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Nu bliver der kamp om Vito.
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

ServiceLeasing (Erhverv)

Oplev selv hvor fedt den kører. Og hvor veludstyret, du kan få din arbejdsplads.
Du får: 136 hk · 7-trins automatgear · Multifunktionsrat · 100% galvaniseret karosseri
Baghjulstræk · Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser
Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevindsassistent · Træthedsovervågning
Lysassistent · Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service
USB og SD-kort · Et træk på 2,5 tons på krogen.

ServiceLeasing (Erhverv)

Fra

1.895

kr./md.

Engangsydelse
35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel)
15.000 km.

Vito 114 Go (Lang)

Vito 114 Go (Lang)

Fra

Du får: 136 hk · Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Baghjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser · Justerbart rat
Elektrisk styretøj · Sidvindsassistent · Trætheds-overvågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
Et træk på 2,0 tons på krogen.

1.595

kr./md.

Engangsydelse
35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel)
15.000 km.

www.pchristensen.dk
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C

Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30

Mercedes-Benz Vito 114 AUT Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.400 kr. pr. halvår. ServiceLeasing
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal.
Tilbud gælder så længe lager haves.
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 15,6 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.830 kr. pr. halvår. ServiceLeasing
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal.
Tilbud gælder så længe lager haves.
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Tænk hvis du kunne få
dine penge til at avle
– det kan Claus
Arne Birk

I Svendborg
har vi fået et nyt stærkt kort på hånden
Arkitektfirmaet
– formuerådgiver ClausTegnestue
Orland
Nielsen.
- Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

å byggeriet!

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

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

r om at bygge et nyt
brug for bedre plads?
Arne Birk har stor erktering, byggestyring
unne guide jer gennem
det, I drømmer om in.

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 byggestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne 87
Birk
ved at have en tæt kontakt til jer som bygherre gennem alle byggeriets faser.

ne Birk har tegnet huse
mange års erfaring inden
i, byggeri for offentlige
nybyggeri og om- og tilte.

Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå
for det hele eller vælge en eller flere af byggeriets faser:

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer

tegnestuens
medarbejderes
mange års
Ring
eller
kig forbi
tilerfaen
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og
snak
med
Claus
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.
32 13 88 • con@sparnord.dk

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine
tanker og drømme ned på papir.
Projektering – hvor tegningerne om-sættes til et egentligt konkret byggeprojekt.

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

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

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

Kik ind på tegnestuen og få en gratis og
uforpligtende snak om jeres drømme

er har været indehaver
er, at der er flere vigtige

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

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

KONTORSKABE
MED NY KODELÅS

SPIDER BORD
SPIDER table

CUBE
D E S I G N

Skal du sælge?
Skal du sælge dit hus? Vi har stor
erfaring med at tjekke boligers lstand.
Vi reagerer hur gt og har konkurrencedyg ge priser.
Kontakt os for at få et lbud på:

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

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring

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

Arkitektfirmaet

www.ArneBirk.dk
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Følg drømmene

Arne Birk

6221 6171

Møllergade 67 5700 Svendborg

CUBE Design – Kodelås kontorskabe
Dataforordningsloven om aflåste personfølsomme oplysninger opfyldes. Kontorskabene kan konfigureres efter
netop dit kontormiljø.

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

Vi har sammen et mål
Af Kim Barren,
Svendborg Kommune

Svendborg Kommune vil
sætte speed på behandling af byggesager, men
det skal ske i samarbejde
med erhvervslivet.
Det går godt for byggeriet. Der
er gang på byggepladserne.
Både når det handler om parcelhuse og lejligheder. Men også
i erhvervslivet. Her vil virksomhederne også gerne i gang med
bygge.
Det mærker medarbejderne i
byggesagsafdelingen i Byg og
BBR i Svendborg Kommune,
der behandler ansøgningerne
og giver byggetilladelser. De har
travlt. Siden 2015 er antallet af
sager steget med 33 pct. Men
måske får de mere travlt i den
kommende tid.
I dag varer det i gennemsnit ti
uger at behandle en ansøgning
om et byggeri. Det tal ser borgmester Bo Hansen, (S), Svendborg Kommune, gerne kommer
længere ned.
- Her har vi som kommune en

fælles interesse med bygherrerne og deres samarbejdspartnere.
Det handler bl.a. om, at vores
medarbejdere får alt det materiale, som de skal bruge til at behandle en sag fra starten af. Får
vi det, er det også min forventning, at vi kan sætte speed på
behandlingen af en ansøgning.
Det er jo sådan, at når en borger
eller virksomhed har besluttet
sig for at bygge, vil man gerne i
gang så hurtigt som muligt. Det
vil vi som kommune gerne være
behjælpelig med, siger Bo Hansen.
Allerede i dag har Byg og BBR
sat gang i en række tiltag, der
kan være med til at give en hurtige sagsbehandling.
Det handler om en hurtige screening af sager og hurtig tilbagevenden vedrørende mangler.
Give ansøgeren bedre mulighed

for at udarbejde det nødvendige
materiale, så sagen kan blive
hurtigere færdigt. Sagsbehandlerne ringer til ansøger, inden
kommunen sender et såkaldt
mangelbrev. Det kan være med
til at sikre en bedre koordinering og forståelse hos ansøgeren,
så kommunen får det rigtige materiale hurtigere.
Der holdes formøder med ansøger indenfor 1-2 dage senest inden for en uge, hvilket kan være
med til at give borgeren eller
virksomheden en bedre oplevelse
af, der sker noget i deres ansøgningssag.
Gennem de seneste år har Byg
og BBR i lighed med Erhvervskontakten i Svendborg arbejdet
under sloganet ”Fra myndighedskultur til samarbejdskultur”.
Her handler det netop om, at

Svendborg Kommune i højere
grad ser sig selv om samarbejdspartner end myndighed – selv
om kommunen også fungere som
myndighed.
Her indgår syv bud, som skal
gøre det nemmere for borgerne
og virksomheder at samarbejde
med Svendborg Kommune.

Erhvervskontaktens syv
bud for god service lyder:
1. Tænk erhvervsservice bredt
2. Vær stolt af kommunen
3. Nem indgang og hurtig
sagsbehandling
4. Forstå virksomheden
5. Vær opsøgende
6. Tag ansvar for gode møder
og kommunikation
7. Intet afslag uden dialog
Så derfor er det borgmester
Bo Hansens håb, at Svendborg
Kommune kan løfte sig fra en
placering som nummer 67 på
byggesagsbehandling i undersøgelse fra Dansk Byggeri over de
danske kommuner.
- Det har vi som kommune en interesse i. Så det er mit håb, at vi i
de kommende år kan komme højere op på den liste, lyder ønsket
fra borgmesteren.

Direktionssekretariat: Ramsherred 5, Indgang B, 1. sal - 5700 Svendborg - 62233108 - kim.barren@svendborg.dk - www.svendborg-havn.dk

MULTIHAL MED SELSKABELIG ATMOSFÆRE
På trods af branden i
Otteruphallens bowlingcenter den 29. september
er den selskabelige del af
Otterup Hallerne intakt.
Indvielsen af den nye
multihal med en sportscafé og yderligere rum
for samvær og udfoldelse
fandt planmæssigt sted
lørdag den 6. oktober.
- Efter branden er vi straks gået i
gang med at genopbygge bowlingcentret, siger Ulrik Bieler, der i
15 år har stået for restauranten
Bielers Gourmet, mødelokalerne

og bowlingcenter med otte bowlingbaner.
- Alle aftalte arrangementer,
hvor bowlingcentret indgår, vil
naturligvis blive reguleret, så
man ikke kommer til at betale for
bowlingdelen.
- Vi er utroligt glade for, at den
selvejende institution Otterup
Hallen på et år har evnet at få
rejst en multihal til 35 millioner
i tilknytning til det store idrætscenter. Trods branden glæder
Bieler sig over, at befolkningen
har taget hallerne og selskabslokalerne til sig og været med til at
skabe et aktivt og socialt center
for store dele af Fyn.

Multihal med sportscafé
Med multihallen bliver der en
sportscafé med personale og topmoderne køkkenfaciliteter, der
kan supplere det sociale afsnit i
tilknytning til bowlingcentret,
restauranten, mødelokalerne og
det store restaurantkøkken.
Både idrætsudøverne og de klubber og foreninger, der kommer i
hallerne, holder deres møder i restaurantens lokaler, ligesom private holder familiefester i Bielers
Gourmet.
- Her i centret ser vi alle aldre
repræsenteret, siger Ulrik Bieler.
Dagen igennem er der børn og
unge, og ældre motionister har
også fundet vej til idrætscentret.

Mange ser vi også i mere selskabelig sammenhæng.

Julebuffet uden bowling
- Vi løber nu ind i julen, og det
er en travl tid for os, idet vi alle
fredage og lørdage fra den 9. november og sluttende lørdag den
22. december tilbyder julebuffet.
Desværre indtil videre nu uden
bowling, siger Ulrik Bieler.
- Vi har som sædvanligt julebuffet ud af huset frem til nytår. Vi
har året igennem en del daglige
leveringer af mad ud af huset til
firmaarrangementer og til receptioner, ligesom vi fra et meget
stort opland har sammenkomster
og familiefester i vore lokaler.

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP · TLF. 6482 2343
ULRIK@OTTERUPBOWLINGCENTER.DK · WWW.OTTERUPBOWLINGCENTER.DK
BIELERS
G O U R M E T

Café- & grillretter · Frisksmurt smørrebrød

– ET GODT AUTOVÆRKSTED
NÆR DIG
Service

Klargøring til syn

Reparation

Rudeskift

Bilsalg

Pladearbejde

Tlf. 28 30 74 26

KS Auto

Dit autoværksted i Rudkøbing!
Indehaver: Kim Sørensen
Humblevej 85 · 5900 Rudkøbing

2 STK.

1/2 GRILLKYLLING
MED POMMES FRITES

FRANSK
HOTDOG

kr. 150,00

kr. 50,00

Tlf.: 28 30 74 26

ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-19

Åbningstider værksted: Mandag-Fredag 07.30-16.30

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

Mail: kim@insman.dk
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2 STK.

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK
El-installation | Energioptimering | Data & kommunikation
Sikring og overvågning | Styring og el-automation
Special-installationer | Automation | El-syn | Hårde hvidevarer
Køleservice og køleteknik | Solarventi | Solceller
Varmepumper | Ventilation | Videoovervågning

Simon Risbjerg
Direktør og daglig leder

John Petersen
Elektriker
Afd.leder Svendborg

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Claus Bo Jensen
Overmontør

Andreas Jespersen
Elektriker

Benjamin Hansen
Elektriker

Brian Skov Hansen
Elektriker
Fagligt ansvarlig

Casper Knudsen
Elektriker

Jesper Kieler
Elektriker/Kølemontør/
Hvidevarereparatør

John Oldenbjerg
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Mads Danielsen
Elektriker

Rene Andersen
Elektriker

Stefan Petersen
Elektriker/Kølemontør

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

Jonas Nielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Levi Hansen
Elektriker lærling

Morten Jensen
Elektriker lærling

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling

ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72
En del af

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

Ellehaven 4 A • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3
• 5700 Svendborg • Tlf. 62 22 10 72
- Danmarks stærkeste el og energiinstallatører
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Her ses personalet fra Svendborgsund Havecenter. Fra venstre ses ejeren Kitte Eriksen,
Torben Andersen som er butikschef
og Jørgen Eriksen som er gift med Kitte.

Svendborgsund Havecenter:

Skal blive Sydfyns største og kundernes fore trukne

Udvidelse og
overdækning

- Vi har lagt en investeringsplan
for de næste fire år, der bl.a. indebærer en udvidelse med ca. 2000
kvm, en total overdækning af
centret, en grøn profil og et stort
varesortiment tilpasset den sydfynske efterspørgsel til konkurrencedygtige priser.
- Vores største konkurrenter er i
dag supermarkederne, men den
konkurrence kan vi matche ved
at være dygtige købmænd, der
kan købe de rigtige varer til gode
priser og tilbyde en god vejledning, som man ikke kan få i supermarkederne, siger butikschef
Torben Andersen:

Alle velkomne

Selv om ”grønt” ikke mere indgår
Ægteparret Kitte og Jørgen Eriki navnet, vil der bliver lagt vægt
sen, der bor i Ringe og også dripå en mere grøn profil i Svendborgsund Havecenter.
ver firmaet JK Boligudlejning og
- Vi vil hen ad vejen satse mere
Ejendomsservice, har forladt Bo
på det bæredygtige, men stadig
Grønt-kæden for at være mere
til favorable prifrit stillet og
ser og med varer
kunne tilbyde
Vi vil være
af høj kvalitet,
bedre
priser.
Kitte ErikDesuden har den
Sydfyns største siger
sen.
tidligere
ejers
Parrets ejendomskonkurs ”klæog kundernes
bet” lidt til Bo
servicefirma skal
foretrukne
Grønt-navnet.
inddrages mere,
Parret, butikssåledes at kunhavecenter
chefen og de øvderne kan få tilrige 10 ansatte i
budt en komplet
Ejerne, Kitte og
havecentret har
løsning med køb
Jørgen Eriksen.
haft travlt med
af planter og
at forberede den
anlæg af dem
friske start for havecentret, der
og endda af hele haven. Havecentret har allerede aftale med
markeres ved at invitere alle
virksomheder og kommuner på
til at kigge forbi til bl.a. pandekager, fadøl og pølsevogn lørdag
Sydfyn, men satser på at få flere
den 20. oktober. Borgmester Bo
aftaler i hus.
Hansen har lovet at komme og
Visioner og missioner
være med til at markere den nye
De mange investeringer er allebegyndelse.
rede begyndt med bl.a. skift til
Farveskift og grøn profil
energibesparende LED-teknoloCentrets gennemgående farve
gi. Ny binderi-afdeling er indreter nu skiftet af grøn til orange.
tet. Nyt areal foran centret skal
Desuden er der indrettet en seketableres og centret gøres mere
tion med dyrefoder og et område,
handikapvenlig.
hvor børn kan lege med kaniner
Næste år etableres et nyt stauog marsvin.
deområde på 200 kvm. Der skal

“

Kitte og Jørgen Eriksen overtog for halvandet år siden Bo
Grønt på Tåsinge, men
har nu valgt at forlade
kæden fra den 20.
oktober under navnet
Svendborgsund Havecenter. Og ambitionerne er høje.

installeres automatisk vandingsanlæg. Terrassen skal restaureres, så den kan skabe inspiration
for tanker og ideer til haven.
- Det er vigtigt, at vi også får de
unge havejere med, og de gør det
anderledes end de lidt ældre,
bl.a. med mere fokus på krukker,
siger Kitte Eriksen, der har fået
forhandlingen af nye og spændende krukker.
I 2020 skal der bl.a. opføres nyt
butiksdrivhus på 600 kvm, så
der bliver plads til et større sortiment og store mængder af udplantningsprodukter. Året efter
skal en gammel bygning erstattes af nyt butiksdrivhus på 800
kvm, og i 2022 kommer der nyt
indgangsparti med ny kasselinjesystem m.m.
- Vi er allerede kommet godt i
gang og er sikre på, at vores store
investeringer vil bære frugt, siger Kitte og Jørgen Eriksen.

Svendborgsund Havecenter – Sundbrovej 26 – Tåsinge – 5700 Svendborg – Tlf.: 6222 5385
info@svendborgsundhavecenter.dk – www.svendborgsundhavecenter.dk

DRIVESAFE

En populær trafiksikker hverdagsbrille
DriveSafe briller med glas fra
Zeiss er blevet meget populære,
siden NYT SYN for snart fire år
siden introducerede brillerne,
der er en stor hjælp for bilister
ved kørsel under vanskelige lysforhold samtidig med, at de kan
bruges som almindelige hverdags-briller.
- De er en stor hjælp under kørsel med svagt lys. 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, forklarer indehaveren af NYT SYN
Wichmann Optik i Svendborg,
Tommy Simonsen.

Kan nøjes med ét par briller

AMD, som især rammer ældre.
Vi bliver stadig flere ældre i
Danmark, og det betyder også
flere med AMD, som kan få den
bedst mulige hjælp hos NYT
SYN i Svendborg.

DriveSafe briller kan også fås
med flerstyrkeglas, så man kan
nøjes med par briller. De er specielt optimeret til bilkørsel, så
man som bilist kan føle sig tryg
både dag og nat og i dårligt vejr.
Ubehag ved blænding reduceres
og man får et skarpere syn under vanskelige lysforhold.
Vores øjne skal også konstant
skifte fokus mellem vejen, en
GPS, spejle m.m., og det hjælper
DriveSafe briller med, så man
kan komme sikkert og ustresset
frem til sit mål.

Nyt opmålingsudstyr
NYT SYN i Svendborg har også
investeret i nyt opmålingsudstyr, så de dygtige optikere kan
foretage endnu mere præcise
målinger under en synstest med
bedre og mere komfortable glas
til følge.
Tommy Simonsen og Kim Wichmann har netop været på den
årlige modemesse i Paris.
- Moden går i retning af metalbriller af titanium med meget
tynde stel og større glas. Den

Bedre hjælp til svagt-seende
NYT SYN i Svendborg har stor
ekspertise i at hjælpe svagtseende mennesker med lidelsen

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

udvikling har vi faktisk allerede
taget højde for ved at få forhandlingen af mærket Coblens ind
i vort repertoire, siger Tommy
Simonsen.

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

Travlhed i TTS ApS
Det alsidige byggefirma,
hvis afdelinger i
Rudkøbing og Tryggelev
beskæftiger omkring
40 medarbejdere, melder
om stor travlhed på alle
aktivitetsområder
– jord, beton, kloak,
murer, tømrer og
snedkerarbejde.

”Som TTS-kunde, behøver man
kun at henvende sig ét sted,
hvad enten man ønsker at renovere, bygge til eller bygge nyt”,
fortæller indehaver Leif Christiansen. ”Vi har samlet de fleste
af byggebranchens kompetencer under et og samme tag og
spænder fra jord, beton og kloakarbejde til murer, tømrer og
snedkerarbejde. Når det gælder
el, vvs og malerarbejde har vi et
godt samarbejde med en række

dygtige
samarbejdspartnere.
TTS ApS leverer komplette løsninger til hele byggeriet.
”Lige nu oplever vi både på privat- og erhvervsområdet stor
travlhed indenfor alle byggerier.
Dette gælder også forsikringsopgaver og renovering af bevaringsværdige bygninger samt
kirker. Et nyt og støt voksende
aktivitetsområde er naturfaciliteter. I år har vi blandt andet

opført et fugleskjul i innovativt
design, og netop nu arbejder vi
på et højt observationstårn.
Vil man også i fremtiden kunne
trække på en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke, må virksomhederne løbende sørge for at
uddanne nye medarbejdere. TTS
ApS uddanner hele tiden unge
mennesker til håndværksfagene,
og lige nu har vi 9 lærlinge i murer-, snedker- og tømrerfagene”,
slutter Leif Christiansen.
TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble
Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64
Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk
www.tts-langeland.dk

Vognmand Poul Birk Rasmussen
Langegade 16a
5900 Rudkøbing
Poul Birk Rasmussen
løser transportopgaver
over hele landet
Står man og har brug for at få
løst en transportopgave, så kan
man roligt henvende sig vognmand Poul Birk Rasmussen, der
med stor erfaring og ekspertise
løser stort set alle opgaver indenfor transportområdet. Det er
et velrenommeret familiedrevet
firma, som Poul Birk Rasmussen for 42 år siden overtog efter
sin far, Peter Birk Rasmussen,
der stiftede vognmandsfirmaet i
1948 på Taasinge, hvor firmaets
hovedadresse var frem til 1988.

- Vi kører primært på Fyn og
øerne samt trekantsområdet,
hvor vi også har meget kreaturtransport, siger Poul Rasmussen. Men vi har opgaver over
hele landet med dyretransporter
af heste, kreaturer, får og grise.
Selvom kreaturtransporter er en
stor del af vognmandsfirmaets
transportopgaver, så spænder de
alligevel vidt og kører med stort
set alt. De transporterer grus
også sten, erhvervsaffald, træpiller og briketter samt containerkørsel med blandt andet korn
og affald.
Vognmandsfirmaet har også
haft vokseværk indenfor de seneste år. For fem år siden over-

tog de vognmandsfirmaet efter
Michael Thomsen på Taasinge
og et år efter overtog de Lindelse Godstransport efter Torben
Skov Jensen.
- Vi har bibeholdt, at firmaet
råder over flere adresser. I 2012
flyttede vi til Faaborg hvorfra vi
driver vognmandsfirmaet, - men
vi har også blandt andet containerlagerpladser i såvel Lindelse,
Svendborg og også på Ærø.
Vognmandsfirmaet, hvor kontoret styres af hustruen Pia, beskæftiger i dag yderligere fire
chauffører, her i blandt også
tredje generation af familien.
Vognparken tæller 6 lastvognstog, en rendegraver samt teleskoplæssere.

Vognmand Poul Birk Rasmussen · Nyborgvej 63, 5600 Faaborg · Tlf.: 62 52 17 90 / 21 39 55 02
taasinge@firma.tele.dk · www.poulbirkrasmussen.dk
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har du muligheDet er en god ide at booke en
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samme
få
detUANSET
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PSE
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BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf 65312324
BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf 65312324 WWW.beonyborg.dk
WWW.beonyborg.dk

Vejl. udsalgspris (m/stofcover): BeoVision Eclipse 55”:
allation
e
55”: og stand/beslag. Energiklasse A. Det viste TV
te TV

Har du ikke mulighed for at
komme forbi til Åbent hus, så
yder Bang & Olufsen Nyborg
altid individuel rådgivning, der
matcher vores kunders forskelligartede ønsker og behov. Det
sker både her fra butikken i hjertet af Nyborg og ved besøg i virksomheder og private hjem. Bang
& Olufsen Nyborg kan hjælpe
med alt fra salg og rådgivning
over montering og service til implementering af komplette netværksløsninger både i privat og
erhvervsmæssigt regi.
BEOVISION ECLIPSE

BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf 653
WWW.beonyborg.dk

Gælder i deltagende butikker indtil d. 31.10.18. Kun ét TV i bytte. Vejl. udsalgspris (m/stofcover): BeoVision Eclipse 55”:
62.995 DKK, BeoVision Eclipse 65”: 89.995 DKK. Eksklusiv installation og stand/beslag. Energiklasse A. Det viste TV
er med cover i egetræ.

OFF THE
WA L L M U S I C
BeoSound Shape er et nyt, vægmonteret
trådløst højttalersystem, som giver dig
ultimativ kreativ frihed, en innovativ
lydoplevelse og integrerede støjdæmpere
til at forbedre akustikken i rummet. Du
bestemmer selv størrelse, form og farver
– selv lyden kan tilpasses dit behov, og de
indbyggede streamingteknologier gør det
nemt at spille din favoritmusik direkte fra
din mobile enhed. Skræddersy din helt egen
BeoSound Shape på vores website.
BANG-OLUFSEN.COM/SHAPE

BEOSOUND SHAPE

LIKE NO ONE ELSE

Fra DKK 24995,-*

BANG & OLUFSEN NYBORG
Korsgade 15 - 5800 Nyborg - Tlf. 65312324
nyborg@beostores.com - www.beonyborg.dk

-

*Vejledende udsalgspris for opsætning med seks felter med standard frontstof. Opsætningen består af to højttalermoduler, et forstærkermodul, to akustiske
dæmpermoduler og en BeoSound Core enhed. Prisen er eksklusiv kabler.
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Bøsøre Entreprenør & Udlejning ApS
Det driftige specialfirma,
der grundlagdes i 2009
som enkeltmandsvirksomhed af Martin Tofte
Hansen, beskæftiger i
dag 6 ansatte og løser en
stor mængde opgaver for
en typemæssigt vidtspændende kundekreds
over hele landet

”På udlejningssiden har vi især
fokus på tungere materiel, som
man kan leje både med og uden
fører”, fortæller indehaver Martin
Tofte Hansen. ”Vi koncentrerer
os om specielt materiel, herunder
en række såkaldte kompaktmaskiner som har stor kapacitet,
men fylder mindre i landskabet
end traditionelle entreprenørmaskiner. Kompaktmaskinerne
kommer let omkring, hvor der er
trange pladsforhold og ses ofte i
forbindelse med kloak- og vejarbejde i byområder. Vi har netop

investeret i en maskinundervogn
af levelizer-typen, der er et ideelt
hjælpemiddel til løsning af en
lang række entreprenøropgaver
på skråninger. Her kan levelizeren klare helt op til 50 graders
hældning.
Når det gælder entreprenøropgaver spænder vi lige fra etablering
af indkørsler for private til større
specialopgaver for en lang række
erhvervskunder, kommuner og
offentlige institutioner.
En spændende og hastigt voksende aktivitet er rensning af
søer, åer og vandløb med brug af
et specialudviklet amfibiekøretøj.
Bøsøre Entreprenør & Udlejning
spænder utroligt vidt. Følg os på
Facebook og tjek vores mange
aktiviteter. Alle interesserede er
velkomne til at kontakte firmaet
for mere info”, slutter Martin Tofte Hansen.

Bøsøre Entreprenør & Udlejning ApS
v/Martin Tofte Hansen · Kalkvej 12 · 5874 Hesselager · Tlf.: 23 62 81 35 · bosorefaktura@gmail.com · B

Kvalitet er nøgleordet
Martins Tømrerforretning bygger på tillid og
høj faglig kvalitet
Henvender man sig til Martins
Tømrerforretning for at få løst
en opgave, hvad enten det er renovering eller nyt, - så har man
allieret sig med en god partner,
der sikrer høj faglig kvalitet på
udførelsen af arbejdet med aflevering af et pænt slutprodukt.
Martins Tømrerforretning løser
opgaver for private samt erhverv
og har tillige en del udlejningsboliger som passes og serviceres.
Firmaet arbejder primært i det
sydfynske – men har opgaver
over hele Fyn.
- Vi løser opgaver med alt forefaldende tømrerarbejde, større
indvendige
totalrenoveringer
samt vinduer og tage, som vi

har lavet meget af på det seneste, siger tømrermester Martin
Holch Østergaard. Vi sætter
meget højt, at der skal leveres et
pænt stykke arbejde hvor kvaliteten er i højsædet. For os er det
kvalitet frem for kvantitet - det
hvad enten vi laver facadereno-

kener op.
Martins Tømrerforretning er
certificeret Tvis/Svane montør.
- Fra start holder vi en god dialog med kunderne, så det kan
undgås, at der opstår unødige
misforståelser. Det er vigtigt, at
kunden ved og er indforstået
med de forskellige arbejdsprocesser, - og i sidste ende handler det om, at kundens forventninger indfries til fulde.

veringer med ny beklædning,
glasservice i forbindelse med
renoveringer, akustikregulering i huset eller sætter køk-

Martins Tømrerforretning · Nyvej 25, Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf.: 21 93 73 70 · mail@mtomrer.dk · www.martinstømrerforretning.dk

Efter at havde arbejdet 10 år som
svend, besluttede Martin Holch
Østergaard at en gammel tanke
skulle realiseres. Så i 2013 var
Martins Tømrerforretning en
realitet, og hvor han indtil 2016
arbejdede som enkeltmandsfirma. Herefter blev der først ansat
en lærling og det blev hurtigt efterfulgt af yderligere to svende,
- så de i dag er fire medarbejdere
i firmaet.
Martins Tømrerforretning er
medlem af Dansk Håndværk,
som omfatter Håndværkgaranti.

VICE-FIRMA
LÅSESERVICE-FIRMA
LÅSESERVICE-F
              

RVED
AFDELING
ETABLERER
LILLEBÆLT
VED
AFDELING
LILLEBÆLT
VED LILLEBÆLTETABLERER AF
   

)"

&



   







  


• ODENSE LÅSESERVICE A/S
. ")-$")* 1" $! *)"

. ")-$")* 1" $! *)"

#() 0((/"  2( &

#() 0((/"  2( &

påDet
sikkerhed
siger
sikkerhed
og service,
på
sikkerhed og service,Odense
siger
nse
Familievirksomheden
Odense den
Familievirksomheden
den
nyeen
adresse
for første
nye
forservice,
første
gang.
nye adresse
for førstesiger
gang.
dlejDet
er
AVIS gang.
udlejeradresse
en tidligere
AVIS
udlej- påden
 tidligere
( 
(og

Løvdal
Mortensen.
Der-om Thomas
DerThomas
Løvdal
Mortensen.
om ningsbutik,
somfirmaet
vi har
lavet omsin IThomas
ningsbutik,
som
vi har
lavet
sin
Låseservice
A/S
fortsætter
Låseservice
A/S
fortsætterDersin
I 2012
overtog
Låsesme2012
overtog
firmaet
LåsesmeI 2012Løvdal
overtogMortensen.
firmaet Låsesme (#0(
 (#0(
for
har
vi
kunnet
udvide
gennem
for
har
vi
kunnet
udvide
gennem
for
har
vi
kunnet
udvide
gennem
den
som
nu
hedder
Nyden
i
Nyborg,
som
nu
hedder
Nyden
i
Nyborg,
som
nu
hedder
Nyrforog til
eti Nyborg,
butikslokale
med
lager
og
til
et
butikslokale
med
lager
og
ekspansion.
Med
oprettelse
forekspansion.
Med
oprettelse
for 0 ,,
 0 ,,
Den,Låseservice
kendte
der
offentlige
institutioner.
opkøb
, ogog
står
en god
og
vi stårfamilievirknu iogenledes
god af
opkøb
, og
nu
i ienFredegod
borg
Låseservice
A/S
og ledes
af borg
Låseservice
A/S
og iledes
af at opkøb
borg
A/S
,deat kontor,
og
detnyerafdeling
meningen,
at
kontor,
det
er nu
meningen,
nylig
af en
i Fredenyligogaf
envinystår
afdeling
% )(
vi%
)(
Mit
ansvarsområde
rækker
lige
position
til
at
få
flere
kunder
på
position
til
at
få
flere
kunder
på
position
til
at
få
flere
kunder
på
Stefan
Stefan
Monberg.
Stefan
Monberg.
op- jeg
skalMonberg.
bestyre
butikken
i
opjeg
skal
bestyre
butikken
i
opælt
ricia,
under
navnet
Lillebælt
ricia,
under
navnet
Lillebælt
somhed
og
totalleve 0(" , ,"
 0(" , ,"
fra
døre,
cylindere
og
automatik
sik- startsfasen,
ogA/S,
vi har
ansatVestfyn
sikstartsfasen,
og vi har ansat sik- helerandør
hele
Fyn og i Trekants-området,
Fyn og iaf
Trekants-området,
hele
Fyn
og
i
Trekants-området,
fyn
Låseservice
er også
Låseservice
A/S,
er
også
Vestfyn
mekaniske og
  (   2"
  (   2"
over
til havde
dørteDen
januar
2013 købte
Odense
Den
1.vijanuar
2013
købte
Odense
Den
januar
2013 købte
Odense
d til ringstekniker
Peter
Sigersted
til
ringstekniker
Peter
Sigersted
hvor
også i forvejen
bl.a.
havdetil hvor
vi 1.
også
i forvejen
bl.a. havde
hvor
vivideoovervågning
også
i forvejen bl.a.
ækog 1.hele
Trekants-området
dækog hele
Trekants-området
dækelektroniske
sikrings+ i# at
")
))(0
+
og2#(
))(0
+ #
))(0
+  låsesmeden
2#(som
))(0
+
lefoner,
elektronisk
Låseservice
A/S
låsesmeden
i i Låseservice
A/S
i # enLåseservice
A/S låsesmeden
iger
klare
montør-opgaverne,
siger
klare
montør-opgaverne,
siger
er
ket
godt
ind,
med
afdelinger
ketdel
godt
ind, og medadgangskonafdelinger
enat")
del
boligforeninger
vores
del boligforeninger
som vores i
en
boligforeninger
som vores i
( )(") 22") ))(0 + ( %(" "" #( )(")
22") ))(0 + ( %(" "" #( )(")
løsninger
har
ansatblanen Lå- kunder.
trol
og ditto
sikring.”
Svendborg,
dengang
hed
som
dengang
hed
LåSvendborg,
som
hed
Thomas
Løvdal
Mortensen.
ThomasVi
Løvdal
Mortensen.
nseNyborg
ogsom
Svendborg
OdenseNyborg
og
er Odensekunder.
har
en
meget
blankunder.
Vi har
endengang
meget
Vi Svendborg
har
en meget
blan3 ( , (""'
(!,
(
(%(
( (er
#0(
*3Lå( , Svendborg,
(""'
(!,
(
(%(
( (
#0(
*3 ( , 
 !")#
(
( ""!
#&",
),#( (("
!
# (
( ""!
#&",
(("
! !")
det
kundekreds,
der),#(
selvfølgelig
detsesmeden
kundekreds,
der selvfølgelig
det
kundekreds,
der selvfølgelig
sesmeden
Karl-Johann
Nadolny.
Karl-Johann
Nadolny.
Karl-Johann
Nadolny.
yn.
firmaet
godt
dækket
ind
på !")
Fyn. sesmeden
firmaet
godt dækket
ind på Fyn.
erfaren
projektkonsulent
Vi
yder
unik
service
i
#
 ,(#")
)("'
#
 ,(#")
)("'
Flere
udvidelser
Flere
udvidelser
tæller
men
også
private,
menSydfyns
også
tæller mange private, men også
Låsesmeden
fik
navnet
Låsesmeden
fikprivate,
Sydfyns
Låsesmeden
fik navnet
( -.
(!,
),(   
" ),
), (Sydfyns
, ( -.
(!,mange
),(  
navnet
" ), ),
( ,
( -. tæller
og mange
har dermed
udvidet
sikringsbranchen
Helt
ny
butik
Helt ny butik boligforeninger,
"),,
)#!
%"
/"")
""
#(
"),,
)#!
%"
""
blev Odense
Låseservice
A/Safblev
Odense Låseservice
A/S
blev virksomheder,
virksomheder,
boligforeninger,
boligforeninger,
virksomheder,
Låseservice
A/S og ledes
den Låseservice
A/S /"")
og
ledes
af#(den
Låseservice A/S
og ledes af den
sin kompetencepallet
)(")#!(,'  (( "0( #0( $*
)(")#!(,'  (( "0( #0( $*
”På
detogstøt
voksende
en
Lillebælt
Låseservice
A/S
er
en
Lillebælt
Låseservice
er og
en
vnet
grundlagt
i
1950
under
navnet
grundlagt
i
1950
under
navnet
hoteller
og
plejehjem
for
at
nævne
hoteller
og
plejehjem
for
at
nævne
hoteller
plejehjem
for A/S
atlåsenævne
tidligere
ejere,
Karl-Johann
Natidligere
ejere,
Karl-Johann
Natidligere
ejere,
Karl-Johann
Na, )! #
)(00#" "2" /,( )!, , )! # )(00#" "2" /,( )!, , )! #
betydeligt.
sikringsområde
bliverflere
byggeriet
"
#
Odense
0(),
(
, 2(
#(!(
#(første
)("
#åb- dolny.
Odense
0(),
(
, 2(
  #(!(
#( store
)("
# nogle.
åbny butik,
som havde
ny butik,
somsåledes
havde
første
åbblev
Nøglefileri.
I 1994
blev
Nøglefileri.
I 1994
blev
dolny.
dolny.
nogle.
Vi har
således
flere
Vi har således flere store
nogle.
Vi har
store
, &)""('
, &)""('
”Odenseher
Låseservice
A/Svores
grund- kommuner
iningsdag
disse år mere
ogFyn
mere
specialiger
ningsdag
den Nøglefileri
27. februar,APS
siger kommuner
den
27.
februar,
siger
APS
navnet
Odense
navnet Odense
Nøglefileri
APS kommuner
her på Fyn
som vores
på Fyn som
her på
som
vores
Totalleverandør
af
sikring
Totalleverandør
af sikring
Totalleverandør
sikring
lagdes i 1950, og af
i løbet
af sin kunder.
seret.
Udviklingen går i Thomas
retning
mas
produktionsdirektør
Thomas kunder.
produktionsdirektør
vice ændret
til Odense Låseservice
ændret til Odense
Låseservice kunder.
68-årige historie
har virksomaf
avancerede
app- og
Firmaet
har
igennem
igennem
årene
Firmaet
har igennem
årene
gør
Løvdal
Mortensen,
derårene
udgør Firmaet
Løvdal
Mortensen,
dertelefonudgør
idig
A/S,
og firmaet
blev samtidig
A/S, oghar
firmaet
blev samtidig
Mange
opgaver
Mange
hedenopgaver
udviklet
fra lokal Mange
løsninger,
i overudviklet
tilaktieselskab.
en
professionel
sig til
tiletenaktieselskab.
professionel
udviklet
sig til ensigprofessionel
men
ledelsensig
af et
hele
firmaet
sammen udviklet
ledelsenopgaver
af der
heledesignes
firmaet sammen
omdannet
til
omdannet
låsesmed
til består
moderne
totalleveensstemmelse
med
kundernes
Vores
opgaver
i at Vores
opgaver
bl.a.
Vores
bl.a.Løvdal
i at
inden
for Løvdal
me- totalleverandør
inden bl.a.
forejendommetotalleverandør
inden
fori at
medal
med købte
sin bror,
Martin
med opgaver
sin bror,består
Martin
omItotalleverandør
2011
firmaet
ejendomI 2011
købte består
firmaet
randør
af
mekaniske
og
elektroønsker
og
behov.
Odense
Låsekanisk
og
elektronisk
sikring
kanisk
og
elektronisk
sikring
kanisk
og
elektronisk
sikring
skifte
låse
ud
og
komme
til
undskifte
låse
ud
og
komme
til
undskifte
låse
ud
og
komme
til
undjuni 
men
Rosersvej
37,
og
den
17.
juni
men
Rosersvej
37,
og
den
17.
juni
nde
Jensen,
der
er
administrerende
Jensen,
der
er
administrerende
       
       
   
niske
sikringsløsninger
med i alt
service
leveringsdygtig
ogdirektør.
efter
den seneste
efter åbnede
den
udvidelse
og
efter
dennogen
senestehar
udvidelse
i
sætning,
nårseneste
nogen
har
smidtipå sætning,
når
smidt
sætning,
nårernogen
har smidti
på 2011
åbnede
firmaet udvidelse
dørene påi og
2011
firmaet
dørene
direktør.A/S
/0   %)""( "" #(
 
, 2(
, 2(
, ,
(,
(,
/0
/0
  
%)""(
0# )(")
"" #(
%)""('
 
, 2(
, 2(
, ,
(,
(,
/0
/0
  
0#
%)""(
)(")
""
%)""('
#(

, 2( , (, /0   0#
)(")
%)""(' - fra salg, rådgiv4
afdelinger
og
30
medarbejdere,
hele
palletten
Fredericia er der ")#",(#
nu
en fast)#!
stab
Fredericia
er
der
en
fast(sørge
stab
erVider
nu
en (#1)(
fast
stab
en nøgle#,
væk.
Vi nu
kan
også
en Fredericia
nøgle#(,
væk.
kan
også
sørge
en
nøgle
væk. Vi kan også sørge
! (   #0 #( "  )
  %)""( (
"
(0
 )!(,&#"
 #0 #( "
)
, && )!,0
")#",(#
 ",(",
%)""((#1)(
"
)#! (
0 )!(,&#"
 #0#
",
 )
&& )!, 0 ",(",
  %)""(
( " 0 )!(,&#" # , , && )!, 0 ",(", (#1)(
heraf
18 montører
servicebiningatogsætte
levering
til montering,
(der
(,)
0#),2(")
 på
)#,1(
 (
(,)
0#),2(")
 )!
)#,1(
med
(der
(,)
0#),2(") 
)#,1(
#(  )! på
# ),#(
#)(
0(
#(  )!
#
),#(
0()#!(
#der
)(løbende
0( #( 
#
),#(
300()#!(
medarbejdere,
løbende
30at
medarbejdere,
på
300()#!(
medarbejdere,
løbende
for
sætte videoovervågning
for
at
sætte
videoovervågning
for
videoovervågning
)!, "),,/,#"('
)!, "),,/,#"('
ler”,
fortæller
projektkonsulent
implementering,
service og gabliver
videreuddannet
bliver
videreuddannet
igennem
op# #&((
og videreuddannet
etablere adgangskontrol
op bliver
og
etablere
adgangskontrol
op
og etablere adgangskontrol
, , #!"(
# #&((
, ( , #igennem
/(,, , #!"(
, ( igennem
, # /(,, , #!"(
# #&((
, , ( "%0", , /),
/" , , ( "%0", , /),
%)""(" /" , , ( "%0",
, /),
Torben
Hoyeralarmsystemer.
Lillesø.
ranti.
I den travle
hverdag koorkurser. Firmaet %)""("
råder
over 17 kurser.
Firmaet alarmsystemer.
råder
over 17
Firmaet
råder Jeg
overstar17
og installere
og kurser.
installere
og
installere
alarmsystemer.
")#",(# " )  - ,2&(
 )2),!,' ")#",(# " )  - ,2&(
  )2),!,' ")#",(# " )  - ,2&(
tede
den
1.
juni
i
år
i
en
nyopdinerer
jeg
en
lang
række
opgaservicevogne
og
har
eget
smede/
servicevogne
og
har
eget
smede/
servicevogne
og
har
eget
smede/
Desuden
kan
vi
opsætte
dørteleDesuden
kan
vi
opsætte
dørteleDesuden
kan
vi
opsætte
dørtele"

" "

" "
stilling
somrummer
ansvarlig
for foner
ver ogogressourcer,
og er således
foner
og lave der
dørautomatik.
Vir
foner
og lave
dørautomatik.
Vir
lave dørautomatik.
Vir
el værksted, der rummer
alle el
værksted,
rummer
elrettet
værksted,
der
alle
"

 "
 alle
 "
projektsalg.
Før da bestred
medentilgod
at og
sikre,
at bygherrer,
har enfor
godsikring.
og veluddannet
en god
veluddannet
stab jeg har
veluddannet
stab
former for sikring.
former
forogsikring.
" #"
 ," #" former
 stab
," #" har
år en lignendeinden
stilling med
tømrerfirmaer
og entreprenører
med brede kompetencer inden medgennem
brede 7kompetencer
brede kompetencer
inden
Travlt under finanskrisen
Travlt
under finanskrisen
Travlt
under
finanskrisen
hos
Carl
Ras
Odense.
Jegmen
er ud- for
kun
behøver henvende
sig étmen
sted
for)**!'
selvfølgelig
men  for)**!'
selvfølgelig
selvfølgelig
' 
)**!' 
)**!'
 låsesmede,
 låsesmede,
)**!'
 låsesmede,
hos detog
Carl også
- en unik
service og
i vores
branche.
I modsætning til mange andre Iogså
modsætning
til og
mange
andre
Idannet
modsætning
tildaværende
mange andre
elektrikere
tømrere,
si- også
elektrikere
tømrere,
sielektrikere
tømrere,
si! *)

 -$ --))1- *"
!
*)

!)
-$ --))1- *"
! +/3
*)(  F$!
  -(

+/3 (  $!
 -( 
!)
 på
 -(

(  $! !)
i 1988
og
kan vi
trække
30haft
års +/3ger
Projektopgaverne
varierer
mebrancher
har
vi
faktisk
haft
brancher
har
vi
faktisk
haft
brancher
har
faktisk
ger
Thomas
Løvdal
Mortensen.
ger
Thomas
Løvdal
Mortensen.
Thomas
Løvdal
Mortensen.
 $"-)" ' *-")&)
$"-)"
*-")&)
 % -( )* $'-)  "
* %(  '*
 % -( )* $'-)  " * %(  *
 % -( )* $'-)  " * %(  *
erfaring,
heraf
år
indenfor
boligbygtravlt
under
hele
finanskrisen,
under
hele
finanskrisen,
travlt
under
hele20
finanskrisen,
 "0!!))1)"
 0
 $)
!)
))
!-$"
"0!!))1)"
0 
$)
!)
! "0!!))1)"
 "*-
!travlt
2/! $!
#
"*-
-$"*
 ))
"*- -$"
! 2/!
$!
#
"*-
-$"*
 "*-
-$" ! get,
2/! lige
$! fra
# mindre
"*- -$"*
mit nuværende
speciale.
gerier til større byggerier med
fordi der er kommet øget fokus fordi der er kommet øget fokus
fordi
der er kommet
øgetOdense
fokus
servicerer
bred
1000 )(
døre”,*
slutter (Torben
Hoyer
* ( !$!*
 (###
)( *
( !$!*

(###
)(%,(33
* (Låseservice
!$!*
%,(33
)( *
(
!$!*
)( *
( !$!*
en %,(33
!$!*
kreds af privat- og erhvervskunLillesø.

.

Det e
nings
til et
konto
jeg sk
starts
rings
at")
kla
22")
Thom
("

# ( 
#  ,(
(!,
"),,
Oden
)(")#
grund
)(00
Oden
0(),
, &)""

Flere

navne
ændr
A/S,
omda
I 201
men
R

2011







Miljøvenlig fyring med
TRÆPILLER UDEN AFGIFT
Du kan få mange lækre solbriller
med din styrke i glassene

Små og store leverancer
- Det giver god mening at gå
ler og andre materialer ud med
CO2-afgift. For Højlund Mølle
- Der er stigende interesse for at
lastbiler, der
har en gaffeltruck
er fyringssæsonen startet for et
ZEISS
solglas
fra oliefyr til fyring med træfyre med træpiller, og vi leverer
bagpå,
somstyrke
kan aflevere pallergodt stykke tid siden. Mange af
med
piller, siger Henrik Bjerggane med pillerne efter kundernes
til private, til landbrug og andre
deres faste kunder på Fyn og i
ard Hansen fra Højlund Mølle.
ønsker. Man har til landbrug
virksomheder og skoler, fortæltrekantsområdet har for længst
pr. md/ og
Olie er afgiftsbelagt, men
ler Henrik Bjerggaard Hansen,
industri leverancer på24opmdr.*
til 50
bestilt træpiller.
det er træpiller ikke. Fyring
Pr. sæt
der understreger, at det er nemt
tons.
- Det er vi naturligvis glade for.
fra kun
med
nemlig
CO2Hvis
dutræpiller
tror, du er
ikke
kan få
de lækre
solbriller
dintidstyrke,
kig med
ind til
at fyre
træpiller.
Kunder kan også selv hente træDet betyder,
at med
vi i god
kan så
neutralt,
og
derfor
er
der
piller på Højlund Mølles afdelinEt
træpillefyr
er
lige
så
let
at
tilrettelægge
leveringer
af
de
Nyt Syn. Vi kan nemlig sætte ZEISS solglas med præcis din styrke i langt de
ger, uanset
om det drejer sig om
have med at gøre som et oliefyr.
afgiftsfrie træpiller. siger Heningen
afgifter
på
træpiller.
kontantpris
ﬂeste smarte solbrillestel. Alle ZEISS solbrilleglas er af bedste kvalitet, og
rik Bjerggaard Hansen. Vi leen enkelt sæk, sække læsset på
Det skal renses en gang imellem,
fra
1.862,altid
med fuld
allerede
en solbrille,
Højlund
MølleUV-beskyttelse.
mærker tydeligt, Måske
verer du
nemlig
gratishar
inden
for
paller eller hele læs piller. Højlund
mensom
nogleblot
pillefyr er også selvat
mange
med
oliefyr
nu
er
skifrensende.
otte
dage,
og
vi
er
derfor
også
Mølle har hovedafdeling i Gudmangler styrke i glassene? Så lad os opgradere din solbrille med styrkeglas.
tet
til
pillefyr.
Ikke
mindst
fordi
Højlund
Mølle
har
aftale
med
en
bjerg og afdelinger i Faaborg, Årlogistisk
sparsommelige
på
CO2Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk
olieprisen svinger og er pålagt
vognmand, som leverer træpilslev, Haarby og Aarup.
regnskabet.

78,-

AP S

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg

Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg
Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk
www.hojlund.dk

Book en
synsprøve på
nytsyn.dk

ZEISS-glas
Book en
med
DriveSafe
synsprøve
på
fra
3.590,nytsyn.dk
pr. sæt

Natlinser
kan forebygge
ZEISS DriveSafe
sbrille
og
udviklingen
nærsynethedder
hos børn
Trafiksikreaf
hverdagsbriller,

nding i trafikken

kan reducere ubehag ved blænding

Nu kan du bremse udviklingen af dit barns nærsynethed. Nat-

modkørende,
skærper
dit syn nemlig
i mørke og
gør det lettere
linser
korrigerer
øjnenes
hornhinder, mens man sover,
ellem vejen
og har
instrumentbrættet.
Book
allerede
og så
natlinserne
den
positive
ati trafi
udviklingen
Nu kan du få hverdagsbriller, dersideeffekt,
optimerer dit syn
kken – også
på nytsyn.dk
af nærsynethed
barn kan
i dagtimerne
nyde
i mørkebremses.
og dårligt lys.Dvs.
ZEISSdit
har udviklet
DriveSafe,
som er et brilleglas,
du kan bruge både nat og dag. Brilleglassene har tre fordele: De skærper

friheden uden briller og kan undgå at udvikle et væsentligt
dårligere syn. Natlinser kan bruges af børn helt ned til 7-8 års
alderen,
sådekig
ind i ubehag
butikken
og hør mere
omdetnatlinser.
dit
syn i mørke,
reducerer
ved blændinger,
og de gør
Du kan
også
allerede
nu vej,
booke
en synsprøve
på nytsyn.dk
lettere
for dig
at skifte
fokus mellem
instrumentbræt
og sidespejle.
Kig ind i butikken og få en uforpligtende snak om ZEISS DriveSafe.

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk
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I TULLEBØLLE ER DER ET TÆT SAMMENHOLD

Kompromiløs udlejning
til fest
Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup
Tlf. 60 14 95 98 · www.askovudlejning.dk

Askov Udlejning
leverer alle effekter
- Vi glæder os over, at
til firma- og privat vi efter en række udvifesten – uden at gå
delser, både hvad angår
på kompromis
medfortplads
og vareudbud,
kvaliteten
sat tydeligt
kan mærke
lokalbefolkningens
opbakning,
Med
solidt afsætsiger
i den uddeler
sydsjæl landske
revyby Mogenstrup
Henrik Andersen.
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.

tilbyder Askov Udlejning alt
til festen.
–Uddeler
Vi har det
meste
indenforhar,
ek si-Henrik
Andersen
sempelvis
teltudlejning,
borde,
den han tiltrådte for otte år siden,
stole,
og varmekilder,
mærketgulve
en fortsat
opbakning til
som
du kandagligvarehandel.
få brug for ved afDetden lokale
viklingen
af ditogarrangement,
er både han
Dagli’Brugsens
tilføjer
Peter
Vraa.for og påskønner.
bestyrelse glade
Han
med loyale
råd ogkunder,
vej - Vi står
har klar
mange
ledning
til
en
vellykket
fest,
og sisom vi dagligt ser i butikken,
er
i tvivl om teltstør
gerkunderne
Henrik Andersen.
Der er ogsårelse
og plads,
kommer Askovder
frivillige
i kundekredsen,
Udlejning
gerne
ud ogkunder
målertil
hjælper med at skaffe
de
festlige rammer
OK-tanken
udenforop.
og til at skafUdlejningsfirmaets priser in kluderer opstilling, nedtag ning af telte.

rigtigt lækre polstrede stole,
der kun udlejes, hvor der er
gulv.
Vi har
ogsåtilenelstol
i plast,
fe
Coop
kunder
og telefoni.
der
med
stor
siddekomfort
Den opbakning påskønnerkan
Daganvendes de
fleste
steder,
tilfø li’Brugsen
med
en årlig
donation.
jer PeterårVraa.
Sidste
donerede man 25.000
Det godetilfundament
for festen,
kroner
Tranekær-Tullebølle
træeller
plastgulve,
leveres
Idrætsforenings ungdomsarbejde.
også efter ønske sammen med
Samarbejder
om dagligvarer
eventuelle gasvarmeovne,
der
-sikrer
Vi er behagelig
glade for, atfesttempera
vi også har entur i teltet
under
bager
i byen,
så vinæsten
ser sletalle
ingen
vejrforhold.
grund til at konkurrere på brød,
siger Henrik Andersen. Tullebølle har et stort opland, netop fordi
vi er godt med, når det drejer sig

Stor komfort
Askov Udlejning har også stor
fokus på komfort. Eksempelvis
Måler gerne op
er stole ikke bare stole.
– Vi har forskellige typer stole,
Askov Udlejning samarbejder
der opfylder
krav12til30god
med
en
kollega
der
har
alt
til
Tullebølle · Annexstræde 1, 5953 Tranekær
· Tlf.:alle
62 50
· 06365@coop.dk · www.coop.dk
siddekomfort. Blandt andet
det perfekte bord og dermed

PERS AUTO

om dagligvarer.
I vores butik supplerer vi meget
gerne med fødevarer, der er produceret lokalt og gerne på hele
Langeland. Det er vores kunder
tilfredse med, og vi har da heldigvis også et betydeligt plussalg
i det hele taget i turistsæsonen.
Henrik Andersen peger også på,
at man har et lokalt JuletræsLaug, der hvert år sørger for et
imponerende juletræ midt i byen,
som også understøtter det lokale
handelsliv.

Tæt på dig og din hverdag

Mester

Vi har byens mest moderne værksted
•

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

Mjølbyvej 6
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 55 56

www.persauto.dk
persauto@persauto.dk

Fordelskunde
får 5% i rabat
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Bæredygtigt valg til

fjernvarme

- Bæredygtig bioolie bør erstatte
de afgiftsbelagte fossile og ikke
bæredygtige brændsler til fjernvarme, siger biolog Lars Nielsen. - Bioolie er CO2-neutral og
afgiftsfri hvis den er bæredygtig.
- Vi ser en meget positiv forbrugeradfærd i Danmark, når talen er
om økologi og bæredygtighed, siger biolog og energirådgiver cand.
scient. Lars Nielsen. Han samarbejder med Øko-Oil A/S i Faaborg
i forbindelse med virksomhedens
fokus på bæredygtighed i blandt
andet energisektoren.
- Danske forbrugere vælger både
som købere af biler og fødevarer
i stigende grad ud fra ønsket om
økologi og bæredygtighed, siger
Lars Nielsen. Det koster ofte lidt
ekstra, men tæller meget positivt
på Danmarks CO2-regnskab.

Lars Nielsen peger på, at menneskelig aktivitet er den primære
årsag til den temperaturstigning,
vi har registreret siden midten af
det 20. århundrede. Ikke mindst
global opvarmning fylder meget.

Fokus på fjernvarme
- I det totale energiregnskab
tæller brændsel til fjernvarme
ganske højt, siger Lars Nielsen.
Derfor er der også meget at hente
ved at flytte forbruget fra fossile
brændstoffer, som blandt andet
naturgas og olie til CO2-neutrale
brændsler som flis og bioolie.
- Det er vores opfattelse, at fjernvarmeforbrugere gerne ser, at deres forbrug til opvarmning bliver
mere bæredygtigt og gerne ser
synspunktet stærkere repræsenteret i fjernvarmeselskaberne.

Også selv om det måske koster
lidt ekstra.
- Vi arbejder i øjeblikket på at få
nogle fynske fjernvarmeværker
til at erstatte en del af deres fossile brændsel med bæredygtig
CO2-neutral bioolie, siger Lars
Nielsen. Vi tror meget på, at forbrugerne gerne ser, det sker.
- På flere fjernvarmeværker er
det relativt enkelt at udskifte
olie og naturgas som brændsel
med bioolie. Bioolie er certificeret
CO2-neutral, og den CO2, der afgives ved forbrænding af bioolie,
bidrager ikke til en forøgelse af
atmosfærens CO2-koncentration.
Det er således ikke et teknikken,
men økonomien, der afholder varmeværkerne i at bruge bæredygtig bioolie.

A/S · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf.: 42 36 68 10 · contact@eko-oil.com · www.eko-oil.com

ÅBNER
11. OKTOBER

CHRISTIANS
MADHUS
Håndmadder · Salater · Sandwich · Catering
MAD UD AF HUSET PÅ BESTILLING
Christian og Hanne leverer
deres kendte menuer til din fest.
Christians Madhus · Tvedvej 29 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 20 10 20 · christiansmadhus@gmail.com
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Fokus på klimavenlig renovering af bygninger
- Der er penge at
spare ved at renovere
døre, vinduer, vægge,
gulve og lofter både
for private, virksomheder og det offentlige, siger Lennart
Risgaard Rasmussen,
H. & M. Larsen A/S,
Rudkøbing.
- Allerede året efter investeringen i energirenovering kan man
begynde at hæve gevinsten ved
energirenovering af ældre bygninger, siger Lennart Risgaard
Rasmussen, der er direktør i en
af Langelands ældste og største

tømrervirksomheder. Han er tidligere lærling i virksomheden, og
efter årrække vendte han tilbage som leder.
H. & M. Larsen har stor erfaring
med rådgivning og udførelse af
energirenovering af bygninger.
Både den håndværksmæssige
side og den teknologiske udvikling har betydet meget for energibesparelserne i nye bygninger
og i forhold til renovering af den
ældre bolig- og bygningsmasse.
- Som virksomhed råder vi i dag
over en bred vifte af energirigtige løsninger både for parcelhuset, virksomheden og offentlige
institutioner, siger Lennart Risgaard Rasmussen.

Få et tilbud
I de fleste bygninger er der i dag
gode muligheder for at hente
energibesparelser hjem ved at se
på døre, vinduer, gulve, vægge og
lofter.
Lennart Risgaard Rasmussen
peger på, at H. & M. Larsen har
god erfaring med at beregne
energibesparelser i bygninger.
- Vi har energirenoveret mange
bygninger i det sydfynske område. Både private boliger, bevaringsværdige gamle bygninger
og offentlige institutioner.
- Med den erfaring kommer vi
gerne og giver et bud på, hvad
en investering vil koste, og hvor
meget der kan spares årligt efter
energirenoveringen. Det gælder

både for fjernvarmebrugere og
bygninger med egne opvarmningskilder.
Med et prioriteret tilbud kan
man se, hvor man bør begynde,
eller hvad hele energi-pakkeløsningen koster og kan spare nu og
på længere sigt.

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

Brændsel til den kolde tid!
Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

Brænde

Ovntørret ask
eller bøg.
1,8 m3
PR. PALLE V/3 PALLER

PR. PALLE V/2 PALLER

2295,-

2135,-

PR. PALLE V/3 PALLER

2095,-

Træpiller

AP S

6 mm - 896/900 kg. Ekskl. palle.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12
Højlund Mølle
Ørbækvej 268A
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle
afd. Aarup
Holmelund 32
5560 Aarup

Højlund Mølle
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk
19

Godt sortiment til pleje af kroppen
Beauty & Wellness by
Karen har god erfaring med
Aloe Vera produkterne
De fleste kender til produkter
baseret på aloeplanten, og ved
at det er gode produkter. Det gør
også Karen Bøggild, der er Selvstændig forhandler af produkter
fra Forever Living Products. Hun
flyttede i 2016 til Danmark fra
Grønland, og for et år siden startede hun op igen som selvstændig
med base i det sydfynske.
- Jeg er flyttet fra Grønland til
Danmark og kender derfor en del
til tør hud. På Grønland har jeg
tidligere ejet og selv stået for en
butik med dyreartikler, så brug
af Aloe Vera produkter til vores
4-benede venner, har jeg også
stor erfaring med.
- Aloe Vera har været gennem en
stor produktudvikling med gode

hudplejeprodukter, siger Karen
Bøggild. Vi har produkter indenfor hudpleje, kosttilskud, hårpleje, vægtkontrol samt duftolier, og dertil har vi også en Aloe Vera
drik i 3 varianter.
Beauty & Wellness står gerne til
rådighed med wellness-aftener,
hvor der fortælles om produkterne og hvor man kan prøve dem
alle. Det foregår enten hos Beauty & Wellnes eller hun kommer
ud til private som også til personaleforeninger, der kunne være
interesseret.
- Jeg sælger ikke noget som ikke
har været på min egen krop, og
med den tro på, at det vi sælger,
er i orden, - så er der også 90 dages returret, hvis kunderne ikke
synes, at produktet lever op til
forventningerne, - også selvom
det er åbnet.

Beauty & Wellness by Karen | Erik Skeels Vej 32B | 5700 Svendborg | Tlf.: 20 37 18 52
aloeplanten@gmail.com | www.myaloevera.dk/aloeplanten | Arrangementer: www.beautyforever.dk

Vedvarende sorglidelse kan forebygges
”Hvad har det med mig
som arbejdsgiver at
gøre?”, spørger du måske. Til dette er der kun
én ting at svare – rigtig
meget!
Den sørgendes arbejdsplads udgør ofte en vigtig brik i det sociale netværk omkring den sørgende. Den sociale støtte kan være
medvirkende til at forebygge en
kompliceret sorgproces. Det vil
sige, at jo mere støtte, arbejdsgiver kan give sin medarbejder, jo
hurtigere har virksomheden sin
medarbejder tilbage igen efter
en eventuel sygemelding. Og det

er en stor fordel dels på det menneskelige plan, men også på det
økonomiske plan for virksomheden.
Om-sorgen.dk kan guide dig
i forhold til, hvordan du bedst
støtter din medarbejder i sorg.
Alt for mange virksomheder har
ikke en sorgpolitik, og taget i betragtning af, at der i Danmark
dør 55.000 mennesker hvert år,
og hver enkelt, der dør, i gennemsnit har fire pårørende, så
vil din virksomhed på et eller
andet tidspunkt også blive ramt.
Og dertil kommer alle dem, der
er pårørende til meget syge mennesker. De gennemgår ligeledes
en sorgfyldt periode i deres liv og

har brug for at blive mødt med
anerkendelse og accept af deres
situation.
40% af dem, der mister, bliver sygemeldt fra deres arbejdsplads,
og ifølge Magasinet Arbejdsmiljø
skjuler 73% deres sorg over for
arbejdsgiver og kollegaer i frygt
for at blive fyret. Gør derfor noget nu og få udarbejdet en sorgpolitik. På denne måde kan du
være med til at nedbringe sygefravær og at forebygge vedvarende sorglidelse.
Hvis du har en medarbejder, der
er ramt af sorg, kan Om-sorgen.
dk bistå med sorgstøtte til den
sorgramte samt vejledning til
dig og dine andre ansatte.

Om-sorgen.dk

Kontakt os for en uforpligtende samtale på tlf.: 4076 6041 eller info@om-sorgen.dk

DET GODE BRØD ER POPULÆRT
Brødkompagniet laver
godt brød hvor der er sat
en ære i håndværket
Vil man have kvalitetsbrød lavet som i gamle dage, så er det
brødet fra Brødkompagniet i
Brogade i Svendborg, der skal
smages på. Det er økologisk brød
lavet udelukkende på surdej, og
så vidt muligt udelukkende også
med lokale råvarer.

For cirka ni måneder siden åbnede Kasper Leander det nye
sydfynske bageri, der også leverer til flere butikker i Svendborg.
Ellers er man velkommen i bageriet hver dag fra kl. 07-13, hvor
der kan handles friskt brød.
- Jeg syntes jeg bagte noget godt
brød, - og det skulle andre også
have glæde af, siger Kasper
Leander, der er uddannet kok,
men som har beskæftiget sig
med bageribranchen.

- Jeg har undervist en del år i
bagning, hvor jeg har stået for
kurserne ved Claus Meyer, - og
så blev jeg bidt af det. Tilfældighederne gjorde, at jeg kunne leje
et fuldt udstyret bageri, og så tog
jeg springet. Jeg havde fornemmet, at der var et hul i markedet
til det gode brød lavet på surdej,
- og det har også vist sig at være
rigtigt.

samt croissanter – og med chokolade, og det hele naturligvis
fremstillet af de rigtige produkter.
Kan man ikke komme i bageriet
og hente brød i åbningstiden, så
har Brødkompagniet en kasse
udenfor bageriet, hvor der kan
afhentes brød efter aftale.

Hos Brødkompagniet kan man
købe rugbrød, lyst brød, kager

Brødkompagniet · Brogade 29 · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 69 00 45
kasper@broedkompagniet.dk · www.brødkompagniet.dk

B R U G FO R E N N Y
HJEMMESIDE?
R es p o n s i v / m o b i l ve n l i g · S S L c e r t i f i kat
S k ræ d d e rs y e t i n d h o l d · N e m at re d i g e re
R I N G O G H Ø R O M D U O G S Å K A N “ VÆ R E ” I E N B A S I S

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

BESTIL DIN
BASIS-HJEMMESIDE I 2018:

KUN KR.

7. 2 0 0,-

EKSL. MOMS

(I ÅR 2019 STIGER PRISEN)

T l f. : 2 7 57 36 62 . www.d eta ljeriet.d k . info@d eta ljeri e t . dk

Nørregade 33 • 5900 Rudkøbing • Tlf.: 62 51 11 30 • Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34 • Tåsinge: 62 54 12 68
Web: www.egemose-el.dk • E-mail: info@egemose-el.dk
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Max Hansen
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Linox

Et hus fyldt med kompetencer
der aldrig ruster

- så kan du bruge tiden på din virksomhed!
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Hos Linox Industri & Montage udfører
vi ALT i rustfri stål, plader, rør, klip og buk
samt valsning af plader og profiler.
Vi er specialister i certifikatsvejsning,
maskinopsætning og -ombygning, samt
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stil os en opgave og vi løser den!

bruge tiden
på din
virksomhed.
og lad ossåfåkan
endu
snak.
Dorthe
Fløe
roesholm

holdbarhed.

r����������
22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976
Ring til mig på

REGNSKABSSERVICE

Fløe roesholm
tlf. 3115 4976 Dorthedorthe@danich.dk

r����������
22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976
og lad os
fåWWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE
en snak.
dorthe@danich.dk
WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE

Ørbæk

Dorthe Fløe roesholm

tIlBydER AllE
foRmER
oG BoGholdERI
r����������
22 . 5792foR
������ .REGNSKAB
t��. 3115 4976
dorthe@danich.dk

031 2830

barhed.

WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE
22Overlad trygt tallene til mig,
så kan du bruge tiden på din virksomhed.

Ring til mig på

Roesbjergvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 40 58 19 42
lars@linox.dk · www.linox.dk

Plads til vækst
Godt halvdelen af de 26.000
kvadratmeter af de tidligere
Svendborg Vinkompagni er
udlejet til iværksættere og
vækstvirksomheder.
Svendborg-virksomheden I/S Rødeledsvej købte sidste år 26.000
kvadratmeter tomme kontorer
og fabriksbygninger i Svendborg
af det finske selskab Altia, der i
en årrække havde en omfattende
produktionsvirksomhed i lokalerne, men som flyttede al produktion til Finland.
- Det drejer sig om fabriksområdet i det nordlige Svendborg, der
tidligere rummede Svendborg
Vinkompagni, siger Peer Ishøj
Eriksen, der er Property manager i I/S Rødeledsvej.

- I Alti Erhvervspark er der plads
til vækst i de smukke og velholdte lokaler, siger Peer Ishøj Eriksen. Vi har allerede lejet godt
halvdelen ud til iværksættere og
allerede veletablerede virksomheder, der manglede plads.

Kantine og restaurant
Peer Ishøj Eriksen modtager i
efteråret en række nye virksomheder og private inden for både
handel, produktion og service.
Der kan bl.a. nævnes Æ-Cideri,
Cart Care og Formula Q. Jakob Hirsch er en af vores lejere.
Han har bl.a. arbejdet på stjernerestauranten Søllerød Kro
og senest været køkkenchef på
restaurant Resumé, inden han
startede som selvstændig. Han
er ved at starte cateringvirksomheden ’Spisetid’ som varetager

frokostløsninger til virksomheder på Fyn samt tilbyder mad ud
af huset eller i de lyse selskabslokaler i Alti Erhvervspark. Læs
mere på www.spisetid.com Tøjvirksomheden NBA-Trading er
inde, og filtervirksomheden
C. C. Jensen har et logistik- og
testcenter i Alti Erhvervspark.
- Der bliver i forbindelse med de
gode tilkørselsforhold opmagasinering af veteranbiler, fortæller
Peer Ishøj Eriksen. De bliver
anbragt, så når som helst ejeren
af en costum car ønsker at køre
en tur, så er der fri bane uden, at
andre biler skal flyttes.

Boksudlejning og lagerhotel

Ejerne har også en boks-udlejning og lagerhotel, som kan bookes på Bukbox.dk. Boksene er
fra 10 til 70 m2 med solide stålreoler. Der er ideelle tilkørselsforhold og adgang med bil og trailer
helt ind til nye, tyverisikrede,
frostsikrede og videoovervågede
bokse, hvor man som lejer får
sit eget personlige nøglekort og
adgang.

ALTI Erhvervspark · Rødeledsvej 70 · 5700 Svendborg · Tlf. 2090 6323 · pie@altipark.dk · www.altipark.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,inklusiv moms

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.: 40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk
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BLIK & VVS

Få kurs på din EU-støtte

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32
Nyt fra EU

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM

aNsøgNiNg: Lige nu er timingen rigtig god for danske
virksomheder med ambitioner om at søge EU-støtte til
innovation og forskning. De
kan nemlig varme op med
en mindre ansøgning, om
METROAIR 6, 8 og 10 midler til at lave
METROAIR
ogDyekjær
20 Mejer,
den store 14
Else
EU-ansøgning. varmepumper
konsulent, Det Syddanske
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danske virksomheder og vi- 8. oktober 2018 - og med den
husets vandbaserevarme
størrehurtigt sætte
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deninstitutioner i deres ud- støtte
de varmesystem.
vandbaserede
på en
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nmarks virksomheder
med naturen i centrum.Ring og hør nærmere…
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Vintertjeneste!
Fjern hver anden glatføre uheld!

Fjern
Fjern
hvert
Saltspild
andet
glatføreGlatte veje
uheld
Kontakt
Innovation

Fjern
Uafhængig rådgiver
Glatte veje

Sikre veje

Sne

GDPR!*

Fleksibel freelance assistance

TRANSPORT
UD I FREMTIDEN

Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751

Har du styr på elefanten?

Saltspild

Trafiksikkerhed

Undgå faldgruberne

troels@ollerupauto.dk · www.ollerupauto.dk

Skårupøre Strandvej 123 · 5881 Skårup · www.tdconsult.dk
Mobil 40 25 46 26 · tove@tdconsult.dk

Sne

Få
ndgå faldgruberne

Solbjergvej 9 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 23 48 98 85

www.aiban.dk

KRANER · MASKINTRANSPORT · LASTBILER · CONTAINERE

Svendborgvej 34 · 5853 Ørbæk
Uafhængig rådgiver

Tlf.: 40 82 22 76
kontakt@cronholt.dk · www.cronholt.dk
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) Databeskyttelsesforordningen - Persondataforordningen
- General Data Protection Regulation (GDPR)

Rådgivning i

• Certificeret service af både nye og
ældre biler med fabriksgaranti

*

LANDET BLIK & VVS APS

• Afhentning/udbringning af bil
i Ollerup + 10 km

Digital opmåling
Martin Askholm har
været køkkenmontør i 20
år og har specialiseret sig
i digital opmåling samt
i at være selvstændig
montør for både køkkenproducenter og køkkenforretninger.

branchen sin store ekspertise
og erfaring i digital opmåling af
specielt bordplader samt montering af køkkener fra a til z.
- Jeg har arbejdet meget på Fyn,
og det er også her, jeg primært
operere, men jeg har også jobs i
både Jylland og på Sjælland. Jeg
har de seneste 3 år især specialiseret mig i digital opmåling af
bordplader, og en stor del af tiden
er det netop bordplader, jeg hyres
ind til.

- Der er en sund konkurrence i
køkkenbranchen, siger Martin
Askholm, indehaver af Askholms
Montage ApS. Det gælder både
design, kvalitet og kundetilfredshed. Både køkkenforretninger og
producenter ønsker at leve op til
kundernes skærpede krav, og det
gør de især ved at bruge kyndige
folk til både opmåling og montage
af deres køkkener.
Martin Askholm valgte at blive
selvstændig i 1999. Han tilbyder

Arbejder for
kundetilfredshed
Når Askholms Montage ApS tager ud til en kunde, repræsenterer han både køkkenforretning
og producent. Hos kunden udfører han en opmåling ved hjælp
af digitalt udstyr, hvor Martin
sikrer sig 100 % nøjagtige opmålinger, så kunden får en perfekt
bordplade efterfølgende. Han ind-

rapporterer sine opmålinger til
enten sælgeren fra køkkenforretningen eller direkte til fabrikken.
Ofte vælger de så også Askholm
Montage ApS til at håndtere
monteringen af bordpladen efterfølgende.
- Bordplader skal passe helt nøjagtigt, hvad enten materialet er
stål, træ, sten, laminat eller corian, siger Martin Askholm. Øvrige dele kan som regel tilpasses,
mens en bordplade skal passe på
millimeter.
- Det er mit ansvar i processen,

og det er her, min faglige kompetence har betydning, både for
leverandøren og ikke mindst for
kundeforholdet.

v/Martin Askholm – H. C. Ørsteds Vej 30, 5700 Svendborg
Tlf. 29 44 73 48 – martin.askholm@gmail.com

VO GNMANDSFORRETNING I RUDKØBING

Snaremosevej 20
5900 Rudkøbing

Tlf. 23 34 15 45
cktl2008@gmail.com

ÅBENT ALLE DAGE
KL. 06.00 - 18.00
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BADET CLÉMENT 2016
LA VILLETTE CABERNET
SAUVIGNON

JULENS VINE

Languedoc - Frankrig
Flot og solmoden vin, som er
mættet med mørk solbær,
krydderi, tobak og cedertræ.
Klassevin til prisen, som på én
gang kombinerer solmoden vin
med fransk elegance.

PRISERNE GÆLDER
FRA 1.11.2018
TIL 31.12.2018,

pr . fl .

SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

v /6 fl .

BORIE DE MAUREL 2017
ESPRIT D’AUTOMNE
ØKOLOGISK

Douro - Portugal
Mørk, dyb og dejlig moden
afrundethed i smagen med
duft af moden blomme og
kirsebær.
Utrolig meget kvalitet til
prisen i
ÅRETS JULEPORTVIN

Michel Escande regnes af
mange som den dygtigste og
mest innovative producent
i det solvarme Minervois.
Denne vin er krydret, afrundet og utrolig velsmagende.
Uhørt meget kvalitet til
prisen og ÅRETS JULEVIN.

pr . fl .

159,-

julepris

109,-

julepris

79,-

QUEVEDO 2013
LBV PORT

Minervois - Frankrig

pr . fl .

99,-

85,-

135,-

V I N L A ND E T
Møllergade 21
5700 Svendborg
Tlf. 81 71 12 71
vin@vinlandet.dk
www.vinlandet.dk

FØRSTEHJÆLPS-KURSER
- også for din egen skyld ...

Førstehjælpskurser

Brandkurser

Førstehjælpsudstyr

Modtag også konsulentbistand!
q 23 25 04 61
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E pbk@safeday.dk

r Safeday.dk

Praktisk løsning til
værkstedet, byggepladsen eller bilen.
Leveres med ophæng.

ANNONCE

Dannie Elkjær, erhvervssalgschef
Dannie Elkjær, erhvervssalgschef

Karvil Biler vil være:

Fyns førende leverandør af erhvervsbiler
Og blæser til kamp med en ny erhvervssalgschef, skræddersyet service og en udnævnelse
til officielt Citroën Business Center.
Man kan roligt sige, at der er vokseværk hos Karvil
Biler. For ikke nok med, at de moderniserer og
udvider Citroën udstillingen på Bondovej i Odense
SV – så har de har også ansat en ny erhvervssalgschef og søsat et spritnyt koncept rettet mod fynske erhvervsdrivende.

» Vi bliver Fyns førende forhandler af erhvervsbiler.
Med de priser, vi kan præstere, og den service, vi kan
levere, kommer vi til at tage en enorm markedsandel.
Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.

«

Dannie Elkjær er den nyansatte erhvervssalgschef
hos Karvil Biler. Og han ved præcis, hvor han skal
tage fat, for som han fortæller:
”Jeg er specialiseret i bilsalg til erhvervsdrivende.
Jeg ved hvor central en brik, bilen er i de fleste erhvervsdrivendes forretning. Fra års erfaring kender
jeg de erhvervsdrivendes behov, og ved hvilken
service, de har brug for. ”
Prisgaranti og skræddersyet service
”For det første forstår Fynske erhvervsdrivende at
gøre en god handel.” Forklarer Dannie Elkjær med
et smil på læben og uddyber:
”Så der må ikke herske nogen tvivl om, at man
kan gøre den bedst mulige handel hos Karvil Biler.

Derfor kører vi med prisgaranti på samtlige modeller, men dette naturligvis uden at gå på kompromis med vores service. Derfor har vi specialiserede
varevognsmekanikere på vores værksteder, dag
til dag levering på flere modeller, garanti for erhvervsegnet lånebil ved reparation og selvfølgelig
gode værkstedspriser.

ficielt Citroën Business Center. For at gøre sig fortjent til udnævnelsen, skal man som bilforhandler
have en særligt stærk service for erhvervsdrivende.
Kun fire andre bilforhandlere i Danmark kan bryste sig med den titel.

Erhvervschef med fingrene i mulden
Titlen ”erhvervssalgschef” associeres let med
kontorarbejde foran computerskærmen. Men
sådan tilbringer Dannie kun meget lidt af hans
arbejdstid. For størstedelen af tiden bruger han i
marken hos de fynske erhvervsdrivende, hvor han
fremviser biler.
Dannie forklarer:

»

Håndværkere udgør en stor del af vores kundegruppe – og de har travlt og det forstår vi, og derfor
gør vi det lettere og mere tidsøkonomisk for dem at
købe ny bil. Jeg kommer simpelthen ud til dem med en
demobil.

«

Om Karvil Biler
Karvil Biler har syv bilcentre beliggende
i hhv. Odense SV , Middelfart, Fredericia,
Svendborg, Aabenraa (Jes P. Jessen) og
forhandler mærkerne Ford, Mazda, Nissan,
Citroën, Mitsubishi, Hyundai og Kia. Kundetilfredshed er kodeordet hos Karvil Biler
både i forhold til salg og service.

Fyn får sit første officielle
Citröen Business Center
Karvil Bilers nye indsatser for erhvervslivet har
vakt opmærksomhed hos Citroën, der har valgt at
udnævne Karvil Biler på Bondovej i Odense til of-

Karvil Biler

www.karvil.dk
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*
Introrabat

kr. 400,å
+ Fast lav pris pdr.
m
naturgas i 12 er
30.novemb
*Gælder indtil
2018

“Det betyder meget for mig, at SEF
støtter det lokale liv. På den måde
sikrer vi både arbejdspladser og
et rigt foreningsliv.”
Susanne - Ollerup

Få varme fødder
med Naturgas fra SEF
Med naturgas fra SEF får du ikke bare varme fødder, du er også med til at støtte det Sydfyn,
vi holder så meget af. Med SEF får du en varmeleverandør, der kæmper for lokalområdet
og er med til at sikre arbejdspladser, skattekroner og foreningsliv på Sydfyn. Her bliver
pengene naturligvis i området!

Sammen er vi Sydfyn!
Læs mere på www.sef.dk/naturgas eller ring til os på tlf. 62 20 11 20.
Vidste du: Alle kan skifte leverandør
SEF ENERGI A/S

FÅBORGVEJ 44

•

Vi klarer skiftet for dig

5700 SVENDBORG

TLF. 62 20 11 20

•

Vi har intet abonnement
SEF@SEF.DK

ENERGI TIL HANDLING...

WWW.SEF.DK
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Hvorfor er databeskyttelse vigtig?
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Torsdag 28. juni 2018

→ nyt fra eu - historien er leveret af det syddanske eu-kontor i bruxelles

Hvad kan konsekvenserne
være?, Og hvor stor er
risiko’en?
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AMU-Fyn
er Danmarks største
udbyder af
arbejdsmarkedsuddannelser
Knap 30.000 personer deltager hvert år i et kursusforløb på
AMU-Fyn i samarbejde med vores mere end 110 ansatte.
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig og personlig
opkvalificering, således at medarbejdernes værdi på
arbejdsmarkedet optimeres og sørger for, at virksomhederne
til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden
for AMU-Fyn’s målgrupper.
Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a.
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner.
Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti.
Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og
se vore idéskabende shops fra Luxaflex.
Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s produkter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring
via din smartphone.

AMU-Fyn er Danmarks absolut største udbyder af arbejds-

markedsuddannelser med fremtidig fokus på kvalitet og service.
Vil du høre mere om AMU-Fyn’s udbud af erhvervsuddannelser og
AMU-kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores
konsulenter på tlf. 66 13 66 70.

Jens

Henrik

Arne

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk
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Hjælpsomme unge træfolk

Der er penge at spare på energi med nye døre og vinduer i ældre huse, siger
salgsleder Bo Holm.

I Bellinge har Bygma fokus på det professionelle
og private marked og
går meget op i service.
Kommer man efter en
bestemt skrue eller nye
vinduer til villaen, så møder man et venligt, ungt
og hjælpsomt personale.
- Vi er et ungt team, som satser
på en god fremtid i branchen,
siger David Storm, der er filialchef i Bygma i Bellinge.
- Hos os er alle kundegrupper
velkomne, og ingen skal spejde
forgæves efter en medarbejder
mellem vores reoler.
– Vi skal give den professionelle håndværker og den søgende

private kunde en god faglig og
venlig modtagelse og service. I
Bygma satser vi på kvalitet, og
vi sender vores unge jævnligt på
kurser i varekundskab og kundebetjening.
- Vi er ved at modernisere den
gamle trælast med direkte håndværker ekspedition. Hallerne er
opdelt i faggrupper, således tømrer ikke spærre for mureren, siger David Storm.
- I Butikken kan vores reoler
med maling forekomme kedelige
og uoverskuelige, men indholdet
i bøtterne er det bedste på markedet, og det vil vi gerne rådgive
om, siger David Storm.

Vi har et stort udvalg af modeller og farver i arbejds- og sikkerhedstøj og
sørger gerne for, at virksomhedens logo kommer på tøjet, siger Frederikke
Andersen, sælger i beklædning og sikkerhedstøj.

ældre ejendomme for at spare på
varmen.
- Vi har også et stort udvalg og
gode tilbud i gulvbelægning af
vinyl, som både professionelle og
fingersnilde folk selv kan lægge
på.
-Vi synes også, at det ser godt ud,
hvis en virksomheds medarbej-

dere er klædt pænt på i arbejdstøj, der signalerer kvalitet og engagement, siger David Storm Vi
har en tøjshop med et netbaseret
udvalg, hvor man kan orientere
sig om modeller, farver og størrelser. Vi hjælper med logo og
levering, enten her eller på arbejdspladsen.

Vi skal give den professionelle håndværker og den søgende private kunde en
god faglig og venlig modtagelse, siger filialchef David Storm. I Bygma satser
vi på kvalitet, og vi sender vores unge på kurser i varekundskab og kundebetjening.

Fokus på døre og vinduer
I efteråret og til vinter har man i
Bellinge blikket rettet mod døre
og vinduer, som bør udskiftes i

Rughøjvej 11 · 5250 Odense SV · Tlf: 65 96 17 81 · bellinge@bygma.dk · www. bygma.dk
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SAMME PERSON
GENNEM HELE PROCESSEN
Den alsidige murerforretning, der har til huse
i Frørup, grundlagdes i
august 2017 af indehaver
Mads Krum, som kører sit
firma som enkeltmandsvirksomhed og kan
trække på 15 års erfaring
i murerfaget

Krum. ”Jeg er involveret i alle
processer undervejs og hermed
er kunden garanteret sammenhæng, fleksibilitet, fornuftige
priser og høj kvalitet. Jeg lægger vægt på faglig dygtighed helt
ned i detaljen, og holder mig på
forkant med de mange nye muligheder, produkter og teknikker, der løbende dukker op i murerfaget”.

”Lige fra den indledende dialog
til projektet står færdigt, har
kunden kontakt med én og samme person, nemlig mester selv”,
fortæller murermester Mads

Firmaets kundekreds udspringer her på Østfyn og er sammensat af privatkunder, erhvervsdrivende og institutioner”,
fortsætter han. ”I den travle

hverdag ligger mit arbejdsmæssige hovedfokus på etablering
og renovering af badeværelser
samt om- og tilbygninger af enhver art og størrelse. På badeværelsesfronten spænder firmaet
fra flotte standardløsninger til
eksklusive skræddersyede specialløsninger. Omkring større
projekter kan jeg trække på en
kreds af dygtige, faste samarbejdspartnere fra alle håndværksfag. Alle interesserede er
velkomne til at kontakte mig for
mere info om de mange spændende løsninger, firmaet har at
byde på”, slutter Mads Krum.

Tlf. 20 44 50 07 ·
murermester@m

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup · murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

BYGGERI

TØMRER

BYGNINGSSERVICE

Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt
aptering og storentrepriser.

Arbejder med mindre og mellemstore fag,
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både
professionelle og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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· Elvid 3 · 5871 Frørup
madskrum.dk

FOKUS PÅ BYGGERI FOR
ERHVERVSLIVET

- Konjunkturerne er gunstige, og
trænger virksomheden til mere
plads, så ser vi gerne på mulighederne og omkostningerne ved
nybyggeri, eller hvis der skal
bygges til, siger Jens Toft, der er
indehaver af Toft Entreprise A/S
i Ringe.

- Danske service- og fremstillingsvirksomheder har heldigvis
godt at bestille. Hvis man gerne
vil vækste og mangler plads,
så er vi rede til at give en hånd
med, siger Jens Toft, der har 20
års erfaring i byggebranchen,
både som medejer og som selvstændig entreprenør i Ringe.
Jens Toft peger på, at et byggeri
har mange faser, hvor tid og økonomi spiller en afgørende rolle.
Ikke mindst hvis man ønsker at
bygge nyt eller ønsker at udvide i
eksisterende bygninger.

Fagligt kompetent
Fra starten som selvstændig har
Jens Toft satset på totalentrepriser og at være en fagligt kompetent underleverandør til større

projekter med speciale indenfor
beton og anlæg.
- Vi vil gerne rådgive om mulighederne og økonomien, siger
Jens Toft. Vi har fokus på byggeri for erhvervslivet og det offentlige. I vores virksomhed kan
vi tilbyde total- og fagentrepriser, og vi dækker alle områder
fra projektering til jord, beton og
murer- og kloakarbejder.
- Det vil sige, at vi kan påtage
os opgaver, der både er ligetil og
særligt komplicerede, siger Jens
Toft.
- Vi har respekt for arkitektur,
og stedets ånd ligger os meget
på sinde, navnlig når der et tale
om gamle og fredede bygninger,
hvor der skal tages særligt hensyn til valg af materialer og ud-

førelse. Vi ser os selv som en professionel entreprenør, der kan
styre projektet fra start til slut.
Toft Entreprises kundeportefølje
tæller overvejende professionelle
bygherrer inden for erhverv og
offentligt byggeri. Opgaverne
spænder fra mindre serviceopgaver til renovering eller ny opførelse af erhvervsbyggerier på
flere 1000 kvadratmeter.

Toft Entreprise A/S
Selagervej 5
5750 Ringe
Tlf. 2921 8555
jt@toft-entreprise.dk
www.toft-entreprise.dk
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Industri Service Management (ISM)
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Energiovervågning
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Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd 2
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IT infrastruktur
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Tlf. 99 36 42 60 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Tlf. 99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Holkebjergvej 91 | 5260 Odense SV
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arkitekter.
Har du et udfordrende byg
innovationslyst og 5 gener
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STRØJER TEGL

Indehaver Jørgen Strøjer
har med ansættelsen af
t er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare
Kasper Damsø som
n af mursten og fliser. Også når vi løbende
direktør
sat et
komrringspartner
for dygtige
entreprenører
og
mende generationsskifte
med
ggeprojekt,
står åben
vi klar tidshorisont
med høj faglighed,
rationers på
erfaring.
skinner. Hermed styrkes den 150-årige familievirksomheds fokus på
fremtidssikring.
I år fyldte Jørgen Strøjer, der
er femte generation i den succesfulde familievirksomhed, 70
år. At teglværket også fremover

Fødselshjælper for
vil være i familien Strøjers eje
generationsskiftet
er allerede nu en kendsgerning,
”Jeg er 44 år, bor i Århus og
idet processerne omkring et gekommer fra en stilling som manerationsskifte med åben tidshonagement konsulent med sperisont er i fuld gang. ”Mine sønciale i professionalisering og
ner Christian og Joachim, som
implementering af strategier i
er midt i 30’erne og i gang med
virksomheder”, beretter Kasper
egne erhvervskarrierer, er begge
Begyndelsen
på nogetDamsø.
stort ”F.eks. har jeg arbejdet
to medejere
af virksomheden”,
for Mercedes, Volkswagen og
fortæller Jørgen Strøjer. ”Indtil
DONG.
Uddannelsesmæssigt
de på et tidspunkt tager endeligt
har jeg læst psykologi på Roskilover, varetages
Gørledelsen
dig umage!fortsat
” enkelharer min
de Universitet og taget en række
af mig, ligesomSåjeg
aktiematilgang til livet.
kurser i ledelse og økonomistyjoriteten. Her og
forbereder
Og nu
til Strøjer
Tegl ” vi
ring. Derudover har jeg i en årgenerationsskiftet, og har med
Strøjer / 5. generation
række været officer i forsvarets
det formål forJørgen
øje ansat
Kasper
specialstyrker. I Strøjer Tegl er
Damsø som direktør.”
min primære rolle at agere fød-

Velkommen
til Strøjer Tegl

selshjælper for generationsskiftet. Her og nu arbejder vi blandt
andet på at indsamle og beskrive
alt det, der tilsammen udgør Jørgen Strøjers professionelle viden
og erfaring og tilgængeliggøre
det for hans efterfølgere. Tegl er
et eviggyldigt naturprodukt, og
i sin lange historie har Strøjer
Tegl forstået at tilpasse sig udviklingen og matche skiftende
tiders trends og tendenser med
klassiske og innovativt designede sten af høj kvalitet. Det er
familien Strøjers virksomhed, og
min vigtigste opgave som administrator er at sikre, at det bliver
ved med at være sådan”, slutter
Kasper Damsø.

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
Strøjer Tegl A/S · Bogyden
1264· 79
5610
· T +45 64 79 13 99 · info@strojertegl.dk
F +45
10Assens
99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

ÅRETS
FIRMATUR

Escape Room

BOOK ET ARRANGEMENT UD OVER DET SÆDVANLIGE
Oplev Wilt Action Zones kæmpe aktivitetsmekka med
alt lige fra promillebriller og menneskelig fodbold til
paintball og go-kart. Læs mere om alle vores mange
aktiviteter og book en tid på wilt.dk

Tlf. 88 88 69 79  kontakt@wilt.dk  wilt.dk

Lokumsræs

Promillebriller

HVAD DU ØNSKER SKAL DU FÅ...
BLOT DER STÅR KLINGENBERG PÅ!
Årets julegaveidé 2018
Glæd medarbejderne i julen og de mørke
vintermåneder med et 3 måneders abonnement
på vores oste-pakke med 4 oste.

OSTEPAKKE MED 4 OSTE
LEVERET TIL DØREN
650 DKK

3 md.
NORMALPRIS 1047 DKK
Tilbuddet gælder kun virksomheder og
er abonnementspakken med 4 oste.
Kontakt kundeservice på 4033 6383 eller
cheeseweek@klingenbergost.dk for bestilling.

W W W . K L I N G E N B E R G O S T. D K
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23. NOVEMBER - 8. DECEMBER 2018

SØREN ØSTERGAARD
LARS ARVAD
SARA GADBORG
FOXY LADIES

WWW.ODEONODENSE.DK

FRA
695,-



Jul på


Frederik VI’s
Hotel i Odense
Fredag d. 30. november 2018 kl. 18-01

Kontakt os for tilbud
på anden dato



495,pr. person

Natbus
ind til centrum



Livemusik



Overnatning
til nissegode
priser

Velkomst, Julebuffet,
Livemusik, Natmad

Rugårdsvej 590

5210 Odense NV

Tlf: +45 65 94 13 13

reception@f6h.dk

www.f6h.dk
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RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på
en hyggelig aften i luksuriøse omgivelser med smuk
udsigt og ærlig gastronomi.
MORTENS AFTEN
10. NOVEMBER KL. 18-21
BEAUJOLAIS NOUVEAU
15. NOVEMBER KL. 18-21
JULEFROKOST
24. NOVEMBER - 15. DECEMBER
EKSKLUSIVT NYTÅR 2018
31. DECEMBER KL. 17.30 - 02.00
BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER RECEPTION@STELLAMARIS.DK
LUKSUS HVOR DU KAN VÆRE MED

STELLA MARIS HoTEL

dE

LuxE | KogTvEdvængET 3 | 5700 SvEndboRg |

Tilbuddet
Gældende
gælder
indtil til
1. december
1. februar
2018
2019

Vælg 4 slags eks. brød og smør

99,Herefter
kr. 10,- pr. del

www.STELLAMARIS.dK

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Luksus julebuffet
Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet
Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater
Babysalat med cherrytomat, ærter,
agurk og gul peber
Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

129,-

Levering over hele Fyn:
Max. kr. 150,-

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge
brune og franske kartofler, vildtsauce,
Tlf. 62 67 13 32 · Mobil 29 29 96 08
ribsgelé, asier og waldorfsalat
mail@ryslingeforsamlingshus.dk

139,40

Dessert:
Hjemmelavet isbombe
med jordbærsauce

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Hotel Vissenbjerg Storkro

Fredag den 30. november
kl. 18.30

V.I.Piger
goes ABBA

Lørdag den 1. december
Lørdag den 8. december
Kl. 18.30
Vi gentager successen

Forrygende ABBA show I
diskokuglens skær
Syng og fest med V.I. Pigerne i et
brag af et ABBA show, som giver
genlyd langt ud over scenekanten.
Pigerne er fulde af liv, glæde og
diskorytmer og selvfølgelig klædt i
de karakteristiske og meget
iøjnefaldende ABBA kostumer.
Efter showet fortsætter festen med
DJ og dans. Giv den gas til 70’er, og
80’er musik med et strejf af
90’erne.

Den Røde Tråd
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN
– HVORFOR VÆLGE?
2 kopi shows samme aften –
genhør blandt andet: Hvalen
Hvalborg, Midt om natten, Fed
rock, Rabalderstræde, VuffeliVov,
Fru Sauterne, Står på en alpetop,
Kvinde min, Sexchikane, Tarzan
Mamma Mia, Stærk Tobak, Køb
bananer, McArine, Hvis din far gi’r
dig lov, Den røde tråd og Jutlandia.
Med andre ord: En rød tråd
igennem dansk musikhistorie!

Fredag den 7. december
Kl. 18.30

Lørdag den 15. december
Kl. 18.30

Amin Jensen

Peter Nørgaard

MERE ENTERTAINER END
STAND-UP KOMIKER

”ONE NIGHT IN LAS VEGAS”

Livagtige lydeffekter, charmerende
selvironi og præcise parodier. DET
er Amin Jensen for fuld udblæsning
med hans store stemme, mundharpen på tværs i det store gab og
hans utrolige timing - man KAN
ikke gøre andet, end at overgive
sig.
Efter showet dans til Thomas
Johansen – alsidig, danseglad,
festlig musik til aftenen slutter.

Entertaineren Peter Nørgaard –
kendt fra ”Danmark har talent” optræder i et energisk show med
komik, sang, dans og bugtaleri.
Louis Amstrong, Elvis Presley og
Tina Turner, ja faktisk (bug-)synger
han med dukkerne!
I løbet af sit show har Peter
Nørgaard også en overraskelse i
ærmet til publikum, og vi tør godt
love, at der ikke er et øje tørt, når
Peter Nørgaard inviterer en
publikummer, på scenen… mere
skal vi ikke røbe her – men det
bliver sjovt!
Efter showet dans til Jørgen
Rasmussen, der med sin spilleglæde er garant for et fyldt
dansegulv.

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

Hotel Vissenbjerg Storkro_DKC065991_210x297.indd 1
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BIG TIME
JULEPARTY

d. 16. n Alle priser g
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23. no er i Kolding fra
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e
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o
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til jul.
dborg

1 bowlingtime, velkomstdrink, snackkurv, stor lækker julebuffet, dessert,
livemusik fre-lør, natmad samt drikkevarer ad libitum (øl, vin og vand fra kl. 17.00)
Prisen gælder ved 4-6 personer pr. bane, ekskl. skoleje
fre-lør

søn-tor

649 459

kr.
Datoer uden livemusik pris kr. 599

Julebuffet

Stor lækker julebuffet, dessert
og livemusik fre-lør.

*

kr.

søn-tor

fre-lør

349

kr.
Datoer uden livemusik pris kr. 299

kr.

199

Spooky
Spiller i Odense

Hits only
Spiller i Vejle

Big Daddys Band
Spiller i Svendborg
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på bow

Festkompagniet
Spiller i Kolding

thegrill.dk l bowlnfun.dk
i ...
Julefrokost med fut

Odense & Svendborg • Tlf. 70 11 11 55
Kolding • Tlf. 76 33 27 27 l Vejle • Tlf. 75 83 04 88

GA STRON O MI SK J U LEMEN U 2018
SE K S-R E TTE R S
O NSDAG D. 14 NOV. TIL & MED LØRDAG D. 22 D EC. ’18

BOBLER & SPR Ø DE SNAC K S
*
SP R Ø D HU MMER SALAT
SERV ER ET MED VAGTELÆG
*
TO RSKERYG F R A LO K A LE FA RVA N D E
M E D J O R D SKO K K E R
*
THUDE´ S HE M M E L I G E J UL E R E T
*
FRANSK AN DEBRYST LEDSAGET
AF SKORZON ER R Ø DDER & SAU C E C ASSIS
*
JULE O ST MO N T D´O R
ME D SP R Ø D T & SØ D T
*
D ESSERT O MK R IN G
CHO KO LADE & K IR SESBÆ R
*
DER T IL 6 NØJE U DVALGTE V IN E — (1 G L A S P R. RET ).
6 RETTER S J U LEMEN U ME D VIN
(MED BO BL E R & SP R Ø DE SNAC K S)
DKK 1 100,- PR. PE RSON / K U VE RT
6 RETTER S J U LEMEN U UD EN VIN
(MED BO B L E R & SP R Ø DE SNAC K S)
DKK 600,- PR. PE RSON / K U VE RT
*** NB · SERVERES KUN TIL HELE BORDET ***

RESERVATIO N & IN F O
T (+45) | 2859 — 7090 | I N FO @ T HU D E S.D K
FREDERIKSG A D E 11 D K — 5700 SVE N D BO RG
WWW.T HU D E S.D K
FACEBOOK & INSTRAGRAM @ RESTAURANTTHUDES



44

JULEKOMSAMMEN MED

- Vi er en traditionel kro, der
holder fast i traditionerne, siger
indehaveren John Boisen. Vi er
kroen, hvor private, små og mellemstore firmaer gerne lægger
deres julefrokoster, og hos os er
også maden traditionel julemad.

- Vi starter i november og slutter ført omkring 1. februar, siger
John Boesen. Familier, der ønsker at holde en julefrokost før
den 22.december ser vi meget.
Der er også virksomheder, der
gerne vil have det klaret inden
jul, men vi kender også virksomheder, som er så pressede før jul,
at man gerne venter med buffeten med juleretterne til mere
rolige dage efter nytår.

kandis
Kauslunde Kro
14. december 2018

Det startede med enkebal
Kandis er et populært dansk danseband, der består af forsanger og
guitarist Johnny Hansen, keyboardspiller Jens Erik Jensen, bassist
Jørgen Hein Jørgensen og trommeslager Frank Thøgersen.
Kandis spillede første gang i1989 til et enkebal på Hotel Phønix i
Thisted. Siden har de fået mere end tre millioner danseglade par ud
på dansegulvet. Flere gange på Kauslunde Kro, hvor de atter skal
underholde den 14. december.

Julegaven til gæsterne

John Boisen har en særlig julegave til sine gæster.
- Jeg har fået Kandis til at komme. De vil underholde den 14.
december. De er meget populære
hos alle, der holder af at danse.
John Boisen serverer i forbindelse med julearrangementerne
et traditionelt julebord med sild,
stegeretter, salater og slutter
med risalamande.

Fotograf: Kennet Havgaard

Julen varer længe på
Kauslunde Kro.
Den er festlig, folkelig og
fornøjelig fra november
og til 1. februar.

Han har hyret Stig Rossen til at
komme den1. februar 2019. Han
er en kunstner, der favner bredt
og er meget populær hos voksne
mennesker.
- Vi kan på Kauslunde Kro både
bespise og underholde op til 500
gæster, siger John Boisen, Vores mad er baseret gode danske
produkter. Retterne er genkendelige, veltillavede og gedigne,
slutter, siger John Boisen.

STIG
ROSSEN
Kauslunde Kro
1. februar 2019

Stig Rossen fik sin debut som gange ung, og i dag mestrer han alt lige
fra skuespil og operette til musicals. Som ganske ung spillede han
Sigismund i Sommer i Tyrol og Grev Danilo i Den Glade Enke.
Det er siden blevet til mange roller i danske og udenlandske teateropsætninger og ikke mindre end tre musicals, Chess, Copacabana
og Les Miserables.
Der er god grund til at glæde sig til mødet efter jul med Stig Rossen
på Kauslunde Kro den 1. februar 2019.

Kauslunde Kro v Heimdalsvej 7 v 5500 Middelfart v Tlf: 64 40 36 34 v www.kauslunde-kro.dk

Bred faglig viden

Stadig flere mennesker finder vej

kommer der også mange udefra
på anbefaling.

for det må betyde, at vi gør det
rigtige. Jeg tror, at den høje fag-

balladen.dk

JULEMENUEN
FORRET

Sild i snapselage med syltede rødløg og sprøde kapers.
Marinerede sild i spicy karry og ingefærlage.
Hvide julesild med smag af julens varme krydderier.
Overdådig karrysalat.
Paneret ﬁskeﬁlet med remoulade, urter og grillet citron.
Bagt laks med lun peberrodsﬂøde, ribs og sprød fennikel.
Æg med håndpillede rejer, wasabimayo og sprød grønkålsfrit.
Rustikt pålægsbræt med lækkert tilbehør.

Gå ikke glip af årets
julefrokost på Under Uret.
Vi har lavet en lækker buffet
med alt du ønsker.

FREDAG OG LØRDAG
KL. 17.30-21.00
PRIS KUN 345,Inkl. øl og vin ad libitum i 3 timer,
pris kun 545,-

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

HOVEDRET

Conﬁterede andelår med ginsyltede brombær.
Sukkergyldne kartoﬂer med brunet smør.
Svinekam fra Skallebølle Slagteren med puffede svær.
Estragon/cider braiseret kalvespidsbryst maskeret med
æble/tranebærskysauce.
Fynsk julemedister med hjemmerørt sennep.
Rødkål tilsmagt med ribs og anis.
Julepostej med bacon og brune svampe.
Sprød vintersalat m. gulerødder, abrikoser, julesalat,
peanuts og honningvinaigrette.
Salat med grønkål, granatæbler, ﬁgner og ristet boghvede.

DESSERT

Under Urets egen risalamande, hertil kirsebærsauce
tilsmagt med gløggsirup.
Et udvalg af nordiske oste, hjemmelavet græskarchutney,
saltede kiks og brød.

Bestil nu på kontakt@under-uret.com eller ring på 62 21 83 08 | www.under-uret.com
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mitsvendborg.dk

ET GODT

HÅNDVÆRK
HVER
GANG…

VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning
• Flisebelægning • Støttemure • Opretning
Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægningopgave,
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning.

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk
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Vi kører overalt på Fyn…

JULEKNAS OG FLIRT
på
Nyboe Kro i Freltofte
Kom til julebal sammen med

Fede Finn & Funny Boyz
Ke
kæm ndt fo
r
”Kæ pe hit
rligh tet
Bræ eden
nde
r”

Med essen
s
prin
s
u
k
cir fra Fyn d
e
lost
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y
J ud

Lørdag d. 15. december
18:00 til 01:00
Kom og vær med til en aften hvor højt humør, en god gammeldaws julebuffet, super
betjening og et veloplagt orkester er i højsæde.
Hvis I kommer med julehumøret, så lover vi et julebal i verdensklasse.

495,- pr. person
Tilmelding senest d. 15. november.
For tilmelding send mail til info@fedefinn.dk eller ring på mobil 4088 2044.
Nyboe Kro & Selskabslokale - Freltoftevej 10 - 5792 Årslev.
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PROFESSIONEfL

a
totalleverandør g
dnin
erhvervsbeklæ

Tilsammen har Stefan, Andreas og Christian mere end 50 års erfaring inden for detailog engrostøjbranchen, hvilket for dig betyder, du er garanteret, at din beklædningen
passer fra øverst til nederst og sidder godt, så den bliver et aktiv i din arbejdsdag.

BEKLÆDNING TIL ALLE BRANCHER
I vores 120m2 store beklædningsafdeling
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning
til alle brancher lige fra håndværkeren til
receptionisten til direktøren til cafepersonalet og mange mange flere.
Til at skabe synlighed omkring din
virksomhed er erhvervsbeklædning og
profiltøj med firmalogo til dig og dine medarbejdere et brugbart værktøj.

Vi er fleksible og kan i princippet klæde
en kvinde/mand på fra top til tå samt påtrykke firmalogo, i vores eget trykkeri, på
en smart og kreativ måde, mens kunden
er i butikken. Ønskes broderi på skjorter,
poloshirts, cardigan eller strik klarer vi
også denne opgave.
Vores sortiment indeholder blandt andet
arbejdstøj fra Kansas, Mascot og Snickers.
På sikkerhedsfodtøj kan vi fremvise modeller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika.

Yderligere er vi lagerførende i faldsikring,
høre- og åndedrætsværn og meget mere.
Stefan Lund-Hansen kommer også gerne
ud og besøger jeres virksomhed med
udvalgt beklædning, således I sammen
kan gennemgå modeller og typer, så den
bedste løsning findes.
Lad os sammen finde en målrettet
beklædningsløsning til din virksomhed

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er:

”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”
PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING

Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ

Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

