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Arkitektfirmaet Arne Birk´s hjerte banker for værdiskabelse og 
udvikling af de eksisterende bygninger samt de menneskelige 
forandringsprocesser, der knytter sig dertil. Vores mission er at sikre 
høj kvalitet, holdbarhed og smukke løsninger i byggeriet.

Arne BirkArkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Med stor viden og over 30 års erfaring har Arkitektfirmaet Arne Birk 
været med til at sætte sit præg på Svendborgs bymidte og derved 
forskønne vores dejlige by med flotte huse og byrum.

Arne Birk Side 6
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• Tag og tagsten
• Mursten
• understryning
• rygningssten
• facadepuds med net
• sokkelpuds
• ny opmuring og reparationer
• nye badeværelser
• reparation af badeværelser
• udskiftning af fliser
• forsikringsskader

Nordre Landevej 22 · 5900 Rudkøbing
Tlf.: 26 71 13 28  ·  info@th-gulvservice.dk

– din professionelle gulvmand!

Find os på Facebook Th Gulvservice
www.th-gulvservice.dk

TH

Mulighed for at lejemaskiner til Jeres gulv projekt

Ole Skytte Jørgensen
Torpevej 1 • 5900 Rudkøbing

Have & Anlæg
40 54 15 33

fruenlund@mail.dk

• Fliseanlæg

• Anlægsarbejde

•   Fræsning og  
græssåning med sten  
nedlægningfræser

•  Vintertjeneste,  
snedrydning og saltning

•  Græsslåning af store  
og små arealer

14 Februar 2019

ANNA HOLMGA ARD.

Heste
Los Mortensen har arbejdet som beslagsmed på 
Langeland i 30 år og der er stadig plads til et godt 
håndværk, der gør hesten tilpas.

Bestanden af heste er de 
seneste cirka 10 år faldet 
med 50 procent.

Det er for dyrt, simpelthen - for 
et er anskaffelsen, men det ko-
ster også en del penge at have 
hest. Det vurderer beslagsmed 
Los Mortensen, der kører under 
navnet Øens Beslagsmed, der 
har hjemme i Fuglsbølle.
At der er færre heste betyder 
også, at der er blevet mindre 
arbejde til beslagsmedene. Der 
er dog stadig fornuft i Los' for-
retning, og selv om det er kræ-
vende for ryggen, så er han ikke 
på vej på pension. For selv om 
der er mange udgifter forbundet 
med at have hest, så er beslags-
meden dels en af de poster, der 
ikke kan undværes, hvis man 
vil have en hest, der har det 
godt. Dels er det ikke en af de 

allertungeste poster på budgettet, 
trods alt.
- Jeg har et godt arbejde, for ikke 
to dage er ens. Jeg var tidligere 
pedel, jeg kan lide at sørge for, at 
hestene har det godt. At være be-
slagsmed handler selvfølgelig om 
at sætte gode sko på og sørge for 
at de passer - men er en hest øm 
eller halter, så skal jeg også kunne 
se hele hesten og vurdere, hvad 
det handler om, som han siger.
Hestens velfærd har altid ligget 
den hesteglade beslagsmed på 
sinde.
- Jeg kan bare godt lide heste og 
jeg jo uddannet smed oprindelig. 
Så jeg tænkte, når jeg stod og så 
smeden ordne hestene, at det 
kunne jeg vel ligeså godt selv 
gøre, siger han.
Uddannelsen tager fire år og fa-
get handler om meget mere end 

Det er hårdt arbejde for ryggen at være beslagsmed. Men jeg ville jo 
også få ondt i ryggen, hvis jeg sad på en kontorstol. Jeg foretrækker 
det her, siger Los Mortensen, der er indehaver af Øens Beslagsmed.

70 Ugeavisen svendborg Tirsdag 29. ok Tober 2019
   

NyT fra TåsiNge

Grillbaren ved Lundby blev i 
sidste uge jævnet med jorden 

- den 8. november skulle der 
stå en ny og moderne grillbar 

klar. Privatfoto 

Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Lundby: Den kendte grillbar, 
Lundby Kiosken, som i 52 år 
har ligget i svinget lige inden 
man rammer Lundby på Tå-
singe, blev i sidste uge jævnet 
med jorden, men det betyder 
ikke, at det er slut med dansk 
fastfood på adressen.

- Jeg opsætter en ny byg-
ning, som bliver moderne, 
større og med siddepladser 
- en grillbar, som kommer til 
at leve op til gældende lov-
givning inden for energiop-
timering og fødevarer, for-
tæller Preben Lund, der har 
været indehaver af grillbaren 
siden 2008.

- Vi har gennem årene la-
vet et par små renoveringer 
i den gamle bygning, men 
nu var tiden inde til det sto-
re skridt og simpelthen byg-

ge en tidssvarende bygning 
til glæde for både kunder og 
personale, fortæller Preben 
Lund.

Den nye butik vil efter pla-
nen stå klar den 8. novem-
ber, men sultende forbikø-
rende kan stadig for stillet 
sultne, da der på pladsen er 
opsat en midlertidig pølse-
vogn som vil betjene kunder 
under ombygningen, dog 
med begrænset sortiment.

Pølsevogn 
fik knækket
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Kig også ind i vores

tilbuds-afdeling

SVENDBORG
LØVE
APOTEK

Løve Apoteket Svendborg Øst

Møllergade 92 (I Føtex),

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

www.svendborg-apotek.dk

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Bycenter, Vestergade 16

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

Hesselager Apotek

Langgade 5,

Tlf. 62 25 10 03

www.svendborgapotek.dk

Sydfyns

vagtapotek

Altid høj

faglighed

Kort

ventetid

Vi har stadig et stort udvalg af
,

Besøg butikken p
Gundestrup Mejje
oogg Brygghus

Vi praler
- og siger
ost til alle!HUSK

Vores gode
rygeoste

køb en 1/2
til kun

20,-

OSTE TIL ALLE

BÅDE TYKKE OG SMALLE

Ost fra 10+

til 60+

Tømrer · Snedker · Totalentreprise

• Døre/vinduer
• Tage
• Ombygning
• Køkkener
• Tilbygning

• Forsikringsskader
• Nybygning
• Stort som småt
• Arkitekt tilknyttet



Få endnu mere af det hele og så lidt mere ved tilvalg af Vito Complete pakken. Vito 
Complete har ganske enkelt alt i udstyr. Både alt det, du har brug for - men også alt 
det, du drømmer om.

Med Vito Complete får du udover alt det ovenstående også: Oliefyr med fjern-
betjening, LED intelligent lyssystem, fuldautomatisk klimaanlæg, komfortførersæde 
med armlæn og lændestøtte, bakkamera, navigation, indfarvede kofangere og 
forkromet kølergrill, parkeringsassistent, kunstoflæderintræk og meget mere.

Vito 114 lang (136 HK) RWD med
7 trins automatgear

Vito Complete

Den nye Vito 114 lang (136 HK) med baghjulstræk er udstyret med bl.a.: 
Automatgear, klimaanlæg, komfortførersæde med armlæn og lændestøtte, 
læderrat, fartpilot med fartbegrænser, bluetooth radio, læderrat, multifunktionsrat, 
sædevarme i førersædet, forberedt for træk på 2.500 kg og det nye Mercedes pro 
system, som giver dig information om serviceinterval, bilens position etc. via en 
app-løsning

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD

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

Fra  1.795  kr./md.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Complete lang (136)
7G-AUT RWD

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer 15.000 km.
Tillæg metallak 90 kr.

Fra  2.495  kr./md.

Meget mere Vito
Med Mercedes kendte og driftssikre automatgear får du en varebil, som 
matcher dine krav til fremtidens transportløsning.

Mercedes-Benz Vito 114 Complete lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 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 er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Prisen er ekskl. 
etableringsgebyr på kr. 4020 kr. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder.

D

D

O  Odense: Krumtappen 20, tlf. 70 202 203
K   Kolding: Trianglen 11, tlf. 70 202 203
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 70 202 203

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
pchristensen.dk
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ÅRETS

Julefrokost
i Bowl’n’Fun og The Grill

Vi sørger for en sjov aften, hvor den gode  
julemad er krydret med leg og underholdning

LIVEMUSIK

på udvalgte fredage og lørdage  

i november og december

Se hele musikprogrammet

på www.thegrill.dk

4



Tilkøb fra kr. 90 pr. person

Gokart

Prøv vores mange aktiviteter og 
gør julefrokosten lidt sjovere

Læs mere på thegrill.dk

Julen er traditionernes fest
Og i vores julebuffet er det ingen undtagelse. Udvalget er stort og 
indeholder juleklassikere som bl.a.

• Hvide sild  
m/karrysalat

• Stegte sild

• Æg og rejer

• Fiskefilet

• Røget laks  
m/wasabicreme

• Confiteret andelår

• Glaseret skinke

• Oksemørbrad

• Waldorfsalat

• Hønsesalat  
m/urtecreme

• Grønlangkål

• Slidersandwich m/
gløgg-marineret 
pulled pork

• Div. oste og  
syltede nødder

• Risalamande 

• Og meget andet...

bowlnfun.dk l thegrill.dk
Odense & Svendborg • Tlf. 70 11 11 55

Kolding • Tlf. 76 33 27 27 l Vejle • Tlf. 75 83 04 88

BIG TIME JULEPARTY

fre-lør 

kr. 649
14., 20., 21. dec. uden  
livemusik pris kr. 599

søn-tor

kr. 459

•  1 aktivitet 
(Bowling, Laser Hero eller Minigolf)

• Velkomstdrink
•  Snackkurv
•  Stor lækker julebuffet

•  Dessert
•  Livemusik
•  Natmad

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

JULEBUFFET

fre-lør 

kr. 349
14., 20., 21. dec. uden  
livemusik pris kr. 249

søn-tor

kr. 199

Stor lækker julebuffet med klasiske juleretter, 
dessert og livemusik fredag og lørdag

Tilkøb kr. 40 pr. pers.

Minigolf

Bowling

Tilkøb kr. 45 pr. pers

Escape Room

Tilkøb fra kr. 99 pr. person

Tilkøb kr. 40 pr. pers.

Laser Hero

 5



- Opels 2020-varevognsmo-
deller COMBO, VIVARO og 
MOVANO udmærker sig ved 
at være meget konkurrence-
dygtige på ydelser og priser, 
siger salgschef Allan Holm-
bech, Svendborg Motor Co 
A/S. Og så supplerer de fint 
vores markedsførende Iveco 
vare- og lastbilprogram.

De første 2020-modeller af er-
hvervsbiler fra Opel er allerede 
kommet til Svendborg. Det drejer 
sig om den lille Opel Combo, den 
lidt større Vivaro og den store Mo-
vano.
- Opels varevognsprogram er me-
get populært, siger salgschef Al-
lan Holmbech. Det supplerer på 
alle måder vores position på er-
hvervsbilmarkedet, hvor vi i man-
ge år har været markedsførende 
som certificeret Iveco-forhandler 
og serviceværksted.  

Opel Erhvervsbiler:

Tre 2020-modeller til skarpe priser

Allan Holmbech peger på, at virk-
somheden i alle årene siden etab-
leringen i 1922 har fokuseret på 
erhvervsbiler og derfor også altid 
har haft et stort værkstedsafsnit 
med tidens moderne udstyr og 
gode og erfarne medarbejdere.

Skarpe priser
- Fælles for de tre varevognsmo-
deller 2020 fra Opel er, at de er 
yderst konkurrencedygtige på 
ydelser og udstyr. Og så er priser-
ne meget skarpe. For Opel diesel-
bilerne Combo med et varerums-
volumen på 3,3 m3 starter prisen 
på 89.900 kroner. 

For Vivaro starter prisen ved 
159.900 kroner for en 102 hk. Og 
drejer det sig om den store model 
Movano kassevogn med en sam-
let varerumsvolumen på op til 17 
m3, op til 2,5 ton lastevne samt en 
maksimal varerumslængde på 4,3 

m er startprisen 195.407 kroner 
ekskl. moms.
- Ønsker man en handy lastbil, er 
et Movano chassis – eventuelt med 
dobbeltkabine - også en mulighed, 
siger Allan Holmbech.

Moderne udstyr og 
erfarne medarbejdere
. - Den typiske køber af en ny bil 
beholder den i omkring fire år, så 
vi vil naturligvis gerne se kunder-
ne undervejs og gerne igen, når bi-
len skal skiftes. Vi tilbyder køber-
ne serviceaftaler til en fast pris, 
der indbefatter en lånebil uden 
beregning ved værkstedsbesøg. 
Det er vigtigt, at kunden undgår 
ubehagelige overraskelser, derfor 
er al mekanisk vedligeholdelse in-
deholdt i aftalen.

Populære serviceabonnementer
- I forlængelse af salg og markeds-
føring af vare- og lastbiler tilby-

Odensevej 24-26 -  5700 Svendborg
Tlf.: 63 21 32 32 – Mail: jb@smoc.dk – www.smoc.dk

der vi en række serviceydelser i 
form af service- og reparationsaf-
taler og naturligvis salg af brugte 
vare- og lastbiler  tillige med lea-
sing og bilfinansiering.
Med en serviceaftale sker der en 
opdatering af nyeste software, og 
man får en erhvervsgaranti for, 
at bilen bliver passet og plejet. 
Derudover gives der en komplet 
oversigt over økonomien for hvert 
enkelt køretøj, så man præcist 
kender udgifterne for det enkelte 
køretøj.
- Aftalen har karakter af et abon-
nement, siger Allan Holmbech. 
Det er mange glade for, fordi det 
sikrer, at man ikke kommer ud for 
dårlige økonomiske overraskelser 
undervejs. Prisen for en service-
aftale starter ved omkring 250 
kroner om måneden og den dæk-
ker alle eftersyn og uforudsete 
reparationer, som følge af normalt 
slid. 

Arkitektfirmaet Arne Birk´s hjerte banker for værdiskabelse og 
udvikling af de eksisterende bygninger samt de menneskelige 
forandringsprocesser, der knytter sig dertil. Vores mission er at sikre 
høj kvalitet, holdbarhed og smukke løsninger i byggeriet.

Arne BirkArkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Med stor viden og over 30 års erfaring har Arkitektfirmaet Arne Birk 
været med til at sætte sit præg på Svendborgs bymidte og derved 
forskønne vores dejlige by med flotte huse og byrum.

6



- Opels 2020-varevognsmo-
deller COMBO, VIVARO og 
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ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

John Petersen
Elektriker

Afd.leder Svendborg

Benjamin Hansen
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Jonas Nielsen
Elektriker

Simon Risbjerg
 Direktør og daglig leder

Brian Skov Hansen
Elektriker

Fagligt ansvarlig

Mads Danielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Casper Knudsen
Elektriker

Levi Hansen
Elektriker lærling

Claus Bo Jensen
Overmontør

Tobias Jørgensen
Elektriker lærling

Morten Jensen
Elektriker lærling

Andreas Jespersen
Elektriker

John Oldenbjerg
Elektriker

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

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

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling

ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

En del af                                          - Danmarks stærkeste el og energiinstallatører

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

John Petersen
Elektriker

Afd.leder Svendborg

Benjamin Hansen
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Jonas Nielsen
Elektriker

Simon Risbjerg
 Direktør og daglig leder

Brian Skov Hansen
Elektriker

Fagligt ansvarlig

Mads Danielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Casper Knudsen
Elektriker

Rene Andersen
Elektriker

Levi Hansen
Elektriker lærling

Claus Bo Jensen
Overmontør

Jesper Kieler
Elektriker/Kølemontør/

Hvidevarereparatør

Stefan Petersen
Elektriker/Kølemontør

Morten Jensen
Elektriker lærling

Andreas Jespersen
Elektriker

John Oldenbjerg
Elektriker

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

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

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling

Greg Zilinek
Kølemontør

Elektriker/Kølemontør

Elektriker/Varmepumper
Martin Rasmussen

Elektriker
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Når genbrugsmaterialer og re-
staffald skal videre fra de enkelte 
genbrugsstationer, så er det for-
bundet med megen transport, 
som er en stor udgift i driftsom-
kostningerne. Her er Langeland 
Forsyning nu på forkant med ud-
viklingen, der også fremover vil 
kræve yderligere sortering af af-
fald til genanvendelse. De har in-
vesteret i et nyt stort anlæg, - en 
omlastestation, der komprimerer 
såvel restaffald som bioaffald i 
specielle containere, som bety-
der, at der er brug for langt færre 
transporter med dette affald. Det 
betyder også som en sideeffekt, at 
der i forbindelse med transporter 
vil være mere end en halvering af 
CO2 udslip.

- I stedet for at køre med få ton pr. 
transport, kan vi nu have færre 
transporter med flere ton, siger 

Komprimerer sig til besparelser
Langeland Forsyning har investeret i nyt anlæg der giver store besparelser 
på transportområdet

Lars Birk Rasmussen fra Lange-
land Forsyning. Så i stedet for 
at køre med 5-6 ton, så kan vore 
transporter nu køre med 25 ton 
eller derover. Vores anlæg er til 
for at minimere transporterne, og 
vi har budgetteret med at vi skal 
spare 300 transporter om året. 
Her kan vi sige, at vi er kommet 
godt fra start. Den første måned 
havde vi 19 mod 53 transporter, - 
altså en besparelse på 34, hvilket 
vi er meget tilfredse med.

For Langeland Forsyning hand-
ler det om at komprimere for at 

Åbningstider på genbrugs-
pladsen i Rudkøbing.

På hverdag er der åbent fra kl. 10-
18 og i weekender fra kl. 10-16.
Genbrugspladsen har åbent alle i 
dage i året på nær fem dage. Der er 
lukket juleaften, 1. og 2. juledag 
samt nytårsaften og nytårsdag.

Langeland Forsyning A/S, Nør-
rebro 207A, 5900 Rudkøbing, 
Tlf.: 63 51 68 00, lbr@langeland-
forsyning.dk / www.langeland-
forsyning.dk   

minimere transporter. Anlægget 
er også bygget til, at det frem-
over kan klare yderligere områder 
(fraktioner) i affaldssorteringen. 
Allerede nu bliver også pap og pa-
pir komprimeret. Det kommer fra 
en sideliggende koldhal, hvorfra 
det med transportbånd føres fra 
hal til komprimering. Koldhallen 
er bindeleddet mellem genbrugs-
pladsen og omlasteren.
Det er allerede nu meningen, at 
også småt brandbart fremover 
skal via koldhallen til kompri-
mering, og hallen er bygget med 
yderligere plads, så også andre 

fraktioner kan komme denne vej.
 
- Vi skal være så effektive som 
muligt til mindst mulige omkost-
ninger. Vi skal hele tiden se hvor 
vi kan gøre det bedre og skabe 
mindre omkostninger. Her skal vi 
sørge for at genanvende vores res-
sourcer så meget som muligt. Det 
første mål er, at vi med hushold-
ningsaffaldet når at udsortere 50 
% til genanvendelse i 2022, - og 
der kommer også forskellige krav 
fra EU. Blandt andet i 2035 skal 
65 % af alt affald sorteres fra til 
genbrug.
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Her på Bygaden 35 i Tullebølle, 
beskæftiger vi 6 mand, som alle er 
uddannet inden for smede og ma-
skine faget. Alle med baggrund i 
servicearbejde, ja, flere er faktisk 
uddannet her i selv samme byg-
ninger, som rustfri klejnsmede, 
ved det tidligere Hammerum fa-
brik.

Rustfri Industri Service ApS, 
som navnet antyder, er det service 
som er i højsædet. Vi beskæftiger 
os med nogle af følgende emner: 
rustfri procesanlæg (tanke, rør, 
ventiler) og maskineri (snegle, 
transportbånd, pumper). Det er 
både til fødevareproduktion og til 
andre produktionsformer, hvor 
rustfri bearbejdning er påkrævet.
Vi tilbyder også svejsning, klip 
og buk som underleverandør, og 
udlejning af mandskab. Almin-

deligt ”sort” smedearbejde som 
f.eks. svejsning og opbygning af 
maskinkonstruktioner.

Ja, i vores fabrikshaller har vi mu-
lighed for at jonglere med større 
konstruktioner, uden at risikere at 
ramme loftet. Med mere end 2000 
m2 fabrikshal, er der god plads for 
de pt. 6 mand, at boltre sig på.

Vi håber inden længe, at kunne 
tilbyde en rustfri lærling velkom-
men, og dermed gøre vores til at 
smedeuddannelsen kan foregå lo-
kalt på Langeland. Ikke at arbej-
det kun foregår i egne bygninger. 
Nej, vi køre over hele landet, alt 
efter hvilken opgave vi er i gang 
med. Så kommer man i lære ved 
os, kan man aldrig vide, hvad da-
gen bringer af spændende opga-
ver.

I ordet ”service” ligger vi også 
vægt på samarbejde. Samarbejde 
med vores kunder, men også med 
vores kollegaer. Vores søstersel-
skab Maskinfabrikken.dk ApS er 
også en servicevirksomhed. Her 
er det maskinbearbejdning som 
er i fokus. Det drejer sig både om 
CNC dreje og fræs, men også i høj 
grad om det manuelle arbejde.  
Maskinfabrikken.dk ApS beskæf-
tiger 12 maskinarbejder og en 
smed. Her fremstilles maskindele 
i alle former for materialer, ”stål, 
krom stål, støbejern, bronze og 
plastmaterialer”. Materialer med 
sporbarhed og med certifikater. 
Fuldt ud som i Rustfri Industri 
Services produktion.

Alle mand, er sammen med  
Rustfri Industri Service ApS klar 
over fordelen ved at arbejde sam-

men. Sammen kan vi klare de op-
gaver, som vores kunder har behov 
for. Sammen vil vi levere service, 
som vi selv gerne vil ha´ den. Vo-
res know how og fælles passion, 
vil danne rammen om et godt sam-
arbejde.

Samarbejde som strækker sig 
fra ”Udkants Danmark” og lige 
så langt øjet rækker. De, i alt 
18 mand som Rustfri Industri  
Service ApS, Tullebølle på Lange-
land og Maskinfabrikken.dk ApS, 
Stenstrup, Sydfyn råder over. Vil 
alle yde deres bedste for at ud-
føre service. Service for kunden, 
så derfor ser vi frem til at høre 
fra jer, kontakt værkstedet ved  
Danny Kofod dk@r-i-s.dk eller 
projekter ved Christian Egemose 
ce@r-i-s.dk. siger Bo Pedersen.  

Rustfri Industri Service ApS
Er en nystartet virksomhed i hjertet af Tullebølle på Langeland. Bo Pedersen, 

har overtaget bygningerne, maskiner og inventar efter det tidligere CE Rustfri. 

Maskinfabrikken.dk ApS 
Maskinfabrikken.dk ApS    Tværvej 23   5771 Stenstrup 
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  

www.maskin-fabrikken.dk 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 

LØRDAG - SØNDAG: LUKKET

WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Langå træpilleovne
• effektive
• økonomiske
• støjsvage

Fra kr. 

8.500,- 
inkl. moms

DB|V VS ApS ·  Svendborg Landevej  42 ·  5874 Hesselager  ·  T l f. :  40 87 22 22 ·  info@dbv vs .dk ·  w w w.dbv vs .dkDB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.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
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konstruktioner, uden at risikere at 
ramme loftet. Med mere end 2000 
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men, og dermed gøre vores til at 
smedeuddannelsen kan foregå lo-
kalt på Langeland. Ikke at arbej-
det kun foregår i egne bygninger. 
Nej, vi køre over hele landet, alt 
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med. Så kommer man i lære ved 
os, kan man aldrig vide, hvad da-
gen bringer af spændende opga-
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I ordet ”service” ligger vi også 
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med vores kunder, men også med 
vores kollegaer. Vores søstersel-
skab Maskinfabrikken.dk ApS er 
også en servicevirksomhed. Her 
er det maskinbearbejdning som 
er i fokus. Det drejer sig både om 
CNC dreje og fræs, men også i høj 
grad om det manuelle arbejde.  
Maskinfabrikken.dk ApS beskæf-
tiger 12 maskinarbejder og en 
smed. Her fremstilles maskindele 
i alle former for materialer, ”stål, 
krom stål, støbejern, bronze og 
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sporbarhed og med certifikater. 
Fuldt ud som i Rustfri Industri 
Services produktion.

Alle mand, er sammen med  
Rustfri Industri Service ApS klar 
over fordelen ved at arbejde sam-

men. Sammen kan vi klare de op-
gaver, som vores kunder har behov 
for. Sammen vil vi levere service, 
som vi selv gerne vil ha´ den. Vo-
res know how og fælles passion, 
vil danne rammen om et godt sam-
arbejde.

Samarbejde som strækker sig 
fra ”Udkants Danmark” og lige 
så langt øjet rækker. De, i alt 
18 mand som Rustfri Industri  
Service ApS, Tullebølle på Lange-
land og Maskinfabrikken.dk ApS, 
Stenstrup, Sydfyn råder over. Vil 
alle yde deres bedste for at ud-
føre service. Service for kunden, 
så derfor ser vi frem til at høre 
fra jer, kontakt værkstedet ved  
Danny Kofod dk@r-i-s.dk eller 
projekter ved Christian Egemose 
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Rustfri Industri Service ApS
Er en nystartet virksomhed i hjertet af Tullebølle på Langeland. Bo Pedersen, 

har overtaget bygningerne, maskiner og inventar efter det tidligere CE Rustfri. 

Maskinfabrikken.dk ApS 
Maskinfabrikken.dk ApS    Tværvej 23   5771 Stenstrup 
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ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 

LØRDAG - SØNDAG: LUKKET

WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT
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Fra kr. 

8.500,- 
inkl. moms

DB|V VS ApS ·  Svendborg Landevej  42 ·  5874 Hesselager  ·  T l f. :  40 87 22 22 ·  info@dbv vs .dk ·  w w w.dbv vs .dkDB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
 WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT
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- Bor man ikke i et fjernvar-
meområde, men opvarmer hu-
set eller virksomheden med et 
oliefyr, så er det nok nu, man 
skal overveje at gå over til 
træpiller, siger Henrik Bjerg-
gaard Hansen fra Højlund 
Mølle. 
- Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller, 
siger Henrik Bjerggaard Han-
sen fra Højlund Mølle, der har 
hovedafdeling i Gudbjerg og 
afdelinger i Faaborg, Årslev, 
Haarby og Aarup.
- Udfasningen af oliefyr har 
stået på i flere år, og med de 
nye klimamål skal det allerede 
være slut at fyre med olie om 
en halv snes år. 

Udfasning af oliefyr:

Brug træpiller i stedet for olie
Henrik Bjerggaard Hansen 
peger på, at udenfor fjernvar-
meområderne er et fyr til træ-
piller ofte en billigere inve-
stering end en varmepumpe, 
og at investeringen øger ejen-
dommens værdi på både kort 
og længere sigt.
- En anden fordel ved pillefyr 
er, at de kan levere den samme 
fremløbstemperatur til radia-
torerne, som det gamle oliefyr 
gør. Det betyder, at det med 
stor sandsynlighed ikke er 
nødvendigt at udskifte radia-
torerne.

Plads til fyr og piller
- Dog kræver løsningen, at 
man har plads til både fyr 
og et lager af træpiller, og så 
skal man også være indstillet 
på lidt arbejde med at fylde 

magasinet cirka en gang om 
ugen. 
Man kan mindske arbejds-
byrden ved sætte en silo op til 
træpillerne, som forbindes til 
fyret. Så kører det automatisk 
og kræver kun, at man et par 
gange om året skal blæse træ-
piller i siloen.

God start på fyringssæsonen
For Højlund Mølle er fyrings-
sæsonen startet for et godt 
stykke tid siden. Deres faste 
kunder på Fyn og i trekants-
området har for længst bestilt 
træpiller. 
- Der er stor interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leve-
rer til private, til landbrug og 
andre virksomheder og skoler, 
fortæller Henrik Bjerggaard 
Hansen. 

 - Det er vi naturligvis glade 
for. Det betyder, at vi i god tid 
kan tilrettelægge leveringer 
af de afgiftsfrie træpiller. si-
ger Henrik Bjerggaard Han-
sen. Vi leverer nemlig gratis 
inden for otte dage, og vi er 
derfor også logistisk sparsom-
melige på CO2-regnskabet.
Højlund Mølle har aftale med 
en vognmand, der har en gaf-
feltruck bagpå, som kan afle-
vere pillerne efter kundernes 
ønsker. Til landbrug og indu-
stri er der leverancer på op til 
50 tons. 
Kunder kan også selv hente 
træpiller på Højlund Mølles 
afdelinger, uanset om det dre-
jer sig om en enkelt sæk, sæk-
ke læsset på paller eller hele 
læs piller.  

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

Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Besøg voresshowroomFyns største 
Idealcombi-udstilling 
med energirigtige 
vinduer og døre

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

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning
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Nu er fremtidens 
synsundersøgelse her.
Perfekt tilpassede briller.
ZEISS VISUFIT 1000

ZEISS VISUFIT 1000
Vi giver dig perfekt tilpassede briller 
med den seneste teknik fra ZEISS.

• Ved hjælp af ni forskellige kameraer og 45      
 millioner fokuspunkter justeres glassene perfekt i   
 stellene. 

• Du kan se og sammenligne forskellige briller i en   
 180 graders visning.

Få din 

egen 

avatar! 

www.zeiss.dk/vision

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

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

Det mest innovative og præcise udstyr til 
opmåling og udmåling af markedets vel nok 
bedste brilleglas.

VISUFIT 1000 er udstyret med 9 individuelle 
kameraer der tilsammen giver 45 millioner 
målepunkter.

Den laver en 3D scanning af dit ansigt, hvilket 
på sigt giver oceaner af muligheder, det 
bliver ikke bedre.

DIN GEVINST er op til 40 % optimering af 
brilleglassets optiske zoner.

Vi er meget glade for at arbejde med dette 
nye måleudstyr.

Så book allerede nu en tid til 
synsundersøgelse på  
www.nytsyn.dk/svendborg og vær en 
af de første i det teknologiske vidunder.

Det bedste til dine øjne hos NYT SYN 
Wichmann optik

Wichmann Optik bygger på mere end 30 års 
konstant, positiv udvikling og erfaring

VERDENSNYHED 
ZEISS VISUFIT 1000 



Ejendomsmægler Jens Storm og 
Jeanette Dubourg, der hver har 
over 20 års erfaring i branchen, 
ved hvad der rører sig på ejen-
domsmarkedet og har fingeren på 
pulsen med hensyn til markeds-
udviklingen. De har stor viden 
om salg af alle typer boliger i det 
sydfynske og har beskæftiget sig 
med vurdering og salg af alle ejen-
domstyper fra villaer, rækkehuse, 
ejerlejligheder, andelsboliger til 
mindre landbrug og sommerhuse.
Ambitionen med at starte et ejen-
domsmæglerfirma har været at 

have kunden i centrum med fokus 
på tillid og at levere et godt solidt 
håndværk.     

”Vi skiller os ud ved at være et lille 
uafhængigt mæglerkontor uden 
kædetilknytning, det betyder at 
vi kun samarbejder med dem, som 
vores kunder ønsker, skal være en 
del af deres bolighandel. Vi giver 
en seriøs og reel rådgivning, uden 
at skulle varetage særinteresser. 
Samtidigt kan vi det samme som 
alle kædemæglere, men har nok 
lidt bedre tid til den enkelte. Vi 

arbejder udelukkende for kunden 
og rådgiver udelukkende til deres 
fordel.” fortæller indehaver Jea-
nette Dubourg.  

”Udover Jeanette og mig, der ud-
adtil er de kendte ansigter, tæller 
personalestaben en ejendoms-
mægleruddannet sagskoordina-
tor samt en praktikant. Det gør, 
at vores kunder kan være sikre på 
at blive mødt af de samme kendte 
ansigter, når de besøger butikken 
og vil have den samme kontakt-
person tilknyttet gennem hele 

forløbet”, fortæller Jens Storm.  
Et boligkøb er for mange menne-
skers vedkommende den største 
beslutning i deres liv. Der er altså 
ikke kun mursten, men også følel-
ser inde i billedet. Derfor er det 
også vigtigt for os som ejendoms-
mæglere, at vores kunder har til-
lid til, at vi aldrig går på kompro-
mis, men tværtimod går et ekstra 
stykke vej for at gennemføre 
handlen til deres tilfredshed. Vi 
ønsker at skabe tillid og tryghed 
hele vejen igennem forløbet - både 
før, under og efter.  

STORM & DUBOURG
Siden ejendomsmæglerne 

Jens Storm og Jeanette Dubourg Hansen 
i januar åbnede dørene til 

ejendomsmæglerfirmaet Storm & Dubourg, 
har der været fuld fart på forretningen  
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Klassisk Rengøring ApS -  Grønnemosevej 20D – 5700 Svendborg  
Tlf. 60 62 10 48 -  info@klassiskrengoering.dk - www.klassiskrengoering.dk

Vi er 
flyttet i 

nye lokaler

Vores 
medarbejdere 

er vores 
vigtigste 

ressource

Erhvervs-
kunder

Grøn 
smiley

1-2_Klassisk Rengøring_9-19a.indd   1 29/10/2019   16:13
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VI HOLDER ÅBENT
ALLE HVERDAGE KL. 9.00 - 17.30
SAMT LØR-, SØN- OG HELLIGDAGE KL. 9.00 - 16.00

XL-BYGGECENTER · NYBORGVEJ 2 · 5700 SVENDBORG
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NY SKROTNINGSPRÆMIE PÅ 
BRÆNDEOVNE

Skrotningspræmieordningen træder i kraft  
pr. 1. februar 2019, hvor ejere af ældre brænde-

ovne fra 1994 eller tidligere, kan få udbetalt 
2.000 kr. samt 215 kr. til skorstensfejerens 

attest, hvis de vælger at skrotte eller udskifte 
brændeovnen til en nyere model.

SPØRG 
OLE

SPØRG 
GITTE

SPØRG 
JESPER

SPØRG 
OLE

Stort udvalg i brænde-
ovne fra Varde og Morsø

Husk vi toner din maling 
i lige den farve du ønsker 

GRATIS

Kom ind og få inspiration 
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Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 Svendborg

08 Tøsingen · November · 8. Årgang

Kunstnerne på Tåsinge åbner igen i år deres atelierdøre og 
byder  publikum velkommen med særlige arrangementer.

Åbne Atelierdøre  
på Tåsinge

A F  C H R I S T I A N  DA N  J E N S E N

Det er blevet et af de helt 
store tilløbsstykker, når 
Tåsinges mange kunstnere 

hvert år inviterer til Åbne Ateli-
erdøre. De foregående år har det 
været godt besøgt med de mange 
oplevelser som arrangementet 
byder på.  
- Både publikum og kunstnerne 
sætter stor pris på mødet og sam-
talen ved Åbne Atelierdøre, så vi 
glæder os rigtig meget til igen i 
år at ’slå dørene op’, siger Anette 
Bøtter fra kunstnersammenslut-
ningen Tøsingerne.
20 kunstnere og kunsthåndværke-
re på Tåsinge glæder sig i år til at 
modtage besøgende, når de d. 17. 
og 18. november kl. 11-17 åbner 
deres atelierdøre for publikum. I 
denne weekend er det muligt for 
folk at drage rundt og opleve den 
smukke ø og få en hyggelig snak 
med kunstnerne om deres teknik 

og udtryksmåde. De deltagende 
kunstnere og kunsthåndvær-
kere udgør tilsammen et bredt 
udsnit af det kunstneriske liv på 
Tåsinge. Hos kunstnerne er der 
mulighed for at erhverve større 
og mindre unikaværker; der er 
gode gaveideer, postkort m.m.  
På hjemmesiden www.tåsinge-
kunst.dk kan man få yderligere 
oplysninger og se rutekortet. Fol-
dere vil også orientere publikum 
om begivenheden.

Weekendens særlige 
arrangementer byder på:
Glasblæsning af unikaglas hos 
Glasmagerne lørdag kl. 13 – 14
Rakubrænding hos Jette Sissi og 
Tony Briffa. Tag del i processen 
og se hemmelighederne i hjertet. 
Lørdag kl. 15
Havekoncert hos Britta Kristensen 
og Peter Brusendorff. Favoritor-

kestret giver koncert. Søndag kl. 
13.30
Art and Jazz. Kragekær Kunstsko-
le/ Mai-Britt Schultz. Et maleri ska-
bes sammen med Det hemmelige 
jazzorkester. Søndag kl. 15
Galleri Bak. Blandt alle weeken-
dens besøgende trækkes lod om 
et kunstværk. Vinderen får direkte 
besked. Søndag kl. 16.30
Kunstnerplatte. Hotel Troense. 
Pris: 169 kr. Lørdag og søndag kl. 
12 – 15

Deltagere i år
Bodil Bitze Faber, Ove Strømberg, 
Britta Kristensen, Peter Brusend-
orff, Galleri Bak, Mai-Britt Schultz, 
Poul Rasmussen, Phantasie Art v. 
Allen Lohmann, Jette Sissi & Tony 
Briffa, Liselotte Ø. Hansen, Glas-
magerne, Anne Kirstine Jensen, 
Morten Rask, Ib Høybye-Mor-
tensen, Kethe Lindegaard, Erik 
Flygenring, Anne Marie Johansen, 
Jette Hundevadt Munk, Camilla 
West og Anette Bøtter.

Der er stor travlhed hos Autolak-
Experten i Svendborg, hvor de er 
kendt for og lægger stor vægt på 
kvalitet og højt serviceniveau. De 
mærker en stigende efterspørgsel 
efter deres faglige kunnen og ek-
spertise indenfor faget med laker-
ing af køretøjer. Det betyder også, 
at de har anskaffet en autotrailer, 
så de kan hente og bringe biler for 
kunderne, og de kører overalt i det 
fynske.

Kvalitetslakering til køretøjer i det fynske
Autolak-Experten har egen autotrailer til at hente og bringe biler til lakering

- Vi gør mest i personbiler, var-
evogne og campingvogne, både for 
private og erhverv siger Christian 
Poulsen, der er faguddannet og 
som stiftede firmaet i 2007. Siden 
starten er det kun gået den rigtige 
vej, og vi er inde i en positiv ud-
vikling. Det har også betydet, 
at vi har udvidet medarbejder-
staben, så vi i dag er fem medar-
bejdere plus hustru på kontoret. 
Samtidig er der også investeret i 

et bookingsystem, hvor kunderne 
via et login selv kan bestille tid, og 
følge bilens arbejdsproces.
Autolak-Experten er kommet godt 
i gang med campingvogne, hvortil 
der også er investeret i det kræve-
de specialværktøj, der kræves til 
det arbejde. Hvis en campingvogn 
har fået en bule, - så kan de hos 
Autolak-Experten genskabe den 
struktur, som campingvognen har 
på overfladen. 
- Vi anvender kun kvalitetsmal-

ing, som er OEM godkendt af de 
forskellige bilproducenter. (OEM 
betyder, at vores maling, i henhold 
til diverse garantier, er godkendt 
til reparationslakering)
Er man på værkstedet, så bær-
er det tydeligt præg af, at der 
løbende investeres – senest er der 
indkøbt nye lifte samt sidste nye 
farvescanner. Scanneren tager 
fem billeder og ud fra disse billed-
er korrigeres opskriften på far-
ven, så den bliver helt perfekt.    

Kontakt os gerne, eller kig forbi med din bil eller campingvogn for et uforpligtende tilbud! 
Autolak-Experten ApS v/ Christian Poulsen, Aasiaatvej 7B, 5700 Svendborg, Tlf.: 21 22 77 13, info@autolak-experten.dk / www.autolak-experten.dk

Farve X-perten med store og flotte 
udstyrede butikker i Svendborg, 
Ringe og Odense er stadig stedet, 
hvor man kan købe maling af høj 
kvalitet. Men i de seneste år har 
der også været en kraftig vækst 
inden for gulve, tæpper og gardi-
ner, som Farve X-perten også altid 
har haft på repertoiret.
- Vi får stadig flere opgaver fra 
private, der har købt hus, nyt el-
ler gammelt, eller folk, der bare 
vil have frisket op på gulve, tæp-
per og gardiner og så selvfølgelig i 
stor grad også fra firmaer, fortæl-
ler Kim Hofmann, indehaver af 
Farve X-perten.
- Der er en del mindre ejendomsin-
vestorer på Fyn, som vi får mange 
opgaver for, når nyindkøbte huse 
eller lejligheder skal sættes i 

Farve X-perten:  
Stor vækst i gulve og gardiner

stand. Vi leverer også til skoler og 
idrætshaller m.m.

Vi giver et totaltilbud
-  Fremgangsmåden er den, at vi 
tager ud til kunden med en af vore 
busser, så vi på stedet kan give 
kunden et indtryk af, hvordan 
gardiner, gulve eller tæpper vil 
tage sig ud på stedet. Vi har ingen 
standardmål, men laver skræd-
dersyede løsninger med lameller, 
mørklægningsgardiner, rullegar-
diner m.m. efter kundens ønske.
- Vi giver så kunden et totaltilbud. 
Skal der også males i huset eller 
lejligheden, kan vi levere maling 
i høj kvalitet fra bl.a. Sigma, men 
de må enten selv male eller få no-
gen til det.

Bruger eksperter 
Farve X-perten sørger for alt det 
praktiske, men har samarbejde 
med dygtige håndværkere, der 
sætter gardiner op og lægger gul-
ve og tæpper. Gardinerne bliver 
fremstillet hos Faber i Odense.
Fornylig var Farve X-perten med 

på bolig- og livsstilsmessen i 
Odense, hvor de foruden det store 
udvalg inden for gardiner, tæp-
per, linoleum og gulve også kunne 
præsentere nyt inden for maling, 
bl.a. Sigmas nye, dødmatte væg-
maling, der er vaskbar. Den hed-
der sjovt nok Expert.  

07Lok aLavisen nyborgTirsdag 20. augusT 2019

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.
Tlf. 66 14 78 82
odense@farvexperten.dk

Bellinge
Brogårdsvej 4
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 24 22
bellinge@farvexperten.dk

Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk
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Ole Rømers vej 61
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Alsvej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 65 08
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.ddk
-- DDiinn mmaalliinng && guullvvlleevveerraannddøørr

• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

• Du får kvalitetsprodukter til gode priser
med god vejledning og behandling.

Vi ses hos din lokale Farve X-pert

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.

Tæppefliser fra Ege
Særdeles velegnede til
moderne kontormiljøer.
Nem installation, høj
fleksibilitet og lav vægt.

Tæpper fra Ege
Op til 10 års boliggaranti
mod gennemslid.
Fås i 12 forskellige
farver.
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SORTERINGS- OG

LAGERHAL PÅ 450 M 2

LANGELANDS
GODSTRANSPORT
LARS STJERNEGAARD . HAVNEGADE 13
5900 RUDKØBING . TLF. 62 51 11 35
STJERNEGAARD@OUTLOOK.COM

Bilpakker Fragtlager Hurtig levering Stykgods Parti-Pallegods Hellæs

Vi lever af Deres laster

- og har også lagerplads til dem...

autocentrum
ruDkøbing

- d�� �� �� ��d L����l��d� ��d��� p�����!

Spodsbjergvej 149 B

AUTOCENTRUM
RUDKØBING – TLF .62511828

Lotte Leander Jesper

Dit service team:

Bruno Andreasen
Speciale i badeværelser

Biltlf. 20 77 72 48
40 års erfaring

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, ventilatorer, pumper, gear og elværktøj.

Nye

mitlangeland.dk 23

Scooter Martin tilbyder
Danmarks STØRSTE

udvalg i
kabinescootere m.m.

Spodsbjergvej 147b, 5900 Rudkøbing. Tlf.: 2022 1888

Travlhed i TTS
og maler. En ting der altid har 
haft høj prioritet i TTS er dét at 
have mange lærlinge indenfor 
alle de i firmaet repræsenterede 
fag. På den måde udlærer vi lø-
bende svende i huset, så vi kan 
opretholde det antal medarbej-
dere, der er behov for. Netop nu er 
TTS indstillet til titlen som årets 
socialt ansvarlige virksomhed 
blandt 18 danske virksomheder – 
en nominering vi er meget glade 
for og stolte af. TTS har mange 
spændende projekter på bedding i 
2020, og vi ser fortrøstningsfuldt 
på fremtiden.”

2019 har budt på stor 
travlhed i firmaet, der 
spænder fra jord, beton 
og kloak til murer, tømrer 
og snedkerarbejde. TTS 
er netop blevet udvalgt 
og indstillet til titlen som 
årets socialt ansvarlige 
virksomhed blandt 18 
danske virksomheder 

”2019 har budt på stor travlhed 
i firmaet”, fortæller indehaver 
Leif Christiansen. ”Det gælder 
alle former for byggeri i samt-
lige kundesegmenter - fra private 
over erhvervs- og industrikunder 
til offentlige institutioner. En 
positiv tendens netop nu er, at 
private bygherrer i højere grad 
end tidligere vælger at renovere 
og energioptimere boligmassen 
– noget der skaber høj aktivitet 
i TTS. 
Vores arbejdsområde dækker hele 
Langeland og Sydfyn. Specielt i 
sidstnævnte lokalområde skaber 
renoverings- og tilbygningsop-

gaver på sommerhuse stor akti-
vitet. TTS kan være behjælpelig 
med rådgivning og planlægning - 
lige fra de første tanker omkring 
renoveringen til dens praktiske 
udførelse og aflevering. Vores 
speciale er totalløsninger. Her-
med imødekommer vi et stort 
ønske fra hele kundekredsen om, 
at vi koordinerer renoverings-
processen indenfor alle fag. TTS 
beskæftiger en dygtig og erfaren 
arbejdsstyrke på 40 medarbej-
dere på områderne jord, beton, 
murer, tømrer og snedker. Dertil 
kommer en række gode samar-
bejdspartnere indenfor vvs, el 

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

1-2_TTS_9-19p.indd   1 28/10/2019   10:14

18



Travlhed i TTS
og maler. En ting der altid har 
haft høj prioritet i TTS er dét at 
have mange lærlinge indenfor 
alle de i firmaet repræsenterede 
fag. På den måde udlærer vi lø-
bende svende i huset, så vi kan 
opretholde det antal medarbej-
dere, der er behov for. Netop nu er 
TTS indstillet til titlen som årets 
socialt ansvarlige virksomhed 
blandt 18 danske virksomheder – 
en nominering vi er meget glade 
for og stolte af. TTS har mange 
spændende projekter på bedding i 
2020, og vi ser fortrøstningsfuldt 
på fremtiden.”

2019 har budt på stor 
travlhed i firmaet, der 
spænder fra jord, beton 
og kloak til murer, tømrer 
og snedkerarbejde. TTS 
er netop blevet udvalgt 
og indstillet til titlen som 
årets socialt ansvarlige 
virksomhed blandt 18 
danske virksomheder 

”2019 har budt på stor travlhed 
i firmaet”, fortæller indehaver 
Leif Christiansen. ”Det gælder 
alle former for byggeri i samt-
lige kundesegmenter - fra private 
over erhvervs- og industrikunder 
til offentlige institutioner. En 
positiv tendens netop nu er, at 
private bygherrer i højere grad 
end tidligere vælger at renovere 
og energioptimere boligmassen 
– noget der skaber høj aktivitet 
i TTS. 
Vores arbejdsområde dækker hele 
Langeland og Sydfyn. Specielt i 
sidstnævnte lokalområde skaber 
renoverings- og tilbygningsop-

gaver på sommerhuse stor akti-
vitet. TTS kan være behjælpelig 
med rådgivning og planlægning - 
lige fra de første tanker omkring 
renoveringen til dens praktiske 
udførelse og aflevering. Vores 
speciale er totalløsninger. Her-
med imødekommer vi et stort 
ønske fra hele kundekredsen om, 
at vi koordinerer renoverings-
processen indenfor alle fag. TTS 
beskæftiger en dygtig og erfaren 
arbejdsstyrke på 40 medarbej-
dere på områderne jord, beton, 
murer, tømrer og snedker. Dertil 
kommer en række gode samar-
bejdspartnere indenfor vvs, el 

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

1-2_TTS_9-19p.indd   1 28/10/2019   10:14

 39

Kompromiløs udlejning 
til fest

Askov Udlejning  
leverer alle e�ekter 

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

kvaliteten

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

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

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

Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

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

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

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

MesterPERS AUTO
Vi har byens mest moderne værksted

Mjølbyvej 6
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 55 56
www.persauto.dk
persauto@persauto.dk

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

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

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

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

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

3-års garanti på reservedele og dæk Følg os på 

Fordelskunde 
får 5% i rabat

• 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

• Reparation og servicering af el og hybrid biler

3-ÅRS GARANTI 
PÅ RESERVEDELE OG DÆK

Nu med 
onlinebooking
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Står man med et projekt i forbin-
delse med renovering eller nybyg-
geri og har brug for faglig erfaren 
kompetence indenfor tømrerfag-
et, - så kan man roligt henvende 
sig til Jørgen ś Tømrer- og Sned-
kerforretning. Det er en solid 
virksomhed, der bygger på det 
gode håndværk og som nu kører 
på det syvende år. Virksomheden 
arbejder primært på Langeland 
og Strynø, - men når opgaverne 
er til det, så kommer de også til de 
opgaver, og har blandt andet haft 
opgaver på Sjælland.
- Jeg gik selvstændig sent, - men 
har ikke fortrudt, siger Jørgen 
Hansen. Jeg er glad for, at jeg 
startede, og det er gået rigtig 

Stor travlhed på Langeland
Jørgen ś Tømrer- og Snedkerforretning har haft travlt fra dag ét 
med mange gode trofaste kunder

godt. Der er godt gang i det, og det 
har jeg haft fra dag et.
- Vi har rigtig mange kunder i 
sommerhusområdet ved Stoense 
Havn. De bruger os meget. I øjeb-
likket er vi ved at afslutte et stort 
tagprojekt i Rudkøbing samt en 
tilbygning til sommerhus i Ris-
tinge, og så skal vi ellers i gang 
med et nyt tagprojekt i Tranekær. 
Ellers har vi rigtig mange vin-
dues og dørudskiftninger rundt 
omkring.
I øjeblikket beskæftiger firmaet 
yderligere to medarbejdere, og de 
kan se frem til beskæftigelse i det 
nye år også hvor ordrebogen alle-
rede er godt fyldt op.
Er der brug for hjælp til at få lavet 

tegninger, så har Jørgen Hansen 
et godt samarbejde med sønnen 

Simon, der er uddannet tømrer og 
byggetekniker.  

v/Jørgen Hansen, Stoense Udflyttervej 16, 5953 Tranekær
Tlf.: 62 55 11 89 / 25 14 89 04, jts-hansen@hotmail.com / www.jts-hansen.dk

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

Åben hele året

Tilbud: 1. okt - 31. marts
2x1/2 kylling á 500 gr. 
med pommes frites 

kr. 155,00

Smørrebrød
Se udvalget på vores hjem-
meside. www.ø-cafeen.dk
(bestilles dagen før)

Vi tilbyder også Take Away - ring og bestil, så er det klar når du kommer. 
Åbningstider: 11-19 alle dage (lukket 24. - 31. december begge dage inkl.)

Café & grill-retter - 
alt er hjemmelavet!

Depot Svendborg
 Islandsvej 11 · 5700 Svendborg  

www.depot-svendborg.dk · 70 22 46 11
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Grundstenen for Dagli´Brugsen 
Tullebølle er andelsbevægelsen, 
og det lever de helt efter. Det er 
en selvstændig butik ejet af med-
lemmerne, men helt naturligt med 
i Coop med de fordele det også gi-
ver.
- Det der er i vores butik er, at det 
medlemmerne giver, - det giver vi 
tilbage igen, siger uddeler Henrik 

I Tullebølle er sammenholdet stærkt
Dagli´Brugsen Tullebølle støtter og investerer i lokalsamfundet

Andersen. Jeg er ansat til at vare-
tage medlemmernes interesser, og 
de skal have så meget tilbage som 
muligt. Så vi handler ind, så med-
lemmerne kan få det billigst mu-
ligt, og ellers støtter vi op lokalt.

Butikken har også en grøn profil 
med smagen i højsædet, og det be-
tyder blandt andet, at de bruger de 

lokale leverandører på frugt- og 
grøntsagsområdet i den udstræk-
ning, det er muligt. Det handler 
i butikken om produkter med god 
smag.

En stor post i butikken er omkost-
ningerne på energi, og er der også 
blev sat ekstra ind med investe-
ring til at mindske den post. 
- Vi har investeret i solcelleanlæg, 
som på sigt er med til at forbedre 
økonomien. Det vi producerer, for-
bruger vi også selv. Ligeledes har 
vi lavet energispareinvestering 
både med lys og køl, så vi også 
sparer her. Vi skaber besparelser 
og mindsker vores omkostninger, 
og det hele naturligvis til vores 
medlemmers fordel, hvor vi med 
mindre driftsomkostninger kan 

tilbyde bedre priser og støtte mere 
op i lokalsamfundet.
Dagli´Brugsen Tullebølle støtter 
også op lokalt, - både til forenings-
livet som også til at skabe et godt 
lokalsamfund, hvor borgerne føler 
sammenholdet. Som en del af støt-
ten lokalt, så har de på nuværende 
tidspunkt også investeret i to æl-
dreboliger, som giver mulighed 
for at fastholde ældre mennesker 
i byen.   

Dagli´Brugsen Tullebølle, Annexstræde 1, 5953 Tranekær, 
Tlf.: 62 50 12 30, 06365@coop.dk / www.coop.dk

1-2_TulleBrugsen_9-19p.indd   1 28/10/2019   16:39

 21



Godt malerarbejde gør hele forskellen
Leder du efter en god og billig maler fra et professionelt malerfirma?

 Malermester Flemming Larsen er det lokale malerfirma i Svendborg  
Kommune, men vi har også kunder fra blandt andet Ringe, Nyborg  

og mange andre nærliggende byer.  Vi spartler, maler og udfører  
alle andre former for malerarbejde for private og erhverv.

Struwestræde 3, Thurø, 
5700 Svendborg,
Tlf.: 62 20 50 43
 

Brogade 29 
5700 Svendborg
Tlf.: 20 85 33 47 

www.thuroebageri.dk       Vi glæder os til at se dig        mail@thuroebageri.dk

Det er populært med træ og ikke 
mindst trægulve, der ikke kun 
er nødvendige som funktion men 
også dekorative, når de behand-
les ordentligt. Det ved de hos 
Linda ś Gulvfirma, hvor de laver 
alt i trægulve og træterrasser, - 
alt med renovering, slibning og 
rigtig efterbehandling, så gulvet 
fremstår som nyt.

Linda Weber Hansen, der også 
driver Lindas Malerfirma, havde 

Linda er aktiv på trægulvet
Den nye afdeling med Linda ś Gulvfirma er kommet rigtig godt fra start

længe haft tanken om at starte 
en gulvafdeling, - og her kan man 
sige, at hun gav sig selv en jubi-
læumsgave, da hun den 1. april 
kunne fejre 10 års jubilæum med 
Lindas Malerfirma, der i øvrigt 
beskæftiger 12 gode medarbej-
dere. Det blev nemlig dagen hvor 
tanken var ført ud i livet, og 
Linda ś Gulvfirma så dagens lys.

- Det gav god mening, at vi hos 
vore kunder, hvor vi laver både 

lofter og vægge, - også kan slutte 
af med at lave gulvet, siger Linda 
Weber Hansen. Jeg har ansat Tim 
Finsen, som er en rigtig dygtig 
gulvmand med 18 års erfaring, og 
han har haft travlt siden starten. 
Kunderne har taget godt imod det 
nye tilbud, og der er allerede så 
travlt i gulvfirmaet, at der skal 
ansættes yderligere en gulvmand.

- Vi kører over hele landet, siger 
Tim Finsen. Selvfølgelig på Fyn 

Tværvej 27B, 5700 Svendborg, Tlf.: 22 77 91 48, lindasmalerfirma@gmail.com / www.lindamaler.dk 

og alle øerne i det sydfynske øhav. 
Men vi har også opgaver både i Jyl-
land og på Sjælland. Når det gæl-
der arbejdsopgaverne, så arbejder 
vi i gulvfirmaet meget fleksibelt 
og kan som i malerfirmaet lide at 
servicere vore kunder.

Der arbejdes i øjeblikket på at få 
lavet og etableret en serviceaftale 
til pleje og vedligeholdelse af gul-
vene.  

Lindas Gulvfirma

1-1_Lindas_9-19p.indd   1 25/10/2019   13:39

Giv dit Ikea-køkken et 
eksklusivt og personligt look

Besøg også vores showroom på Fyn 
for at se hele udvalget og 

finde yderligere inspiration.

Start med 
at overveje 
hvordan dit nye 
køkken skal se 
ud og hvordan 
indretningen 
skal være.
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Kenneth Skipper 
kesk@faa.dk

Svendborg: Efter 32 år som 
lønmodtager havde Jill Fo-
ged fra Tåsinge lyst til at prø-
ve noget nyt - og gjorde no-
get ved det.

Hun sagde sit faste job hos 
Svendborg Skilte op og kun-
ne den 16. april 2012 kalde 
sig selvstændig erhvervsdri-
vende med firmanavnet Syd-
fyns Stempel & Gravering på 
visitkortet.

Og selvom Jill Foged fore-
tog sit karriereskift i kølvan-
det på den dengang buldren-
de finanskrise, og det var lidt 
af en satsning, er det faktisk 
kun gået fremad.

- Det er gået fantastisk. Da 
jeg startede, hjalp min datter 
til 20 timer om ugen. I dag er 
vi fire fuldtidsansatte, siger 
Jill Foged og tilføjer, at hun 
udover de mere gængse pro-
dukter som stof- og folietryk 
også har succes med de mere 
nicheprægede opgaver.

Det er nemlig blevet popu-
lært og lidt af et modefæno-
men at få graveret initialer i 

champagneglas som gave til 
bryllupspar, der også får en 
flaske Asti i stedet for en bu-
ket blomster.

- Og så har jeg lige lavet de 
her, siger hun og fremviser 
to Zippo-lightere, også med 
initialer.

En del af succesen skyldes 
ifølge Jill Foged, der også ar-
bejde fuld tid i sin butik, sat-
ser på mindre opgaver for 
guldsmede.

- Vi er ikke gearet til at pak-
ke biler ind eller lave store fa-
cader. I stedet tager vi os gla-
deligt af fru Hansen, der li-
ge skal have graveret noget 
gammelt bestik til en kon-
firmand. Vi holder af de små 
kunder, og så laver vi rigtig 
meget graveringsarbejde for 
guldsmede, siger hun.

Må prioritere i sin fritid
Jill Foged stammer fra Skov-
balle på Tåsinge og er den 
midterste af tre søstre. Hun 
er gift med Arne, som hun 
har børnene Jesper og Lin-
da med.

Fire børnebørn er det og-
så blevet til, og foreløbig er 

15-årige Jeppe den eneste, 
der er gammel nok til at hjæl-
pe til på værkstedet.

Derudover har Jill Foged 
flere interesser især på det 

sportslige område, aerobic, 
cykling og løb, men der er 
ikke helt samme tid til den 
slags som før karriereskiftet.

- Det kniber det lidt med, 

og der er ikke tid til så me-
get sport, siger hun, i øvrigt 
med udsigt til et snarligt for-
år præget af teater.

Holder fast  
i de skrå  brædder
Til gengæld lægger Jill Foged 
stadig kræfter i dilettantfore-
stillingerne i Bjerreby For-
samlingshus, hvor hun ofte 
har optrådt i hovedroller på 
de skrå brædder.

Den næste forestilling og 
lystspil er på plakaten i fe-
bruar og hedder ”Kærlighed 
og buler i bilen”, og når for-
beredelserne går i gang i det 
nye år, er det med Jill Foged 
i rollen om instruktør og de 
andre på scenen.

Jill har fuld tryk på forretningen
For syv år siden skiftet Jill Foged status fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende 
udi skilte, gravering og tøjtryk. i dag har hun tre fuldtidsmedarbejdere.

Jill Foged tog en chance og 
sprang ud som selvstændig 
i 2012. Det er gået godt, og 
hun har nu inklusive sig selv 
fire fuldstidsbeskæftigede i 
Sydfyns Stempel & Gravering. 
Her ses hun i selskab med 
barnebarnet Jeppe, der også 
hjælper til. Foto: Kenneth 
Skipper

ÅBENT HUSÅBENT HUSÅBENT HUS
Velkommen tilVelkommen til

Lørdag d.26. okt. Kl.10-13 Søndag d.27. okt. Kl.11-16

Vi forhandler nu Hobby Autocampere

Søndag åbner vi dørene i campingcentret kl.11 og er klar til at præsentere nyheder.
Gode ÅbentHus tilbud på nye/brugte campingvogne

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Svendborg Camping Center A/SSvendborg Camping Center A/SSvendborg Camping Center A/S
Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 7007

www.svendborgcampingcenter.dk

NYHED
NYHED
NYHED

Kom og se de første nye Autocampere fra Hobby, hvor vi præsenterer dem lørdag kl. 10-13 på:
KAMMERATERIET, Frederiksøen, Svendborg (denne dag er der lukket på campingcentret)

Sammen med lavere priser og nye 
attraktive størrelser og indret-
ninger på bilerne er ønsket om en 
autocamper mere opnåeligt for 
mange.
Arno Kristensen startede i cam-
pingbranchen i 1983 og har siden 
2002 sammen med hustruen Ma-
rianne etableret og drevet Svend-
borg Camping Center A/S. Forret-
ningen har forhandlingen af nye 
Adria- og Hobby-campingvogne 
samt et stort udvalg af brugte 
campingvogne af alle mærker.

NYT I BUTIKKEN OG PÅ FYN
Da Svendborg Camping Center 
igennem længere tid har oplevet 

Den ultimative frihed overalt

stigende efterspørgsel efter auto-
campere, har Marianne og Arno 
Kristensen besluttet at handle 
med autocampere fra det popu-
lære tyske mærke Hobby. 
Hobby har produceret autocam-
pere fra først i 80 érne og har stor 
erfaring inden for dette segment.
Autocampere på danske nummer-
plader er i dag blevet en god inve-
stering både i kroner og øre og i 
livskvalitet.
Priserne starter ved 475.000 kro-
ner, og afskrivningerne på en ny 
autocamper er væsentlitg mindre 
end på personbiler.
Der er en rivende udvikling i nye 
pladser for autocampere både i 

ind- og udland. Pladser, der lig-
ger centralt både i bymidten, ved 
havne og i naturskønne områder.

DEN ULTIMATIVE FRIHED
- Efter Åbent Hus-weekenden 
mærker vi tydeligt interessen for 
at skifte campingvognen ud med 
en autocamper, siger Arno Kri-
stensen.
Det er ofte seniorer, der er tiltruk-
ket af de snilde og velindrettede 
biler med plads op til fire perso-
ner.
Arno Kristensen fortæller, at 
overgangen fra personbilen med 
trækkrog ikke er vanskelig.
- Man oplever den ultimative fri-

hed, når man sidder højt som i en 
af de moderne SUV-biler med et 
godt overblik. Der er ikke, som i 
campingvognene, nogle særlige 
regler for hastighed og fremkom-
melighed på blandt andet motor-
veje.
Arno Kristensen fortæller videre, 
at man uden at skulle afmelde 
autocamperen i vinterperioden 
kan parkere den og få nedslag i 
forsikringen, hvis man ikke bru-
ger den. Den er dog fortsat brand-
forsikret.

Svendborg Camping Center A/S – Porthusvænget 3 – 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 7007 – Mail: mail@svendborgcampingcenter.dk – www.svendborgcampingcenter.dk
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Svendborg Vinduer står for kva-
litet og bæredygtighed. Indeha-
verne, brødrene Lars og Jan Jen-
sen, har arbejdet med vinduer og 
døre i mere end 20 år og kender 
markedet bedre end de fleste, og 
for dem har kvalitet altid været i 
højsædet.
Svendborg Vinduer, der har til 
huse på Gotlandsvej i Svendborg, 
arbejder hovedsageligt med reno-
vering, men leverer også vinduer 
og døre til nybyggeri. De bruges 
meget af tømrermesterfirmaer og 
private husejere samt i en vis ud-
strækning af bl.a. boligforeninger 
på Fyn, men leverer også til resten 
af Danmark. 

Komposit er miljøvenlig
- Vi gør mest i vinduer og døre i 
komposit/plast, fortæller Lars 
Jensen, mens Jan tager sig at vise 

Svendborg Vinduer: 

Miljøvenlige og af høj kvalitet
vinduer og døre frem i udstillings-
området  for et par kunder.
- Komposit har en levetid et godt 
stykke ud over alle andre typer 
vinduer og døre. Komposit gulner 
og krakelerer ikke. Komposit er 
UV-bestandig og 100 pct. fri for 
svamp og råd. Ydermere bliver 
alle restprodukter under produk-
tionen genanvendt, og når  værne-
pligten udløber langt ud i fremti-
den, bliver det hele genbrugt. Det 
synes vi er vigtigt i en tid, hvor 
bæredygtig produktion er målet 
for os alle.
- Vi får fabrikeret alle vinduer og 
døre i Jylland, så det er rent dansk 
produktion. 

Skræddersyede vinduer/døre
Der er ikke noget, der hedder stan-
dardmål på vinduer her. 
- Vi leverer skræddersyede løsnin-
ger, og vores kunder kan få lige 
præcis det udseende, de er ude ef-

ter, siger de to brødre.  Hvis nogle 
er mere til alu/træ eller bare træ, 
klarer vi også det. I øvrigt er der 
også et kompositelement i alu/
træ, da der er komposit mellem 
træ og aludelen. Det forlænger 
levetiden meget, da det udsætter 
træets rådningsproces. 

Da Svendborg Vinduer mest le-
verer til renoveringsopgaver, er 
firmaet ikke så afhængigt af kon-
junkturerne.
- Der er altid behov for udskiftning 
af ældre vinduer og døre, og fremti-
den tegner lyst, slutter de to indeha-
vere af Svendborg Vinduer.  

Gotlandsvej 4, 5700 Svendborg  ·  Mail: info@svendborgvinduer.dk  ·  Tlf.: 6222 0671

Vi sørger for mere 
end bare at du 
kommer sikkert frem

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER

Frank A. Busser er et etableret solidt firma med erfarne 
chauffører, beliggende i Vejstrup på Fyn.
 Vi har stor erfaring indenfor persontransport både i ind- 
og udland, hvilket er beskrevet i oversigten under ydelser.
Indehaveren Frank Bjarne Andersen har over 17 års erfa-
ring indenfor faget som kørselsleder og er vant til at have 
mange bolde i luften.

Hvorfor vælge Frank A Busser
Hos Frank A Busser får du altid venlige, erfarne og hjælp-
somme chauffører når du lejer en bus. Vi er fleksible og 
kan ofte tilbyde både fornuftige priser og fleksible aftaler.

Det handler ikke kun om du kommer frem,  
men også hvordan og til tiden
Hos Frank A Busser gør vi meget ud af at, du som kunde 
hos os, føler dig tilpas og sikker i trafikken - og så gør vi 
det altid med et smil
Vi glæder os til at møde dig i vores busser

Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4500 + moms
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Når maden er leveret fra Benny ś 
Køkken, - så er det mad, der er 
kreeret og skabt fra bunden af 
friske gode råvarer, som så vidt 
det er muligt, er hentet fra fynske 
producenter. Mr. Superfood, som 
Benny Madsen også er kendt som, 
kender madlavningens spændende 
facetter og ved hvad der er godt 
og ikke mindst sundt. Han er tid-

ligere højt profileret Michelinkok, 
og er nu omvendt til et liv baseret 
på økologi, RenMad  og juicing. 
 
Benny Madsen blev uddannet kok 
i 2006, og har siden da arbejdet 
på anerkendte restauranter både i 
Bruxelles, London og København. 
Benny Madsen har bl.a. arbejdet i 
3 år på Michelinrestauranter, her-

under også under Gordon Ramsey. 

- Vi lever i en jungle af negativ 
energi og giftige kemikalier, si-
ger Benny Madsen. Derfor har 
jeg valgt at dedikere mit liv til, at 
finde en sund sti gennem junglen 
af dårlig livsstil og giftig mad. 
Denne vej har jeg fundet gennem 
juicing og RenMad. Kroppen kan 

helbrede sig selv, hvis bare den får 
mulighed for det, og det hjælper 
juicen med til.”

RenMad er hjemmelavet mad 
produceret af økologiske råvarer, 
uden syntetisk smagsforstær-
ker,  konserveringsmidler og mo-
dificeret stivelse.  

Lækkerier fra 
Benny’s 
Køkken

Benny Madsen har overtaget køkkenet i Svendborg Forsamlingshus på Lundevej 
hvorfra han driver virksomhed med catering du af huset, og ellers står klar som 

kok ved fester og forskellige madarrangementer

Lundevej 2J, 5700 Svendborg, Tlf.: 22 91 99 62, 
mrsuperfood@gmail.com / www.bennyskoekken.dk BENNY’S KØKKEN

1-2_Bennys Køkken_9-19p.indd   1 23/10/2019   14:30

Den gode sunde og veltilberedte 
mad er efterspurgt. Det ved Ka-
ren Grubbe også, og det er det 
hun brænder for at lave. Så med 
et stort køkken og faciliteterne 
i orden, så blev Karens Køkken 
etableret, og kører nu på andet år. 

Veltilberedt mad ud af huset og til skolerne
Karens Køkken i Øster Hæsinge er kommet godt fra start med skolemad og catering

I første omgang med levering af 
skolemad, - men nu også med mad 
ud af huset, hvor der blandt andet 
leveres til flere firmaer.
- Det er gået over al forventning, 
og jeg har ikke fortrudt, at jeg 
startede. Vi laver mad efter sæ-
son, - det gør vi meget ud, og vi ar-
bejder på at få samarbejdsaftaler 
med lokale fødevareproducenter, 
så vores råvarer altid er friske og 
af bedste sunde kvalitet.
- Vi leverer i øjeblikket skolemad 
til seks skoler i Faaborg-Midtfyn 

v/ Karen Grubbe, Øster Hæsingevej 53, 5600 Faaborg, Tlf.: 51 15 65 34, madmorkaren@gmail.com / www.karenskoekken.nu

Kommune, og vi håber naturlig-
vis, at vi løbende får flere skoler at 
levere til. Til al skolemad bruger 
vi bionedbrydeligt emballage.
Karen Grubbe er udover at være 
værtinde i Øster Hæsinge For-
samlingshus og værtinde i Svan-
ninge Sognegård, hvorfra der 
også laves mad.
Hos Karens Køkken bliver madaf-
faldet sorteret, så al spiseligt og 
bionedbrydeligt sendes videre til 
virksomhed, hvor det omdannes 
til biobrændsel.  
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Vil man forkæle sig selv eller for-
kæle en anden, eller dine medar-
bejdere med blandt andet en ga-
vekurv, så er Vinoble Ringe eller 
Vinoble Svendborg det rette sted 
at træde indenfor døren. De har 
specialiteter med alt godt til alle 
aldre, og de har næsten alt.
- Vi kan tilbyde alt i specialiteter 
lige fra kaffe og te, chokolader fra 
Konnerup og Summerbird, lakrid-
ser fra Bülow, specialøl, vine fra 
hele verden og de gode og stærke 
brands indenfor spiritus, hvor vi 
har et meget stort udvalg af de 
forskellige, siger Malou Hye Niel-
sen, der sammen med sin far Ole 
Hye Nielsen er i butikken i Svend-
borg mens hendes mor Lene Niel-
sen står for butikken i Ringe.

Delikatesser og lækkerier 
til enhver gaveløsning
Vinoble i Ringe & Vinoble i Svendborg har en bred palette af alt ønskeligt 
til den rette smagsgave

Ringe: Algade 19, 5750 Ringe. Tlf: 62 21 21 11 lene.nielsen@vinoble.dk
Svendborg: Centrumpladsen 15, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 21 12  svendborg@vinoble.dk

- Vi har et stort og bredt sorti-
ment, og vi bestræber os på, at 
vi kan tilbyde alt hvad kunderne 
ønsker, og ellers gør vi hvad vi kan 
for at skaffe det. 

Vinoble er et godt sted til gavekur-
ve, og de laver helt efter kundens 
ønsker og pris og tilbyder også at 
levere, hvis det er ønskeligt.  

Der er sket meget siden ejer og kok 
Kim Gubi Lundvaldt for cirka to 
et halvt år siden slog dørene op 
til Restaurant Resumé i Møller-
gade, hvor gæsterne blev budt til 
bords til et fast koncept med sæ-
sonmenuer tilberedt af de bedste 
råvarer. Konceptet er det samme 
og populært, - men forretningen 
er nu udviklet med egen catering-
afdeling og tæller i dag 10 kokke.

- Forespørgslen på catering og 
mad ud af huset bliver større og 
større, og derfor har vi indrettet 
vores virksomhed efter det, siger 
Kim Gubi Lundvaldt. Vi har hele 
tiden fulgt med, udviklet og byg-
get på.

- Vi har meget mad ud af huset 
og er specialiseret i også at tage 
en kok med ud, hvis gæsterne 

ønsker det. Vi kan lave en total-
løsning med en god gastronomisk 
oplevelse, hvor vi står for det hele 
og kunden får det nøjagtigt, som 
kunden ønsker det. Vi kan stå for 
alt, lige fra de helt små intime sel-
skaber på 10 personer og op til de 
helt store på flere 100 personer - vi 
har blandt andet været ude og ser-
vere mad for 600 personer. Vi ar-
bejder på en afslappet måde – men 

ambitiøst. Gæsterne skal have en 
god professionel gastronomisk op-
levelse, men i en god og afslappet 
atmosfære. 

Når det gælder catering, så kan 
menuerne bestilles både med og 
uden kok. Hvis der bestilles uden 
kok, vil der være en udførlig 
guide, der beskriver, hvordan ma-
den skal tilberedes og anrettes.  

Stigende efterspørgsel på catering 
Restaurant Resumé i  

Svendborg har etableret egen 
cateringafdeling og byder 

gæsterne til bords til en total 
gastronomisk oplevelse

LUNDEVEJ 5, 5700 SVENDBORG – TLF: 60 38 13 67 – INFO@RESTAURANTRESUME.DK – WWW.RESUMECATERING.DK
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God skole til nye og erfarne bilister
Martins Køreskole ruster eleverne gennem professionel 
og personlig individuel tilgang

Står man og skal have timer til 
kørekort til bil eller som et helt 
nyt tiltag, - også til trailer B/E, 
så kan man roligt henvende sig til 
Martins Køreskole i Svendborg, 
hvor der er god professionel hjælp 
at hente.

- Jeg har faciliteter og lokaler til 
undervisningen, - og der gives 
god individuel undervisning, som 
styrker eleverne på bedst mulig 
måde, siger kørelærer Martin 
Nielsen, der startede selvstæn-
digt op i efteråret 2018. Under-
visningen foregår som dialogba-
seret dias/tavleundervisning, da 
jeg tror, at læringen er størst på 
denne måde. Som supplement an-
vendes også it.
- Det har kun været positivt at 
starte for mig selv, for det er gået 
over al forventning. Så det har 
jeg ikke fortrudt, - og nu gælder 
det også om, at jeg fortsat holder 
mig opdateret og videreudvikler 
køreskolen og kan tilbyde en bred 
palette af muligheder til eleverne.

Martin Nielsen har gennem vide-
reuddannet sig til også at kunne 
undervise i de store kategorier 

af trailere. Han blev færdig med 
uddannelsen som storvognskøre-
lærer i sommer og har nu de første 
hold på ”tegnebrættet”, hvor det 
gælder store anhængere som he-
stetrailere og entreprenørtrailere.

Martins Køreskole modtager ele-
ver fra hele Sydfyn og dækker 
således også Langeland og Ærø. 
Skolen ligger centralt ved gågaden, 
bus- & togstation samt færgerne.  

Kullinggade 1C, 5700 Svendborg, 
Tlf.: 24 61 37 87
 info@martinskoereskole.dk
www.martinskøreskole.dk 
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Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk
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v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 · Vester Skerninge
Tlf.  62 24 22 62 · www.maxbrugtbiler.dk
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Lej en container

Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S
v/ Finn og Per Pedersen

Holmelundsvej 3 · Vester Skerninge
tlf. 6224 1781
Fax 6224 1780 . www.ulboelle.dk

Al vognmandskørsel 
udføres
•  Tanktransport  

national/international

•  Containerudlejning

•  Grus & sten leveres

•  Træ- og affaldskørsel

•  Kranarbejde

Uheld eller motorstop

Vi henter din MC overalt!

Døgnvagt 4037 7224

v/ Kurt Jensen, Møllevej 19, 
Ulbølle 5762 V. Skerninge

Tlf. 62 24 16 35, Mobil 4037 72 24
sydfynmc@post10.tele.dk

www.sydfynmc.dk

VESTER SKERNINGE
EL-FORRETNING ApS

6224
 

1790

Langegyde 3 · 5762 V. Skerninge
lev vel med el

- det klarer Arbejdshesten

Ejendoms- og rengøringsservice
tlf. 62 24 40 39 · www.arbejdshesten.dk

Rengøring og haveservice 
- til private og erhverv

Martins Tømrerforretning 
Tømrer-/Snedker-/Glasarbejde 

21937370      mail@mtomrer.dk
www.martinstømrerforretning.dk

Mail: lj@sydmf.dk

Alt malerarbejde 
udføres
 

Lars Løve 
Jørgensen
Svendborgvej 140
5762 V. Skerninge 
Tlf. 6224 2469
Fax 6224 2414
Mobil 4095 2469

GARANTI PÅ KVALITET

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  2924 3202  ·  www.ullapoulsen.dk

Du behøver måske ikke have ondt.

Zoneterapi og massage kan være netop det,
der løser op for dine smerter. 
      Vær god ved dig selv!

Av mit hoved! Zoneterapi & Massage
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EGNSFEST  Til Egnsfesten 
er det tradition at man først 
nyder den medbragte mad, 
køber lidt til ganen i baren, 
og derefter svinger kære-
sten/ægtefællen på dan-
segulvet - eller måske det 
spændende nye bekendt-
skab, man møder til festen.
Hvad enten du er single el-
ler sammen, så husk det 
dansevenlige fodtøj, for hele 
tre bands vil give hallens ly-
danlæg kamp til stregen.

After Midnight 
Dette band leverer LIVE 
musik. En musikalsk ople-
velse i særklasse. Et saftigt 

svingende dansk liveband, 
bestående af sang, tromme-
slager, to guitarister, bassist 
og pianist. Med hele seks 
musikere på scenen, er der 
garanti for fed og fyldig lyd! 
Bandet leverer den helt rig-
tige blanding af udødelige 
hits fra de sidste fem årtier. 
After Midnight er bandet til 
det kræsne publikum, der 
ønsker at se og høre, hvad 
et rigtigt professionelt live-
band formår, og de lover at 
gøre Egnsfesten til en fuld-
stændig uforglemmelig af-
ten.

John Mogensen Band
Tommy Hansen er en erfa-
ren underholder til fester 
af alle slags gennem mange 
år. For 6 - 7 år siden fandt 
han nye dybder i sit talent, 
da han spillede John Mo-
gensen i et dilettant-stykke i 
Vester Skerninge. Siden har 
han sværmet for den afdøde 
dansktop-gigant, og op-
træder jævnligt på Børsen i 
Svendborg, hvor han har den 
ære at spille på John Mogen-
sens eget klaver, som nu står 
i et særligt indrettet rum med 
minder om den store sanger.
Nu har han dannet et band 
med fire andre garvede mu-

Husk danseskoene

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for over 10 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte, Stevens & Mondraker 

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for snart 10 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte og Stevens

Werners Cykelri  

V/ Jakob Werner Petersen · Gammel Skårupvænge 11 
Tlf: 26 73 91 90 · info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk
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Werners 
Cykelri

Det går godt i bageribranchen, 
hvor forbrugerne i stigende grad 
ønsker det håndværksmæssige 
bagerbrød af høj kvalitet. Det 
mærker de også hos Thurø Bageri, 
hvor de har rigtig travlt, og hvor 
de i dag er otte medarbejdere i ba-
geriet til at kunne servicere deres 
mange kunder. Ved siden af butik-
ken på Thurø, har de også et brød-
udsalg i Svendborg samt at de le-
verer frisk brød til syv købmænd.

- Det er gået godt, og kun fremad 
hele tiden, siger bagermester Pe-

ter Hynkemejer, der sammen med 
bagermester Jacob Ryg overtog 
Thurø Bageri i 2011. De kender 
hinanden og har arbejdet sammen 
som svende i 16 år.

Siden overtagelsen har de lavet en 
del om samt også bygget til, så de 
kan dække de behov de har for at 
drive et moderne og effektivt ba-
geri. 

- Vi står for godt brød, der er lavet 
fra bunden ud fra de bedste fag-
lige bagertraditioner. Det gamle 

håndværk kommer til ret, og det 
hele laves med gode råvarer, - for 
der skal gode råvarer til det gode 
brød.

I bageriet udvikler og skaber de 
også nye produkter, så de kan 
følge den efterspørgsel kunderne 
ønsker. Et produkt er dog sikkert, 
og det er den fynske brunsviger. 
På brunsvigerens dag solgte de 
600 af de runde brunsvigere, - og 
dertil naturligvis også de almin-
delige brunsvigerstykker.  

Smagen af det gode brød
Thurø Bageri mærker 
efterspørgslen efter  
det håndværksmæssige 
kvalitetsbrød

Thurø Bageri, Struwestræde 3, Thurø, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 20 50 43, mail@thuroebageri.dk / www.thuroebageri.dk 
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God skole til nye og erfarne bilister
Martins Køreskole ruster eleverne gennem professionel 
og personlig individuel tilgang

Står man og skal have timer til 
kørekort til bil eller som et helt 
nyt tiltag, - også til trailer B/E, 
så kan man roligt henvende sig til 
Martins Køreskole i Svendborg, 
hvor der er god professionel hjælp 
at hente.

- Jeg har faciliteter og lokaler til 
undervisningen, - og der gives 
god individuel undervisning, som 
styrker eleverne på bedst mulig 
måde, siger kørelærer Martin 
Nielsen, der startede selvstæn-
digt op i efteråret 2018. Under-
visningen foregår som dialogba-
seret dias/tavleundervisning, da 
jeg tror, at læringen er størst på 
denne måde. Som supplement an-
vendes også it.
- Det har kun været positivt at 
starte for mig selv, for det er gået 
over al forventning. Så det har 
jeg ikke fortrudt, - og nu gælder 
det også om, at jeg fortsat holder 
mig opdateret og videreudvikler 
køreskolen og kan tilbyde en bred 
palette af muligheder til eleverne.

Martin Nielsen har gennem vide-
reuddannet sig til også at kunne 
undervise i de store kategorier 

af trailere. Han blev færdig med 
uddannelsen som storvognskøre-
lærer i sommer og har nu de første 
hold på ”tegnebrættet”, hvor det 
gælder store anhængere som he-
stetrailere og entreprenørtrailere.

Martins Køreskole modtager ele-
ver fra hele Sydfyn og dækker 
således også Langeland og Ærø. 
Skolen ligger centralt ved gågaden, 
bus- & togstation samt færgerne.  

Kullinggade 1C, 5700 Svendborg, 
Tlf.: 24 61 37 87
 info@martinskoereskole.dk
www.martinskøreskole.dk 
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Total-leverandør

Forhandler af alt fra T-shirts til vinterjakker
ring og få en pris på netop det du har brug for.

D.H. reklamebroderi tilbyder også profil/arbejdstøj  
med broderi til konkurrencedygtige priser. 

Vi har mange års erfaring i broderier på beklædning 
og kan derfor tilbyde en professionel rådgivning. 

Ring og hør hvad vi kan tilbyde eller kom ind i vores butik på  
Kohavevej i Ollerup

Kohavevej 65 • Ollerup • 5762 V. Skerninge 
tlf. 62 22 92 00 • mobil 40 26 22 92 
info@broderi-brodering.dk • DH-B.dk

Klub-/teamjakker og trøjer
Er du medlem af  en motorklub, sejlklub, 
veteranklub, musikband, rideklub, 
sportsklub, traktortræk-team, 
forening af en hver art eller 
noget helt andet, hvor fælles-
skabet bør gøres synligt ! 
Kontakt os for et godt og 
uforpligtende tilbud på 
en lækker klubjakke, 
en lun klubtrøje eller 
andet med brodering 
af klublogo, navn m.m.

Besøg hj. siden www.dh-b.dk
Priser hvor alle kan være med!

Kohavevej 65 • Ollerup • 5762 V. Skerninge 
tlf. 62 22 92 00 • mobil 40 26 22 92 
info@broderi-brodering.dk • DH-B.dk
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Service & rep. af alle bilmærker!

Per Pytlick
Skovballevej 62 – 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 10 73 – Mobil 40 43 20 73
per.pytlick@gmail.com

Anders Knudsen
Direkte 63 24 14 22 · Mobil 23 61 94 08
anders@pavegydensauto.dk
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Svendborg
Grønnemosevej 20
Tlf.: +45 7370 8935
svendborg@skorstensgaard.dk

Få et tilbud eller book en tid på:
Skorstensgaard.dk

ALTID
40%

billigere
end mærke
værkstederne

A/C service
Fyldning af kølemiddel
Fyldning af sporemiddel
Fyldning af olie middel
Kontrol for utætheder

Service
efter bogen
Til alle biler

Inklusiv

Mobilitetsservice

• 100% fabriksgaranti

Vi følger anvisninger og tjekskema
fra fabrikken, hvilket garanterer dig
den dokumentation der kræves i
tilfælde af en garantisag.

Pris fra kr. 1099,-

OP TIL
40%

billigere
end mærke
værkstederne

Service til ældre biler
Til alle biler typisk over 8 år.

Eksklusivmobilitetsservice

og fabriksgaranti.

Lille service Pris 899,-
- Olie/filter og inkl. 4 l long-life olie

Frakr. 899,-

Fast
Lav pris

Skift til vinterhjul
Til alle biler typisk over 8 år. 
Eksklusiv mobilitetsservice
og fabriksgaranti.

+ Afbalancering 250,-

Montering af 4 dæk på fælge 499,-
-inkl. afbalancering

Pris kr. 349,-

Tyske
værkstedspriserSvendborg

20-40%
BILLIGERE END
MÆRKEVÆRKSTEDERNE
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VÆRDISKABENDE

RÅDGIVNING

• Høj kvalitet

• Personlig kontakt

• Tillid

• Tryghed

• REVISORGRUPPEN er en stærk revisionsvirksomhed med
 12 revisorer og rådgivere.

• Det er vores viden og personlige engagement, der gør en forskel.
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VÆRDISKABENDE

RÅDGIVNING

• Høj kvalitet

• Personlig kontakt

• Tillid

• Tryghed

• REVISORGRUPPEN er en stærk revisionsvirksomhed med
 12 revisorer og rådgivere.

• Det er vores viden og personlige engagement, der gør en forskel.
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Gratis flyttebog til børne-
familier

”Kom og få inspiration til en tryg
flytning i vores nye bog lavet i
samarbejde med familievejleder
Lola Jensen.”

Mark Kirk Mahler · Indehaver, Ejendomsmægler MDE

Det er en stor forandring at flytte. Ikke mindst for
børn.

900.000 danskere flytter hvert år, heraf over
200.000 børn. Nu giver vi gratis, gode råd til loka-
le familier med børn – i form af den nye bog ’Når
børn flytter’ med konkrete råd fra den kendte fa-
milievejleder Lola Jensen. Bogen er gratis for alle
og kan hentes hos os.

Med bogen håber vi, at gøre flytningen lidt lettere
for jer og jeres børn.

Som ejendomsmægler møder jeg hver dag flytten-
de familier i alle mulige forskellige scenarier. Det

er som regel store begivenheder, der skubber
gang i en flytning, og der er mange følelser invol-
veret undervejs og efter.

I bogens 10 kapitler går Lola Jensen, der har erfa-
ring fra 35 års samarbejde med familier, i dybden
med, hvad der giver et barn tryghed og utryghed i
flytningens faser og giver konkret inspiration til
forældre, familiemedlemmer og omsorgspersoner
i barnets netværk.
 
Hvis du vil læse bogen - eller give den til nogen –
er du altid velkommen til at komme forbi.
 
Vi glæder os til at se dig.
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Vissenbjerg ligger super centralt 
på landkortet, og efterhånden 
kan man roligt sige, at byen i 
kraft dens status som det ideelle 
udgangspunkt for at opleve hele 
øen, er blevet en selvstændig 
fynsk turistattraktion”, smiler 
direktør Peter Madsen. ”Vissenb-
jerg Storkro, som er en del af den 
100 % danskejede kæde Danske 
Hoteller A/S, der på landsplan 
tæller 23 kroer/hoteller/kon-
ferencecentre, beskæftiger otte 
fastansatte. Hertil kommer en 
gruppe freelance-tjenere og ditto 
køkkenpersonale, der arbejder 
ved vores mange populære og 
velbesøgte totalarrangementer 
henover året.”

Et ønske går i opfyldelse 
�Hotellets nye værelsesfløj fik sin 
ilddåb den 5. oktober i forbindelse 
med et stort arrangement med 
fuld belægning. Alting klappede 
og gik fantastisk godt, fortsæt-
ter Peter Madsen. Byggeriet, der 
påbegyndtes i januar, løb ellers 

Hotel Vissenbjerg Storkro  
- et naturligt mødested midt i Danmark
Med en beliggenhed lige midt på danmarkskortet er Hotel Vissenbjerg Storkro 
et attraktivt hotel og konferencecenter for en stor og bredt funderet kundekreds 
fra hele landet. Den 5. oktober indviedes en helt ny fløj med 20 værelser 

Søndersøvej 30 - 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 64 47 38 80 - Fax: 64 47 17 40 - E-mail: info@vissenbjergstorkro.dk - www.vissenbjergstorkro.dk

ind i en uventet hurdle, som satte 
projektet under pres, idet der 
i forbindelse med piloteringen 
skulle bankes hele 42 pæle af 8-18 
meters længde ned i jorden. Nu 
bliver nybygningen stående, hvor 
den står, og med den er et længe 
næret ønske om øget kapacitet på 
værelsesfronten gået i opfyldelse. 
Den høje belægningsgrad på ho-
tellets øvrige faciliteter har i 
perioder oversteget kapaciteten 
på værelsesområdet. De 20 nye 
værelser, der hver kan rumme op 
til 4 personer, bringer balance i 
tingene. 

Fordelagtig placering
”Generelt fortæller folk, at de 
oplever hotellets placering lidt 
udenfor storbyen Odense som en 
klar fordel. Således har vi mange 
faste håndværkerkunder, der be-

nytter hotellet i forbindelse med 
arbejdet på de store byggeprojekter 
i Odense og Fyn i øvrigt. De kan 
parkere deres firmabiler gratis lige 
udenfor døren. Og når de spiser og 
overnatter i Vissenbjerg, kan de let 
og ubesværet komme til og fra ar-
bejde noget der i det byggeprægede 
Odense ville medføre større logis-
tiske udfordringer.

Kurser, konferencer og møder
”I erhvervsregi udgør kurser, kon-
ferencer, messer, seminarer og 
møder vores primære aktiviteter. 
Over hele linjen opererer vi med 
totalløsninger, der typemæssigt 
rangerer fra dagsmøder til forløb 
af flere dages varighed. Når det 
gælder kapacitet er hotellets faci-
liteter skræddersyet til grupper 
fra to til fire personer og helt op 
til 400 personer i samme lokale.” 

Fra vildtaftener til 
sommerrevy
”På selskabssiden spænder vi fra 
større private fester til de helt 
store tema-arrangementer. Her 
i efteråret er det vildtaftenerne, 
der tiltrækker så talstærkt et pub-
likum, at vi trods 20 nye værel-
ser må trække på gode kollegers 
faciliteter. Julefrokostsæsonen 
starter den 29./30. november og 
strækker sig tre weekender frem. 
Et nyt tiltag er vores spændende 
samarbejde med Odense Sommer-
revy, hvor folk bor her og fragtes 
i busser til og fra revyen. Bagefter 
er der spisning, musik, dans og 
overnatning. I 2019 genererede 
sommerrevyen 700 ophold, og i 
2020 forventer vi endnu flere, 
idet der allerede nu er solgt 600 
ophold. Odense Sommerrevy har 
premiere den 8. maj 2020, og vores 
tilbud, der tiltrækker revygæster 
fra hele landet, kører i alt 13 fred-
ag/lørdage samt Kristi himmel-
fartsdag.”   
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gruppe freelance-tjenere og ditto 
køkkenpersonale, der arbejder 
ved vores mange populære og 
velbesøgte totalarrangementer 
henover året.”

Et ønske går i opfyldelse 
�Hotellets nye værelsesfløj fik sin 
ilddåb den 5. oktober i forbindelse 
med et stort arrangement med 
fuld belægning. Alting klappede 
og gik fantastisk godt, fortsæt-
ter Peter Madsen. Byggeriet, der 
påbegyndtes i januar, løb ellers 
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Med en beliggenhed lige midt på danmarkskortet er Hotel Vissenbjerg Storkro 
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ind i en uventet hurdle, som satte 
projektet under pres, idet der 
i forbindelse med piloteringen 
skulle bankes hele 42 pæle af 8-18 
meters længde ned i jorden. Nu 
bliver nybygningen stående, hvor 
den står, og med den er et længe 
næret ønske om øget kapacitet på 
værelsesfronten gået i opfyldelse. 
Den høje belægningsgrad på ho-
tellets øvrige faciliteter har i 
perioder oversteget kapaciteten 
på værelsesområdet. De 20 nye 
værelser, der hver kan rumme op 
til 4 personer, bringer balance i 
tingene. 

Fordelagtig placering
”Generelt fortæller folk, at de 
oplever hotellets placering lidt 
udenfor storbyen Odense som en 
klar fordel. Således har vi mange 
faste håndværkerkunder, der be-

nytter hotellet i forbindelse med 
arbejdet på de store byggeprojekter 
i Odense og Fyn i øvrigt. De kan 
parkere deres firmabiler gratis lige 
udenfor døren. Og når de spiser og 
overnatter i Vissenbjerg, kan de let 
og ubesværet komme til og fra ar-
bejde noget der i det byggeprægede 
Odense ville medføre større logis-
tiske udfordringer.

Kurser, konferencer og møder
”I erhvervsregi udgør kurser, kon-
ferencer, messer, seminarer og 
møder vores primære aktiviteter. 
Over hele linjen opererer vi med 
totalløsninger, der typemæssigt 
rangerer fra dagsmøder til forløb 
af flere dages varighed. Når det 
gælder kapacitet er hotellets faci-
liteter skræddersyet til grupper 
fra to til fire personer og helt op 
til 400 personer i samme lokale.” 

Fra vildtaftener til 
sommerrevy
”På selskabssiden spænder vi fra 
større private fester til de helt 
store tema-arrangementer. Her 
i efteråret er det vildtaftenerne, 
der tiltrækker så talstærkt et pub-
likum, at vi trods 20 nye værel-
ser må trække på gode kollegers 
faciliteter. Julefrokostsæsonen 
starter den 29./30. november og 
strækker sig tre weekender frem. 
Et nyt tiltag er vores spændende 
samarbejde med Odense Sommer-
revy, hvor folk bor her og fragtes 
i busser til og fra revyen. Bagefter 
er der spisning, musik, dans og 
overnatning. I 2019 genererede 
sommerrevyen 700 ophold, og i 
2020 forventer vi endnu flere, 
idet der allerede nu er solgt 600 
ophold. Odense Sommerrevy har 
premiere den 8. maj 2020, og vores 
tilbud, der tiltrækker revygæster 
fra hele landet, kører i alt 13 fred-
ag/lørdage samt Kristi himmel-
fartsdag.”   
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Står man og skal på ferie eller af 
anden grund ikke lige kan passe 
sin kat, og ønsker at der skal tages 
godt af den, - så er Oure Kattepen-
sion det rette sted at henvende sig. 
Bag kattepensionatet står Maria 
Lund Nielsen, der sammen med 
familien overtog ejendommen i 
juni, - og hvor der tidligere har 
været kattepension.

- Vi så muligheden, og det var 
spændende, - og så var der klar til 
det, siger Maria Lund Nielsen. Vi 
gik i gang med at shine det hele 
og gøre klar, og så kunne vi åbne 

her i august. Vi er en dyreglad 
familie, og vi synes alle, at det er 
hyggeligt. Så vi går og snakker og 
nusser med kattene og tager os af 
dem.

- Det vi tilbyder, er et godt sted 
hvor vi er meget sammen med dy-
rene og bruger meget tid på dem. 
Vi tilpasser os kattens tempera-
ment, så den har det bedst muligt. 

Åbningstider i kattepensionen 
er: Kl. 17-18 alle ugens dage med 
telefontid, ind- og udlevering af 
katte. Ellers efter aftale.  

Oure Kattepension 
giver kattene 
et godt og trygt 
ophold

v/ Maria Lund Nielsen, Boelsmosevej 7, 5883 Oure, Tlf.: 30 58 22 32,  
maria7nielsen@hotmail.com / www.ourekattepension.dk Oure Kattepension
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Kolleger er gået sammen om et nyt firma
VVS-Huset er kommet rigtig godt fra start og har øget mandskabsstyrken

VVS-Huset       Rytterskoven 4, 5700 Svendborg. Tlf.: 42 90 94 94 - post@vvshuset-fyn.dk / www.vvs-huset.dk

De to dygtige og erfarne VVS ére 
Henrik Christensen og Kennet 
Lund kender hinanden fra deres 
tidligere arbejdsplads, hvor de på 
VVS-Gården har arbejdet sammen 
gennem flere år. De ved hvad hin-
anden står for, og tog beslutnin-
gen om at starte deres eget fælles 
firma, den 1. april 2019 var VVS-
Huset en realitet og en aktiv kva-
lificeret aktør på markedet.

- Vi har fået en god opstart og er 
blevet godt modtaget af kunderne, 
både hos de private og erhvervs-
drivende, siger Henrik Christen-
sen og Kennet Lund samstem-
mende. Vi blev så godt modtaget, 
at det hurtigt blev nødvendigt 
at ansætte yderligere to fagligt 
dygtige VVS ére, så vi kan efter-
komme den efterspørgsel, der har 
været på vores fagområde. 

VVS-Huset er et firma, der går 
meget op i det lokale herunder 
også samarbejde med andre lokale 
håndværkere. Deres arbejdsom-
råde er primært i sydfynske samt 
det midt- og østfynske.

- Vi har forskellige kompetencer, 
men med sammen vision og ideer 
for firmaet, samme supplerer 
vi hinanden godt. Et lille lokalt 
firma, der går meget op i vores 
kunder, at yde dem en god service 
og punktlighed. Det handler om 
tryghed. Når kunderne overlader 
deres opgaver til os.
Webshop hvor der tilbydes monte-
ring er et nyt tiltag i firmaet. Her 
kan kunder handle til fordelagtige 
priser, hvor VVS-Huset kan sørge 
for den rette montering på Fyn. 

A
P

S

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

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
P

S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2395,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2235,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask.
1,8 m3

2195,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Kolleger er gået sammen om et nyt firma
VVS-Huset er kommet rigtig godt fra start og har øget mandskabsstyrken

VVS-Huset       Rytterskoven 4, 5700 Svendborg. Tlf.: 42 90 94 94 - post@vvshuset-fyn.dk / www.vvs-huset.dk

De to dygtige og erfarne VVS ére 
Henrik Christensen og Kennet 
Lund kender hinanden fra deres 
tidligere arbejdsplads, hvor de på 
VVS-Gården har arbejdet sammen 
gennem flere år. De ved hvad hin-
anden står for, og tog beslutnin-
gen om at starte deres eget fælles 
firma, den 1. april 2019 var VVS-
Huset en realitet og en aktiv kva-
lificeret aktør på markedet.

- Vi har fået en god opstart og er 
blevet godt modtaget af kunderne, 
både hos de private og erhvervs-
drivende, siger Henrik Christen-
sen og Kennet Lund samstem-
mende. Vi blev så godt modtaget, 
at det hurtigt blev nødvendigt 
at ansætte yderligere to fagligt 
dygtige VVS ére, så vi kan efter-
komme den efterspørgsel, der har 
været på vores fagområde. 

VVS-Huset er et firma, der går 
meget op i det lokale herunder 
også samarbejde med andre lokale 
håndværkere. Deres arbejdsom-
råde er primært i sydfynske samt 
det midt- og østfynske.

- Vi har forskellige kompetencer, 
men med sammen vision og ideer 
for firmaet, samme supplerer 
vi hinanden godt. Et lille lokalt 
firma, der går meget op i vores 
kunder, at yde dem en god service 
og punktlighed. Det handler om 
tryghed. Når kunderne overlader 
deres opgaver til os.
Webshop hvor der tilbydes monte-
ring er et nyt tiltag i firmaet. Her 
kan kunder handle til fordelagtige 
priser, hvor VVS-Huset kan sørge 
for den rette montering på Fyn. 

Sydfyns Kloak ApS
Autoriseret kloakmester

Knudsbøllevej 15  ·  5700 Svendborg
   Tlf.: 61 28 16 53  ·  E-mail: mail@sydfynskloak.dk

KLOAKSERVICE PÅ SYDFYN
Hos Sydfyns Kloak udfører vi alt inden for kloakering, 

fra punktreparation, dræning og kloakering i byen 
og i det åbne land, til spuling og servicering.

 Se evt. mere under kloakarbejde »
 

Vi udfører opgaver for 
både private og erhvervslivet.

 
Hos Sydfyns Kloak ApS har vi mere 

end 15 års erfaring inden for 
kloakering og entreprenørarbejde.

Sydfyns Blik 
V/ Dennis 

Stærkærvej 4 · 5884 Gudme · Tlf.: 50 46 44 80
sydfynsblik@gmail.com

TAGRENDER · KVISTE · INDDÆKNINGER · FACADER
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De er et stærkt makkerpar, og ken-
der hinanden rigtig godt. Ken og 
Kenneth Nielsen er ikke brødre, 
- men har kendt hinanden siden 
barnsben, blev begge udlært inden-
for træets håndværk, - og i 2007 
stiftede de Tømrermestre K-K Niel-
sen, hvor de supplerer hinanden på 
bedste vis. I dag er de seks fagligt 
dygtige og erfarne i firmaet, hvor 
de udfører alle opgaver indenfor 
tømrer- og snedkerfaget.

- Vi går meget op i, at vi er effek-
tive og holder vores aftaler, siger 
Ken Nielsen. Det meste af året, 
specielt forår og sommer, går med 
at skifte tage. Det er et område, 
som vi har meget ekspertise med.

Tømrermestre K-K Nielsen ligger 
ikke stille i vinterhalvåret. Her 
står opgaverne meget på renove-
ringer af alle slags lige fra små 
opgaver til totalentrepriser, ener-

giløsninger med efterisoleringer, 
samt at de har mange udskiftnin-
ger af døre og vinduer. Hvis der i 
forbindelse med opgaverne her er 
brug for gipsarbejde, så har de et 
tæt samarbejde med et andet godt 

makkerpar, der er eksperter på 
dette område.
Virksomheden udfører opgaver 
primært i det sydfynske område, 
men påtager sig og har opgaver 
over hele landet.  

Erfarent 
makkerpar 
styrer 
virksomheden
Tømrermestre K-K Nielsen ApS klarer 
alle opgaver indenfor træets håndværk

Agerskiftet 10  ·  5881 Skårup  ·  Tlf.: 20 76 98 31  ·  ken@k-k-nielsen.dk  ·  www.k-k-nielsen.dk
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www.volundvt.dk

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

NY
VØLUND
F2120

NY
VØLUND
F2120

V Ø L U N D V A R M E P U M P E R

2 55 26

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

Telefon:
62 51 12 44

KIG IND
til os og hør mere

om den nye Vølund F2120.
Vi laver gerne et

uforpligtende tilbud og en
beregning på, hvad du

kan spare på din
varmeregning.

18 September 2019

Efter sommerferien er det tid til samvær, sjov og sundhed i 
Svendborg Senior Idræt 

Så er der igen gang i den  
i Svendborg Senior Idræt

Forskellen på holdene består i 
 intensiteten, antal på holdet, og 
den tid træningen varer. Begge 
hold træner i Thurø Hallen.  
 
Basistræning  
Torsdage kl. 10.00 – 12.00. Første 
gang torsdag den 5. september

Let Motion  
Mandage 10.45 – 12.30;  
Mødelokalet i Thurøhallen. Første 
gang mandag den 19. august.

Bevægelse og fællesskab er 
kodeordene i Svendborg Senior 
Idræt. Derfor er der også på begge 
hold en ”halvleg” før eller efter 
træningen, hvor vi hygger, synger 
evt. et par sange og får en god 
snak. Svendborg Senior Idræt har 
mange andre tilbud rundt omkring 
i kommunen.
 
Kig ind på www.svsi.dk

A F  B I R T H E  B E R G M A N N ,  S V E N D B O R G  S E N I O R  I D R Æ T

Plads til alle på hold med for-
skellige niveauer De populære 
seniormotionshold (60+) på 
Thurø, er klar til at tage imod 
gamle som nye medlemmer 
fra august og september 2019 
Svendborg Senior Idræt tilby-
der idræts- og motionshold 
med træning på to forskellige 
 niveauer på Thurø. Vi kalder det 
Let Motion og Basis Motion.

Stemningen er uhøjtidelige og 
humøret højt på begge hold, når 
vi arbejder med:  
- At styrke musklerne
- Få hjertet til at slå hurtigere
-  Udfordrer motorikken og 

 balancen
- Drille ”de små grå”  
- At få sved på panden

Der er god musik til opvarmnin-
gen og vi arbejder med forskel-
lige redskaber.  

Står man og har brug for at få 
klaret små eller store projekter 
indenfor malerfaget, så kan man 
roligt alliere sig med velrenom-
merede Fynske Farver, der både 
har det fagligt dygtige mandskab 
som også stor erfaring indenfor 
hele branchen. Malerfirmaet hen-
vender sig til erhverv, butikker og 
boligforeninger samt at de også 
udfører mange opgaver for det of-
fentlige som blandt andet skoler. 
Det hele lige fra renoveringer til 
nybyggeri. I øjeblikket er der stor 
travlhed på Jessens Mole, hvor 
flere medarbejdere er i gang med 
opgaver i de nye lejligheder, som 
ES-Ejendomme etablerer.
- I kraft af at vores firma er stiftet 
af mange små malerfirmaer, så 
har vi folk ansat der er bosid-

Fynsk malerfirma sætter kulør på hele 
det fynske
Fynske Farver er en stærk partner til alle malerfagets opgaver

dende over hele Fyn, og vi dækker 
også hele Fyn, hvor vi har 11 biler 
kørende rundt, siger Morten Raft 
fra Fynske Farver. Når opgaverne 
er til det, så kører vi naturlig-
vis også ud over broerne. I den 
forbindelse kan jeg da nævne, at 
PET har henvendt sig, at vi skulle 
få medarbejde sikkerhedsgod-
kendt, så vi fortsat kan udføre ar-
bejde på blandt andet Rigsarkivet. 
Ellers har vi også mange trofaste 
kunder, - blandt andet OUH i 65 år 
og TV2 i 20 år.
Fynske Farver er en stabil virk-
somhed med en god firmaånd og 
godt arbejdsklima, der beskæfti-
ger cirka 30 medarbejdere året 
rundt, heraf tre lærlinge, hvilket 
firmaet altid minimum har haft. 
Af de 30 medarbejdere er de 11 

selv udlært i firmaet, - så de sikrer 
deres egen fødekæde.
- Vi har ikke historik for at 
vinterfyre. Det har vi ikke gjort 
i otte år. Vi har stort set også den 
samme stab – den samme grunds-
tamme, som da vi startede i 2009.

Fynske Farver A/S, Havnegade 2, 5700 Svendborg
Tlf.: 72 14 88 80, mr@fynskefarver.dk / www.fynskefarver.dk

Fynske Farver kunne i år fejre 
10 års jubilæum, og blandt de 
malermestre, der er med i sam-
menlægningen, kan Gunner Ped-
ersen, der lå på den nuværende 
adresse, i maj 2020 fejre 100 års 
jubilæum.   

36
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og mo-
derne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er 
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone 
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening. 

Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede 
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionalite-
ten og som opfatter sig selv som trendsætter.  

Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en 
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop. 

Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproduce-
rede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan 
det næppe udtrykkes. 

Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du 
vil opdage, at de er der for din skyld. 
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Service Malerne ApS
v/Michael Nissen

Smedebakken 21, Næsby · 5270 Odense N
Telefon: 26 19 98 68

servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

Hos Servicemalerne i 
Odense får du maler- 
arbejde, der holder!

Hos os får du altid en fast pris på 
malerarbejde, og inden du træffer 
dine valg, rådgiver vi dig gerne 
ud fra signalværdi, placering og 
størrelse samt interiør.

Ring og få et tilbud 

på Danmarks 

billigste udlejning af 

19 meter lift

1-4_Service Malerne_90x131.indd   1 03/06/15   12.54

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

v/ Jørgen Hansen, Stoense Udflyttervej 16, 5953 Tranekær
Mobil: 25 14 89 04 Tlf. 62 55 11 89

jts-hansen@hotmail.com
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BILLIG
FINANSIERIN
Håndværkere, landmænd, entreprenøre
haveservicefirmaer m.fl. kan af Langela
Indkøbsforening tilbydes lån til gulpla
landbrugsmaskiner, entreprenørmaterie

Renten er kun 1,5% p.a
Yderligere oplysninger ved Peder Peder
Tlf. 73742140 – mail: pep@lrs.dk
eller på vores hjemmeside: lai.lrs.dk
Langeland Ærø Indkøbsforening stift

mitlangeland.dk 19
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ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

- Det giver god mening at gå 
fra oliefyr til fyring med træ-
piller, siger Henrik Bjergga-
ard Hansen fra Højlund Mølle. 
Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller. 

Højlund Mølle mærker tydeligt, 
at mange med oliefyr nu er skif-
tet til pillefyr. Ikke mindst fordi 
olieprisen svinger og er pålagt 

CO2-afgift. For Højlund Mølle 
er fyringssæsonen startet for et 
godt stykke tid siden. Mange af 
deres faste kunder på Fyn og i 
trekantsområdet har for længst 
bestilt træpiller. 
- Det er vi naturligvis glade for. 
Det betyder, at vi i god tid kan 
tilrettelægge leveringer af de 
afgiftsfrie træpiller. siger Hen-
rik Bjerggaard Hansen. Vi le-
verer nemlig gratis inden for 
otte dage, og vi er derfor også 
logistisk sparsommelige på CO2-
regnskabet.

Små og store leverancer 
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæl-
ler Henrik Bjerggaard Hansen, 
der understreger, at det er nemt 
at fyre med træpiller. 
- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 
Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle har aftale med en 
vognmand, som leverer træpil-

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
P
S

Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

EF_2_19.indd   42 06/03/2019   10.21
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Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg
skovmortensen@gmail.com

Tlf. 2164 9368

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 2164 9368

Alle former for

GRAVEARBEJDE

SALG & SERVICE 
AF NYE OG 
BRUGTE SCOOTER

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

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

Ring og få 
et godt 
tilbud

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

SALG & SERVICE 
AF NYE OG 
BRUGTE SCOOTER

Tømrer- & 
Snedkermester Jan Olsen
Spodsbjergvej 32 · 5900 Rudkøbing 
Tlf.: 42915676

Tilbyder bl.a.:

• Køkkener
• Om- og tilbygninger
• Specialopgaver
• Ring for tilbud…

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

Hundstrupvej 44 · 5771 Stenstrup
Tlf.: 52 49 18 24
E-mail: hundstrupvej@mail.dk

”Projektering og rådgivning omkring store og små 
erhvervsbyggerier og lejlighedskomplekser samt 
forskellige kombinationer af disse byggerityper ge-
nererer stor aktivitet i firmaet”, fortæller bygnings-
konstruktør Kristian Reinberg Simonsen. ”Vi har 
over 100 byggeprojekter inden for både privat bo-
lig- og erhvervsbyggeri bag os og kan således stille 
et stort og alsidigt erfaringsgrundlag til rådighed 
for vores kunder.” 

Torvebyggeri og farverige facader
”Eksempelvis har vi i Odense-området indenfor de 
sidste par år leveret projektering og rådgivning om-
kring etableringen af Dalumtorv samt et kompleks 
med 22 lejligheder på Døckerslundsvej 33, der i kraft 
af de farverige facader er blevet et let genkendeligt 
pejlemærke i bybilledet. Blandt vores igangværende 
projekter er 26 boliger i Tommerup og 21 i Seden for 
et fynsk byggefirma.”

Kvalitet, hurtighed og effektivitet
”Med et fast team på fire bygningskonstruktører er 
Tegnestuen Byggetilladelsen.dk ApS en lille, agil 
enhed, som kan reagere hurtigt på alle forespørgs-
ler, og dét uanset hvilket led i processen kunden 
befinder sig i, og hvilken projekttype der er på teg-
nebrættet. Vi yder kompetent rådgivning indenfor 
alle byggeriets procesområder. Vi møder kunderne 
i øjenhøjde og tilpasser altid omfanget af vores 
rådgivningsindsats i forhold til deres individuelle 
behov. Kunden betaler kun for de ydelser, der i den 
aktuelle situation er relevante - hverken mere eller 

mindre. På den måde holder vi os ikke blot konkur-
rencedygtige på kvaliteten, men også på prisen. Vi 
er hurtige og effektive.”

Verdensmestre i bygningsreglementet
”Når det gælder byggerådgivning byder vi på en 
bred vifte af muligheder på områderne arkitekt, 
ingeniør, energiberegning, brand og kloak. Reg-
lerne i bygningsreglementet af 2018 kræver i hø-
jere grad end tidligere specifik rådgivning med 
involvering af eksperter. Her er vi i kraft af vo-
res velfungerende netværk af faste, eksterne 
samarbejdspartnere så velkørende, at vi nær-
mest kan kalde os verdensmestre i bygningsreg-
lementet”, smiler Kristian Reinberg Simonsen. 
   
Konstruktiv dialog med kommunen
”Hvad enten det handler om projektforslag, myndig-
hedsprojekter eller bygherrerådgivning, kan vi alt 
det, en tegnestue skal kunne. Og så er der dét, vi er 
ekstra gode til. Blandt spidskompetencerne er dia-
log med kommunen. Her har vi rigtig god erfaring 
med indhentning af byggetilladelser i henhold til de 
nye krav i BR 2018. Ofte er det i forbindelse med den 
kommunale sagsbehandling, et projekt kan trække 
ud og i de uheldigste tilfælde gå i hårdknude. Vi er 
garanter for en konstruktiv og effektiv dialog med 
kommunen til forebyggelse af forsinkelser med øko-
nomisk tab til følge. Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte Tegnestuen Byggetilladelsen.dk og 
høre nærmere om vores store og vidtspændende ak-
tivitetsfelt”, slutter Kristian Reinberg Simonsen.  

Den dynamiske tegnestue, der ved grundlæggelsen i 2011 fokuserede på privatkundemarkedet, 
varetager i dag fortrinsvist en række specialiserede opgaver for en bred kreds af ejendomsudviklere, 

investorer, entreprenører, boligselskaber og byggevirksomheder 

Nedergade 33, 5000 Odense C   I   Tlf. 26 78 39 40   I   E-mail: info@byggetilladelsen.dk   I   Web: www.byggetilladelsen.dk

1-1_Tegnestuen_9-19a.indd   1 28/10/2019   11:46
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ÅBNER NY BUTIK I SVENDBORG

Efter længere tids om-
bygning og ikke mindst 
efter ønske fra kunderne, 
åbner Sydfyns Låseser-
vice A/S nu ny butik i 
Svendborg med blandt 
andet møde- og udstil-
lings-facilliteter.

--Vores kunder har igennem læn-
gere tid ytret ønske om, at vi på 
Sydfyn har en fysisk butik, hvor 
de kan møde op og få lavet kopier 
af nøgler, omkodning af  låse, få 
rådgivning og ikke mindst blive 
præsenteret for de mange pro-
dukter, vi i dag kan tilbyde.
Sådan siger afdelingsleder i Syd-
fyns Låseservice, Karl-Johann 
Nadolny.

Virksomhed med stolte 
traditioner
Sydfyns Låseservice A/S er siden 
1/1 2013 en del af Odense Låse-
service A/S, som er en familie-
drevet virksomhed, der har over 
60 år på bagen og som i dag dri-
ves af 3. generation i skikkelse af 
Martin Løvdal Jensen og hans 
bror, Thomas Løvdal Mortensen.
--Vi har i dag 31 ansatte i vores 
tre afdelinger. Med åbningen af 
vores nye butik glæder vi os vir-
kelig til at kunne servicere de 
lokale sydfynske kunder på en 
måde, som både de og vi længe 
har ønsket. Butikken kommer 
fysisk til at ligge på Nyborgvej 
111, hvor PM Cykler tidligere 
har haft til huse, forklarer Mar-
tin Løvdal Jensen.
Han og den daglige leder Karl-
Johann Nadolny, håber på et 

stort rykind af både nye og gam-
le kunder, når dørene slås op til 
den nye forretning.

 
Specialister  
på mange områder
--Ja, vi oplever jo i øjeblikket, at 
danskerne på alle mulige områ-
der ønsker at sikre deres værdier 
på bedst mulig måde. Det gør sig 
gældende med både virksomhe-
der og private, siger Martin Løv-
dal Jensen og fortsætter:
--Vores situation i dag er, at vi 
har specialiseret os på mange 
forskellige områder, når det 
kommer til sikkerhed. For at 
nævne nogle eksempler arbejder 
vi jo både med låsesystemer, dør-
automatik,  videoovervågnings-
udstyr og adgangskontrolsyste-
mer. Sidstnævnte har vi netop 

afsluttet i et større projekt for 
Fyns Politi.

Gratis ekspertbesøg
Martin Løvdal Jensen nævner i 
samme forbindelse, at alle, der 
måtte være interesseret i at for-
bedre sikkerheden i deres hjem 
eller i deres virksomhed, er vel-
komne til at kontakte Sydfyns 
Låseservice med henblik på at få 
en låsespecialist på besøg.
-Vores folk er altid klar til at 
rykke ud og rådgive omkring 
sikkerhed – med henblik på et 
uforpligtende tilbud. Ligesom 
alle naturligvis er velkomne til 
at møde op i vores butikker og få 
en orientering om vores ydelser, 
slår han fast.
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ÅBNER NY BUTIK I SVENDBORG

Efter længere tids om-
bygning og ikke mindst 
efter ønske fra kunderne, 
åbner Sydfyns Låseser-
vice A/S nu ny butik i 
Svendborg med blandt 
andet møde- og udstil-
lings-facilliteter.

--Vores kunder har igennem læn-
gere tid ytret ønske om, at vi på 
Sydfyn har en fysisk butik, hvor 
de kan møde op og få lavet kopier 
af nøgler, omkodning af  låse, få 
rådgivning og ikke mindst blive 
præsenteret for de mange pro-
dukter, vi i dag kan tilbyde.
Sådan siger afdelingsleder i Syd-
fyns Låseservice, Karl-Johann 
Nadolny.

Virksomhed med stolte 
traditioner
Sydfyns Låseservice A/S er siden 
1/1 2013 en del af Odense Låse-
service A/S, som er en familie-
drevet virksomhed, der har over 
60 år på bagen og som i dag dri-
ves af 3. generation i skikkelse af 
Martin Løvdal Jensen og hans 
bror, Thomas Løvdal Mortensen.
--Vi har i dag 31 ansatte i vores 
tre afdelinger. Med åbningen af 
vores nye butik glæder vi os vir-
kelig til at kunne servicere de 
lokale sydfynske kunder på en 
måde, som både de og vi længe 
har ønsket. Butikken kommer 
fysisk til at ligge på Nyborgvej 
111, hvor PM Cykler tidligere 
har haft til huse, forklarer Mar-
tin Løvdal Jensen.
Han og den daglige leder Karl-
Johann Nadolny, håber på et 

stort rykind af både nye og gam-
le kunder, når dørene slås op til 
den nye forretning.

 
Specialister  
på mange områder
--Ja, vi oplever jo i øjeblikket, at 
danskerne på alle mulige områ-
der ønsker at sikre deres værdier 
på bedst mulig måde. Det gør sig 
gældende med både virksomhe-
der og private, siger Martin Løv-
dal Jensen og fortsætter:
--Vores situation i dag er, at vi 
har specialiseret os på mange 
forskellige områder, når det 
kommer til sikkerhed. For at 
nævne nogle eksempler arbejder 
vi jo både med låsesystemer, dør-
automatik,  videoovervågnings-
udstyr og adgangskontrolsyste-
mer. Sidstnævnte har vi netop 

afsluttet i et større projekt for 
Fyns Politi.

Gratis ekspertbesøg
Martin Løvdal Jensen nævner i 
samme forbindelse, at alle, der 
måtte være interesseret i at for-
bedre sikkerheden i deres hjem 
eller i deres virksomhed, er vel-
komne til at kontakte Sydfyns 
Låseservice med henblik på at få 
en låsespecialist på besøg.
-Vores folk er altid klar til at 
rykke ud og rådgive omkring 
sikkerhed – med henblik på et 
uforpligtende tilbud. Ligesom 
alle naturligvis er velkomne til 
at møde op i vores butikker og få 
en orientering om vores ydelser, 
slår han fast.
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Sydfyns Låseservice A/SLillebælt Låseservice A/S

Uden abonnement

LILLEBÆLT LÅSESERVICE A/S
Vesterbrogade 54 · 7000 Fredericia

Tel. 82 30 08 28
lilleb@laas.dk  www.laas.dk

Uden abonnement
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Med fokus på at indfri målsætnin-
gen omkring fodbold hele året, an-
lægges der til stadighed flere kun-
stgræsbaner i Danmark og resten 
af verden. Fodboldbanernes værdi 
for børn og unges øgede mulighed-
er for at dyrke idræt kan ikke an-
fægtes, men gennem de senest år, 
har der været en stigende bekym-
ring for disse baners påvirkning 
af især nærmiljøet, primært i 
forbindelse med tungmetaller 
i drænvandet og spredning af 
mikroplast.
Når man anlægger en kunstgræs-
bane, består denne af flere ele-
menter og oftest er et af disse ele-
menter et stødabsorberende lag af 
gummigranulat.

Banebrydende filter sikrer miljøet ved 
kunstgræsprojekter
LB Watertech, har, i samarbejde med Innovationsfonden og Teknologisk Institut, 
udviklet et filter, som fjerner tungmetaller og mikroplast i drænvandet fra 
kunstgræsbaner og andre befæstede arealer.

Undersøgelser har vist at der fra 
denne type baner, kan afledes en 
mængde af især zink, der dog, i 
de fleste tilfælde, ikke udgør en 
risiko for miljøet i drænvandet, 
alt efter hvortil udledningen find-
er sted.

I nogle tilfælde skal drænvandet 
dog afledes til f.eks. en sårbar 
å, eller også kan vi komme til en 
placering hvor der er indvinding-
sområder til drikkevand på ste-
det, hvor kunstgræsbanen skal 
anlægges, siger ejer af LB Water-
tech Bent Lambertsen.
Han fortsætter: Disse steder har 
alternativet altid været en meget 
dyr løsning, i form af alternative 

gummityper eller organisk ind-
fyld. Vi synes dybest set at ELT 
gummi, er en fantastisk gen-
brugshistorie, som opfylder der 
cirkulære princip, som også frem-
hæves af f.eks. miljøstyrelsen.
Vi skal jo huske at alternativet er 
at afbrænde disse dæk, hvilket, 
for bare den mængde gummi som 
genbruges i 1 fodboldbane, vil be-
tyde, at der tilføres knap 150 t. 
CO2 til atmosfæren, hvis de blev 
brændt af i stedet. Ligeledes vil 
brug af organiske indfyldstyper 
kræve transport fra sydeuropa og 
dermed også et forøget forbrug af 
CO2.
Vi er derfor rigtig glade for at 
kunne præsentere en løsning, som 
altid vil være billigere end alter-
native indfyldstyper, samtidig 
med at vi kan fastholde en god 
genbrugshistorie.
Bent Lambertsen påpeger at man 
sagtens kan anlægge en bæredy-
gtig kunstgræsbane, selv med 
lavpraktiske løsninger, som ind-
fyldssikring i form af afdækning 
omkring banen og en sluse til 
spillerne ved ind- og udgang til 
banen.
Helt konkret er vi i gang med at 
installere et filter til en ny bane 
i samarbejde med NKI (Nordisk 
Kunstgræs) for Middelfart Kom-
mune, hvor der netop er drikkev-

Hedagervej 90 5270 Odense N
Tlf.: 21 44 32 65 
info@lbwatertech.dk
www.lbwatertech.dk

Det mest anvendte materiale her-
til har betegnelsen ELT (End of 
Lifetime Tyres), som er udtjente 
bildæk, der hos, de to producenter 
som findes i Danmark, er renset 
for textil og metaller og derefter 
granuleret til genbrug.

andsinteresser i undergrunden. 
Vores eneste mulighed for udled-
ning af drænvandet fra banen 
er en Å hvortil grænseværdien 
for zink i drænvandet er ca. 1/3 
af den mængde zink som der er i 
regnvand. I samarbejde med den 
pågældende fodboldklub og kom-
munen, blev det besluttet at an-
lægge banen med en coated ELT 
gummi og en drænmetode som 
opsamler alt drænvand fra banen. 
Drænvandet passerer vores nye 
filter og dermed kan der filtreres 
over 95 % af alle metaller samt 
den smule mikroplast som der er 
i drænvandet. En ”sidegevinst” 
ved måden vi har opbygget drænet 
på, er at vi kan dokumentere at 
alle andre miljøfremmede stoffer, 
såsom phtalater mm. ikke fore-
kommer i denne konstruktion. 
Det er min vurdering at der ikke 
vil kunne tillades et kunstgræsan-
læg på denne placering, uden en 
filterløsning fra LB Watertech, 
Desuden kan det påpeges af den 
fibrillerede indfyldtype samt 
etablering af indfyldssikring og 
udgangssluse omkring banen, 
med rette medfører at det kan 
påstås at alle foranstaltninger, 
med henblik på at forhindre spred-
ning af mikroplast, også er udført 
på den pågældende kunstgræs-
bane, slutter Bent Lambertsen.  
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Nyt fra EU
Leveret af Det syddanske EU-kontor

fØDEVarEr: Fødevarernes vej 
fra primærproducent til for-
bruger er et centralt omdrej-
ningspunkt for et bæredygtigt 
klima og miljø i Europa.

 EU sender derfor støtte-
midler i retning af projekter 
med forskning, nye teknolo-
gier og produkter samt nye 
forretningsmodeller, der kan 
fremme innovation, ressour-
ceeffektivitet og konkurrence-
evne i fødevaresektoren.

Det giver blandt andet mu-
lighed for at lave projekter, 
der afprøver nye tilgange til 
fødevareværdikæder for at 
skabe økonomisk, social og 

miljømæssig bæredygtighed, 
i samarbejde med især pri-
mærproducenter; finde nye 
måder til at reducere mad-
spild; og som i stor skala kan 
demonstrere brugen af robot-
ter i realistiske driftsmiljøer 
indenfor landbrug og fødeva-
rer.

- EU har fokus på et bære-
dygtigt og konkurrencedyg-
tigt fødevareerhverv, hvor 
hele værdikæden fra primær-
producenter til produktion 
og forarbejdning spiller en 
central rolle og kan tage del i 
EU-projekterne, fortæller Else 
Dyekjær Mejer fra Det Syd-
danske EU-kontor i Bruxelles.

- Vi har i Region Syddan-
mark en stærk og varieret 

fødevaresektor, hvor EU-pro-
grammerne kan være med til 
at fremme udvikling og inno-
vation.

Fødevarefokuset ser endvi-
dere ud til at blive forlænget 
gennem EU’s næste store ram-
meprogram, Horizon Europe, 
hvor 10 milliarder euro i peri-
oden 2021 til 2027 er forslået 
afsat til projekter med ”føde-
varer, bioøkonomi, naturres-
sourcer, landbrug og miljø.

 Ansøgningsfristerne for de 
nyeste indkaldelser ligger i 
januar og april 2020. Kontakt 
gerne Det Syddanske EU-Kon-
tor for at høre, hvordan din 
idé matcher med de mange 
interessante støttemulighe-
der.

EU-støtte til fødevare-
innovation gennem hele 
produktionskæden

Til de mindre

møder kan du benyt
te

vores helt nye præ
riehuse

med plads til 12 personer.

Der er også mange

muligheder for sjov
e og

lærerige teambuilding-

aktiviteter.

www.ditlevsdal.dk . tlf. 64 80 12 27 . RestauRant@ditlevsdal.dk

Hold møde, konference og fest på ditlevsdal.
H�� �� h�j� ��� h�����, �� ��� ����yyb���� �� �u� ����� ����������������.

m�������������� �� ��� 100 �������� � ������ �� ��� 200.
www.kirkhedegaard.dk · Tlf. 6113 2689 · info@kirkhedegaard.dk

Julefrokost
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Luksus Julefrokost
med alt hvad hjertet begærer…

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Pandestegt fiskefilet - 20,-
remoulade – løgkompot

Rørt torsk - 20,-
persille - butterdej – cremefraiche

Andebryst - 25,-
appelsin og sveske kompot

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg - 20,-
grønlangkål – sennep

Vaniljeis - 20,-
frugtsauce – sprød chokolade

Alternativ Julefrokost
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 295,-

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Svinemørbrad
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg
grønlangkål – sennep

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

-

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Honningkage
appelsin – hvid chokolade

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 275,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet
remoulade – løgkompot

Rørt torsk
persille – butterdej – cremefraiche

Andebryst
appelsin og sveske kompot

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Piment sild
gulerod – rødløg – persille

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade – appelsin & rødkålssalat

Læsø rejer
citron mayonnaise – rugbrødschips

Gravet laks
sennepscreme – smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder – svampe a la creme – små kartofler

Paté
rosmarin – hasselnødder – syltede beder

Fyldte andebryster
dadler – bacon – estragon

”Æbleflæsk”
sprængt svinebryst – bagte æbler

– syltede løg

_

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade – farin

Ris a’la mande
tørrede kirsebær – mandler

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 185,-
TILKØB

Sælges kun i forbindelse med julefrokosten og skal tilkøbes til hele selskabet

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud,
tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne

Marinavejen 12| 5300 Kerteminde| Tlf. 6532 3863|www.restaurant-marinaen.dk

Restaurant Marinaen

Vi tilbyder fuld forplejning samt AV-udstyr

Kursusfaciliteter
Medunikudsigt overStorebælt
Tætpåmotorvej,midt i Danmark

GET IT ONDownload appen og 
vælg dine favoritter Nyhedskiosken

Skovgrillen Middelfart 
Brovejen 353 5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549
 Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Skovgrillen sælger store gammeldags 
isvafler med hjemmelavet guf,

soft-ice og ispinde. 

På menukortet står også pølser og 
hotdogs ”med det hele”.

Der laves burgers og bøfsandwich af  
200 grams slagterbøffer og serverer  

rygende varme pommes til. 

Vores fiskefileter henter vi hos 
fiskehandleren, og vi steger selv 

vores kamsteg flere gange om dagen.

ALT INDEN FOR 
AUTOHJÆLP

UNIMOG
FRITRÆKKER

TUNGBJÆRGER
SERVICE

AUTOHJÆLP
HURTIGT

.dkAutoHjælpFyn

AutoHjælp Fyn ejes og drives af Jesper Moesgaard der igennem 
mange år har hjulpet bilister i hele Danmark. Især på Fyn og på 
Øerne hvor hans mange biler er på vagt 24 timer i døgnet.. 
AutoHjælp Fyn har udryknings tilladelse og kan derfor være 
fremme hurtigt med Afspærring og tavlevogn, så den øvrige 
trafik kan glide frit når uheldet er ude.

FRA 950,- FRA 800,- FRA 500,-

www.autohjaelpfyn.dk     |     autohjaelpfyn@gmail.com

Ring på:

+45 22 41 41 08     

LIDT OM OS

MC, biler, lastbiler, landbrugsmaskiner,
  trailere, både, campingvogne, osv. 

    Starthjælp, hjulskift, nødlapning, 
      døroplukning, fritrækning, bugsering, 
        tanktømning og meget mere...
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MINIKØKKENER TIL LEJLIGHEDER OG KONTORER MM. 

Findes i  
størrelse fra  
90—170 cm 

Kan leveres med 
ovn, opvasker el. 
mikroovn. Samt i 

flere farver 

Eks. 100 cm med køl/frys og kogeplader Eks. 170 cm med køl/frys, ovn, opvaske-
maskine og kogeplader 

Ring for yderlig
ere 

info 

Leveres på ca. 
14 dage 

For selvom Ronni Hansen er mekaniker og bruger meget af sin tid på værkstedet, så 
foregår et stadigt stigende antal timer foran computeren, og her er et stabilt og hur-
tigt internet vigtig.

“Når vi skal ind og finde fejlkoder i biler, foregår det over computeren via WiFi. Det 
samme er tilfældet, når vi opgør skadede biler og uploader billeder til forsikrings-
selskabernes skadesprogrammer. Her har vi på vores forbindelse i vores værksted 
i Broby ofte oplevet, at forbindelsen har været for langsom, og at vi er faldet ud af 
programmet og skulle starte forfra, og det er virkelig et irritationsmoment. Med vores 
erhvervsløsning fra Energi Fyn her i Tommerup kører det bare,” forklarer Ronni Han-
sen, der som en del af Automester-kæden også er E+ værksted. Det betyder, at hans 
værksted sætter mere fokus på bæredygtighed og som følge af det reparerer el- og 
hybridbiler. 

“Flere af de nye el- og hybridbiler connecter vi til via WiFi. Og når vi skal ind og kode 
noget eller lægge software ind, så er det vigtigt, at der ikke er udfald i forbindelsen. 
Med forbindelsen fra Energi Fyn har vi aldrig problemer med udfald,” fortæller Ronni 
Hansen, der gerne anbefaler Erhverv Basis til andre virksomheder som hans.

“Energi Fyn har været super gode til at forklare de forskellige løsninger i et sprog, jeg 
kan forstå, og ikke mindst var det særdeles hurtigt og effektivt at bestille og starte 
op,” lyder det fra Ronni Hansen.

Stabilt og hurtigt internet  
får hjulene til at køre
Da automekaniker Ronni Hansen, ejer af RH Autoteknik, skulle åbne endnu et 
autoværksted i Tommerup, var der allerede indlagt en fiberforbindelse fra Energi Fyn. 
Derfor var han heller ikke i tvivl om, at Energi Fyns hurtige og stabile internet skulle være 
en del af hans forretning, og han valgte derfor at blive Erhverv Basis-kunde.

Flere af de nye el- og 
hybridbiler connecter 
vi til via WiFi. Og når 
vi skal ind og kode 
noget eller lægge 
software ind, så er det 
vigtigt, at der ikke er 
udfald i forbindelsen. 
Med forbindelsen 
fra Energi Fyn har vi 
aldrig problemer 

Ronni Hansen,  
ejer af RH Autoteknik

Energi Fyn Bredbånd 
Sanderumvej 16 
5250 Odense SV 
www.energifyn.dk

Mad til fest og farver: 
Fødselsdag · Bryllup · Konfirmation 
Barnedåb · Reception
og meget mere!

Firmanavn

56 Ugeavisen svendborg Tirsdag 15. ok Tober 2019
   

deT sker på sydfyn
Nicolai Gade 3, Svendborg. 
Debatteri ”Er det lykken at tabe 
sig 100 kg?” m. Kate Lund. Arr.: 
Fyns Amts Avis.
19-20.30: Svendborg Forsam-
lingshus, Lundevej 2, Svend-
borg. Fællessang m. Ulrich 
Klostergaard ved klaveret. Arr.: 
Sanggruppen.
19-21: Borgerforeningen, 
Rasmherred 4, Svendborg. For-
fatter Leonora Christina Skov 
fortæller om sin bog ”Den, der 
lever stille”. Arr.: Litteraturhus 
Svendborg.

TIRSDAG
9.30-10.15: Hesselager Kirke, 
Hesselager. Sang og leg for de 
nul-treårige.
9.45-10.30: Fredens Kirke, 
Fruerstuevej 38, Svendborg. 
Musikalsk legestue.
10-12: Kræftens Bekæmpelse, 
Brogade 35, Svendborg. Åben 

anonym rådgivning. Arr.: 
Svendborg Lokalforening.
10-12: Mødested Frivillighuset, 
Havnegade 3, Svendborg. Tra-
vetur. Gå dig Glad.
10-15: Danmarks Museum for 
Lystsejlads, Frederiksøen, 
Svendborg. Se de frivillige 
arbejder med klargøring af 
bådene.
10-16: Naturama, Dronninge-
maen 30, Svendborg. Diverse 
aktiviteter, se mere på www.
naturama.dk.
10.30: Gudbjerg Kirke, Sdr. 
Kirkevej, Gudbjerg. Babysal-
mesang.
12-16: Frivillighuset, Havne-
gade 3, Svendborg. Caféen er 
åben. Arr.: Medborgercaféen.
14: Gymnastikhøjskolen, Ol-
lerup. Let motion og hyggeligt 
samvær. Arr.: Svendborg Senior 
Idræt.
14.15-15: Ollerup Kirke, Svend-

borgvej, Ollerup. Babysalme-
sang.
15.30: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Børneforestillingen 
”Den lykkelige bonde” . Arr.: 
Olsens Teater.
16: Stenstrup Bibliotek, Sko-
levej 2, Stenstrup. Bogcafé: 
Giv dig tid. Arr.: Svendborg 
Bibliotek.
16-20: Frivillighuset, Havne-
gade 3, kælderen, Svendborg. 
Café mand & mand imellem. 
Arr.: Kontakt mellem Men-
nesker.
17: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Brætspilscafé.
18.45-21: Seniorakademiet, 
Ørkildsgade 21, 1., Svendborg. 
Foredraget ”Snedige bakterier” 
v. Rikke Louise Meyer, lektor i 
mikrobiologi, Interdisciplinary 
Nanoscience Center og Lars 
Peter Nielsen, professor i mi-
krobiologi, Aarhus Universitet 
via livestream fra Aarhus 
Universitet. Arr.: Aarhus Univer-
sitet og Seniorakademiet.
18.45-21: Sydfyns Elforsyning, 
Fåborgvej 44, Svendborg. 
Foredraget ”Snedige bakterier” 
v. Rikke Louise Meyer, lektor i 
mikrobiologi, Interdisciplinary 
Nanoscience Center og Lars 
Peter Nielsen, professor i mi-
krobiologi, Aarhus Universitet 
via livestream fra Aarhus 
Universitet. Arr.: Svendborg 
Folkeuniversitet og Sydfyns 
Elforsyning.
19-21.30: Stokkebækskolen, 
Afd. Gudme, Gudme. Foredraget 
”H.C. Andersen - en sand myte” 
v. fhv. borgmester, rektor og 
historiker Jens Jørgensen, 
Slagelse. Arr.: Gudme Lokalhi-
storiske Forening.
19.30: AOF; Vester-
gade 23, Svendborg. Filmen 
”Blackkklansman”. Arr.: Bag-
gårdsbiffen.
20: Arne B, Vestergade 10 A, 
Svendborg. Lothar, Daub og 
Mazura. Arr.: Folk for Folk.

ONSDAG
9: Mødested Mærsk Training-
center, Dyrekredsen 4, Rant-
zausminde. Travetur. Arr.: Gå 
dig Glad.
10-10.45: Fredens Kirke, 
Fruerstuevej 38, Svendborg. 
Babysalmesang.
10-16: Naturama, Dronninge-
maen 30, Svendborg. Diverse 
aktiviteter, se mere på www.
naturama.dk.

10.30: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Højtlæsning. Arr.: 
Svendborg Bibliotek.
11-17: Beboerhuset Nordrelys, 
Christiansvej 45 A, Svendborg. 
Onsdagscafé - tværkulturelt 
samvær.
14: Borgerforeningen, Rams-
herred 4, Svendborg. Fore-
draget ”Kiruna - byen der skal 
flyttes” v. Kurt Andreasen. Arr.: 
Foreningen Norden Svendborg-
Langeland.
14-16: Frivillighuset, Havne-
gade 3. Svendborg. Café hos 
Narges. Arr.: Kontakt mellem 
Mennesker.
14-16: Højensvej, Egense. Åben 
udgravning - arkæolog Lone 
C. Nørgaard viser rundt. Arr.: 
Svendborg Museum.
15: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. Læseklubben 
”Sammen om bøger” - for unge 
mellem 15 og 30 år. Arr.: Svend-
borg Bibliotek.
15-17: Christinedalsvej 20, 
Svendborg. Eftermiddagshyg-
ge. Arr.: Pensionistforeningen 
for Egense og Omegn.
16: Thurø Bibliotek, Berg-
mannsvej 70, Thurø. Bogcafé: 
”Mit Afrika”. Arr.: Svendborg 
Bibliotek.
17: Vor Frue Kirke, Frue Kirke-
stræde, Svendborg. Kristen 
meditation.
18.30: Hellet 5, Tved. Banko. Arr.: 
Tved Boldklub.
19: Borgerforeningen, Rams-
herred 4, Svendborg. Showet 
”Plan B” m. Lars Hjortshøj. Arr.: 
Borgerforeningen.
19: Stenstrup Forsamlingshus, 
Assensvej 219, Stenstrup. Spil-
legilde. 
19: Biblioteket, Svinget 1, 
Svendborg. ”En fest for 
poesien” - samtale mellem 
forfatter Mikael Josephsen og 
journalist Jannie Schjødt Kold. 
Arr.: Svendborg Bibliotek.
19-20: Svendborg Forsamlings-
hus, Lundevej 2, Svendborg. 
Lær at lave plastikfri indpak-
ning - tilmelding nødvendig. 
Arr.: Brugerforeningen.
19-21: UCL, Klostervænget 4, 
Svendborg. Foredraget ”Helte, 
superhelte og historier” v. 
Carsten Fogh Nielsen, ph.d. i 
filosofi, DPU, Århus. Arr.: Svend-
borg Folkeuniversitet.
19.30-21: Konfirmandstuen 
Thurø Kirke, Thurø. Sangaften 
m. temaet ”Regn, rusk og me-
lankolsk higen”.

20: Harders, Møllergade 36, 
Svendborg. Koncert m. Baal.
20: Café Rouge, Møllergade 21, 
Svendborg. Pete Allen Fionia 
Jazztrio.

Udstillinger
Café Aroma: Korsgade 17, 
Svendborg. Freja Alice Mie Skov 
udstiller malerier i perioden 26. 
september til 26. november. 
Åbningstider mandag 12-15, 
tirsdag-fredag 10-15.
Det lille Galleri: Daglibrugsen, 
Ulbølle. Tove Eriksen udstiller 
landskabsbilleder i oktober 
måned.
Fredens Kirke: Fruerstuevej 38, 
Svendborg. Udstilling med bil-
ledkunstner Leo Lundquist.
Galleri BAK: Søren Lolks Vej 15, 
Tåsinge. Udstilling med gal-
leriets 20 forskellige kunstnere 
(maleri, grafik, akvarel samt 
skulptur). Åbent fredag 14-17 
og 1. søndag i hver måned 11-
16, samt efter nærmere aftale.
Galleri BRI-K: Søren Lolks Vej 
30, Tåsinge. Åbent den første 
søndag i hver måned 10-16.
Galleri DGV: Christiansminde-
vej 78, Svendborg. Udstilling 
m. Ulrik Møller og Asmund 
Havsteen-Mikkelsen i perioden 
5. september til 3. november. 
Åbningstider torsdag-fredag 
12-16.30 og lørdag-søndag 
12-15.

Galleri NO44: Møllergade 44, 
Svendborg. Sommerudstilling. 
Åbningstider: torsdag-fredag 
12-17, lørdag 10-14.
Galleri Q: Havnepladsen 7, 
Svendborg. Billedkunstner 
Yvonne Bisschop og smyk-
kedesigner Line Kure udstiller 
i perioden 2. september til 31. 
oktober. Åbningstider torsdage 
og fredage 13–17 og lørdage 
fra 10-14.
Galleri Storm: Badstuen 38, 
Troense. Åbent den første søn-
dag i hver måned fra 10-16.
Gallerie Jaan: Havnepladsen 
2 A, Svendborg. Åbningstider 
torsdag-fredag 14-17, lørdag 
10-15.
Johannes Jørgensens Hus: 
Fruestræde 15, Svendborg. 
Temaudstilling om forholdet 
mellem Johannes Jørgensen 
og den franske kunstner An-
drée Carof. Åbent tirsdag 14-16, 
lukket januar og februar.
Kunsthal ved siden af: Fre-
deriksøen 2, bygning 18 A, 1., 
Svendborg. 
Naturama: Dronningemaen 
30, Svendborg. Udstillingen 
”Dinosauerfamilier” indtil 31. 
december. Udstillingen ”Natu-
rens juveler” i perioden 1. maj 
til 30. december. Åbningstider 
tirsdag-søndag 10-16.
SAK: Vestergade 27, Svendborg. 
Fynske Piger i Maj udstiller i 
perioden 20. oktober til 17. 
november. Fernisering 19. 
oktober 14-16. Åbningstider 
tirsdag-søndag 11-16.
Seto: Møllergade 64 D, Svend-
borg. Udstilling af original 
japansk keramik samt Nanna 
Takatomis akvareller. Olivia 
Gustenhoff udstiller kunstfoto-
grafier i perioden 27. septem-
ber til 31. oktober. Åbningstider 
torsdag-fredag 12-17 og lørdag 
10-14.
Skårup Kultur- og Idrætscen-
ter: Åbyvejen 43, Skårup. Fælles 
udstilling med Kunstgruppen i 
perioden 13. september til 31. 
oktober.
Trykkeriet: Ribersgård, Møl-
lergade 36, Svendborg. Udstil-
lingen RUM 8 m. Vibe Madsen, 
Lærke Wuisman Bækhøj, Mette 
og Ditte Leth Lindbergh. Udstil-
lingen kan ses i uge 42 og 43.
Woodnwonders: Frederiksøen 
18 A, 2., Svendborg. Åbningsti-
der mandag - lørdag 15-20.

Svendborg: Tirsdag 22. ok-
tober er der international 
musik kl. 20 på Arne B. Det 
er Folk For Folk, der har fået 
trioen Lothar, Daub & Mazu-
ra til at komme op optræde. 
De er fra Danmark, Tyskland 

og Ungarn.
I 2014 deltog de ved Inter-

national Blues Challenge i 
Memphis, USA (verdens stør-
ste blues event) og nåede se-
mifinalen. /ExP

International trio spiller på Arne B

Tirsdag 22. oktober kl. 20 spiller den internationale trio Lothar, Daub & 
Mazura på Arne B. Folk For Folk står bag koncerten. PR-foto

KUN

Går ubeskåret til Lions lo eret af Dorthe Lysemose

Anette Bøtter . Anette Math e Lysemose . Ellen Ellegaard
Eva Lindegaard . Jytte Nielsen . Sanni Schmidt . Tine Holtegaard

C.C. Jensen A/S . Colorama . Da rmaet Edelbo . Wichmann Optik

BORGSTUDSTILLING
DEN 19. - 20. OKTOBER, kl. 10 - 16

ENTRE: kr. 20,-
okale humanitære arbejde. På entrebilletten trækkes lod om et kunstværk done

STED: SIMAC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg

ÅRETS UDSTILLERE
hiesen . Anne-Marie Jacobsen . Anne Marie Johansen . Conni Bisschop . Dorthe
. Kirsten Thune . Pia Knudsen . Line Kure . Nadja Djurovic Larsen . Ole Møller . S

an Bolig . Fynske Bank . Guldsmed Lauridsen . Minikøkkener.dk . Nybolig . Revisionsfir

NDB
6

Kontakt os på følgende måder:
Tlf. 60 38 13 67 - www.resumecatering.dk

Lundevej 5 - 5700 Svendborg

Mad ud af huset
til alle anledninger

Mad til fest og farver:
Fødselsdag
Bryllup

Konfirmation
Barnedåb
Reception

og meget mere!

3-retter fra kr.345,-
Min. 15 personer.

Min. 15 personer.

3-retter fra 
kr. 345,-

Mad ud af huset
til alle anledninger

LUNDEVEJ 5  ·  5700 SVENDBORG  ·  TLF. 4094 8642  ·  INFO@DENBLAAKIRKE.DK  ·  WWW.DENBLAAKIRKE.DK

1-2_Den Blå Kirke/Resume_9-19a.indd   1 24/10/2019   20:00
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For selvom Ronni Hansen er mekaniker og bruger meget af sin tid på værkstedet, så 
foregår et stadigt stigende antal timer foran computeren, og her er et stabilt og hur-
tigt internet vigtig.

“Når vi skal ind og finde fejlkoder i biler, foregår det over computeren via WiFi. Det 
samme er tilfældet, når vi opgør skadede biler og uploader billeder til forsikrings-
selskabernes skadesprogrammer. Her har vi på vores forbindelse i vores værksted 
i Broby ofte oplevet, at forbindelsen har været for langsom, og at vi er faldet ud af 
programmet og skulle starte forfra, og det er virkelig et irritationsmoment. Med vores 
erhvervsløsning fra Energi Fyn her i Tommerup kører det bare,” forklarer Ronni Han-
sen, der som en del af Automester-kæden også er E+ værksted. Det betyder, at hans 
værksted sætter mere fokus på bæredygtighed og som følge af det reparerer el- og 
hybridbiler. 

“Flere af de nye el- og hybridbiler connecter vi til via WiFi. Og når vi skal ind og kode 
noget eller lægge software ind, så er det vigtigt, at der ikke er udfald i forbindelsen. 
Med forbindelsen fra Energi Fyn har vi aldrig problemer med udfald,” fortæller Ronni 
Hansen, der gerne anbefaler Erhverv Basis til andre virksomheder som hans.

“Energi Fyn har været super gode til at forklare de forskellige løsninger i et sprog, jeg 
kan forstå, og ikke mindst var det særdeles hurtigt og effektivt at bestille og starte 
op,” lyder det fra Ronni Hansen.

Stabilt og hurtigt internet  
får hjulene til at køre
Da automekaniker Ronni Hansen, ejer af RH Autoteknik, skulle åbne endnu et 
autoværksted i Tommerup, var der allerede indlagt en fiberforbindelse fra Energi Fyn. 
Derfor var han heller ikke i tvivl om, at Energi Fyns hurtige og stabile internet skulle være 
en del af hans forretning, og han valgte derfor at blive Erhverv Basis-kunde.

Flere af de nye el- og 
hybridbiler connecter 
vi til via WiFi. Og når 
vi skal ind og kode 
noget eller lægge 
software ind, så er det 
vigtigt, at der ikke er 
udfald i forbindelsen. 
Med forbindelsen 
fra Energi Fyn har vi 
aldrig problemer 

Ronni Hansen,  
ejer af RH Autoteknik

Energi Fyn Bredbånd 
Sanderumvej 16 
5250 Odense SV 
www.energifyn.dk
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Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup
www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19

En verden i farver

Storvogne  ·  Sandblæsning  ·  Metallisering
Industrilakering  ·  Epoxybelægning

– din sikkerhed for faglig ekspertise
i overfladebehandling og lakering

Grundlagt 1956

1-4_Sydfyns Lak_9-19a.indd   1 29/10/2019   13:31

www.olholm.dk
Køb dit sikkerhedsfodtøj hos

Vismo introducerer

 XtraLight

www.vismonordic.com

 Vi tilbyder  Vores produkter  

> CNC Drejning > Suge- og blæseanlæg 

> CNC Fræsning > Cellesluser 

> CNC Plasmaskæring > Rådgivning 

> CNC Pladebuk > Underleverandørarbejde 

 ...og meget andet - kontakt os med din næste opgave! 

!!! SE HER !!!  VI SØGER NYE DYGTIGE KOLLEGAER! 
Vi søger en alsidig industritekniker og en lærenem  

lastvognsmekaniker/smed, el. lign.  
Er det Dig vi søger?! Se mere på www.maskintec.dk 

ALBJERG’S MASKINTEC A/S  
CELLESLUSER  •  PNEUMATISK TRANSPORT 
SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING 

Albjerg’s Maskintec A/S - Stenstrup 
+45 6226 2491 - info@maskintec.dk 

www.maskintec.dk 
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TOOLGLOSS ”NYUDVIKLET POLERPROCES”

Hotec Polérteknik ApS · Dunsbjergvej 3 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 23 44 70 63 
polerteknik@polerteknik.dk · www.polerteknik.dk

Hotec Polérteknik specialiserer 
sig på de sværeste opgaver

- Efter salget til Hotec har vi
fået som opgave at specialisere
os i de vanskeligste produkter,
dem med krav om den største
præcision,  mens vi  sender de
volumenmæssigt større opgaver
til Hotec i Tyskland. Samtidig
har vi fået eneret på at sælge Ho-
tecs belægningsprodukter i hele

Polérteknik med 
hjemsted i Rudkøbing. 
Firmaet blev i 2015 
solgt til Hotec, 
Herford til Tysklands 
største polerings- og 
belægningsfirma inden 
for værktøjsbranchen, 
Hotec med sæde i 
Herford ved Bielefeld. 
Firmaet skiftede derfor 
navn til Hotec 
Polérteknik.

Skandinavien, oplyser direktør 
Per Haugaard.
- Det er de samme kunder i Skan-
dinavien og Tyskland, vi  skal
løse opgaver for som hidtil. Vi er
cirka ti ansatte her i Rudkøbing,
der kan udføre de krævende op-
gaver i topmoderne produktions-
lokaler.

Kan tilbyde total løsning
- Overtagelsen har også gjort det
muligt, at vi kan tilbyde vores
kunder en total løsning, så de
kan få polering og belægning i
samme ombæring, og det er først
nu, at man har fået den tekno-
logi i Skandinavien. Det er der
fremtid i, siger Per Haugaard.
Per Haugaard forventer vækst i
værktøjsbranchen som helhed i
Danmark.
- Men jeg kan godt være lidt be-
kymret for, om vi fortsat vil kun-
ne få den veluddannede   arbejds-
kraft, som branchen har brug
for, siger Per Haugaard.
Hotec Polérteknik udfører alle
former for polering af sprøjtestø-
be-, trykstøbe- og sprøjte-blæse-
værktøj i stål og aluminium.

1-2_HOTEC POLÉRTEKNIK ApS.indd   1 09/10/15   14.33

Hotec Polérteknik ApS · Dunsbjergvej 3 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 23 44 70 63 
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Hotec Polérteknik specialiserer 
sig på de sværeste opgaver

- Efter salget til Hotec har vi
fået som opgave at specialisere
os i de vanskeligste produkter,
dem med krav om den største
præcision,  mens vi  sender de
volumenmæssigt større opgaver
til Hotec i Tyskland. Samtidig
har vi fået eneret på at sælge Ho-
tecs belægningsprodukter i hele

Polérteknik med 
hjemsted i Rudkøbing. 
Firmaet blev i 2015 
solgt til Hotec, 
Herford til Tysklands 
største polerings- og 
belægningsfirma inden 
for værktøjsbranchen, 
Hotec med sæde i 
Herford ved Bielefeld. 
Firmaet skiftede derfor 
navn til Hotec 
Polérteknik.

Skandinavien, oplyser direktør 
Per Haugaard.
- Det er de samme kunder i Skan-
dinavien og Tyskland, vi  skal
løse opgaver for som hidtil. Vi er
cirka ti ansatte her i Rudkøbing,
der kan udføre de krævende op-
gaver i topmoderne produktions-
lokaler.

Kan tilbyde total løsning
- Overtagelsen har også gjort det
muligt, at vi kan tilbyde vores
kunder en total løsning, så de
kan få polering og belægning i
samme ombæring, og det er først
nu, at man har fået den tekno-
logi i Skandinavien. Det er der
fremtid i, siger Per Haugaard.
Per Haugaard forventer vækst i
værktøjsbranchen som helhed i
Danmark.
- Men jeg kan godt være lidt be-
kymret for, om vi fortsat vil kun-
ne få den veluddannede   arbejds-
kraft, som branchen har brug
for, siger Per Haugaard.
Hotec Polérteknik udfører alle
former for polering af sprøjtestø-
be-, trykstøbe- og sprøjte-blæse-
værktøj i stål og aluminium.
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Hotec Polérteknik specialiserer 
sig på de sværeste opgaver

- Efter salget til Hotec har vi
fået som opgave at specialisere
os i de vanskeligste produkter,
dem med krav om den største
præcision,  mens vi  sender de
volumenmæssigt større opgaver
til Hotec i Tyskland. Samtidig
har vi fået eneret på at sælge Ho-
tecs belægningsprodukter i hele

Polérteknik med 
hjemsted i Rudkøbing. 
Firmaet blev i 2015 
solgt til Hotec, 
Herford til Tysklands 
største polerings- og 
belægningsfirma inden 
for værktøjsbranchen, 
Hotec med sæde i 
Herford ved Bielefeld. 
Firmaet skiftede derfor 
navn til Hotec 
Polérteknik.

Skandinavien, oplyser direktør 
Per Haugaard.
- Det er de samme kunder i Skan-
dinavien og Tyskland, vi  skal
løse opgaver for som hidtil. Vi er
cirka ti ansatte her i Rudkøbing,
der kan udføre de krævende op-
gaver i topmoderne produktions-
lokaler.

Kan tilbyde total løsning
- Overtagelsen har også gjort det
muligt, at vi kan tilbyde vores
kunder en total løsning, så de
kan få polering og belægning i
samme ombæring, og det er først
nu, at man har fået den tekno-
logi i Skandinavien. Det er der
fremtid i, siger Per Haugaard.
Per Haugaard forventer vækst i
værktøjsbranchen som helhed i
Danmark.
- Men jeg kan godt være lidt be-
kymret for, om vi fortsat vil kun-
ne få den veluddannede   arbejds-
kraft, som branchen har brug
for, siger Per Haugaard.
Hotec Polérteknik udfører alle
former for polering af sprøjtestø-
be-, trykstøbe- og sprøjte-blæse-
værktøj i stål og aluminium.

1-2_HOTEC POLÉRTEKNIK ApS.indd   1 09/10/15   14.33

Hotec Polérteknik ApS · Dunsbjergvej 3 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 23 44 70 63 
polerteknik@polerteknik.dk · www.polerteknik.dk

Hotec Polérteknik specialiserer 
sig på de sværeste opgaver

- Efter salget til Hotec har vi
fået som opgave at specialisere
os i de vanskeligste produkter,
dem med krav om den største
præcision,  mens vi  sender de
volumenmæssigt større opgaver
til Hotec i Tyskland. Samtidig
har vi fået eneret på at sælge Ho-
tecs belægningsprodukter i hele

Polérteknik med 
hjemsted i Rudkøbing. 
Firmaet blev i 2015 
solgt til Hotec, 
Herford til Tysklands 
største polerings- og 
belægningsfirma inden 
for værktøjsbranchen, 
Hotec med sæde i 
Herford ved Bielefeld. 
Firmaet skiftede derfor 
navn til Hotec 
Polérteknik.

Skandinavien, oplyser direktør 
Per Haugaard.
- Det er de samme kunder i Skan-
dinavien og Tyskland, vi  skal
løse opgaver for som hidtil. Vi er
cirka ti ansatte her i Rudkøbing,
der kan udføre de krævende op-
gaver i topmoderne produktions-
lokaler.

Kan tilbyde total løsning
- Overtagelsen har også gjort det
muligt, at vi kan tilbyde vores
kunder en total løsning, så de
kan få polering og belægning i
samme ombæring, og det er først
nu, at man har fået den tekno-
logi i Skandinavien. Det er der
fremtid i, siger Per Haugaard.
Per Haugaard forventer vækst i
værktøjsbranchen som helhed i
Danmark.
- Men jeg kan godt være lidt be-
kymret for, om vi fortsat vil kun-
ne få den veluddannede   arbejds-
kraft, som branchen har brug
for, siger Per Haugaard.
Hotec Polérteknik udfører alle
former for polering af sprøjtestø-
be-, trykstøbe- og sprøjte-blæse-
værktøj i stål og aluminium.

1-2_HOTEC POLÉRTEKNIK ApS.indd   1 09/10/15   14.33

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

RANTEC ApS – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 86 38
rantec@rantec.dk – www.rantec.dk

·  CNC  BEARBEJDNING  ·  VÆRKTØJSFREMSTILLING  ·  KONSTRUKTION  ·

25Fokus på Trekantområdet

OrganisatiOn
Heidi Juel Skovrider 
heidi@erhvervplus.dk

taULOV: Jack Hansen er nødt 
til at have et visitkort i A4-
størrelse, hvis der skal være 
plads til alle de roller, han har 
i virksomheden Easywagon. 
Direktør er Jack Hansens ti-
tel hos Easywagon, men han 
i praksis er han manden, der 
laver det meste.

Jack Hansen står for kun-
demøder i Danmark, han er 
fabrikschef for produktionen i 
Stettin i Polen, det er ham, der 
har kontakt til forhandlere i 
andre lande, og indtil for nylig 
har han også taget sig af øko-
nomien.

- Sådan vil det nok være i 
opbygningen af en virksom-
hed, siger han.

- Det er typisk for en ny 
virksomhed, at der i begyn-
delsen ikke er oceaner af pen-
ge til at ansætte nogen til alle 
opgaver, og så er man nødt til 
at klare det hele selv. Men vi 
skal til at have fordelt opga-
verne på flere personer, for el-
lers bliver det for sårbart.

Væksten forløber planmæs-
sigt, og det er med fuld fart 
fremad. Derfor kan Jack Han-
sen ikke blive ved med at have 
så mange roller i virksomhe-

den.
Til at begynde med skal der 

findes én til at tage over på 
fabrikken i Polen, hvor Jack 
Hansen opholder op mod 22 
dage om måneden. Men det 
er ikke lige til at lede en dansk 
virksomhed i Polen, for det er 
svært at få polsk arbejdskultur 
til at rime på dansk kvalitet.

Unikt branchekendskab
- Du kan ikke have en dansk 
virksomhed i Polen uden selv 
at være der. Mange polakker 
er vant til at sige: Det er da 
godt nok, men det går ikke, 
for vi skal levere kvalitet, og vi 
skal levere til tiden, forklarer 
Jack Hansen.

- Polakkerne er dygtige 
håndværkere, så de kan godt 
levere kvalitet, når de er op-
lært, men det kræver, at man 
er til stede. Prisen er et meget 
afgørende konkurrencepara-
meter for os, og det er derfor, 
vi producerer i Polen, men 
kvalitet og service som at 
kunne levere hurtigt er også 
vigtigt.

Jack Hansen har været i 
branchen i mange år, og der-

for kender han både kunder 
og de markeder, som Easywa-
gon er på. Ud over Danmark 
er det Norge og Sverige, og for 
nylig er de tyske og holland-
ske markeder kommet til. Det 
giver en udfordring i forhold 
til at overdrage opgaven om-
kring salg til andre, fordi Jack 

Hansen har et unikt branche-
kendskab og kan svare, når 
kunderne har særlige ønsker.

- Vi er meget fleksible, og 
kunderne kan få designet de-
res egen vogn. Vi har en meget 
fleksibel arbejdsgang, og det 
er vi nødt til at have, for ellers 
er der ikke plads til os i marke-

det, forklarer Jack Hansen.
- Virksomheden skal udvik-

le sig på den måde, at vi hele 
tiden skal lytte til kunderne 
og gøre det bedre. Men lige 
nu handler det om, at jeg skal 
have overdraget nogle af mine 
opgaver til andre. Ellers er vi 
for sårbare.

For sårbart 
at have alle  
opgaver  
på én mand
Easywagon blev etableret for to år siden, 
og indtil videre har næsten alle opgaver 
ligget på skuldrene af én person, men det 
skal der laves om på. - Der skal bygges 
et rør af mennesker omkring mig, så 
der er nogen til at rejse mig op, hvis jeg 
vælter, forklarer direktør Jack Hansen.

Easywagon 
sælger flest 
beboelsesvogne 
som denne, 
hvor der er 
køkken, bad og 
sovepladser i. - Vi 
går meget op i at 
være fleksible, 
så kunderne 
kan få indrettet 
deres vogne efter 
ønske og behov, 
fortæller direktør 
Jack Hansen. 
Foto: Simple 
Homes

Direktør Jack Hansen er en 
travl mand, for han opholder 
sig mange af månedens dage 
på Easywagons fabrik i Polen, 
han står for salg i Danmark, 
og han er kontaktperson 
til forhandlerne på de 
udenlandske markeder. Men 
det skal der laves om på, for 
ellers er virksomheden for 
sårbar, siger han. - Lige nu 
går det rigtig godt, men det 
er vigtigt, at virksomheden er 
rustet til modgang, for den vil 
komme på et tidspunkt, siger 
Jack Hansen.Foto: Heidi Juel 
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“For os er det vigtigt, at den energi vi 
bruger er så vedvarende og bæredygtig 
som muligt. I vores hverdag som både  
familie og virksomhed bruger vi rigtig  
meget strøm. Og for at kunne se os selv 
og vores børn i øjnene har vi valgt 
vindstrøm fra SEF.”
Lise og Thomas Rasmussen
Ejere	af	det	økologiske	landbrug	og	gårdbutikken	
Høkildegård i Øster Skerninge.

Vindstrøm fra SEF 
Sammen om et grønnere Sydfyn!
Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og nedsætte forbruget af fossile brændstoffer? 
Med vindstrøm fra SEF er du med til at skabe en grønnere fremtid for dig og din familie. 

Du	kan	være	med	til	at	bidrage	til	den	grønne	omstilling	ved	at	vælge	SEF	Vindstrøm.	Vindstrøm	er	nemlig	for	dig,	som	har	en	
holdning	til,	hvordan	din	el	bliver	produceret.	Som	bevis	på	dit	vindstrømskøb,	får	du	et	certifikat	som	garanti	for,	at	den	
mængde	strøm	du	bruger	på	et	år,	reserveres	og	produceres	af	vindmøller.

Med	110	års	erfaring	i	det	sydfynske	er	SEF	ikke	bare	en	lokalt	forankret	energiudbyder,	der	støtter	op	om	gode	foreninger	og	
sikrer	jobs	og	skattekroner	til	det	sydfynske	-	vi	er	en	erfaren	og	ansvarlig	energivirksomhed	med	en	grøn	mission:	Det	skal	være	
let	og	billigt for dig at vælge grøn energi! Sammen skaber vi et grønnere Sydfyn! 

Ring til os på 62 20 11 20 og gør som familien Rasmussen... Læs mere på www.sef.dk 
ENERGI TIL HANDLING...
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