SNE OG SLUD!

LINDHOLDT MASKINER A/S
INDUSTRIVEJ 8 - DK6818 AARRE
Tlf: (+45) 7677 4477 - Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk - Web: www.lindholdtmaskiner.dk

Alle priser er ekskl. moms - Kampagneprisen er gældende for maskiner leveret i 2017

 
FIND DIN LOKALE VITRA FORHANDLER PÅ WWW.LINDHOLDT-MASKINER.DK
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DET RIGTIGE STED TIL DIN VIRKSOMHED 

Beliggende centralt i Danmark. Kort afstand  
til Odense. Tæt på E20 motorvejen. 

Er det kriterierne for, hvor din virksomhed skal ligge?  
Så er Assens Kommune et ideelt sted at placere din  
virksomhed - og netop nu har vi ledige erhvervsgrunde  
til salg. 

I Assens Kommune er der ledige erhvervsarealer i  
Vissenbjerg, Aarup, Assens, Haarby og Glamsbjerg. 

Du finder mere information om erhvervsarealerne her: 
www.assens.dk/erhvervsgrunde 

Ledige erhvervsgrunde  

netop nu!

TID TIL 

E20

TID TIL 

ODENSE

VISSENBJERG 2 MIN
15 MIN

AARUP
5 MIN

20 MIN

ASSENS
25 MIN

35 MIN

HAARBY 25 MIN
25 MIN

GLAMSBJERG 20 MIN
25 MIN

Respekt for håndværket

Vi leverer fra dag til dag, hvor, hvornår og hvordan det passer dig

CHARLOTTE BØGESKOV
Sælger, butik 
Tlf: 28 35 65 17
cbo@bygma.dk

DANIEL JOHNSON
Sælger, trælast 
Tlf: 88 32 30 39
djo@bygma.dk

JAN KROHN HENRIKSEN
Sælger, trælast 
Tlf: 88 32 30 38
jakh@bygma.dk

JEANETTE RASMUSSEN
Sælger, butik 
Tlf: 28 35 02 73
jera@bygma.dk

JAN SØRENSEN
Sælger, trælast 
Tlf: 88 32 30 44
jans@bygma.dk

JYTTE H. JENSEN
Sælger, butik 
Tlf: 28 35 65 27
jhje@bygma.dk

BENTE S. MADSEN
Sælger, butik 
Tlf: 28 35 65 12
bsma@bygma.dk

MARTIN HØEGSBERG
Filialchef 
Tlf: 88 32 30 42
marh@bygma.dk

GITTE KARL
Butikschef 
Tlf: 88 32 30 36
gdk@bygma.dk

RONNIE OLSEN
Sælger, butik 
Tlf: 28 35 65 56
roo@bygma.dk

Bliv 
BYGMASTER 
 kunde og få 
10% rabat

Kom ind i Bygma og hør mere.

Alle er velkomne i Bygma!
Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, 
gode bygge materialer og kvalitetsprodukter. Det får du 
i Bygma kerteminde, vi er alle faglærte og har mange 
års erfaring i råd givning, så kom ind og få en fagsnak 
med os, næste gang du skal i gang med et projekt.
Det er derfor, vi siger:
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Bliv 
BYGMASTER 
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Kom ind i Bygma og hør mere.

Bygma Kerteminde – Møllevangen 12
5300 Kerteminde Tlf: 88323050
kerteminde@bygma.dk – www.bygma.dk

Åbningstider
Mandag-fredag ............................ 7.00-17.30
Lørdag .............................................8.00-13.00
Søndag ...................................................Lukket
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Bo Hansen er borgmesterkandidat i Svendborg Kommune 
for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i november 2017. 

Ansvar for fællesskabet 

• Vi vil skabe et samfund, hvor der er plads og brug for alle mennesker
•  Vi vil bringe Svendborgs økonomi i en sund balance og skabe råderum til investeringer
•  Vi vil løfte investeringsniveauet i vores bygninger. Det gælder især skoler og ældrecentre
•  Kultur og natur er Svendborg Kommunes stærkeste brand og med den rette markedsføring vil det 

forløse vores enorme turismepotentiale
•  I en gensidig aftale med erhvervslivet vil vi nedsætte byggesagsgebyret imod at virksomhederne 

skaber flere lærepladser til de unge
•  Essensen af Socialdemokratiet er: Social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed 

Læs mere her: www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen

Bo Hansen
Borgmesterkandidat i Svendborg

politisk samarbejde. Det starter 
med en konstituering. Vi vil for-
søge at sikre det brede samarbej-
de allerede fra den nye periodes 
begyndelse. Konsensus bør være 
en del af en sund lokalpolitik. 
Hvis byrådet rykker tættere 
sammen, så giver det en bedre 
beslutningsproces og større in-
vesteringslyst for potentielle 
investorer. Og så giver det ikke 
mindst nogle kloge beslutninger.

Jeg er meget optaget af, hvordan 
man styrker forholdet imellem 
kommune og erhvervsliv. Når 
alt andet er skåret væk, så står 
det ofte tilbage, at virksomheder 
oplever kommunen som stiv og 
bureaukratisk.  Og vi må des-
værre erkende, at vi har image-
problemer blandt vores borgere, 
når det gælder kommunens evne 
til at samarbejde med erhvervs-
livet. I en ny undersøgelse lavet 
af Voxmeter ligger Svendborg 
placeret på en sidsteplads over 
attraktive erhvervskommuner. 
Vi taber på to klare parametre: 
Evnen til at tiltrække nye virk-
somheder og på erhvervslivets 
forhold.

Erhvervspolitik
Konklusionen er derfor soleklar – 
Vi skal være langt mere offensive 
og i fællesskab med erhvervslivet 
finde løsninger for et bedre er-
hvervsklima. Jeg er parat til at 
træffe de nødvendige erhvervspo-
litiske beslutninger. Vi vil derfor 
gerne give erhvervslivet et godt 
tilbud. Vi ønsker at indgå afta-
ler, hvor vi gensidigt forpligter 
hinanden. Det kunne være at 
sænke byggesagsgebyret, som 
vil reducere virksomhedernes 
omkostninger. Til gengæld ville 
virksomhederne skulle garante-
re, at de vil levere flere læreplad-
ser til vores unge mennesker fra 
erhvervsskolen. Det kan blive før-

ste skridt mod et bedre erhvervs-
klima og en åbenlys win-win af-
tale for alle kommunens borgere. 
Dette kan kun gøres i fællesskab 
og kræver en solid indsats for 
både kommune og erhvervsliv.

Kommunalvalg
Indrømmet – Kommunalvalget 
nærmer sig. I Svendborg Kom-
mune står vi overfor en svær 
økonomisk situation i de kom-
mende år. Store udfordringer 
med bl.a. gældsafvikling venter 
i 2018 og 2019. Hvis vi skal ud af 
den situation, vi som kommune 
befinder os i, kræver det mod 
til at prioritere og træffe svære 
valg. Men det kræver frem for alt 
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Hos Hotpaper servicerer vi private såvel som erhvervskunder i alle størrelser... 
og vi tager alle vores opgaver med største seriøsitet. 

Det er naturligvis ikke nok for dig eller din virksomhed, som søger en dygtig og 
professionel samarbejdspartner. Derfor har vi også gjort os umage for,  
at synliggøre vores forretningsværdier gennem anmeldelser fra vores kunder via  
Trustpilot – og vi er altid villige til, at indgå i en dialog omkring dine behov.

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig eller din virksomhed med en god 
og konkurrencedygtig hulmurs- og loftsisolering. Som erfaren aut. isolatør 
rådgiver vi dig omkring den optimale løsning. For at kunne gøre dette, benytter vi 
alle former for isoleringsmaterialer, og vi sørger naturligvis for at ansøge om 
og gennemføre dit miljøtilskud. Det kalder vi isolering med omtanke.

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...
  - OGSÅ AF ERHVERVSEJENDOMME!

SÅDAN SPARER DU OP TIL  
50 % PÅ DIN VARMEREGNING*

Priseksempel - Hulmur:
Et hus på 70 m2 hulmur, der efter-
isoleres med Hotpaper papirisolering 
eller flamingo-isolering (EPS med 
grafit), koster ca. 6900 kr. inkl. 
moms. Den årlige besparelse på 
energiregningen vil være ca. 4700 kr. 

Tilbagebetalingstid på ca. 1,4 år.

Priseksempel - loft:
Et loft på 120 m2 med et isoleringslag 
på 100 mm efterisoleres med 200 mm  
Hotpaper Papirisolering. Dette koster  
ca. 12.200 kr. inkl. moms (evt ud- 
gifter til vindstop/gangbro er ikke  
medregnet). Den årlige energi- 
besparelse ved denne efterisolering  
vil være ca. 3500 kr.

Tilbagebetalingstid på ca. 3,4 år.

Efterisoleringen af huset i dette 
eksempel vil efter 10 år give en 
besparelse på mere end 62.900 kr. 

Det er mere end 3 gange 
omkostningerne. Oven i denne 
besparelse kan du så påregne den 
værdistigning, som huset har fået.

* Alle priser i beregningen er vejledenede, og  
 fratrukket statens håndværkerfradrag. Eksemplerne  
 er fra en privatbolig.

HUSK
DER ER STADIG 

ENERGI TIL-

SKUD I 2017
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Marinerede sild med karrysalat
Tomatsild med kapers salat
Stegte saltsild med bløde løg, sennep og rødbeder
Røget ål med røræg og purløg
Fiskefilet med remoulade og citron
Medister med grønlangkål og brune kartofler
Ribbensteg med rødkål
Andesteg med rødkål
Æbleflæsk
Ostebord med garniture
Ris a la Mande med kirsebærsauce

Pris pr. couvert: 358,-

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017
107. ÅRGANG NR. 6

Vi dækker 100%  
i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup  
5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe,  
5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

UGEPAKKEN 6

SVINEKAM 
Med rødkål, ½ æble m.gele,  
franske kartofler, sovs,  
brune og hvide kartofler 

PRIS PR. PERSON .................................120,-

MEDISTER 
 

2 KG ................................................100,-

Rabathæfte 
- få den 8. ugepakke gratis

 Pakken består af: 

 600 g. Hakket Oksekød
 600 g. Hakket Svinekød
 520 g. Kyllingestrimler 
 800 g. Flæsk i skiver 
 1 stk. marineret nakkefilet

300,-
Hele pakken kun

PÅLÆGSPAKKEN
 Pakken består af: 

 5 sk. Hamburgerryg
 5 sk. Rullepølse
 5 sk. Spege- el. Kødpølse
 1 lille leverpostej

50,-Hele pakken kun

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK

- eller 3x4 sk. 
Frit valg!

 

 

HENRIK’S
Diner & Smørrebrød
Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable  

Tlf. 62 62 30 34

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF.  6262 3034 

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

Brunch
• Ferskrøget laks  m. asparges
• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
•  Kold skinke m tomat og agurk
• Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
• Pandekager m. ahornsirup 
•  Skæreost, brie
•  Marmelade og Nutella
•  Rugbrød, franskbrød,  

vælg mellem: Rundstykker 
eller grovbrød og smør 

•  Wienerbrød
• Frugtfad

Pr. couvert 109,-

Buffet
3 slags kød - Kan ikke ændres

 
Pr. couvert 109,-
Buffet
 - med det hele

Vælg selv 4 slags kød 

Pr. couvert 136,-

t

Buffet

Hundstrup Kro
Atmosfære og god gammeldags kromad

3 retter kun  kr. 160,-
3 retter incl. kaffe kun  kr. 175,-

Søndags spisning! kl. 12-15

Fest og konfirmationer 
Forret,  Hovedret,Desserter,  Natmad

Pr. couvert ved 2 retter kr. 129,-
Pr. couvert ved 3 retter kr. 149,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-
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MAD UD AF HUSET TIL

 
Pæntbelagt kr. 19,-

Højtbelagt kr. 26,-

STENSTRUP OLLERUP 

F R I T  V A L G

FAXE KONDI 
PEPSI EL. 
MIRINDA
1,5 LITER

10,-
FRIT VALG

+ pant

Kyndelmisse 
med korpiger

Se side 7

FESTMENU vælg selv:
Forret, hovedret, dessert
Pr. couvert fra ..............................kr. 139

Juleanretning 
Nr1 – Alt inklusive!

kr. 139

Vækst i Svendborg

somheder, samt tiltrække virk-
somheder fra andre dele af lan-
det, fordi Svendborg kan levere 
et helt outstanding netværks-
miljø for IT-, maritime og krea-
tive iværksættere og SMV ér. 
Det har vi al mulig grund til at 
være stolte over, glæde os over og 
fastholde med solid politisk op-
bakning – økonomisk, samt ved 
anerkendelse og markedsføring 
af miljøerne.

Af Henrik Nielsen (C), 
Formand for Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kul-
turudvalget

Som i resten af Danmark kan vi 
i Svendborg glæde os over, at de 
økonomiske konjunkturer peger 
i den rigtige retning. Det har en 
positiv virkning på jobskabelsen 
og giver dermed flere mulighed 
for at få fodfæste på arbejdsmar-
kedet og blive selvforsørgende. 
I Svendborg Kommune forlader 
vi os dog på ingen måder alene 
på de økonomiske konjunkturer. 
Vi investerer også i erhvervs-
fremme og jobskabelse. Det gør 
vi blandt andet ved at arbejde 
benhårdt på, at vi kan levere 
en HURTIG og LØSNINGS-
ORIENTERET sagsbehandling. 
Jeg er derfor glad for, at kul-

turforandringsprocessen ”FRA 
MYNDIGHEDS- TIL SAMAR-
BEJDSKULTUR” har godt fat i 
vores medarbejdere til stor til-
fredshed for både virksomheder 
som medarbejdere. Jeg er også 
tilfreds med, at vi i Budget 2018 
har afsat midler til en ekstra 
byggesagsbehandler. En hurtig 
og fleksibel sagsbehandling sæt-
ter projekter hurtigt i gang og 
skaber jobs. Vi kan også være 
stolte af vores indsats overfor 
iværksættere og SMV ér inden-
for IT, de maritime og de kreati-
ve erhverv. Fremtidsfabrikken I 
er netop kåret af EU til at levere 
”Outstanding good practice” i 
forhold til at understøtte inno-
vative iværksættere og Boost 
Sydfyn-projektet har bidraget 
til at skabe 40-50 arbejdsplad-
ser og 3-doble omsætningen hos 
de deltagende iværksættere og 

SMV ér. Vores seneste initiativ 
med etableringen af Fremtids-
fabrikken II i Kvægtorvet har 
netop modtaget EU- og Region 
Syddanmark projektmidler på 
kr. 14,9 mio. til at understøtte 
vækst og udvikling hos IT- og 
maritime iværksættere og 
SMV ér. Det betyder, at der alt 
i alt er tilført projektmidler til 
Sydfyn på mere end kr. 47 mio. 
Det har allerede og vil fremad-
rettet bidrage til jobskabelse og 
omsætningsvækst i disse virk-
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CITY BOWLING
Rugårdsvej 46, 5000 Odense C
Tlf. 65 91 01 22, mail@citybowling.dk
www.citybowling.dk

Årets store Julebuffet
3. - 17. - 18. - 24. og 25. november  

1. - 2. - 8. og 15. december 2017

KOLDT & LUNT
Marinerede sild 
m. karrysalat
Krydder sild 
 m. løg & kapers
Lun Leverpostej 
m. champignon & bacon
Hønsesalat 
m. ristet rugbrød

Røget laks 
m. dildcreme
Æg & rejer 
m. mayonaise
Lufttørret skinke 
m. melon
Lune fiskefileter 
m. citron & remoulade

VARME RETTER
Ribbensteg 
m. sprøde svær, rødkål & surt
Andebryst 
m.  svesker og æbler
Frikadeller 
m. rødkål & surt

Glaseret landskinke 
m. grønlangkål 
Stegt medister
m. surt
Rosastegt okse striploin
m. skysovs

TILBEHØR
Fløde kartofler 
Brunede kartofler
Diverse salater

Rugbrød & flütes 
Smør & fedt
Diverse saucer

DESSERT
Ris a la mande m. kirsebærsauce - Ost, kiks & frugt

TILKØB

FESTPAKKE
Velkomstdrink, kaffe & the, 

chipskurve ved banerne 
pr. kuvert kr. 59,00

MANDELGAVE
0  -  20 kuverter  =  1 gave

21  -  40 kuverter  =  2 gaver 
41  -  60 kuverter  =  3 gaver 

pr. kurvert kr. 15,00

ØL, VAND & 
VIN AD LIBITUM

fra kl. 17:00 - 01:00 
 pr. kuvert kr. 279,00
KUN til hele selskabet

Bestil allerede
 i dag!

www.citybowling.dk
Tlf. 65 91 01 22

JULEBUFFET  
fra kl. 18:00

MUSIK & DANS  
fra kl. 21:30

SIDSTE DANS  
kl. 01:00

Pris pr. kuvert  
ekskl.bowling   

kr. 259,-

Pris pr. kuvert  
inkl. 1 times bowling   

-  ekskl. skoleje

289,-

Inkl. 2 timers BOWLING

City Bowling A/S  -  Rugårdsvej 46  -  5000 Odense C  -  Tlf. 65 91 01 22  -  www.citybowling.dk 

DET HANDLER OM OPLEVELSER

S O M M E R G O U R M E T

Pris pr. kuvert inkl. 2 timers bowling,  
min. 4 personer pr. bane  -  ekskl. skoleje 
KUN mod forudbestilling

KUN kr.    299,-
Sommergourmet ekskl. bowling  -  kr. 269,-

Tilbudet er gældende mandage - lørdage i perioden 1. juni  -  31. august 2017

Rødspætte rosette
Anrettet m. laksemousse samt kørvelskum  
Tomatsalat 
Anrettet m. mozzarella, pesto & sprød salat hertil flüte m. smør. 
Tournedos
Anrettet på en bund af grønne asparges & små gulerødder 
Hertil petitkartofler vendt i smør & krydderurter samt en cremet beurre blanc

Gataeu Marcel
m. vanilie- lavendelskum samt friske bær

Bestil allerede

i dag!

www.citybowling.dk

tlf. 65 91 01 22

•   

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

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,-
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,-
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,-
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Kold æblefl æsk med sprøde 
fl æskeskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,-
Glaseret skinke med grønlangkål 
og brunede kartofl er . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers

Karrysalat 
Lun fi skefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
Frisk frugt. Vindruer og mandarin

Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,-

Gælder til 
31. januar 2018

139,-
Eks. brød og smør

Hele menuen

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Vælg 4 slags 

94,-
Herefter 10,- pr. del

Se vores 
nytårsmenu på 
hjemmesiden.

•   
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Lun fi skefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
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Ris á la mande med kirsebærsauce
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Gælder til 
31. januar 2018

139,-
Eks. brød og smør

Hele menuen

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Vælg 4 slags 

94,-
Herefter 10,- pr. del

Se vores 
nytårsmenu på 
hjemmesiden.
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DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede 
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til 
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. 
– inklusiv serviceaftale.**

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. 
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages 
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Mike i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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BIG TIME
JULEPARTY

med det hele...
DET FÅR DU:

 1 bowlingtime

 Velkomstdrink

 Snackkurv

 Stor lækker julebuffet

 Dessertbuffet

  Livemusik. Læs  
mere på thegrill.dk

 Natmad

  Drikkevarer ad libitum 
(øl, vin og vand fra kl. 17.00)

 All in all med bowling 

 FRE-LØR

kr.  649,-
Prisen gælder ved 4-6  
personer pr. bane,  
ekskl. skoleje kr. 15,-

Book online på thegrill.dk og bowlnfun.dk 

Datoer for livemusik:

November
 17  18 24  25

December
 01  02  08  09  15  16

LIVEMUSIK
Festkompagniet spiller i Kolding 
Soulstars spiller i Svendborg 
Spooky spiller i Odense

Kolding l Odense l Svendborg 

Prøv Laser Hero, Escape Rooms,  

Skydesimulator og Minigolf i  

Svendborg, Kolding og Odense.  

Prøv Gokart i Odense og Svendborg 

Se mere på thegrill.dk

ØVRIGE AKTIVITETER
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Totalleverandør af 
erhvervsbeklædning 
XL-BYG Jens Schultz a/s er den største 
totalleverandør af erhvervsbeklædning på 
Sydfyn, og vi gør det derfor let for dig at hand-
le din beklædning ét sted. 
Stefan Lund-Hansen og Christian Holmbech 
Nielsen har henholdsvis 32 og 8 års erfaring 
inden for detail- og engrostøjbranchen. Det 
betyder, de er yderst kompetente og spe-
cialiserede i at give dig korrekt og personlig 
betjening, så beklædningen fra øverst til 
nederst passer og sidder godt, så det bliver 
et aktiv i din arbejdsdag. 
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til 
alle faggrupper. Vores sortiment indeholder 
blandt andet arbejdstøj fra Kansas, Mascot 
og Snickers. På sikkerhedsfodtøj kan vi frem-
vise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere. 

Stefan Lund-Hansen kommer også ger-
ne ud og besøger jeres virksomhed med 
udvalgt beklædning, således I sammen kan 
gennemgå modeller og typer, så den bedste 
løsningen findes.  

Profilere din virksomhed
Til at skabe synlighed omkring din 
virksomhed er erhvervsbeklædning med 
firmalogo til dig og dine medarbejdere 
et brugbart værktøj.  Hos XL-BYG Jens 
Schultz a/s har vi eget trykkeri, hvor vi på 
en smart og kreativ måde påtrykker dit 

firmalogo på forskellige typer beklædning 
alt efter dit ønske. Vi er fleksible, og kan i 
princippet klæde en mand på fra top til tå 
samt påtrykke firmalogo, mens kunden 
er i butikken.  Ønskes broderi på skjorter, 
poloshirts, cardigan eller strik klarer vi 
også denne opgave. 

BESØG I ØVRIGT OGSÅ XL-BYG Jens Schultz a/s på:  Nyborgvej 2 i Svendborg, Schnohrsvej 40 i Rudkøbing, Industrivej 5 i Marstal

Kontakt os på Odensevej 116 i Svendborg  - Vi ved, hvad vi taler om…

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk ! 

Bliv klar til vinteren med den rigtige beklædning

Kontakt  Stefan på telefon 6161 0059  


