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SIMON RISBJERG

Ellehaven 4A, 5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 6250 1072 

www. risbjerg-elogkol.dk  ·  info@simonrisbjerg.dk

NICHE PRODUKTER AF HØJESTE KVALITET 
ALBJERG’S MASKINTEC A/S I STENSTRUP  

ER SPECIALISTER I LUFTTRANSPORT 

Virksomheden har i stedet valgt at 
investere i nye maskiner  til egenpro-
duktion, hvilket har vist sig at være et 
godt valg. 
Især i forbindelse med Corona og ned-
lukning rundt omkring i verden, har 
det skabt sikkerhed for virksomheden 
og ikke mindst medarbejderne. 
 - - Vi har heldigvis ikke været ramt af 
pandemien i forhold til ordrenedgang. 

I forsommeren 2020 kunne vi fornem-
me en afventende stemning hos vores 
kunder, men det gik hurtigt i sig selv 
og vi har kørt på højtryk lige siden. 
Lige nu er udfordringen at skaffe råva-
rer til vores produktion, så vi kan følge 
med ordreindgang og ikke mindst at 
skaffe faglærte hænder. Ikke kun her 
hos os, men til hele til industrien. 

 

 

Produktionen kører på højtryk i loka-
lerne på Gammel Sognevej i Stenstrup. 
Virksomheden har specialiseret sig i 
systemer og komponenter til lufttrans-
port. 
 - - Vi rådgiver og producerer kunde-
specifikke systemer, hvor vi anvender 
luft til transport af materialer, forkla-
rer Direktør Peder Albjerg.  
 - - Lufttransport kan bruges til både 

sugning og blæsning af materialer, det 
er lige fra korn- og fodermaterialer, til 
træpiller, salt, jord og fødevarer, mv. 
Virksomheden monterer anlæg på 
lastbiler og bygger stationære syste-
mer til bl.a. fabrikker, men også under-
komponenter som cellesluser holder 
produktionen i gang. 
 - - Vi har, for mange år siden valgt, at 
producere så mange komponenter 

som muligt i huset, fortæller Peder 
Albjerg. Vi har forsøgt os med outsour-
cing til udlandet, bl.a. Kina, men kvali-
teten er simpelthen ikke god nok og 
leveringstiden for lang! Vi udvikler hele 
tiden på vores produkter og vores 
produktion, så det giver en kæmpe 
fleksibilitet i forhold til vores kunder, 
at holde hele processen - fra konstruk-
tion til produktion, i eget hus. 

 Albjerg’s Maskintec A/S 
Gammel Sognevej 3  ◦  5771 Stenstrup 
+45 6226 2491  ◦  info@maskintec.dk 

www.maskintec.dk 
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--Rent værdimæssigt – hvor vi 
lægger stor vægt på lokal forank-
ring, sund fornuft og ydmyghed 
- passer vi rigtigt godt til det 
sydfynske område.  Vi glæder os 
meget til at kunne byde kunder, 
leverandører og hele Svendborg 
indenfor.

Sådan siger regionsdirektør i 
Bygma, Ejnar Andersen, efter det 
nu kommer frem at landets stør-
ste familieejede  byggemateriale-
kæde er klar med en kæmpe inve-
stering i det sydfynske område. 
Nærmere betegnet i Svendborg, 
hvor der skal opføres en DGNB-
certificeret tømmerhandel på 
7000 kvadratmeter med en over-
dækning på ikke mindre end 1500 
kvadratmeter.

--Når vi i Bygma vælger at starte 
en ny forretning i Svendborg, er 
det fordi, der er godt gang i byg-

geriet i området, og fordi vi vur-
derer, at der er gode muligheder 
for at blive en del af den vækst, 
der forventes i Svendborg og  
omegn i de kommende år, siger Ej-
nar Andersen.

Den nye forretning kommer til 
at bestå af en håndværkerbutik 
og drive-in-hal med et stort over-
dækket areal imellem. Der bliver 
også anlagt logistikplads med 
kørselskontor og flere bulk haller.
-I Bygma lægger vi stor vægt på 
den lokale forankring, og vi glæ-
der os til et tæt samarbejde med 
entreprenører og lokale hånd-
værksmestre i regionen. Vi plan-
lægger at ansætte omkring 25 
lokale medarbejdere i takt med at 
byggeriet skrider frem. Foreløbig 
starter vi et kontor op med tre an-
satte, der får arbejdsadresse på 
Løvholmen 4 i Svendborg, siger 
Ejnar Andersen og tilføjer:

BYGMA SATSER STORT PÅ SYDFYN

Bygma bygger ny stor 
tømmerhandel og logistikcenter 
i Svendborg for kunder 
på hele Sydfyn. 

Nordre Ringvej 24  ·  5700 Svendborg  ·  
www.bygma.dk  ·  svendborg@bygma.dk

SVENDBORG

SVENDBORG

--Adgangen til kvalitetsmateria-
ler og kvalificeret vejledning er 
essentiel for alle parter i en byg-
geproces. Med en professionel 
tømmerhandel og et velfunge-
rende logistikcenter kan vi nå ud 
til håndværkskunder på hele Syd-
fyn. Forretningen i Svendborg 
passer geografisk perfekt ind i 
porteføljen af de 6 øvrige forret-
ninger, der indgår i Bygmas Re-
gion Fyn.
Godt købmandskab, troværdig-
hed og evnen til at tænke nyt 
har været omdrejningspunktet 
for det familieejede Bygma siden 
grundlæggelsen i 1952. 
-Vi har en ambition om vækst og 
lønsomhed, men også om at drive 
en ansvarlig virksomhed, der bi-
drager positivt til samfundet. 
Vi er kommet for at blive, og ser 
etableringen i Svendborg som et 
langsigtet tiltag, fastslår regi-
onsdirektøren.

Ingen kan være i tvivl om at 
såvel virksomheder som private 
i dag er de væsentligste faktorer 
i et sandt byggeboom. Og med 
byggeboom følger også mere 
arbejde til byggemarkederne, 
som på forskellig vis ruster sig 
til fremtiden. Således også hos 
i Bygma i Bellinge, hvor Bygma 
Gruppen for nylig har ansat ny 
direktør i skikkelse af Carsten 
Lund og ny butikschef i skikkelse 
af Christian Boisen.

--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 
begge glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
som offentlige institutioner. Og 
så råder vi over et professionelt 
personale, som blandt andet er 
klædt på til en fremtid, hvor 
der bliver lagt vægt på grønne 
løsninger,  siger Carsten Lund.
Bygma Gruppen beskæftiger 
i øvrigt i dag på landsplan ca. 

2.500 ansatte fordelt på mere 
end 100 forretningsenheder i 
hele Norden. Koncernen er den 
største danskejede leverandør 
til byggeriet med aktiviteter 
inden for salg og distribution af 
byggematerialer til både større og 
mindre byggerier.

--Godt købmandskab, trovær-
dighed og evnen til at tænke 
nyt har altid været kodeordene 
i Bygma, ligesom vi lægger stor 

vægt på kvalitet og god personlig 
kundekontakt, forklarer Carsten 
Lund, der godt er klar over, at han 
har indtaget direktørstolen i en 
periode med stor omskiftelighed.

--Ja, vi er inde på et hårdt marked 
lige pt, hvor priserne i en periode 
er steget en del. Men hvad angår 
træsituationen håber jeg, at vi har 
set det værste. Jeg tror på, vi går 
imod bedre tider, slår han fast. 

Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge 
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.

BYGMA BELLINGE KLÆDT 
PÅ TIL FREMTIDEN
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gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
som offentlige institutioner. Og 
så råder vi over et professionelt 
personale, som blandt andet er 
klædt på til en fremtid, hvor 
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største danskejede leverandør 
til byggeriet med aktiviteter 
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Mølmarksvej 159, 5700 Svendborg, Tlf.: 20 22 18 88,
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Scooter Martin 
tilbyder Danmarks STØRSTE UDVALG 
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HAVEARBEJDE  ·  HÆKKEKLIPNING
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SALG AF FLIS

Vesteregnsvej 4 · 5932 Humble · tlf. 22 15 49 63
www.stahrsmaskinstation.dk ·  kenneth.staehr@mail.tele.dk

Stæhrs Maskinstation

Havnepladsen 29 - 5900 Rudkøbing

Ring 61 61 65 66 for bestilling.Søndag lukket
Mandag lukket
Tirsdag 11-17
Onsdag lukket 
Torsdag lukket
Fredag 11-17
Lørdag 10-13
Åbent for bestilling  
af min 10 kuverter. 
Take away.

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

Åben hele året

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.)
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Er du klar til nye 
udfordringer?
Vi hjælper dig videre

Vi ved, at relationer skaber salg, og derfor søger vi sælgere, som er stærke i gamle dyder som kunde service, 
købmandskab og rettidig omhu. Måske ved du ikke selv, at du ønsker nye udfordringer. Måske er tiden 
kommet til, at du giver dig selv muligheden for at blive en del af en koncern, hvor købmandskab, troværdighed 
og nytænkning er grundstenene. En � loso� , som også vil kendetegne os i fremtiden. Vi vil være de bedste, 
og det kræver det bedste hold.

Er du relationsskabende, initiativrig, holdspiller og brænder for dine kunder og den gode forretning?
Kan du se dig selv i en virksomhed, som sætter kunden først? Så har du allerede mange af de kvaliteter, 
vi søger. Vi forestiller os, at du sidder i et lignende job i dag eller har meget stærke relationer til kunder på Fyn 
fra tidligere job. Vi tilbyder attraktive stillinger i vores afdelinger på Fyn. 

Er du en af Bygma Fyns nye spillere?
Kontakt - Regionsdirektør Ejnar C. Andersen 28440274 eller mail ean@bygma.dk for en uforpligtende snak.

Martin Domaille 
Direktør 
Bygma Ringe

Steen Braskov
Direktør 
Bygma Nyborg

Carsten Lund 
Direktør
Bygma Bellinge

Ejnar C. Andersen 
Regionsdirektør
Bygma Fyn

Sten Kristo� ersen
Filialchef
Bygma Kerteminde

Flemming Rosendal
Direktør 
Bygma Otterup

Klaus M. Andersen 
Direktør 
Bygma Odense
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--Rent værdimæssigt – hvor vi 
lægger stor vægt på lokal forank-
ring, sund fornuft og ydmyghed 
- passer vi rigtigt godt til det 
sydfynske område.  Vi glæder os 
meget til at kunne byde kunder, 
leverandører og hele Svendborg 
indenfor.

Sådan siger regionsdirektør i 
Bygma, Ejnar Andersen, efter det 
nu kommer frem at landets stør-
ste familieejede  byggemateriale-
kæde er klar med en kæmpe inve-
stering i det sydfynske område. 
Nærmere betegnet i Svendborg, 
hvor der skal opføres en DGNB-
certificeret tømmerhandel på 
7000 kvadratmeter med en over-
dækning på ikke mindre end 1500 
kvadratmeter.

--Når vi i Bygma vælger at starte 
en ny forretning i Svendborg, er 
det fordi, der er godt gang i byg-

geriet i området, og fordi vi vur-
derer, at der er gode muligheder 
for at blive en del af den vækst, 
der forventes i Svendborg og  
omegn i de kommende år, siger Ej-
nar Andersen.

Den nye forretning kommer til 
at bestå af en håndværkerbutik 
og drive-in-hal med et stort over-
dækket areal imellem. Der bliver 
også anlagt logistikplads med 
kørselskontor og flere bulk haller.
-I Bygma lægger vi stor vægt på 
den lokale forankring, og vi glæ-
der os til et tæt samarbejde med 
entreprenører og lokale hånd-
værksmestre i regionen. Vi plan-
lægger at ansætte omkring 25 
lokale medarbejdere i takt med at 
byggeriet skrider frem. Foreløbig 
starter vi et kontor op med tre an-
satte, der får arbejdsadresse på 
Løvholmen 4 i Svendborg, siger 
Ejnar Andersen og tilføjer:

BYGMA SATSER STORT PÅ SYDFYN

Bygma bygger ny stor 
tømmerhandel og logistikcenter 
i Svendborg for kunder 
på hele Sydfyn. 

Nordre Ringvej 24  ·  5700 Svendborg  ·  
www.bygma.dk  ·  svendborg@bygma.dk

SVENDBORG

SVENDBORG

--Adgangen til kvalitetsmateria-
ler og kvalificeret vejledning er 
essentiel for alle parter i en byg-
geproces. Med en professionel 
tømmerhandel og et velfunge-
rende logistikcenter kan vi nå ud 
til håndværkskunder på hele Syd-
fyn. Forretningen i Svendborg 
passer geografisk perfekt ind i 
porteføljen af de 6 øvrige forret-
ninger, der indgår i Bygmas Re-
gion Fyn.
Godt købmandskab, troværdig-
hed og evnen til at tænke nyt 
har været omdrejningspunktet 
for det familieejede Bygma siden 
grundlæggelsen i 1952. 
-Vi har en ambition om vækst og 
lønsomhed, men også om at drive 
en ansvarlig virksomhed, der bi-
drager positivt til samfundet. 
Vi er kommet for at blive, og ser 
etableringen i Svendborg som et 
langsigtet tiltag, fastslår regi-
onsdirektøren.

Ingen kan være i tvivl om at 
såvel virksomheder som private 
i dag er de væsentligste faktorer 
i et sandt byggeboom. Og med 
byggeboom følger også mere 
arbejde til byggemarkederne, 
som på forskellig vis ruster sig 
til fremtiden. Således også hos 
i Bygma i Bellinge, hvor Bygma 
Gruppen for nylig har ansat ny 
direktør i skikkelse af Carsten 
Lund og ny butikschef i skikkelse 
af Christian Boisen.

--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 
begge glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
som offentlige institutioner. Og 
så råder vi over et professionelt 
personale, som blandt andet er 
klædt på til en fremtid, hvor 
der bliver lagt vægt på grønne 
løsninger,  siger Carsten Lund.
Bygma Gruppen beskæftiger 
i øvrigt i dag på landsplan ca. 

2.500 ansatte fordelt på mere 
end 100 forretningsenheder i 
hele Norden. Koncernen er den 
største danskejede leverandør 
til byggeriet med aktiviteter 
inden for salg og distribution af 
byggematerialer til både større og 
mindre byggerier.

--Godt købmandskab, trovær-
dighed og evnen til at tænke 
nyt har altid været kodeordene 
i Bygma, ligesom vi lægger stor 

vægt på kvalitet og god personlig 
kundekontakt, forklarer Carsten 
Lund, der godt er klar over, at han 
har indtaget direktørstolen i en 
periode med stor omskiftelighed.

--Ja, vi er inde på et hårdt marked 
lige pt, hvor priserne i en periode 
er steget en del. Men hvad angår 
træsituationen håber jeg, at vi har 
set det værste. Jeg tror på, vi går 
imod bedre tider, slår han fast. 

Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge 
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.

BYGMA BELLINGE KLÆDT 
PÅ TIL FREMTIDEN
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i Bygma i Bellinge, hvor Bygma 
Gruppen for nylig har ansat ny 
direktør i skikkelse af Carsten 
Lund og ny butikschef i skikkelse 
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--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 
begge glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
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klædt på til en fremtid, hvor 
der bliver lagt vægt på grønne 
løsninger,  siger Carsten Lund.
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dighed og evnen til at tænke 
nyt har altid været kodeordene 
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vægt på kvalitet og god personlig 
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--Adgangen til kvalitetsmateria-
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Ingen kan være i tvivl om at 
såvel virksomheder som private 
i dag er de væsentligste faktorer 
i et sandt byggeboom. Og med 
byggeboom følger også mere 
arbejde til byggemarkederne, 
som på forskellig vis ruster sig 
til fremtiden. Således også hos 
i Bygma i Bellinge, hvor Bygma 
Gruppen for nylig har ansat ny 
direktør i skikkelse af Carsten 
Lund og ny butikschef i skikkelse 
af Christian Boisen.

--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 
begge glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
som offentlige institutioner. Og 
så råder vi over et professionelt 
personale, som blandt andet er 
klædt på til en fremtid, hvor 
der bliver lagt vægt på grønne 
løsninger,  siger Carsten Lund.
Bygma Gruppen beskæftiger 
i øvrigt i dag på landsplan ca. 

2.500 ansatte fordelt på mere 
end 100 forretningsenheder i 
hele Norden. Koncernen er den 
største danskejede leverandør 
til byggeriet med aktiviteter 
inden for salg og distribution af 
byggematerialer til både større og 
mindre byggerier.
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nyt har altid været kodeordene 
i Bygma, ligesom vi lægger stor 

vægt på kvalitet og god personlig 
kundekontakt, forklarer Carsten 
Lund, der godt er klar over, at han 
har indtaget direktørstolen i en 
periode med stor omskiftelighed.

--Ja, vi er inde på et hårdt marked 
lige pt, hvor priserne i en periode 
er steget en del. Men hvad angår 
træsituationen håber jeg, at vi har 
set det værste. Jeg tror på, vi går 
imod bedre tider, slår han fast. 

Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge 
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.
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--I en tid, hvor der er meget fokus 
på at holde miljøet så rent som mu-
ligt, er det vigtigt for os at udbre-
de vores produkt. Samtidig sørger 
vi også for, at virksomhedernes og 
institutionernes udendørsarealer 
bliver holdt pæne og præsentable.
Sådan siger indehaveren af firma-
et, Grün ApS, Michael Grün. 

Nørre Åby-virksomheden har spe-
cialiseret sig i ukrudtsbehandlin-
ger, der er både miljøvenlige, ef-
fektive og holdbare. 

--Vi gør simpelthen det, at vi be-
kæmper ukrudtet med 98 grader 
varmt biologisk nedbrydeligt 
skum. En skum, der primært be-
står af kokos- og majs-ekstrakt. 
Produktet er godkendt af Miljø-
styrelsen og er garanteret pesti-
cidefrit. Og så bruges det i øvrigt 
også af den kosmetiske branche, 
uddyber Michael Grün og tilføjer:
--Ved at bruge vores metode hol-
der man alger, mos, flisepest 
og ukrudt væk. Uden nogen brug 
af farlige tilsætningsstoffer, vel 

at mærke. En win-win løsning for 
vores kunder, der både gør noget 
for miljøet, men også for at have 
pæne præsentable udendørsarea-
ler!

Grün ApS udfører flere opgaver 
her i landet og har blandt andet 
tidligere udført en større opgave 
for ENERGINET, hvor firmaet 
skulle holde 6500 kvadratmeter 
ukrudtsfrit. Men også i Tyskland 
er virksomheden populær. Således 
holder Grün ApS 37.000 kvadrat-

meter arealer fri for ukrudt for 
byen Plauen i delstaten Sachsen. 
Samme sted har den fynske for-
retning også flere aftaler med 
gymnasier, skoler og boligselska-
ber.

--Men vi vil gerne i kontakt med 
flere danske virksomheder og of-
fentlige institutioner. Vores mil-
jøvenlige produkt passer perfekt 
ind i den grønne bølge, der skyller 
ind over landet i øjeblikket, slår 
Michael Grün fast.    

MILJØVENLIG 
BEKÆMPELSE 
AF UKRUDT
Velholdte og kemikaliefri udendørsarealer er 
kodeordene for Nørre Åby-virksomheden, Grün ApS, 
der blandt andet har stor succes i Tyskland.

Fønsskovvej 30  ·  5580 Nørre Aaby  ·  Tlf: +45 51 15 32 97
kontakt@ukrudt-fri.dk  ·  www.ukrudt-fri.dk

Miljøvenlig  
bekæmpelse 

af ukrudt 
U D E N  S K A D E L I G  K E M I

Vi holder din virksomheds udearealer pæne  

med miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse 

Ønsker man at komme i kontakt 
med en topprofessionel virksom-
hed, der kan klare de fleste typer 
af elopgaver, så kan det så abso-
lut betale sig at tage kontakt til 
Rudkøbing-virksomheden, RIS-
BJERG EL& KØLETEKNIK. 

En lokal forankret virksomhed, 
med afdelinger i både Rudkøbing 
og Svendborg, der laver alle for-
mer for tekniske installationer 
for såvel private som virksomhe-
der. Lige fra totalløsninger inden 
for automation, elinstallation, 
ventilation, køleteknik og varme-

pumper til mindre installationer 
i private hjem såsom en ekstra 
stikkontakt eller en komplet reno-
vering af de elektriske installatio-
ner. Således har firmaet mere end 
30 års erfaring med værdiskaben-
de løsninger til private, industri, 
landbrug butikker og kontorer.

--Ingen opgaver er for store eller 
små for os. Og selv om vi har mere 
end rigeligt at lave for tiden, så 
er vi altid klar til at rykke ud til 
vores kunder hvis der opstår pres-
serende problemstillinger, siger 
indehaver Simon Risbjerg.

Han forklarer videre, at RIS-
BJERG EL& KØLETEKNIK ek-
sempelvis i øjeblikket er i gang 
med at fremstille 7 styretavler til 
et luftrensningsanlæg for virk-
somheden, JIMCO. Derudover er 
vi i gang med opførelse af 13 nye 
ferielejligheder på herregården 
Broløkke på Sydlangeland, samt 
flere luft-vand varmepumpean-
læg rundt ved forskellige privat-
kunder.

--Som sagt går det rigtigt godt, 
og vi er faktisk i en position, hvor 
vi godt kunne ekspandere. Men vi 

har samme problem som så mange 
andre virksomheder nemlig at det 
er meget svært og rekruttere kva-
lificeret arbejdskraft, understre-
ger Simon Risbjerg.

HER LØSER DE
ALLE EL-OPGAVER
RISBJERG EL& KØLETEKNIKs 19 dygtige elektrikere klarer alt lige 
fra små opgaver hos private til store totaløsninger for virksomheder. 

Ellehaven 4A, 5900 Rudkøbing
Telefon: 6250 1072  · www. risbjerg-elogkol.dk  ·  info@simonrisbjerg.dk
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FULD FART PÅ GRØN OMSTILLING 
I TRANSPORTBRANCHEN

Nordfyns Finans A/S mærker stigende interesse for elbiler 
indenfor transportbranchen – attraktive pakkeløsninger 

har blandt andet fanget Taxa-selskabernes interesse.

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C  ·  Telefon: 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk  ·  info@nordfynsfinans.dk

Ingen kan længere være i tvivl 
om, at et af de vigtigste kodeord 
indenfor dansk industri er ”grøn 
omstilling”. Flere og flere bran-
cher og virksomheder leder i øje-
blikket efter løsninger, der gør det 
muligt at udskifte de miljøfarlige 
dieselbiler med de mere miljøven-
lige elbiler. Og et af de steder, hvor 
man i øjeblikket mærker den sti-
gende interesse er hos Nordfyns 
Finans med hovedsæde i Danne-
brogsgade i Odense.
--Ja, vi har i øjeblikket et specielt 
fokus på transportbranchen. Vi 

har udarbejdet nogle attraktive 
og fleksible pakkeløsninger, som 
vi allerede nu mærker, falder i 
virksomhedernes smag. Eksem-
pelvis har vi for nylig indgået en 
omfangsrig aftale med Taxa Syd, 
fortæller kundechef i Nordfyns 
Finans A/S, Claus Krog Nielsen.
At det lokale finansieringssel-
skab for alvor har fået fodfæste i 
transportbranchens grønne om-
stillingsproces, ses også i det fak-
tum, at selskabet var først med et 
attraktivt Tesla-koncept til vogn-
mændene i hovedstaden.

--Men udover persontransport-
området er vi også interesseret i 
på sigt at samarbejde med vogn-
mændene om at udvikle koncepter 
indenfor den tunge trafik. Her 
findes de helt rigtige el-løsninger 
ikke endnu, men de er på vej og vi 
er klar, understreger kundeche-
fen.

At Nordfyns Finans i øjeblikket 
har forrygende travlt, handler 
ikke kun om den gode personlige 
kundeservice og korte svartid, 
virksomheden er kendt for. En 

helt anden faktor gør sig nemlig 
også gældende.

--Ja, for et faktum er det, at der 
bliver opstillet nye ladestandere 
dagligt. Det betyder, at infra-
strukturen på det område er ble-
vet klart forbedret. Det er ikke 
optimalt endnu, men udviklingen 
har helt sikkert den betydning, at 
flere og flere virksomheder tør ka-
ste sig over de grønne løsninger. 
Og som sagt: Vi er klar til at ser-
vicere dem, fastslår Claus Krog 
Nielsen.
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Det har vist sig for Spar Nord i 
Svendborg at være et særdeles 
klogt valg at skifte domicil. Ef-
ter i 11 år at have haft lokaler på 
Sankt Nicolai Gade er den velre-
nommerede finans-virksomhed nu 
rykket ind i mere moderne lokaler 
på Lerchesvej 2. En flytning, der 
repræsenterer fordele for såvel 
bankens ansatte som kunder.
--Ja, vi glæder os meget over at 
være kommet herud. Først og 
fremmest ligger vi nu ud til Ny-
borgvej, hvilket betyder, at vi er 
blevet mere synlige. Dernæst er 
vi kommet i mere moderne omgi-
velser med åbne og lyse og mere 
tidssvarende lokaler, ligesom vi i 
dag råder over flere mødelokaler, 
udtaler afdelingens direktør, Ul-
rik Feveile Nielsen.

Og tilføjer, at der også er åbenlyse 
fordele for kunderne.
--Ja, vi kan nu tilbyde vores kun-
der flere gratis parkeringspladser. 
Da vi lå ved Sankt Nicolai Gade, 
var det mere bøvlet for kunderne 
at finde en parkeringsplads, men 
det problem slipper vi for nu, siger 
Ulrik Feveile Nielsen.
Spar Nords flytning til nye lokaler 
i Svendborg handler naturligvis 
også om, at virksomheden har 
klaret sig rigtigt godt i det syd-
fynske. 
--Vi er særdeles tilfredse. Vi er jo 
en bank, der satser på såvel pri-
vate som erhvervsdrivende. Efter 
vi er flyttet i ind på Lerchesvej får 
vi flere kundehenvendelser, og vi 
har oplevet en rigtig fin kundetil-
vækst, fastslår direktøren. 

SPAR NORD 
GLÆDER SIG OVER 
NYT DOMICIL
Bankvirksomheden har oplevet fin 
kundetilvækst, efter den nu er flyttet til 
større og mere moderne lokaler i Svendborg.

Spar Nord Svendborg
Lerchesvej 2  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon:  63 10 15 30
www.sparnord.dk/filialer/svendborg/ svendborg@sparnord.dk

5U G E A V I S E N  S V E N D B O R GO N S D A G  1 .  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Kig ind til vores
åbningsreception
Mød hele holdet og oplev vores nyindrettede lokaler, 
når vi holder åbningsreception i vores nye domicil på 
Lerchesvej 2 i Svendborg fredag 3. september kl. 12-16. 
Alle kunder, samarbejdspartnere, naboer, ’venner af huset’ 
og virksomheder er velkomne.

Vi lover lækre godter til ganen fra bl.a. Gelato Italia og fejrer 
dagen med konkurrencer samt meet-and-greet kl. 13 - 14 
med GOG-spillerne Anders Zachariassen og Frederik Clausen, 
der stiller op til selfies og skriver autografer.

Venlig hilsen
Spar Nord Svendborg

Fredag
3. september

kl. 12-16
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Leder man som virksomhed eller 
privat efter en samarbejdspartner, 
der kan stå for en effektiv ener-
gioptimering, så kan det så abso-
lut betale sig at tage kontakt til 
virksomheden, Drost El Service 
ApS med adresse på Tvedvej 127 i 
Svendborg. Her har indehaver Mor-
ten Drost og hans ansatte stor erfa-
ring med eksempelvis installering 
af luft til luft varmepumper.

--Ja, og vi arbejder for både private 
og virksomheder. Vi har sørget for 
energirenovering i alt lige fra pri-
vate sommerhuse til store produk-
tionshaller. Vi tilbyder desuden 
professionel varmepumpeservice. 
Vi servicerer primært kunder i 
Svendborg, Faaborg og Odense, 
men kommer også gerne uden for 
disse områder, fortæller Morten 
Drost, der sammen med Jesper Kie-

ler også ejer firmaet SD Køleteknik.
Udover installering af varmepum-
per arbejder folkene fra Drost El 
Service ApS desuden med en bred 
vifte af andre opgaver. 

Eksempelvis kan nævnes solcel-
leanlæg, servicering af storkøkke-
ner, elektrikeropgaver i alle typer 
byggerier, service og reparation af 
køle- og fryseanlæg samt planlæg-

ning og etablering af netværk til 
digital infrastruktur.
--Det er vigtigt at understrege, at 
vi vægter god service, kvalitet og 
holdbare løsninger højt. Vi tager 
altid hensyn til miljøet og ressour-
cerne – og ikke mindst kundernes 
fremtidige økonomi. Og så skal det 
tilføjes, at vi aldrig går på kompro-
mis med sikkerheden, fastslår Mor-
ten Drost. 

SPECIALISTER I  
ENERGIOPTIMERING
Kvalitetsarbejde, personlig service og sikkerhed er 
kodeordene i Svendborg-virksomheden, Drost El 
Service ApS.

Byhavevej 21 5700 svendborg · Tlf.: 41 43 61 67
drostelservice@gmail.com · www.drostelservice.dk

35 års jubilæum

I anledning af TTS’ 35 års jubilæum vil det glæde
mig at se medarbejdere, forretningsforbindelser,

venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen
søndag 3. marts
kl. 10.00-14.00

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.

• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer

Er der problemer med el, køl eller frost
- så ring til Drost.

www.drostelservice.dk

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

mitsvendborg.dk 35

og fremmest udfører murerarbej-
de i det sydfynske område. Min 
ambition er at blive folks foretruk-
ne murer i lokalområdet, så skulle 
den rette medarbejder være 

derude, så er han eller hun meget 
velkommen til at gi’ mig et kald, 
smiler murermesteren.

murermesterjonasbay.dk
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 Østergade 66  ·  5874 Hesselager  ·  Tlf.: 62251475
www.meny.dk/butik/meny-hesselager  ·  jan.gaarde@meny.dk

Vi nærmer os julen med storm-
skridt og et af de steder, hvor 
professionelle fagfolk er klar 
til at stille danskernes juleap-
petit er hos Meny i Hesselager.
--Ja, vi tilbyder igen mad til 
julefrokosterne serveret ud af 
huset, fortæller indehaver Jan 
Klingenberg og fortsætter:
--Vi tilbyder tre forskellige va-
riationer af julemenuen, som 
kommer til at bestå af traditio-
nelle danske juleretter. Vi vil 

gerne vise, at vi mere end bare 
en købmand og således også 
servicerer vores store opland 
i den hyggelige juletid, siger 
Jan Klingenberg, der samtidig 
understreger, at kodeordene 
hos Meny er kvalitet og høj 
personlig kundeservice.
--Til julemaden hører jo også 
diverse drikkevarer, og der 
kan vi i Meny tilbyde et bredt 
udvalg af -  såvel vine som øl, 
tilføjer han.

MENY KLAR MED
LÆKKER JULEMENU
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Svendborg Kommune 
blandt landets bedste 
ti kommuner til at 
behandle sager fra 
erhvervslivet – 
borgmester håber på 
yderligere fremgang.

Fra i 2018 at ligge på en trist sam-
let 71. plads i Dansk Industris 
erhvervsklimaundersøgelse, kan 
sydfynske virksomheder nu glæde 
sig over, at Svendborg Kommune 
har rykket sig hele 35 pladser. Så-
ledes har den lokale kommune nu 

en placering som nummer 36 ud af 
landets i alt 93 kommuner.

--Det er en udvikling, jeg er stolt 
over. Det er ikke optimalt endnu, 
men vi er på rette kurs, siger den 
socialdemokratiske borgmester 
Bo Hansen, der ikke lægger skjul 
på, at specielt 1 tal i DI-undersø-
gelsen glæder ham.

--Ja, det faktum, at vi nu er blandt 
landets ti bedste kommuner til 
sagsbehandling for erhvervsli-
vet, anser jeg som yderst positivt, 
fastslår Bo Hansen.

Om årsagen til Svendborgs gene-

relle fremgang og flotte placering 
omkring sagsbehandling, siger 
han:
-- Vi har blandt andet ansat flere 
folk i vores Byg og Plan-afdeling. 
Det er et af de områder, hvor det 
er vigtigt vi er skarpe, og det er 
vi nu. En anden vigtig årsag er, 
at vi har et velfungerende byråd, 
hvor vi har en bred konstituering.  
Hvilket blandt andet har bety-
der, at vi har landet nogle meget 
langsigtede budgetforlig. Hvor 
alle har været med. Vi har haft 
arbejdsro i byrådet. Det betyder 
meget, understreger Bo Hansen.
På spørgsmålet om, hvad Bo Han-
sen vil gøre for erhvervslivet i den 

nærmeste fremtid, er han ikke i 
tvivl:
--Vi skal have gjort noget ved byg-
ningsreglementets punkt, BR18.  
Et reglement, der giver både store 
frustrationer hos mine ansatte og 
hos borgerne. Sidstnævnte forstår 
eksempelvis ikke, at man skal bru-
ge en 20.000-30.000 kroner på en 
rådgiver til et projekt, der måske 
kun løber op i 70.000 kroner.

BR18 var ok, da det blev vedta-
get. Men i en højkonktur-periode 
duer det ikke. Sammen med andre 
Borgmesterkollager vil jeg have 
Folketinget til at ændre det, fast-
slår Bo Hansen.

FIRMAER NYDER GODT AF 
EFFEKTIV SAGSBEHANDLING

Borgmester Bo Hansen.
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På kun tre år er det lykkedes for 
Susanne og Bo Abelgren Ehlers 
at få gjort deres livsdrøm til en 
rentabel og anerkendt forretning. 
I 2018 åbnede parret i Vindeby på 
Tåsinge, Svendborgsund Bryg-
hus, der i dag er kendt for at pro-
ducere øl og limonade af høj kvali-
tet, og hvis produkter allerede nu 
findes på restauranter og cafeer i 
både Odense og København.
--Vi startede helt fra bunden og i 

dag føler vi virkelig, at vi er blevet 
omfavnet af lokalsamfundet, lige-
som vi har gjort alt for at omfavne 
det, siger Bo Abelgren Ehlers, der 
har en fortid som brygmester på 
Midtfyns Bryghus. Hvor han i øv-
rigt stadigt er tilknyttet.
--Kodeordene har fra starten 
været kvalitet og kærlighed til 
håndværket, og vi brygger øl efter 
gamle autentiske traditioner uden 
tilsætningsstoffer eller pasteuri-

sering, siger brygmesteren, der 
samtidig understreger at produk-
terne fra Svendborgsund ´Bryg-
hus ikke er at finde i almindelige 
supermarkeder.
--Nej, man kan købe vores produk-
ter her i bryggeriet, i specialbu-
tikker og så bliver det serveret i 
forskellige restauranter og cafeer. 
Vi går bevidst efter et lidt mere 
eksklusivt segment, understreger 
Bo Abelgren Ehlers.  

BRYGHUS ER KOMMET
FORNEMT FRA START

Lokalsamfund, specialbutikker og restauranter har taget 
fornemt imod øllene fra Svendborgsund Bryghus, hvor 

kodeordene er kvalitet og kærlighed til håndværket.

Sundbrovej 12  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 51226760
www.sundbryg.dk  ·  susanne@sundbryg.dk  ·  bo@sundbryg.dk

Svendborgsund Bryghus

NYT SYN NYBORG 
MED NY EJERKREDS 

Et tidligere og et nuværende vel-
fungerende samarbejde har nu 
resulteret i, at de tre optikere 
Tommy Simonsen, Bo Kristensen 
og Tommy Hansen sammen har 
overtaget NYT SYN-butikken i 
Nyborg med adresse Nørregade 
18.
Tommy Simonsen er også inde-
haver af NYT SYN Wichmann 
Optik i Svendborg hvor han er til 
dagligt – her er Tommy Hansen 
også - og de tre erfarne brille-spe-
cialister har tidligere talt sam-
men om et samarbejde.
--Det skete for år tilbage, hvor jeg 
var i dialog med Carsten, men det 
blev bare aldrig sat i søen. Derfor 
det nu glædeligt, at vi har påbe-
gynde et tæt samarbejde om NYT 
SYN i Nyborg, siger Bo Kristen-
sen.

Selvom NYT SYN-butikken altså 
nu har fået nye ejere, så betyder 
det ikke de store omvæltninger 
for kunderne.

-Butikkens tidligere ejer, Car-
sten Andersen, vil stadig være 
at finde i butikken. Og så skal 
det understreges, at ejerkredsen 
respekterer det arbejde, som Car-
sten har lavet her, og vi vil passe 
på med ikke at lave en masse om. 
Det her virker, som det skal, og vi 
skal ikke til at lave hele struktu-
ren om, fortæller Bo Kristensen, 
som vil være at finde i butikken 
til daglig.

Nyt Syn er en frivillig kæde, 
så optikerne ejer og driver selv 
butikkerne hver især. Derud-
over ejer Nyt Syn optikerne i 
fællesskab selskabet Nyt Syn 
Danmark, som står for fælles 
markedsføring, økonomistyring, 
uddannelse og faglig sparring 
for alle butikkerne. Derfor er Nyt 
Syn kæden 100% danskejet af in-
dehaverne, som kunderne møder i 
butikken hver dag, og al skat be-
tales i Danmark. 

Optikerne Tommy Simonsen, Bo Kristensen og Tommy Hansen 
har sammen overtaget NYT SYN i Nyborg den 1. august i år.
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blev bare aldrig sat i søen. Derfor 
det nu glædeligt, at vi har påbe-
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SYN i Nyborg, siger Bo Kristen-
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Selvom NYT SYN-butikken altså 
nu har fået nye ejere, så betyder 
det ikke de store omvæltninger 
for kunderne.

-Butikkens tidligere ejer, Car-
sten Andersen, vil stadig være 
at finde i butikken. Og så skal 
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sten har lavet her, og vi vil passe 
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Det her virker, som det skal, og vi 
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butikken hver dag, og al skat be-
tales i Danmark. 

Optikerne Tommy Simonsen, Bo Kristensen og Tommy Hansen 
har sammen overtaget NYT SYN i Nyborg den 1. august i år.
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Når 30-årige Jonas Tingholm Fri-
mann den 25.november i år slår 
dørene op for en ny supermoderne 
Spar-butik på adressen Mølmarks-
vej 35 i Svendborg, vil det være 
den foreløbige kulmination på en 
spændende vækstrejse indenfor de-
tailhandlen.

--Ja, jeg glæder mig rigtigt me-
get til at kunne præsentere såvel 
nye som gamle kunder for vores 
spritnye butik. Da jeg i sin tid 
overtog den gamle Spar-butik på 

Mølmarksvej spekulerede jeg over, 
hvad den næste udfordring skulle 
være, men det behøver jeg ikke så 
ikke længere. Åbningen af den 700 
kvadratmeter store butik bliver 
som et nyt eventyr for mig og her 
føler jeg, jeg har fundet en spæn-
dende og stærk base, hvor jeg kan 
bygge noget op fra grunden, for-
tæller Jonas Tingholm Frimann.
Når dørene den 25. november slås 
op i den ny Spar-butik – hvor kun-
derne i øvrigt vil blive mødt med 
blandt andet ”vanvids-tilbud” og 

fagfolk indenfor vine og oste – så 
bliver det utvivlsomt en travl tid 
for Jonas Tingholm Frimann.
Såvel forretnings- som familie-
mæssigt.

--Ja, min hustru er sat til at føde 
vores andet barn den 6. december, 
så det bliver en heftig tid. Men det 
er alt sammen glædelige begiven-
heder, så vi klarer også det, siger 
den 30-årige og sender i samme 
åndedrag en kærlig tanke til sit 
personale.

--Ja, jeg har et superdygtigt per-
sonale med butikschef Stine Juul 
Pytlick i spidsen. Med dem ved min 
side, er jeg helt fortrøstningsfuld, 
siger Jonas Tingholm Frimann.
Spørger man ham hvad han ser 
allermest frem til i hans nye virk-
somhed, lyder svaret:
--- At komme tæt på beboerne i om-
rådet og præsentere dem for en mo-
derne lokal forankret butik, hvor 
der blandt andet vil blive lagt vægt 
på varer produceret i vores nærom-
råde.  

UNG KØBMAND 
GLÆDER SIG TIL 
NYT EVENTYR

Ny moderne Spar-butik i Svendborg 
får 30-Jonas Tingholm Frimann 
i førersædet, og han ser nu frem 
til at få en base med nye arbejds-
mæssige udfordringer.

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning 
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar, Mølmarksvej  ·  Mølmarksvej 35   ·  5700 Svendborg
https//spar.dk/butik/spar-moelmarksvej  ·  0504118@spar.dk
Tlf.: 62 21 30 09 / 61 70 63 28
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rådet og præsentere dem for en mo-
derne lokal forankret butik, hvor 
der blandt andet vil blive lagt vægt 
på varer produceret i vores nærom-
råde.  

UNG KØBMAND 
GLÆDER SIG TIL 
NYT EVENTYR

Ny moderne Spar-butik i Svendborg 
får 30-Jonas Tingholm Frimann 
i førersædet, og han ser nu frem 
til at få en base med nye arbejds-
mæssige udfordringer.

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning 
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar, Mølmarksvej  ·  Mølmarksvej 35   ·  5700 Svendborg
https//spar.dk/butik/spar-moelmarksvej  ·  0504118@spar.dk
Tlf.: 62 21 30 09 / 61 70 63 28

ENERGI-EKSPERTER
I STOR TRAVLHED
Danskerne higer efter grønne energiløsninger, og det 
mærker de dygtige folk fra Dansk Installationsteknik 
A/S, der har installeret varmepumper i mere end 20 år.

Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg
Telefon: 62 63 22 90  ·  www.dit.as  · service@dit.as

Står man som virksomhed eller 
privat for at skulle have foreta-
get en energirenovering i form af 
opsætning af en eller flere varme-
pumper, så kan det så absolut an-
befales at tage kontakt til Dansk 
Installations Teknik Service A/S.
I mere end 20 år har virksomhe-
den beskæftiget sig med installe-
ring af varmepumper, der i bedste 
fald kan spare forbrugeren for op 
til 70% af varmeregningen.

--Vi har forrygende travlt for ti-
den. Ikke mindst fordi det er ble-
vet lettere at få et økonomisk til-
skud, og der simpelthen er flere, 
der får det. I øjeblikket er vi i gang 
med et stort projekt hos GEVEKO 
MARKINGS og samtidig står vi 
overfor en omfattende energireno-
vering af tre skoler i Fåborg Midt-
fyn Kommune, fortæller firmaets 
servicechef Per Hybel.
En af grundene til Dansk Instal-

lations Teknik Service A/S succes 
som varmepumpe-installatør er, 
at firmaet tilbyder en totalløs-
ning.

-Vi hjælper kunden med at udvæl-
ge den rigtige pumpe, vi sørger for 
bortskaffelsen af det gamle
anlæg og så sørger vi naturligvis 
for selve monteringen, siger Per 
Hybel og tilføjer:
--Og så er det vigtigt at nævne, at 

vi primært arbejder med kvalitets 
varmepumper fra eksempelvis Pa-
nasonic, Bosch og Vølund - og at vi 
altid har et stort lager af varme-
pumper.

Dansk Installations Teknik Ser-
vice A/S har afdelinger Broby, 
Odense Svendborg Langeland og 
har mere end 30 års erfaring in-
den for VVS, ventilation, el og 
blik.  
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Kompromiløs udlejning 
til fest

Askov Udlejning  
leverer alle e�ekter 

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

kvaliteten

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

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

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

Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

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

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

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

MesterPERS AUTO
Vi har byens mest moderne værksted

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

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

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

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

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

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

3-års garanti på reservedele og dæk Følg os på 

Fordelskunde 
får 5% i rabat

• 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

Køb din ladeboks 
lokalt og kør på grøn 
strøm fra Langeland

Læs mere på www.ø-strøm.dk Spodsbjergvej 141 - 5900 Rudkøbing - tlf.: 6251 1055 
Mail: post@lef.dk – www.lef.dk

Siden marts 2021 har bestyrelsen 
i Fonden Langelands Elforsyning, 
i samarbejde med konstitueret 
direktør Lars Birk Rasmussen, 
arbejdet med otte scenarier for 
hvorledes fremtidig el-leverance 
til langelænderne skulle videre-
føres. Flere arbejdsgrupper har 
arbejdet intenst med at indsamle 
data, samt vurdere og analysere 
hvert enkelt scenarie.

Resultatet er, at bestyrelsen nu 
kan præsentere det scenarie, som 
man ønsker at arbejde videre med, 
nemlig; at der er et godt grundlag 
for at holde el-aktiviteterne på 
Langeland. Det er bestyrelsens 
ønske, at daglig ledelse samt al ad-
ministration og drift forbliver på 
Langeland. Beregningerne viser, 
at der er sund økonomi i det valgte 
scenarie.

- Ved at holde el-aktiviteterne på 
Langeland kan vi fastholde ar-
bejdspladser her på øen, og der-
med videreføre det stærkt forank-
rede forsyningsselskab og skabe 

grobund for et endnu bedre frem-
tidssikret elselskab på Langeland, 
siger Lars Birk Rasmussen.

Samarbejde
Som en del af det valgte scenarie 
ønsker Langelands Elforsyning 
at søge et samarbejde med Lange-
land Forsyning A/S, fordi begge 
selskaber kan drage fordel af et 
samarbejde om den daglige drift.

- I øjeblikket er vi i gang med at 
rette henvendelse til Langeland 
Forsyning A/S med en forespørg-
sel vedr. et samarbejde. Når et 
sådant samarbejde skal etableres, 
skal det naturligvis ske i respekt 
for arbejdsprocesser som er i så-
vel Langeland Forsyning A/S som 
Langeland Kommune. Forud for 
henvendelsen ligger en grundig 
gennemgang af selskabsretlige 
forhold, for overhovedet at have 
mulighed for at indgå et samar-
bejde, siger Lars Birk Rasmussen.

Vi følger med udviklingen
- Vi bliver meget synlige på el-

markedet, og udover konkur-
rencedygtige priser på el, vil vi 
om kort tid tillige kunne tilbyde 
tidssvarende produkter til vores 
kunder med elbiler. Vi lancerer 
ladestandere og ladebokse til både 
private og erhverv til gavn for den 
voksende andel af el-biler, som vi 
også ser på Langeland. Dermed 
sætter vi Langeland på landkortet 
i den grønne omstilling.

- Generelt vil det gavne klimaet, 
hvis forbruget af benzin og die-
sel til biler blev erstattet af el, 
der mindsker CO2-udledningerne 
og forureningen, siger Lars Birk 
Rasmussen.

Til gavn og glæde 
for Langeland
Som en positiv konsekvens af det 
grundige arbejde med selskabets 
konstruktion har en enig bestyrel-
se for Fonden Langelands Elfor-
syning besluttet at ville arbejde 
for at fonden fremover kan uddele 
midler i et større omfang end det 
er muligt i dag.

- At fonden kan uddele flere mid-
ler til projekter på Langeland, vil 
være til gavn og glæde for hele 
øen og dens beboere. Med alle de 
nye tiltag i Fondens Langelands 
Elforsyning har vi derfor meget 
at glæde os over, slutter Lars Birk 
Rasmussen. 

Vi vil Langeland  
– og vi kan!

Bestyrelsen for Fonden 
Langelands Elforsyning 
er klar med ny strategi 
for at holde el-aktivite-
terne på Langeland.
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Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg 
Tlf.: 6222 4490
svendborg@farvexperten.dk 

www.farvexperten.dk

FARVE X-PERTEN 
MED NYE TILTAG

Vi kører ud, 
måler op og giver et 

uforpligtende tilbud på 

gardiner og/eller markiser 

GRATIS, gælder hele Fyn 
samt Tåsinge,

 Thurø & Langeland

Den anerkendte farvehandel 
i Svendborg udvider med 
nyt personale – samtidig 
kan butikken nu tilbyde sine 
kunder nye boligtekstiler 
indkøbt til den kommende 
juletid. 

Hjulene kører på højtryk i en af 
Svendborgs mest populære farve-
handler, nemlig Farve X-perten 
med adresse på Ole Rømers vej 
nummer 61. Ikke bare har indeha-
ver Kim Hofmann ansat nye folk 
– butikken bugner nu også af nye 
boligtekstiler indkøbt til den kom-
mende juletid. 
--Det er korrekt. Vi har meget 
travlt og det er jo glædeligt. Og 
også glædeligt, at vi har fået to 
nye kollegaer i butikken, siger kim 
Hofmann og tilføjer:

--Som ny gulvmontør har jeg an-
sat Casper Skovhus Nielsen, der 
er færdiguddannet gulvmontør 
og som har vådrumsgodkendelse. 
Som ny gardinmand har jeg ansat 
Hamza Kilic, der færdiguddan-
net inden for salg og montering af 
gardiner.

Nyhederne om de nyligt ansatte 
kollegaer og præsentation af nye 
boligtekstiler kommer ikke længe 
efter, at Farve X-perten kunne 
berette nyheden om, at man nu er 

med i den såkaldte Botex-kæde, 
der giver kunderne en masse for-
dele.

-Botex er en landsdækkende kæde 
af butikker, der har specialiseret 
sig i gardiner og boligtekstiler.

Og når vores kunder skal have nye 
gardiner eller markiser, kommer 
vi hjem til dem – både for at måle 
op og for at rådgive dem om far-
ver, strukturer, faconer og funk-
tioner, fortæller Kim Hofmann.

Udover sortimentet af gardiner 
og boligudstyr, er Farve X-perten 
i Svendborg først og fremmest en 
uafhængig farvehandel, der ikke 
er bundet af et fast sortiment eller 
bestemte leverandører.

-- Og det er grunden til, at vi altid 
kan bestille de bedste produkter 
hjem til vores kunder. Derudover 
har vi mange special-malinger på 
hylderne, der kan hjælpe kunderne 
med selv de mest besværlige pro-
jekter, fastslår Kim Hofmann.

Hjulene kører i turbogear i virksomheden, TTS ApS Lange-
land.
 Højkonjunkturen, der skyller ind over landet, sætter også 
sine spor her.
--Ja, vi har vedvarende travlhed. Der er en stor ordrebehold-
ning med mange alsidige projekter vedr. renovering/tilbyg-
ning af sommerhuse og privatboliger. Herunder en del bade-
værelser/køkkener samt tagarbejde, fortæller indehaveren 
af virksomheden, Leif Christiansen.
Det velrenommerede firma beskæftiger sig primært med 
tømrer-, murer-, kloak- og entreprenørarbejde i alle fagenes 
facetter. I øjeblikket er der omkring 45 ansatte med stor er-
faring indenfor alle faggrupper.
--Men vi har også en del specialopgaver som eksempelvis re-

novering af en kirke og en herregård, når den er færdigre-
noveret, bliver en perle og et stort aktiv for Langeland. Og 
så har vi netop færdiggjort opførelsen af et stort fugletårn i 
Nyord ved Møn, siger Leif Christiansen.
Sideløbende med de mangeartede projekter, klædes TTS-
medarbejderne også på til en mere grøn fremtid.
--Der er i dag stort fokus på bæredygtighed og her er vi så 
småt i gang med at forberede os til den kommende tid, hvor 
der vil komme krav fra såvel bygherrer som de udbydende 
parter til bæredygtigt byggeri. Ledelsen og formændene i 
TTS er tilmeldt kurser for at være på forkant og efterføl-
gende kunne implementere bæredygtigt byggeri i virksom-
heden og hos medarbejderne, fastslår Leif Christiansen.

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk

www.tts-langeland.dk

Sædvanen tro stor travlhed i virksomheden, der beskæftiger sig med alt 
lige fra renovering af sommerhuse til opførslen af fugletårne – samtidig 

klædes de ansatte på til en mere grøn fremtid.

BRED VIFTE AF PROJEKTER I TTS

Fra renoveringsmodne huse/sommerhus til nyrenoverede energioptimerede
 hjemlige familiebaser i samarbejde med og bistået af TTS.
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gardiner.

Nyhederne om de nyligt ansatte 
kollegaer og præsentation af nye 
boligtekstiler kommer ikke længe 
efter, at Farve X-perten kunne 
berette nyheden om, at man nu er 

med i den såkaldte Botex-kæde, 
der giver kunderne en masse for-
dele.

-Botex er en landsdækkende kæde 
af butikker, der har specialiseret 
sig i gardiner og boligtekstiler.

Og når vores kunder skal have nye 
gardiner eller markiser, kommer 
vi hjem til dem – både for at måle 
op og for at rådgive dem om far-
ver, strukturer, faconer og funk-
tioner, fortæller Kim Hofmann.

Udover sortimentet af gardiner 
og boligudstyr, er Farve X-perten 
i Svendborg først og fremmest en 
uafhængig farvehandel, der ikke 
er bundet af et fast sortiment eller 
bestemte leverandører.

-- Og det er grunden til, at vi altid 
kan bestille de bedste produkter 
hjem til vores kunder. Derudover 
har vi mange special-malinger på 
hylderne, der kan hjælpe kunderne 
med selv de mest besværlige pro-
jekter, fastslår Kim Hofmann.

Hjulene kører i turbogear i virksomheden, TTS ApS Lange-
land.
 Højkonjunkturen, der skyller ind over landet, sætter også 
sine spor her.
--Ja, vi har vedvarende travlhed. Der er en stor ordrebehold-
ning med mange alsidige projekter vedr. renovering/tilbyg-
ning af sommerhuse og privatboliger. Herunder en del bade-
værelser/køkkener samt tagarbejde, fortæller indehaveren 
af virksomheden, Leif Christiansen.
Det velrenommerede firma beskæftiger sig primært med 
tømrer-, murer-, kloak- og entreprenørarbejde i alle fagenes 
facetter. I øjeblikket er der omkring 45 ansatte med stor er-
faring indenfor alle faggrupper.
--Men vi har også en del specialopgaver som eksempelvis re-

novering af en kirke og en herregård, når den er færdigre-
noveret, bliver en perle og et stort aktiv for Langeland. Og 
så har vi netop færdiggjort opførelsen af et stort fugletårn i 
Nyord ved Møn, siger Leif Christiansen.
Sideløbende med de mangeartede projekter, klædes TTS-
medarbejderne også på til en mere grøn fremtid.
--Der er i dag stort fokus på bæredygtighed og her er vi så 
småt i gang med at forberede os til den kommende tid, hvor 
der vil komme krav fra såvel bygherrer som de udbydende 
parter til bæredygtigt byggeri. Ledelsen og formændene i 
TTS er tilmeldt kurser for at være på forkant og efterføl-
gende kunne implementere bæredygtigt byggeri i virksom-
heden og hos medarbejderne, fastslår Leif Christiansen.

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk

www.tts-langeland.dk

Sædvanen tro stor travlhed i virksomheden, der beskæftiger sig med alt 
lige fra renovering af sommerhuse til opførslen af fugletårne – samtidig 

klædes de ansatte på til en mere grøn fremtid.

BRED VIFTE AF PROJEKTER I TTS

Fra renoveringsmodne huse/sommerhus til nyrenoverede energioptimerede
 hjemlige familiebaser i samarbejde med og bistået af TTS.
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NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

VejenBrørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as
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“Vi har valgt at tage det helt store 
skridt og udskifter derfor alle vo-
res firmabiler, der kører på fossile 
brændstoffer til ren el,” siger øko-
nomidirektør Jimmi Madsen fra 
C.C. Jensen. 
Den globale virksomhed, der ud-
vikler og fremstiller oliefiltre til 
bl.a. energi- og vindsektoren, har 
hovedsæde i Svendborg og har net-
op indgået den store erhvervsaf-
tale med SEF Energi.  C.C. Jensen 
omlægger alle sine danske køretø-
jer over de næste par år til el og får 
installeret 35 nye ladestandere, 
hvoraf størstedelen skal installe-
res hjemme hos medarbejdere med 
firmabil. Altsammen en del af en 
større plan om grøn omstilling, 
som sker i samarbejde med SEF 
Energi.
“For at være helt ærlig, så har vi 
ikke rigtig set nogen anden mulig-
hed end at sadle fuldstændig om. 
Vi vil gerne tage ansvar og del i 
den grønne omstilling,” forklarer 
Jimmi Madsen, der er økonomidi-
rektør i C.C. Jensen med over 200 
ansatte i Danmark og 15 dattersel-
skaber rundt omkring i verden. 
Igennem længere tid har C.C. Jen-
sen haft ønske om at sadle om og gå 
over til el - og nu er tiden inde til en 
transformation.
“Udover at vi gerne vil arbejde 
sammen med SEF som en anden 
stor, sydfynsk virksomhed, hvor 
klimaet står øverst på dagsorde-
nen, så kan de levere en totalløs-
ning, som vi ikke har fundet andre 
steder. Den hjælp, vi har fået fra 
SEF, har givet os modet til at tage 
det helt store skridt og gå all in,” 
forklarer økonomidirektøren fra 
C.C. Jensen. Den første ladestan-
der er allerede blevet installeret i 
en garage hjemme hos en medar-
bejder med firmabil og er klar til 
brug. 
“Vores medarbejdere er meget be-
gejstrede. Vi løser jo flere proble-
matikker her - både det praktiske 
i, at vi sørger for opstilling af lade-
stander i hjemmet - men også at vi 
bidrager til den grønne omstilling, 
som de også gerne vil tage del i,” 
understreger Jimmi Madsen. 
C.C. Jensen får etableret ladestan-
dere hos medarbejdere med firma-
biler, men ladestanderen kan også 
bruges til privat opladning - her er 

det medarbejderen, der selv beta-
ler for opladning. Derudover bliver 
der sat ladestandere op på arbejds-
pladsen, så medarbejdere og gæ-
ster kan lade. Altsammen bliver 
lavet på en måde, så der vil være 
differentierede priser, der er fair 
for alle. Og det hele bliver styret af 
SEF på en let og elegant måde - lige 
som virksomheden ønsker det. 

SEF løser 
uoverskuelig omstilling
C.C. Jensen har fået lavet en lade-
løsning, som lige præcis passer til 
dem. Og SEF Energi leverer netop 
en skræddersyet totalløsning, 
hvor man som virksomhed får alt 
fra rådgivning, ladestandere, in-
stallation, elafregning og afgifts-
refusion. Uanset om det er en virk-
somhed med tre ansatte eller 200. 
Alt det tager SEF Energi sig af 
for at gøre det nemmere for virk-
somheder at handle på den grønne 
omstilling.
“Vi håber, det kan inspirere andre 
firmaer til at gøre det samme som 
C.C. Jensen. Mange virksomheder 
vil jo gerne den grønne omstilling, 
men ser det som et uoverskueligt 
projekt, fordi de skal have fat i for-
skellige aktører og ikke helt ved, 
hvordan de løser medarbejderop-
ladning af firmabiler. I SEF tager 
vi hele ansvaret og løser opgaven 
fra A til Z,” fortæller Søren Ørn-
holt Jørgensen, der er forretnings-
udvikler i SEF Energi og tovholder 
på aftalen med C.C. Jensen. Og alt 
det er muligt, fordi SEF som el-le-
verandør både tager sig af strøm-
men, installerer ladestandere og 
står for administrationen hos 
virksomheden og medarbejderen. 
Og netop aftalen mellem SEF og 
C.C. Jensen er ikke bare en kon-
trakt mellem to parter om at levere 
en masse ladestandere og forsyne 
dem med el. For SEF og C.C.Jensen 
er der mere på spil.
“C.C.Jensen er jo en af de største 
virksomheder i Svendborg. Lige 
som os ønsker de at tage et lokalt 
ansvar og være bannerførere for 
den grønne omstilling, og i det 
hele taget være et godt eksempel 
på, hvordan vi rykker os, når vi 
arbejder sammen,” forklarer Sø-
ren Ørnholt Jørgensen.
Igennem flere år har SEF lavet 

totalløsninger på omstilling til 
elbiler for privatkunder. Nu er den 
115 år gamle el-leverandør klar til 
at hjælpe virksomheder - både i det 
sydfynske og resten af landet. 
“Vi vil gerne gøre en forskel. Der-
for lægger vi hånden på kogepla-
den nu og ruller løsningen ud til 
virksomheder. Vi vil gerne mod-
virke klimaforandringer, og med 
den enorme udvikling, der er inden 
for salg af elbiler i Danmark, så 
skal vi være med,” fortæller Søren 
Ørnholt Jørgensen og nævner, at 
den nye totalløsning er en af SEF’s 
mange store indsatser i forhold til 
at nå sine ambitiøse klimamål. 

God for klimaet 
- brændstofudgifter sparet!
Men et er at have ambitionerne om 
at forandre og handle på klimaet - 
noget andet er, om man som virk-
somhed har økonomien til at sadle 
så markant om, som C. C. Jensen. 
Men også her vil der på den lange 
bane være penge at spare for den 
enkelte virksomhed.
“Udover at vi kommer til at spare 
klimaet for en del CO2 - hvilket 
er det vigtigste i den her sag - så 
kommer vi også til at spare betrag-
teligt på udgifter til brændstof. Så 
selvom der er en udgift forbundet 
med at investere i ladestandere, så 
går der ikke mange år, før de penge 
er tjent ind på brændstofbesparel-
ser,” forklarer Jimmi Madsen.
Derfor lyder rådet fra C.C. Jensen:
“Spring ud i det. Der er ikke så 
meget at være bange for. Hvis man 
griber det rigtigt an, kan det blive 
en fordel for alle.”

Fakta:
• Det får du med SEF’s totalløs-

ning til virksomheder:
• Skræddersyet løsning, der pas-

ser til den enkelte virksomhed
• Ladestandere til elbiler
• Fuld installation af standerne
• Den helt rigtige el-aftale, som 

understøtter den grønne omstil-
ling

• Intelligent opladning styret 
gennem en app, så elbilerne 
automatisk lader, når strømmen 
er billig eller mest miljøvenlig i 
løbet af døgnet.

• Muligheden for fast tilknyttede 
elbiler

• Ladeløsninger hjemme hos 
medarbejdere (kræver, at de er/
bliver elkunder hos SEF)

• Afgiftsrefusion 

Fakta:
• Vigtig viden om SEF Energi:
• Energivirksomhed fra 1906
• Hovedkontor i Svendborg, 

Sydfyn
• Leverer blandt andet varme 

og energi til private såvel som 
erhvervskunder

• Den grønne omstilling står 
øverst på vores dagsorden

Læs mere om SEF Energi  
på www.sef.dk.

For mere information kontakt 
SEF Energi
Søren Ørnholt Jørgensen, forret-
ningsudvikler, København 
- tlf: +45 29 46 99 75 eller mail 
soj@sef.dk

C. C. Jensen
Jimmi Madsen, finance director, 
Svendborg - tlf. +45 63 21 20 14  
eller mail jm@cjc.dk 

Omstilling til elbiler: 
SEF hjælper virksomheder 
med skræddersyet totalløsning

SEF Energi har netop indgået sydfynsk aftale med 
Svendborg-virksomheden C.C. Jensen. Over de 
næste par år vil C.C. Jensens 35 firmabiler blive 
skiftet ud med elbiler, og der bliver installeret 
ladestandere i medarbejdernes hjem og på C.C. 
Jensens fysiske lokation. Alt dette sker i samar-
bejde med SEF Energi: “Vi håber, det kan inspirere 
andre virksomheder til at gøre det samme.”  

Pressemeddelelse

Teknologien har siden sin start 
modtaget priser og certifikater 
verden over, heriblandt 
EU’s miljøpris.  

”Vi går op i at udvikle bæredygtige 
produkter, som eliminerer brugen af 
kemi og skaber bedre resultater. På 
den måde bidrager vi til at nå FN’s 
verdensmål, og håber på at vi kan 
efterlade en grønnere verden for 

kommende generationer.” 
- JIMCOs direktør, Jimmy K. Larsen

Opfylder verdensmål

JIMCOs mission er at skabe 
opmærksomhed på miljøvenlige 
teknologier, som kan gavne os alle.
Ved at bruge JIMCOs patenterede 
teknologi til at overfladedesinficere 
fx æg, undgår man brugen af skrappe 
kemikalier. Dette er ikke kun godt for 
æggeproducentens pengepung, men 
det er særligt godt for naturen. 
Dette er blot en af de veje, hvor 
JIMCOs produkter bidrager med at 
opfylde nogle af FN’s verdensmål.

Kunder i hele verden 

Op til flere fabrikker, kontorer og 
restauranter har et JIMCO-produkt. 
Produkterne hjælper fabrikkerne med 
reduktion af lugtgener samt 
reducerer fedt/olie i kanalsystemerne, 
og dermed sænker brandrisikoen. 
Flere får også overfladedesinfektions-
behandling til deres produktion fx på 
fødevarefabrikker. Her har JIMCO set 
positive resultater med op til 99,99% 
reduktion af bakterier og virusser. 
Kunderne sparer tid og andre 
ressourcer såsom kemikalier, vand og 
filtre. Det har McDonalds, Bones og 
Daloon blandt andet gjort, og siden 
da har de ikke rengjort ventilations-
kanaler, og de har skåret deres res-
sourcer på vedligeholdelse markant. 

”Vi behøver ikke at bekymre om 
risikoen for brand, og vi sparer endda 

penge på det. For restaurantens 
ansatte er JIMCOs KPC-produkt 

praktisk og nemt at vedligeholde” 
- Damian, Tekniker hos McDonalds 

JIMCO A/S udfører opgaver store som 
små. De står til rådighed for at finde den 
rette løsning til dig og din virksomhed, så 
I sammen kan skabe en grønnere fremtid. 

Miljøvenlig teknologi skaber en verden fri for kemi

Fedt og olie reduktion Bakterier og vira reduktionIngen brug af kemikalierMiljøvenlig

Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing
Tel: +45 6251 5456

E-mail: jimco@jimco.dk
Web: www.jimco.dk

Siden 1992 har JIMCO A/S udviklet produkter, 
som anvender en miljøvenlig teknologi, hvor man 
genskaber solens stråler, og bruger strålerne til at 
rense luft og overflader. 

JIMCOs produkter indeholder specielle UV-C 
lamper, som også producerer ozon, der netop gør 
behandlingen af luft og overflader yderst effektiv. 

JIMCOs UV-C lamper findes i alle produkter

Overfladedesinfektion, FLO-D Mini Mark 2
Renser luft og overflader i industrien

Effektiv indendørs luftrensning, MAC500s
Kan bruges i alle rum 
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“Vi har valgt at tage det helt store 
skridt og udskifter derfor alle vo-
res firmabiler, der kører på fossile 
brændstoffer til ren el,” siger øko-
nomidirektør Jimmi Madsen fra 
C.C. Jensen. 
Den globale virksomhed, der ud-
vikler og fremstiller oliefiltre til 
bl.a. energi- og vindsektoren, har 
hovedsæde i Svendborg og har net-
op indgået den store erhvervsaf-
tale med SEF Energi.  C.C. Jensen 
omlægger alle sine danske køretø-
jer over de næste par år til el og får 
installeret 35 nye ladestandere, 
hvoraf størstedelen skal installe-
res hjemme hos medarbejdere med 
firmabil. Altsammen en del af en 
større plan om grøn omstilling, 
som sker i samarbejde med SEF 
Energi.
“For at være helt ærlig, så har vi 
ikke rigtig set nogen anden mulig-
hed end at sadle fuldstændig om. 
Vi vil gerne tage ansvar og del i 
den grønne omstilling,” forklarer 
Jimmi Madsen, der er økonomidi-
rektør i C.C. Jensen med over 200 
ansatte i Danmark og 15 dattersel-
skaber rundt omkring i verden. 
Igennem længere tid har C.C. Jen-
sen haft ønske om at sadle om og gå 
over til el - og nu er tiden inde til en 
transformation.
“Udover at vi gerne vil arbejde 
sammen med SEF som en anden 
stor, sydfynsk virksomhed, hvor 
klimaet står øverst på dagsorde-
nen, så kan de levere en totalløs-
ning, som vi ikke har fundet andre 
steder. Den hjælp, vi har fået fra 
SEF, har givet os modet til at tage 
det helt store skridt og gå all in,” 
forklarer økonomidirektøren fra 
C.C. Jensen. Den første ladestan-
der er allerede blevet installeret i 
en garage hjemme hos en medar-
bejder med firmabil og er klar til 
brug. 
“Vores medarbejdere er meget be-
gejstrede. Vi løser jo flere proble-
matikker her - både det praktiske 
i, at vi sørger for opstilling af lade-
stander i hjemmet - men også at vi 
bidrager til den grønne omstilling, 
som de også gerne vil tage del i,” 
understreger Jimmi Madsen. 
C.C. Jensen får etableret ladestan-
dere hos medarbejdere med firma-
biler, men ladestanderen kan også 
bruges til privat opladning - her er 

det medarbejderen, der selv beta-
ler for opladning. Derudover bliver 
der sat ladestandere op på arbejds-
pladsen, så medarbejdere og gæ-
ster kan lade. Altsammen bliver 
lavet på en måde, så der vil være 
differentierede priser, der er fair 
for alle. Og det hele bliver styret af 
SEF på en let og elegant måde - lige 
som virksomheden ønsker det. 

SEF løser 
uoverskuelig omstilling
C.C. Jensen har fået lavet en lade-
løsning, som lige præcis passer til 
dem. Og SEF Energi leverer netop 
en skræddersyet totalløsning, 
hvor man som virksomhed får alt 
fra rådgivning, ladestandere, in-
stallation, elafregning og afgifts-
refusion. Uanset om det er en virk-
somhed med tre ansatte eller 200. 
Alt det tager SEF Energi sig af 
for at gøre det nemmere for virk-
somheder at handle på den grønne 
omstilling.
“Vi håber, det kan inspirere andre 
firmaer til at gøre det samme som 
C.C. Jensen. Mange virksomheder 
vil jo gerne den grønne omstilling, 
men ser det som et uoverskueligt 
projekt, fordi de skal have fat i for-
skellige aktører og ikke helt ved, 
hvordan de løser medarbejderop-
ladning af firmabiler. I SEF tager 
vi hele ansvaret og løser opgaven 
fra A til Z,” fortæller Søren Ørn-
holt Jørgensen, der er forretnings-
udvikler i SEF Energi og tovholder 
på aftalen med C.C. Jensen. Og alt 
det er muligt, fordi SEF som el-le-
verandør både tager sig af strøm-
men, installerer ladestandere og 
står for administrationen hos 
virksomheden og medarbejderen. 
Og netop aftalen mellem SEF og 
C.C. Jensen er ikke bare en kon-
trakt mellem to parter om at levere 
en masse ladestandere og forsyne 
dem med el. For SEF og C.C.Jensen 
er der mere på spil.
“C.C.Jensen er jo en af de største 
virksomheder i Svendborg. Lige 
som os ønsker de at tage et lokalt 
ansvar og være bannerførere for 
den grønne omstilling, og i det 
hele taget være et godt eksempel 
på, hvordan vi rykker os, når vi 
arbejder sammen,” forklarer Sø-
ren Ørnholt Jørgensen.
Igennem flere år har SEF lavet 

totalløsninger på omstilling til 
elbiler for privatkunder. Nu er den 
115 år gamle el-leverandør klar til 
at hjælpe virksomheder - både i det 
sydfynske og resten af landet. 
“Vi vil gerne gøre en forskel. Der-
for lægger vi hånden på kogepla-
den nu og ruller løsningen ud til 
virksomheder. Vi vil gerne mod-
virke klimaforandringer, og med 
den enorme udvikling, der er inden 
for salg af elbiler i Danmark, så 
skal vi være med,” fortæller Søren 
Ørnholt Jørgensen og nævner, at 
den nye totalløsning er en af SEF’s 
mange store indsatser i forhold til 
at nå sine ambitiøse klimamål. 

God for klimaet 
- brændstofudgifter sparet!
Men et er at have ambitionerne om 
at forandre og handle på klimaet - 
noget andet er, om man som virk-
somhed har økonomien til at sadle 
så markant om, som C. C. Jensen. 
Men også her vil der på den lange 
bane være penge at spare for den 
enkelte virksomhed.
“Udover at vi kommer til at spare 
klimaet for en del CO2 - hvilket 
er det vigtigste i den her sag - så 
kommer vi også til at spare betrag-
teligt på udgifter til brændstof. Så 
selvom der er en udgift forbundet 
med at investere i ladestandere, så 
går der ikke mange år, før de penge 
er tjent ind på brændstofbesparel-
ser,” forklarer Jimmi Madsen.
Derfor lyder rådet fra C.C. Jensen:
“Spring ud i det. Der er ikke så 
meget at være bange for. Hvis man 
griber det rigtigt an, kan det blive 
en fordel for alle.”

Fakta:
• Det får du med SEF’s totalløs-

ning til virksomheder:
• Skræddersyet løsning, der pas-

ser til den enkelte virksomhed
• Ladestandere til elbiler
• Fuld installation af standerne
• Den helt rigtige el-aftale, som 
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ling

• Intelligent opladning styret 
gennem en app, så elbilerne 
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Fakta:
• Vigtig viden om SEF Energi:
• Energivirksomhed fra 1906
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Sydfyn
• Leverer blandt andet varme 

og energi til private såvel som 
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Læs mere om SEF Energi  
på www.sef.dk.

For mere information kontakt 
SEF Energi
Søren Ørnholt Jørgensen, forret-
ningsudvikler, København 
- tlf: +45 29 46 99 75 eller mail 
soj@sef.dk

C. C. Jensen
Jimmi Madsen, finance director, 
Svendborg - tlf. +45 63 21 20 14  
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Omstilling til elbiler: 
SEF hjælper virksomheder 
med skræddersyet totalløsning

SEF Energi har netop indgået sydfynsk aftale med 
Svendborg-virksomheden C.C. Jensen. Over de 
næste par år vil C.C. Jensens 35 firmabiler blive 
skiftet ud med elbiler, og der bliver installeret 
ladestandere i medarbejdernes hjem og på C.C. 
Jensens fysiske lokation. Alt dette sker i samar-
bejde med SEF Energi: “Vi håber, det kan inspirere 
andre virksomheder til at gøre det samme.”  

Pressemeddelelse

Teknologien har siden sin start 
modtaget priser og certifikater 
verden over, heriblandt 
EU’s miljøpris.  

”Vi går op i at udvikle bæredygtige 
produkter, som eliminerer brugen af 
kemi og skaber bedre resultater. På 
den måde bidrager vi til at nå FN’s 
verdensmål, og håber på at vi kan 
efterlade en grønnere verden for 

kommende generationer.” 
- JIMCOs direktør, Jimmy K. Larsen

Opfylder verdensmål

JIMCOs mission er at skabe 
opmærksomhed på miljøvenlige 
teknologier, som kan gavne os alle.
Ved at bruge JIMCOs patenterede 
teknologi til at overfladedesinficere 
fx æg, undgår man brugen af skrappe 
kemikalier. Dette er ikke kun godt for 
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Dette er blot en af de veje, hvor 
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Kunder i hele verden 

Op til flere fabrikker, kontorer og 
restauranter har et JIMCO-produkt. 
Produkterne hjælper fabrikkerne med 
reduktion af lugtgener samt 
reducerer fedt/olie i kanalsystemerne, 
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Flere får også overfladedesinfektions-
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praktisk og nemt at vedligeholde” 
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JIMCO A/S udfører opgaver store som 
små. De står til rådighed for at finde den 
rette løsning til dig og din virksomhed, så 
I sammen kan skabe en grønnere fremtid. 

Miljøvenlig teknologi skaber en verden fri for kemi

Fedt og olie reduktion Bakterier og vira reduktionIngen brug af kemikalierMiljøvenlig

Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing
Tel: +45 6251 5456

E-mail: jimco@jimco.dk
Web: www.jimco.dk

Siden 1992 har JIMCO A/S udviklet produkter, 
som anvender en miljøvenlig teknologi, hvor man 
genskaber solens stråler, og bruger strålerne til at 
rense luft og overflader. 

JIMCOs produkter indeholder specielle UV-C 
lamper, som også producerer ozon, der netop gør 
behandlingen af luft og overflader yderst effektiv. 

JIMCOs UV-C lamper findes i alle produkter

Overfladedesinfektion, FLO-D Mini Mark 2
Renser luft og overflader i industrien

Effektiv indendørs luftrensning, MAC500s
Kan bruges i alle rum 
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Flere og flere udenlandske virk-
somheder, der bruger rustfrie 
hydrauliske komponenter i deres 
produktioner, vælger nu at rette 
blikket mod Svendborg-firmaet, 
SSH Stainless. Efter at være kom-
met godt igennem Covid19-krisen 
er det velrenommerede firma nu 
igen oppe på en eksport, der ud-
gør hele 75 procent af den samlede 
produktion.

--Ja, vi eksporterer til omkring 35 
lande. Dertil kommer, at mange 
af de komponenter vi producerer 
til de danske virksomheder, ja de 
bliver såmænd også sendt videre 
til udlandet, fortæller administre-
rende direktør Torben Sønderby 
Madsen.
Han gør endvidere opmærksom 
på, at SSH Stainless primært pro-
ducerer hydrauliske komponenter 

som cylindre og pumper i rustfrit 
stål til fødevareindustrien, offs-
hore-sektoren, den maritime sek-
tor, forskellige miljøvirksomhe-
der og sågar atomkraftindustrien.
--Vores hovedprodukt er hydrau-
likcylindre, og alt hvad vi produ-
cerer, konstruerer vi selv. Det er 
vores egne brands. De fleste pro-
dukter er standardløsninger, men 
det sker jævnligt, at en kunde øn-

sker produkterne tilpasset, så de 
passer til et bestemt design eller 
tekniske krav. Enkelte gange be-
der kunderne også om specialud-
viklede løsninger, oplyser Torben 
Sønderby Madsen og tilføjer:
--Og så er det vigtigt at nævne, at 
kodeordene i vores virksomhed er 
kvalitet og god personlig kunde-
service.  

FORTSÆTTER EKSPORT-SUCCES

Svendborg-virksomheden SSH Stainless er kommet godt igennem 
Covid19-krisen og fortsætter nu sin markante eksport til udlandet.

Englandsvej 20-22  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 62218531
www. ssh-stainless.dk  ·  ssh@ssh-stainless.dkSSH Stainless a.s
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iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870
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Forny dit køkken ved at udskifte
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SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt
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be noget godt for andre. Med 
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selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
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det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 
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sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
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tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
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ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.
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vember og få ti dages super 
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inden for de områder, som 
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Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.

Maskinfabrikken dk ApS.
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Flagvinduer
Priseks.
100x120 cm

2.200,-
Topstyret
vinduer
m. natsikring.
Priseks. 100x110

cm1.200,-

Bondddd
vinduuuu
med 6666 fe
prisekkkks.

1.55555
Tophhhhæ
Prisekkks.
100x100000

Fra 9999

ter

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt

DREJNING SVEJSNING OG 
MONTAGE

REPARATION OG 
SERVICE

FRÆSNING DREJNING

Kontakt Blikfang på 
hej@blikfang.nu 
eller ring 20 68 16 60
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Flere og flere udenlandske virk-
somheder, der bruger rustfrie 
hydrauliske komponenter i deres 
produktioner, vælger nu at rette 
blikket mod Svendborg-firmaet, 
SSH Stainless. Efter at være kom-
met godt igennem Covid19-krisen 
er det velrenommerede firma nu 
igen oppe på en eksport, der ud-
gør hele 75 procent af den samlede 
produktion.

--Ja, vi eksporterer til omkring 35 
lande. Dertil kommer, at mange 
af de komponenter vi producerer 
til de danske virksomheder, ja de 
bliver såmænd også sendt videre 
til udlandet, fortæller administre-
rende direktør Torben Sønderby 
Madsen.
Han gør endvidere opmærksom 
på, at SSH Stainless primært pro-
ducerer hydrauliske komponenter 

som cylindre og pumper i rustfrit 
stål til fødevareindustrien, offs-
hore-sektoren, den maritime sek-
tor, forskellige miljøvirksomhe-
der og sågar atomkraftindustrien.
--Vores hovedprodukt er hydrau-
likcylindre, og alt hvad vi produ-
cerer, konstruerer vi selv. Det er 
vores egne brands. De fleste pro-
dukter er standardløsninger, men 
det sker jævnligt, at en kunde øn-

sker produkterne tilpasset, så de 
passer til et bestemt design eller 
tekniske krav. Enkelte gange be-
der kunderne også om specialud-
viklede løsninger, oplyser Torben 
Sønderby Madsen og tilføjer:
--Og så er det vigtigt at nævne, at 
kodeordene i vores virksomhed er 
kvalitet og god personlig kunde-
service.  

FORTSÆTTER EKSPORT-SUCCES

Svendborg-virksomheden SSH Stainless er kommet godt igennem 
Covid19-krisen og fortsætter nu sin markante eksport til udlandet.

Englandsvej 20-22  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 62218531
www. ssh-stainless.dk  ·  ssh@ssh-stainless.dkSSH Stainless a.s

NICHE PRODUKTER AF HØJESTE KVALITET 
ALBJERG’S MASKINTEC A/S I STENSTRUP  

ER SPECIALISTER I LUFTTRANSPORT 

Virksomheden har i stedet valgt at 
investere i nye maskiner  til egenpro-
duktion, hvilket har vist sig at være et 
godt valg. 
Især i forbindelse med Corona og ned-
lukning rundt omkring i verden, har 
det skabt sikkerhed for virksomheden 
og ikke mindst medarbejderne. 
 - - Vi har heldigvis ikke været ramt af 
pandemien i forhold til ordrenedgang. 

I forsommeren 2020 kunne vi fornem-
me en afventende stemning hos vores 
kunder, men det gik hurtigt i sig selv 
og vi har kørt på højtryk lige siden. 
Lige nu er udfordringen at skaffe råva-
rer til vores produktion, så vi kan følge 
med ordreindgang og ikke mindst at 
skaffe faglærte hænder. Ikke kun her 
hos os, men til hele til industrien. 

 

 

Produktionen kører på højtryk i loka-
lerne på Gammel Sognevej i Stenstrup. 
Virksomheden har specialiseret sig i 
systemer og komponenter til lufttrans-
port. 
 - - Vi rådgiver og producerer kunde-
specifikke systemer, hvor vi anvender 
luft til transport af materialer, forkla-
rer Direktør Peder Albjerg.  
 - - Lufttransport kan bruges til både 

sugning og blæsning af materialer, det 
er lige fra korn- og fodermaterialer, til 
træpiller, salt, jord og fødevarer, mv. 
Virksomheden monterer anlæg på 
lastbiler og bygger stationære syste-
mer til bl.a. fabrikker, men også under-
komponenter som cellesluser holder 
produktionen i gang. 
 - - Vi har, for mange år siden valgt, at 
producere så mange komponenter 

som muligt i huset, fortæller Peder 
Albjerg. Vi har forsøgt os med outsour-
cing til udlandet, bl.a. Kina, men kvali-
teten er simpelthen ikke god nok og 
leveringstiden for lang! Vi udvikler hele 
tiden på vores produkter og vores 
produktion, så det giver en kæmpe 
fleksibilitet i forhold til vores kunder, 
at holde hele processen - fra konstruk-
tion til produktion, i eget hus. 

 Albjerg’s Maskintec A/S 
Gammel Sognevej 3  ◦  5771 Stenstrup 
+45 6226 2491  ◦  info@maskintec.dk 

www.maskintec.dk 
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Befinder man sig i Svendborg og 
er blevet sulten efter en lækker 
burger, der er lavet med kærlighed 
og god samvittighed, så kan det så 
absolut anbefales at lægge vejen 
forbi Burgermania.
Den populære restaurant serverer 
gourmet-burgere, hvor der ikke 
er sparret på kødet, hvor grønt-
sagerne ikke bare er lokale - men 

også altid friske - og ikke mindst, 
hvor man som kunde kan være sik-
ker på at kvæget er blevet behand-
let ordentligt.
--Det var grundtankerne, da vi i 
sin tid etablerede restauranten 
her i Svendborg. Til vores store 
tilfredshed blev konceptet så po-
pulært, at vi fik kunder helt fra 
Odense I dag har odenseanerne 

deres egen Burgermania i Rosen-
gårdcentret, fortæller medindeha-
ver Henrik Råbjerg.
En af årsagerne til burger-restau-
rantens succes er ifølge Henrik, at 
man aldrig går på kompromis med 
madens kvalitet.
-- Vi serverer 100% dansk okse-
kød, og vi handler grønt hos de 
lokale udbydere.

Vi sylter selv vores løg og pickles 
og vores bøffer serveres i luftige 
brioche boller, der er bagt i smør. 
Og da kunderne skal have en rigtig 
restaurationsoplevelse, serverer 
vi også specialøl fra lokale bryg-
gerier, ligesom vi har et   et velas-
sorteret  udvalg af vine, fastslår 
Henrik.  

POPULÆRE BURGERE
I GOURMET-KLASSEN
Restaurant Burgermania i det 
centrale Svendborg har stor 
succes med at servere burgere 
med de helt rigtige råvarer.

Frederiksgade 9  ·  5700 Svendborg
Telefon: 70 60 58 05
www.burgermania.dk  ·  info@burgermania.dkBURGERMANIA
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Let ladeløsning 
t il din virksomhed
- Sammen om klimaet

Det kræver lidt mod - men har du råd til at lade være?
Skift firmaets benzin- og dieselslugere ud med elbiler og 
få sat ladestandere op på arbejdspladsen og hjemme hos 
de kørende medarbejdere. SEF laver skræddersyet total-
løsning - og du er med til at fremtidssikre din virksomhed.

SEF Energi - vi gør det nemmere for dig og din virksomhed 
at handle på den grønne omstilling. Sammen om klimaet! ENERGI TIL HANDLING...
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Mob. 20 76 83 68  •  www.clausen-snedker.dk

Tømrer   -   Snedker   -   Murer   -   Entreprenør
Aut. Kloakmester - Vognmand

Stoensevej 5 . Tranekær . Langeland

H
el

ge Clausen A/S

CVR  40602917CVR  40602917

Få et 
uforpligtende 
tilbud – råd og 

vejledning
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Helge Clausen A/S
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Helge Clausen A/S har overtaget
Bjarne Kaae A/S vogmandsforretning.

Bilerne kører fortsat med de erfarne 
chauffører og udfører samme opgaver 
som f.eks.:

• Transport af: 
Asfalt – sten – grus - flis – muld

• Udlejning af: Container til deponi/
haveaffald/brokker

• Kranopgaver samt slamsugning

• Reparation af privatveje med 
grusmaterialer og reparation med 
asfalt ved f.eks. overgravning 
af forsyningsledninger.

Entreprenør - Aut. Kloakmester - Vognmand

Få et 
uforpligtende 
tilbud – råd og 

vejledning

Helge Clausen A/S
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Efter i årevis at have haft store 
problemer med sin udlejer, glæ-
der indehaveren af Autocentrum 
Rudkøbing, Jesper Ejlersen sig 
til nu at kunne åbne sit værksted 
i nye ideelle omgivelser på Schn-
horsvej 46.
--Det bliver dejligt endelig at kun-
ne få den nødvendige tid og energi 
til mine kunder. At yde den opti-
male service. I vores nye lokaler 
bliver der eksempelvis plads til 7 
lifte samt en bedre udstilling til 
vores cykel-afdeling.
siger Jesper Ejlersen, der har be-

skæftiget sig med reparation af 
motorer i over 30 år.
--. Ja, vi kan klare reparation og 
service af alle typer motorer. Lige 
fra biler til hækkeklippere. Og så 
skal det tilføjes, at vi også er spe-
cialister på cykler, som vi både 

reparerer og sælger, siger Jesper 
Ejlersen.
Som en del af sin virksomhed, 
der også tæller to svende og en 
lærling, driver den 46-årige også 
Langeland Kommunes knallert-
værksted for unge mennesker.  

SPECIALISTER 
I ALLE TYPER 
MOTORER
Indehaveren af Autocentrum 
Rudkøbing, Jesper Ejlersen glæder 
sig til at kunne servicere sine kunder 
i nye ideelle omgivelser.

Schnohrsvej 46  ·  5900 Rudkøbing  ·  Tlf.: 62511828
www.autocentrumrudkbing.dk  ·  Mail: autocentrum.rudkobing@gmail.comAutocentrum Rudkøbing
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Drosler og solsorte spiser gerne frugter og bær om vinteren, mejser spiser 
gerne forskellige olieholdige frø. Gråspurve og skovspurve er ganske sociale, 
og kommer ofte på besøg i flok, hvor de gerne 
tager for sig af foderblanding med korn. Det 
sætter fasaner og duer også meget pris på.

De forskellige fuglearter er ikke specielt sociale 
over for hinanden, og det er derfor en god idé 
at sætte flere foder brætter og siloer op 
rundt om i haven. 

Nogle fugle elsker at vade rundt på brættet, 
mens andre elsker at hænge eller sidde på 
fodersiloer. Hæng derfor også fodersiloer 
op, gerne med forskelligt foder i. På den måde 
får du hurtigt mange forskellige fugle i haven.

hojlund.dk

GUDBJERG | Ørbækvej 268A | 5892 Gudbjerg
HAARBY | Trunderupvej 10 | 5683 Haarby

AARUP | Holmelund 32 | 5560 Aarup
TARUP | Møllevej 26 | 5792 Årslev  

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage 09.00-17.30 | Lørdage 09.00-14.00 

ÅBNINGSTIDER
Hverdage 

09.00-17.30
Lørdage 

09.00-14.00 

NYD EFTERÅRET I HAVEN
BRUG DET RIGTIGE FODER TIL HAVENS FUGLE

Vildtfugle Lux

179,-
Pr. sæk

Frit valg

199,-
Pr. stk.

NYHED

NYHED

Ombytning

199,95
11kg flaske
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Autohandel og reparation - en tillidssag ...

UDSTILLING: Nyborgvej 456

Lån og leasing af 
person- og varebiler

• Elektronisk fejlfinding
• Computertest
• 4 hjuls-udmåling
• Klargøring til syn
• Aircon
• Klima

• Autoteknik
• Chiptuning
• Forsikringsskader
• Glasskader
• Omsyn på eget værksted
• Tektrol undervognsbeh.

Østergade 60-62
5881 Skårup Fyn
(Lige overfor Skårup Skole)

Telefon: 6223 1991
Mobil: 2447 8889

jan@autocentrum.dk
www.autocentrum.dk

MOTORKONTOR
Nummerplader og 

omregistrering

Nørremarken 22  ·  5881 Skårup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER

34 U G E A V I S E N  S V E N D B O R G O N S D A G  7 .  O K T O B E R  2 0 2 0

HANDL LOKALT

I SVENDBORG

HANDL LOKALT

I SVENDBORGHANDL LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN

Dobbeltdækker, store busser og minibusser 
Telefon 62 26 30 00 / 40 16 20 62

www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller

Korsgade 14, Svendborg | www.butik14.dk  Følg med på  / 

Vi glæder os til at se dig i butikken

Hos Butik 14 gør vi 
os umage for at skabe 
et indbydende univers 

for dig der elsker 
boliginspiration, 

bæredygtig mode og 
økologiske produkter.

Lotte Købmand i Kirkeby har 25-års jubilæum
I weekenden kunne Liselotte "Lotte" 
Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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for dig der elsker 
boliginspiration, 

bæredygtig mode og 
økologiske produkter.

Lotte Købmand i Kirkeby har 25-års jubilæum
I weekenden kunne Liselotte "Lotte" 
Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4.500 + moms
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Efter i 2019 at have leveret et lidt 
flatterende regnskab med et  un-
derskud  på  114.000  kr. er det nu 
lykkedes for Gudmes nye køb-
mand, 29-årige Martin Pellegård 
at få vendt skuden. Således kan 
selskabet bag MIN KØBMAND-
butikken, Gudme Købmandsbutik 
ApS, glæde sig over et nyt flot 

regnskab med 350.000 kroner i 
overskud. 
--Ja, det går den rigtige vej nu. 
Borgerne her i Gudme har taget 
rigtigt godt imod mig og omsæt-
ningen er steget betragteligt, 
siger Martin Pellegård, der oprin-
deligt er uddannet i en Spar-bu-
tik, og som i 2019 blev kåret som 

årets talentudvikler  af dagligva-
rekoncernen, DAGROFA. 

Det pæne overskud i sidste regn-
skab betyder nu, at der sker mar-
kante ændringer i købmandsbu-
tikken i Gudme. 

--Ja, vi er gået i gang med en mo-

dernisering, så vi kan fremstå mo-
derne og indbydende. Eksempelvis 
har vi lige - efter ønsker fra vores 
kunder- investeret 125.000 kroner 
i nye grøntmøbler, samtidigt med 
kan vi nu også støtte byens virk-
somheder og foreninger i form af 
sponsorater, oplyser den unge køb-
mand.  

BORGERPROJEKT  
ENDT SOM SUCCES 
Optimisme og glæde hos MIN KØBMAND i Gudme, 
der har fået vendt underskud til overskud og nu har 
igangsat større modernisering. 

Vestergade 1  ·  5884 Gudme  ·  Telefon: 62 25 15 22
www.facebook.com/Gudmekobmand  ·  0509828@minkobmand.dkGudme Købmandsbutik ApS

Efter at have været igennem en 
hård COVID-19-periode, kører 
hjulene nu igen på fuld kraft 
hos JA WATERTECHNIK A/S i 
Svendborg.

Faktisk så meget, at firmaet nu er 
på vej med to spændende nyheder.
--Det er korrekt. Vi får i øjeblikket 
testet en ny luftrensningsmaskine 
på DTU, ligesom vi er i gang med 
at udvikle et såkaldt ”ozon-skab”, 
der skal kunne rense forskellige 

effekter, Hvis alt går efter planen 
er de nye produkter klar i starten 
af det nye år, fortæller direktør og 
indehaver, Jesper Albrektsen, der 
oprindeligt er uddannet maskin-
mester.
JA WATERTECHNIK A/S ud-
vikler miljøvenligt udstyr i høj 

kvalitet indenfor tank- og vand- 
rensning samt vandhydrauliske 
produkter.

--Vi designer, udvikler og produ-
cerer UV-anlæg, tankrensere, høj-
trykspumper, lynkoblinger, cylin-
dre og ventiler samt styringer for 

vores produkter. Både som PLC 
og relæstyringer, siger Jesper Al-
brechtsen og tilføjer:

--Og så skal det nævnes, at vi virk-
somheden lægger stort vægt på 
kvalitets-arbejde og god personlig 
kundeservice.  

SPÆNDENDE 
NYHEDER PÅ VEJ FRA 
JA WATERTECHNIC A/S

Svendborg-virksomheden tester i 
øjeblikket nyt luftrensingsudstyr 
og et såkaldt ”ozon-skab”.

JA WATERTECHNIC A/S 
Porthusvej 107A  ·  5700 Svendborg  ·  TLF.: (+45) 47 38 29 39
www.jawatertechnic.dk/  ·  Mai:  INFO@JA-AS.DK
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Må vi hjælpe din 
virksomhed med den 
grønne omstilling?
Der er både tid, penge og CO2 at spare, når virksomheder vælger at sige ja tak 
til ladestandere og nej tak til fossile brændstoffer. SEF hjælper jer igennem 
og løser opgaven fra A-Z. 

Der er mange fordele ved at skifte de fossile brændstoffer ud med el - udover 
at modvirke klimaforandringer, er der en række økonomiske fordele: Nul brænd-
stofudgifter og en attraktiv virksomhed, som både kunder og medarbejdere 
har lyst til at investere tid og penge i. SEF Energi leverer en skræddersyet 
totalløsning med alt fra ladestandere og afgiftsrefusion til rådgivning 
og el - uanset om du har en virksomhed med tre ansatte eller 200.   
 

ENERGI TIL HANDLING...

Det får du og din virksomhed:
• Skræddersyet løsning, der passer til netop din virksomhed
• Ladestandere til elbiler - både på arbejdspladsen  
 og hjemme hos medarbejdere
• Differentieret betaling for opladning på en simpel måde
• Intelligent opladning styret gennem en app, så 
 elbilerne automatisk lader, når strømmen er billig 
 eller mest miljøvenlig i løbet af døgnet.
• Fuld installation af standerne
• Den helt rigtige el-aftale, som understøtter 
 den grønne omstilling
• Muligheden for fast tilknyttede elbiler/leasing
• Afgiftsrefusion
• Færre udgifter på brændstof og service

Det kræver lidt mod - men har din 
virksomhed råd til at lade være? 
Sammen om klimaet!

Læs mere på sef.dk/erhverv 
el. ring til os på tlf. 62 20 11 20
- vi ordner det hele for dig!

“ Spring ud i det. Der er ikke så  
 meget at være bange for. 
	 Hvis	man	griber	det	rigtigt	an,	
 kan det blive en fordel for alle.” 

 Jimmi Madsen 
 Økonomidirektør i C.C. Jensen
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RUDKØBING
 

Schnohrsvej 46  ·  5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 51 18 28

Mail: autocentrum.rudkobing@gmail.com
 

SERVICE AF ALLE BILMÆRKER & SALG AF CYKLER
REP. AF CYKLER & SMÅMASKINER
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Klargøring til syn
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Tlf. 28 30 74 26

– ET GODT AUTOVÆRKSTED 
NÆR DIG

KS Auto
Dit autoværksted i Rudkøbing!

Indehaver: Kim Sørensen 
Humblevej 85 · 5900 Rudkøbing

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

Åbningstider værksted: Mandag-Fredag 07.30-16.30

Her bager vi efter gamle stolte håndværks  
traditioner og med de bedste råvarer

Stæhrs Bageri
Bygaden 71, Tullebølle, 5953 Tranekær

tlf.: 62 50 12 03  ·  Facebook: Stæhrs-Bageri

- tæt på dig og din hverdag

Åbningstider:
man. - søn. kl. 8.00 - 19.00

Annexstræde 1, Tullebølle, 5953 Tranekær, Tlf.: 62 50 12 30, 
06365@coop.dk

www.daglibrugsen.coop.dk/find-butik/ 

Daglí´Brugsen Tullebølle
Dagli’ Brugsen Gudbjerg

Teglværksvej 3, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Åbningstider:
Man - Søn: 07.00 - 20.00
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àVb
cefghij

klmen

pkmkq
reiienklk

stlpkl
knqeqn

EFGHIJKFIL
MOPQRHISFRTU
VWXZ[\] _̂FIL
MOPQRPRULILU

uvwxy{v|}y~��u~�����������

�����������������������

�������

� ¡¢¢¢£¤
����¥§̈©ª

«©¬�

¥§���«©��
m¬x�«

ª¬�x«§��©
«���«�

ª¬�x«�̈x
�«

��£®¹®�
�£"�-8�8

¹-

-CN�®�8X8
�£8

c¹�n�NopCX

EFGHIJKFIL
MOPQRHISFRTU
VWXZ[\] _̂FIL
MOPQRPRULILU
qqirstteistqmustlpkjrpjkrlrnklstlpkq
ermkqmvlwirstkqteittsylwzqkmeqryienpkm
stlpkynstlptstqm{|ktklkqpeigvskqien
ynv}yqypew}stlpkivwqeqn~mklwtptemen
ftlitskwttltyp}ywtqeqnkl{

u�vlypprienfkmklqksylkq
kqklnelentenivwqeqn{{{

��������

������������������������
������������������������
�������������� ���������
¡¢���¤����¥��¦§��¤̈ ©���ª��«
��¬����������©����¡̄�§�
��̈ ¨��¢
��������©�����¥���̄°¢���¦«
��̈ ©���̄±°±�������������¦
¦§�����¤�̈ ���������¦§����«
�����¢�²���������������
��¤�����������������������
����������������������������
��������̈�����������������
����³��������������̈ ������
¥́����µ¤��¤�¢�¶�������©���
����¤��������̈ ¨��¢�����
������§�������������©������
¨����������©������������
©���������¦������¦§�·�¢
������̧�̈ �����¤̈ ���̧����«
©����������������³��������«
�������̈ �����̄±º»¢
����̄±º±�����̄±»¼��������
¨�������������©���½��¦���«
��������¤���������������«
¨����½������©¥����������«
¨���©������������������¦§
�����½���������µ¥������«
�������¢
��������¾½�������������
¿�������������������������
¦§�À¥���¤¦��������������̄±¡»¢
��������������������̈ �����«
������̈���̈ ����������̈��
���������������������¦�¬���¤�«
��������������©¥���̈������«
�����©����¢�Á����¤�������«
��������©¥���̈����¥�����«
��¬�¦¢
¶����������§���������¦���«
�����������������������¶��«
¨������������������¢
����̄±¡»�©���������������«
��������������������������«

����������������������������
¦§�¦���������̄±±»¢
Á��������������©¥���̈��
��������©�����©��������̈ 
��̈ ����̈ ��������©���½���«
����̈������¦�����������Â��«
��©½������������������©�����
©¥������¤���¢
��������������̈����
�����������������������̈��
�����������������������������
���������������������������¢
��������������������³������
�����©§����©����¾����������«
�������������©�¤�����̈ ¨��
¨�����̈ �����¢����������¤«
¨�������������������������«
�������������¤��������������
�����̈ ¨���̈������©¥�����
�§�¦§��¤�������¦�������¢����
����¦���������������������¦���
¦§�����������¥������¤���
�����©½�����̈ §��������������
�������̈ ¨������©§���¢
ª������������������������«
©����������¦§�̧½����������
����������©����������½��¦��«
���������¦��������¦§�������«
��������¬���������������������
©����©���¢
¶���������̈�����§����
�������������������������
¦���������������̈ ���������«
������������̈ �Ã�����̈��¢
����©�����¦§��¤̈ ©���ª��«
��¬��������¬�������§�¢� ����
�����̈ ¨��������������������
��������©����¦�������������
�̈ ������¤���¢
ª§�������¥����������
 ��������������������̈
�����

����	
��������������	��	��	���������������� ��!�#$%�&�'()*'(*+,�.'/%'(�/0�!�111�'()*'(*2�34�/0

�%�.'�/�56)'/47('*
9.4�:;<=:;=�>%��?@�@

AB4�$*%4'D�/%E%>$�>
*%$�56)'/40%F40'D

GHI�JKILL��MOKL���P��LKQL�L�M�KL���
�̧���̈ �¬������������������
¥����̈ �����¤�������������«
�����¶��̈ ��������¥���������
���¼R¼R��§�©��������¦§������«
¦�����������¾�����½��������̈ «
����������§�����¥�¢�Á����«
�������µ�̈ ¨¤����§���
¨�����������������¦�̈������
��������¦§�¦§¦�����¶�����
���������̈ �����������������
�������©�¦�����̈ ������¦���«
��̈ ���������¢
¶����������¤�������¤��«
��������������̈�����¼R¼R�¦§
��¤������¬��������¤����½���«

���̈�����������§�������¤�«
������������̈ ¨����������«
���������¢�¿¤��������½���������
¬���S����¬��������������̈ «
������������T���̈ �¶�����
��������½�������������©���
�������º»��½��������̈ �������
����������µ�̈ ¨¤�����¼R¼R¢
U�����¥���������������»V¢
W�¶������������������������
������̈ �����������§�¢�À�����
������������������������������
¦§��������������������������¦
����¤��������������������������
�������������¤��������������

������Â������·���©������̈ �«
������������������¥����¶�����
��������¦�����̈ ���������¢
W�ª§������¦�����������������
����½��������������̈ �����
¨�����������¦��¬����������
������������̈¦���������������
�������������������̈ �����
©������¤�����̈�������������«
������̈ ������¬�����������¢
Ã�����������������̈��������«
��̈ �������������������̄ ¢̄
¨����������������������¬�̈ ©��
¨����½��¦��¬�������������
����§����������̈ �������̈ 

��̈ �̈���¥�������̈��������
¦������������������¤��¢�¶��
�½����¦§�����������������
�����������̈���¦§�����½���������
������������������̈ ���¢�Y�
����������������������������¥���
���¢�Z̈ ���

��������

µ�����Â��������µ�¥½��
¤́��¥©�����������«Â����
��������¤̈ ©�����������«
����̈���������̈ �[\]̂_̀abd
ef̂ghda��½©���������
Y�����¢
 �����©�������©�������������
�����������������»V�§�¢
ª�¤�«Ã�������������¦�¦§
�����©�������������������¢
Á�����������¤��©�����������̈ «
¨���̈��������������̈�����
��������¥����¢�ª�¤�«Ã�������
������������iY���Y¦³����i
�����������������©���������«
�������������������������̈ «
��������������¤�������������«
����³��������������������
¤��������������������¥̈ ¨��«
¾§��¢
�������������½��������¤«
���¢�¿§������������������

����¤��������¤����������
���������§�������¦¦���������
����¢�Á��¥���������������
����̈¤����̈ ����̈ �̈��
��̈ ¨������¤�����������
�¤���������§��½�����¦�̈��
¨¤�¢�������������������¦¤��
��������¥����������¤������«
����³����¦§��������§������«
����������������������������©
¢
ª�¤�«Ã�������������������«
©����������̈ ��������¤���¦§
�̧����§������������������
����̈ �����¥������³����©��«
���¦§��������¥����©������́¤�«
�¥©�����������������̈ ����
���������©�����������������¢
ª�¤�«Ã���������������̈��
µ�����Á���������� �������«
���������̈ ¨���©���¤�����
������������������¦�������¦
���¾½��������Y�����¢�����³�
ª�¤�«Ã������©�����¦§�¿��«
�����µ��̈�������©�������̈

��������̈����������������
���������©����������������¦§
¦������¢
������̈ ����§��������
©¥���������������¥�����������
����§��������� �©���¢���̈ ���«
���¾½���������¦��������
¨������������������������������
�¥�©½���������³���������
������������������������
¨����������������������������
�¦�������¢
�������������̈ �����̈¥���
ª�¤�«Ã���������¤�������
�������������������������
���������������̈��������������
����������¤���������¶��©½
À¤���������������������
��̈ ¨¨���¤�¢�¶����������¤«
�������¥�©½������̈ ¨���¤���
�������������������½©����«
�������������¥����������̈
¦�����������¢
ª�¤�«Ã������������������
§������¦��©��̈ ���̈�������

�½�����������������������
������©�¥����������©�������
��̈ �������¢
 �������§�̈�������̈ ¨�����
��������������¤������§�¾���
������������������������������
���������������¢�¶¤�������
¨���������������©������̈ �
����������������������������
������̈ ����������������
�������¢
¶¤��§�������§����©��������«
�����������������j��̈ �����
Â��������������������
©��¤�«©����©�����¤���¢� �«
�����������§����������������
 �©����ª������k���̈�����̈ �«
���¢
¶���§���¤��������������
¨¥���¤�������¢
Y��������������¤�������������
�������������¢�l���������ª�«
¤�«Ã�����̈����¢



34



 35

Står man enten og skal have ser-
viceret eller købt nyt udstyr til sin 
motorcykel – eller måske en ny el-
ler brugt maskine, så vil det være 
en god idé at lægge vejen forbi MM 
Motor / Motorcykelgaragen, som 
med mange års erfaring er klar 
til at servicere og betjene nye som 
gamle kunder.
Motorcykelgaragen blev stiftet 
i 2017 af René Herløv og flyttede 

til nuværende adresse i 2019, hvor 
han har værksted og reparerer og 
servicerer alle mærker indenfor 
motorcykler. MM Motor, der i sin 
nuværende form blev stiftet af 
Kim Richardt Nielsen i 2014 ind-
ledte i 2021 et samarbejde med 
Motorcykelgaragen på samme 
adresse. Det er to forskellige fir-
maer – men som arbejder som en 
enhed med motorcyklen i centrum. 

- Udover at jeg reparerer og ser-
vicerer alle motorcykler, så tager 
jeg også motorcykler i kommis-
sion og er forhandler af Royal En-
field, fortæller René Herløv.
- Vi har alt i udstyr til alle motor-
cykler / motorcyklister, og det til 
tyske priser. Derudover er vi spe-
cialister i dele og udstyr til Har-
ley Davidson, siger Kim Richardt 
Nielsen. Vi importerer alt selv, og 

vi har alt til motorcyklen – tøj, 
styrthjelme, ja det hele. Vi er Held 
distributører i Danmark (motor-
cykeltøj). 

MM Motor er både en fysisk butik, 
en web-shop og en gros afdeling. 
I det nye samarbejde nu også et 
velkvalificeret værksted til alle 
tohjulede – såvel motorcykler som 
scootere.  

Med motorcyklen i centrum

Tlf. 60 58 85 58: , hello@motorcykelgaragen.dk   
Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg

Tlf.: 91 52 54 62, mmmmotor@mmmmotor.dk / 
www.mmmotor.dk 

MM Motor ApS Motorcykelgaragen



U N I K K E  L U K S U S
L E J L I G H E D E R 
M E D  F A N T A S T I S K 
U D S I G T

I hjertet af Svendborg bliver Nordre Parks luksuslejligheder opført 

i stilfuld arkitektur med respekt for områdets historie og nære om-

givelser. Her, hvor fortid og nutid mødes, mærkes byens helt særlige 

stemning der oser af maritim charme og særlig atmosfære.

Med suveræn udsigt ud over byens tage får Nordre Park Svendborgs 

måske bedste beliggenhed. Her er du tæt på vand og natur og har 

samtidigt byens muligheder og rige kulturliv lige ved hånden.                                

Boligerne i Nordre Park har moderne, gennemtænkte planløsning- 

er, så du får mest muligt ud af kvadratmeterne.  

På nordrepark.dk kan du allerede nu få et overblik over projektet, 
se plantegninger og info på de enkelte lejligheder og meget mere. 
Du kan også vælge at kontakte Lokalbolig Svendborg på telefon-
nummer  3159 5700 - vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

LokalBolig Svendborg  I  svendborg@lokalbolig.dk  I  T:31 59 57 00

SALGSSTART
- Salget starter med

åbent hus den 
31. oktober 
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Speciale indenfor  
grave- & anlægsopgaver
-hjulgraver, dumperkørsel, 
minigraver, kædegravning 
med levelizer, 
gravemaskiner  
fra 1,5 - 40 tons.

Eget materiel:  
gravemaskine 
Komatsu 9 t. (PC88) 
samt minigraver
 

ML-Entreprenør, Søndergade 26, Nordenbro
5932 Humble, tlf. 22 52 67 90 
mail: mikael.a.l@live.dk, facebook.com/ML-entreprenør

Ukrudtsbekæmpelse 
uden kemi og brandfare!

Fossilfri miljøvenlig drivmiddel

W-JET ApS
Elmevej 3  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf. 21 45 20 17

info@w-jet.dk  ·  www.w-jet.dk 

Scan QR-kode og se 
video dokumenta-
tion på YouTube.
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Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.

Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald 
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det over-
skudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige 
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom 
hele vejen rundt om Audi Q4 Sportback e-tron, som nu kan opleves helt tæt på hos din Audi forhandler.

Audi Q4 Sportback e-tron 35, 40, 50 quattro: 379.990-474.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 172-180 Wh/km. Rækkevidde: 339-519 km 
afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk

Audi Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk

Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør og søn: 11:00-16:00

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Junior 
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas 
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgsansvarlig
Alexander 
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70

AudiQ4-Sportback-e-tron-185x263.indd   1AudiQ4-Sportback-e-tron-185x263.indd   1 11.10.2021   16.0311.10.2021   16.03
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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!

Gavekurve til firmaer eller private? 
 Køb dem hos Thurø Bryghus 

- Stedet hvor man brygger den gode Ø-Bryg 
 

Besøg bryghusets butik - Her kan du købe dig glad. 
Ø-Bryg er brygget og tappet på eget bryghus.

Thurø Bryghus | Bergmannsvej 82, Thurø | 5700 Svendborg | mail@oebryg.dk | Tlf 60199019

Er man på kig efter en virksom-
hed, som på en miljørigtig måde 
kan levere professionelle embal-
lage- eller labels-løsninger til sin 
virksomhed, så er H-Emballage, 
med adresse i Glamsbjerg så afg-
jort en mulig samarbejdspartner.
--Bæredygtighed er højaktuelt, og 
det lever vi her i H-Emballage helt 
op til. Vi tilbyder vores kunder at 
få lavet emballage af høj kvalitet i 
bionedbrydeligt materiale til stor 
gavn for miljøet, fortæller direk-
tør Jesper Christensen.
Han glæder sig også over, at 
H-Emballage nu kører i samme 

gear, som før epidemi-udbruddet.
--Vores ordrebøger ser rigtig for-
nuftige ud og den højkonjunktur, 
der hersker i øjeblikket, rammer 
nu også os, fastslår direktøren.
H-Emballage er en innovativ em-
ballagevirksomhed beliggende i 
Højrup på Vestfyn. Virksomheden 
står på skuldrene af en stærk og 
lang emballage-historie, og le-
verer i dag emballage-løsninger 
til primært fødevareindustrien, 
medicinalindustrien og bilindus-
trien. H-Emballage er også lever-
ingsdygtige i kvalitets-labels, som 
produceres af Odense-firmaet, 

NOVA PRINT.  Et firma, som er en 
del af H-Emballage og som lever-
er ca. 2 milliarder etiketter årligt 
til øl-, mineralvands-, tobaks- og 
fødevareindustrien.
--Vores virksomhed bærer præg 
af korte kommandoveje og højt 
service- og kvalitetsniveau. Vi er 
en familieejet virksomhed, der 
bygger på stolte traditioner inden 
for branchen, og vores vigtigste 
opgave er at sørge for, at kunderne 
altid er tilfredse med den service 
og de produkter, vi leverer, under-
streger Jesper Christensen. 

EKSPERTER I EMBALLAGE OG LABELS

Ansigtsvisir til hospi-
talsvæsnet reddede 
H-Emballage helskin-
det igennem COVI19-
krisen, og nu glæder 
Højrup-virksomheden 
sig over at have fuldt 
gang i hjulene igen.

Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg, 
Tlf. 88 44 00 05.  info@hemballage.dk /www.h-emballage.dk
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Er man på kig efter en virksom-
hed, som på en miljørigtig måde 
kan levere professionelle embal-
lage- eller labels-løsninger til sin 
virksomhed, så er H-Emballage, 
med adresse i Glamsbjerg så afg-
jort en mulig samarbejdspartner.
--Bæredygtighed er højaktuelt, og 
det lever vi her i H-Emballage helt 
op til. Vi tilbyder vores kunder at 
få lavet emballage af høj kvalitet i 
bionedbrydeligt materiale til stor 
gavn for miljøet, fortæller direk-
tør Jesper Christensen.
Han glæder sig også over, at 
H-Emballage nu kører i samme 

gear, som før epidemi-udbruddet.
--Vores ordrebøger ser rigtig for-
nuftige ud og den højkonjunktur, 
der hersker i øjeblikket, rammer 
nu også os, fastslår direktøren.
H-Emballage er en innovativ em-
ballagevirksomhed beliggende i 
Højrup på Vestfyn. Virksomheden 
står på skuldrene af en stærk og 
lang emballage-historie, og le-
verer i dag emballage-løsninger 
til primært fødevareindustrien, 
medicinalindustrien og bilindus-
trien. H-Emballage er også lever-
ingsdygtige i kvalitets-labels, som 
produceres af Odense-firmaet, 

NOVA PRINT.  Et firma, som er en 
del af H-Emballage og som lever-
er ca. 2 milliarder etiketter årligt 
til øl-, mineralvands-, tobaks- og 
fødevareindustrien.
--Vores virksomhed bærer præg 
af korte kommandoveje og højt 
service- og kvalitetsniveau. Vi er 
en familieejet virksomhed, der 
bygger på stolte traditioner inden 
for branchen, og vores vigtigste 
opgave er at sørge for, at kunderne 
altid er tilfredse med den service 
og de produkter, vi leverer, under-
streger Jesper Christensen. 

EKSPERTER I EMBALLAGE OG LABELS

Ansigtsvisir til hospi-
talsvæsnet reddede 
H-Emballage helskin-
det igennem COVI19-
krisen, og nu glæder 
Højrup-virksomheden 
sig over at have fuldt 
gang i hjulene igen.

Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg, 
Tlf. 88 44 00 05.  info@hemballage.dk /www.h-emballage.dk
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      Arne           Per              Jens       Henrik 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed             
i målsætningen om kundetilfredshed. 

MC beklædning

MC Udstyr

MC dele

MC tilbehør

Harley Davidson  
parts og tilbehør

MM Motor Aps 
Nordre Ringvej 18  ·  5700 Svendborg 

Tlf.nr.: 91 52 54 62 · mail: mmmotor@mmmotor.dk

Alle reprationer og service på alle mærker motorcykeler 
ATV og scooter. Vi er blevet forhandler af Royal Enfield 

som de eneste på Fyn. Timepris er 375 plus moms.
Kig forbi hjemmeside www.motorcykelgaragen.dk

Motorcykel Garagen 
Nordre ringvej 18  ·  5700 Svendborg

Tlf. +45 60 588 558 · hello@motorcykelgaragen.dk
Åbningstider: Mandag til torsdag 8.00 - 17.00. Fredag 8.00-15.30.

Lørdag og Søndag åben efter aftale

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

Werners 
Cykelri

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

Werners 
Cykelri

V/ Jakob Werner Petersen ·  Glarmestervej 14 
Tlf: 26 73 91 90 · www.wernerscykelri.dk  ·  info@wernerscykelri.dk

NY BUTIK
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SAMARBEJDSPARTNER

Vi tilbyder:
Eksponering af jeres virksomhed 

Klippekort til kunder/medarbejdere
Erhvervsnetværk 

Hør mere philip@padelpadel.dk ·  Tlf: 31 73 83 05

Samson Marine Service
Korrekt montering, høj kvalitet af materialer 

og udstyr er vigtig når det gælder sikkerhed til søs. 

Hos Samson Marine Service har vi mange års erfaring i 
servicering af motorer og har udviklet en 

el tilstandsrapport til bådenes elektriske systemer. 

Er du sikker nok ?  Ring 60 63 68 98 

Samson Marine Service - Lystbådevej 10, 5800 Nyborg
Tlf.: 60636898 · trp@samsonmarine-service.dk

www.samsonmarineservice.dk

Bådmekaniker søges

Stationsvej 85  ·  5792 Årslev  ·  Tlf.: 28688077
www.mecoservice.dk  ·  Mail: mail@mecoservice.dk

Ekspert i ejendomsservice
-vi tilbyder enkelt eller totalløsninger  

indenfor servicering af alle ejendomme:
 

-rengøring
-viceværtsfunktion

-havearbejde
-administrationsopgaver

-reparationsopgaver
  

Meco Service følger dansk lovgivng  
og aflønner jvnfr. overenskomster.
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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…
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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.

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se digService og reparation af ALLE bilmærker - også inden for garantiperioden !
- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262
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Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.

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

NYT: 
Ladestander 
til din elbil

Står man og mangler noget godt 
og spændende til en selv eller som 
gave, så kan det være en god idé at 
lægge vejen forbi Butik 48 i Møl-
lergade i Svendborg. Her kan man 
finde noget for enhver smag og til 
enhver lejlighed.
Maybritt Christensen havde 
længe haft drømmen om at blive 

selvstændig med egen butik, og 
da muligheden bød sig med cirka 
150 kvadratmeter i Møllergade 48 
i Svendborg – så slog hun til, og 
kunne åbne dørene for en ren oase 
med brugskunst, magnetsmyk-
ker, som også har som mål at give 
et bedre velbefindende og mere 
energi til køberne af produkterne. 

Dertil et stort udvalg i delikates-
ser – herunder også blandt andet 
spændende specialøl fra Frede-
rikshavn Bryghus samt Hvide 
Sande Bryghus.

- Jeg formidler også forskellige 
cannabis- og hampbaserede pro-
dukter (cannabinoide – CBD), 

som er ikke-berusende, oplyser 
Maybritt Christensen. 

Butik 48 har indgået et samarbej-
de med producenten Livkabs, der 
med cannabis og hamp tilbyder et 
stort udvalg indenfor olier, salver 
og kosttilskud 

En oase fuld 
af inspiration
Butik 48 er stedet når man skal 
inspireres til de gode gaveideer

Maybritt Christensen, Møllergade 48, 5700 Svendborg,  
Tlf.: 49 40 44 48, butik482020@gmail.comButik 48



Book årets sjoveste julefrokost på BOWLNFUN.DK

En del af BOWLNFUN

Få max ud af jeres 
julefrokost

Kridt danseskoene for  
liveband byder op til dans
Det sker hver fredag og lørdag fra d. 26. november 
t.o.m. d. 11. december 2021.

(Priser starter fra kr. 349)

På bowlnfun.dk kan du bl.a. se hvilke  
forlystelser du kan vælge samt hvilket  
liveband, der skal spille.

Mest populære

Big Time Juleparty
 › Velkomstdrink inkl. snackkurv

 › Big Time Julebuffet

 › 1 valgfri forlystelse

 › Drikkevarer ad libitum

 › Livemusik

 › Natmad

Pris pr. pers. kr.  649

Når du holder julefrokost hos Bowl’n’Fun kan du være 
sikker på, der er noget sjovt at være sammen om. 

Mellem highfives, adrenalinkick og grineflip kan I 
nyde vores Big Time Julebuffet i restaurant The Grill, 
hvor vores kokke står klar ved den åbne grill og  
tilbyder madoplevelser for enhver smag.

I år afholder DOK5000 fem 
julefrokoster, hvor mere end 
1000 mennesker deltager i et 
festligt juleeventyr - med alt 
inkluderet.

Til DOK5000’s firmajulefrokoster 
opstår magien blandt gylden 
julebryg, nostalgiske julehits og 
traditionel julebuffet! Som gæst 
slipper du for al planlægningen. 
Arrangøren står for det hele 
og sammensætter en komplet 
julefrokost.

Fri bar & klassisk julebuffet
ZubarDubar, Gin Hass® og Isklart 
sørger for tre forskellige barer, 
og Smag&Smil serverer en stor, 
velsmagende julebuffet! Og det 

hele er ad libitum.

I baren finder du både store 
Albani-fadøl, highend cocktails 
af professionelle bartendere og 
stærke snaps. Til middagen kan 
du dykke ned i en traditionel 
julebuffet og rødvin ad libitum. 
Glæd dig til alle de klassiske 
retter: fiskefilet, flæskesteg, brune 
kartofler, rødkål og meget mere. 
 
Musik af to live bands
Der er selvfølgelig lagt op til dans 
hele natten! Derfor er der to live 
bands på listen.

PlaylistDK spiller tidens hits 
og de mest uforglemmelige 
popklassikere, som alle kan synge 

med på. Båndsalat byder på gode 
vibrationer, energisk optræden 
og et festfyrværkeri af hits fra de 
sidste fem årtier. En kombination 
der sikrer, at hverken du eller 
kollegerne kommer til at sidde 
ned hele aftenen!

Odenses bedste lokation
Det bliver næsten ikke nemmere 
for hele firmaet at deltage i årets 
julefrokost. DOK5000 ligger kun 
1,5 km fra Odense Banegård, 
så du og kollegerne hurtigt kan 
komme til og fra en festlig aften.

Lokalerne er rustikke og rumlige. 
Derfor er det intet problem, 
at der kommer 1100 festglade 
mennesker og danser hele aftenen. 

Læs mere på: www.dok5000.dk/firmajulefrokost-2021  eller  ring til os på +45 30 20 39 32

JULEFROKOST MED ALT INKLUDERET
I SAMARBEJDE MED ZUBARDUBAR • ISKLART • GIN HASS® • EVENT FABRIKKEN • ALBANI • SMAG&SMIL

SKAL I MED TIL
ÅRETS JULEFROKOST?
DATOER I NOVEMBER: D. 26. & 27.
DATOER I DECEMBER: D. 3., 4. & 10.

FRI ALBANI FADØL

FRI COCKTAILBAR
KLASSISK JULEBUFFET
LIVEMUSIK KUN 795,- PR. PERS. EX. MOMS
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Mercedes-Benz Try&Buy: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 38,6 kWh/100 km*. 
CO

ServiceLeasing: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet 
kørsel 38,6 kWh/100 km*. CO
2.995 kr./md. ekskl. moms. Leasingydelsen er inkl. service og vedligeholdelse. Leasingydelsen gælder for en leasingperiode på 48 måneder, 15.000 km pr. år samt en 
engangsydelse på 35.000 kr. ekskl. moms. Etableringsgebyr 4.840 kr. inkl. panthaverdeklaration. ServiceLeasing tilbydes kun via Mercedes-Benz Finans og forudsætter 
positiv kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 16. juni 2021. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Bilen kan være vist med 
ekstraudstyr. *WLTP måling. Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr.

Try&Buy
Leje i 1-6 måneder

Pris 4.995 kr./md.

Udbetaling 0 kr.
1.666 km/md.

Niks til det hele – med en rækkevidde på 143 km, en ladetid (10–80%) på ca. 25 minutter  
og de nedenstående priser, er det hverken dyrt eller besværligt at elektrificere din arbejdsdag. 

for at leje en eSprinter i 1–6 måneder med Try&Buy, inden du leaser eller køber den.

”En Mercedes eSprinter har ikke rækkevidde nok, 
tager for lang tid at lade op og koster en formue”

ServiceLeasing (Erhverv)
på operationelle vilkår.

Pris fra 2.995 kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr./ 60.000 km

FORDOMME: 

Krumtappen 20, 5260 Odense

pchristensen.dk - 70 202 203


