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Sydfyns største udvalg i:
Havekrukker

Vandkunst og møbler til ude og inde
Unika brugskunst

Boliginteriør & Design
Kunstige blomster/planter, håndstøbte lys og 

masser af dekorationsmaterialer
Gaveideer til alle aldre og anledninger

Kig ind! En oplevelse og inspiration for hele 
familien. Parkering lige ved døren

Tlf. 62 22 12 12
Håndværkervænget 4B · Tved N.Ø. · 5700 Svendborg

Se åbningstider og produkter på:

www.krukke-huset.dk
Meget mere end krukker

Dalsgaard’s Have & Anlæg 
v/ Brian Dalsgaard, 

Tlf. 6138 5585

Hovedgaden 9 · 5932 Humble

www.have-og-anlaeg.dk
brian.dalsgaard@jubii.dk
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Erhverv/Privat
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Odense: 6395 3900 - Kolding: 7634 7800 - Haderslev: 7452 5510
Padborg: 7467 1919. www.pchristensen.eu

Lagersalg. 
Lige nu kan du lave en rigtig god handel på:

Mercedes-Benz 115 CDI KSV 
kort 7111-2604: Hvid, oliefyr, 6-trins 
gearkasse, ESP, ABS, BAS, radio m 
CD, skydedør i højre side mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 2.318 kr.
Kontant kr. 215.000

Mercedes-Benz 109 CDI KSV 
kort 7111-5930: Hvid, 6-trins gear-
kasse, ESP, ABS, BAS, radio m CD, 
el-ruder, skydedør i højre side mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 1.823 kr.
Kontant kr. 170.000

Mercedes-Benz 111 CDI KSV 
lang 7111-2794: Hvid, demobil, 
6-trins gearkasse, ESP, radio m CD, 
el-ruder, skydedør i højre side mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 1.996 kr.
Kontant kr. 195.000

Mercedes-Benz 115 CDI KSV 
kort 7111-1490: Sort, 6-trins gear-
kasse, EPS, skydedør i højre side, 
el-ruder, oliefyr, dobb. bagdøre mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 2.419 kr.
Kontant kr. 221.500

*Finansiel leasing over 60 måneder. Fast rente med 20% i udbetaling. Priserne er ekskl. 
etableringsomk. og leveringsomk. Ekskl. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

Mercedes-Benz 318 CDI 
7111-6648: Hvid, klimaanlæg, oliefyr, 
radio m CD, ESP, aut.gear, opbygget 
som brobil m plagborg kasse og lift. 
Finansiel leasing pr. mdr. 4.894 kr.
Kontant kr. 406.000

Mercedes-Benz 315 CDI 
7111-5096: Hvid, klimaanlæg, oliefyr, 
radio m CD, ESP, opbygget m plag-
borg kasse m 750 kg. lift og sidedør.
Finansiel leasing pr. mdr. 4.736 kr.
Kontant kr. 390.000

Mercedes-Benz 318 CDI
7111-5748: Hvid, klimaanlæg, oliefyr, 
radio m CD, ESP, opbygget m junge-
kasse m fjb. 750 kg. lift. 
Finansiel leasing pr. mdr. 4.815 kr.
Kontant kr. 395.000

Mercedes-Benz 120 CDI KSV 
lang 7111-2356: Sølv, demobil, aut.
gear, klimaanlæg, ESP, radio m CD, 
el-ruder, oliefyr mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 3.205 kr.
Kontant kr. 285.000

Mercedes-Benz 109 CDI KSV 
kort flådemodel 7111-5451: Hvid, 
demobil, 6-trins gearkasse, ESP, ra-
dio m CD, skydedør i højre side mm.
Finansiel leasing pr. mdr. 1.722 kr.
Kontant kr. 165.000
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265 års erfaring samles i 
unik forretning
Siden 1744, igennem 9 generationer, har familie-virksomheden Baagøe & Riber Trælast prydet  
erhvervslivet ved Svendborgs havn. Nu – med 265 år på bagen, flytter afdelingerne ud til en  
nyopført trælast tæt ved den nye motorvej. Snart åbnes dørene til en af Danmarks mest  
moderne trælaster – skræddersyet til fremtidens behov

Fotos af: Geir Haukursson



6.000 m² trælastbygning på en 35.000 m² grund kommer 
til at danne rammerne for en af Danmarks mest moderne 
trælastforretninger af sin slags. Fra den 1. april skal den 
professionelle håndværker og selvbygger køre til STARK 
Svendborg på Rødeledsvej 99 i Svendborg for at få indivi-
duel byggerådgivning og fleksible services, der letter byg-
geprocessen.

Nærkontakt til omegnskunderne

Logistiske overvejelser har mere end én gang været kilde 
til forandring hos STARK Svendborg. Først i 1800-tallet, 
hvor havnen markerede sig som handelscentrum og forbin-
delsesvej til den store verden, udvidede købmandsgården 
sig med en trælast og kornforretning ved havnen. Ni gene-
rationer senere åbnes dørene nu på Rødeledsvej. »Den opti-
male placering i forhold til motorvejsnettet, omfartsvejen 
og de lokale trafikårer mod alle verdenshjørner gør, at vi 
rykker tættere på vores mange omegnskunder. Placeringen 
er veldimensioneret og giver let tilgængelige adgangs- og 
parkeringsforhold for alle«, fortæller trælastdirektør Hans 
Jørgen Riber. Med henblik på intern transport repræsen-
terer den nye trælast desuden et tigerspring fremad, idet 
tidligere til- og frakørselsproblemer med leverandørers 
lastvognstog undgås. 

Let og hurtig indkøbsoplevelse

Brede lagerboulevarder i trælastens drive-in butik giver 
rigelig plads til at køre kassevognen helt hen til varerne 
– også i myldretiden. Forretningslayoutet og varernes pla-
cering har til formål at mindske ventetid og undgå kødan-
nelse. »Det skal være så let og hurtigt som overhovedet 
muligt for de professionelle kunder at finde og få fat i det, 
de typisk har brug for i deres travle hverdag. For de profes-
sionelle kunder skal en god indkøbsoplevelse hos STARK 
Svendborg være en hurtig oplevelse«, kommenterer Hans 
Jørgen Riber. 

Enestående forretnings- og arbejdsmiljø

Virksomhedens århundredelange levetid har fostret et ene-
stående forretnings- og arbejdsmiljø, hvor der hersker en 
helt speciel ånd. Det er noget, som både medarbejdere, kun-
der og leverandører sætter stor pris på. »Vi tænker utradi-
tionelt og får tingene til at glide på en effektiv og hensigts-
mæssig måde. Vi giver kunderne topprofessionel service og 
tackler hverdagens mangeartede udfordringer i en positiv 
og humoristisk atmosfære«, fortæller Hans Jørgen Riber. 
Sammensmeltningen af de enkelte afdelinger, der hidtil 
har været spredt over et større område på havnen, medfø-
rer en højere grad af sammenhold. Hans Jørgen Riber kom-
menterer yderligere: »Vi kommer tættere på hinanden, og 
en ny fælles kultur er et ideelt afsæt og udgangspunkt for 
fremtidens toptunede STARK Svendborg team«. 

Fra det blå sund til den grønne skov

Men det er ikke uden vemod, at et flere hundrede år gam-
melt havnedomicil med åbenlys skønhedsværdi og atmo-
sfære forlades. Forretningens nye placering på det sydfyn-
ske verdenskort er dog heller ikke uden charme. »Desværre 
kan hverken havudsigten eller de rustikke pakhuse flytte 
med, men kunderne vil også fremover møde og blive betjent 
af de folk, de kender, og hvis service de sætter pris på. Det 
nye domicil ligger i et spændende nyt forretningskvarter 
tæt på centrum, hvor nærmeste nabo er et stykke vild 
autentisk natur – nemlig skov og sø«, fortæller Hans Jør-
gen Riber. Igennem øgede aktiviteter satser trælastdirek-
tøren på fremover at kunne skabe flere nye arbejdspladser: 
»Hvad fremtiden angår, ser vi lyst på de mange spændende 
udviklingsmuligheder, der venter os«.

Alle er velkomne ved åbningen af den nye forretning ons-
dag den 1. april 2009.

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99

5700 Svendborg 
Tlf. 82 52 58 00
Fax 62 21 22 24

www.stark.dk/svendborg
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Kene redder virksomheder 
i problemer

Sidste år indgav Kene 
Erhvervsservice et 
større antal beta-
lingsstandsninger på 
vegne af forskellige 
virksomheder. Men 
fælles for dem er, at 
alle overlevede krisen 
og i dag har styr på 
økonomien

Rigtig mange virksomheder 
mærker i disse dage krisen 
kradse. Flere og flere må gå i 
betalingsstandsning og seks 
ud af ti af de virksomheder, der 
vælger at gå i betalingsstands-
ning ender efterfølgende i en 
konkurs, der har voldsomme 
konsekvenser både økonomisk 
men og også personligt.
Men så galt behøver det ikke 
at gå. Sidste år indgav Kene 
Erhvervsservice rigtig mange 
betalingsstandsninger på veg-
ne af firmaer af forskellig art, 

og hver eneste firma overleve-
de krisen og er i dag i stand til 
at betale deres regninger.
- Jeg kan selvfølgelig ikke love, 
at vi kan redde alle virksom-
heder, for det er der ingen, der 
kan. Men vi kan hjælpe rigtig 
mange. Især hvis de kommer 
til os før læsset er væltet helt, 
fortæller Søren Pristed, der er 
direktør i Kene Erhvervsser-
vice.
- Ofte sker der det, at virksom-
hedsejeren går i flyverskjul, 
hvis økonomien begynder at 
tippe den forkerte vej. Men 
det løser ingenting, og des 
hurtigere vi kommer i gang, 
des hurtigere og billigere bli-
ver det at få problemerne løst, 
vurderer Søren Pristed.

Det sidste skub

Ifølge Søren Pristed er pro-
blemet med betalingsstands-
ninger at de ofte er så dyre 
for virksomheden, at det der 
burde være en time out i ste-
det bliver det sidste skub ud 
over kanten.

- Når man går i betalings-
standsning er nornalprocedu-
ren at alle bilag sendt ind til 
en advokat, der så godkender 
dem og efterfølgende betaler 
regningerne. 
Men det behøver ikke være 
en advokat, der forestår hele 
sagsbehandlingen.
- Når vi behandler en beta-
lingsstandsning sammen med 
vores advokatforbindelser, er 
det os der modtager bilagene, 
sorterer dem og scanner dem 
ind. Så mailer vi dem til ad-
vokaten, der godkender dem, 
hvorefter vi betaler regnin-
gerne. Det er først og frem-
mest en meget hurtigere måde 
at gøre det på, men det er også 
en væsentlig billigere måde, 
og det gør at alle vores kun-
der indtil videre har kunnet 
fortsætte deres forretning. Vi 
skal jo huske på, at formålet 
med en betalingsstandsning 
er at genrejse virksomheden.

Service for alle

Men Kene Erhvervsservice 
tilbyder naturligvis hjælp til 
alle virksomheder. Også dem, 
hvor økonomien ser ud, som 
den skal.
Firmaet består af fem regn-
skabsuddannede medarbejde-
re, og der er også tilknyttet en 
revisor og en advokat, så alle 
udfordringer kan klares.
Kene Erhvervsservice tilbyder 
at klare alle bogføringsmæs-

Kene Erhvervsservice ApS
Cikorievej 28 
5220 Odense SØ 
Tlf. 70 20 24 65 
post@kene.dk
www.kene.dk

sige opgaver for alle typer 
virksomheder.
- Vi kan lave regnskaber, køre 
løn, lave momsregnskaber og 
indberette til Skat, sørge for 
at sende regninger og ryk-
kere ud og så videre, fortæller 
Søren Pristed og understre-
ger, at hvert enkelt firma får 
skræddersyet sin helt egen 
løsning.
- Alle firmaer er forskellige, og 
de kan vælge at vi skal tage 
os af enkelte opgaver eller at 
vi skal tage os af det hele. Alt 
kan lade sig gøre, og det be-
tyder at virksomhederne kan 
bruge deres tid og energi på 
det, de er gode til, og overlade 
en stor del af administratio-
nen til os, forklarer Søren Pri-
sted.
Blandt firmaets nuværende 
kunder er der da også alt fra 
den selvstændige håndværks-
mester uden ansatte til større 
virksomheder med mere end 
100 medarbejdere. Og den 
mangfoldighed vil Søren Pri-
sted gerne fastholde.
- Vi henvender os til alle typer 
virksomheder uanset stør-
relse og erhverv. Hvis man 
ikke har bogføring som ker-
neområde, kan vi hjælpe. Og 
vi sender gerne regninger ud 
på kundens eget brevpapir og 
i kundens egne kuverter, slut-
ter Søren Pristed.

ERHVERV FYN
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Kontakt os på www.3A.dk · eller telefon 62 221 205 · Hvis du har spørgsmål  
eller vil have et uforpligtende møde, med en af vores havearkitekter

Vi bygger grønt
– med garanti

Vi ved, at et godt resultat begynder med  
seriøs rådgivning. Anlægsgartnerfirmaet 3A har gennem 

25 år udført kvalitetsbevidst anlægsgartnerarbejde.

Derfor tager vores landskabsarkitekter altid udgangspunkt i kundens individuelle behov 
og rådgiver om design, udførelse, samt pleje af alle grønne anlæg.

Anlægsgartnerfirmaet 3A råder over en stor og moderne 
maskinpark med mange specialmaskiner og vi har en fast stab af 

dygtige anlægsteknikere og faguddannede gartnere – din 
garanti for en professionel samarbejdspartner.

I fællesskab når vi frem til det bedste resultat – til aftalt tid og pris.



ERHVERV FYN

8 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2009

EKJ Renovation & Containerudlejning A/S

  Vi tilbyder:

● Containerudlejning fra 
 400 liter til 35m3

● Makulering af fortrolige 
 papirer
● Modtager pap/papir/plast 
 til genbrug
● Levering af grus og sten
● Vognmandskørsel m/u kran
● Vejledning i affaldssortering

EKJ

 ekj@ekj-renovation.dk
 www.ekj-renovation.dk

  
  Rødeledsvej 75
  5700 Svendborg
  Tlf. 62 21 18 26 

Ring til os, 
for en uforpligtende snak om din virksomheds behov

Travlhed ved Pava i Stenstrup

I øjeblikket er der travlt i Sten-
strup Pava center. Ja faktisk 
er der rigtig travlt. I forhold 
til sidste år er antallet af un-
dervognsbehandlinger i årets 
to første måneder steget med 
ikke mindre end 30 procent. 
Så det er muligt, at finanskri-
sen har ramt Danmark, men 
det gør ikke ondt på Sten-
strups lokale specialist i un-
dervognsbehandlinger.
– Vi oplever rigtig stor efter-

spørgsel i øjeblikket, og vi er 
da ikke i tvivl om, at krisen 
har noget med sagen at gøre. 
Folk passer simpelthen bedre 
på deres biler end de gjorde for 
et par år siden. Måske fordi de 
er usikre på om der er råd til 
at købe en ny om et år eller to, 
vurderer Torben Jørgensen, 
der bestyrer Pava-afdelingen 
på værkstedet i Stenstrup.
Han finder det fornuftigt, at 
bilejerne allerede nu sørger 

for at forlænge 
levetiden på de-
res køretøjer.
– en undervogns-
behandling kan 
være en rigtig 
god investering. 
Og om ikke an-
det er man al-
tid velkommen 
til at få lavet et 
u for pl ig tende 
undervognstjek, 

Stenstrup Pava Center 
Juelsbjergvej 2-4

5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 21 14

mail@stenstruppavacenter.dk
www.stenstruppavacenter.dk

Finanskrise eller ej, ved Stenstrup Pava Center har medarbejderne  
mere travlt med at undervognsbehandle biler end nogensinde før

hvor vi kommer med et bud 
på, hvilken type undervogns-
behandling bilen har brug for 
og til hvilken pris, forklarer 
Torben Jørgensen.

Flere typer

For en undervognbehandling 
er nemlig ikke bare en stan-
dardvare som skal foretages 
hvert andet år. 
– Biler ruster ikke ens, og 
hvorfor give en bil en behand-
ling, som den ikke har brug 
for. Vi bestræber os på 
at gøre et ordentligt 
stykke arbejde. Derfor 
er vores kunder også 
altid velkommen til 
at kikke ind og se 
hvordan vi arbejder 
og behandler deres 
bil, lyder det fra Tor-
ben Jørgensen.
Og kunderne er ikke de 
eneste, der ser Stenstrup 

Pava Center efter i sømmene. 
Det gør FDM også.
Stenstrup PAVA center har 
nemlig indgået en aftale med 
FDM, som hvert år kontrolle-
rer et antal biler ved stikprø-
veudtagning. Formålet med 
aftalen er at sikre et ensartet 
højt kvalitetsniveau.



Farve X-perten 
udvider sin kundekreds

I september 2008 
kunne Fyns førende 
farvehandel med  
hovedafdeling i  
Svendborg og  
engroslager og ditto 
udsalg i Odense slå 
dørene op for tre nye 
filialer i Bellinge,  
Ringe og Faaborg. 
Farve X-perten udvider 
sin erhvervskundekreds  

»Farve X-perten overtog alle 
de tre nye forretninger pr. 1. 
september 2008«, fortæller in-
dehaver Kim Hofmann. »Den 
markante udvidelse har bety-
det en stigning i medarbejder-

staben på fem, så vi i dag er 
tolv medarbejdere fordelt på 
fem afdelinger. Efter en min-
dre omskoling – blandt andet 
med diverse kurser i produkt-
kendskab – er butikkernes 
dygtige og servicemindende 
personale fagligt velekviperet 
og 100% parat til at tage godt 
imod vores mange nye kun-
der.«

Nyt avanceret edb-system

»Et nyt initiativ på teknik-
fronten er et splinternyt og 
avanceret edb-system, der 
er implementeret samtidigt 
i alle vores afdelinger. Sy-
stemet giver mere fleksible 
indkøbsmuligheder for vores 
erhvervskunder, der fremover 
kan afhente bestilte varer i 
alle Farve X-pertens fem af-
delinger på Fyn. På hverdage 
har detailbutikkerne længere 
åbent end vores grossistcenter 
i Odense, ligesom de holder 
åbent om lørdagen – alt sam-
men noget både private og 
professionelle kunder er glade 
for.«   

Økologi og indeklima  
fra Sigma

»Farve X-pertens primære 
brand er Sigma. Når det gæl-
der produkter til indendørs 
brug, er Sigma markedsfø-
rende med sit fokus på økologi 
og indeklima. SigmaCare Im-
mun er en bakteriedræbende 
væg- og loftsmaling baseret 
på den nyeste teknologi, som 
skånsomt og effektfuldt redu-
cerer mængden af bakterier. 

SigmaCare Cleanair er en 
luftrensende vægmaling, der 
forbedrer indeklimaet ved at 
nedsætte koncentrationen af 
organiske opløsningsmidler. 
Processen igangsættes, når 
den malede overflade påvirkes 
af lys – kunstigt så vel som 
naturligt. Begge produkter er 
ideelle løsninger i boligen og 
i børnehave-, skole- og sund-
hedssammenhæng. Ifølge 
uafhængige tyske og engelske 
laboratorietests har Sigma 
produkterne en gavnlig effekt 
i hverdagen.« 

Hempel produkter  
til alle bådtyper

»På det maritime område er 
Hempel markedsførende i 
Danmark, og udover at være 
forhandler er Farve X-perten 
én ud af tre autoriserede gros-
sister på landsplan. Kunde-
kredsen omfatter private og 
erhvervskunder i hele kon-
geriget – fra Bornholm til 
Thyborøn. Typiske kunder på 
erhvervssiden er forhandlere 
af lystbåde, farvehandlere og 
småbådsværfter. Vi er leve-
ringsdygtige i samtlige Hem-
pels produkter til lystbåde 
– fra bundmaling over pleje-
produkter til primer, emaljer 
og lakker.  Hempel produk-
terne omfatter alle bådtyper 
– fra motor- til sejlbåde i såvel 
træ som glasfiber. Via Farve 
X-pertens Forårsordre kan de 
maritime kunder også i år se 
frem til en række fordelagtige 
betingelser omkring indkøb 
og levering.« 
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 Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten 
 Svendborg Odense SØ Ringe Fåborg Bellinge
 Ørbækvej 13 Cikorievej 15 Brogårdsvej 12 Jernbanegade 5 Markedspladsen
 Tlf. 62 22 44 90 Tlf. 66 14 78 82 Tlf. 62 63 30 14 Tlf. 62 61 77 48 Tlf. 65 96 24 22 

x-perten@email.dk · www.sigmastudio.dk
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Tømrermester Frands 
Jeppesen driver en all 
round virksomhed, der 
kommer hele faget 
rundt. Et stort speciale 
er isolering med det 
miljørigtige materiale 
papiruld – et nicheom-
råde hvor virksomhe-
den har 9 års erfaring

»Tømrerforretningen beskæf-
tiger – udover min kone Kir-
sten, der varetager det admi-
nistrative – tre svende og to 
lærlinge. Derudover har vi 
på isoleringsfronten en fast 
freelancemedarbejder tilknyt-

tet. Isolering med papiruld er 
forretningens primære spe-
ciale, og vi er en af tre autori-
serede isolatørvirksomheder 
på Fyn«, fortæller indehaver 
Frands Jeppesen. »På dette 
nicheområde medvirker vi i et 
landsdækkende netværk med 
omkring 20 medlemmer.«

Op til 25% bedre end  
traditionel isolering

En af de væsentligste fordele 
ved papiruld er, at det er et løs-
fyldsprodukt, der blæses ind 
og dermed tilpasser sig spær 
og tagkonstruktioner. Herved 
undgås kuldebroer og huller i 
isoleringen. Papiruld isolerer 
op til 25 % bedre end traditionel 
isolering. I mange tilfælde er 
det unødvendigt at bruge damp-

spærre, idet papiruld som or-
ganisk materiale både optager 
og afgiver fugt hele året rundt. 
Som professionelle isolatører le-
ver vi 100 % op til lovgivningens 
krav med hensyn til trykprøv-
ning af bygningskonstruktio-
ners tæthedsgrad – også uden 
brug af dampspærre.

Professionel rådgivning 
og sparring

»Min personlige spidskompe-
tence er professionel rådgiv-
ning og sparring omkring alle 
former for tømrerprojekter. 
Jeg har masser af gode ideer 
– både af håndværksmæssig 
og kreativ art. » Ring for nær-
mere information…«

Miljørigtig isolering med 
papiruld

Siden vi startede arkitektfirmaet Dahlgaards Tegnestue i 1996, har vi markedsført os gennem tilfredse kunder og 
gennem tilfredse samarbejdspartnere. Vi er blevet mobbet lidt, fordi vi aldrig har haft en hjemmeside, men vi har ikke 
manglet den, og sådan er det vel stadigvæk.
Nu har vi alligevel fået en hjemmeside, og vi ser frem til, at vi skal bruge den til at fortælle både om os og om de op-
gaver vi arbejder med, men vi tror nu stadigvæk at nye kunder kommer til os på samme måde, som de altid har gjort. 
Kom venligst forbi en gang imellem og se hvor langt vi er nået med hjemmesiden.

www.dahlgaardstegnestue.dk

Tømrermester Frands Jeppesen · Strarupvej 4 · 5772 Kværndrup
Tlf. 62 29 12 67 · Mobil: 20 71 12 67 · frandstomrer@firma.tele.dk · www.frandsjeppesen.dk
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Hotel Christiansminde 
er kendt landet over 
for de fantastiske 
konferencefaciliteter, 
men hotellet kan også 
meget andet end det

Lige ud til vandet og med en 
fantastisk udsigt ligger Ho-
tel Christiansminde kun få 
hundrede meter fra Svend-
borg midtby, men samtidig i 
fuldstændig rolige omgivelser 
med parcelhuskvarterer som 
nærmeste naboer.
Det har de mange konferen-
cegæster nydt godt af i åre-
vis. Hotellet er nemlig kendt 
landet over for de mange gode 
kursus- og konferencefacilite-
ter.
– Vi er rigtig gode til kurser og 
konferencer. Vi er førende inden-
for teknik og av-udstyr og vi har 
mange års erfaring på området. 
Og så arbejder vi selvfølgelig al-

tid på at blive bedre og følge ud-
viklingen på området, fortæller 
hoteldirektør Lene Frahm.
Men Hotel Christiansminde 
har også meget andet at byde 
på. Hotellet råder over 98 væ-
relser, hvoraf de 66 er ferielej-
ligheder, der udlejes til både 
firmaer og private. Og især 
ferielejlighederne er en stor 
succes.
– Vores ferielejligheder kan 

rumme op til seks personer, 
så de er meget efterspurgte 
blandt børnefamilier, der ger-
ne vil holde ferie på Sydfyn. 
Så bor de her i en uge eller 
bare et par dage, siger Lene 
Frahm.
Også private fester af forskel-
lig art kan holdes på Hotel 
Christiansminde.
– Vi arrangerer alt fra fød-
selsdage og jubilæer til kon-
firmationer og barnedåb, og 
vi hjælper gerne med gode råd 
og vejledning, så festen bliver 
præcis som man ønsker den, 
forklarer Lene Frahm

God mad til alle

Maden til festerne leveres fra 
køkkenet i hotellets restau-
rant, der meget passende har 
fået navnet Panorama. 
– Vi er kendt for at arrangere 
fester med god og ikke mindst 

rigelig mad, understreger 
Lene Frahm.
Men kokkens evner er ikke 
kun festdeltagerne forundt. 
Alle er nemlig velkomne i 
Restaurant Panorama, hvor 
der både bydes på champag-
nebrunch, frokostbuffeter og 
a´la carte af høj kvalitet.
– Om sommeren er der også 
mulighed for at sidde på ter-
rassen og spise. Derude har vi 
plads til op til 90 gæster, oply-
ser hoteldirektøren.
Hotellets alsidighed betyder 
at der næsten altid er nok at 
lave for hotellets personale. 
Og det sætter Lene Frahm 
stor pris på. 
– Vores aktiviteter er ikke 
så sæsonbetonede, så vi har 
mulighed for at beholde vores 
personale hele året, så vi har 
et rigtig godt hold til at tage 
sig af vores gæster.

Meget mere end 
konferencer

Christiansmindevej 16 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 90 00

ERHVERV FYN
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Firmaudflugter med god 
mad og store oplevelser
Res

tau
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org God mad, smukke og 

historiske rammer 
og ikke mindst op-
levelser for både børn 
og voksne. Det får 
man, hvis man lader 
firmaudflugten gå til 
Egeskov Slot.

Lige nu sidder Peter Worsø, der 
er chef på Restauration Jomfru 
Rigborg på Egeskov slot, bag sit 
skrivebord og planlægger den 
kommende sæson, men bare 
om få måneder får han rygende 
travlt, når foråret kommer og 
gæsterne vrimler til det syd-
fynske slot.
Som chef for Restauration Jom-
fru Rigborg er det ham, der har 
ansvaret for, at der bliver sør-
get godt for de mange sultne 
gæster, der kommer forbi re-
staurationen i sommerens løb.
– Vi tager imod rigtig mange 
busselskaber af forskellig 
slags, og der er selvfølgelig 
også en hel del firmaer, der 
holder deres firmaudflugter 
her, fortæller Peter Worsø.
Og Egeskov Slot er da også et 
oplagt udflugtsmål.
– På mange måder er det jo det 
perfekte sted, hvor man både 
kan få god mad og gode ople-
velser, mener Peter Worsø.
– Vi hjælper selvfølgelig med 
at skræddersy den helt rigtige 
løsning til det enkelte firma. 
Vi kan levere alt fra picnick-
urve til gourmet-middage, lo-
ver restaurationschefen.
Og heller ikke selskabets stør-
relse ser Peter Worsø som en 
begrænsning.
– Vi har haft selskaber på op 
til 2500 mennesker, så alt kan 
lade sig gøre. Det er ikke et 
stort sted, men vi kan klare 
meget, smiler han.

Plads til alle

Egeskov Slot udmærker sig 
ved, at der er plads til alle.
– Her er handicapvenligt, og 
her er i den grad børnevenligt, 
så det er et sted, hvor man 
kan tage hele familien med, 
understreger Peter Worsø. 

Og holder firmaet årets ud-
flugt på Egeskov Slot, kommer 
det de ansatte og deres fami-
lier til gode resten af sæsonen. 
En billet kan nemlig ombyttes 
til et sæsonkort, så alle kan 
vende tilbage til de smukke 
omgivelser, de imponerende 
udstillinger og ikke mindst til 
Restauration Jomfru Rigborg, 
så ofte som de orker indtil sæ-
sonen rundes af, når somme-
ren går på hæld.
Udover firmaarrangementer 
og busselskaber, danner re-
stauration Jomfru Rigborg 
også rammen om mange pri-
vate fester som fødselsdage, 
bryllupper og des lignende. Og 
også her tilbyder Peter Worsø 
at være behjælpelig med gode 
råd og vejledning, så festen 
bliver vellykket.
– Vi gør meget ud af at have 
en god dialog med kunderne. 
Vi har stor erfaring med at 
arrangere fester så vi kan 
hjælpe med alt fra velkomst 
til natmad, forklarer Peter 
Worsø.

Restauration Jomfru Rigborg
Peter Worsø
Tlf. 20 80 90 19
pw@egeskov.dk
www.egeskov.dk
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»Flexbolig APS er et bygge-
firma med speciale i nybyg og 
renovering af parcelhuse og 
større villaer«, fortæller inde-
haver John Nytofte Magelund. 
»Vores største og absolut pri-
mære fagområde er færdige 
hus-koncepter, der fleksibelt 
tilpasses kundens individu-
elle ønsker og behov – eksem-
pelvis, hvad angår antallet 
og størrelsen af husets rum. 
Netop nu er tilbygninger en 
stærkt stigende sideaktivitet. 
Her spænder vi fra garager til 
omfattende udvidelser af eksi-
sterende boliger.«  

Tryghed, fleksibilitet og 
tilfredshed

»Mit arbejde tager som regel 
udgangspunkt i en A4-side, 
som kunden viser mig«, smiler 
John Nytofte Magelund. ”Her 
fremlægger han eller hun 
på skitseplan sine tanker og 
ideer, ønsker og krav omkring 
sit forestående byggeri. Heref-
ter formes projektet gennem 
en række dialogmøder med 
Flexbolig og bliver mere og 
mere konkret. Gennem hele 
procesforløbet er vi i Flexbolig 
behjælpelige med professio-
nelt udførte tegninger samt 
sparring og kompetent råd-
givning om materialevalg og 
meget mere. Flexboligs alt-
overskyggende målsætning er 
at levere tryghed, fleksibilitet 
og tilfredshed i alle faser af 
et byggeprojekt – hvad enten 
det drejer sig om et villabyg-

geri, en garage eller en reno-
vering.« 

Bygge- og håndværk  
på højt plan

»Flexbolig APS samarbejder 
med en række ingeniører og 
bygningskonstruktører, som 
bl.a. varetager funktioner som 
optegning, konstruktions- og 
energiberegning samt ind-
hentning af byggetilladelse. 
Omkring den fysiske realise-
ring af kundens projekt sam-
arbejder Flexbolig på fast ba-
sis med en stor kreds af gode, 
fagligt vidtspændende hånd-
værkere og underleverandører. 
Samtlige samarbejdspartnere 
har de rette kvalifikationer. 
Vi leverer byggearbejde på 
højt plan, og firmaet er natur-
ligvis omfattet af Byggeskade-
forsikringen for professionelle 
bygherrer.«

Aktuel renovering  
og tilbygning

Et godt eksempel på et aktu-
elt projekt er den viste reno-
verings- og tilbygningsopgave 

på et hus beliggende på De-
mantsvænget i Odense-forsta-
den Hjallese. Byggearbejdet 
omfatter alle etager fra kæl-
der til kvist.   

Fra køkkenelementer  
til græsplæner 

»Udover selve byggeopgaven 
kan Flexbolig tilbyde hjælp i 
forbindelse med indretning af 
hus og anvendelse af grund. 
I forbindelse med valg af køk-
kenløsning, kan vore gode leve-
randøraftaler sikre kunderne 
særdeles fordelagtige priser – 
det gælder både hvidevarer og 
køkkenelementer. Også når det 
gælder anlæg af have-anlæg 
m. m. er Flexbolig leverings-
dygtig. Vi spænder lige fra be-
lægningssten og græsplæner 
til havemøbler og parasoller. 
Alle interesserede er meget vel-
komne til på helt uforbindende 
basis at ringe og høre nærmere 
om Flexboligs mange spænden-
de muligheder.« 

Flexbolig gør drøm til  
virkelighed – Bygger din 

bolig, med dig

Flexbolig APS  · Nyborgvej 5.1 · 5700 Svendborg
Tlf. 70 22 70 31 · mail@flexbolig.dk · www.flexbolig.dk

Flexbolig ApS er en stærk samarbejdspartner i alle faser af  
et byggeprojekt. Via erfaring og ekspertise er firmaet garant

 for kundernes tryghed og tilfredshed – lige fra den spæde  
planlægningsfase til drømme huset står indflytningsklar

før opstart

igangværende

ERHVERV FYN
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Det erfarne 11-årige 
Svendborg-firma er 
leveringsdygtigt i 
totale virksomheds-
løsninger, der omfatter 
alt – fra servere, pc’er 
og netværk til avan-
cerede printer-, lager-
styrings-, kasse- og 
økonomisystemer

»CentiQ fører en bred vifte af 
produkter og kan i den for-
bindelse trække på en række 
dertil hørende partnerskaber 
og kompetencer«, fortæller 
chefkonsulent Mikkel Thy 

Christensen. »Først og frem-
mest er vi Microsoft Certified 
Partner og Small Business 
Specialist. På printersiden 
er vi Konica Minolta partner 
og kendt for vores hurtige 
respons, når det gælder ser-
vice og reparation. Når det 
gælder bærbare og statio-
nære pc’er specielt udviklet 
til erhvervsbrug er Acer et 
godt bud på kvalitet til at-
traktive priser. Endelig fører 
vi de fantastiske Fujitsu Sie-
mens produkter fra verdens 
eneste certificerede grønne 
it-producent.« 

Få styr på dit firmas it

»CentiQ har seks medar-
bejdere. Vores kundekreds 

består for størstedelens ved-
kommende af mindre og mel-
lemstore virksomheder med 
geografisk omdrejningspunkt 
i sydfynske lokalområde. Vi 
har dog også kunder – både i 
Jylland og i hovedstadsområ-
det. I forhold til det sydfynske 
erhvervsliv arbejder vi på at 

CentiQ aps  
individuelle IT løsninger

Nyborgvej 286 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 24 44 84 · 20 14 44 83 · info@centiq.dk · www.centiq.dk

blive det førende servicecenter 
på it-området. Netop nu kan 
vi tilbyde 2 timers gratis gen-
nemgang af folks it-løsninger. 
Her kan man få de styr på alle 
de komponenter, der tilsam-
men udgør virksomhedens it-
profil. Alle er velkomne til at 
kontakte os for mere info.« 

ERHVERV FYN

 Med et familiekoncept!
 Med tre modeller at vælge imellem og med ens platform, er der med
 ESPRIMO family konceptet mulighed for at opfylde alle behov.
 ESPRIMO 5730-serien findes i Ultra small formfaktor (USFF) C-modellen,
 Small formfaktor (Sff) E-modellen, og som Microtowermodel (MT)   
 P-modellen.
 Alle tre modeller med samme konfiguration og til samme pris. 
 Fujitsu Siemens  
 Intel® CoreTM2 Duo processor E7300
 (2.66 GHz, 3MB cache, 1066MHz FSB) Windows Vista®    
 Business (Windows® XP Pro på DVD) .2GB ram 160GB harddisk .
 Intel® GMA 4500 med VGA og DVI .DVD/RW,
  Gbit LAN, 8xUSB, 2xPS/2 Optisk mus, Offi ce Ready, 
 Svanemærket, Energy Star 4.0

 Kr.4.297,00

  Magicolor 4650EN
  KONICA MINOLTA Magicolor 4650EN A4 color USB 2.0 laser printer 
  Op til 25 spm (sider pr minut) 100-arks universalbakke, 
  250-sider papirkassette, Månedlig driftscyklus - 90000 sider  
  Udskriftsserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

  Kr.3.473,00
 

  ACER TM5530-702G16MN
  ACER TM5530-702G16MN DualCore RM70 2.0GHz ATI HD3200   
  15.4“ WXGA 2x1GB 160GB VistaB, XPPro, Supermulti- DVD±RW,    
  6cell, Cardreader, Bluetooth, Wireless IEEE 802.11b/g/n.

  Kr.4.443,00

Alle priser er ekskl. moms.
Der tages  forbehold for evt. prisstigninger og manglende lagervarer i forbindelse med tilbuddet.

Tlf. 62 24 44 84 · info@centiq.dk · www.centiq.dk

Cæcar’s Service
Alt i montage
Hos Cæcar´s Service får du, 

faglig ekspertise og kvalitetsarbejde

  

 ● Montage/Totalmontage 
  af granitbotdplader.
 ● Montage af industrireoler, 
  palle/gennemløbs og småvarereoler.
 ● Afmærkning i haller/Produktion.
 ● Vinduespudsning Privat/erhverv.

ved Mikael Cæcar Petersen
Lindevej 8 ●  5771 Stenstrup ●  www.caecar-service.dk

Tlf. 20 420 301



Danskproducerede Vinduer og 
Døre af bedste kvalitet fulgt 
op af godt håndværk. Det er 
hvad man får hos Lysgaard 
Vinduer og Døre. I udstil-
lingslokalet på Viebæltet i 
Svendborg er der mulighed for 
både at se og røre produkterne 
fra IdealCombi, så man bedre 

kan vurdere både kvalitet og 
udtryk. Og det er blevet en 
stor succes – især blandt de 
private kunder.
– De kan godt lide at se pro-
dukterne på andet end en 
computerskærm. Det er noget 
andet når man kan åbne og 
lukke dem og røre ved mate-
rialerne. Det gør det lettere at 
finde de helt rigtige vinduer, 
fortæller Kim Rummelhof, 
der også hjælper til, hvis val-
get stadig er svært.
– Vi tager gerne ud og ser på 
huset, så vi kan hjælpe med at 
finde den helt rigtige løsning, 
der passer til kundens ønsker 
og husets stil, forklarer han.

God service

Det høje serviceniveau og 
den personlige rådgivning er 
nemlig en vital del af den to 
år gamle forretning.
Her er det altid muligt at finde 
en løsning.
– Vi er meget fleksible og kan 
altid finde frem til en løsning, 
der matcher kundens ønsker 
og behov. Alt kan lade sig 
gøre, både når det gælder ma-
terialevalg og mål, fortæller 
Kim Rummelhof. 
Lysgaard Vinduer og Døre kan 
også stå for monteringen af ny 

Kvaliteten kommer  
i første række

Hos Lysgaard Vinduer og Døre i Svendborg er det kvaliteten og det 
gode håndværk, der har første prioritet. 
At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende 
konsekvenser. Vi viser dig, hvad du skal være opmærksom på,  
når du skal have skiftet dine vinduer og døre.  
Vi ordner naturligvis alt det praktiske – korrekt rådgivning og præcis 
opmåling er også vigtigt!

Besøg udstillingen:
Onsdag-torsdag kl. 10-16.30

Fredag kl. 10-15.30
Lørdag kl. 10-13

Lysgaard Vinduer & Døre · Viebæltet 3 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 20 69 · 31 77 92 15
www.lysgaard-vinduer.dk · kr@lysgaard-vinduer.dk

indkøbene. Det er tømrer Kim 
Sandfeld, der står for at mon-
tere vinduer og døre hos kun-
derne, og med mere end 20 
års erfaring i branchen er han 
garant for at alt bliver mon-
teret korrekt og til den aftale 
tid. Og Lysgaard Vinduer og 
Døre er da også medlem Byg-
Garanti, så kunderne aldrig 
behøver at frygte for ufærdigt 
eller halvgjort arbejde.

Stort udvalg

Selvom Lysgaard Vinduer og 
Døre udelukkende forhandler 
produkter fra IdealCombi, er 
der rigeligt at se på i show-
roomet. IdealCombi har nem-
lig adskillige serier i forskel-
lige materialer, så alle kan 
finde, det vindue de har brug 
for, uanset om det er en mo-
derne villa eller et ældre bon-
dehus, der skal ekviperes.
Vinduer og døre er udført i 
kvalitets optimeret Fyr Ker-
netræ uden harpiksudtræk, 
Mahogni eller kombineret 
Træ/Aluminum med kulde-
brossikring, og for alle pro-
dukter og materialer gælder, 
at udførelsen er i høj kvalitet 
og med en god finish og en 
masse smukke detaljer.

ERHVERV FYN FEBRUAR 2009 · 15
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System-team ApS 
grundlagdes i 2006  
af Finn Strandholdt  
og Thomas Johansen, 
der tilsammen kan 
trække på mere end 
25 års erfaring i it-
branchen. Firmaet er 
blandt de førende  
på markedet for  
kompetent it-assistance 
til virksomheder

»System-team er SELECT 
Partner hos Fujitsu Siemens 
Computers og har certifice-
ring i konfiguration og instal-
lation af PRIMERGY servere 
og MOBILITY produkter med 
tilhørende løsninger«, fortæller 
salgskonsulent Finn Strand-
holdt, der sammen med system-
konsulent Thomas Johansen 
driver det dynamiske sydfynske 
it-firma. 

Terminalløsninger med 
det hele

»Hostede terminalløsninger er 

et aktivitetsområde i vækst. 
De fungerer på den måde, at 
kunderne logger på en eks-
tern server, hvor alle deres 
it-fornødenheder ligger – of-
ficepakke, økonomisystem og 
det hele. Systemet har super-
gode muligheder for udvidelse 
uden store omkostninger. Det 
gælder både tilføjelse af nye 
medarbejdere og ditto facilite-
ter. Sikkerhedsfunktioner som 
firewall, antivirus og spamfil-
ter opdateres automatisk via 
den server, folk logger sig ind 
på.« 

Hosted exchange

»Parallelt med terminalløs-
ningerne kan vi tilbyde fea-
tures som fælles data, kalen-
dere og mailbokse med dertil 
hørende kontaktpersoner via 
en exchangeserver. Virksom-
hedens it-ansvarlige styrer de 
ansattes it-profiler. Han eller 
hun administrerer adgangs-
fordelingen til de forskellige 
programmer og features, og 
det giver en høj grad af sik-
kerhed. En hosted exchange 
løsning inkluderer såvel sta-
tionære som bærbare pc’er, 
ligesom der er mulighed for 

tilkobling af mobiltelefoner. 
Alt dette er med til at sikre 
et kontinuerligt og konstant 
opdateret flow i hele virksom-
hedens it-løsning.«

Remote backup

»Vores remote backup er en er-
hvervsløsning målrettet kun-
dernes behov for eksempelvis 
at lave backup på deres infra-
struktur. Der skiftes bånd på 
backupserveren hver dag, og 
på den måde er virksomheden 
sikret kontinuerlig backup 
– også når den it-ansvarlige 
og bogholderen er på ferie 
samtidig. System-team ApS 
opererer med høj kryptering 
og håndterer også personføl-
somme data – f.eks. fra tand-
læger og andre behandlere i 
sundhedssektoren« 

It-rådgivning

»En stor aktivitet i System-
team er it-rådgivning. Hvor 
meget skal serveren kunne 
rumme, efter hvilken model 
skal filstrukturen opbygges, 
og hvordan får man som virk-
somhed skabt en sammen-
hængende it-enhed? Sammen 
med kunden finder vi frem til 

den mest optimale kombinati-
on af faciliteter og applikatio-
ner – servere, pc’er, printere 
og programmer. System-team 
sammensætter en løsning, der 
sikrer maksimalt udbytte al-
lerede fra første dag.«

Backup til private

»En nyt tilbud i vores regi er 
backupløsninger til private. 
De fungerer sådan, at kunder-
ne af os udstyres med person-
lige login konti med individu-
elle brugernavne, og herefter 
er det op til dem selv at styre 
backupprocesserne. For et 
beskedent beløb på cirka 400 
kroner om året får man som 
privatperson mulighed for at 
sikre sig, at alle ens vigtige 
dokumenter er effektivt sik-
ret.« 

Abildvej 5E 2. sal · 5700 Svendborg · Finn Strandholdt · Mobil 29 40 37 73 · fs@system-team.net

Kompetent it-assistance til 
virksomheder

ERHVERV FYN
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Svendborg’s Træfæld-
ning & Haveservice, 
der grundlagdes i 
2006, spænder lige fra 
græsslåning, trimning 
og klipning af buske 
og hække til topkap-
ning af store og van-
skeligt tilgængelige 
træer

”Svendborg’s Træfældning & 
Haveservices primære specia-
le er træfældning og beskæ-
ring. Jeg har stor ekspertise 
indenfor topkapning af store 
og vanskeligt tilgængelige 
træer i baggårde og ældre par-

cel- og villahaver, hvor træer-
ne er svære at nå fra en lift”, 
beretter indehaver Lars Chri-
stensen. ”Topkapning inklu-
derer specialdiscipliner som 
klatring, nedfiring og sekti-
onsvis fældning ovenfra.”   

Fra græsslåning til  
skovbrug og vinterservice

Den alsidige servicevirksom-
heds kundekreds er fordelt 
over hele Fyn. En aktivitet 
med stigende efterspørgsel 
er pasning og vedligehold af 
grønne arealer i forbindelse 
med firmadomiciler, bolig-
foreninger, skoler og andre 
institutioner. Dette arbejds-
felt er meget sæsonbetonet 
og spænder fra græsslåning 
til vinterservice. Et relativt 

nyt aktivitetsområde er di-
verse sæsonarbejde omkring 
skovbrug. Svendborg’s Træ-
fældning & Haveservice rå-
der over alle til faget og års-
tiderne hørende maskiner og 
holder sine omkostninger på 
et fornuftigt niveau. I kraft 
af dette forretningsprincip le-
verer firmaet kvalitetsarbejde 
til absolut konkurrencedygtige 
priser. ”Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte mig 
for et uforpligtende tilbud”, 
slutter Lars Christensen. 

En alsidig servicevirksomhed

KUNST IND I VIRKSOMHEDEN
● Leje af kunst med fordelagtig opsparing til senere køb

● Rådgivning til virksomheder, institutioner & private

● Gratis og uforpligtende prøveudsmykning

● Maleri · grafik · skulptur · keramik af anerkendte kunstnere

Galleri DGV har ekspertisen til at finde den stil der passer 
til dig og din virksomhed.

Ring til Lise Lotte Honoré

www.galleri-dgv.dk

Åbningstid: Mandag-fredag 9.00-16.30 samt efter aftale!

Kullinggade 16 . 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk

Svendborg’s Træfældning & Haveservice
Sørupvej 2
5700 Svendborg
Tlf. 25 67 25 00
lars-lc@mail.dk
www.traeoghave.dk
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Fibernet til Sydfyn

 »Sydfyns Elforsyning dækker 
et område, der rent geogra-
fisk omfatter det meste af den 
gamle Svendborg kommune og 
lidt til”, fortæller administre-
rende direktør Anders Banke. 
”I 2004 besluttede vi at etab-
lere bredbånd og tilbyde fiber, 
telefoni og tv til vores kunder. 
Baggrunden for at tilbyde 
disse ydelser var et stærkt 
ønske om at bidrage til den 
lokale vidensdeling og sikre 
et optimalt informationsfun-
dament - både for borgerne, 
kommunen og erhvervslivet. 
Samtidig gav det god mening 
at udnytte vores ekspertise i 
forbindelse med etablering af 
infrastruktur på el-nettet til 
også at nedgrave fiber. Her er 
der tale om en helt klar syner-
gieffekt.« 

Målsætningen opfyldt 

»I 2005-06 blev hele den tek-
nologiske viden bag fibernettet 
kørt i stilling, og efterfølgende 
gennemgik Sydfyns Elforsy-
ning i 2007-08 en omfattende 
strategiproces, pointerer An-
ders Banke
»Det har fra starten været 
en integreret del af vores for-
retningskoncept, at kunderne 
skal have mulighed for at bli-
ve tilkoblet fibernettet i sam-

me takt, som nedgravningen 
af fiber skrider frem. Denne 
målsætning er fuldt opfyldt, 
da vi løbende har en tilslut-
ningsprocent på over 40. Syd-
fyns Elforsyning leverer fiber-
net til omkring 6.500 private 
husstande og har en øget sats-
ning på erhvervslivet i støbe-
skeen«, nævner markedschef 
Tina Holm Mikkelsen.  

Serviceforbedringer og 
øget tryghed

»I erhvervssammenhæng vil fi-
bernettets ekstremt hurtige up 
og download-tider betyde store 
serviceforbedringer for mange 
virksomhedstyper – lige fra 
håndværksmestre over inge-
niører og arkitekter til banker 
og forsikringsselskaber. Der-
udover giver fibernettet stor 
datasikkerhed og præcision, 
hvilket øger brugertrygheden 
for store offentlige institu-
tioner, der håndterer mange 
personfølsomme oplysninger 
– eksempelvis i sygehussek-
toren«, afrunder Tina Holm 
Mikkelsen.   

Det gode liv med fiber

Etablering og udbredelse af 
fibernet har høj prioritet i Cit-
taslow-charteret, som Svend-
borg har tilsluttet sig. De 

Sydfyns ELforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · sef@sydfynsel.dk · www.sydfynsel.dk

moderne bredbåndsfaciliteter 
giver borgerne mulighed for 
og lejlighed til at tilrettelægge 
deres liv på en ny måde, så 
stress og andre livsstilssyg-
domme kan undgås. Sydfyns 
Elforsyning bidrager til ud-
bredelsen det gode liv på Syd-
fyn, samtidig med at fibernet-
tet ejes lokalt, og derfor ikke 
bare kan nedlægges eller sæl-
ges til ejere uden tilknytning 
til området.

Fiberbåren fremtid

»I forhold til det gammeldags 
kobbernet er fibernettet et 
utroligt stærkt medie, når 
det gælder kapacitet. Det fun-
gerer bogstaveligt talt med 
lysets hastighed, og på DTU 
er det endnu ikke lykkedes 
forskerne at definere eksakte 
grænser for fibernettets kapa-
citet – hverken i forhold til ha-
stighed eller trafikmængde. 
Det er altså kun det tilkoblede 
udstyr og i sidste ende fanta-
sien, der sætter grænser for 
fremtidens fiberbårne udvik-
lingsmuligheder«, slutter An-
ders Banke. 

Vedrørende  yderligere infor-
ma tion kontakt Erhvervskon-
sulent Niels-Henrik Rasmus-
sen Tlf. 62 17 02 81

Sydfyns Elforsyning er en 103-årig  
energivirksomhed, der med udgangspunkt  
i Svendborg administrerer en alsidig og  
stadigt voksende vifte af forretningsområder.  
Fibernet er det nyeste og teknologisk mest 
fremtidsorienterede initiativ

tilkoblet fibernettet i samve til - borg har tilsluttet sig. De 

ning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · sef@sydfynsel.dk · www.sydfynsel.dk

sen Tlf. 62 17 02 81
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Da Tæppeland åbnede i 
Svendborg for 41 år siden var 
det kun tæpper, der trak kun-
derne til. I dag er sortimentet 
udvidet betragteligt. Først 
med trægulve og siden med 
gardiner og klinker.
Et bredt sortiment af klinker og 
fliser flyttede i efteråret 2008 
ind i Tæppeland i Svendborg, 
og det har kunderne taget rigtig 
godt imod.
- Klinkerne sælger rigtig godt. 
Vi har 10- 15 af de mest popu-
lære, som vi har på lager, så 
de kan tage dem med, med det 
samme, og så har vi et langt 
større udvalg, hvor der kan be-
stilles hjem til kunderne, for-
tæller Arne Lynge, indehaver af 
Tæppeland Svendborg.
Kunderne i Tæppeland er da 
også ved at være vant til, at det 
ikke kun er bløde gulve forret-
ningen kan hjælpe med.

- Trægulve har længe været 
en fast del af vores sortiment, 
og udgør efterhånden også en 
pæn del af vores omsætning. 
Det handler jo om at følge med 
tiden, og lige nu er det altså 
klinker der er det, folk vil have, 
forklarer Arne Lynge.
Han mener, det er klinkernes 
flotte udseende kombineret med 
den overkommelige vedligehol-
delse, der tiltaler rigtig mange.
- Trægulve er jo langt fra ved-
ligeholdelsesfri, og det er nok 
kommet bag på mange. Men 
fliser skal bare vaskes. Og man 
kan få dem i et utal af designs 
– blandt andet et der fuldstæn-
digt ligner trægulve.

Tæpper og gardiner

Det er dog stadig tæpperne, 
der udgør størstedelen af om-
sætningen ved Tæppeland. Og 
netop nu er det især de fladvæ-

vede væg-til-væg-tæpper, der er 
populære.
- Men der er også salg i de løse 
tæpper. De bliver brugt til at 
tilføje lidt hygge og varme til 
de mange trægulve, smiler 
Arne Lynge.
- Især er ryatæpperne blevet 
meget populære. De kan fås i et 
utal af farver og i alle mål – og 
også i runde, tilføjer han.
Endelig har et stativ med rul-
legardiner og plisségardiner 
også fundet vej til Tæppeland. 
Her kan man købe gardiner i 
standardmål til rimelige pri-
ser, eller man kan få dem lavet 
efter mål, så de passer præcist 
til den dør eller det vindue, det 
skal placeres i.

Klinker på vej ind i 
tæppeland

Tæppeland Svendborg
Tlf. 88 33 43 50
svendborg@taeppeland.dk
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JS Byggecenter bygger om   

”Det mest iøjnefaldende re-
sultat af ombygningen bliver 
uden tvivl, at det 2600 m2 sto-
re JS Byggecenter fremover 
får to helt nye afdelinger”, 
fortæller direktør Stig Bøgh. 
”Køkkenafdelingen får ny pla-
cering i huset og udvides med 
spændende nye miljøer, også 

indenfor bad og gardarobe, 
og parallelt hermed bliver 
der plads til en selvstændig 
sektion med havemøbler, grill 
osv. Generelt vil ombygningen 
betyde, at indtrykket af butik-
ken som helhed bliver lysere 
og mere luftigt, og det glæder 
vi os meget til”. 

Større kapacitet og  
øget overblik

”Blandt de øvrige nyheder er 
en platform, hvis scenemæs-
sige udnyttelsesmuligheder 
vil åbne helt nye perspektiver 
på præsentationsområdet. 
Endvidere udvides antallet 
af hyldemetre, idet reolerne 
forhøjes – dog uden at det får 
konsekvenser for overblikket 
over butikken”, forklarer Stig 
Bøgh. Endelig øger de nye 
rådgivningsøer og kassefunk-
tioner det totale overblik i be-
tydelig grad.”    

Udgangspunkt i godt  
købmandskab

En af JS Byggecenters tra-
ditionelle hovedhjørnestene 
er god rådgivning, og det af-
spejles tydeligt i valget af 
37-årige Jesper Kaiser som 
ny detailchef: ”Mit faglige ud-
gangspunkt ligger i det gode 
købmandskab. Det primære 
fokus for mig er at kunne le-
vere det bedste og mest opda-
terede varesortiment til den 
rigtige pris og yde optimal 
service og rådgivning i forhold 
til kunderne.”

Fra Disney til Jamie Oliver

”Vores kundekreds tæller 
mange børnefamilier, og her 

er Disney-temaet, der går 
igen på kopper, tallerkener og 
bestik, et meget populært ind-
slag. Omkring ombygningen 
og den ny køkkenudstilling 
vil vi introducere et nyt kuli-
narisk tema for voksne, hvor 
der fokuseres på udvalgte 
køkkenartikler af høj kvalitet 
- bl.a. af mærkerne Jamie Oli-
ver og Jensens Bøfhus.” 

Det feminine publikum

”Blandt vores kommende te-
maer er kontorartikler og 
boligtilbehør som tæpper og 
plaider i forårsfriske farver”, 
beretter markedskoordina-
tor Jette Andersen. ”Modsat 
mange af vores kolleger i byg-
gecenterbranchen appellerer 
vi bevidst til det feminine 
publikum. Vi følger nøje med 
i aktuelle trends og tendenser 
indenfor boligindretningens 
mange specialområder – her-
under belysning til det mo-
derne hjem. I hver tilbudsavis 

introducerer vi et nyt spæn-
dende tema.” 

Service og vejledning i 
topklasse

Hovedparten af JS Byggecen-
ters dygtige og servicemin-
dede personale har mange års 
brancheerfaring indenfor råd-
givning og kundebetjening. 
Medarbejderstaben følger 
med i den seneste brancheud-
vikling, kender produkterne 
til bunds og yder service og 
vejledning i topklasse. JS 
Byggecenter står for kvalitet, 
tilstedeværelse og konkurren-
cedygtige priser.”           

Jens Schultz a/s er en del af 
indkøbsgruppen »Danbuy«, 
hvis medlemmer er 12 store 
danske trælastkoncerner. 
Gruppen er med til at sikre, 
at JS Byggecenter også frem-
over vil være et prismæssigt 
attraktivt og spændende sted 
at handle.

JS Byggecenter
Nyborgvej 2 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 33 13
byggecenter@js.by · www.js.by

En større renove-
rings og ombyg-
ningsproces tvinger 
havnens populære 
byggecenter til at 
holde lukket i en 
begrænset periode 
fra mandag den 
23. februar. Alle-
rede mandag den 
9. marts kan det ny 
JS Byggecenter slå 
portene op
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linser bliver af gode grunde 
mere og mere populære. Si-
likonelinserne påvirker kun 
i meget ringe grad øjets na-
turlige stofskifte, og derfor er 
de utroligt behagelige at have 
på og nemme at vedligeholde. 
Udviklingen går stærkt, og i 
dag kan de fleste behov imø-
degås med kontaktlinser – fra 
korrektion af bygningsfejl til 
flerstyrkeeffekt.

Wichmann Optik er markeds-
førende, når det gælder Ortho-
K linser – også kaldet natlin-
ser. Disse linser er designet til 
afhjælpning af nærsynethed. 
De fungerer på den måde, at 
man sætter linserne i, inden 
man går i seng og sover med 
dem på om natten. Om mor-
genen tages de ud igen, og i 
løbet af en kort periode vil 

ens nærsynethed være 
neutraliseret, så be-

hovet for brug af 
briller eller linser 
om dagen er væk. 
Ortho-K linserne 
gør hornhinden 
fladere, hvorved 
øjet bliver mindre 

nærsynet.”
  

Wichmann Optik har netop 
investeret i et nyudviklet og 
meget avanceret anlæg af 
mærket Zeiss til præcisions-
opmåling og ditto tilpasning 
af briller. Ved hjælp af data fra 
Zeiss anlægget optimeres glas-
senes placering i brillestellet 
og dermed deres position i for-
hold til øjnene. Ad den vej får 
brugeren mulighed for 100 % 
at udnytte alle de muligheder, 
moderne brilleglas byder på.

Faglighed og modebevidsthed
”Parallelt med registreringen 
af de opmålingsmæssige fea-
tures til forøgelse af glassenes 
præcision, kan det ny apparat 
fotografere kunderne”, fortæl-
ler indehaver Kim Wichmann. 
”Dermed får folk mulighed for 
at se sig selv med forskellige 
brillestel i et hav af farver og 
udformninger. Zeiss appara-
tet kombinerer altså faglighed 
med modemæssige overvejel-

taktlinser løser Wichmann 
Optik diverse specialopgaver. 
Lars Vej er uddannet orthop-
trist og specialiseret indenfor 
diagnostik og genoptræning 
af mennesker med såkaldte 
samsynsproblemer. Et sam-
synsproblem kan eksempelvis 
være defineret ved, at øjnenes 
evne til at fokusere og samar-
bejde er nedsat. Børn og voks-
nes indlæringsproblemer og 
vanskeligheder i forbindelse 
med tilegnelse af længere 
tekstforløb kan i visse tilfælde 
skyldes samsynsproblemer. 
Lars Vej arrangerer individu-
elt tilrettelagte kurser og træ-
ningsforløb, hvor patienterne 
udstyres med en række værk-
tøjer, der retter op på proble-
merne.”        

Multifunktionelle  
kontaktlinser

”Kontaktlinser er et stort 
speciale. De bløde silikone-

ser, og i disse imagebevidste 
tider er det en utroligt popu-
lær facilitet.”     

Unikke dessiner og  
mærkevarer

”Wichmann Optik er med i 
forreste geled, når det gælder 
dét at understrege kundens 
personlighed. I løbet af året 
besøger vi en række interna-
tionale fagmesser og finder 
her unikke dessiner som ikke 
kan købes andre steder. De 
internationale mærkevarer 
suppleres af danske brands 
som Ørgreen, Bellinger, Pro 
Design og Fley. Forretningen 
på forkant med de allersene-
ste trends og tendenser. Netop 
nu er de store stel på frem-
march, og her byder vi på en 
stor spændende kollektion.” 

Samsynsproblemer løses

”Udover almindeligt salg og 
tilpasning af briller og kon-

Wichmann Optik
Optikerforretningen, der har otte ansatte inklusive indehaver  
Kim Wichmann, er medlem af Nyt Syn, som er en løst sammenbundet kæde, der giver  
sine medlemmer masser af plads til individualisme og personlig stil

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01
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Nyt el- og kølefirma 
i Svendborg

Thomas Sander Andersen 
og Simon Risbjerg har netop 
startet Sydfyns el & køletek-
nik i Svendborg. Simon Ris-
bjerg har i forvejen firmaet 
Simon Risbjerg Aps i Rudkø-
bing, og her har Thomas San-
der Andersen været ansat de 
sidste par år.
– Men Thomas gik med planer 
om at blive selvstændig, og jeg 
ville gerne beholde ham, så vi 
endte med at starte Sydfyns el 
& køleteknik op i fællesskab, 
forklarer Simon Risbjerg.
Lige nu er det kun Thomas 
Sander Andersen, der huse-
rer i Svendborg, men når op-
gaverne begynder at komme i 
en jævn strøm, skal der også 
ansættes folk i Svendborg.
– Men i første omgang tager 
vi det stille og roligt. Og med-
arbejderne fra Rudkøbing 
kan sagtens hjælpe til i be-
gyndelsen, vurderer Thomas 
Sander Andersen, der både 
er medejer og daglig leder 
af Sydfyns el & køleteknik, 
mens Simon Risbjerg pri-
mært koncentrerer sig om 
forretningen i Rudkøbing.
– Thomas er vores ansigt ud-
adtil i Svendborg. Det er ham, 
der tager på kundebesøg, for-
tæller Simon Risbjerg.

Stor erfaring

Den specielle forretningskon-
stellation, hvor Sydfyns el & 
køleteknik er en udløber af Si-
mon Risbjerg Aps, betyder at 
firmaet selvom det er ganske 

Sydfyns el & køleteknik ApS
Thomas Sander Andersen

Tlf. 62 22 10 72
sr@el-installation.net

www.sydfynselogkøl.dk

nyt, besidder en stor erfaring.
– Vi har 13-14 virkelig rutine-
rede medarbejdere i Rudkø-
bing, som kan lave det meste 
inden for el og køleteknik, så 
der ligger et godt erfarings-
mæssigt grundlag bag Syd-
fyns el & køleteknik. Og til 
sammen har vi kæmpestor 
erfaring på området, lover Si-
mon Risbjerg.
Også Thomas Sander Ander-
sen selv har hænderne skruet 
rigtigt på. Han er uddannet 
maskinmester/elinstallatør 
og har de sidste tre år været 
ansat ved Simon Risbjerg Aps, 
men nu er han så klar til at stå 
på egne ben.

Forretningsprincipperne 
ligger klar fra begyndelsen

– For os er en aftale en aftale. 
Og det er uanset om det gæl-
der en aftalt pris eller et aftalt 
tidspunkt, understreger Tho-
mas Sander Andersen
For selvom Sydfyns el & kø-
leteknik starter i det små, er 
ambitionerne store.
– Vi vil gerne være nogen af 
de bedste her i området. Så 
det er det, vi vil arbejde på, 
fortsætter Thomas sander 
Andersen og understreger at 
det nye firma kan hjælpe kun-
derne med alt inden for el og 
køleteknik.
– Ingen opgave er for stor el-
ler for lille, og vi servicerer 
både private kunder og indu-
strivirksomheder, butikker og 
landbruget.

Svendborg har fået et helt nyt el- og kølefirma, der er en udspringer af Simon Risbjerg ApS i Rudkøbing

Køleservice:

Totalløsninger inden  
for salg, montage,  
service og reparation  
af køleanlæg

·  Isbank køleanlæg
·  Køle · Frostrum
·  Butikskøleanlæg
·  Vandkøleanlæg
·  Køletanke
· Varmepumper
·  Komfort køl
·  Industri køleanlæg

El-Installation:

Alle typer reparation  
og vedligeholdelse på  
eksisterende  
installationer.
Installationsarbejde  
i forbindelse med  
ny-, om- og tilbygning, 
herunder IHC systemer 
samt IHC net. 
Salg af belysnings-
armaturer
·   Alt i Hårde hvidevarer
·  Edb-netværks    
 installation
·  Telefonanlæg
·  PLC-Styring
·  Lys beregning
·  Fuldautomatiske  
  produktions -   
 styringsanlæg
·  Tyverialarmer
·  Videoovervågning
·  Adgangskontrol
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Efter en total-
renovering, der 
banede vej for et 
moderne kontor-
miljø i lys og åben 
stil med ekstra rum  
til værksted  
og servere, kunne  
Kortermann-IT  
den 21. januar  
tage sit ny domicil  
i den tidligere  
HK-bygning på  
havnefronten i brug 

»Firmaet er kun flyttet om-
kring 50 meter på gadeplan, 
men hvad der for nogen 
måske forekommer at være et 
lille skridt, er et stort spring 
fremad for os«, smiler en glad 
indehaver Henrik Kortermann. 
»I vores tidligere lokaler var 
vi otte personer om fire skri-
veborde. Her har vi et helt 
skrivebord hver, og så har vi 
husket at få udsigten over 
havnebassinet med i bagagen. 
Det kan ikke blive bedre!«   

Nu med eget  
hosting-center

»Et helt nyt tiltag er etablerin-
gen af vores eget hosting-cen-
ter, der ventes at være oppe 
at køre fra medio februar. 
Hosting-centret er et etable-
ret miljø, som vi har købt af en 
samarbejdspartner og flyttet 
hertil. Blandt det ny hosting-
centers vigtigste aktiviteter i 
vores regi bliver håndtering 

Kortermann-IT på ny adresse

Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 300 330 · info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk

af hjemmesider, remote back 
up, mailservere samt diverse 
kundeapplikationer.« 

Flere medarbejdere  
og kompetencer

»Med ansættelsen af program-
mør Michael Hyldsgaard er 
virksomheden blevet Micro-
soft Business Solution Part-
ner, og med revisor Vivi Holm 
har vi fået økonomisystemet 
C5 på repertoiret. Selvom vi 
på den måde er vokset med 
flere medarbejdere og kompe-
tencer, har vi ikke efterladt 
vores firmaslogan om at være 
lille og vågen i de gamle loka-
ler. Her og nu er vi otte med-
arbejdere, og denne volumen 
er ideel i forhold til dét at have 
korte og fleksible beslutnings-
veje, og så matcher vi i øvrigt 
vores primære målgruppe, som 
er små og mellemstore virk-
somheder. Kortermann-IT er fit 
for fight og klar til at iværk-

sætte en betydeligt øget er-
hvervsindsats i hele lokalom-
rådet.«   

IT der er til at forstå

»Kortermann-IT kan det hele, 
og skulle der være noget vi 
ikke kan klare, kan vi trække 
på en række dygtige samar-
bejdspartnere. Kerneområder-
ne spænder fra daglig support 
over netværksopsætning og 
hjemmearbejdspladser til salg 
og installation af hard- og 
software. Et stort speciale er 
udvikling af softwaresyste-
mer af enhver art. Vi yder 
kvalificeret rådgivning om 
it-sikkerhed og udvikling af 
hjemmesider og applikationer 
og har endvidere IP-telefoni, 
økonomisystemer og hosting 
på programmet. Kortermann-
IT yder personlig it-service 
i et sprog, som kunderne for-
står.« 

Foto af: PhotoArtFyn.dk
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Det fem mand store 
firma Carl Sørensen 
A/S er netop flyttet  
i nye lokaler på  
Jessens Mole ved 
Svendborg havn

Det er korn- og foderstoffer, 
der bliver snakket om, når 
telefonen kimer ved Carl Sø-
rensen A/S. Det 103 år gamle 
firma formidler handel med 
korn og foderstoffer mellem 
køber og sælger.
Firmaet er netop flyttet i nye 
lokaler på toppen af den ka-
rakteristisk gule bygning på 
Jessens Mole – ikke langt fra, 
hvor de før var placeret.
- Men kommunen ville gerne 
have vores lokaler, og da vi så 
fandt stedet her og bevarede 
den tætte tilknytning til hav-
nen, slog vi til, fortæller Chri-
stian Petersen, der er indeha-

ver af Carl Sørensen A/S.

Ingen korn på kontoret

Selvom Carl Sørensen A/S 
handler med korn og foder-
stoffer, er der ikke mange aks 
at finde på skrivebordene.
- Det sker ind imellem, at vi 
får tilsendt en vareprøve, men 
så er det maksimalt et kilo, og 
det sker ikke så tit, fortæller 
Christian Petersen.
Men selvom kornet ikke i fy-
sisk forstand passerer konto-
ret ved Svendborg havn, er der 
hvert år adskillige ton korn og 
foderstoffer, der skifter hæn-
der med firmaets assistance.
- Vi kobler køber og sælger og 
hjælper også med at arrange-
re transporten. På den måde 
kan vi tilbyde vores kunder en 
totalløsning, forklarer Chri-
stian Petersen.
Blandt de varer firmaet formid-
ler er maltbyg til ølproduktion, 
soya, majs og biobrændsel.

Kornformidling i nye rammer

Jessens Mole 11 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 51 21 · cp@cssvendborg.dk · www.cssvendborg.dk

Uanset hvilken type 
gods man skal have 
transporteret er der 
hjælp at hente ved HH 
Danship AS, der har 
specialiseret sig i at 
finde den hurtigste og 
sikreste transportvej 
world-wide

Uanset hvad man skal have 
transporteret, hvor det skal 
hen, og hvor det skal hentes, 
så kan Svendborg firmaet 
HH Danship AS finde den 
rigtige løsning. Det syv mand 
store firma har over 25 års 
erfaring i at arrangere gods-
transport i stort set alle dele 
af verden.
Specialet er skibsfart, men 
HH Danship AS tilbyder også 
dør-til-dør transport af alle 

typer gods – også de mindre 
håndterbare typer.
– Vi har en meget alsidig 
virksomhed. Vi arbejder først 
og fremmest med søtransport, 
men vi kan løse alle typer op-
gaver uanset sted og størrelse 
på lasten, fortæller befragter 
Jørgen Lauersen.
– Vi har specialiseret os i 
overdimensioneret last. Det 
kan for eksempel være dele til 
vindmøller, motorer, udstyr 
til off-shore industrien eller 
andet, der går ud over de nor-
male rammer når det kommer 
til vægt eller volumen, forkla-
rer han. 

Ingen tilfældigheder

Når HH Danship AS tager 
imod en opgave, går man 
straks i gang med at overveje 
den bedst mulige fragtrute. 
Firmaet råder ikke selv over 
egne skibe med tungløft kraner 

eller lastvogne, men chartrer 
fra forskellige rederier og vogn-
mandsvirksomheder, så lasten 
bliver bragt hurtigt og sikkert 
fra sted til sted. Derimod admi-
nistrerer firmaet 10 moderne 
coaster fra et tysk rederi hvor-
fra man netop har overtaget 3 
nybygninger. Disse skibe be-
fragtes til europæisk svar.
Og mens lasten er undervejs, 
bliver der holdt godt øje med 
sagerne fra kontoret på Jes-
sens Mole i Svendborg.

Transport over land og vand

– Vi går meget op i ordholden-
hed og intet bliver overladt til 
tilfældighederne, hver trans-
port nøje overvåget fra afgang 
til ankomst, fortæller Jørgen 
Lauersen.
Tidligere havde HH Danship 
AS hjemme på adressen Jes-
sens Mole 11 i Svendborg, men 
i februar rykkede firmaet ind 
i nye lokaler få hundrede me-
ter nede ad vejen til nr 15 – og 
stadig med udsigt over havne-
bassinet.

HH Danship AS · Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg . Tlf. 63 21 29 29 · danship@danship.as · www.danship.as
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Firmaets speciale er 
glasfiberløsninger til 
industrien, hvor det 
dækker hele spek-
tret fra rådgivning og 
salg, fremstilling og 
produktion til imple-
mentering, service 
og reparation af de 
færdige produkter ude 
hos kunden 

»Vi befinder os i en niche, hvor 
vi kan omstille os meget hur-
tigt mellem de enkelte produk-
tioner«, fortæller indehaver Bo 
Kærbye. »Medarbejderstaben, 
der er sammensat af faglærte 
bådebyggere og plastmagere, 
består af seks produktionsfolk 
inklusive mig selv samt en ad-
ministrativ medarbejder.
Vores kundekreds er lands-
dækkende og omfatter en lang 

række industrivirksomheder, 
kraftværker og affaldsforbræn-
dingsanlæg. Den produktions-
mæssige fællesnævner i Fiber-
team A/S involverer så godt 
som altid aggressive væsker og 
høje temperaturer.« 

Skræddersyede kar og 
beholdere

»Fiberteam A/S står for ONE 
OFF løsninger, der skræd-
dersys i samarbejde med den 
enkelte kunde i overensstem-
melse med dennes ønsker og 
behov. Blandt andet produ-
cerer vi kar, og beholdere til 
galvanoindustrien og diverse 
systemer til rensning af røg 
på forbrændingsanlæg. Netop 
nu er vi i fuld gang med løs-
ningen af en stor opgave for 
en dansk totalentreprenør – 
nemlig en serie kar, der skal 
bruges i forbindelse med di-
verse glasætsningsprocesser 
i et industrielt anlæg i det 
fjerne østen.« 

Fiberteam A/S

Grønnegade 21 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 21 96 · info@fiberteam.dk · www.fiberteam.dk

Mandag-Torsdag 7.00-16.00 · Fredag 7.00-12.00
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Et alsidigt malerfirma

Hovedaktiviteten 
i Sydfyns Maler-
forretning &  
Industrilakering er 
klassisk bygnings-
malerarbejde. Firmaet 
har imidlertid også en 
separat afdeling for 
sprøjtemaling 

»Vi er eksperter i bygnings-
maling – både ude og inde«, 
fortæller indehaver Lars Løve 
Jørgensen. »Firmaet tæller 
10 svende, og vi kan det hele 
– udhæng, lofter, vægge osv. 
Kundegruppen består af er-
hvervskunder, boligselskaber. 
En stor aktivitet er underle-
verandørarbejde i forbindelse 
med nybyggerier – især af 
parcelhuse.«    

Fra finérdøre  
til arkitektmøbler

I 2005 åbnede afdelingen for 
sprøjtemaling, som ledes af 
Henrik Hanrath: »Vi behand-
ler mange forskellige emner. 
F.eks. er vi specialister i at 
give finérdøre, køkkenlåger, 
trapper, barnesenge samt 

borde og stole en ordentlig 
overhaling, så de efterfølgen-
de fremstår som nye. Arki-
tekttegnede møbler som f.eks. 
Arne Jacobsens stabelstole 
er også et af vores helt store 
specialer. På erhvervssiden 
arbejder vi med nye vinduer 
for lokale håndværksmestre 
og for virksomheden NH Stål 
behandler vi diverse emner til 
industrielt brug.«

Forårsfornemmelser i 
Flügger Farver

Flügger Farver på Svendborg-
vej ejes af Sydfyns Malerfor-
retning, og den rummer alt, 
hvad hjertet kan begære i 
forbindelse med malearbejde 
– maling, træbeskyttelse, ta-
pet, pensler og værktøj. En 

Sydfyns Malerforretning & Industrilakering · Svendborgvej 140 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 24 69 · 40 95 24 69

www.sydfyns-malerforretning.dk

Sprøjteværksted · Faaborgvej 77 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 63 24 50 05 · 22 90 24 69

kommende forårsbegivenhed 
i 2009 bliver et Åbent Hus 
arrangement med 20% rabat 
på samtlige produkter. Det 
præcise tidspunkt for arran-
gementet annonceres i den 
lokale ugepresse.  
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»APJ Paint er en 100% selv-
stændigt ejet værksteds- og 
bilplejekæde med tre fynske 
medlemmer, som alle udsprin-
ger af det tidligere ChipsA-
way-koncept«, fortæller inde-
haver Allan Andersen. »Jeg 
startede i 2006 som franchis-
etager i ChipsAway-kædens 
Svendborg-afdeling. Da mu-
ligheden for at åbne en selv-
stændig afdeling af APJ Paint 
viste sig i 2009, slog jeg til. 
APJ Paint står for hurtig ser-
vice og høj kvalitet i arbejdet. 
Hvad tilbudsgivning angår, 
afgiver jeg faste og bindende 
reparationstilbud. En skade 
repareres typisk indenfor få 
timer, og det betyder, at kun-
derne for 95% vedkommende 
får deres bil retur samme dag, 
som de har indleveret den.«

SMART

»APJ Paints primære aktivi-
tetsområde er udbedring af 
mindre lakskader, der fore-
kommer indenfor et relativt 
lille fysisk område. Denne 
type skader behandles efter 
en bestemt reparationsme-
tode kaldet SMART – dvs. 
Small to Medium Area Re-
pair Technique. Opgaverne 
spænder fra stenslag på for-
ruden over ridser i karosseri 
og fælge til skrammer og min-
dre huller i instrumentbord og 
sæder. Jeg reparerer det ska-
dede område og lader resten 
af kundens bil være«, smiler 
Allan Andersen. 

Fra yderst til inderst

»Et andet speciale er interi-
ørskader, som er et nicheom-
råde, hvor APJ Paint har stor 
ekspertise – både når det gæl-
der biler og lystbåde. Eksem-
pelvis kan jeg slette sporene 
efter kosmetisk skæmmende 
skruehuller fra gamle mon-

teringer og brændemærker 
fra cigaretter. Jeg mestrer 
de fleste overfladetyper – fra 
læder og stofsæder til loftsbe-
klædning og vinyloverflader. 
APJ Paint kommer hele vejen 
rundt i både biler og lystbåde 
– fra yderst til inderst.«

En rigtig god forretning

»Kundegruppen fordeler sig 
50/50 mellem erhvervs- og 
privatkunder. Blandt er-
hvervskunderne er en del 
autoforhandlere. I dette regi 
er typiske arbejdsopgaver 
udbedring af mindre skader 
og generel klargøring til salg. 
Ofte er det en rigtig god for-
retning for den professionelle 
kunde at udlicitere sine repa-
rationer til mig. APJ Paints 
storkøbsfordele kommer alle 
kunder direkte til gode – er-
hvervsdrivende såvel som pri-
vate.«

Mange penge at spare

»En skadekategori, hvor der 
kan spares mange penge, er 
flækkede kofangere. I en tid 
hvor bilerne får mere og mere 
avanceret teknologi og ud-
styr, er der store besparelser 
at hente på denne type repa-
ration. En kofanger kan som 
regel repareres for få tusinde 
kroner, og det giver kunden 
en pæn besparelse i forhold til 
at skulle investere i en ny. Jeg 
er meget glad for og stolt over, 
at kunderne anbefaler min 
forretning til deres venner, 
bekendte, familiemedlemmer 
og kolleger. Det er den bed-
ste reklame, man kan tænke 
sig. En populær sideaktivitet 
er salg af professionelle kvali-
tetsprodukter til pleje af alle 
bilmærker, campingvogne og 
både. Alle interesserede er 
velkomne til at kigge ind.« 

Kvalitet, hurtighed  
og effektivitet

Den 1. januar 2009 overtog APJ Paint den 
tidligere ChipsAway forretning i Svendborg. 
Indehaver Allan Andersen tilbyder de sydfynske 
bilister et fuldt opdateret produkt- og ydelses-
sortiment indenfor bilpleje og SMART repair

Dronningemaen 80 · 5700 Svendborg
Tlf. 20 34 24 94 · svendborg@apjpaint.dk  · www.apjpaint.dk

Flækket Kofanger Repareret Kofanger
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Svendborg Skotøjsmagasin

Svendborg Skotøjsmagasin · Møllergade 3 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 43 48 · scantas@mail.dk · www.blundstone.dk

Ingen skal sige familien 
Nielsen går i for små sko 
(1988)

På Skiltet står der: Vi står 
gerne på hovedet for at finde 
den rigtige sko til dem (1960)

Annonce fra 1966

Modernisering ca. 1960-62

Skotøjsforretningen er en selvstændig  
familiebutik uden kædetilknytning.  
Forretningens servicemindede og fagligt  
velekviperede medarbejderstab består af seks 
ansatte inklusive indehaver Klaus Nielsen 

I 2012 fylder Svendborg Skotøjsmagasin 110 år som butik. Gen-
nem tiden har butikken under skiftende ejere haft til huse i 
Kattesundet og i Møllergade 2 – stik overfor dens nuværende 
placering. Sidste år havde forretningen 20 års jubilæum med 
Klaus Nielsen som ejer.   

Kendte mærkevarer

»Svendborg Skotøjsmagasin er en all round forretning med et 
bredt udvalg af anerkendte mærkevarer. Vores produktmæssige 
profil udgøres af kendte mærkevarer som Ecco, Lloyd, Peter Kai-
ser og mange flere”, fortæller indehaver Klaus Nielsen. ”Svend-
borg Skotøjsmagasins alsidige sortimentskatalog er sammensat 
af mere end 50 forskellige mærker i alle prisklasser til piger, 
drenge, kvinder og mænd i alle aldre. Typemæssigt kommer vi 
hele kompasset rundt, og kan opfylde næsten ethvert behov for 
fodbeklædning hvad enten vi taler arbejde, hverdag eller fest.«

Lækre australske støvler

»Jeg er vild med Australien, og det er ingen tilfældighed, at 
forretningens sortiment omfatter flere anerkendte kvalitets-
produkter »from down under«, siger Klaus Nielsen. »Udover 
de kendte Blundstone støvler fører Svendborg Skotøjsmagasin 
kvalitetsfodtøj af mærket RM Williams, som er det ypperste 
australske high end brand. Vi kan skaffe alt fra work- til street-
wear, men her i forretningen har vi primært fokus på de lækre 
streetwear produkter fra RM Williams.«

Arbejde og fritid

»I de sidste 20 år har jeg arbejder 60-70 timer om ugen, og nu 
synes jeg efterhånden snart, det godt kunne være min tur til 
at holde lidt ferie«, smiler Klaus Nielsen og fortsætter: »I hvert 
fald vil jeg – selvom jeg rigtigt godt kan lide jobbet – fremover 
forsøge at få sneget en lidt fornuftigere balance mellem arbejde 
og fritid ind i mit liv. Hvem ved – det ville vel ikke være helt 
ueffent, hvis man nu tænkte sig en situation, hvor man kunne 
kombinere de to ting – for eksempel i form af et par rigtigt lang-
varige, måske lidt ferieinspirerede studieture til Australien…«  

Klaus i nuværende butik (anno 2009)

ERHVERV FYN
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Bowl’n’Fun er Danmarks stør-
ste kæde af bowling- og under-
holdningscentre fordelt på i alt 
15 byer på Fyn og i Jylland. Da 
John Eggert i 2007 blev center-
chef i Svendborg blev de ca. 60 
ansatte virkelig sat i sving, for 
nu skulle der ske noget nyt. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et totalarrangement hvor man 
prøver alle centerets faciliteter. 
Man starter med at afprøve evner 
som racerkører på den 350 meter 
lange gokartbane. Banen blev i 

2008 gennemrenoveret, og alle 
gokarts blev udskiftet. Derefter 
går turen til den 400 kvm store la-
serzone bane, hvor pulsen virkelig 
bliver skudt i vejret. Sidste chance 
for revanche foregår på bowling-
banen, hvor der bliver serveret en 
lækker snackkurv med snacks for 
enhver smag. Derudover er der 
mulighed for at købe en præmie-
pakke med bl.a. medaljer, statu-
ette og champagne, så vinderen 
rigtig kan fejres. 

Mad til både store og små 
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten stilles. I restauranten 
kan man for et mindre beløb til-
købe sig en lækker aftenbuffet. I 
hverdagene består den typisk af 
20-25 retter ”mad som vor mor 
lavede den” dog krydret med et 
pift af nutidens nordiske køkken. 
I weekenden bliver buffeten til en 

Carverybuffet, hvor de 25-30 ret-
ter suppleres af et udvalg af stege, 
som kokken skærer for i restau-
ranten. Bowl’n’Fun Svendborg er i 
fuld gang med at udvide restauran-
ten, og allerede nu er der plads til 
dobbelt så mange gæster end tid-
ligere, cirka 400 personer. ”Vores 
nye store restaurant, gør at vi lige 
pludselig bliver endnu mere flek-
sible når det kommer til store fir-
maarrangementer, personalefest- 
fester, konfirmationer osv. Der-
udover har vi altid plads til ekstra 
gæster der kommer ind spontant” 
udtaler souschef Stine Rosenlund.

1.000 frikadeller dagligt
På landsplan serverer kæden dag-
ligt næsten 1.000 frikadeller og 
årligt næsten 250.000 tarteletter. 
Bowl’n’Fun i Svendborg har årligt 
omkring 15.000 spisende gæster.

Søndag - torsdag
Pris pr. person 129,-
Fredag, lørdag og helligdage
Pris pr. person 179,-
Priserne er ekskl. skoleje og kørehætte.
Kørehætte pris kr. 6,- pr. person.
Skoleje pris kr. 12,- pr. person

Book online på www.bowlnfun.dk

Tlf. 70 11 11 55
Nyborgvej 4 · Svendborg · www.bowlnfun.dk

Underholdningspakken
Med underholdningspakken
kan du prøve lidt af det hele.

Kombiner 3 aktiviteter og få nogle 
underholdende timer i fællesskab med

venner, gode kollegaer og familie.

Pakken indeholder:
1 times bowling - 12 min. gokart - 

1 spil Laser Zone - Lækker snackkurv

Bowl’n’Fun · Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Svendborg 
tænker stort!
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 »I 2005 blev TM Anlæg Fyn 
A/S et selvstændigt firma i 
koncernen efter at have væ-
ret en underafdeling af Tonny 
Madsen A/S siden 1997«, for-
tæller afdelingsleder Carsten 
Larsen. »Vores virkefelt om-
fatter alle former for jordar-
bejde, kloak, belægning og 
anlægsgartnerarbejde« 

Flere og større have/
park-anlæg

»Den primære aktivitet i TM 
Anlæg Fyn A/S er større en-
trepriser. På dette specialom-
råde går tendensen lige nu i 
retning af flere og større have/
park-anlæg. Netop nu er vi i 
fuld gang med færdiggørelsen 
af en række storentrepriser – 
eksempelvis i Slagelse, hvor 
netop etableringen af store 
have/park-anlæg sætter kro-
nen på værket. Sideløbende 
hermed færdiggør vi lignende 
opgaver i Lystrup ved Århus, 
Knabstrup i Nordsjælland 

samt Seden Syd og Snorresvej 
i Odense, hvor anlægsarbej-
derne netop nu er ved at lægge 
sidste hånd på værket.«  

Landsdækkende entrepre-
nøropgaver

»En stor aktivitet er byg-
gemodning – både i parcel-
hussammenhæng og i større 
målestok. Vi kan groft sagt 
håndtere alt nedefra og op 
til 30 centimeters højde over 
jordoverfladen – fra beton-
støbning til etablering af ha-
veanlæg. Ved starten i 1997 
beskæftigede entreprenøraf-
delingen tre mand, og i dag 
tæller personalet i TM An-
læg Fyn a/s omkring 35 an-
satte, der genererer en årlig 
omsætning på cirka 40 mil-
lioner kroner. Rent fagligt 
fordeler medarbejderstaben 
sig på kloak-, anlægs- og be-
ton-arbejdere. To medarbej-
dere har kloakautorisation. 
TM Anlæg Fyn a/s har 7 ar-

bejdshold som varetager op-
gaver i hele Danmark – incl. 
Bornholm.«

Alt i kloakering

»En voksende aktivitet af ny-
ere dato er kloakering, hvor 
vi besidder den nødvendige 
ekspertise til optimal udfø-
relse af projekter af enhver 
tænkelig art og størrelse. Et 
stort speciale er kloakering 
i åbnet land, hvor kunderne 
typisk er at finde i privat 
regi. Kommunernes fortolk-
ning af lovgivningen på klo-
akområdet gør, at et stigende 
antal beboere af parcelhuse 
og villaer i landområder, hvor 
man traditionelt har betjent 
sig af septiktanke og TRIX 
tanke, gennem de såkaldte 
straks-meddelelser får på-
bud om at etablere nye og 
mere miljørigtige anlæg. TM 
Anlæg Fyn a/s er leverings-
dygtig i en række forskellige 
løsninger indenfor minirens-

ningsanlæg, der alle opfylder 
lovgivningens krav.«

Stor kapacitet og mange 
kompetencer

»Maskinparken i TM Anlæg 
Fyn a/s omfatter 6-7 grave-
maskiner i størrelsen fra 15-
30 tons, 1 bæltedozer, 2 store 
gummigeder, 4 dumpers, 5 
minilæssere og en række mi-
nigravere. Vi har alt materiel 
til traditionelt entreprenørar-
bejde og beton ditto. Derud-
over kan vi trække på vogn-
parken i Tonny Madsen A/S, 
der blandt andet omfatter 
seks-syv store lastvogne. Vi 
har mange kompetencer i spil 
og dermed kapacitet til både 
store og små opgaver. TM An-
læg Fyn a/s er et velfunderet 
og velfungerende firma. Vi ser 
fortrøstningsfuldt på fremti-
den.«   

Entreprenørarbejde  
i høj kvalitet

Anlæg Fyn a/s

Alle opgaver udføres i høj kvalitet
Aut. Kloakmester  Jord – kloakarbejde  Belægning – fliser – asfalt  Byggemodning / grundmodning

Nyanlæg for fritidsboliger  Anlægsgartner  Beton

Skotlandsvej 3 5700 Svendborg Mobil 20 11 23 74 Tlf. 62 22 10 12 Fax 62 20 11 55

kontoret@tonny-madsen.dk www.tonny-madsen.dk

Entreprenørfirmaet TM Anlæg Fyn A/S er en selvstændig del af Tonny Madsen A/S.  
Det kvalitetsbevidste firma, der løser entreprenøropgaver af enhver art, råder over en  

top moderne maskinpark og kan løfte meget krævende opgaver
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Vigtige aftaler behø-
ver man ikke at træffe 
bag lukkede døre på 
et kontor. Det kan lige 
såvel foregå på åbent 
vand, om bord på et af 
de 30 smukke sejl-
skibe, man kan char-
tre gennem Maritim 
Center Danmark

Oplevelser til søs, er oplevel-
ser der huskes. Så simpelt er 
budskabet fra Maritim Center 
Danmark, der chartrer smukke 
sejlskibe til hver en lejlighed.
- Om bord på et sejlskib kan 

man blandt andet holde mø-
der med potentielle kunder el-
ler lave præsentationer af nye 
produkter. På den måde kan 
man forvandle en ordinær præ-
sentation til en helt særlig op-
levelse. Det kan give bonus på 
sigt, mener Martin Stockholm, 
der er daglig leder. 
Maritimt Center Danmark hol-
der til helt ude på spidsen af 
Svendborg Havn, og her kan 
der arrangeres sejlture over 
hele landet med ikke mindre 
end 30 smukke sejlskibe i for-
skellige størrelser.

Kurser, møder og jubilæer

Når det er firmaer, der chartrer 
et af de smukke sejlskibe, er 
det ofte kundemøder, kurser el-
ler produktpræsentationer, der 
afvikles i maritime omgivelser. 
Turens længde er op til det en-
kelte firmas ønsker, og charter-

koordinator Kirsten Foged står 
gerne klar med råd og vejled-
ning, så man kan finde frem til 
den helt rigtige løsning.
- Eksempelvis kan kunderne gå 
om bord, sejlene sættes og man 
går under dæk for at afholde 
sit møde. Man flytter jo basen 
væk fra kontoret til et sted, 
hvor man ikke bliver forstyr-
ret. Efter mødet kan man spise 
en dejlig buffet på dækket, og 
nyde den smukke udsigt over 
vandet. Kombinationen af god 
tid og smukke oplevelser, giver 
den helt rigtige stemning.

Fest til lands eller vands

Skibene kan også chartres til 
jubilæumsfester, fødselsdage, 
bryllupper, firmaudflugter og 
alle mulige andre festlige lejlig-
heder, hvor man ønsker smuk-
ke rammer og en særlig mari-
tim oplevelse. Efter en dag på 

vandet vil man måske afslutte 
med lidt festivitas. Her er der 
god plads i det gamle Pakhus 
på Svendborg Havn, som Mari-
tim Center Danmark også lejer 
ud.
Pakhuset er bygget i slutningen 
af 1800-tallet, og leverer smuk, 
rustik maritim stemning, og 
her er der god plads til både 
små og store sammenkomster.

 

Forretningsmøder med 
saltvandssprøjt

lf: 

Du kan spare overraskende mange penge på din varmeregning 
ved at supplere med en brændeovn fra HWAM. Samtidig mini-
merer du CO2 udledningen til gavn for miljøet.

Find din nærmeste forhandler på www.hwam.com og kom ind 
i butikken og få beregnet hvor meget du kan spare på din varme-
regning ved at investere i en miljørigtig brændeovn fra HWAM.

Alle HWAM brændeovne har en patenteret automatik, der 
automatisk sikrer korrekt lufttilførsel til forbrændingen. Du 
kan dermed hente ekstra energi ud af brændet, ca. 20-30% 
mere i forhold til almindelige brændeovne.
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Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt

FYN

Brændeovnsspecialisterne
Odense M
Tlf: 66 10 00 83

Brændeovnsshoppen
Stenstrup
Tlf: 62 26 35 11

Kulkranen
Svendborg
Tlf: 62 20 20 45

Pejsebutikken
Verninge
Tlf: 64 47 25 28

Brændeovnsshoppen

Smedegårdsvej 11

5771 Stensstrup

Tlf. 62 26 35 11

braendeovns-shoppen.dk

.

Maritimt Center Charter
Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 23 30 25

www.maritimtcenter.dk
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Hanne Nylev er vant 
til at være ene høne i 
en kurv fuld af haner. 
Sådan er det nemlig 
på værkstedet ved 
NH Stål, som hun er 
medejer af. Og det er 
det samme, efter hun 
er blevet valgt som 
repræsentant for Fyns 
Stift i DS Håndværk og 
Industri.

Hanne Nylev er egentlig uddan-
net til at lave mad, men i stedet 
for at røre i gryderne, bruger 
hun sin energi på smedeværk-
stedet NH Stål, som hun er 
medejer af, og ikke mindst på 
DS Håndværk og Industri, som 
er hendes store interesse.
Hanne Nylev er valgt som DS-
repræsentant på Fyn, og hun 
sidder i hovedbestyrelsen for DS 
Håndværk og Industri, og hun 
lægger på ingen måde skjul på, 
at det især er uddannelsesom-
rådet, der har hendes helt store 
interesse.
- Problemet er, at hvis man ikke 
kan få lærlinge, så dør smede-
faget lige så stille ud. Og det 
er svært at få lærlinge, når det 
ikke er mulig at få praktikan-
ter ud i 8. og 9. klasse fortæller 
Hanne Nylev og henviser til de 
skrappe regler der er for netop 
skolepraktikanter.
- Hvis de ikke kommer ud på 
værkstedet og ser, hvor spæn-
dende jobbet egentlig er, hvor-
dan skal de så få lyst til at gå i 
lære, spørger hun.

Nyt samarbejde
Og derfor har Hanne Nylev  og 
lokalforeningen netop indledt 
et samarbejde med de lokale 
UU-centre, så en 8. klasse får 
mulighed for at komme forbi 
værkstedet på NH Stål og se 
hvor mange forskellige opgaver 
smedene på stedet har.
- Mange af de unge tror jo, at en 
smed stadig står med hammer 
og esse, men sådan er det jo slet 
ikke i dag. Mange smedefirmaer 
har endog meget højteknologisk 
udstyr og kan løse helt andre 
opgaver, end man kunne før i ti-
den, forklarer Hanne Nylev.
Og hun bakkes op af Kristine 
Lyngbo, der er kommunikati-
onschef i DS Håndværk og In-
dustri.
- Smedefaget er netop ikke kun 
tung industri. Det er faktisk 
også et meget kreativt fag, siger 
Kristine Lyngbo.
Hanne Nylev har været DS-re-
præsentant i godt 18 måneder. 
Umiddelbart forinden var et ge-
nerationsskifte blevet sat i gang, 
så hun kunne overtage driften 
af NH Stål, men nu er den pro-
ces sat midlertidigt i stå.
Før Hanne Nylev blev valgt ind 
i DS nåede virksomheden dog 
at ivestere i en vandskærer, der 
skulle markere generationsskif-
tet.
- Den kan skære selv yderst de-
taljerede figurer i stort set alle 
materialer. Og så er den oven 
i købet miljøvenlig, fortæller 
Hanne Nylev, der endnu ikke 
ved præcis hvornår generati-
onsskiftet på NH Stål bliver sat 
i gang igen.
- Jeg er gået ind i DS fordi jeg 
synes, det er spændende, og 
fordi jeg virkelig brænder for 
det. Den dag jeg ikke gør det 
mere, så stopper jeg, lyder det 
fra Hanne Nylev, der heller ikke 
havde taget imod kandidaturet, 
hvis opbakningen ikke havde 
været i orden.
- Den post, jeg har, kræver stor 
opbakning fra hjemmefronten 
og ikke mindst fra virksomhe-
den. Men jeg har fået grønt lys 
til at bruge energi på DS Hånd-
værk og Industri, og det er jeg 
meget taknemmelig for, siger 
Hanne Nylev.

NH Stål
Industrivej 24 
5762 Vester Skerninge 
Tlf. 62242424
info@nhstaal.dk
www.nhstaal.dk

Ene pige blandt 
de jernhårde herrer
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DANSK KONTOR CENTER

Ekstraudstyr:

INEO+ 200
20 sider FULDFARVE print pr. minut

TELEFON 70 22 13 11
Ring til os allerede i dag. 

r. minut

Dansk Kontor Center

KUN..

29.900,- 
LEJE

649,- 

KUN 4 stk. t
ilbage..!

FLYTTE-UDSALG
VI FLYTTER I NYE LOKALER PÅ SVENDBORGVEJ 102, 5260 ODENSE S

Kom og gør et godt KUP..!  
Alt er stærkt nedsat både på nye og 
brugte maskiner.

SUPER GODE Flytte priser..!
Se vores brugtmarked på

www.danskkontorcenter.dk



I den gamle skipperby Troen-
se, der ligger smukt placeret 
på Taasinge, finder man Ho-
tel Troense. Lige indenfor dø-
ren er restauranten placeret, 
så maden kan nydes sammen 
med den smukke udsigt over 
Svendborgsund.
Og netop her i restauranten 
vælger de fleste kursus og kon-
ferencegæster da også at spise. 
Måske netop på grund af ud-
sigten, eller måske på grund 
af den hyggelige stemning der 
hersker ved veldækkede borde.
En stemning der går igen over 
hele hotellet. Både på de 36 
værelser, hvoraf de seks er 
helt nye, i selskabslokalerne 
og i grupperummene, der ty-

pisk bruges når firmaer hol-
der kursusdage eller konfe-
rencer for medarbejdere eller 
forretningsforbindelser.
Hotel Troense har alt, hvad 
der skal bruges, af AV-udstyr 
og andre tekniske detaljer, 
der får kursusdagen til at gli-
de let og ubesværet og som en 
ekstra bonus garanterer ho-
telchef Claus Bonde, at maden 
i restauranten også vil give 
kursusdeltager noget positivt 
at tale om på vej hjem.
– Vi serverer god mad, der er 
lavet fra bunden. Vi vælger 
ingen nemme løsninger, lover 
Claus Bonde. Og restauran-
ten på Hotel Troense er da 
også velkendt i området, hvor 

både turister og lokale strøm-
mer til for at få en kulinarisk 
oplevelse.

Individuelle løsninger

For at gøre det lettere for de 
virksomheder, der gerne vil 
afholde deres kurser på Hotel 
Troense, har hotellet udarbej-
det nogle pakkeløsninger, der 
giver nogle bud på, hvordan 
et kursusdøgn kan forløbe og 
hvad det vil koste.
Men de tilbud er ikke klippe-
faste.
– Vi har lavet dem, fordi der 
var mange der efterspurgte 
lidt priser på kurser på for-
hånd, og det har vi så givet. 
Men som oftest bliver hvert 

Konferencer i ro og idyl

enkelt kursusforløb skræd-
dersyet så et passer præcist 
til den enkelte virksomheds 
ønsker og behov, forklarer 
Claus Bonde.
Ud over almindelig hotelak-
tivitet tilbyder Hotel Troense 
og at afholde private selska-
ber som konfirmationer, guld-
bryllupper, fødselsdage og så 
videre. Her er det hotellets tre 
selskabslokaler, der kommer i 
brug, og kan festen holdes på 
en hverdag er der rigtig gode 
tilbud at hente.
– Vi giver 20 procent rabat på 
helaftensselskaber, der holdes 
fra mandag til fredag, und-
tagent på helligdage fortæller 
Claus Bonde.

Hotel Troense · Strandgade 5 · Taasinge · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 54 12 · mail@hoteltroense.dk · www.hoteltroense.dk

Midt i landlig idyl og lige ud til smukke Svendborgsund ligger Hotel Troense der med  
36 værelser, mødelokaler og av-udstyr udgør den perfekte ramme for kurser og konferencer

ERHVERV FYN
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En stærk lokal  
sparringspartner

I Andelskassen ser vi på virksomheden 
som en helhed.

Det betyder, at vores erhvervskunder 
får løsninger, der sikrer luft og råde-
rum til vækst og udvikling  
– på kort og lang sigt.
 
 
Andelskassen Svendborg

ADVOKATERNE
Kjeld Klausen (H)

Thomas Hess-Petersen (H)
Lars Skjødt Jensen (H)

 CODANHUS
 Toldbodvej 15A 
 5700 Svendborg
 Tlf. 62 21 00 21

Danske
BOLIGadvokater

Telefon 62 21 50 48

Frugt og grønt engros til hoteller, 
restauranter og institutioner.

Levering hver dag til sydfyn og ørene

Dansk frugt · Sydfrugter · Grøntsager 
Firmafrugt · Blomster · Planter · Engros

Vestergade 135 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 50 48 · Mobil 21 26 21 16
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med en ledende medarbejder 
i Babysitter-Online.dk. Et 
grundlæggende ansættelses-
kriterium er, at vi skal føle os 
så trygge ved vores babysitte-
re, at vi uden betænkning vil 
overlade pasningen af vores 
egne børn til dem. I vores regi 
er babysitning en 100% legal 
beskæftigelse uden mulighed 
for »sorte« aftaler.« 

Specialpasninger, gruppe-
ordninger og rabat

»Babysitterordningen er flek-
sibelt opbygget. Privatkunder 
kan booke online fra dag til 
dag – også hvis de som før-
stegangskunder ved samme 
lejlighed skal oprettes i vores 
system. Ønsker kunden spe-
cialpasning – f.eks. af et han-
dicappet eller svært allergisk 
barn – skal vi kontaktes telefo-
nisk via vores hovednummer. 
I forbindelse med fester eller 
andre aktiviteter med flere 
deltagere, kan vi både privat 
og i virksomhedsregi tilbyde 
gruppepasningsordnin ger, der 
typisk omfatter 4-8 børn. Af 
sikkerhedsmæssige årsager, 
opererer vi med en standard 
på maksimalt 4 børn pr. baby-
sitter. Babysitning købes ty-
pisk for en måned eller et år ad 
gangen. Ved køb af årsabon-
nementer opnås 40% rabat.« 

Babysitning som  
personalegode

»Babysitter-Online.dk kontak-
ter sædvanligvis en virksom-
heds hr-chef eller personale-
ansvarlige telefonisk.
Herefter udsendes infomateri-
ale pr. mail. Den efterfølgende 
kommunikation sker via vo-

Nøgleordet er tryghed

Babysitter-Online · Skovdongvej 1 · 5881 Skårup
Tlf. 70 22 55 56 · Mobil 42 11 14 00
info@babysitteronline.dk · www.babysitter-online.dk

res hovedkontor i Svendborg, 
hvorfra vi formidler kontakt 
til babysitterne. Vores ydelser 
udbydes som personalegode. 
På den måde går babysitning 
ind på lige fod med andre go-
der som fri frugt, teaterarran-
gementer, sport og fitness, og 
virksomhederne får fuldt fra-
drag for vores assistance.«  

Kend din babysitter

»For virksomheder med over 
30 ansatte arrangerer vi ef-
ter en babysitningsaftales ind-
gåelse et »Kend din babysitter 
møde«, hvor medarbejdere og 
børn får lejlighed til at hil-
se på vores babysittere, lære 
dem at kende og høre mere om 
Babysitter-Online.dk ś grund-
læggende værdier.     
Firmamødet er en tryg plat-
form for udvikling af nye be-
kendtskaber og godt fremti-
digt samarbejde.«

Lokale og internationale 
aktiviteter

»Her og nu er vi i dialog med 
nogle af Danmarks største 
virksomheder. En stor akti-
vitet er servicering af uden-
landske gæster på besøg i 
Danmark. Vi samarbejder med 
en række af landets mest 
kendte hoteller – f.eks. Nimb, 
Plaza og Kong Frederik i Kø-
benhavn. På lokalt plan har 
vi netop indledt et samarbejde 
med Hotel Svendborg. Ring og 
hør om mulighederne for ba-
bysitning som personalegode 
i din virksomhed.«  

Banysitter-online.dk, 
der drives af nogle af 
Svendborgs kendte 
erhvervsfolk, ledet af 
Direktør Carsten  
Eriksen, har et todelt 
aktivitetsfelt – privat 
og erhvervsmarkedet. 
I begge segmenter er

nøgleordet Tryghed

»Babysitter-Online.dk henven-
der sig til en bred kunde-
gruppe med meget forskellige 
ønsker og behov«, fortæller 
Carsten Eriksen. »Vi betje-
ner os derfor af en tilsvarende 
bred vifte af babysittere, der 
hver især besidder meget for-
skellige kvalifikationer. Pas-
ningen skal være en god og 
tryg oplevelse for alle. Vores 
landsdækkende og multiet-
niske babysitterkorps består 
af professionelt indstillede og 
fagligt engagerede unge piger 
mellem 15 og 75 år.« 

Rene straffe- og  
børneattester

»Mange af vores babysittere 
er under uddannelse indenfor 
sundheds- og børn/unge-om-
råderne. En del har gennem-
ført førstehjælpskurser. Nogle 
har erfaring med pasning af 
børn med Autisme, fysiske 
handicaps eller ADHD. An-
dre har beskæftiget sig med 
allergibørn og deres specielle 
behov. Alle har rene straffe- 
og børneattester. Pigerne har 
før ansættelsen gennemgået 
mindst én personlig samtale 
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I dag er det Michael 
Thomsen, der sidder 
bag rattet i vogn-
mandsvirksomheden, 
der har base på Sta-
boltvej i Svendborg, 
men oprindeligt var 
det Michael Thomsens 
farfar, der startede 
firmaet

bejde ligger i sagens natur 
meget tidligt om morgenen, så 
der er stadig masser af tid til 
at køre med containere, levere 
grus, sten og skærver og ikke 
mindst færdige elementer til 
nybyggerier og tilbygninger.
- Vi har et meget tæt samar-
bejde med Tåsinge Træ. Vi le-
verer deres færdige elementer 
direkte på byggepladserne, 
hvor vi ofte også er behjælpe-
lige med at få dem kranet på 
plads, så arbejdet kan skride 
hurtigt og planmæssigt frem, 
fortæller Michael Thomsen.
Når der skal leveres færdige 
elementer er det den af vogn-
mandsfirmaets biler, der er 
udstyret med en kran, der 
kommer på arbejde. 
- Den kan række 25 meter, så 
vi kan hjælpe med at placere 
elementerne de fleste steder, 

men der er selvfølgelig byg-
ninger, der er for store, lyder 
det fra Michael Thomsen.
Langt de fleste elementer le-
veres på Sjælland og indtil vi-
dere betyder det, at bilen ofte 
kører tom tilbage til Fyn, men 
det arbejder Michael Thomsen 
på at få ændret.

Små og store portioner

Men vognmandsfirmaet ser-
vicerer også mange andre 
kunder. Både private kunder, 
der har brug for sten eller 
skærver til haven eller ind-
kørslen, og erhvervskunder.
- Vi leverer sten, grus og skær-
ver i både store og små mæng-
der. Man behøver ikke købe et 
helt vognlæs. Har man kun 
brug for et par kubikmeter, 
klarer vi også den, lover Mi-
chael Thomsen.

»Papirisolering er et på én 
gang energi- og miljørigtigt 
samt isoleringsmæssigt eks-
tremt virksomt genbrugsma-
teriale«, fortæller indehaver 
Martin Semberlund engageret. 
»Papirisolering er 100% på ef-
fektmæssig højde med bran-
chens traditionelle materialer, 
hvis ikke bedre. Papirisolering 
fremkalder ikke kløe og hudir-
ritation, og så er det let at ar-
bejde med. Isoleringen blæses 
direkte ind i hulmuren samt i 
hulrummene omkring lofts- og 
etageadskillelser.
Takket være materialets ånd-

barhed er man alle steder helt 
fri for at benytte dampspærre.«  

Flere og flere  
håndværkerkunder

»Vores kundekreds fordeler sig 
50/50 mellem private og virk-
somhedskunder. Vi servicerer 
et stigende antal håndværks-
mestre, idet det ofte viser sig 
at være billigere for dem at 
udlicitere isoleringsarbejdet 
til os end at udføre det selv. Vi 
udfører både isoleringsarbejde 
i nybyggeri og i den eksiste-
rende boligmasse. Netop nu er 
vi i gang med et større projekt 

omkring byggeriet af et lav-
energihus i Ringe. Med 40 cm 
isolering på lofterne og 25 cm 
i væggene sætter det fremti-
dens dagsorden. Papirisolering 
brænder og forkuller meget 
langsomt dvs. ligeså langsomt 
som stenuld smelter og klarer 
sig eksempelvis klart bedre 
end glasuld. Papirisolering er 
tilsat borsalte, som nedsætter 
brandfaren, forebygger råd og 
svamp og forhindrer skadedyr 
i at tage bolig i det. Papirisole-
ring er fremtidens prisbillige og 
effektive isoleringsmateriale. 
Kontakt os for mere info.«  

Semberlund Byg & 
Papirisolering ApS

Tredie generation med 
vognmandsvirksomhed

Sterrebyvej 35 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 20 13 80 36 · m@semberlund.dk · www.papirisolering.com

Firmaet grundlagdes i 1999 som en rendyrket tømrer virksomhed. De  
senere år er fokus drejet fra tømreropgaver til isoleringsopgaver udført med 

energi- og miljørigtig papirisolering, som i dag er firmaets primære aktivitet

Her indblæses i et lavenergihus i Ringe
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Vognmand Michael Thomsen · Staboltvej 33 · Svendborg
Telefon 62 54 12 70 · vognmand@thomsen.mail.dk

Oprindeligt blev den vogn-
mandsvirksomhed, Michael 
Thomsen i dag driver, grund-
lagt af hans farfar. Siden to 
han far over, og nu er det altså 
Michael Thomsen selv, der 
sidder ved styrepinden i den 
vognmandsvirksomheden, 
der råder over fire lastbiler og 
tre chauffører udover Michael 
Thomsen selv.
Vognmandsfirmaet løser man-
ge typer opgaver. Netop nu 
har de ofte travlt med at salte 
for Svendborg Kommune når 
frosten har slået til. Det ar-
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RevisionsFirmaet 
Edelbo er ikke alene 
en uafhængig  
statsautoriseret 
revisionsvirksomhed 
i vækst. Succesen 
bunder i en usædvanlig 
talentfuld og solid 
kombination af  
høj faglighed  
og professionel  
rådgivning baseret på 
tæt personlig kontakt 

»De vigtigste forudsætninger 
for velkvalificeret revisions-
rådgivning er højtuddannede 
og kompetente medarbejde-
re, som på basis af firmaets 
knowhow og evne til målret-
tede opgaveløsninger, kan 
samarbejde tæt med en fast 
kundegruppe«, fortæller stats-
autoriseret revisor Ole Niel-
sen. »Vores markedsførende 
position baserer sig på mange 
års erfaring i rådgivning af 
bestyrelser og direktioner. 
Som følge af den internatio-
nale finanskrise har opgaver-
nes fokus ændret karakter 
fra strategisk positive overve-
jelser til udfordrende reflek-
sioner omkring emner som 
beredskab, budgetregulering 
og handlingsplaner med likvi-
ditetsstyring i fokus.«

To eller ti-årig  
uddannelse

»RevisionsFirmaet Edelbo op-
tager to elever hvert efterår og 

har løbende fire elever i huset 
på parvis forskudt tjeneste. 
Adgangsbilletten for nye ele-
ver er normalt en gennemført 
HH. Derudover skal man være 
et fagligt vidtfavnende gemyt, 
der er indstillet på at gennem-
gå et uddannelsesforløb. Ele-
ver der ønsker ansættelse til 
efteråret er meget velkomne 
til at søge allerede nu. I løbet 
af de første to år i huset skal 
man – parallelt med elevfor-
løbet – påbegynde en HD (R), 
en fireårig videreuddannelse, 
der typisk tages i aftenskole-
regi. Herefter er der mulighed 
for at bygge videre herpå med 
en Cand.merc.aud., hvilket en 
forudsætning for på et tids-
punkt at gå til eksamen som 
statsautoriseret revisor.«

Flere  
uddannelsesniveauer

»Det er ikke noget must at 
gennemføre hele uddannelsen. 
RevisionsFirmaet Edelbos ca. 
35 ansatte i Svendborg og Kø-
benhavn, repræsenterer alle 
revisorfagets forskellige ud-
dannelsesniveauer – fra HD 
(R) til statsautoriseret revisor. 
Det store fagområde er ind-
delt i en række mindre specia-
ler – skat, revision, regnskab, 
finansiering og rådgivning. I 
branchemæssigt perspektiv er 
den kompetencemæssige spe-
cialisering tilsvarende stor. 
Hos RevisionsFirmaet Edelbo 
er et stort speciale skibsfart, 
udenlandsk beskatning, in-
dustrivirksomheder og her 
serviceres kunderne på alle 
revisorfagets niveauer. Her-
udover betjenes et bredt ud-
snit af erhvervslivet fra de 

mindre virksomheder til de 
noget større. 

Dynamisk  
og uformelt miljø

Revisionsbranchen har i de 
seneste år været kendetegnet 
ved lange arbejdsdage, hvil-
ket RevisionsFirmaet Edelbo 
har en målsætning om at re-
ducere kraftigt: Med den fort-
satte tilgang af nye kunder, 
kan dette kun ske ved ansæt-
telse af flere medarbejdere. 
”RevisionsFirmaet Edelbo er 
derfor altid interesseret i at 
høre fra erfarne brancheud-
dannede revisorer. Vi opererer 
med eget indskolingsprogram 
for nyansatte in house. I for-
bindelse hermed kobles vores 
nye folk på en række sagsfor-
løb, som de løser i samarbejde 
med erfarne kolleger. Ad den 
vej oplæres de i husets rutiner 
og arbejdsgange. Revisions-
Firmaet Edelbo er kendeteg-
net af et levende og dynamisk 
arbejdsmiljø med en humori-
stisk, uformel omgangstone 

i det daglige. Omgivelserne 
er superfine – udsigten over 
Svendborgsund er helt fanta-
stisk. Firmaets personalego-
der, der omfatter sundhed, pc, 
telefon, frokostordning og me-
get mere, sætter dagsordenen 
og er førende på området.«   

To statsautoriserede  
revisorer indenfor fem år

»I 2003 og 2005 færdiggjorde 
to af vores medarbejdere ud-
dannelsen som statsautorise-
ret revisor – Stig Holm Mo-
gensfeldt og Morten Pedersen. 
Begge er i dag associerede 
partnere. Endnu en dygtig 
medarbejder, der startede som 
elev i huset, ventes i 2009 at 
gennemføre studiet og blive 
statsautoriseret revisor. Vi er 
stolte over som det eneste re-
visionskontor på Sydfyn at 
have udklækket to statsauto-
riserede revisorer indenfor 
en periode på kun fem år, li-
gesom vi har yderligere på vej 
de følgende år.« 

Et hus i vækst

RevisionsFirmaet Edelbo 
Kogtvedparken 17 · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 22 99 66
email@edelbo.dk · www.edelbo.dk
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VVS Comfort Sydfyn 
er et 27 mand stort 
VVS-firma, der især 
har fokus på den  
vedvarende energi

VVS Comfort Sydfyn er blevet 
til ved en fusion mellem Sofus 
Larsen og Taasinge VVS, men 
selvom de to firmaer har slået 
pjalterne sammen, fortsætter 
de også hver for sig – og på den 
måde får kunderne stordrifts-
fordelene og den brede erfaring 
samtidig med, at den lokale til-
knytning opretholdes.
– Det er den løsning, vi mener 
passer bedst til os, forklarer 
Per Hybel og Steffen Larsen, 
der tilsammen ejer VVS Com-
fort Sydfyn.
Medarbejderne ved VVS Com-
fort Sydfyn kan klare alle tra-
ditionelle VVS-opgaver.
– Vi arbejder med installatio-
ner på badeværelser med ny-
byggerier og alt inden for blik 
og stål. Man kan sige vi laver 
alt fra reperation af vandha-
ner til ombygninger af skoler 
og plejehjem. Vi har fingrene 
med i det meste, smiler Stef-
fen Larsen. 
Men derudover har firmaet 
stor fokus på arbejdet med 
vedvarende energi.

Tåsinge VVS ApS v/Per Hybel 
Bregningevej 1b · Vindeby · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 · Mobil 28 19 49 19

info@vvscomfortsydfyn.dk

VVS med omtan

ERHVERV FYN
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– Vi er eksperter i alt indenfor 
varmepumper, derunder også 
jordvarmeanlæg, forklarer 
Per Hybel.
Og er valget faldet på solvar-
me eller et nyt pillefyr, så kan 
VVS Comfort Sydfyn også 
hjælpe.
Det er primært de private kun-
der der gør brug af VVS Com-
fort Sydfyn, når varmekilden 
skal gøres mere miljørigtig, 
men firmaet kan også sagtens 
håndtere større opgaver.
– Lige nu er vi i gang med at 
lave et større varmepumpe-
anlæg ved Odense Havn for 
Odense Kommune, fortæller 
Per Hybel.

Alsidige medarbejdere

Efter fusionen er firmet oppe 
på en samlet medarbejderska-
re på 27 mand, der hver har 
sine stærke sider.
Og det er ifølge de to indeha-
vere en stor fordel for firmaet 
og ikke mindst for kunderne.
– I fremtiden vil der blive stil-
let større og større krav til en 
virksomhed som vores, og en 
større medarbejderstab bety-
der, at vi lettere kan sende vo-
res ansatte af sted på kurser 
og videreuddannelse, fortæl-
ler Steffen Larsen.

Aut. Gas & Vandmester Sofus Larsen ApS
Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44  · Mobil 22 10 51 51

www.vvscomfortsydfyn.dk

»LYRA« ARMATURER

nke 
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Anlægsgartner  
med øje for detaljer

De sidste tre år har Preben 
Rask drevet sit eget anlægs-
gartnerfirma i Hesselager, 
og det har givet ham rig mu-
lighed for at bruge sine erfa-
ringer fra branchen, for op-
gaverne er mange og meget 
forskelligartede.
– Jeg lægger fliser, anlægger ha-
ver, sætter hegn op, rydder sne, 
laver granittrapper, sætter sten, 
klipper græs og klarer også be-
skæringsopgaver, fortæller Pre-
ben Rask, der på trods af vinter-
kulden har nok at se til.
De private kunder har nemlig 
stadig haver, der skal laves, 
hække, der skal klippes og fli-
ser der skal lægges.
– Lige nu har jeg en til at hjæl-
pe mig. Ham »lejer« jeg på ti-
mebasis, da han også er selv-

stændig, og så slipper jeg for 
at ansætte en fast, forklarer 
Preben Rask, der foretrækker 
enmands-modellen selvom det 
lille firma har opgaver nok i 
ordrebogen.
– Det giver mig mere frihed, 
og jeg behøver ikke at spe-
kulere i om der hele tiden er 
arbejde nok til både mig og en 
medarbejder, fortæller han.

Specialist i kreative  
løsninger

Når man som kunde får besøg 
af Preben Rask før man vil be-
stille ham til at løse en given 
opgave, får man som oftest lov 
til at tage et kig i hans mappe, 
hvor før- og efterbillederne af 
en stor del af hans projekter 
er linet op. Her ser man igen 

og igen hvordan kedelige og 
intetsigende indkørsler og 
forhaver med få midler er for-
vandlet til stilrene og smukke 
områder, der passer perfekt 
til husets stil og ikke mindst 
til kundernes behov.
– Når jeg skal løse en opgave 
lytter jeg først og fremmest til, 
hvad kunden ønsker. Det er 
især de praktiske behov, der 
er i fokus på det tidspunkt, 
fortæller Preben Rask.
– Og derefter kommer jeg med 
mine forslag til, hvordan kun-
dens ønsker kan blive tilgo-
deset på en måde, der passer 
præcis til den enkelte have. 
Enhver have skal nemlig have 
sit eget design, det skal ikke 
se ud som ved naboen, slutter 
Preben Rask.

Preben Rask er selvstændig anlægsgartner på tredje år, og han er glad for  
sit arbejde. For ham er hver eneste opgave nemlig en ny og spændende udfordring
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ISS Kloak- og Industriservice · Skårupørevej 9-11 · 5881 Skårup Fyn · Tlf. 62 23 12 08 · www.holmdrup.dk

HOLMDRUP KLOAKSERVICE 
– En del af ISS Kloak- og Industriservice

 

●  Døgnvagt

●  Slamsugning

●  Kloakreparation

●  TV-inspektion

Anlægsgartner  
Preben Rask

Gartnervænget 8
5874 Hesselager

Tlf. 62 25 11 80
Tlf. 24 82 31 82

prebenrask@ 
webspeed.dk
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– løsninger til bedre kontormiljøer...

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 kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

Mens de store firmaer, 
der leverer øl og 
sodavand til tørstige 
danskere, nedlægger 
de lokale depoter for 
at samle forretningen 
på nogle få kæmpe-
depoter går Ove Nielsen 
den anden vej. Han 
har netop åbnet et  
nyt lokalt øldepot  
i Svendborg

God service, lokalkendskab og 
hurtig levering skal få virk-
somheder, kioskejere, camping-
pladser og restaurationer i det 
sydfynske til at vælge Depot 
Svendborg/Øerne som deres 
leverandør af øl og sodavand.
For mens giganterne samler 

deres depoter nogle få ste-
der i landet, går Ove Nielsen 
den modsatte vej. Han mener 
nemlig den lokale tilknytning 
er vigtig.
– Fordi vores depot er placeret 
lokalt kan vi levere med for-
holdsvist kort varsel til vores 
kunder i det sydfynske. Det er 
den service, der går tabt, når 
de landsdækkende firmaer 
samler deres depoter så få 
steder i landet. Løber en cam-
pingplads tør for sodavand, 
kan de jo ikke vente flere dage 
på at få køleskabene fyldt op 
igen. Det skal gå stærkt, for-
klarer Ove Nielsen, der er 
opsat på, at hans firma netop 
skal være garant for god kun-
deservice og hurtig levering.
Det er vigtigt for Ove Nielsen 
at understrege at han har la-
vet et samarbejde med Royal 
Unibrew og kundekredsen er 
de kunder som har brug for 

lidt ekstra service og de kun-
der som ikke kan aftage mini-
mums mængden på 10 ks som 
Royal Unibrew har fastsat pr 
levering.

Erfaring med øl

Selvom Depot Svendborg/Øer-
ne først blev en realitet den 
26. januar 2009, har Ove 
Nielsen selv flere års erfaring 
fra branchen. I fire år har han 
arbejdet som depotmand for 
Royal Unibrew i Svendborg 
og inden da var det i Faaborg, 
han leverede kassevis af øl og 
sodavand til værtshuse, kio-
sker andre virksomheder med 
tørstige gæster.
Men da Albani den 9. januar 
lukkede Svendborgs sidste 
øldepot, øjnede Ove Nielsen 
chancen for at blive selvstæn-
dig. Og bare to uger senere, 
var Depot Svendborg/Øerne 
en realitet. 

Ny lokal leverandør  
af øl og sodavand

Depot svendborg/øerne 
kuopiovej 34 

5700 Svendborg 
Ove Nielsen 

Tlf. 70 22 46 11 · 21 25 30 39
ove@depot-svendborg.dk

Depotet, der dækker Svend-
borg Kommune, Faaborg-Midt -
fyns Kommune samt Ærø 
og Langeland, er en del af et 
landsdækkende net af ølle-
verandører ved navn Depot-
Danmark.
Udover Ove Nielsen selv vil 
de to chauffører Jan Flindt og 
Niels Staff stå for at få øl og 
sodavand bragt ud til kunder-
ne. Og det er ikke kun flasker, 
der leveres. Depot Svendborg/
øerne udlejer også fadølsan-
læg til både små og store ar-
rangementer.
På nuværende tidspunkt er 
Svendborgs lokale øl-depot le-
veringsdygtige i Albanis sorti-
ment af øl, Royal-serien samt 
Faxe Kondi, Egekilde og Pepsi.
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Entreprenør Peter Mortensen
Nyborgvej 514  · 5881 Skårup 

Tlf. 40 21 71 63
pm@kloakmester-peter.dk

nør Peter Mortensen sneryd-
ning og glatførebekæmpelse 
af fortove, parkeringspladser 
og mindre veje, og har både 
boligforeninger, grundejerfor-
eninger, virksomheder og su-
permarkeder blandt kunderne 
til den service.

Kloakrenoveringer 
med mere

ERHVERV FYN

Smart alt-i-én 
til hjemmekontoret

Brother MFC-290C – NYHED

849,-

Forhandler:

aps

www.fynskontorteknik.dk

Kloakrenoveringer er 
efterhånden blevet 
Entreprenør Peter 
Mortensens speciale, 
men det tre mand 
store firma laver også 
mange andre ting

Hovedparten af Entreprenør 
Peter Mortensens kunder er 
af privat art. De får hjælp til 
kloakrenovering eller slam-
sugning, men efterhånden er 
der også kommet flere kom-
muner og industrivirksomhe-
der på kundelisten.
Og her er opgaverne stort 
set de samme. De ringer når 
toiletterne stopper eller der er 
andre problemer med kloak-
ken og så rykker Peter Mor-
tensen eller en af hans med-
arbejdere ud. Døgnet rundt.
Når Peter Mortensen reno-
verer kloakker gør han det of-
test ved hjælp af re-lining.
– Systemet kræver kun to 
opgravninger, fungerer efter 
strømpeforingsprincippet, 
hvor et nyt rør skubbes ind 
i det gamle, og det er en ret 
billig løsning for kunden, for-
klarer Peter Mortensen, der 
naturligvis også klarer mere 
traditionelle entreprenøropga-
ver som opgravning og kloake-
ring ved ny- og tilbygninger.

Containere og snerydning

Men firmaet har også andre 
strenge at spille på. Så selvom 
størstedelen af omsætningen 
stammer fra kloakrenoverin-
ger og slamsugning, er contai-
nerudlejning også ved at få sin 
egen post på årsregnskabet.
– Vi har godt 15 containere vi 
lejer ud til for eksempel byg-
gepladser og private, der skal 
rydde et dødsbo. Så afleverer 
vi den på adressen og henter 
den igen, når den er fuld, for-
tæller Peter Mortensen.
Derefter står firmaet for at 
bortskaffe affaldet, så kunden 
slipper for besværet.
Endvidere tilbyder Entrepre-
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Men indehaveren mener hvert 
et ord. For sådan beholder man 
sine kunder. Et egentligt bu-
tikslokale er der ikke, man kan 
sige at kundens hjem bliver 
butikken. Indehaver Lars Jyde 
Nielsen besøger folk i deres 
hjem, og her måles der op, vises 
produkter med efterfølgende 
rådgivning om valg af tæppe-
løsning, og endelig regnes til-
bud med eller uden pålægning. 

Dette mobile koncept er valgt, 
fordi virksomhedens grund-
lag for gode priser på gode 
produkter er baseret på en 
tankegang om, at mindst mu-
lige omkostninger skal dæk-
kes i varens pris, og dermed 

betales af kunden. Kunden 
får mere tæppe for de samme 
penge. Og netop denne forskel 
er vigtig for Lars Jyde Niel-
sen. Man skal ikke altid tæn-
ke billigere, men mere løsning 
for det samme beløb!
 
Tæpperne er dansk produ-
cerede, og ligger i mellem og 
topklassen. Der er både tæp-
per til private boliger og til 
erhverv. Selvfølgelig med de 
dertilhørende attester om 
godt indeklima, og brandgod-
kendelser.

Virksomheden er dog stadig-
væk en fritidsbeskæftigelse for 
Lars Jyde Nielsen, som til dag-

lig, er leder af isenkrambutik-
ken i Stark Svendborg, det tid-
ligere Stark - Baagø & Riber. 
Stark Svendborg skulle i øvrigt 
ifølge Lars Jyde Nielsen, være 
det eneste rigtige sted på Fyn, 
at købe trægulve og fliser.
Mange af kundebesøgene pas-

ser kunderne bedst sidst på 
eftermiddagen eller aften og 
weekend, og denne fleksibili-
tet, er en anden styrke i Tæp-
pemand.dk

Se mere på Tæppemand.dk

»Når en aftale er en aftale«

Tæppemand.dk · Tvedvej 101 · 5700 Svendborg
Mobil 40 52 24 28 · lyn@taeppemand.dk · www.tæppemand.dk

Dette er sloganet for Fyns mindste tæppe og 
vinyl »butik«, Tæppemand.dk

TTTæppemanddd dkdkdk TTTvedddv jjej 111010101 555707070000 SSSvendbdbdborggg
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Hos Brolægger Allan Vogn er der ikke to dage, der er ens. 
Rent kompetencemæssigt favner opgaverne vidt og byder på 
mange spændende udfordringer. I kraft af den store variation 
og spændvidde der karakteriserer arbejdsomrdet, har firmaet 
i ikke mindre end fem af de otte år, det har eksisteret, beskæf-
tiget brolæggerlærlinge. Til efteråret – nærmere bestemt i sep-
tember 2009 - vil endnu en af Allan Vogns dygtige folk være 
færdiguddannet.   

Lokale og landsdækkende aktiviteter

»Firmaet Allan Vogn har et fornuftigt og stabilt aktivitetsni-
veau. Vi løser store såvel som små opgaver, der størrelsesmæs-
sigt spænder fra Tinghuspladsen i Svendborg til fru Jensens 
terrasse. Blandt vores større igangværende projekter er en op-
gave i København, der omfatter 1300 m2 flisebelægning. I lokal-
området påbegyndte vi den 1. februar som underleverandør til 
entreprenør Bent Jørgensen en stor opgave i Lundeborg, hvor vi 
arbejder med retablering af fem kilometer fortov, hvilket svarer 
til omkring 3000 m2 fliser. Denne opgave ventes afsluttet sidst 
i marts.”«

Vidtspændende  
brolæggerfirma

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48 · 5700 Svendborg
Mobil 26 85 80 47 · allan@vogn.eu

Allan Vogn er udlært brolægger og har siden 
2000 med succes drevet egen virksomhed.  
Brolægger firmaet, der startede som et  
soloforetagende og i dag har aktiviteter  
over hele landet, beskæftiger fire  
medarbejdere udover indehaveren selv
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»Nyt« hotel  
med rustik charme
Hotel Ærø har i mange 
år ligget præcis, hvor 
det gør, nær Ærø-
færgens indsejling til 
Svendborg, men efter 
seks åres restaurering 
fremstår det gamle 
hotel nu som nyt med 
ikke mindre end 62  
nyrenoverede værelser

Efter seks år med fast hånd-
værkerbesøg er Hotel Ærø nu 
ved at være færdigt og klar til 
at tage i mod gæster.
De sidste seks år har tømrere, 
malere og elektrikere været i 
fuld gang med at renovere ho-
tellets køkken og ikke mindst 
med at lave 50 helt nye værel-
ser og renovere de 12 gamle, 
så alt nu fremstår smukt og 
hyggeligt, men stadig i den 

oprindelige stil, så alle besø-
gende straks fornemmer hi-
storien bag de næsten 150 år 
gamle bygninger.
Men selvom værelserne nu 
står klar til forårets og som-
merens gæster, er der stadig 
nogle detaljer, der skal ord-
nes.
– vi bliver jo aldrig helt fær-
dige. Nu skal vi i gang med 
den sidste finpudsning, så det 
hele går op i en højere enhed. 
Vi går meget op i at give vores 
gæster en god og afslappet op-
levelse, hvor de får en fornem-
melse af den rolige stemning, 
der er på stedet, forklarer ho-
teldirektør Ellen Sandal.

Mange gæster

Til trods for at det er så nyt, at 
Hotel Ærø har mange, gode og 
moderniserede værelser har 
hotellet ikke haft problemer 
med at få dem lejet ud. Efter-
spørgslen er simpelthen steget 

i takt med, at de nye værelser 
er blevet klar.
– Det er faktisk gået over al 
forventning og uden vi selv 
har gjort ret meget for det. 
Men vi har oplevet at rigtig 
mange gæster er blevet hen-
vist af andre, så det er vi selv-
følgelig rigtig glade for, siger 
Ellen Sandal.
Hotel Ærø er hvert år vært 
ved nogle enkelte kurser og 
konferencer, men det er først 
og fremmeste restauranten, 
værelsesudlejningen og sel-
skaberne, der holder forret-
ningen i gang.
– Restauranten byder på 
dansk mad, men gerne for-
finet en lille smule, og vi for-
søger også så vidt muligt at 
tænke økologisk, fortæller El-
len Sandal.
Værelserne der består af 49 
dobbeltværelser, seks dobbelt-
værelser med thekøkken, seks 
suiter og en enkelt bryllups-

suite, bliver lejet ud til både 
turister, håndværkere og for-
retningsfolk.
– Vi har stor succes med vo-
res weekendophold, og i løbet 
af ugen er der rigtig mange 
håndværkere og andre på 
gennemrejse, der bor her. Må-
ske fordi vi er så fleksible. Vi 
prøver virkelig at hjælpe vo-
res gæster så godt vi kan med 
morgenmad og madpakker, 
når de har brug for det og ind 
imellem vasker vi også tøj for 
de gæster, der bor her i længe-
re tid. Faktisk vil vi generelt 
gerne hjælpe, hvor vi kan, un-
derstreger Ellen Sandal.

Hotel Ærø
Brogade 1

5700 Svendborg
Ellen Sandal

Tlf. 62 21 07 60
post@hotel-aeroe.dk
www.hotel-aeroe.dk
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Autohandel og reparation – en tillidssag…
…Moderne autoværksted

 

 ● Elektroninsk fejlfinding  ● Computertest
 ● 4 hjuls-udmåling  ● Klargøring til syn
 ● Aircon  ● Klima
 ● Autoteknik  ● Tilbud gives
 ● Forsikringsskader  ● Glasskader
 ● Omsyn på eget værksted  ● Tectrol undervognsbeh.

Østergade 60-62 · 5881 Skårup · Lige overfor Skårup Skole · Mobil Jan Nielsen 24 47 88 89

www.autocentrum.dk

Service Partner
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Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-thuro.dk
www.skipperkroen-thuro.dk 

5. januar åbnede 
Skovs Låse Service i 
nye lokaler på  
Ryttervej efter 30 
år på Vestergade i 
Svendborg midtby. 
Med flytningen er 
længe nærede ønsker 
om at udvide butiks-
arealet og forbedre 
parkeringsforholdene 
blevet opfyldt   

»Vores speciale er at yde ven-
lig og fagligt kompetent vej-
ledning og tilbudsgivning om-
kring valg, implementering 
og servicering af de helt rig-
tige låse og sikkerhedsløsnin-
ger«, beretter indehaver Finn 
Krøis. »Vi ved alt, hvad der er 
værd at vide om mekanisk sik-

ring og indbrudspræventive 
foranstaltninger. Skovs Låse 
Service leverer kun godkend-
te kvalitetsprodukter, der er 
100% gennemtestede med 
hensyn til brand og indbruds-
sikkerhed. Butikkens mærke-
vare nummer et er Ruko, og 
her demonstrerer vi et stort 
udvalg låse. Endelig har vi 
supermoderne værkstedsfaci-
liteter samt et velassorteret 
varelager. Vores mobile mon-
tører servicerer en bred kreds 
af fynske kunder.« 

Alt i sikkerhedsløsninger

»Butikkens varesortiment 
spæn der fra alle slags låse 
og fjernstyringsenheder over 
nøgle- og værdibokse til pen-
geskabe og specialudviklede 
skabe – bl.a. til brandsikring 
af dokumenter og datamedier.
Et af vores helt store speciale 
er elektroniske sikkerhedsløs-
ninger – vi har b.la. leveret og 

monteret skydedørs automatik 
til Sparekassen Svendborg.
Vi er online med Rukos låse-
kartoteker og vi har mange 
erhvervskunder, som vi ser-
vicerer låsesystemmer for.
Et andet anseligt speciale er 
penge- og brandskabe samt en 
række kombinationsløsninger. 

Fra Vestergade til Ryttervej

Skovs Låse Service · Ryttervej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 91 30
info@skovs-laaseservice.dk · www.skovs-laaseservice.dk

Bliv tilfreds
med din rengøring

Erhvervsrengøring, hotelrengøring,
vinduespolering m.m.

Læs mere på www.gsren.nu
Ring og få et tilbud

Gitte Schmidt Tlf. 41 26 00 40
gitte@gsren.nu

I Skovs Låse Service har vi 
stor erfaring med hensyn til 
at analysere kundens behov, 
og på basis heraf finde den 
helt rigtige og mest fyldestgø-
rende sikkerhedsløsning.«         
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»Her i butikken beskæftiger 
vi os professionelt med bade-
miljøer, og det vi går aller-
mest op i, er detaljen«, beret-
ter teamchef Jan Kristiansen. 
”Små ting som håndklæder-
nes og bruserslangernes place-
ring i forhold til dét at kunne 
nå dem, når man har brug for 
dem og betjene sig af dem på 
ergonomisk komfortabel vis, 
er afgørende for, hvordan et 
bademiljø opleves. Fagligt fun-
deret detaljebevidsthed giver 
ekstra velvære i hverdagen og 
kommer vores kunder til gode. 
Kunderne handler direkte 
hos os. Gennem tegninger og 
videopræsentationer har folk 
mulighed for at se, hvordan 
badeværelset tager sig ud og 
opleves indefra.«   

Betjeningsvenlighed, 
ergonomi og komfort

»Cascade A/S designer bade-

miljøer efter kundens indivi-
duelle ønsker og behov. For 
eksempel er der stor forskel 
på at designe til en single i et 
bymiljø og til en landsbyfami-
lie med hjemmeboende børn. 
Vi tager udgangspunkt i kun-
dens situation, og fokuserer 
målrettet på de muligheder, 
der ligger udover produkter-
nes indbyggede standarder. 
Kodeordene er betjeningsven-
lighed, ergonomi og komfort. 
Besøg butikken og oplev de 
lækre italienske accessories 
fra Acca Kappa, der spænder 
fra specialvævede håndklæ-
der over hårbørster og vel-
duftende parfumeserier til 
miljørigtige produkter til ren-
gøring og vedligeholdelse af 
bademiljøer.« 

Hemmeligheden  
beror på detaljen

Cascade A/S · Løvholmen 2 · 5700 Svendborg
Tlf. 36 95 70 08
cascade.svendborg@cascade.dk · www.cascade.dk

Når det gælder bademiljøer, kan man hos  
Cascade A/S i Svendborg få kvalificeret hjælp 
til at realisere sine vildeste ideer – og dét  
så man både får det optimale ud af sine  
kvadratmetre og sin investering. Vi går op i 
detalje

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

 Central møbler
‘Erhverv’

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

Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00



Siden 1978 har vognmandsfirmaet Viggo Nielsen 
ApS. Distribueret olie og benzin. Siden er  
også salg og levering af træpiller kommet på 
programmet

Vognmandsfirmaet Viggo Nielsen Aps. blev grundlagt 
i 1978 af Viggo Nielsen. Han havde på det tidspunkt  
en enkelt tankvogn og kørte rundt til servicestationer og in-
dustrikunder med olie og benzin.
I 1992 gik Viggo Nielsen på efterløn, og forretningen blev over-
taget af sønnen Erik Nielsen, der stadig står bag roret i den 10 
mand store forretning.
Efter Erik Nielsen overtog, er forretningsområdet dog blevet ud-
videt, så det nu er også er privatkunder, der får glæde af vogn-
mandsfirmaets høje serviceniveau.
Siden 1995 har firmaet distribueret fyringsolie og diesel for Sta-
toil til Erhverv og private kunder på Fyn og Øerne, og er nu også 
blevet forhandler af HP træpiller 
- Vi sælger træpiller  her fra vores base i Hesselager, men som 
oftest leverer vi dem direkte til kunden. Vi har en lav mobil-
truck, der gør at vi let kan placere paller med træpiller i car-
porte eller under halvtag med en højde på helt ned til 180 cm., 
forklarer Erik Nielsen.

Piller på vej frem

Det er dog stadig distribution af benzin og olie, der beskæftiger 
de fem af vognmandsfirmaets i alt seks biler. Og selvom de fleste 
ture bliver kørt i lokalområdet, bliver det til mange kilometer 
om året
Men også den sidste bil, der står for levering af træpiller, har 
noget at se til. Og netop det arbejde vil der blive mere af i frem-
tiden, vurderer Erik Nielsen.
Der er ingen tvivl om, at der er fremtid i træpiller. Og efter-
spørgslen stiger da også støt. 

De træpiller, der forhandles ved Viggo Nielsen Aps. er af HP-
kvalitet. Det betyder at pillerne lever op til branchens skrap-
peste krav når det gælder brændværdi, pillestyrke og dannelsen 
af slagger under afbrænding.

Olie og træpiller  
lige til døren

Landevejen 202 · 5874 Hesselager · Tlf 62 25 13 87
viggo-nielsen@mail.dk · www.viggo-nielsen.dk
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Hvem i alverden gider
læse om træpiller?
Hvis du er interesseret i at halvere din udgift til opvarmning, læser du videre. Er du kvalitetsbevidst, fordi

det kan betale sig, er du på helt rette spor. Er du fortsat nysgerrig for at høre om en C0
2
-neutral og billig

energikilde, der skåner miljøet, uden at det koster dig noget, så klem på.

Fordele ved HP-KvalitetTM

• Maksimal brændværdi

• Maksimal ensartethed uden urenheder og fremmedlegemer

• Fremstillet af 100 % rent træ uden brug af tilsætningsstoffer

• Kvalitetskontrol i samtlige led i produktionsprocessen

• Løbende ekstern kvalitetskontrol

• CO2-neutral energikilde fremstillet under miljøhensyn

.

Fra Hans Poulsen til
High Performance

Siden 2001 er HP-KvalitetTM et Statoil-
varemærke, administreret af

Statoil. HP står nu for ”High
Performance”, og du
er stadig garanteret

samme høje kvalitet
hver gang. Det sørger

produkttekniker Torben Poulsen blandt andet  for –
som søn af Hans går han aldrig på kompromis med kvaliteten.

Han ved, det er det eneste, der dur i det lange løb.

Kvalitet,
der gør skade

Træpiller er ikke bare træpiller. Der er stor forskel på kvaliteten.
Vi kan jo begynde med den lave kvalitet. Måske vil det interessere dig
at vide, at træpiller af lav kvalitet giver uensartet brænding, dårlig
udnyttelse, slagger, askeophobning og urenheder, der i sidste ende
kan føre til hovedreparationer. Den dårlige kvalitet finder du overalt,
hvor der ikke er kvalitetskontrol. Kontrollen sikrer, at træpillerne
ikke fremstilles af vilkårligt affaldstræ, som i værste fald indehol-
der barkrester. Samtidig forhindrer den, at dine træpiller indeholder
sand, grus og hårde småpartikler. Og her ligger den afgørende
forskel på kvalitet, der gør skade – og kvalitet, der gør gavn i dit fyr.

Kvalitet, der gør gavn

Træpiller af lav kvalitet skal du gå langt udenom. For at få den optimale
varmeudnyttelse og dermed den største økonomiske gevinst, hvor du
undgår slagger, askeophobning og hyppige reparationer, skal du holde

dig til den bedste kvalitet, du kan opdrive. Det betaler sig nemlig
bedst på lang sigt.

Den originale HP-træpille

I efteråret 1979 satte Hans Poulsen sig for at producere marke-
dets bedste træpiller på sin fabrik i Jylland. Han skaffede de bed-
ste råvarer og opstillede en række standarder og kontrolpunkter
for at sikre en ensartet høj kvalitet. Med en god portion jysk
stædighed lykkedes det for Hans at definere en særlig
HP-KvalitetTM – for nemheds skyld opkaldt efter ham
selv. På træpillemarkedet, der aldrig havde haft
definerede kvalitetsstandarder, blev HP-
KvalitetTM efter kort tid anvendt som

målestok for den ypperste kvalitet.

www.viggo-nielsen.dk

www.statoil.dk

Bestil på tlf. 62 25 13 87
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Tømrermester Jacob Bindzus’ lille  
håndværkervirksomhed står med stor  
dygtighed og ekspertise for totalentreprisen  
på STARK Baagøe & Ribers byggeri af 5600  
kvadratmeter kombineret trælast og  
byggecenter på Rødeledsvej i Svendborg

»Sammen med tre større aktører i branchen bød jeg ind på to-
talentreprisen omkring STARK Baagøe & Ribers store byggeri«, 
fortæller tømrermester Jacob Bindzus. »Jeg meldte mig først 
og fremmest på banen ud fra den faste overbevisning, at man 
som mindre tømrermester med stor erfaring har lige så gode 
forudsætninger som større firmaer, når det gælder dét at styre 
et stort projekt. Jeg har længe haft lyst til at byde ind på så 
stor en opgave. Med denne totalentreprise er det første gang, jeg 
har fået buddet og vundet. Hermed håber jeg at kunne øge folks 
generelle opmærksomhed omkring det store positive potentiale, 
der ligger i mindre håndværksvirksomheder som min.«

Godt håndværk over hele linjen

Jacob Bindzus’ tømrerfirma er en familievirksomhed grundlagt 
af hans far Jens Bindzus i 1974. »Jeg overtog forretningen ved 
et generationsskifte i 2005«, siger Jacob Bindzus og fortsætter: 

»Siden dengang er udviklingen gået stærkt, idet vi på personale-
fronten er vokset fra fire til ti ansatte.  Vi har egne værkstedsfa-
ciliteter og løser alle opgaver indenfor tømrer/snedkerfaget – fra 
nybyg og tilbyg over renovering og tagarbejde til service og repa-
ration. Tømrermester Jacob Bindzus står for veludført arbejde 
og godt håndværk over hele linjen.«

Et lille firma med stor  
ekspertise

Tømrermester Jacob Bindzus
Gryagervænget 21 · 5884 Gudme

Mobil 23 24 56 15 · ja.bindzus@nrdc.dk
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Forår i Blomster på Strøget
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onsskift

Geritsgade 2c
5700 Svendborg

Sofienlund MASKINSTATION 

 

 Maskinstationsarbejde udføres

 Landbrugsarbejde

 Slamsugning

 Gravearbejde

v/ Tom Jacobsen · Bankevej 5 · 5892 Gudbjerg
Tlf. (Tom) 62 26 10 90 · 20 31 93 31 
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NETTOGLAS
● Alt inden for termoruder
● Enkelt glas tilbydes

6534 1302

5129 0940

Assensvej 181
5771 Stenstrup

nettoglas@mail.dk

Er du selvstændig, iværksætter eller mindre 
erhvervsdrivende? Vi hjælper dig med at få 

overblik, løse problemer og målrette indsatsen.

www.indsats-styrken.dk

Bent Jørgensen a/s
 Entreprenør & AUT. Kloakmester
 v/Bent Jørgensen & John Andersen

 65 99 17 37
 Erhvervsvangen 5 · 5792 Årslev

Mobil Bent 20 27 17 37 · Mobil John 40 36 17 37
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Revisorer kan også  
have det sjovt

Regnskaber, skattetekniske 
detaljer og virksomhedsråd-
givning og et kontor fyldt med 
revisorer. Det lyder måske lidt 
kedeligt og støvet, men så er 
det fordi man ikke har besøgt 
RevisorGruppen, der holder 
til på 1. sal, Vestergade 165 i 
Svendborg.
Her er der nemlig både plads 
til smil og kollegial snak, for 
det psykiske arbejdsmiljø er 
nemlig slet ikke uden betyd-
ning, hvis man spørger den 
tre mand store ejerkreds Jørn 

Skaarup Christiansen, Lilly 
Jeppesen og Eva Kristensen.
– Vi lægger stor vægt på, at 
det skal være sjovt at gå på 
arbejde. Og det er også sådan 
vi holder på vores medarbejde-
re. Vi har nogle meget dygtige 
og højt kvalificerede ansatte, 
der næsten alle sammen har 
HD-baggrund eller er ved at 
få det, så vi vil selvfølgelig gå 
langt for at holde på dem, for-
klarer Lilly Jeppesen.
Og det 14 mand store revisi-
onsfirma er da også bredt fun-

deret med revisorer, revisor-
assistenter og ikke mindst en 
skatterevisor, der ved endnu 
mere om skattelovgivningens 
krinkelkroge end en alminde-
lig revisor.

Firma i vækst

RevisorGruppen startede for 
14 år siden. Dengang var der 
kun tre mand på kontoret – si-
den er mange flere kommet til 
efterhånden som kundekred-
sen er vokset.
– Vi har alle mulige typer af 
kunder lige fra håndværks-
mesteren med enkeltmands-
virksomheden til de større 
virksomheder med mange 
ansatte, fortæller Jørn Skaa-
rup Christiansen, der udover 
at være medejer af Revisor-
Gruppen også er formand for 

Vestergade 165A 1. sal · 5700 Svendborg · Jørn Skaarup Christiansen · Lilly Jeppesen · Eva Kristensen
Tlf. 62 22 02 12 · jorn@revigruppen.dk · www.revigruppen.dk

en landsdækkende netværks-
gruppe for revisorer ved navn 
Danrevi.
Danrevi består af 12 revisi-
onsfirmaer landet over, der 
samarbejder om blandt andet 
uddannelse og efteruddannel-
se af medarbejdere. Men sam-
tidig giver samarbejdet også 
RevisorGruppen muligheden 
for at kaste sig over de større 
revisionsopgaver.
– Som sådan er vi at betragte 
som en mellemstor revisions-
virksomhed, men qua vores 
samarbejde med andre fir-
maer i DanRevi er vi i stand 
til at matche de større kunder, 
forklarer Jørn Skaarup Chri-
stiansen.
Men uanset om kunden er stor 
eller lille, er revisorerne i Re-
visorGruppen meget bevidste 
om deres ansvar.
– Vi yder jo rådgivning til 
virksomhederne, og giver vi 
det forkerte råd, kan det få fa-
tale konsekvenser. Så faglig-
hed er noget vi vægter meget 
højt, understreger Eva Kri-
stensen.

Centralt i Svendborg ligger Revisor Gruppen. 
Et ikke helt almindeligt revisionskontor, hvor 
fagligheden er i højsædet, men hvor der også 
er plads til smil. Det trækker nemlig de bedste 
medarbejdere til
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Älvsbyhus Danmark 
A/S er datterselskab i 
den svenske koncern 
Älvsbyhus, som grund-
lages i 1944. Firmaet 
er Nordens førende 
producent af  
præfabrikerede  
sektionshuse i træ 
– en enkel og tryg 
boligløsning   

»Älvsbyhus-koncernens dan-
ske hovedkontor ligger i 
Svendborg. Herfra styres og 
koordineres alt, hvad der hed-
der salg, planlægning, bygge-
service og administration om-
kring vores aktiviteter i hele 
landet«, fortæller direktør 
Niels Peter Nøddeskou-Fink. 
»Koncernen kan glæde sig 
over at have en fremragende 
likviditet og et solidt kapital-
grundlag. I 2008 producere-
des 1.900 huse, som er opført 
i henholdsvis Sverige, Norge, 

Finland og Danmark. Her i 
landet har Älvsbyhus opført 
omkring 1.000 huse.«

Nyt hus for under  
1 million

»I Danmark er det muligt at 
erhverve sig et Älvsbyhus med 
fundament for under 1 mil-
lion kroner plus udgifter til 
jordarbejde, stikledninger mv. 
Vores kunder bor godt og har 
alligevel penge tilovers til an-
dre af livets goder, og dermed 
kan de virkelig nyde livet. Det 
er enkelt og trygt at købe et 
Älvsbyhus. Trappe, gulvun-
derlag og vinduer er inklu-
deret i huse med uudnyttet 
overetage. El/telefon og vvs er 
forberedt. Materialer og mon-
tering er inkluderet i prisen. 
Selv den lovpligtige bygge-
skadeforsikring er inkluderet 
i vores pris, og vores kunder 
har gode betalingsbetingel-
ser – uden store forudgående 
a conto betalinger.« 

Nordisk kvalitet helt ned 
i detaljen

»Et Älvsbyhus produceres 

sektionsvist i et varmt og tørt 
miljø, og vejen fra fabrik til 
byggeplads er kort. Hele huset 
samles på stedet og lukkes af 
med undertag så hurtigt som 
overhovedet muligt. Et Älvs-
byhus fremstilles, så det kan 
modstå nordsvenske forhold 
med ekstrem, polar kulde, så 
tag og vægge er velisolerede, 
der er mulighed for tilkob-
ling af fjernvarme eller var-
mepumpe og vinduerne har 
lavenergiglas. Vi samarbejder 
med en kreds af faste under-
entreprenører, montører og 
håndværkere i alle fag. De er 
fortrolige med produktet, og 
hvad detaljerne angår, er kva-
liteten i topklasse. Älvsbyhus 
har den store fordel, at vi har 
eget savværk, hvilket betyder 
at vi har kontrol med råva-
rerne – helt fra »stamme« til 
huset står på byggepladsen«. 

Femstjernet  
kundetilfredshed

Blandt Älvsbyhus’ mange til-
fredse kunder er Anni Ras-
mussen & Jonas Bové Ander-
sen fra Stenstrup: »Vores hus 
blev leveret den 25. novem-
ber 2008 kl. 7 om morgenen. 
Samtlige fagfolk, maskiner 
og materialer ankom præ-
cis som aftalt, og byggeriets 
første etape – bl.a. med rejs-
ning af spær – kunne afvikles 
samme dag. I de efterfølgende 
tre uger færdiggjorde tre tøm-
rere, en elektriker og en vvs’er 
alt ud- og indvendigt arbejde 
– fra lægning af tagsten over 
varme og el til køkken og bad 
med hvidevarer og det hele. 
Herefter opsatte en maler 
tapet. Da afleveringsdagen 
nærmede sig, spørger Älvs-

Enkel og tryg boligløsning
byhus Danmark om det er ok, 
hvis huset overdrages til os en 
uge tidligere end aftalt. Hertil 
svarer vi selvfølgelig JA. Ud-
over optimal ruminddeling, 
et godt køkken og et generelt 
charmerende udseende har 
huset et lækkert indeklima, 
hvor temperaturen er kon-
stant og jævnt fordelt. Vi er på 
alle måder glade for vores nye 
hus. Älvsbyhus får fem stjer-
ner af os.«
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Svend Erik Bigler, der star-
tede egen virksomhed i juli 
2008, har mange års erfaring 
med løsning af alle slags opga-
ver indenfor murerfaget. »Jeg 
begyndte i det små, og min 
lille virksomhed er i sin korte 
levetid vokset meget hurtigt. 
Jeg har valgt at drive firmaet 
som soloforetagende, og der-
med nyder mine kunder godt 
af, at jeg har snor i alle et op-
gaveforløbs faser fra start til 
slut. Alle opgaver udføres med 
sikker sans for detaljen og fo-
kus på det gode håndværk.«

Kvalitetsarbejde til  
konkurrencedygtige priser

»Det er vigtigt for mig er at 

yde kunderne professionel 
rådgivning og at opretholde 
en god dialog hele vejen igen-
nem et opgaveforløb«, fortæl-
ler Svend Erik Bigler. ”Jeg 
står til rådighed gennem 
hele processen fra skitseplan 
til færdigt projekt. I kraft af 
min erfaring – blandt andet 
fra et utal af renoverings- og 
ombygningsopgaver – ved jeg, 
hvordan idéer realiseres. Jeg 
leverer kvalitetsarbejde til kon-
kurrencedygtige priser – og 
arbejdet færdiggøres til af-
talt tid. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte Mu-
rermester Bigler for nærmere 
information.«  

Murermester Bigler

Ørbækvej 209 · Brudager · 5882 Vejstrup · Tlf. 22 47 22 05 · murer-bigler@mail.dk · www.murermesterbigler.dk

Det sydfynske murer firma arbejder all round indenfor faget og spænder  
fra facaderenovering over udskiftning af tage til modernisering af badeværelser  

samt alle former for reparationer og vedligeholdelse

ERHVERV FYN

P.H. Revision
Poul Henriksen

Registreret revisor · Rådgivende  
skatterevisor · EDB-rådgiver

Lindevej 9 · 5884 Gudme
Tlf. 62 25 12 68

Rosmarinvænget 1 · 5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 20 07 · Mobil 21 75 60 07

info@phrevision.dk · www.phrevision.dk

Skatte-
rådgivning

Regnskabs-
rådgivning

EDB-bogføring
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»Umiddelbart bliver den mest iøjnefaldende konsekvens af 
generationsskiftet, at firmaet på alle planer videreføres i den 
samme gode ånd som hidtil«, smiler indehaver Steffen Larsen. 
»Jeg har med andre ord ingen direkte revolutionerende forret-
ningsændringer på bedding.«

Højt til loftet

»Gennem de sidste 9 år har jeg på fast basis været en del af virk-
somheden, og det har jeg været utroligt glad for. For 2 år siden 
aftalte min far og jeg at satse på det generationsskifte, som nu 
er en realitet. For mig har firmaet altid repræsenteret et miljø 

J.E. Larsen generationsskifter

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

Med virkning fra 1. januar 2009 implementeredes et glidende  
generationsskifte i en af Svendborgs populæreste vvs-butikker.  
Steffen Larsen har nu officielt afløst sin far Jørgen Larsen  
som familiefirmaets førstestyrmand 

med højt til loftet, hvor jeg har haft rigeligt med plads til både 
at indhøste mine egne erfaringer og sætte mit personlige præg 
på udviklingen.«   

Professionel topkvalitet – også til private

J.E. Larsens aktivitetsmæssige hovedfokus er siden forretnin-
gens grundlæggelse i 1985, hvor kerneaktiviteten var en gros-
salg målrettet professionelle kunder, drejet markant i retning af 
privatkundemarkedet.  I dag består kundekredsen af cirka 80% 
privatkunder og 20% håndværkere og institutioner. J.E. Larsens 
varesortiment består af professionelle vvs-produkter i topkvali-
tet – forretningen fører udelukkende godkendte produkter.

Service, salg og beregning

»På service og reparationssiden har J.E. Larsen et velfungeren-
de samarbejde med en dygtig vvs-installatør, som er tilknyttet 
firmaet. Derudover kan vi henvise vores kunder til en stor kreds 
af gode lokale samarbejdspartnere på vvs-området. J.E. Larsen 
kan klare alt indenfor vvs – fra kedler og gulvvarme til fær-
dige bademiljøer. Både i forbindelse med renovering, tilbygning 
og nybyggeri er beregning og rådgivning store aktiviteter. Vi 
spænder fra prissætning til alle former for rådgivning på vvs- og 
kloakområdet og efterlever naturligvis samtlige love og regler 
omkring certificering.«  

Generationerne samarbejder    

Jørgen Larsen regner med at fortsætte i familiefirmaet nogle 
år endnu. Herom siger Steffen: »Jeg er meget glad for at kunne 
nyder godt af min fars tilstedeværelse i forretningen. Han har 
været en utroligt god læremester. I dag er han en fremragende 
sparringspartner, der ikke er karrig – hverken med ris eller ros. 
Vi arbejder supergodt sammen, og det bliver vi ved med. I kraft 
af den faglige tyngde og kapacitet min far via sine 15 års erfa-
ring som installatør og 23 som grossist kan trække på, er han 
til stor hjælp – både for mig, for forretningens ansatte og ikke 
mindst for kunderne. 

En god oplevelse

»Hos J.E. Larsen lægger vi stor vægt på at oppebære et højt kva-
litetsniveau i kundebetjeningen, og det er noget, folk sætter pris 
på. Vores kundekreds er pr. tradition vokset via mund-til-øre-
metoden. God service, indgående produktkendskab og optimal 
rådgivning er alfa og omega i en travl hverdag. Det skal være en 
god oplevelse at besøge butikken« afrunder Steffen Larsen.
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Et par gode billeder 
kan gøre en stor 
forskel, når der skal 
laves brochurer,  
hjemmesider eller 
andet materiale, der 
skal præsentere  
virksomheden  
udadtil. Nu er de 
dygtige fotografer fra 
Gauss Foto i  
Svendborg også  
begyndt at fotografere 
for erhvervslivet

Gauss Foto i Svendborg er 
især kendt for at tage skole-
fotos af høj kvalitet over hele 
landet. Tusindvis af skoleele-
ver, børnehavebørn og dagple-
jebørn har i årenes løb haft 
besøg af en af de syv fotogra-
fer, og endnu flere forældre og 
bedsteforældre har glædet sig 
over de gode billeder, der er 
kommet ud af det.
Men de dygtige fotografer fra 
Gauss Foto kan meget mere 

end at tage skolefotos, og et af 
de nyeste områder firmaet har 
kastet sig over, er profilering 
af erhvervsvirksomheder.
– Vi tager billeder til hjemme-
sider, brochurer og andet ma-
teriale, og vi laver både perso-
nalebilleder, produktbilleder, 
billeder af selv virksomheden 
og billeder fra arrangemen-
ter.  
– Det vi gør, er kort fortalt at 
tage billeder, der præsente-
rer virksomheden bedst mu-
ligt udadtil, forklarer Benny 
Lindberg Christensen, der er 
fotograf ved Gauss Foto.

Foto on location

Når der skal tages personale-
fotos på en virksomhed, kan 
det ske på flere forskellige må-
der. Enten kan medarbejderne 
tage et smut forbi fotostudiet 
på Møllergade i Svendborg, 
hvor Sine Gauss står klar med 
professionel lyssætning og et 
hav af forskellige baggrunde. 
Men billederne kan også ta-
ges på arbejdspladsen.
– Vi har mulighed for at med-
bringe professionelt studielys 
og nogle få baggrunde, så vi 
kan tage portrætfotos af høj 

kvalitet uden at forstyrre 
medarbejderne mere end al-
lerhøjst nødvendigt, og vi kan 
også fotografere de enkelte 
medarbejdere, mens de be-
finder sig på deres arbejds-
station, men så må vi arbejde 
med det forhåndenværende 
lys, forklarer Benny Lindberg 
Christensen.
Men udover lys og baggrund 
gør fotograferne meget ud af, 
at fange hver enkelt person 
fra deres bedste side.
– Vores styrke er helt be-
stemt, at vi er rigtig gode til 
mennesker. Vi er gode til at få 
det helt rigtige udtryk frem, 
fastslår Jette Gauss, der ejer 
Gauss Foto sammen med 
Steen Gauss.
Og hun får medhold af Benny 
Lindberg Christensen.
– Vi giver os altid god tid, og 
der er tid til lidt snak, så den 
der skal fotograferes slapper 
af – og så har vi selvfølgelig et 
par trick, der gør det lidt let-
tere at få det helt rigtige ud-
tryk frem, smiler han.
Gauss Foto er også speciali-
ster i gruppebilleder, både, 
når det gælder store og små 
grupper.

Gode billeder siger mere end 
– Her er kunsten især at 
fange hele gruppens opmærk-
somhed på én gang. Men det 
kommer med erfaringen.

Fra oven og fra neden

Når selve virksomheden skal 
portrætteres er Gauss Foto 
klar med kameraet.
– Vi tager billeder af både 
interiør og eksteriør, og vi til-
byder også at tage luftfotos af 
virksomheder, fortæller Benny 
Lindberg Christensen, der 
også gerne griber kameraet, 
hvis et firma ønsker reporta-
gefotos fra et jubilæum eller 
en anden begivenhed i virk-
somhedens regi.
Gauss Foto, står ikke bare for 
at tage billederne – de står selv 
for produktionen af hvert en-
kelt produkt uanset om det er 
et enkelt portrætfoto, en perso-
naletavle eller en collage.
– Hvert eneste billede, der 
tages bliver efterbehandlet i 
PhotoShop og skal der laves 
print, klarer vi også selv det, 
fortæller Jette Gauss.
Og ifølge Benny Lindberg 
Christensen er det netop en 
garanti for, at kvaliteten er 
helt i top.

Fotograferne – Steen Gauss, Sine Gauss, Vicky Henriksen og Benny Christensen Jette Gauss taler med kunder i butikken

ERHVERV FYN
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1000 ord

Gauss Foto · Møllergade 59-63 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 90 57 

jette@gaussfoto.dk · www.gaussfoto.dk

Teknisk Chef Steven Rasmussen ved billedprinteren Indehaver Jette Gauss vurderer billeder på kontoret, i baggrunden Dorhte Hansen

Indehaverne Jette Gauss og Steen Gauss

– Vi har nogle af markedet bed-
ste fremkaldermaskiner stå-
ende, så vi kan lave selv store 
forstørrelser i super god kvali-
tet, lover han.

Babyer og familier

Kvaliteten af arbejdet i Gauss 
Fotos studie er da også kendt 
landet over. Dels af skoleele-
ver, men også af nybagte for-
ældre, der strømmer stil studi-
et for at få foreviget familiens 
yngste.
– Sine Gauss laver rigtig 
mange babybilleder, og hun 
er virkelig dygtig til det. Hun 
forstår at tænke kreativt og få 
nye idéer, der giver rigtig søde 
billeder. Især til de mange 
årsmapper, hvor babyen fo-
tograferes hver måned i det 
første leveår, fortæller Jette 
Gauss.
Men Sine Gauss laver natur-
ligvis portrætter af menne-
sker i alle aldersklasser, og tit 
af hele familier.
Gauss Foto råder over Sydfyns 
største fotostudie – ja måske 
endda Fyns største – og det 
giver mange forskellige mulig-
heder for brug af rekvisitter og 
baggrunde.

Forårssæsonen er desuden 
præ get af de mange konfir-
mationer, studenterbilleder 
og bryllupsfotografier som 
Gauss Foto også mestrer og 
er kendt for.

Stor erfaring

De høje krav til kvaliteten, 
der hersker ved Gauss Foto, 
er dog ikke noget nyt. De har 
været de samme siden Steen 
Gauss startede firmaet for 19 
år siden.
– Dengang var det en enkelt-
mandsvirksomhed, men i 
dag har vi 19 medarbejdere, 
hvoraf de 13 er på fuld tid, 
fortæller Jette Gauss.
For få år siden tvang firmaets 
vokseværk også de to indeha-
vere til at finde nye rammer 
til de mange medarbejdere. 
– Så vi købte tre ejendomme 
her i Møllergade, som vi har 
omdannet til et komplet fo-
tostudie, butik, desktop, pro-
duktion og kontor, lyder det 
fra Jette Gauss.

ERHVERV FYN
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Vi udfører alle tænkelige opgaver  
indenfor stenproduktion

Projekter Hos Krøyer Granit:

Bordplader
Vinduesplader
Trapper
Fliser
Krukker

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige  
priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte  
betingelser samt leveringstider

Krøyer Granit ønsker at fremstå som et seriøst  
og kvalitetsbevidst virksomhed

Ring til os for et uforpligtende tilbud !

“ Professionelle løsninger i natursten”

Krøyer Granit · Islandsvej 13 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 16 00 · lars@kroyergranit.dk · kroyergranit.dk

k r ø y e r
g r a n i t

BLOMGÅRDS MASKINSTATION

ALT I BYGGE 
OG ANLÆG

Kristen Dam Foged
Aut. kloakmester

Bjerrebyvej 115
5700 Svendborg

Tlf. 62 54 14 07
Mobil 40 18 18 51

Ring for tilbud Tlf. 62 54 14 07

orm brugt både

or e W uquiez enete
og Stormer motorbåde

rter or r terh vet

rder

W uquie o S 41

Måroddeve Thur 70 Svendbor Tl 6 2 1 Mobi 4 3 9 1 www. yns-y cht.dk

S l W UQUIE o STORME MOTOR ÅD

www.fyns-yacht.dk

Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk
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spiration. Vi har samlet alle 
disse funktioner hos Nordea, 
og i 2007 kunne vi tage hul på 
pensionstilværelsens glæder. 
Nordea konceptet har fuldt ud 
indfriet vores forventninger.« 

Nordeas Fordelsprogram 
skaber tryghed og overblik

Som Fordel+kunde i Nordea 
har man altid en fast bank-
rådgiver, hvis rolle det blandt 
andet er – sammen med ban-
kens specialister – at rådgive 
kunden bedst muligt på både 
kort og langt sigt.

Formue, investering, bolig 
og pension

»Nordea Bank Svendborg har 
mange tangenter at spille på«, 
fortæller Carsten Volder, der 
er gruppeleder i Nordea Bank 
Svendborgs bankrådgivergrup-
pe. »Rådgiverne er eksperter 
på hver deres indsatsområder, 
og flere har en specialiseret as-
surandør- eller forsikringsaka-
demiuddannelse. 

Formuerådgiveren udarbejder 
et samlet overblik over kun-
dens fremtidige økonomi og 
kommer med bud på optime-

ring. Investeringsrådgiveren 
plejer og sammensætter kun-
dens aktiviteter på områder 
som kontanter, aktier, obliga-
tioner og fast ejendom, hvor 
risikoafdækning er vigtig.
Boligrådgiveren sikrer at kun-
dens boligkøb, større ombyg-
ninger eller nybygninger for-
løber som planlagt. Endelig er 
pensionsrådgivning og skatte-
optimering vigtige elementer i 
Nordea Banks rådgivningspa-
let. Kundens faste bankrådgi-
ver sørger for mindst en gang 
om året at samle alle de råd-
givningsmæssige tråde og in-
vitere kunden på en grundig 
økonomigennemgang.«

Et økonomisk helhedssyn

Familien Ravn består af over-
læge Pernille Ravn og politi-
assistent Lars Hansen Ravn 
samt sønnerne Emil på 12 år 
og Jens på 9. »I 2006 drøftede 
vi en ombygning af vores da-
værende hus med vores faste 
bankrådgiver Carsten Vol-
der«, fortæller Pernille Ravn. 
»Jeg havde på det tidspunkt 
lige opnået en væsentlig ind-
tægtsfremgang, idet jeg lige 
var blevet overlæge og, jeg var 
dybt imponeret over Carstens 
skarpe analyse af vores på da-
værende tidspunkt nye økono-
miske situation. Hans rådgiv-
ning bevidstgjorde os om, at 
drømmen om et nyt hus med 
udsigt over Svendborgsund 
rent faktisk kunne realiseres. 
Carstens rådgivning baserer 
sig på et økonomisk helheds-

syn, der tager højde for andre 
faktorer end de, der sætter 
dagsordenen lige her og nu – 
f.eks. pension«, supplerer Lars 
Hansen Ravn. »Med Carsten 
har vi en fortsat økonomisk 
pingpong kørende, der bygger 
på gensidig tillid og faglig tro-
værdighed. Gennem objektiv 
og konkret rådgivning har vi 
fået overblik over vores samle-
de økonomi helt ned i detaljen, 
og det giver tryghed i hverda-
gen for hele familien.«      

Supergod sparring

Bent Hyldgaard besluttede 
sig i 2003 for sammen med 
sin kone at få et konkret over-
blik over økonomien omkring 
skiftet fra en erhvervsaktiv 
tilværelse til en god og tryg 
pensions ditto. 
»Når man betragter sin kom-
mende pensionstilværelse fra 
relativt kort tidsafstand, er 
der mange økonomiske para-
metre og overvejelser i spil. 
Min kone og jeg har først og 
fremmest efterspurgt et sam-
let overblik, og i den proces 
har Nordea med udgangs-
punkt i vores ønsker om frem-
tidig levestandard været en 
supergod sparringspartner. 
Hemmeligheden bag den rig-
tige finansiering og praktiske 
implementering af en god pen-
sionstilværelse ligger i etable-
ringen af et optimalt samspil 
mellem friværdi, pensionsord-
ninger og frie midler, og her 
har Nordea Banks rådgivning 
været os til stor hjælp og in-

Overblik over frem-
tidens økonomiske 
forhold giver tryghed 
og ro, hvad enten 
det drejer sig om 
drømmen om et nyt 
og større hus eller 
om planlægning af 
økonomien i den 
tredje alder

Bankrådgiver Carsten Volder Nordeakunder Nordeakunde
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Ri-bol/Svendborg  
Kloakservice i nye lokaler

Ri-bol/Svendborg Kloakservice · Ryttermarken 3  · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 21 14 84 · info@ri-bol.dk · www.ri-bol.dk

Den kendte Svendborg-virksomhed kunne den 
1. december sidste år tage sine nye lokaler 
i brug. I den forbindelse flyttede firmaet fra 
adressen Ryttervej 8 til Ryttermarken 3, men 
har samme indkørsel som hidtil

»Vi er meget glade for at kunne byde kunder og samarbejds-
partnere velkommen i vores nye velindrettede lokaler«, smiler 
indehaver Bent »Ri-bol« Nielsen. »Det ny domicil består af en 
hal på 475 m2, hvoraf de 60 m2 er mandskabsfaciliteter og admi-
nistrationslokaler. Forretningen med salg af rengøringsmidler 
fortsætter i lokaler ved siden af den ny hal. Lige nu kæmper vi 
stadig med lidt ombygnings- og flytterod, men vi ser frem til 
foråret, hvor vi får de sidste detaljer bakset på plads og i forlæn-
gelse heraf kan slå dørene op for en egentlig åbningsreception.«
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Registreret revisor

 For selskaber, personligt 
 ejede virksomheder, 
 foreninger og private tilbydes:

 ● Bogføring
 ● Gennemgang af bogføring
 ● Perioderegnskaber
 ● Revision, review og assistance    
  med regnskabsopstilling af årsrapporter
 ● Skattemæssige opgørelser
 ● Budgetter
 ● Rådgivning - moms, skat,  
  finansiering og investering
 ● Assistance i øvrigt

Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 40 35

cr@cr-revision.dk · www.cr-revision.dk

Stationsvej 54 · 5771 Stenstrup  

Tlf. 62 26 10 18  
mail@recke-el.dk · www.recke-el.dk

Alt hvad du tænder på 

Medlem af

www.el-salg.com
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Miljøgodkendt tagrensning

Norgesvej 15 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 16 02 - Mobil 20 33 15 08
murerjensen@fi rma.tele.dk

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

Tlf. 62 21 16 02 · Mobil 20 33 15 08

Forlæng tagets levetid med op  
til 20 år og undgå at skifte til nyt

● Dybderensning med special udstyr
● Efterfølgende behandling mod alger
● Taget efterses for defekte plader
● Grundbehandling
● 2 gange maling i den ønskede farve

Alger og mos virker som små svampe  
der holder på fugten. Er taget derimod  
rent, løber regnvand og dug let væk så  
taget kan holde huset tørt

næsten alt. Blandt vores øv-
rige tilbud er håndværkerren-
gøring, rengøring i forbindelse 
med flytning, små reparationer 
samt løbende vedligeholdelse 
på huse m.m.« 

En servicefunktion med 
bred appel

Et nyt tilbud på Arbejdshe-
stens aktivitetspalet er ejen-
domsservice, daglig leder er 
Finn Kristensen. Efter nær-
mere aftale med kunden kan 
vi varetage diverse varmeme-
ster-, viceværts- og gartner-
funktioner. Med ejendoms-

service henvender vi os til en 
bred vifte af virksomheder, 
institutioner og private. Vi 
tilbyder blandt andet indven-
digt tilsyn med kundernes 
bygninger og lokaler samt 
grøn pleje og vedligeholdelse 
af deres udendørs arealer. 
Skulle kunden have behov 
at få udført større reparati-
ons- og renoveringsarbejder, 
kan vi henvise til et velfun-
gerende netværk af gode sam-
arbejdspartnere indenfor alle 
håndværksfag. Ring og hør 
nærmere om Arbejdshestens 
ejendomsservice.« 

Arbejdshesten – også med 
ejendomsservice

Arbejdshesten ApS · Strandvej 48 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 40 39 · info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk

Arbejdshesten grundlagdes i 1993 af Anette Holm Kristensen som et 
enkeltmandsfirma med rengøring som speciale. I dag har firmaet 10 
ansatte, og udover hovedaktivi teten rengøring tilbyder Arbejdshesten nu 
som noget nyt ejendomsservice

»Arbejdshesten har en bred 
vifte af tilbud målrettet til 
private og erhvervsrelateret 
ejendomsservice«, fortæller in-
dehaver Anette Holm Kristen-
sen. »Vi er specielt stærke in-
denfor rengøring, der omfatter 
rengøring i private hjem samt 
rengøring i hele virksomheden 
– kantine, kontor og lager samt 
toilet & badefaciliteter. Vores 
dygtige medarbejdere udfører 

Se hvad vi kan på:
www.arbejdshesten.dk



Torben Midtgaard og 
hans firma K&B Ma-
skinfabrik har god 
plads i maskinhallen 
i Stenstrup, så nu er 
svogeren Bo Pedersen 
rykket ind med hans 
nye firma indenfor 
samme branche

Labradoren Blackie er den før-
ste man møder, når man træ-
der ind i maskinhallen, hvor 
K&B maskinfabrik holder til. 
Og det er måske også meget 
passende, for den logrende fyr 
bor faktisk i værkstedet altid.
- Blackie er en ægte værk-
stedshund. Han holder os med 
selskab om dagen og passer 
på om natten, forklarer Tor-
ben Midtgaard og stryger den 
sorte hund over ryggen.
Torben Midtgaard selv har 
drevet virksomheden i Sten-
strup i snart syv år – han køb-
te nemlig K&B Maskinfabrik 
af en tidligere kunde i 2002.
- Jeg arbejdede som sælger på 
det tidspunkt, men på grund 
af forskellige omstændighe-
der skulle jeg finde noget nyt 
at give mig til, og da jeg så fik 
tilbudt at købe K&B Maskin-
fabrik, slog jeg til.
Efterfølgende rykkede Torben 
Midtgaard virksomheden til 
Stenstrup, hvor den hal Sten-
strup Karosseri havde brugt, 
stod tom.
Så K&B Maskinfabrik rykke-
de ind i den 600 kvadratmeter 
store hal og siden er det kun 
gået fremad.
- I begyndelsen lejede jeg kun 
halvdelen af hallen, men de 

sidste fem år, har vi brugt 
hele arealet, konstaterer Tor-
ben Midtgaard, der kan frem-
vise en imponerende maskin-
park, der betjenes af ham selv 
og hans to ansatte.

Reparationer på stedet

De opgaver der fylder ordrebo-
gen ved K&B Maskinfabrik er 
først og fremmest reparatio-
ner af forskellig art.
- Vi laver ting, der er slidt ned. 
Det kan være en rorstamme 
til et skib eller en aksel til et 
trykkeri – vi gør meget i at re-
novere nedslidte maskindele, 
siger Torben Midtgaard.
- Vores kunder ringer jo først 
til os, når der virkelig er noget 
galt. Når noget er gået så me-
get i stykker, at de ikke selv 
kan lave det.
Og så kan den ødelagte ma-
skindel enten hentes til fir-
maet i Stenstrup eller Torben 
Midtgaard eller en af hans 
medarbejdere kan komme ud 
og reparere den på stedet.
- Vi tager tit ud til for eksem-
pel vindmøller eller andre sto-
re komponenter, der kan være 
besværlige at flytte rundt.
Men det er ikke kun de store 
maskiner, der har Torben 
Midtgaards interesse.
- Det er dem, der betaler reg-
ningerne, men når alt kommer 
til alt så er det smedejernsar-
bejde, der er min passion. Jeg 
elsker at nørkle med det, selv-
om det tager lang tid og ikke 
er særlig indbringende, smiler 
Torben Midtgaard og viser en 
smuk smedejernslåge i gam-
mel stil frem.

Generationsskifte på vej

For nylig har Torben Midt-
gaard så måttet rykke sine 

mange maskiner lidt sammen 
for at gøre plads til hans svo-
ger, der er rykket ind i samme 
hal med sit nye firma Maskin-
fabrikken.dk.
I første omgang skal de to fir-
maer køre hver for sig, men 
selvfølgelig i en kollegial at-
mosfære, hvor man hjælper 
hinanden, men på sigt er det 
tanken, at Bo Pedersen skal 
overtage K&B Maskinfabrik.
- Når ungerne begynder at 
flyve fra reden vil jeg gerne til 
at drosle lidt ned. Jeg overve-
jer at bygge et hus på grunden 
ved siden af og så læne mig 
lidt tilbage, men nu må vi se, 
hvordan det går, smiler Tor-
ben Midtgaard.

Ny maskinfabrik med  
erfaring i bagagen

Bo Pedersen startede først 
Maskinfabrikken.dk i maj 
2008, men han har over 20 
års erfaring indenfor bran-
chen. Han har valgt at foku-
sere på god og hurtig service i 
sin kamp for at komme ind på 
markedet.
Det er altid svært at starte ny 
virksomhed op. Især i kriseti-
der. Men Bo Pedersen er ved 
godt mod her ti måneder efter 
han er startet op med Maskin-
fabrikken.dk.
- Indtil videre går det stille 
og roligt fremad. Vi har nogle 
faste kunder og kan mærke, 
der efterhånden begynder at 
komme flere til, fortæller Bo 
Pedersen.
Opgaverne er meget forskel-
ligartede og det er kunderne 
også. Jeg hjælper både land-
mænd hvis mejetærsker er 
gået ned. Skibsfarten når de 
mangler en ny skrueaksel. 
Vindmølleindustrien får reno-

veret deres værktøj. Fødevare-
industrien og Cykelindustrien 
får nyt produktionsudstyr. 
Sliddele til trukse, Ja! jeg kan 
blive ved siger Bo Pedersen.
- Vi arbejder primært med 
reparationer og maskinbear-
bejdning. Men jeg vægter det 
gode håndværk højt. Det bety-
der meget for mig, at tingene 
bliver lavet ordentligt. Bliver 
jeg tilbudt en opgave, jeg ikke 
kan magte, henviser jeg hel-
lere til nogen der kan, i stedet 
for at levere et mindre godt re-
sultat, forklarer Bo Pedersen.

Tæt samarbejde

Da Bo Pedersen startede op, 
købte han maskinparken fra 
Damas A/S i Vester Aaby. Og 
det er han glad for i dag.
- Det var den type maskiner 
jeg havde arbejdet med de sid-
ste 20 år, så det var en klar 
fordel. Jeg har en del under-
leverandørarbejde for Damas, 
så det er jeg glad for, under-
streger han.
De nye maskiner blev rykket 
ind i svogers maskinhal, og 
så var Maskin-fabrikken.dk i 
gang.
- Jeg har et rigtig godt sam-
arbejde med Torben og træk-
ker både på hans maskinpark 
og på hans erfaring. Vores 
samarbejde betyder at vi har 
en maskinpark der spænder 
bredt. Drejebænke fra 1M til 
6M drejelængde og et sving 
over vangerne på 900 mm, 
boreværk, fræsere og rundsli-
bere. Ja! alt hvad hjertet be-
gærer, så det er rigtig godt for 
mig, at være flyttet ind sam-
men med K&B Maskinfabrik, 
understreger Bo Pedersen.

K&B Maskinfabrik ved Torben Midtgaard · post@kb-maskinfabrik.dk
Maskin-fabrikken.dk ved Bo Pedersen · bp@maskin-fabrikken.dk

Maskinkollektiv med 
planer om generationsskifte
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Anlæggelse af haver

Sten- og flisearbejde

Støttemure og trapper

Brosten og chaussesten

Græsplæner og græsklipning

Opsætning af hegn m.m.

     www.arnepetersen.dk                   KVALITET BETALER SIG   

                   

Bo Bramsen, der er indehaver af Arkitektfirmaet 
Byg & Bo ApS er uddannet bygningskonstruktør 
og har i flere år arbejdet med at projektere 
huse, nu er firmet gået ind i en helt ny  
og energirigtig udvikling

Arkitketfirmaet Byg & Bo ApS har siden begyndelsen i 2003 
været et firma i konstant udvikling. Indehaver Bo Bramsen er 
oprindelig udlært tømrer, har efterfølgende studeret til byg-
ningskonstruktør og blevet specialist i at projektere huse, i be-
gyndelsen slog projekteringsopgaverne ikke helt til, så arbejdet i 
tegnestuen blev suppleret med regulære tømrer opgaver.
Siden voksede efterspørgslen dog på Bo Bramsens projektering 
og især i 2006 og 2007 har han haft travlt bag computerskær-
men.
– Og det har været rigtig spændende, men man savner selvfølge-
lig at have fingrene i byggerierne. 

I 2008 tog han først uddannelsen som energikonsulent og siden 
som byggesagkyndig, så han nu også kan lave tilstandsrappor-
ter og energimærkninger.

Mere energi

Og arbejdet med energimærkningerne har givet Bo Bramsen 
blod på tanden. Så meget at han nu ønsker at dreje hans firma, 
Arkitektfirmaet Byg & Bo ApS,  i en mere energirigtig retning.
– Planen er, at der skal indkøbes en Blower Door og et termo-
grafikamera, så vi kan lave energieftersyn på både nybyggerier 
og ældre huse. På den måde kan jeg fungere som energirådgiver 
og hjælpe folk med at konstatere om deres nye huse er tætte og 
finde problemerne i ældre huse, forklarer Bo Bramsen.
Og han ved hvad han taler om. Netop nu er han selv i gang med 
at bygge et nyt og meget energirigtigt hus til ham selv og hans 
familie.
– Og når man selv står med det, får man virkelig øjnene op for, 
hvor små detaljer, der somme tider kan gøre en stor forskel på 
varmeregningen, lyder der fra Bo Bramsen.

Arkitektfirma  
med sans for varme

Nyborgvej 87 · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 20 34 23 · Mobil 27 29 34 23 · info@bramsens.dk · www.bramsens.dk
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Lundby Servicecenter 
tilbyder serviceefter-
syn og reparation af 
alle bilmærker. Stemp-
let i servicebogen 
er fuldt gyldigt, men 
regningen er noget 
lavere

Spar kroner på 
serviceeftersyn i Lundby

Blikkenslageri
Ventilation

               

Lundby Servicecenter
Sundbrovej 106, Tåsinge
5700 Svendborg
Tlf. 62 54 14 13
automester-taasinge@mail.dk

Der er mindst mellem 20 og 50 
procents at spare, hvis man væl-
ger at få lavet serviceeftersyn på 
sin bil ved Lundby Servicecen-
ter frem for ved autoriseret 
forhandleren. Og serviceefter-
synet lever med garanti op til 
kravene.
- Vi laver serviceeftersynet efter 
fabrikkens forskrifter, og derfor 
gælder garantien stadig, hvis du 
får lavet dine serviceeftersyn i 
garantiperioden ved os, fortæl-
ler Michael Madsen, der er in-
dehaver af Lundby Servicecen-
ter på 11. år.
Han overtog værkstedet efter 
hans svigerforældre, der for 
snart 47 år siden købte grunden 
og byggede tankstation, kiosk og 
værksted. I dag er tankstationen 
og kiosken lejet ud, mens Mi-
chael Madsen og de to medarbej-
dere, Svend Andersen og Palle 
Bak, regerer i værkstedet.
Og her er opgaverne delt nøje op.

- Jeg er uddannet elektromeka-
niker og er autoelektriker, så jeg 
tager mig af alt, der har med el 
at gøre. Svend er til gengæld en 
fænomenal pladesmed og Palle 
er super dygtig til det mekani-
ske arbejde, fortæller Michael 
Madsen.

Alle bilmærker

Lundby Servicecenter tager sig 
af alle bilmærker. 
- Det betyder, at vi kan udføre 
serviceeftersyn og reparation, 
uanset bilmærke eller årgang 
på alle biler. De biler, der kom-
mer på vores værksted, er der-
for både nye og ældre biler, og 
denne variation passer Michael 
Madsen rigtig godt.Det giver et 
godt miks mellem den nyeste 
teknik og det gamle håndværk.
- Vi har investeret i det nyeste 
software til Audi, VW, Seat og 
Skoda, og jeg interesserer mig 
meget for den nyeste teknologi 

indenfor området. Ofte skal det 
nye ekstra tilbehør blot kodes 
til bilens computer. Men samti-
dig brænder jeg også for de æl-
dre biler, og Palle og Svend har 
stor erfaring med reparation af 
Land Rovere. Det var nemlig 
min svigerfars speciale, og da 
Palle og Svend begge har været 
ansat her i rigtig mange år, har 
de også taget del i de reparatio-
ner, forklarer Michael Madsen.
Der også har investeret i en top-
moderne dækskifter som kan 
klare de nye dæktyper og de 
brede alufælge , som findes på 
flere og flere moderne biler.
Som noget nyt er Michael Mad-
sen også begyndt at tilbyde 
bilpleje, hvor bilerne behand-
les med en ny type lakforsegler 
med nano-teknologi, og har man 
ikke fået vedligeholdt bilen, kan 
Lundby Servicecenter også hjæl-
pe. Ud til vejen står nemlig pæne 
brugte biler, der er til salg.
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SYDFYNS MASKIN SERVICE

Tlf. 62 24 15 36
Tvedvej 170 · Tved · 5700 Svendborg
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Fra trillebør til gravemaskine
I løbet af den kommende 
tid vil det, mange kender 
som Kirkeby Haveservice, 
lige så stille forvinde, mens 
indehaver Richard Mad-
sen og hans ansatte læg-
ger deres kræfter i det nye 
firma, der har fået navnet 
Sydfyns Brolægning.

Der står stadig Kirkeby Ha-
veservice på bilerne og på ka-
sketten på Richard Madsens 
hoved, ligesom logoet med 
trillebøren også ser ud som 
det plejer, men det bliver der 
snart lavet om på. 
Efter 24 år med Kirkeby Ha-
veservice har Richard Mad-
sen nemlig valgt at sadle om 
og starte en ny virksomhed 
under navnet Sydfyns Bro-
lægning. Men ifølge Richard 
Madsen er skiftet sket grad-
vist.
– I begyndelsen havde vi 
mange vedligeholdelsesopga-
ver, hvor vi klippede hække 

og græs og den slags, men min 
interesse har hele tiden ligget 
mere på det »grå« område, for-
klarer Richard Madsen og nik-
ker mod de mange fliser, der 
ligger stablet side om side.
Og i løbet af de sidste tre fire år 
er det gået stærkt. Så stærkt 
at firmaet har ekspanderet og 
maskinparken har fulgt med.
– Så nu er vi i stand til at 
klare meget større brolæg-
ningsopgaver, og derfor er det 
på tide, at skifte navn. Når vi 
byder ind på de store opgaver, 
virker navnet Kirkeby Have-
service forkert – der går for 
meget trillebør og stråhat i den, 

smiler Richard Madsen.
Endnu har Kirkeby Haveser-
vice nogle kunder, der får hjælp 
til beskæring og vedligeholdel-
se, men når de sidste af de nu-
værende kunder er væk, er det 
slut med den type opgaver.
– Fremover satser vi kun på at 
lægge fliser. Det er det både ma-
skiner og medarbejdere er bedst 
til, forklarer Richard Madsen.

Store og små opgaver

Maskiner og medarbejdere har 
da også allerede været i gang. 
– Vi har lavet flisebelægnin-
ger på fire togstationer mel-
lem Odense og Svendborg, og 
vi har haft en større opgave 
ved Odense Idrætspark, for-
tæller Richard Madsen.
Men Sydfyns Brolægning kan 
naturligvis også klare de min-
dre omfangsrige brolægnings-
opgaver.
– Vi kan lave parkeringsplad-
ser, oplagringspladser, ind-
kørsler, ja alle former for fli-

sebelægninger, lover Richard 
Madsen, der også garanterer 
at kvaliteten er i orden.
– Når jeg afgiver et tilbud på en 
opgave, skriver jeg altid præcis 
hvad kunden kan forvente at få 
for sine penge. Så er der ikke 
noget at være i tvivl om, for tin-
gene skal være i orden.
Og skulle en kunde mod for-
ventning få problemer med 
en flisebelægning er der også 
hjælp at hente.
– Vi giver altid 24 måneders 
garanti, når vi har lavet et 
stykke arbejde. Men heldigvis 
er det utrolig sjældent, vi får 
reklamationer, smiler Richard 
Madsen.

Sydfyns Brolægning · Hundtofte 48  · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 98 · Colima46@hotmail.com
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 Så kører 
du ikke forgæves...
Hos Carl Ras i Odense har vi 
Danmarks største udvalg af 
værktøj og beslag til 
professionelle 
- og vi har det på lager!

Hvidkærvej 24, 
5250 Odense SV
Telefon 66 10 15 11

STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

Ringvej 10 · 5853 Ørbæk 
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41 

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE
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Uanset om boliger 
er holdt i mini-
malistiske linier eller 
om romantikken får 
lov at blomstre,  
så har Kitchn i 
Svendborg et køkken, 
der passer ind

Nye køkkener til enhver stil

Netop nu vælter sæsonens nye 
varer ind ved Kitchn i Svend-
borg, hvor man er ved at gøre 
klar til forårets og sommerens 
køkkensalg. 
– Alle de nye varer kommer 
netop nu, så vi er i fuld gang 
med at sætte op og gøre klar, 
så kunderne kan komme og så 
de sidste nye tendenser, fortæl-
ler indehaver af Kitchn Svend-
borg, Jacques Rasmussen.
I 2009 er det især de hvide køk-
kenlåger, der er oppe i tiden. 
Men selvom lågen er hvid, kan 
den passe ind i mange forskel-
lige stilarter.

– Lige nu er det især låger i 
hvid højglans eller hvide fyld-
ningslåger, der er populære. 
Så det er på den ene side den 
meget moderne stil og på den 
anden side den mere romanti-
ske, siger Jacques Rasmussen.
Og grebene er ofte helt væk el-
ler integreret i lågen. 
– De låger, der kommer her 
til foråret er grebsløse låger 
i glat hvid eller højglans og 
låger med integrerede greb i 
flere farver, fortæller Jacques 
Rasmussen, der startede 
Kitchn i Svendborg i slutnin-
gen af september 2008. Siden 
er adskillige køkkenelementer 
røget over disken, men det får 
ikke Jacques Rasmussen til at 
slække på den gode service.
– Det er vigtigt for mig, at 
kunderne får en god ople-
velse, når de handler køkken. 
De skal have god rådgivning, 
fair priser og når beslutnin-
gen er taget, skal der ikke gå 
for længe før køkkenet står 
hjemme ved dem, understre-
ger Jacques Rasmussen, der 

lover korte leveringstider på 
køkkener fra Kitchn.
– Som regel kan vi levere in-
den for en uge. Skal bordpla-
derne være i sten, tager det 
naturligvis lidt længere tid, 
men selve køkkenskabene kan 
leveres forholdsvist hurtigt.
Og om kunden selv vil samle, 
eller om køkkenet skal monte-
res gør ingen forskel i mate-
rialeprisen.
– Køkkenelementerne er jo 
de samme uanset, så det skal 
prisen også være. Og vi kan 
levere skabene usamlet eller 
samlet.

Meget mere end køkkener

Selvom Kitchn som navnet an-

tyder først og fremmest handler 
med køkkener, så er der også ba-
deværelsesmiljøer og skydedørs-
garderober på programmet.
Og især skydedørsgardero-
berne er en stor succes, men 
før lågerne bestilles hjem, ta-
ger Jacques Rasmussen ud til 
kunden og måler op.
– Det kan sagtens lade sig 
gøre alligevel. Selv i gamle 
bondehuse, kan man lave et 
skydedørsarrangement, der 
passer ind, lover Jacques Ras-
mussen.

Ryttermarken 31 A
5700 Svendborg

Tlf. 62 225 505
svendborg@kitchn.dk
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✓ Affaldskørsel

✓ Baksning

✓ Bådtransport

✓ Container

✓ Kraner fra 0-100 TM.

✓ Kranbil med grabbe og tip

✓ Maskintransport

✓ Nedbygget udtrækstrailer  
 med fjernstyring

✓ Specialopgaver

✓ Totalløsninger

VOGNMAND Kim Vermø 

KIM VERMØ · VINDEBY PILEVEJ 11 
KIM@KIM-VERMOE.DK · WWW.KIM-VERMOE.DK

Mobil 40 42 00 71

Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond
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Behandling på flere niveauer
Når man besøger Mona 
Kyed på hendes Velvæ-
re & Balanceklinikker i 
Svendborg eller Ryslin-
ge, kan man regne med 
at komme under kyndig 
behandling. Mona Kyed 
er nemlig uddannet 
indenfor adskillige 
behandlingsformer og 
forstår at kombinere 
dem med hinanden

Mona Kyed, der står bag Vel-
være & Balanceklinikkerne er 
både uddannet indenfor massa-
ge, øreakupunktur, aku pressur, 
lysterapi og elmidistraal V og 

kan hjælpe sine klienter med 
alt fra stress og vinterdepres-
sioner til ledsmerter og forhøjet 
blodtryk.
– Det jeg kan er at kombinere de 
forskellige behandlingsformer. 
Når jeg for eksempel giver mas-
sage, kan jeg gå ind og supplere 
med akupressur. Og det koster 
ikke ekstra. Kunden betaler 
kun for den massage, der er af-
talt, understreger Mona Kyed. 

Mange strenge

Før Mona Kyed går i gang med 
at hjælpe en klient, tilbyder hun 
først et uforpligtende møde, 
hvor hun vurderer om og hvor-
dan hun kan hjælpe den enkel-
te. Herefter er det op til kunden, 
om han eller hun vil have igang-
sat behandlingen.

Det samme gælder firmaer, der 
kan få et uforpligtende besøg, 
hvor der kan flettes en indivi-
duel løsning sammen, der pas-
ser præcis til firmaets medar-
bejdere. Og bestiller firmaet 
efterfølgende mindst to timers 
behandling, er det indledende 
besøg gratis.
Mona Kyed massør og tilbyder 
sportsmassage, afspændnings-
massage, massage af hænder 
og fødder og wellnesmassage. 
Elmedistraal V står også på 
klinikkens menukort. Det er en 
elektro medicinsk behandling, 
der virker ved hjælp af pulse-
rende elektriske impulser kom-
bineret med et lavfrekvent mag-
netfelt. Disse to påvirkninger 
øger ion-vandringen i blodets 
molekyler hvilket tilfører blod-

cellerne energi og forstærker 
blodgennemstrømningen. Sam-
tidig har det en rensende virk-
ning på blodkarrene som øger 
gennemstrømningen i arme og 
ben og aflaster hjertet.
Derudover tilbyder Mona Kyed 
også detox spa, som er et særligt 
udrensende fodbad, der især 
kan afhjælpe stress og proble-
mer med kredsløb og fordøjelse.
Endelig kan man i Velvære & 
Balanceklinikkerne få hjælp til 
at komme over vinterdepressio-
nen ved hjælp af lysterapi.
Fra første april flytter Velvære 
& Balance Klinikken i Svend-
borg til nye og større lokaler på 
Vestergade 40C i Svendborg, te-
lefonen er åben for tidsbestilling 
på alle hverdage mellem 8.00 og 
9.00.

Velvære & Balance Klinikken · Vestergade 40C · 5700 Svendborg · Enghavevej 10, gården · 5856 Ryslinge
Mona Kyed · kyeds@c.dk · Tlf. 26 28 71 42 · www.vb-klinikken.dk

Migræne/spændingshovedpine · Muskelled smerter/piskesmæld · Skinnebenssår/hævede ben · Luftvejs problemer/følger af diabetes · Forhøjt-lavt
blodtryk/dårligt blodomløb · Hjertepatienter · Tendens  til blå mærker · Søvnløshed/kronisk træthed · Arbejds-nedslidnings skader · Sportsskader/musearm 
Kolde fødder-hænder/urolige ben  · Svedige hænder-fødder · Allergi-eksem-psoriasis · Fibromyalgi · lymfødem · Vinterdepression/jetlag · Stress · Gigt m.m.
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Vi leverer professionelle 
løsninger inden for:

· KOPI
· PRINT
· SCAN
· FAX 
· KONTORMØBLER
· KONTORARTIKLER

Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 43 10 

KONTAKT OS FOR ET 

UFORPLIGTENDE TILBUD 

OG EN SNAK OM HVORDAN 

VI KAN HJÆLPE DIG!
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Entreprenøren går 
på vandet

Med den kolde vind og salt-
vandet sprøjtende om ørerne 
er en del af medarbejderne 
ved Taasinge Entreprenør-
forretning netop nu i fuld 
gang med at lave nye broer i 
havnen i Vindeby. De gamle 
broer var blevet gamle og 
udslidte og nu skal der nye 
til.

Og det er Tony Johansen, 
Erik Hellesen og et par af 
deres medarbejdere, der 
trodser vinterkulden for at 
ramme de store pæle i hav-
bunden, der senere skal 
holde broen oprejst gennem 
både storme og isvintre.

- Det er en kold arbejdsplads, 
det kan man ikke komme 
uden om, konstaterer Tony 

Johansen og lukker jakkens 
lynlås helt i.

- Men nogle dage er bedre 
end andre.

Det er helt nyt, at Taasinge 
Entreprenørforretning ka-
ster sig over denne type op-
gaver, men det bliver ikke 
sidste gang.

Tåsinge entreprenørforret-
ning har nemlig investeret 
i en stor pram med en kran 
der er specielt designet, til 
at ramme pæle. samt en slæ-
bebåd, så det bliver muligt 
at udføre arbejde fra vand-
siden.

De betydelige pæle skal 
nemlig bankes dybt ned i 
havbunden, for at broen ef-
terfølgende kan modstå na-
turens kræfter.

- Pælene skal rammes godt 
fire meter ned. Ellers vil 
broen give sig så snart van-
det i havnen fryser til, for-
klarer Tony Johansen

Holdbare broer

Og netop holdbarheden er 
vigtig for virksomheden, der 
går højt op i, at arbejdet skal 
udføres bedst muligt.

- Men også materialeval-
get har betydning. Rigtig 
mange vælger at lave denne 

type broer i imprægneret 
fyrretræ, der har en levetid 
på godt 25 år alt efter typen 
af imprægnering. Men man 
kan også vælge at bruge 
hårdt træ som for eksempel 
azobé, hvor holdbarheden 
er helt op til 60 år. Men for-
skellen kan selvfølgelig også 
ses på prisen, smiler Tony 
Johansen.

- En bro udført i Azobé træ 
koster en del mere end en 
bro udført i Fyrretræ. 

Og da det er bådelaugene, og 
private broejere, der betaler 

gildet når bådebroerne skal 
skiftes, er det op til det en-
kelte lav om de vælger den ene 
eller anden løsning.

Taasinge Entreprenørforret-
ning gik i gang med at bryde 
de første broer i Vindeby 
havn ned i oktober måned 
2008, og allerede her midt i 
marts står de nye broer fær-
dige.

Efter mange år med fast grund under fødderne er en del af 
medarbejderne ved Taasinge Entreprenørforretning kommet på 
gyngende grund og laver nye broer til lystbådehavne 
fra en pram

Tåsinge Entreprenørforretning ApS
Bukkehavevej 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 60 61
mail@te-taasinge.dk · www.te-taasinge.dk
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www.statoilgazelle.dk

u-connect
u-connect  er en helt ny måde at 
møblere og håndtere kantinens 
indretning på.
Med udgangspunkt i det ofte flek-
sible behov i virksomhedens kan-
tineindretning , er møbelserien 
u-connect  et nytænkt  alternativ 
til traditionelle møbeltyper.
Bordene er mobile, og bordpladen 
kan vinkles i længderetningen, 
således at mange borde kan pla-
ceres og opbevares »inden i hinan-
den« i et pladsbesparende areal.
Sammen med  stabelstolen  Ca-
meo udgør produktserien et de-
signmæssigt hele. 
Det funktionelle og æstetiske går 
hånd i hånd. Oplev de flotte kom-
binationsmuligheder hos Bolighu-
set Lindegaard Poulsen i Odense, 
eller rekvirer brochurer og priser 
på de mange varianter.
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»Bent Møller har gennem en 
længere periode med succes 
udfyldt en del af de driftsle-
deropgaver, der fra årsskiftet 
officielt har henhørt under 
hans ansvarsområde«, fortæl-
ler virksomhedens grundlæg-
ger og direktør Bent Bruhn 
Pedersen. »Bent Møller, der i 
kraft af sine 11 år i firmaet 
er en kendt og populær skik-
kelse blandt kunder og sam-
arbejdspartnere, skal på sigt 
overtage alle vores aktiviteter 
omkring auto-ophug.« 

Mange kompetencer i spil

Auto Genbrug Svendborg 
grundlagdes af Bent Bruhn 
Pedersen i 1978. I begyndel-
sen lå virksomhedens primæ-
re fokus på salg af afgiftsfri 
genopbygningsbiler. Efter en 
lovændring i 2000 udskif-
tedes denne hovedaktivitet 
imidlertid til fordel for auto-
ophug og salg af reservedele. 
Virksomheden beskæftiger i 
dag 10 faglærte mekanikere, 
og den nyudnævnte driftsle-
der har mange kompetencer 
i spil. »Oprindeligt er jeg ud-
dannet automekaniker her 
fra Autogenbrug Svendborg, 
men derudover har jeg i cirka 
fire år arbejdet som reserve-
delssælger, ekspedient og te-

lefonsælger«, fortæller Bent 
Møller. »Kundekontakten og 
det detektivarbejde, der ligger 
bag fremskaffelsen af de helt 
rigtige reservedele, er utroligt 
spændende, og der er ikke to 
dage, der er ens.« 

50.000 emner på lager

Auto Genbrug Svendborg op-
køber nyere trafikskadede 
biler fra hele landet. Firmaet 
spænder over alle bilmærker 
og giver 6 måneders garanti 
på samtlige varer. Gennem 
Autoophuggernes Datalager 
og et netværk af ca. 65 gode 
kolleger og samarbejdspart-
nere disponerer virksomheden 
over godt og vel 2 mio. vare-
numre. »Vores eget lager rum-
mer mere end 50.000 demon-
terede, eftersete, afprøvede og 

Edb-registrerede reservede-
le«, siger Bent Møller og fort-
sætter: »Netop nu styrker og 
intensiverer vi vores satsning 
på specialområderne træk-
aksler og anhængertræk«

God service og hurtig 
levering 

»Auto Genbrug Svendborgs 
kunder kommer fra det meste 
af Danmark, idet en stor del 
af vores handel afvikles via 
internettet. Reservedelene 
fremsendes med Post Dan-
mark og lokale fragtmænd og 
er fremme hos kunden dagen 
efter, bestillingen er afgivet. 
95% af kunderne er autofor-
handlere og reparatører, og 
resten er privatkunder. Kun-
derne vil ikke mærke det store 
til generationsskiftet. Vi kø-

rer med andre ord videre med 
den samme gode service som 
altid,« smiler Bent Møller.

Fra en til flere fridage

»Inden jeg kvitter arbejds-
markedet endeligt, har jeg nu 
tænkt mig svæve over virk-
somhedens vande en rum tid 
endnu, afrunder Bent Bruhn 
Pedersen. »Jeg har foreløbigt 
igangsat min jobmæssige til-
bagetrækning via indførelse 
af en enkelt ugentlig fridag, 
og den skulle i løbet af relativt 
kort tid gerne blive til mange 
flere. At rejse og være på far-
ten har altid stået mit hjerte 
nær, og i fremtiden er det slet 
ikke usandsynligt, at jeg kun-
ne finde på tage på flere læn-
gerevarende rejser.«  

Auto Genbrug Svendborg 
generationsskifter

Auto Genbrug Svendborg ApS
Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 10
abp@dataophug.dk · www.autogenbrug-svendborg.dk/

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.30 · Fredag kl. 8.00-15.00

Som led i et glidende generationsskifte  
udnævntes Bent Møller ved årsskiftet 
2008/09 til ny driftsleder i det kendte  

Svendborg-firma, der grundlagdes  
den 1. november 19978.  

Parallelt med udnævnelsen indtrådte  
han i firmaets bestyrelse
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I uge seks havde 
to slagtere første 
arbejdsdag i Spar 
på Wandallsvej i 
Svendborg, hvor man 
fremover satser på 
friskskårne bøffer i 
køledisken

Friskhakket kød og nyskårne 
koteletter er fremover at finde 
i køledisken ved Spar på Wan-
dallsvej lige fra butikken åb-
ner om morgenen til de sidste 
kunder forlader stedet om af-
tenen.
Førhen blev det ferske kød le-
veret fra en fynsk slagter, men 
leveringen skete først sidst på 
formiddagen, og ofte var kø-
lemontrerne tomme igen før 
eftermiddagen gik på hæld. 

Men sådan vil det ikke være 
i fremtiden.
For siden mandag i uge seks 
har de to slagtere Carsten 
Hansen, tidligere slagterme-
ster i Aktiv Super, og Jack 
Bogø stået klar med knive og 
kød på bordet fra klokken seks 
om morgenen. Og det kommer 
til at betyde mere fersk kød i 
butikken, lover Carsten Han-
sen.
- Udvalget bliver større og vi 
har mulighed for at fylde op i 
løbet af dagen, så der også er 
nok til de kunder, der kommer 
senere på dagen. Og så bety-
der det selvfølgelig, at vi kan 
yde en mere fleksibel service, 
forklarer han.
- Før måtte kunderne leve med 
de størrelser kødet var pak-
ket i fra begyndelsen, men nu 
hvor der er slagtere tilknyttet 
butikken kan de sagtens bede 

om større eller mindre portio-
ner, og så klarer vi også den.

Slagter på forsøgsbasis

På nuværende tidspunkt hol-
der de to slagtere til i en dertil 
indrettet container bag forret-
ningen, men bliver det store 
udvalg af fersk kød en succes 
blandt kunderne skal køb-
mand Ronni Gammelgaard 
snart i gang med at bygge til.
- Lige nu kører det på forsøgs-
basis, og i første omgang er 
forholdende godkendt til en 
prøvetid på et år, men kan vi 
allerede om tre måneder se, at 
det går som vi håber, begyn-
der vi selvfølgelig at søge om 
tilladelse til at bygge til, for-
tæller Carsten Hansen, der 
ligesom Ronni Gammelgaard 
er overbevist om, at kunderne 
vil tage godt imod initiativet. 
- Det er selvfølgelig lidt af en 

Spar satser på frisk kød
satsning, men jeg tror på, at 
det bliver en succes. Det er 
jo netop ved at opgradere på 
et område som dette, vi kan 
distancere os fra discountbu-
tikkerne. Ved at tilbyde god 
kvalitet og en god service, 
understreger Ronni Gammel-
gaard.

Super Spar Wandallsvej 10 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 07 71
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– Din lokale Hella Service Partner –

 Texa navigator, diagnosetester
 Bosch motortester
 Rudeskift
 Rudereperation (også revner) 
 Dækcenter
 Forsikringsskader
 Lånebil ved reperation
 Eftersyn – også af nye biler
 Reperation til syn
 4-hjuls styrtøjsudmåling
 Airconditionservice
 Skibox udlejning
 Trailer udlejning op til 3000 kg 
 Autotransport
 Bremsetest (Rullefelt)
 Bremseskive afdrejning
 Bremsetromle afdrejning

Erhvervsparken 11  |  5884 Gudme  |  Tlf. 62 25 25 40
Mobil 21 45 71 61  |  E-mail: gudme@saederup-auto.dk

www.saederup-auto.dk

Service Partner
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LUNDEVEJ 1A · 5700 SVENDBORG

TLF. 62 800 772 · POST@PCKABINETTET.DK

 A lt  i  P e r i f e r i u d s t y r

 H a r d wa r e

 S o f t wa r e

 R å d g i v n i n g

 E g e t  væ r k s t e d

 ÅBENT:

 MAN-FRE
 KL. 9.00-17.30

 LØRDAG
 KL. 9.00-14.00

WWW.PCKABINETTET.DK
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Restaurant 19

»Restaurant 19 har lige fra 
starten været åben for alle og 
er ikke forbeholdt Svendborgs 
Golfklubs medlemmer«, poin-
terer indehaver Jan Flyvbjerg. 
Sammen med sin kone Gitte 
driver han den spændende 
restaurant, der har til huse i 
lyse og indbydende omgivel-
ser. Interiøret er på én gang 
stilfuldt og afslappet klassisk 
dansk design. Væggene pry-
des af månedsvist skiftende 
kunst, og jævnligt er der mu-
sik på programmet. Genre-
mæssigt spænder Restaurant 
19 fra irsk folk til opera.   

Vi kan det hele

»Restaurant 19’s primære 
force er en vidtspændende 
vifte af tilbud, der appellerer 
til såvel private som erhvervs-
kunder. Vi kan det hele – fra 
frokostanretninger, salater, 
sandwich og platter over sup-
per, seafood og pastaretter til 
et stort a la carte sortiment og 
en lang række spændende mu-
ligheder, når det gælder indi-
viduelt sammensatte kursus-, 
konference- og festbuffeter.«

Konferencer med  
gode pauser

»Restaurant 19’s velindret-
tede mødelokale danner ram-
me om en række forskellige 
konferencer, virksomheds- og 
medarbejderarrangementer 

og salgsmøder. Ligesom i god 
musik er pauserne i dette regi 
af stor vigtighed. Her byder vi 
på optimale muligheder for at 
slappe af og samtidigt få rørt 
sig lidt. F.eks. kan man snup-
pe en potningskonkurrence 
på par 3 banen med eller uden 
instruktør.«

Oksekød, vine og oste  
– også ud af huset

»Inspirationsmæssigt har 
Restaurant 19 skævet en del 
til den såkaldte ny madpy-
ramide, hvor der fokuseres 
meget på frugt, grønt og fisk. 
Sideløbende hermed er en po-
pulær specialitet, som vi har 
stor succes med, argentinsk 
oksekød fra kødkvægsracerne 
Angus, Hereford og Limou-
sine. Man kan vælge at nyde 
det fantastisk velsmagende 
argentinske oksekød i restau-
ranten – bl.a. som oksefileter 
og Entre Cotes. Man kan også 
købe kødet med hjem og på 
den måde slippe for en tur i 
supermarkedet fem minutter 
i lukketid efter en god og af-
slappende omgang golf. Efter 
samme princip forhandler vi 
lækre vine og oste af højeste 
kvalitet.« 

Vejr, natur og motion

»Jeg er selv aktiv golfer i 
Svendborg Golfklub«, afrun-
der Jan Flyvbjerg. »Det sam-

me er en stor del af restauran-
tens gode faste kunder. Golf 
giver utroligt mange oplevel-
ser. Dels er der selve spillet, 
og derudover er der vejret, 
naturen og den sunde motion. 
Det er ikke usædvanligt, at 
man tilbagelægger omkring ti 
kilometer. Det afføder en sund 
og naturlig tørst og en masse 
at snakke om – tit og ofte over 
et veltillavet måltid mad. Golf 
er for alle – høj, lav, mænd, 
kvinder og børn – og i kraft 
heraf er restaurantens store 
publikum fra dette segment 
også dejlig alsidigt.« 

Optimale muligheder  
for alle

»Restaurant 19 er en firma og 
familierestaurant, hvor alle er 
velkomne. Vi byder på optima-
le muligheder for alle. Hele det 
nærmeste opland undtagen 
parkeringspladsen er erklæ-
ret 100% bilfrit område, og i 
restaurationssammenhæng er 
det vist noget helt unikt. Når 
det gælder konstellationen 
børn/restaurant, betjener vi 
os af et humant og let forstå-
eligt kodeks for sameksistens, 
så alle trives og har det godt 
med hinanden. Udover natu-
ren golfen, vinen og den gode 
mad spiller det sociale aspekt 
en stor rolle. Vi har tid til at 
hygge om vores gæster, og det 
er noget, folk sætter pris på.« 

Med sin afslappede stil og flotte beliggenhed ud til Svendborg Golfklubs grønne  
oase er restauranten, der er åben for alle, et oplagt alternativ til bymidtens  
cafeer. Restaurant 19 byder på et højt kulinarisk niveau til overkommelig pris

Restaurant 19 · Tordensgårdevej 5 B · 5700 Svendborg
Tlf. 31 67 72 08  · info@restaurant-19.dk · www.restaurant-19.dk

Restaurant 19 · Tordensgårdevej 5 
B · 5700 Svendborg
Tlf. 31 67 72 08  · flyvbjerg@c.dk · 
www.restaurant-19.dk
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Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

D.H.Alsidig sydfynsk  
broderivirksomhed
Ollerup-virksomheden 
DH Reklame Broderi 
grundlagdes i 1997 af 
Dorthe Hansen.  
Firmaet er leverings-
dygtigt i alle former 
tekst og motivbroderi, 
som afsættes til en 
bred vifte af kunder, 
der geografisk  
fordeler sig over hele 
landet 

DH Reklame Broderi · ved Dorthe Hansen · Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 Vester Skerninge 
Tlf. 62 22 92 00 · Mobil 40 26 22 92 · dhrebr@post11.tele.dk · www.dhreklamebroderi.dk

Jeg har valgt at drive min 
virksomhed som et solofore-
tagende, fortæller indehaver 
Dorthe Hansen. Det har den 
positive effekt, at jeg i kraft 
af mit overblik over alle opga-
veforløbets faser, kan imøde-
komme kundernes ønsker, yde 
god service og levere til tiden.

Når det gælder den erhvervs-
relaterede del af firmaets ak-
tiveteter, så samarbejder jeg 
med en række firmaer inden-
for profil- og erhvervsbeklæd-
ning. I foreningssammenhæng 

leverer jeg bla. broderi og 
beklædning til hestesports-
lige klubber og gymnastikfor-
eninger. Et par gange om året 
drager jeg ud med mit mobile 
værksted – primært til heste-
stævner og dyrskuer. Når det 
gælder privatkundemarkedet 
er hovedaktiviteterne broderi 
på dåbskjoler og gaveartikler 
som håndklæder, caps og T-
shirts. Udover broderiet har 
firmaet bla. salg af rideudstyr 
på programmet – sadelunder-
lag, ridejakker og veste samt et 
bredt udvalg af caps, T-shirts, 

fleecejakker, trøjer m.m. En 
gave med en personlig hil-
sen er altid et sikkert hit, og 
kunderne er, som oftest meget 
kreative, og ellers finder vi ud 
af det kreative og sjove i fæl-
lesskab. Skrifttyper, farver og 
motiver er jo individuel smag, 
så det er kun fantasien, der 
sætter grænser, smiler Dorthe 
Hansen. Jeg giver altid gerne 
et tilbud på klub- arbejds- el-
ler profiltøj med broderi. Ring 
og hør nærmere...

ERHVERV FYN

● 24 timers service  ● Medsejlende montører
● Overhaling af alle typer motorer  ● Understøbning med Epocast 36
● Overhaling af turbolader  ● Opretning med nyeste laserudstyr
● Alt i smedearbejde  ● Reparation af entreprenørmaskiner
● Supervisor  ● Slibning af motorstativ med
● Elektronisk autolog  ● Chris-Marine 00-600 mm

Trappehavevej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778

E-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk

Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk
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Et overskud på lige 
knap 11,5 millioner 
bliver i begyndelsen 
af marts fordelt ud 
over de 14.000 kun-
der, der har en bilfor-
sikring ved FOMO.

I 2007 havde FOMO et over-
skud på skaderegnskabet for 
bilforsikringer på lidt over 12 
millioner kroner. Det over-
skud blev fordelt blandt med-
lemmerne og derefter blev 
priserne på bilforsikringerne 
for 2008 sat ned med 10%.
Men det har ikke fået med-
lemmerne af FOMO til at 
køre mindre pænt. I hvert 
fald viser også skadesregn-
skabet for 2008 et flot tocifret 
millionoverskud, der i begyn-
delsen af marts vil blive for-
delt blandt de 14.000, der har 
forsikret deres bil hos FOMO.
FOMO er nemlig en forsik-
ringsforening, og derfor er det 
som sådan ikke meningen, at 
foreningen skal tjene penge – 
men der skal selvfølgelig være 
et solidt beløb på kontoen, til 
at dække de skader, kunder-
ne måtte pådrage sig i løbet af 
det kommende år.
At FOMO er en forening bety-
der også, at man skal melde 

sig ind i foreningen, før man 
kan tegne forsikringer.
- Et medlemskab koster 100 
kroner, og derefter kan man 
så tegne sin bilforsikring. 
Derudover er det også mu-
ligt at tegne andre typer for-
sikringer, fortæller Preben 
Juhl Rasmussen, direktør i 
FOMO.
Men bilforsikringerne har væ-
ret kerneydelsen ved FOMO, 
siden foreningen blev startet 
i 1963.
– Fra begyndelsen har vi til-
budt bilforsikringer så tæt 
på kostprisen som overhove-
det muligt, og det koncept er 
stadig en succes. Alene sidste 
år tegnede vi således 700 nye 
bilforsikringer, og vi har haft 
usædvanligt travlt i de første 
måneder af 2009, med mange 
nytegninger og nye kunder, 
fortæller Preben Juhl Ras-
mussen.

Flere forsikringer

Selvom FOMO oprindeligt 
kun var for bilejere, er det i 
dag en forsikringsforening, 
hvor alle, der har bopæl på 
Sydfyn, Midtfyn og Østfyn 
kan forsikre alt fra villa, 
indbo, campingvogne, ulykke, 
hunde og så videre.
– Vi har et samarbejde med 
Tryg Vesta Forsikring, der 
gør, at vi kan tilbyde vores 

kunder næsten alle typer for-
sikringer. På den måde bli-
ver det muligt for familien at 
samle alle sine forsikringer 
ved os, forklarer Preben Juhl 
Rasmussen.
Samarbejdet med Tryg bety-
der dog ikke, at det er Tryg, 
der dikterer priserne på FO-
MO’s forsikringer.
– Vi fastsætter selv vores 
egne priser, og vi er bestemt 
konkurrencedygtige, mener 
Preben Juhl Rasmussen.
Og konkurrencen gælder ikke 
kun for priserne, men også 

den service kunderne oplever 
i såvel policeafdelingen som i 
skadesafdelingen. 
– Hos os forsvinder den en-
kelte kunde ikke i mængden. 
På vores kontor i Svendborg 
sidder otte medarbejdere klar 
til at hjælpe og derudover har 
vi fire forsikringskonsulenter 
tilknyttet, der gerne besøger 
de kunder, der er bosiddende 
i vore øvrige distrikter rundt 
om på Fyn, siger Preben Juhl 
Rasmussen.

 

FOMO deler overskuddet 
med kunderne

Odensevej 8 A. Svendborg . Tlf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88. Kontortid: Mandag - Fredag 9-16

fomo@fomo.dk - www.fomo.dk

FOMO har gjort det igen...

KÆMPEOVERSKUD
Alle, der har
haft en bil -
eller camping-
vognsforsikring
i FOMO i 2008,
skal dele
kr. 11.447.613,-

Overskuddet
for 2008 blev på

28,4%

Kr. 11.447.613,-

11.447.613

Ellevemillioner firehundredsyverfyretusinde sekshundredtretten 100/00
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Espe Vvs · Tlf. 62 66 16 06
Oliefyr · Badeværelse · Biobrændsel
Solvarme · Naturgas · Halmfyr 
Vand, varme og sanitet

Sallingevej 1 · 5750 Ringe · Mobil 20 12 38 46
Kj@espevvs.dk · www.espevvs.dk

OLIEFYRSSERVICE
 ● Døgnvagt
 ● Hovedeftersyn
 ● Kedelrens
 ● Altid nye oliefyr på lager
 ● Cirkulationspumper m.m.

TLF. 51 23 32 76
IPN Service 

Peter Nielsen · Assensvej 108 · 5771 Stenstrup

IPN

Ombygning
Tilbygning
Nybygning Bystrup 

Total Byg ApS
Rønnebærvænget 78 
Thurø · 5770 Svendborg

Tlf. 62 20 65 00

Mobil 21 62 65 60
totalbyg@e-box.dk

Frisk Frugt og Grønt
Fine kartofler, grøntsager og Frugt

leveres hver dag til skoler,
institutioner og storkøkkener

Vidjekrogen 5 · Skårup
Tlf. 62 23 18 56 . 20 14 00 56

hr@heinesfrugt.dk · www.heinesfrugt.dk

SKÅRUP 
 Malerforretning
ØSTERGADE 19 · 5881 SKÅRUP · TLF. 62 23 10 23 · 30 88 89 48

kitchn XXXXXX, Adresse, Postnr. By, tlf: XX XX XX XX

Åbningstider: Man-fre XX.XX-XX.XX, Lør XX.XX-XX.XX

Se fl ere nyheder og skarpe tilbud i 

avisen fra din lokale kitchn butik!www.kitchn.dk

Foråret er oplagt til fornyelser af boligen. Især hvis du vil have mere ud af den for færre penge. 

Derfor præsenterer kitchn lige nu 9 skarpe nyheder inden for køkken, bad og garderobe. Nyheder 

som du sparer 20% på i hele marts. Du kan kort sagt score spritnye kvalitetsløsninger til en 

stærkt nedsat pris. Men kun hvis du slår til nu!

Tag for eksempel: Savelli sort

Køkken inkl. elementer, bordplade, underlimet vask, armatur og greb.

Før pris kr. 22.293,-

Nu pris kr. 17.834,-

Skydelåger på væggen koster kr. 12.928,-

Enkelt og funktionalistisk køkken i stilfuldt sort. Bordplade i 38 mm laminat med alukant. 19 mm 

låger med en slagfast melaminbelægning og elegant struktur samt solid 1 mm afrundet kant.

Besøg kitchn straks og få mere for dine penge! 

Forny din bolig 
for færre penge!
Spar 20% på nyt køkken, bad og garderobe i hele marts



»Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var 
det en traditionel camping-
plads på 6 hektar«, fortæller 
indehaver Michael Rasmus-
sen. »I de sidste 23 år har hele 
forretningskonceptet gennem-
gået en enorm udvikling fra 
campingplads til feriepark. 
En feriepark byder på flere og 
bedre faciliteter end en tra-
ditionel plads. Hermed giver 
ferieparken alle gæstetyper – 
fra børnefamilier og teenage-
re over singler, efterlønnere og 
pensionister til virksomheder, 
foreninger og skoler - en bred 
vifte af målrettede aktivitets- 
og oplevelsestilbud at vælge 
imellem.« 

Publikumsrekord i 2008

»Indenfor de sidste 5 år er der 
investeret mere end 25 millio-
ner kroner i udvidelser, opda-
teringer og forbedringer. Nu-
tidens Feriepark Langeland, 
der har plads til 1600 gæster, 
har siden 1986 firedoblet sit 
areal, så det nu dækker 24 

hektar, hvoraf de 16 bruges til 
campingformål. Også når det 
gælder antallet af overnatnin-
ger på årsbasis, har vi gen-
nemgået en pæn udvikling. 
I 1986 havde vi 20.000 over-
natninger, og i 2008 kunne 
vi sætte ny rekord med ikke 
mindre end 67.000 overnat-
ninger.« 

Oplagt til  
virksomhedsbrug   

Med sin charmerende og ufor-
styrrede beliggenhed i natur-
skønne omgivelser midt i Dan-
mark er Feriepark Langeland 
et oplagt valg som ramme om 
virksomhedsarrangementer 
af enhver art. Med et 120 kva-
dratmeters helårssommerhus, 
34 hytter, 20 campingvogne og 
8 telte har ferieparken over-
natningsmuligheder for op til 
250 arrangementsdeltagere.

Anderledes  
firmaarrangementer

»Vi repræsenterer et anderle-
des bud på, hvordan og i hvil-

ke rammer et vellykket firma-
arrangement kan afvikles«, 
pointerer Michael Rasmussen. 
»Først og fremmest adskiller 
vi os fra traditionelle udby-
dere som hoteller og forsam-
lingshuse ved at kunne stille 
alle vores udendørs faciliteter 
til rådighed i forbindelse med 
fester, kurser og konferencer i 
ethvert regi.« 

Stor kapacitet  
og tilgængelighed

Ferieparkens store konfe-
rencelokale rummer op til 70 
personer, og med tilføjelse af 
pavilloner og partytelte kan 
kapaciteten udvides med 40-
80 personer pr. arrangement. 
Køkkenfaciliteterne matcher 
ethvert arrangement af denne 
størrelse. Ferieparken råder 
over moderne av-udstyr, som 
kan kombineres efter nær-
mere aftale med de enkelte 
kunder i forbindelse med 
bookningen. Endelig har par-
ken ekstraordinært gode faci-
liteter for handicappede. »Som 

Feriepark Langeland
Udover klassiske camping og fritidsoplevelser for hele familien byder ferieparken  

i kraft af sin unikke naturskønne beliggenhed og enestående faciliteter på en række  
spændende muligheder i erhvervs og skole/institutionssammenhæng

den første ferieinstitution af 
sin art i Danmark har vi op-
nået godkendelse af forenin-
gen »Tilgængelighed For Alle« 
og i den forbindelse blevet til-
delt foreningens tilgængelig-
hedsmærke. Det er vi meget 
glade for og stolte over.«

Nyt fitness  
og wellness-center på vej

»Netop nu er vi i fuld gang 
med realiseringen af et stort 
udvidelsesprojekt i form af et 
fitness og wellness-center til 
22 millioner kroner«, afrunder 
Michael Rasmussen. »Hermed 
åbner der sig helt nye arran-
gementsmuligheder – også 
udenfor vores traditionelle 
sæson. Det ny center på 850 
m2,, der bliver Fyn og øernes 
største i dette regi, ventes at 
stå klart til ibrugtagning om-
kring påske 2010.« 

Emmerbølle Strand Camping · Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 59 12 26 · info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING
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»Target People er en af lan-
dets førende udbydere af mål-
rettede kurser og procesforløb 
til team og ledelsesudvikling«, 
fortæller direktør Per Tørslev 
Jensen. »Kundekredsen om-
fatter kommuner, store pro-
duktionsvirksomheder, små 
og mellemstore virksomhe-
der, medicinalfirmaer samt 
en række liberale erhverv. 
Samtlige aktiviteter styres 
fra hovedkontoret i Faaborg 
og afvikles ud af huset.«

Normer, visioner, værdier 
og mål

»Hvor er vi, hvor vil vi hen, 
og hvilke værdier bygger vi 
videre på for at komme der-
hen? Det er vigtige spørgsmål 
– både i team- og ledertræ-
ning. En basal forudsætning 
for succes er, at alle involve-

rede parter – ledelse såvel 
som medarbejdere – deles om 
ejerskabet til virksomhedens 
visioner og mål. Target People 
fokuserer meget på adfærd, 
og et væsentligt element i vo-
res kurser og procesforløb er 
spændende og udfordrende 
opgaver af praktisk art. Gen-
nem opgaveløsningen får vo-
res kunder direkte adgang til 
en række virksomme værktø-
jer, der sætter dem i stand til 
at navigere optimalt i forhold 
til deres normer, værdier og 
mål.«     

Læring gennem reviewing

»Target People benytter sig 
af det såkaldte reviewing-
princip, der bygger på læring 
gennem oplevelse i dialog og 
refleksion. Vores kurser er 
opbygget som en kombination 

af teoretiske oplæg og prakti-
ske oplevelser. Aktiviteterne 
er grundlaget for den fælles 
oplevelse. Dialogen er en ita-
lesættelse af de værdier, der 
genererer opbyggelsen af det 
fælles billede, og refleksions-
fasen tydeliggør hvilken ad-
færd, der udløser de ønskede 
resultater. Taget People arbej-
der ofte med udvikling og for-
andring, og her er det vigtigt 
at kunne identificere sig med 
de positive sider af forløbet. 
Folk oplever, at de bliver hørt 
og at det er tilfredsstillende at 
være en del af processen.«

God kommunikation er 
vækst og forandring

»Det er vigtigt, at der er sam-
menhæng mellem ord og 
handling. Ord skal kunne 
omsættes til handling og be-

vare deres troværdighed. En 
leder skal formå at påtage sig 
ansvaret for sine ord, lige til 
hele virksomheden agerer i 
pagt med dem. Den sproglige 
stil og kommunikationsform 
afspejler virksomheden og er 
altafgørende for de resultater, 
man når. På den måde hænger 
ledelsesadfærd og kommunika-
tions ditto nøje sammen med 
team-adfærd. Sprog, strategi og 
samarbejde er tæt forbundne, 
og såvel vækst som forandring 
kræver øget kommunikations-
bevidsthed og god tid.«  

Target People
Kursus og eventvirksomheden, der startede i 2000, er en attraktiv  

samarbejdspartner for et stigende antal meget forskellige virksomheder fra hele landet.  
Firmaet beskæftiger 5 fastansatte konsulenter og 50 freelanceinstruktører

Svendborgvej 45  · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 18 62 · mail@target-people.dk  · www.target-people.dk
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tænkt på det hele lige fra stri-
berne på gulvtæppet, der kan 
gøre det lettere at sætte stole 
frem til større forsamlinger, 
til hvilke farver, der skal 
være på væggene, forklarer 
Charlotte Riberholt, der alle-
rede har været dybt involveret 
i udbygningen.

– Der er utrolig mange de-
taljer, der skal tages stilling 
til. Hvor stor loftshøjden skal 
være, hvor vinduerne skal pla-
ceres for man får det bedste 
lysindfald, hvor stikkontak-
terne skal placeres og tusind 
andre ting, smiler hun.

Endnu bedre til  
konferencer

Den nye bygning kommer til 
at indeholde et auditorium 
med plads til 200 mennesker 
og to store rum med plads til 
henholdsvis 100 og 50 perso-
ner. Samtidig bliver et af de 
gamle møderum lavet om til 
restaurant, så hotellet frem-
over kan bespise væsentlig 
flere gæster end det er tilfæl-
det nu. Endelig bliver der også 
indrettet et stort fællesrum i 
tilbygningen, hvor kursister-
ne kan slappe af, tjekke mails 
og få lidt at spise fra et anret-
terkøkken, der bliver placeret 
bagerst i lokalet.

– Alt i alt får vi plads til 150 
flere kursister end vi har nu. 
Og endnu bedre bliver det, at 
vi får mulighed for at have 
flere hold kursister til at spise 

samtidig. Indtil nu har vi ofte 
haft flere hold til at spise for-
skudt for hinanden, og det har 
fungeret, men det har lagt et 
stort pres på personalet, der 
virkelig har været presset for 
at nå at få ryddet op og gjort 
klar til det andet hold gæster. 
Og det pres skulle gerne for-
svinde nu, fortæller Charlotte 
Riberholt.

Allerede nu er Comwell Mid-
delfart kendt over hele landet 
som et populært sted at holde 
kurser og konferencer, og 
Charlotte Riberholt lægger da 
heller ikke skjul på, at netop 
det område er hotellets spids-
kompetence.

– Og det er også det vi satser 
på at blive endnu bedre til. 
Dels ved at forbedre de fysiske 
rammer, men også ved at vi-
dereuddanne vores personale, 
så de kan hjælpe med selve 
kurserne. Vi kan for eksempel 
komme med gode råd  forud 
for en konference, så der bliver 
indlagt de nødvendige pauser 
med tid til hyggesnak og re-
fleksion, så hele forløbet sam-
let set bliver mere effektivt, 
siger Charlotte Riberholt.

Comwell med bedre plads 
til alvor og hygge

Karensmindevej 3 
5500 Middelfart 
Tlf. 6341 8100

hotel.middelfart@comwell.com 
www.comwell.com

Comwell Middelfart
Med X m2  tilbygning udvider Comwell Middelfart sine møde- 
og konferencefaciliteter.
Tilbygningen der er under udførelse, forventes indflytnings-
klar medio 2009 og vil kunne rumme et auditorium med 
plads til op til 200 personer samt 2 plenumlokaler med plads 
op til henholdsvis 50 og 100 personer. Alle rum udføres med 
alle tænkelige mødefaciliteter og lokalerne opgraderes med 
kunstneriske og dekorative flader.
Der indrettes endvidere 2 pauserum, med en levende 
plantevæg, mobile buffeter og behagelige siddegrupper.
I tilbygningens kælder etableres toiletfaciliteter.

Hotel Comwell i Mid-
delfart huser hvert år 
et hav af kurser og 
konferencer af for-
skellig art for mange 
forskellige firmaer. 
Men selvom Comwell 
Middelfart allerede er 
kendt landet over  
som et fantastisk  
konferencecenter, 
bliver forholdene nu 
endnu bedre.

Håndværkerne arbejder sta-
dig på højtryk på Comwell 
Middelfart, hvor en ny tilbyg-
ning er ved at tage form. Til-
bygningen betyder, at hotellet 
bliver udvidet med ikke min-
dre end 1000 kvadratmeter, 
hvilket svarer til godt ti pro-
cent af Comwell Middelfarts 
nuværende areal. 

De første forberedelser til de 
nye bygninger gik i gang i 
juli 2008, og hvis alt går plan-
mæssigt er lokalerne allerede 
klar medio maj til, at indret-
ningsarkitekt og hoteldirek-
tør Charlotte Riberholt kan 
gå i gang med at møblere og 
indrette hvert enkelt rum.
– Indretningsarkitekten har 
allerede planlagt det hele 
ned i mindste detalje. Der er 




