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HØJ KVALITET 
OG PERSONLIG 

KONTAKT

REVISORGRUPPEN
Vestergade 165A, 1. sal · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 02 12

 
Hovedvejen 41 · 5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 11 76

v/ Niels T. Sørensen
HOVEDVEJENSAUTO.DK

· Reparation 
 af alle mærker
· Service 
· Skade

VAGN & CARSTEN’S
HAVESERVICE

Tlf. 22 56 90 74 / 28 10 83 48
vjacobsen@forum.dk

v Alt indenfor fliselægning

v Trapper

v Støttemure

v Opsætning af hegn

v Anlæg af have

v Snerydning af fortove 

 og indkørsler

v Alt andet forfaldende arbejde

  Autoservice
  Reparation af alle bil mærker
   Speciale: Citröen og Peugeot

skårup Autoservice · Automester
Vildmarken 1 · 5881 Skårup · Tlf. 21 28 36 19
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Gratis 3D indretningsforslag

formue

Kvalitet

meneta a/S valgte en total møbleret  
løsning fra Guldfeldt Kontor & Data a/S

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

KontaKt oS for et tilbuD Der paSSer til Dit behov
altid den rigtige pris – fØrSte GanG!

behØveS iKKe KoSte en
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Ny direktør for 
spar Nord svendborg

ringslån introducerer vi et godt 
grundlag for nye bankforretnin-
ger til gavn for hele lokalsam-
fundet. Vi ser fortrøstningsfuldt 
på fremtiden

”Jeg er blevet supergodt modta-
get her i Spar Nord Svendborg”, 
fortæller Ulrik Feveile. ”Det 

glæder mig virkelig at være 
kommet til et stærkt landsdæk-
kende pengeinstitut, hvor man 
som lokal chef har mulighed for 
og beføjelser til at lancere nye 
ideer og tiltag, der blandt andet 
vil kunne sætte gang i boligmar-
kedet og dermed være til gavn 
for hele Sydfyn.”

Lav rente – hurtigt svar
”Med boligkampagnen markerer 
Spar Nord Svendborg, at vi som 
lokalt pengeinstitut er i stand 
til at spille en aktiv rolle og via 
egne initiativer medvirke til at 
få gang i boligmarkedet på Syd-
fyn. Det gør vi med lanceringen 
af et billigt efterfinansierings-
lån med en rente på kun 4,95%. 
I kraft af vores store lokale be-
slutningsdygtighed og korte 
kommunikationsveje kan vi ga-
rantere, at kunden får svar på 
sin låneanmodning maksimalt 
24 timer efter, han/hun har ind-
leveret data hos os.”

Ja til drømmeboligen
”For kort tid siden kom Jesper 
Eriksen, der arbejder i Maersk 
Trading som dual officer, direk-
te ind fra gaden og henvendte sig 
til os. Jesper Eriksen er bosid-
dende i Svendborg og er under 
videreuddannelse som special 
driller trainee – en uddannelse 
han havde taget fri fra for at 
få sin boligsituation på plads. 
Nu var forhandlingerne med 
hans tidligere pengeinstitut 
om finansieringen af familiens 
drømmebolig gået i hårdknude. 
Jesper Eriksen besluttede der-
for at søge om finansiering af sit 
boligkøb hos os, og indenfor 24 
timer kunne vi give ham et po-
sitivt svar. Jesper Eriksen ejer 
nu sin drømmebolig og har flyt-
tet alle sine bankforretninger til 
Spar Nord Svendborg og tilmed 
anbefalet os videre til venner og 
bekendte.”   

En ”rigtig bank”
”Et nyt initiativ med en høj grad 
af synlighed er, at Spar Nord 
Svendborg nu bliver en ”rigtig 
bank” med god, gammeldags 

kassefunktion. Med etablerin-
gen af kassen, der er tilgængelig 
i hele bankens åbningstid, går 
vi mod strømmen og højner ser-
viceniveauet til gavn for vores 
kunder. 

Bliv stjernekunde i spar 
Nord svendborg
”Via Spar Nords stjernekunde-
koncept markerer vi os blandt 
andet med attraktive indlåns-
satser på såvel børneopsparing 
som uddannelses- og pensions-
opsparing. Kunden samler alle 
sine bankforretninger hos os og 
får derved adgang til en række 
goder – heriblandt gratis opret-
telse af Visa/Dankort, Master-
Card samt en bred vifte af andre 
fordele. Derudover er Spar Nord 
Svendborg i udpræget grad en 
lokal bank med lokale tilbud. 
Med 24 timers konceptet i for-
bindelse med bolighandler og 
den lave rente på efterfinansie-

Spar Nord Svendborg · Sankt Nicolai Gade 1 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 10 15 30 · svendborg@sparnord.dk · www.sparnord.dk

1. januar 2012 tiltrådte 

Ulrik Feveile posten som 

ny direktør for Spar Nord 

Svendborg. Ulrik Feveile 

kommer fra en lignende 

stilling i Nordea Svend-

borg og er en velkendt, 

dynamisk skikkelse i 

det sydfynske bank- og 

erhvervsliv
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Spar Nord Svendborg . Sankt Nicolai Gade 1 . 5700 Svendborg
Tlf. 63 10 15 30 . svendborg@sparnord.dk . www.sparnord.dk

Vi har støttet flg. i 2011 

FC Svendborg 

Eventyr Løbet 

Fortuna Svendborg 

GOG Håndbold 

Borgerforeningen 

DCH-Svendborg 

Dansk Spejderkorps Tåsinge 

Ansøgninger sendes til: 
Spar Nord 
Sankt Nicolai Gade 1 
5700  Svendborg

Spar Nord 
Fonden 
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VVS-BileNS 15  
medarbejdere ligger 
vandrette og holder 
varmen midt i en  
iskold tid 

VVS-Bilen A/S holder lige nu 
lidt lav profil, når snakken fal-
der på nybyggerier. Finanskrisen 
kigger nemlig en smule ind på 
Gammel Skårupvej 80. 

Herfra kører firmaets indehaver, 
Morten Caspersen, og hans 14 
medarbejdere ud hver morgen kl. 
7.00.

Men ellers går det godt, og selv 
om der er ekstremt mange frost-
grader, kan de sagtens holde var-
men.

Over 200 frostsprængte vandrør 

var det blevet til for et par uger 
siden, da erhvervsmagasinet her 
gik i trykken: Så vi klager ikke. 
Der er rigeligt for os at lave. Det 
er altid højsæson for VVS-bran-
chen om vinteren.

Det er de laveste frostgrader vi 
har haft i de seneste 25-26 år, så 
vi har ekstra travlt. Og vi er nødt 
til at tage aftenerne og weeken-
derne til hjælp for at nå det hele.

Morten Caspersens råd til hus-
ejere midt i denne istid er: Hvis 
man er det mindste i tvivl om, 
der er sket skader på installatio-
nerne, skal man ringe. Man skal 
ikke selv gå i gang med at repa-

rere frostsprængninger, da det 
kan ende med store vandskader.

På forkant
I 2011 blev VVS-Bilen godkendt 
til at lave service på små kølean-
læg, varmepumper med mere.

Og den certificering er Morten 
meget glad for: Vi er på den måde 
på forkant med udviklingen. 

Der sker hele tiden nye tiltag til 
gavn for forbrugerne.

Når f.eks. Naturgas Fyn annon-
cerer med, at de leverer gratis 
gas-stik til kunder med oliefyr, 
får VVS-Bilen nye opgaver.

Det er meget populært. Vi har 
været ude og lave over 50 instal-
lationer indtil nu, og der er lige så 
mange i ordrebogen.

Varm tid for VVs-BiLEN A/s

VVS-Bilen A/S · Gl. Skaarupvej 80 · 5700 Svendborg · 62 20 22 22 · www.vvsbilen.dk · mail@vvsbilen.dk
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Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 25.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 49.432 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.

Ved køb er prisen 156.995 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet er gældende til den 31.08.2012.

Køber eller leaser du en Mercedes-Benz Vito hos 
os, får du samtidig 2 års garanti uden kilometer-
begrænsning. Du kan se flere eksempler på  
finan  siering på www.pchristensen.dk eller ved at 
besøge en af vores tre salgs afdelinger i henholdsvis 
Odense på  Krumtappen 20, 
tlf. 6395 3900, Kolding på 
Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
eller Padborg på  Industrivej 
17, tlf. 7467 1919.

Bomstærk Vito til attraktiv pris.
Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, elruder, airbag, bænksæde, 6trins 
gearkasse og  ASSYST  service computer med service
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr  
– pr. måned

Anhængertræk 140 kr. 
Vinterhjul 140 kr. 
Bund og beklædning 100 kr. 
Fartpilot 90 kr. 
CD/radio med Bluetooth 50 kr.
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Kom og se alle de gode tilbud 
søndag den 18. marts fra kl. 10-15

Løbemesse i
Tåsingehallen

SPORTeN · Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 77 02 · www.sporten-svbg.dk · sporten@kabelmail.dk

Løbe Tee dame
God svedtransporterende løbe t-shirt, 
hvor åndbarheden er helt i top.

Løbe Tee Herre
Løs løbe t-shirt, hvor 
åndbarheden er i rigtig god.

Løbe Tee Herre
Tætsiddende løbe t-shirts 
som er svedtransportede 
og mesh paneler som øger 
åndbarheden.

LunargLide:
Mængde træningssko fra Nikes Lunar serie. Super 
flot design, kombineret med funktionalitet som er 
helt i top, kendetegner Nikes Lunar serie. 
Skoenes unikke stødabsobering tilpasser sig den 
enkelte løber, og den enkelte fod. Skoen er lavet 
uden syninger, hvilket gør pasformen tæt på 
perfekt.

LunarcLipse:
Top modellen fra Lunar serien. Er du ude efter 
maksimal stødabsobering, fantastisk pasform, og 
ny teknologi som hjælper dit løb på vej, er Nike 
lunarclipse et super bud på dette. Kombinationen af 
komfort, design og teknologi er fantastisk i denne 
sko. Skoen tilpasser sig den enkelte løbers løbestil, 
og støtter derfor hverken mere eller mindre end 
der er behov for.

sTrukTure:
Klassisk pronationsløbesko fra nikes Bowerman linje. 
Med en kraftig air pude i både hæl og forfod, er det 
en sko med super komfort, selv til de lange ture.
Strukture er efterhånden blevet en klassiker i nikes 
løbesko program, og er efter mange år på markedet 
blevet en af de mest solgte mængde træningsko på
markedet.

graTis
enTrÉ

Restaurant 5

Restaurant 5 blev til en forårs-
dag i 2008. De dejligste lokaler 
med den smukkeste beliggenhed 
var til leje i Det Gule Pakhus og 
vi slog til. Idéen til konceptet var 
ligetil, nemlig det vi selv syntes vi 
manglede når vi skulle i byen og 
spise: God mad tilberedt med lo-
kale råvarer, rimelige priser, hyg-
gelige og afslappende atmosfære, 
god service og plads til alle, store 
som små. Navnet kommer sig af 
at vi hovedsageligt bruger fyn-
ske råvarer, og alle postnumre på 
Fyn og øerne starter med 5.

Efter 3 skønne år er vi nu over-
beviste om at det var det helt rig-
tige koncept.
Vi er meget taknemlige for den 
modtagelse vi har fået og som 
vi glæder os til at vise jer meget 
mere.

Restaurant 5 på Hotel Ærø
Fra den 1. maj 2012 rykker Re-
staurant 5 ind på Hotel Ærø. Vo-
res stil og koncept flytter med, så 
man vil ikke opleve de store for-
andringer. Der vil være åbent til 
frokost med det danske køkken på 
menuen helt i Hotel Ærøs ånd, og 
om aften kan man opleve Restau-
rant 5’s Laid back gourmetstil dog 
med et mere omfattende menu-
kort inkl. en dagens ret.
Indtil da holder både Restaurant 
5 og restauranten på Hotel Ærø 
åbent som hidtil.
Alle selskaber vil blive afholdt 
som aftalt, og gavekort fra både 
Restaurant 5 og Hotel Ærø kan 
stadig bruges efter den 1. maj.

sidste brag i Det Gule Pakhus
Vi takker af med en kæmpe gourmetfest
Lørdag den 24. marts 2012, kl. 18.00

Apperitif
5 retter
Vinmenu
Kaffe og avec
Pris 1100,- kr.
Cocktailbaren 
åbner kl. 11.00

Åbningsfest på Hotel Ærø
Vi fejrer åbningen af Restaurant 5 på Hotel Ærø
Lørdag den 19. maj, kl. 18.00

Apperitif
5 retter
Vinmenu
Kaffe og avec

Pris 1100,- kr.

Billetter kan reserveres hos Restaurant 5 
Bordbestilling er nødvendigt

info@restaurant5.dk · www.restaurant5.dk · Tlf. 72 18 55 55

svendborg

svendborg svendborg

svendborg

svendborgsvendborg
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Firma-ræs, friske møder

tankes op med sandwich for 50 
kr. pr. person. Drikkevarer kø-
bes i baren. 

Tilmelding
Firmaer tilmelder sig Firma-
turnering OGH 2012 på tlf. 70 
250 210 eller via mail til info@
gokart-hal.dk med kontaktop-
lysninger senest fredag 13. april 
- efter først til mølle princippet. 
I er altid velkomne til at ringe 
eller skrive på ovenstående kon-
taktoplysninger for mere infor-
mation. 

Firmaturneringen kan løbende 
følges på www.gokart-hal.dk

Odense Gokart Hal gas-
ser op til Firmaturnering 
OGH 2012. erhvervsmø-
der, evt. med forplejning, 
arrangeres også.

Motorsport er ikke, hvad det var 
engang. Nu kombinerer Odense 
Gokart Hal (OGH) årets Firma-
turnering OGH 2012 med mulig-
hed for at holde bl.a. firmamøder, 
kurser og fødselsdage i OGH’s 
præsentable mødelokaler – med 
mulighed for forplejning efter 
aftale, oplyser konceptudvikler 
Tom Nielsen, OGH.

I det hele taget fører OGH med 
mindst én baneomgang, da OGH 

allerede i februar 1993 åbnede 
Danmarks første indendørs go-
karthal. Dengang i gamle la-
gerhaller bag den daværende 
Odense Banegård. Siden 2000 
har OGH haft den nuværende 
adresse på Cikorievej i det østlige 
Odense. Her er hallen, som den 
første i Danmark, udelukkende 
bygget til indendørs gokartkør-
sel, så ekspertisen mangler ikke. 

Firmaturnering oGH 2012 
Fra midten af april og to måne-
der frem (uge 16 til uge 23) ar-
rangerer OGH årets firmaturne-
ring med op til 56 virksomheder. 
De opdeles i grupper af fem til 
syv firmaer afhængig af branche, 
så der først køres om at blive bed-
ste firma indenfor hver branche. 
Derefter kæmpes der om at blive 
bedste firma på tværs af bran-
cher. 

I hver gruppe køres der tre Le 
Mans løb af to timers længde. 
Vinderholdet kører flest omgange 
indenfor de to timer. Hvert firma 
stiller med op til seks kørere pr. 
løb. Det behøver dog ikke være de 
samme kørere hver gang. Så er 
holdet ikke afhængig af, at alle 

skal kunne køre hver gang. Det 
bedste firma i hver gruppe går 
herefter videre til finalen.

Tid og pris
Løbene køres mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. Kl. 18.30 be-
gynder en halv times instruktion, 
opvarmning og tidtagning. Selve 
løbet køres fra kl. 19 til cirka 21. 
Finalen køres søndag 10. juni.

Deltagelse i firmaturneringen 
(tre løb og en evt. finale) koster 
4000 kr. ekskl. moms pr. hold. 
Stiller et firma med to eller fle-
re hold, falder prisen for ekstra 
hold til 3500 kr. ekskl. moms pr. 
hold. 
Vinderholdet i Firmaturnering 
OGH 2012 får OGH’s store van-
drepokal med indgraveret fir-
manavn, vinderfotos ophængt i 
hallen, gavekort til brug samme 
sted og en event med ølsmagning 
arrangeret af Coisbo Bryggeri. 
Desuden får top-tre holdene me-
daljer til hver kører og en firma-
pokal. 

Mangler kørerne lidt ekstra 
energi, kan der under hvert løb 

Odense Gokart Hal · Cikorievej 32 · 5220 Odense SØ · Tlf. 70 25 02 10 · www.gokart-hal.dk · info@gokart-hal.dk

Vi sørger for alt det 
praktiske omkring løb 

og træning...

... du skal bare køre!

FÅ DIT EGET 
RACE-TEAM

FIRMA-KARTÅbent-hus  
3. februar 2012

kl. 10 -19
Se hele teamet bag  

FIRMA-KART 
til vores åbent-hus  

arrangement den 3. februar.

Du får mulighed for at se  
karterne, møde mekanikerne og 
få en snak om den kommende 

sæson.

Mød op og hør hvordan vi sørger 
for at du får en forrygende  

race-oplevelse i 2012

 
Odensevej 25 C

5792 Årslev 
Tlf: 53 62 01 94

Du kommer til at køre i en rigtig  
racerkart fra PCR.

Den accelererer fra 0 - 100 km/t  
på ca. 5 sekunder og har en  

tophastighed på over 120 km/t

Vi sørger for alt det 
praktiske omkring løb 

og træning...

... du skal bare køre!

FÅ DIT EGET 
RACE-TEAM

FIRMA-KARTÅbent-hus  
3. februar 2012

kl. 10 -19
Se hele teamet bag  

FIRMA-KART 
til vores åbent-hus  

arrangement den 3. februar.

Du får mulighed for at se  
karterne, møde mekanikerne og 
få en snak om den kommende 

sæson.

Mød op og hør hvordan vi sørger 
for at du får en forrygende  

race-oplevelse i 2012

 
Odensevej 25 C

5792 Årslev 
Tlf: 53 62 01 94

Du kommer til at køre i en rigtig  
racerkart fra PCR.

Den accelererer fra 0 - 100 km/t  
på ca. 5 sekunder og har en  

tophastighed på over 120 km/t
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RevisionsFirmaet Edelbo

rede revisorer, der alle er beskæf-
tiget i virksomheden i dag.

Senest har Michael Jensby Jacob-
sen i november 2011 fuldendt ud-
dannelsen og opnået beskikkelse 
som statsautoriseret revisor.

Voksende afdeling  
i København
Ud over kontoret i Svendborg er 
der beskæftiget 8 medarbejdere 
på firmaets kontor i København. 
Statsautoriseret revisor Stig Holm 
Mogensfeldt er den 1. septem-
ber 2011 flyttet fra Svendborg til 
København, hvor han i dag er en 
vigtig katalysator i udviklingen og 
vedligeholdelsen af vores aktivite-
ter i hovedstadsområdet.

Positiv udvikling
Generelt har der i den seneste 
tid i pressen været signaleret for-
sat dystre fremtidsudsigter for 
erhvervslivet. Vores oplevelse er 
imidlertid, at de virksomheder, der 
i rette tid formåede at omstille sig 
til de ændrede markeds- og finan-
sieringsforhold, har gode frem-
tidsudsigter. Specielt når det gæl-
der nichevirksomheder med klart 
definerede profiler og eksport til 
lande som Tyskland og Sverige er 
udviklingen meget positiv. Lige nu 
er der intet, der umiddelbart pe-
ger i retning af, at der skulle støde 
nye finansielle problemer til. Ud-
viklingen er så småt begyndt at 
gå fremad, og RevisionsFirmaet 
Edelbo ser lyst på fremtiden.

Trods finanskrisen og 
følgerne heraf melder 
den sydfynske revisions-
virksomhed om moderat 
stigning i aktiviteterne. 
Opgavernes karakter 
har ændret sig i forhold 
til for få år siden. Faldet 
i efterspørgslen efter 
ekstraordinære ydelser 
opvejes dog af tilgang af 
nye kunder.

”I forhold til årene før finanskri-
sen fylder specialopgaver omkring 
virksomhedskøb og omstruktu-
reringer mindre i dag”, fortæller 
statsautoriseret revisor og medin-
dehaver Ole Nielsen. ”Til gengæld 
er andelen af ordinære regnskabs- 
og revisionsopgaver vokset i takt 
med kundetilgangen, ligesom de 
ændrede finansieringsforhold har 
medført, at pengeinstitutter i sta-
digt stigende grad efterspørger 
budgetter, perioderegnskaber med 
videre fra deres samarbejdspart-
nere i erhvervslivet.”

Højt specialiserede  
ressourcer
RevisionsFirmaet Edelbo be-
skæftiger for tiden 26 engagerede 
medarbejdere, hvoraf 6 er stats-
autoriserede revisorer. Revisions-
Firmaet Edelbo har i de seneste år 
udviklet sig til en af de markeds-
ledende revisions- og rådgivnings-
virksomheder på Sydfyn. Vi er et 
uafhængigt revisionsfirma, der 
har Fyn og de omkringliggende 
øer som primært forretningsom-

råde, og vi har dermed et højt en-
gagement i regionens udvikling. 
Målsætningen for RevisionsFir-
maet Edelbo er ikke alene at være 
en uafhængig statsautoriseret re-
visionsvirksomhed, men også at 
kombinere denne funktion med 
professionel rådgivning – baseret 
på en tæt, personlig kontakt med 
kunderne. Som led i denne mål-
sætning har RevisionsFirmaet 
Edelbo udbygget firmaets ”in 
house” kompetencer på det skat-
temæssige område gennem an-
sættelse af Lars Gotfredsen, der 
udover at være uddannet revisor 
tillige har en Master i skat.

Ny indehaver
Som led i et glidende generations-
skifte blev statsautoriseret revisor 
Morten Pedersen den 1. septem-
ber 2011 optaget som fjerde med-
lem i RevisionsFirmaet Edelbos 
ejerkreds. Morten Pedersen kom 
til RevisionsFirmaet Edelbo i 
2002, og færdiggjorde sin uddan-
nelse som statsautoriseret revisor 
i december 2005. Firmaets ejer-

kreds består herudover af Jan 
Ole Edelbo, Johan Groth og Ole 
Nielsen.

Bred ekspertise og  
høj faglighed
RevisionsFirmaet Edelbos udvik-
ling de seneste år har gjort firmaet 
til den største revisionsvirksom-
hed på Sydfyn målt organisatorisk 
og på antallet af kunder. Revisi-
onsFirmaet Edelbo betjener et 
bredt udsnit af erhvervslivet - fra 
iværksættere til mellemstore og 
store virksomheder indenfor for-
skelligartede brancher. Grundet 
firmaets placering i Svendborg 
og Svendborgs status af søfartsby 
er shipping og rederivirksomhed 
et af de områder, hvor Revisions-
Firmaet Edelbo traditionelt har 
løst mange opgaver. Firmaet har 
herigennem opbygget en betydelig 
ekspertise indenfor denne niche, 
der er kendetegnet ved megen 
special- og særlovgivning. 

Den brede kundekreds og alsi-
digheden i de opgaver Revisions-
Firmaet Edelbo løser, er også en 
fordel for firmaets ansatte under 
uddannelse. Viden og uddannelse 
er et af de vigtigste råstoffer for 
virksomheden. Det er derfor vig-
tigt, at firmaet kan tilbyde en al-
sidig og kompetent uddannelse af 
de unge medarbejdere. Bredden af 
den uddannelse vi tilbyder vores 
unge mennesker er bedst kommet 
til udtryk ved, at RevisionsFir-
maet Edelbo, som den eneste re-
visionsvirksomhed på Sydfyn har 
færdiguddannet flere statsauto-
riserede revisorer de seneste år. 
Firmaet har i perioden 2004-2011 
færdiguddannet 4 statsautorise-

RevisionsFirmaet edelbo · Kogtvedparken 17 · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 22 99 66 · email@edelbo.dk · www.edelbo.dk
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tidsmæssige krav og forventnin-
ger.

TuN BYG 2012 i Fredericia
”Torsdag den 15. marts er vo-
res håndværkerkunder invite-
ret på bustur til Skandinaviens 
førende fagmesse for byggevare 
TUN BYG 2012 i Fredericia, 
hvor det overordnede tema er 
klima, energi og miljø. Busturen 
til byggerimessen er en tradi-
tion, som vores professionelle 
kunder er rigtig glade for. Vi 
forventer os meget af arrange-
mentet, og det er glædeligt, at 
vi på nuværende tidspunkt har 
over 110 tilmeldinger fra både 
mestre og svende.” 

Fyns mest inspirerende  
Byggeudstilling

”JS Byggeudstilling er et 600 m2 
stort inspirationscenter med alt 
indenfor byggematerialer. Det 
er stedet, hvor ideerne til hjem-
met får frit løb, når du ønsker 
fornyelse i hjemmet, planlægger 
at bygge om eller måske bygge 
helt nyt. 

Byggeudstillingen, som er den 
største på Fyn, viser alt fra 
indvendige og udvendige døre, 
vinduer, baderumsmøbler, mur-
sten, tagløsninger, trægulve, 
loftsbeklædning samt kerami-
ske fliser. I foråret 2011 udvi-
dedes fliseudstillingen i sam-
arbejde med områdets lokale 
anlægsgartnere og brolæggere 
til en helt ny 600 m2 stor uden-
dørsudstilling med alt i belæg-
ninger (fliser i alle kvaliteter, 
støttemurer, bassiner, kummer, 
trappetrin, granitskærver og så-
gar en beton klatrevæg). 

Udstillingen byder på i alt 45 
miljøer, og er tilgængelig 24 ti-
mer i døgnet.”

Fokus på små og  
mellemstore virksomheder
”Jens Schultz koncernens kun-
dekreds spænder fra privatkun-
der til de helt store erhvervs- 
og institutionskunder. Et nyt 
initiativ er at intensivere vores 
rådgivningsmæssige fokus på 
de mange små og mellemstore 
virksomheder i det sydfynske 
lokalområde. Vi ønsker at ekvi-
pere vores kunder med ny viden, 

og målsætningen er at blive den 
foretrukne rådgivningspartner 
på Sydfyn.”

Relevante kurser og  
tema-aftener
”I samarbejde med Svendborg 
Erhvervsskole og Dansk Byggeri 
lokalforeningen Sydfyn tilbyder 
vi en række relevante kurser og 
tema-aftener for håndværksme-
stre og svende. Kurserne, der 
kan tage udgangspunkt i såvel 
produkter som i hverdagens 
håndværkstekniske udfordrin-
ger, er tilrettelagt i samarbejde 
med lokale håndværksvirksom-
heder. Blandt de mange emner 
er salg, kundekontakt, ener-
gioptimering, nye lovgivnings-
mæssige krav til byggeriet samt 
kommunikations og samar-
bejdsmetoder. 

I april afvikler vi blandt andet 
aftenkurset ”Undgå klamphug-
geri og dermed dårlig omtale”. 
Her vil Syns- og skønsmand Stig 
Trøst på spændende og under-
holdende vis servere en række 
facts, der kan medvirke til at 
sikre, at et projekt lever op til 
de økonomiske, håndværks- og 

Vil du vide mere – så besøg os på www.js.by

Thomas Skovlund 
Madsen udpegedes i 
oktober 2011 som ny 
direktør for den syd-
fynske Trælast, Jens 
Schultz a/s. Virksom-
heden har omkring 90 
ansatte, der er fordelt 
på 3 afdelinger rundt 
om i det sydfynske. 
Som direktør ønsker 
den hidtidige souschef 
og it-ansvarlige at 
videreføre den samme 
gode stil som hidtil.

Jens Schultz a/s
Odensevej 116
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 24 28
info@js.by

JS Byggeudstilling
Tlf. 62 17 29 60

Åbningstider: 
Man-fredag: 10.00-17.00 
lørdag 10.00-13.00
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Hurtig og fleksibel maskinfabrik
udskåret hul til lys i sin indkør-
sel, eller som når papirklipperen, 
Sonja Brandes f.eks. kommer 
med et papirklip, hun ønsker 
skåret ud i kobber, Ib Agger med 
skulpturer eller Ivan Boyler ś 
glasting klarer N.H. Stål også 
det. Det er altså kun fantasien, 
der sætter grænser.
I øvrigt kom N.H. Stål ud af 2011 
med et udmærket regnskab, som 
gør dem klar til fremtiden. 
Dette gøres bl.a. ved udformning 
af en håndbog med procedurer 
for virksomheden. Med den vil 
N.H. Stål WaterCut leve op til 
den nyeste EU-lovgivning på om-
rådet.
25 års firma- jubilæet markeres 
29. juni fra kl. 10 til kl. 14.

N.H. Stål WaterCut, har 
kunder over hele landet 
som serviceres med vand-
skæring, klip, buk og svejs

At skille sig ud giver anerkendel-
se, respekt og ordrer. 
Det er maskinfabrikken N.H. 
Stål WaterCut i Vester Skerninge 
mester i.

Den lille virksomhed, som til 
sommer har 25 års jubilæum, har 
i løbet af de seneste 10 års tid, for 
alvor slået sig igennem som spe-
cialist i at skære med vand.
Firmaet leverer derfor i dag en 
bred vifte af ordrer, skåret ud 
med vand. Der skæres i plade, 
firkantede og runde rør, og ma-
terialerne er bl.a. metaller, sten, 
granit, plastik, gummi, glas og 
meget andet.

Det er miljøvenligt at skære med 
vand, og det australske sand, 
som vi bruger i processen, bliver 
genbrugt hos Rockwool, fortæller 
Hanne og Mogens Nylev, indeha-
vere af N.H. Stål WaterCut.

Alt mellem himmel og jord
N.H. Ståls kunder kan få alle 
deres ønsker opfyldt, lige fra fær-
dige maskiner til en kunde, der 
vil have udendørs kørefliser med 

N. H. Stål WaterCut · industrivej 24 · 5762 Vester Skerninge · 62 24 24 24 · www.nhstaal.dk · info@nhstaal.dk

Kvalitetshåndværk i mere end 50 år

Tømrer- & Snedkerfirmaet Svend Clausens Eftf. ApS  
• Ollerup Fyn • står for det gode, solide og æstetiske håndværk

Vi vil gerne fremstå som et kvalitets bevidst tømrerfirma, der udfører op-
gaver indenfor traditionelt tømrer- og snedkerarbejde, såvel nybygninger 
som tilbygninger, renoveringer m.m.

Udover traditionelt tømrer-/snedkerarbejde udfører vi specielle opgaver 
efter kundens ønske, alt lige fra reparation af fredede gulve, døre, vinduer 
i fredede bygninger, renovering af kirker til fremstilling af køkkener og 
skabe med mere i beboelse og virksomheder tilpasset efter forholdene.

På billederne vises: 
– Interiør omkring alter samt ny dør i Øster Skerninge Kirke
– Renovering af gulv i riddersalen på Hvidkilde Gods
– Snedkerlavet køkken i privat bolig

Svendborgvej 150 · Ollerup · 5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 24 14 51
mail@svendclausens-eftf.dk · www.svendclausens-eftf.dk
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En stærk hånd til 
forårets projekter

komme af med – særligt hvis det 
ikke er sorteret korrekt. EKJ 
lægger derfor stor vægt på ve-
jledning og administrativ hjælp 
til erhvervskunder og private til 
bortskaffelsen af affald.
Familievirksomheden EKJ er 
grundlagt i 1980 og ISO-certifi-
ceret i efteråret 2011 med fokus 
på kvalitet i alle arbejdsgange.

eKJ Renovation & Contai-

nerudlejning A/S leverer 

granitskærver, grus og 

sten til borgernes pro-

jekter i foråret. Og tager 

nemt (have)affaldet med 

retur

Hvorfor ikke lade vognmands-
forretningen EKJ give en stærk 
hånd eller kran med, når forårs-
solen lokker de sydfynske borg-
ere uden for døren – og måske ud 
i haven?
EKJ leverer kvik og fleksibel 
hjælp, så projektet kommer hur-
tigt fra land. Læsning af affald 
med kran gør således en stor for-

skel på kort tid - til en lille udgift 
på det samlede budget.

eKJ’s mange containertyper 
betyder, at virksomheder let op-
timerer deres affaldshåndtering, 
til stor gavn for miljøet og erh-
vervskundernes økonomi.

Affald kan således være dyrt at 

eKJ Renovation & Containerudlejning A/S · Rødeledsvej 75 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 18 26
www.ekj-renovation.dk · ekj@ekj-renovation.dk

Rødeledsvej 75 ·  5700 Svendborg

ekj@e-fyn.dk ·  www.ekj-renovation.dk

CVR-nr.  28887027

Renovation & Containerudlejning A/S

Tlf.  62 21 18 26EKJ

FoMo

strerende direktør Preben Juhl 
Rasmussen samt fem repræsen-
tanter ude i de øvrige distrikter. 
Sidste nyt på personalefronten 
er, at vi pr. 1. marts ansætter 
en ny policechef, Per Eriksen, 
som er 47 år og kommer fra en 
lignende stilling i Topdanmark. 
Samtidig stopper kunderådgiver 
Annie Sommer, der fejrede 25 års 
jubilæum den 1. februar. 

For yderligere information: Be-
søg vores hjemmeside, kontakt os 
for en god dialog og få et uforbin-
dende tilbud. 

Med 2011-resultatet kan 
FOMO se tilbage endnu 
på et godt år med såvel 
kunde- som salgsmæssig 
fremgang. 2011 blev året, 
hvor man rundede de 
20.000 kunder. Ved årets 
udgang var tallet oppe 
på 20.115 – en fremgang 
på cirka 1200 kunder 

”På autosiden kan vi med et salg 
på 16.018 policer notere en frem-
gang på 740 i forhold til 2010”, 
beretter administrerende direk-
tør Preben Juhl Rasmussen. ”De 
samlede á conto præmieindtæg-
ter er steget med cirka 4 mio. kr. 
til i alt 52,6 mio. kr. Derfra skal 
trækkes skades-, administrati-
ons- og genforsikringsudgifter 
på 40,3 mio. kr. samt de negative 
reserver på omkring 1 mio. kr. 
Endelig har vi til vores reserve-
fond henlagt 2,4 mio. kr. Der er 
således 8.943.440 kr. til udbeta-
ling til vores autokunder, hvilket 
svarer til 17%. En gennemsnits 
bilejer, der betaler 4750 kr. i 
præmie om året, får cirka 725 
kr. retur. Det bringer den årlige 
bilforsikringsudgift ned på 4025 
kr., hvilket er meget billigt set i 
lyset af, at FOMO opererer med 
en selvrisiko på kun 500 kr. 

Fremgang over hele linjen
”Ved udgangen af 2011 havde 

FOMO udover autoforsikringer-
ne 29.406 øvrige policer, og det 
er 2300 flere end året før. I 2011 
havde vi en præmieindtægt på 
39,4 mio. kr. Sammen med FO-
MO’s autoforsikringer giver det 
92 mio. kr. - en stigning på 10,5 
mio. kr. i forhold til 2010. 

Personale
Her og nu beskæftiger FOMO el-
leve medarbejdere på kontoret, 
hvoraf seks arbejder med salg og 
kunderådgivning og tre med ska-
desbehandling. Dertil kommer 
en bogholder, FOMO’s admini-

Kom og besøg os på 

FOMO’s kontor og få et 

godt tilbud på dine 

forsikringer

Rødeledsvej 75 ·  5700 Svendborg

ekj@e-fyn.dk ·  www.ekj-renovation.dk

CVR-nr.  28887027

Renovation & Containerudlejning A/S

Tlf.  62 21 18 26EKJ
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Fysisk overskud, godt humør 
Dansk Fitness Sundheds-
center tilbyder personli-
ge træningsprogrammer 
og mere end 50 motio-
nisthold om ugen

Vi ved det egentligt godt. Det kan 
bare være så svært at komme i 
gang – eller blive ved med at dyrke 
regelmæssig - og gerne sjov - mo-
tion.

Glad motion
Dansk Fitness Sundhedscenter i 

Svendborg giver plads til både se-
riøs og sjov motion med personlige 
træningsprogrammer for den en-
kelte motionist. 
Her lægges der op til sjov, grin og 
fælles samvær med plads til alle 
slags motionister. 
Fra de unge over de mere modne 
til seniorerne, der fortsat sætter en 
ære i at komme op på tæerne. 
Faktisk har fysisk overskud og 
godt humør ingen alder hos Dansk 
Fitness Sundhedscenter.

stor faglighed
Indehaver Lars Christoffersen, 
Dansk Fitness Sundhedscenter, 
Svendborg, forklarer:
- Vi har bevidst indrettet et center 
med god atmosfære og stor faglig-
hed. Bl.a. med vejledning af den 
enkelte motionist omkring motion 
og kost. Og så tilbyder vi samti-
digt vores egen behandler, Rask 
Massage, samt hjælp til skader og 

skavanker via eksterne fysiotera-
peuter, der samarbejder med mo-
tionisterne i centret.

Mange tilbud
Holdplanen er både bred og varie-
ret – med plads til mere end 50 mo-
tionisthold om ugen. Foruden lø-
bebånd og motionscykler tilbydes 
der eksempelvis også meditation, 
yoga, pilates, badminton, tennis, 
aquazumba og løbehold. 
Blandt motionisterne er også per-
soner, der ønsker et varigt vægt-
tab. Andre har måske været ramt 
af alvorlig sygdom, f.eks. en blod-
prop. Det er heldigvis ingen hin-
dring for fornyet overskud og godt 
humør – via et træningsprogram 
målrettet den enkeltes personlige 
behov. 
Netop fysisk træning og motion er 
også et rigtigt godt middel mod det 
dårlige humør, der rammer en hel 
del danskere i de mørke måneder.

Dansk Fitness Sundhedscenter · Vestergade 42G · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 20 27
www.danskfitness.dk · svendborg@danskfitness.dk

Grøn service med et smil
ningstid, rykker han eller sønnen 
ud. Far og søn deles nemlig om at 
tage mobiltelefonen døgnet rundt.
Selv om Jimmy Hermansen næ-
sten arbejder i døgndrift, har han 
ikke èt sekund fortrudt, at han blev 
selvstændig 1. september 2008.
Da havde han i knap 25 år været 
ansat til at reparere og vedligehol-
de have,- skov- og parkmaskiner i 
andre firmaer på Sydfyn. Jeg el-
sker mit arbejde, og jeg er glad for 
mine dygtige medarbejdere.

Jimmy Hermansen, Have 
og Park Center Svend-
borg, yder service i ra-
ketfart fra firmaet i Tved

At få øjenkontakt med kunden. 
At tale pænt og at yde en god ser-
vice. 
Det er noget, der batter. Og det 
giver både glade kunder og glade 
medarbejdere.
Det ved Jimmy Hermansen, in-

dehaver af Have og Park Center 
Svendborg på Tvedvej 170.
Midt i maj har han et års dag på 
adressen, hvorfra han og med-
arbejderne sælger og reparerer 
skov,- have- og parkmaskiner.
Et års dagen kan han fejre efter 
et år i raketfart.
Siden han flyttede fra privaten 
på Nyborgvej 512 i Øster Åby, 
har han nemlig fået flere og flere 
kunder og flere medarbejdere.
Fra at være alene, er han i dag 

chef for i alt seks, bl.a. hans søn 
Nick.

Kundekredsen
Blandt kunderne er Svendborgs 
to boligforeninger, Domea og 
SAB, Odense Andelsboligforening 
og entreprenører.
Anlægsgartnere og kirkegårdene 
på Sydfyn er også kunder hos os, 
foruden skoler, institutioner og 
plejehjem, fortæller han.
Er uheldet ude efter normal åb-

Far og søn, Jimmy og Nick Hermansen, i værkstedet, som blev total-renoveret, da Jimmy kom til midt i maj sidste år. 70 pct. af kunderne er erhvervskunder, bl.a. 
boligforeningerne SAB og Domea i Svendborg, som Verner Hansen (med briller på billede nr. 3) og Henrik Rasmussen kommer fra. Her forlader de to mænd virk-
somheden i fuld fart på et par af de maskiner, der får service her.

Have og Park Center Svendborg · Tvedvej 170 · 5700 Svendborg · 62 24 15 36 / 21 74 03 26 
www.hpc-svendborg.dk · kontakt@hpc-svendborg.dk
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Wichmann Optik i Kattesundet 
       
En god brille handler om livsstil, komfort og er med til at ud-
trykke, hvem du er som person. Brillerne skal løse de ønsker og 
behov kunden har samt være med til at sætte fokus på ansigtet.
Sådan siger Kim Wichmann fra Wichmanns Optik. I 41 år har 
han set kunder i øjnene, de seneste 27 år, som indehaver af 
Wichmann Optik i Kattesundet 4 i Svendborg.
I forhold til for 25-30 år siden er kravene til vores øjne blevet 
meget højere. Vi bruger ikke bare øjnene ved computerne men 
også til mobilen, ipad og smartphones, så det menneskelige syn 
er blivet meget mere belastet. 80 procent af alle de informatio-
ner, vi får til hjernen, kommer via øjnene, så det er vigtigt med 
et velkontrolleret syn.

Brillemoden
Brillemoden skifter ligesom alt andet. Det, kunderne især spør-
ger efter i dag, er modeller fra 50’erne og 60’erne. I runde, bløde 
former og især i de klassiske farver sort, grå og meleret brune.
Men jeg tror, at vi igen får de superlette, tynde brillestel ind i 
modebilledet igen, siger Kim Wichmann.

Kontaktlinser
Kontaktlinser i inde i en rivende udvikling. Der kommer nye 
materialer, overflader og designs på markedet, til glæde for for-
brugerne.
- I dag bruger vi næsten kun silikone til vores bløde linser, da 
den daglige komfort en væsentligt forbedret med disse typer. 
Dertil kommer en masse specialprodukter, så vi kan imøde-
komme næsten alle ønsker.

Tak for briller
Kim Wichmann er lige kommet hjem fra Senegal i Vestafrika. 
Her har han for anden gang deltaget i et humanitært projekt 
sammen med Nyt Syn.
Han var rundt i små fattige landsbyer, hvor han foretog syns-
prøver og udleverede de brugte danske briller, der er indsamlet 
i butikken i Kattesundet.
Det er dejligt at se, hvilken gavn og glæde brillerne giver men-
nesker, der ellers ikke har nogen mulighed for at få korrigeret 
deres syn, siger Kim Wichmann.

Fokus på livskvalitet
Alting har en pris. Men for Kim Wichmann er det ikke prisen, 
der er afgørende. Det er derimod at finde den rigtige brille eller 
kontaktlinse-løsning til kundens behov.
Hos os har vi delt specialerne imellem os, så vi altid har en eks-
pert på de forskellige områder som kontaktlinser, synstræning, 
svagsynsoptik, skærmbriller og børneoptik, siger Kim Wich-
mann, som i samarbejde med sine seks medarbejdere er klar 
med løsninger omkring synet.

Har  øje  for hele verden

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 30 01
svendborg@nytsyn.dk

www.nytsyn.dk
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Moderne og gammeldags

dannet tjener tager sig af alt det 
andet.
Er der ikke fester indendøre, er 
dinnertransportablen måske 
på vej. Kolde anretninger, varm 
mad ud af huset til mindst 10 el-
ler buffet til mindst 15 er parret 
nemlig også leveringsdygtige i.
Og det koster ikke noget at få 
maden leveret i Svendborg og 
omegn.

Pia og John Jensen,  
Skipperkroen på Thurø, 
giver hver gæst en unik 
oplevelse

Moderne men på samme tid gam-
meldags med gode råvarer, hjem-
mebagt brød, hjemmesyltede ting 
samt god, personlig betjening.
Det er ord, der rimer på Skipper-
kroen, Thurø. Derfor kan Pia og 
John Jensen fejre 12 års jubilæum 
til april med god samvittighed.
De har formået at holde liv i den 
gamle kro trods krisetider. Med 
gæsten i centrum, rare omgivel-
ser, personlig betjening og hjem-
melavet mad i højsædet:
Kunderne kan slappe af og bare 
nyde det. Vi er med fra start til 
slut. 
At drive Skipperkroen er et job, 
en hobby og en livsstil.

Pia og Johns arbejdsglæde smit-
ter af på serveringspersonalet, og 
det er vigtigt for dem:
Gæsterne skal have det godt fra 
de kommer til de går. Personalet 
skal også have hjertet med, når 
de er her.
80 gæster kan de dække op til, og 
Pia sætter en ære i, at borddæk-
ningen er så personlig som mulig.
Gæsterne er velkomne til selv at 

have ideer til bordet. Vi hjælper 
alt det, vi kan, bare jeg får lej-
lighed til at sætte den sidste fin-
ger på bordet, inden festen går i 
gang.

unikke fester
Alle fester er unikke. Der er ikke 
to, der er ens. 
John, der er uddannet kok, står 
i køkkenet, mens Pia som er ud-

Siden 1920 har der været kro på Søndervej 1, Thurø, og her i 2012 lever Skipperkroen stadig i bedste velgående 
med selskaber og stor dinner transportable.
Pia og John har siden 2000 været kroejere.
Der er en rar, hyggelig og hjemmegjort atmosfære på Skipperkroen takket været Pia og John Jensen.

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

Bussen har et vidtspændende repertoire af tæpper, gulvbelægninger 
og sideprodukter som solafskærmning og maling.  

Også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer 
indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt 

Lav LeveRingStid og huRtig ekSpedition
 »taL tæppeR med tæppebuSSen – det betaLeR Sig«

vi LaveR aLLe foRmeR foR 
guLve tiL eRhveRv

petersmindevej 10 · 5000 odense C
tlf. 29 32 89 90

martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dkTÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

DANMARKS ABSOLUT LAVESTE PR
ISER

Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m2SAMLET
RING PÅ TLF. 29 32 89 90

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2189,- .................................Nu pålagt pr. m2159,-
KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2229,- .................................Nu pålagt pr. m2179,-
TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2139,- ..........Nu pålagt pr. m2 fra79,-99,-
HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.
Normalt pr. m2159,- ..................................Nu pålagt pr. m2119,-
SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m2 298,- ...............................Nu pålagt pr. m 2248,- MASSER AF FORSK.

TARKETT VINYLER
200, 300 eller 400 cm. br.Nu pålagt pr. m2fra

99,-149,-
TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

VI LEVERER
OGSÅ TÆPPER
OG VINYLER
TIL GØR DET
SELV FOLKET.

WWWWW.DINTÆPPEB
US

WWW.DINTÆPPEB
US
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Fester overhaler krisetider
hvad en fest koster: Vi har lavet 
fire festpakker, så vi er helt klar 
til at hjælpe med konfirmations-
festen, festen for Morfar eller 
børnefødselsdagen.
Med til firmaet i fremgang hører 
også en butik på nettet, www.
festsalg.dk
Klikker man ind på den, finder 
man masser af inspiration til den 
fest, man aldrig glemmer.

Travlhed giver Gitte 
Groth-Jensen ny partner 
i Svendborg Service & 
Teltudlejning 

Krisetider, siger nogle. Men Gitte 
Groth-Jensen har i et par år haft 
så travlt, at hun har været nødt 
til at få en makker.
Derfor har hun fået Jeanette 
Ejstrup Hansen som ny partner 
i Svendborg Service & Teltud-
lejning på Østre Havnevej 37 i 
Svendborg.

Jeg kan simpelthen ikke nå det 
hele, og jeg glæder mig til, at vi 
nu er to. Det giver større fleksi-
bilitet, for vores telefon er altid 
åben, også i weekenderne, siger 
Gitte Groth-Jensen.
Hun startede firmaet på Told-
bodvej for et par år siden, men på 
grund af pladsmangel og gang i 
udlejningen af festartikler, var 
hun nødt til at flytte til større 
lokaler.
På Østre Havnevej er der rigtig 
god plads til at præsentere firmaet.
Og udenfor er der gode parke-
ringsforhold.

Jeanette har ikke før været selv-
stændig: Men jeg glæder mig me-
get til det, understreger hun.

Få et overblik
I de nyrenoverede lokaler kan 
man i ro og fred se forskelligt 
dækkede borde og få gode råd til 
total-oplevelsen.
Pigerne hjælper nemlig gerne 
med kontakten til deres samar-
bejdspartnere, så der også kom-
mer mad på tallerkenerne og vin 
i glassene.
Gitte og Jeanette har gjort det let 
for kunderne at få overblik over, 

Svendborg Service & Teltudlejning · Østre Havnevej 37 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 20 49 · kontakt@svendborgudlejning.dk
www.svendborgservice.dk · www.festsalg.dk

Jeanette Ejstrup Hansen (tv) og 
Gitte Groth-Jensen tager glade 
imod kunderne i de store lyse 
lokaler på Østre Havnevej 37.
Der er for meget at lave i Svend-
borg Service og Teltudlejning for 
èn. Derfor har Gitte fået ny part-
ner i Jeanette Ejstrup Hansen.

Videodokumentation
af rustbeskyttelse

Lars Juel Hansen har været selv-
stændig og arbejdet med rustbe-
skyttelse i 21 år.
Hans råd til bilejere er: Jo før, 
de får rustbehandlet deres biler, 
jo bedre. TekTrol Anti Rust-be-
handlingen holder i mindst tre 
år. 
Vi læner os op ad det officielle råd 
fra FDM og Teknologisk Institut 
om, at alle biler i Danmark bør 
rustbehandles. Jo før, jo bedre.

TekTrol Anti Rust Svend-
borg tilbyder kunden at 
se med både før og efter 
rustbehandlingen 

Igennem et halvt år har kunder 
hos TekTrol Anti Rust Svend-
borg kunnet se, hvordan deres bil 
så ud, før den havde fået en anti-
rustbehandling.
Erfaringer fra det halve år og 

ønsker fra kunder betyder nu, at 
man udvider tilbuddet.
Vi har evalueret på det første hal-
ve år. Kunder har sagt, at de også 
godt ville se med, efter at bilen er 
beskyttet. Det får de mulighed 
for nu.
Det eneste, kunden skal gøre, er 
at sende os en mail. Så sender vi 
et link til en film, så de på en video 
kan se, hvordan vi har arbejdet 
med bilen, afmonteret hjul, inder-
skærme og diverse dækplader. 

De får altså dokumentation for 
det arbejde, vi har udført, og som 
de har betalt for, fortæller inde-
haver Lars Juel Hansen, TekTrol 
Anti Rust Svendborg.

Fagligt råd
Firmaet er med i en kæde af firma-
er, der kontrolleres af Danmarks 
Teknologiske Institut, DTI.
Det betyder, at medarbejdere fra 
DTI kommer på uanmeldt besøg 
og tager stikprøvekontroller.

TekTrol Anti Rust Svendborg · Nordre Ringvej 123 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 80 00 48
www.tektrolsvendbog.dk · info@tektrolsvendborg.dk

TekTrol
Mineralolier a/s

TekTrol
Mineralolier a/s
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specialviden giver udmærkelse

Vinspecialisten har et af Fyns 
største udvalg i spiritus. To-
baksvarer, piber, kaffe, the, 
chokolade, andre delikatesser 
og øl er også på hylderne, så ”vi 
har alt mellem himmel og jord, 
og det behøver ikke at koste en 
bondegård”.
Det faguddannede personale 
yder også rådgivning til mid-
dagsbordet eller livets store fe-
ster, som man får den bedst mu-
lige oplevelse hver gang.

Vinspecialisten bliver 
forhandler af Cuba-ciga-
rer efter speciel certi-
fikation – har hjerte og 
know how på rette sted

Torsdag 1. marts bliver en me-
get stor dag for Vinspecialisten 
i Svendborg.
Denne dag modtager butikken i 
Korsgade en ganske særlig ud-
mærkelse. Der bliver butikken 
Habanos Specialist. 

Vi er stolte af at få denne ud-
mærkelse. Vi er udvalgt efter en 
række kriterier, og vi udmærker 
os på viden, præsentation og 
know how. Vi har også hjertet 
med, så vi er glade for denne ud-
mærkelse, siger butikschef Tho-
mas Pedersen.

Ydmyg og stolt
I butikken kan kunderne opleve 
historiens vingesus. 
I glasmontren præsenterer bu-
tikschefen og hans personale 
nemlig mindst 18 mærker Cuba-
cigarer, bl.a. ”Cohiba 1966”:

Det er tobak fra 1966, og denne 
Habanos-specialitet var Fidel 
Castros helt egen produktion, så 
man bliver lidt ydmyg, når man 
bliver certificeret til at sælge 
den.
I Odense får også H. J. Hansen 
Vin udmærkelsen til at forhand-
le disse statsanerkendte cigarer 
fra Cuba.
I Danmark er H. J. Hansen  og-
Vinspecialisten i Svendborg  de 
to allerførste, der er certificeret 
Habanos Specialist.

Alt mellem himmel og jord
Hos Vinspecialisten har kunder-
ne adgang til flere end 1600 vine 
i sortimentet. 
Halvdelen af dem er i Svend-
borg-butikken, hvor et klimasty-
ret skattekammer passer på de 
allerstørste vine i verden.
De koster 7000-8000 kr. flasken, 
men du kan også købe seks fla-
sker god vin for 200 kr. 

Vinspecialisten · Korsgade 7 · Svendborg · Tlf. 6221 2211 · svendborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-svendborg.dk

I  S V E N D B O R G

VINSPECIALISTEN I SVENDBORG
Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211

svendborg@vinspecialisten.dk  www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddene gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 31/12-2012

Årets Stjernevin 2012
Et gammelt ordsprog siger, at træerne vokser ikke ind i himlen.  
Den læresætning er nok ikke nået helt til New Zealand endnu…

2009/10 Composite Pinot Noir
Marlborough, New Zealand

Varenr. 1641030909/10 / Normalt 135,-

 5 af 5 STJERNER i www.vinavisen.dk: 
"Super-rødvin med et flot billede af den gode Pinot-drue. 
Her er smæk for skillingen – frugt, syre, krydderi."

 5 STJERNER af Jørgen La Cour-Harbo i 
Nordjyske Stiftstidende: "Et køb, der er værd at køre en omvej efter!"

STJERNE
VINSPRIS

 80,-
SPAR 55,-
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Euro spar

Forretningerne i Svend-
borg og Tved arbejder 
tæt sammen og har 
fælles overordnet bu-
tikskoncept samt fælles 
indkøb, lagerfaciliteter 
og udbringningsservice 
til ældre medborgere, 
institutioner og virksom-
heder i hele Svendborg 
Kommune

Euro Spar forretningerne i Tved 
og på Wandallsvej i Svendborg 
ejes af Arne Petersen, der sam-
men med hustruen Tina Peter-
sen står for den daglige drift af 
afdelingen i Tved. Sønnen Peter 
tager sig sammen med sin kæ-
reste Rikke Hartz af butikken 
på Wandallsvej i Svendborg. De 
to Euro Spar forretninger køres 
efter samme overordnede kon-
cept og er rent geografisk ideelt 
beliggende i forhold til hinan-
den med hensyn til at skabe en 

positiv og gensidigt udviklende 
synergi. 

Kæmpe renovering på  
Wandallsvej
”Efter ti års ansættelse hos min 
far i Tved overtog jeg den 20. no-
vember 2011 sammen med ham 
butikken her på Wandallsvej”, for-
tæller købmand Peter Petersen. 
”I januar 2012 fulgte en kæmpe 
ombygning og renovering af hele 
butikken. Vi holdt lukket i ti dage, 
og alt kom bogstaveligt talt ud af 
forretningen – fra varer til kas-
sesluser og andet inventar. Efter 
renoveringen kunne vi glæde os 
over et nyt, lyst og venligt butiks-
miljø med nyt gulv, nyt inventar, 
ny kiosk, nyt personalerum og 
ny kølemontre. Sidst men ikke 
mindst har flaskeautomaten fået 
en ny og mere kundevenlig place-
ring.” 

På forkant med  
butiksteknologien
”Også på den butiksteknologiske 
front har vi indført en lang række 
moderniseringer – både i Tved og 
på Wandallsvej. Med indførelsen 
af elektronisk hyldemærkning er 
vi er på forkant med den teknolo-
giske udvikling på detailhandels-
området. Elektronisk hyldemærk-
ning giver 100 % sikkerhed for, at 
varens pris på hylden og prisen 
ved kassen er den samme, og der-
med har kunden garanti for at 
have betalt den rigtige pris. Med 
en åbningstid alle dage fra kl. 7-22 
i begge butikker sætter vi sikker-
heden højt. I CASH systemet er en 
effektiv sikkerhedsforanstaltning 

mod røvere og tricktyve, idet alle 
kontanter deponeres i en aflåst, 
sikret værdiboks med indbyggede 
farvepatroner.”

Varekørsel i hele  
svendborg kommune
”Som Euro Spar købmænd mar-
kerer vi os i lokalområdet ved at 
servicere ældre medborgere og 
institutioner med vareudbring-
ning i samarbejde med Svendborg 
Kommune” siger købmand og in-
dehaver Arne Petersen. ”Vi har en 
flåde på fire varebiler og geogra-
fisk dækker vi hele kommunen. På 
månedsbasis foretager vi omkring 
1100 kundebesøg. Logistikken bag 
det hele styres og organiseres fra 
Euro Spar i Tved. En populær si-
deaktivitet er udbringning af øl, 
vand og smørebrød til firmaer. 
Parallelt hermed servicerer vi en 
række kantiner med fødevarer. ”

Rigtige købmænd – en del 
af lokalsamfundet
”Jeg startede som selvstændig i 
Spar kæden for 14 år siden i Tved, 
og i dag er Peter og jeg de sidste 
rigtige købmænd i Svendborg-
området”, afrunder Arne Peter-
sen. ”Alle andre dagligvarefor-
retninger er discountbutikker, 
hvis de da ikke lige ejes af COOP 
eller Dansk Supermarked. Vi er 
rigtige købmænd, fordi vi kan no-
get, andre ikke kan. Som en del af 
SPAR familien smøger vi hver dag 
ærmerne op og giver kunderne en 
god oplevelse. Vi interesserer os 
for vores kunder, og på den måde 
er Euro Spar en levende og dyna-
misk del af lokalsamfundet.”

euro Spar 
Tvedvej 201 · Tved

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 17 71
tved@spar.dk

euro Spar
Wandallsvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 07 71

wandalsvej@spar.dk

 Mandag 07.00 - 22.00
 Tirsdag 07.00 - 22.00
 Onsdag 07.00 - 22.00
 Torsdag 07.00 - 22.00
 Fredag 07.00 - 22.00
 lørdag 07.00 - 22.00
 Søndag 07.00 - 22.00

www.spar.dk
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Forførelse ved Fænøsund

til desserten, passer perfekt til 
restaurantens sarte gule vægge 
og lyseblå himmel. 
Har man først én gang besøgt 
stedet, hvor marsvinefiskerne 
engang trak fangsten i land, er 
man fortabt. Så kommer man 
igen – tilbage til ét af landets 
mest charmerende steder for 
gastronomi og godt selskab.

For enden af Teglgårds-
vej i Middelfart, få 
meter fra Fænøsunds 
stille vand, nær lillebælt, 
åbner den charmerende 
Restaurant Fænøsund dø-
rene til gastronomisk og 
stemningsfuld forførelse. 

Når gæsterne går op af hoved-
trappen til spise- og mødestedet 
på 1. og 2. sal, føres de således 
ind i en tilstand af nærvær og 
gastronomisk nydelse. Med 
bedårende vinduesudsigt til 
guldaldermaleriet, der fortryl-
ler gæsterne få meter væk fra 
Restaurant Fænøsund. 
For 100 år siden blev stedet op-
ført som sommerpensionat af 

fiskeren Johannes Thie-
sen. De nuværende ejere, 
værtsparret Dorte og Ja-
cob Elkjær, har de seneste 
år totalrenoveret restau-
ranten med stor respekt 
for dens oprindelige sjæl.
Derfor fremtræder Restau-
rant Fænøsund i dag som 
en betagende kombina-
tion af restaurant a la no-
stalgisk badehotel – samt 
smagfuldt møde- og kur-
sussted for både virksom-
heder og par.
Da Månedsmagasinet Er-
hverv Fyn besøger Fænøsund, 
når nogle af naturens lækreste 
råvarer ind over det franskin-
spirerede menukort. Forretten 
består af muslingesuppe med 
jomfruhummer og herlig hvid-
vin. Hovedretten af and med 
rødvin fra Californien. Tilsat 
fin betjening.
Maden med vin – og ikke mindst 
den franske version af kølig port 

Restaurant Fænøsund · Teglgårdsvej 100 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 28 38 · www.faenoesund.dk · mail@faenoesund.dk

Grillarrangementer og 
familieportioner fra Nørhavegård

Nørhavegård Catering · eriksholmsvej 4 · Thurø · Svendborg · Tlf. 26 24 76 70 · www.norhavegaard.dk · metteholme@yahoo.dk

som travle familier sætter pris på 
i hverdagen.
Derfor er Mette Holmes tilbud 
med mad ud af huset mandage og 
torsdage gledet godt ned: 
Kunderne bestiller maden dagen 
i forvejen og henter det mellem 17 
og 19 på firmaadressen. Og der 
er taget rigtig godt imod det nye 
tilbud.
 

To gange om ugen sender 
Mette Holme god hver-
dagsmad ud af huset  
– nyheden glider godt ned

Mette Holme er klar til forårets 
konfirmationsfester, men også 
alle livets andre små og store fes-
ter samt firmaarrangementer 

rykker Mette ud til med sine fire 
store grill.
Hun griller økologisk kød året 
rundt, laver spændende hjemme-
lavede salater og putter også det 
hjemmelavede brød på grillen.
På hver grill er der plads til kød til
200 munde.
»I højsæsonen har jeg 10 hjælpere,
så vi kan lave de helt store firma-

sommerfester. Vi kommer flere 
timer før og forbereder det hele 
hos kunden, så hele buffét’en er 
frisklavet.«
Også forretter og desserter fra 
Nørhavegaard Catering er popu-
lært.
God hverdagsmad, der har fået 
et frisk pust af krydderurter og 
spændende råvarer. Det er noget, 
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Tid til overskud på 
Christiansminde

ønsker samtidig med, at det bliver 
en del af den overordnede plan-
lægning.
Området har i flere århundreder 
tiltrukket rejsende på grund af den 
skønne beliggenhed og de mange 
termiske kilder, og det fik sit navn 
efter et besøg af Prins Christian 
Frederik (senere Christians den 
8.) i 1830. I dag har man genåbnet 
de gamle kilder, og vandet flyder 
nu i Christiansmindes spring-
vand. Man leger ligeledes med tan-
ken om at bruge det som kildevand 
på flaske på et tidspunkt, fortæller 
Holger Brodersen.
Det sydfynske spisekammer er 
utroligt rigt og mangfoldigt, no-
get vi bliver mindet om dagligt, 
når vi kører gennem og forbi grøn-
ne marker med kvæg til kæmpe 
kirsebærplantager på vej til og fra 
arbejde. Det giver os overskud og 
glæde at tilbyde vore gæster det 
bedste fra lokale leverandører og 
dermed medvirke til en bæredyg-
tig produktion på Sydfyn.
For gæster giver den tætte kon-
takt til de lokale producenter og 
leverandører også en mulighed for 
en spændende pause, hvor man 
kan komme ud og besøge de lokale 
producenter og leverandører, eller 
de kan gæste Christiansminde for 
at fortælle om samarbejde i lokal-
samfundet. 

Læs mere om de unikke møde- 
og konferencefaciliteter på www.
christiansminde.dk 

Sydsiden af det smukke 
Sydfyn, omkranset af 
grønne græsmarker, 
økologiske arealer med 
grøntsager og gamle 
frugtplantager ligger 
Christiansminde.

Beliggenheden helt ud til vandet 
og udsigten over det Sydfynske 
Øhav og Svendborg Sund er en 
oplevelse værd i sig selv. Men det 
er især udbuddet af faciliteter, 
og det væld af aktiviteter i den 
pragtfulde natur, der omgiver 
stedet, som gør det til et ideelt 

valg for landets mødebookere og 
festarrangører. 
Christiansminde er ikke bare et 
førsteklasses hotel med fire stjer-
ner, men et mindre resort med 
femstjernede møde- og konference-
faciliteter, restauranter, loungé s 
og ekstra store værelser med te-
køkken. Her er højt til loftet og fo-
kus på hygge og god mad, med en 
stor forkærlighed for lokale sæson-
varer, som hentes lige i nabolaget. 
”Et resort som oser af overskud, 
tid til tanker og med en ambition 
om at være landets bedste”, fortæl-
ler direktør Holger Brodersen, som 
glæder sig til, sammen med det nye 
team på Christiansminde at løfte 
arven efter mange års traditioner 
for at mødes på Christiansminde. 
Siden tidernes morgen har Christi-
ansminde været et af Danmarks 
populære udflugtsmål. Først var 
det til dans, forlystelse og rekreati-
on, som stedet var kendt for, siden 
blev det udvidet med bespisning, 
møder og i nyere tid som national 
uddannelsescenter og ferie/konfe-
rencehotel. 

Faktisk er en stor del af de men-
nesker, som har været med til at 
opbygge det arbejdsmarked, som 
vi har i dag – trænet og skolet på 
Christiansminde. 
Overskud er meget sigende for 
stemningen på stedet, og det er 
noget, der skinner igennem.  Uan-
set om man nyder aftensolen og 
udsigten fra en af de nyrenove-
rede suiters terrasser kun et sten-
kast fra vandkanten, på den store 
balkon, eller om man befinder sig 
i de rummelige møde- og selskabs-
faciliteter. 
Her er altid plads til samvær 
under uformelle former og til at 
indrette en ekstra arbejdsplads, 
når man er nødt til at være væk 
fra en travl hverdag. Naturens 
rigdomme med store grønne om-
råder, løbe- og vandrestier, sko-
ven og vandet helt tæt på, giver 
én en helt særlig fornemmelse af 
overskud. Erfaring med drift af 
moderne hotel, møde- og restau-
rantfaciliteter giver overskud hos 
medarbejderne til at lytte til de 
behov, gæsterne har og til deres 

Christiansmindevej 16 · Svendborg
Tlf . 62 21 90 00 · www.christiansminde .dk

booking@christiansminde .dk
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Entreprenør J. Clausen

tiden. En stor aktivitet netop nu 
er vintertjeneste med rydning af 
tilkørselsveje og parkeringsare-
aler for firmaer, boligforeninger 
og private. Her råder vi over to 
sneplove, en traktor med kost og 
to rendegravere. Entreprenør J. 
Clausen beskæftiger året rundt 
mellem tolv og seksten medar-
bejdere med sæsonudsving.”  

Med købet af Rytterhaven 
14 har det svendborgen-
siske entreprenørfirma 
udvidet sit samlede 
virksomhedsareal med 
omkring 600 m2 hal, så 
traktorer, skurvogne og 
andet materiel nu står 
samlet under samme tag 
i vinterhalvåret 

”Som noget helt ekstraordinært 
har de milde temperaturer i vin-
terens første del betydet, at vi i 
december/januar har kunnet løse 
en del udendørs opgaver”, for-
tæller administrerende direktør 
Henning Klit Hansen. ”I kraft 
af det milde vejr har perioden 
blandt andet budt på en række 
renoverings- og ledningsopgaver 
for Svendborg Vandforsyning. 
På det seneste har vi leveret en 
del gravearbejde til Svendborg 
Fjernvarme i forbindelse med 
udbedring af ledningsbrud som 
følge af de pludselige frostgra-
der. Netop nu har vi i samar-
bejde med Tonny Madsen A/S 
to mand fast beskæftiget med 
indvendigt nedbrydningsarbejde 
omkring Rosengård Centrets 
udvidelse.” 

Flere bolde i luften
”Ledningsarbejde er vores pri-
mære speciale. Vi har licitation 

på ledningsbrud og i kraft af 
vores gode, stabile og omstil-
lingsberedte medarbejdere kan 
vi stå klar indenfor en time. 
Kundekredsen spænder fra 
Sydfyns El, Svendborg Vand og 
Svendborg Fjernvarme til en 
lang række lokale vvs og el fir-
maer og privatkunder. Vi laver 
en del huskloakker samt vand-
stik og belægningsarbejde af en-
hver art. Hos os skal man kunne 
holde flere bolde i luften – hele 

entreprenør J. Clausen · Rytterhaven 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 34 90 · kontoret@jclausen.dk · www.jclausen.dk

hårdt brug for mere plads, og det 
har vi nu fået. Her på Tværvej 
råder vi over omtrent dobbelt så 
meget plads som før, og så er vi 
tilmed rykket tættere på cen-
trum og de store indfaldsveje. 
Samtidig er Lindas Malerfirma 
blevet en del af et mindre erh-
vervscenter med de kendte fir-
maer Guldfeldt og Bravida som 
nærmeste naboer. Det har været 
superdejligt at kunne tage vores 
nye lokaler i brug, og vi nød at 
hilse på kunder, forretnings-
forbindelser og venner af huset 
ved den hyggelige og velbesøgte 
åbningsreception, der lød af sta-
belen fredag den 24. februar.”

1. januar flyttede det 
alsidige malerfirma ind 
i 180 m2 nyrenoverede 
og centralt beliggende 
lokaler på Tværvej 27 b i 
Svendborg. Hermed op-
nåede firmaet en længe 
tiltrængt udvidelse af 
lokalekapaciteten. 

”Lindas Malerfirma betjener en 
bred og varieret kundekreds af 
både privat- og erhvervskunder”, 
fortæller indehaver Linda 
Hansen. ”Vi løser alle til faget 
hørende opgaver såvel ude som 
inde. Ingen opgave er for lille og 
kun få er for store. I erhvervs-
sammenhæng har vi netop fær-
diggjort malingen af en produk-
tionshal til et smedefirma. 
Geografisk dækker vi hele Syd-

fyn plus øerne. Blandt vores 
kommende projekter er mal-
erarbejdet på en nyetableret 
gårdbutik på Strynø.  I løbet af 
foråret er det planen at udvide 
medarbejderstaben, der udover 
mig selv tæller min gode kollega 
Dorthe Weiskvist, med en lær-
ling. Vi sætter en ære i at levere 
kvalitet i arbejdet og er meget 
fleksible med hensyn til at afse 
den nødvendige tid til løsning 
af hasteopgaver. Som medlem af 
Danske Malermestre har Lindas 
Malerfirma tjek på det faglige, 
og når det gælder vores måde at 
kommunikere på, er det vigtigt 
for os på at have en god, afslappet 
og humoristisk omgangstone.” 

Dobbelt så meget plads 
”Beslutningen om at flytte til nye 
lokaler udløstes først og frem-
mest af det faktum, at vi havde 

lindas Malerfirma - Tværvej 27 b - 5700 Svendborg - Tlf.: 22 77 91 48 - e-mail: lindasmalerfirma@gmail.com

Lindas Malerfirma 
– ny central beliggenhed
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Genknus 2 i Ringe 
er kommet godt i gang

jern, pap, sten tegl m.m. Ring for en 
uforbindende snak med Mark Mad-
sen på 40 36 14 23 og få nærmere 
informationer om priser m.m.” 

Naturligt sammenhængende 
virksomheder 
”Genknus 1 og 2 samt de øvrige 
afdelinger af Tonny Madsen A/S 
er naturligt sammenhængende 
virksomheder. Beton, træ og tegl 
fra Tonny Madsen A/S forskellige 
nedbrydningsprojekter behandles 
af genknusestationerne. Derudover 
modtager firmaet kommunens gen-
brugsaffald samt fra en lang række 
entreprenører og vognmænd, fra 
hele Fyn.” 

70% genbruges
”Genknus 2 i Ringe beskæftiger to 
mand med håndtering og sortering 
af alle tørre affaldstyper”, fortæller 
indehaver Tonny Madsen. Vi spæn-
der fra beton, tegl og stort brænd-
bart til bygningsaffald. Omkring 
70 % af den samlede affaldsmæng-
de genbruges - heriblandt jern og 
andre metaller samt træ, plastik 
og pap, der hovedsageligt leveres 
af entreprenør og vognmandsfor-
retninger.” 

To afdelinger,  
en administration 
”Vi har store forventninger til Gen-
knus 2, hvor alle processer nu kører 
for fuld kraft - samlet i en kæmpe 
hal. Samtlige data om de indlevere-
de / udleverede materialer koordi-
neres elektronisk og sendes direkte 
til administrationsafdelingen på 
Skotlandsvej i Svendborg, hvor vo-
res dygtige og servicemindede med-
arbejdere hele tiden er parat med 
relevant info og praktiske oplysnin-
ger til vognmænd og entreprenø-
rer”, afrunder Tonny Madsen.

efter overtagelsen af mod-
tagestationen og genknu-
sepladsen på industrivej 
i Ringe fulgte et større 
oprydningsarbejde. i dag 
er en helt ny virksomhed 
etableret. Den køres efter 
samme principper som den 
succesfulde Genknus 1 i 
Svendborg

”Vi har haft nok at se til med hen-
syn til oprydning efter vores over-
tagelse af den lokale modtagesta-
tion og genknuseplads her i Ringe”, 
fortæller dgl. leder Mark Madsen, 
hvis far Tonny er indehaver af Gen-
knus 1 i Svendborg og Genknus 2 i 
Ringe. ”Vi har fået styr på tingene, 
og udover den rå oprydning har 
vi blandt andet lagt fliser og støbt 
gulv i hallen. Det været en lang og 
krævende proces, men nu har de 
fleste af vores potentielle kunder 
opdaget, at genknusepladsen har 
fået nye ejere, og det betyder, at vi 
kan glæde os over at være kommet 
rigtigt godt i gang.” 

Jern og metal mod kontant 
afregning
”Som noget nyt har Genknus 1 og 
2 pr. 1. februar 2012 fået autorisa-
tion til modtagelse af jern og metal, 
som alt efter kvaliteten afregnes til 
aktuel dagspris på markedet. Om-
kring modtagelse af større mæng-
der kan vi tilbyde gratis rådgiv-
nings og afhentningsservice. Vi er 
på forkant med udviklingen på hele 
genbrugsområdet og er gerne be-
hjælpelige med gode råd og vejled-
ning i forbindelse med bortskaffelse 
af større mængder plastik, træ, 

Tonny Madsen A/S · Tlf. 62 22 14 14 · kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk · www.genknus.com 
Genknus Fyn 1 · Heldagervej 13 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 13 14 14 

Genknus Fyn 2 · industrivej 63 · 5750 Ringe 

Åbningstider: Mandag-torsdag: 06.00-16.00 · Fredag: 06.00.15.00 

A
/S
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Vi tilbyder de syd fynske 
bilister et fuldt opdateret 
produkt- og ydelsessorti-
ment indenfor bilpleje og 
SMART repair

Indehaver Allan Andersen fortæl-
ler: ”Jeg startede i 2006 som fran-
chisetager i ChipsAway-kædens 
Svendborg-afdeling. Da mulig-
heden for at åbne en selvstændig 
afdeling af APJ Paint viste sig 
sidste år, slog jeg til. Hvad tilbuds-
givning angår, afgiver jeg faste og 
bindende reparationstilbud. En 
skade repareres typisk indenfor 
få timer, og det betyder, at 95% 

af kunderne får deres bil retur 
samme dag.” 

sMART
”APJ Paints primære aktivitets-
område er udbedring af mindre 
lakskader. Denne type skader be-
handles efter en bestemt reparati-
onsmetode kaldet SMART – dvs. 
Small to Medium Area Repair 
Technique. Opgaverne spænder 
fra stenslag i forruden over ridser 
i karosseri og fælge til skrammer 
og mindre huller i instrumentbord 
og sæder. 

Fra yderst til inderst
”Et andet speciale er interiør-
skader, som er et nicheområde, 

hvor APJ Paint har stor eksper-
tise – både når det gælder biler 
og lystbåde. Eksempelvis kan jeg 
slette sporene efter kosmetisk 
skæmmende skruehuller fra gam-
le monteringer og brændemærker 
fra cigaretter. Jeg mestrer de fleste 
overfladetyper – fra læder og stof-
sæder til loftsbeklædning og vinyl-
overflader. 

En økonomisk fordel
”Kundegruppen fordeler sig 50/50 
mellem erhvervs- og privatkunder. 
Blandt erhvervskunderne er en 
del autoforhandlere. I dette regi 
er typiske arbejdsopgaver udbed-
ring af mindre skader og generel 
klargøring til salg. Ofte er det en 

rigtig god forretning for den pro-
fessionelle kunde at udlicitere sine 
reparationer til mig. APJ Paints 
storkøbsfordele kommer alle kun-
der direkte til gode – erhvervsdri-
vende såvel som private.”

Mange penge at spare
”En skadekategori, hvor der kan 
spares mange penge, er flækkede 
kofangere. En kofanger kan som 
regel repareres for få tusinde kro-
ner, 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, familiemedlem-
mer og kolleger. Det er den bedste 
reklame, man kan tænke sig. En 
populær sideaktivitet er salg af 
professionelle kvalitetsprodukter 
til pleje af alle bilmærker, cam-
pingvogne og både. Alle interesse-
rede er velkomne til at kigge ind på 
Dronningemaen 80 i Svendborg.” 

Kvalitet, hurtighed 
og effektivitet

www.apjpaint.com
Tlf. 20 34 24 94

Skal du blive i efterlønnen eller ej? Aftal et møde med Andelskassen i dag og 
find ud af, hvordan din økonomi ser ud i morgen.

Giv os et ring, så finder vi en time til dig så hurtigt som muligt.

Det Gule Pakhus · Havnepladsen 3b · 5700 Svendborg
Telefon 87 99 53 80 · www.andelskassen.dk

Pension

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Hvad plejer du
at tjene i timen?
En time med os om de nye efterlønsregler 
bliver muligvis dit livs bedste timeløn.
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Førstehjælp til vinter-trætte biler

Det åbne værksted giver således 
mulighed for at få tjekket bilen, 
der for øjeblikket udsættes for 
en belastning, der langt oversti-
ger en normal dansk vinter.
Specialuddannede teknikere står 
klar til at give alle Volkswagen 
bilister et gratis tjek, som om-
fatter alle dele, der er vigtige for 
sikkerheden. Desuden bliver kø-
ler-, bremse- og sprinklervæske 
samt olie tjekket - og der fyldes 
efter, hvis det er nødvendigt. 

Forkæl din Volkswagen
- Livet er ekstra hårdt for biler-
ne på de danske landeveje, for-
klarer Flemming Wilhelmsen, 

der er ansvarlig for det store nye 
Volkswagen og Škoda værksted 
på Englandsvej 1 I Svendborg.
- Vores klima betyder, at især 
hjul og bremser bliver hårdt be-
lastet. Selvom en Volkswagen er 
en robust sag, afhænger dens 
levetid af, hvor godt der bliver 
passet på den, forklarer han.

Mini-messe på  
Englandsvej
Det er ikke kun på værkstedet, 
der sker noget 3. og 4. marts. 
I salgsafdelingen er alle sejl 
sat til premieren til den alle-
rede meget roste lilleput fra 
Volkswagen – up! 

Der afholdes åbent hus og mini-
messe, hvor en række virksom-
heder fra Svendborg og omegn 
udstiller og har en masse for-
skellige tilbud til de besøgende. 
For eksempel stiller Byens Bil-
pleje op og giver gode råd til 
forårsklargøring af bilen. Der 
vil blive mulighed for at disku-
tere finansiering og til at få tips 
og idéer til energibesparelser i 
hjemmet

Gavekort og lækkerier 
Den kendte TV-kok Claus Holm 
er med til at sætte kulør på 
weekenden. Carepoint Svend-
borg udlodder 2 gavekort på 
hver 10.000 kroner fra Sans & 
Samling Gastronomi blandt alle 
kunder, der prøvekører den nye 
Volkswagen up!

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S · Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 15 05 · hhv@carepoint-svendborg.dk

www.carepoint-svendborg.dk

Carepoint Svendborgs nye bilhus på englandsvej 1 åbner værkstedet, når huset  
holder åbent hus for Volkswagens nye lille kæledægge up i weekenden 3. og 4. marts.

Skal din bil serviceres? 

– så er vi klar med

eksperterne til at tage sig 

af din Volkswagen og Škoda 

i vores nye specialiserede 

værksted.
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Energi til mere

•  Projektering og gennemførelse 
af bygge- og anlægsprojekter

• Bygherrerådgivning
•
•
 Statiske beregninger
 Energirammeberegninger

bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A
5500 Middelfart

– din bygge- og energirådgiver
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bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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– din bygge- og energirådgiver

BSO Rådg. ingeniører 
ApS leverer videnbaseret 
og kompetent rådgivning 
inden for byggeri – fra 
idé til færdigt projekt

Med klare linjer tilbage til 1966 
viderefører ingeniør og indehaver 
Bjarne Sørensen, BSO Rådg. In-
geniører, i dag Middelfarts æld-
ste ingeniørfirma med moderne 
videnbaseret rådgivning inden 
for både tidstypisk byggeri og re-
novering af ældre bygninger. 

solcelleanlæg på skole
- En af vores spændende opgaver 

lige nu er forarbejdet til et nyt 
solcelleanlæg på Lillebæltsskolen 
i Middelfart. Kommunen her ved 
Lillebælt er jo en grøn kommune, 
og derfor passer det her udfor-
drende projekt så godt til Mid-
delfarts profil, forklarer Bjarne 
Sørensen.
BSO Rådg. Ingeniører er nu i 
gang med en mere konkret be-
skrivelse af projektet. Der er tale 
om en langtidsinvestering for 
kommunen, hvor gevinsten er 
mere eller mindre selvforsyning 
af strøm på skolen. Tidsplanen er 
dog endnu ikke fastlagt.

spændende perspektiv
– Solceller er det nye sort. Den 
nyeste teknologi betyder, at sol-
celler giver større effekt end tid-
ligere. Samtidigt er de blevet bil-
ligere at producere og investere i. 
Dermed er der meget spændende 
perspektiver i sådanne moderne 
og effektive anlæg på eksempel-
vis skoler. Anlæg der også giver 
mulighed for at sælge oversky-

dende strøm, fortsætter Bjarne 
Sørensen.

Gammelt baghus
Et godt eksempel på et helt andet 
projekt hos BSO Rådg. Ingeniø-
rer, der alligevel har den grønne 
tanke med, er renovering og ind-
retning af et gammelt baghus i 
bindingsværk. Baghuset ligger i 
tilknytning til et byhus på gåga-
den Algade i Middelfart.
– Her er det en spændende ud-
fordring at kombinere moderne 
isolering med gammel byggeskik. 
Der skal bl.a. tages stort hensyn 
til nødvendig udluftning af kon-
struktionerne, slutter Bjarne Sø-
rensen, BSO Rådg. Ingeniører.

Alt hvad du tænder på 

www.el-salg.com

Recke-El ApS
Stationsvej 54 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 10 18 · Tlf. 62 26 35 18
mail@recke-el.dk · www.recke-el.dk

VI ER ALTID KLAR AT TIL LØSE DINE
INSTALLATIONSOPGAVER

vi løser større og mindre installa-
tions- og konstruktionsopgaver i 
nybyggeri og renovering for 
erhvervsvirksomheder, landbrug 
og private. vi kan altid beregne 
uforpligtende tilbud og du kan 
bestille, hvad der passer til dine 
ønsker og behov.
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Krisen skinner på 
VVs Comfort sydfyn

tænker ikke så meget i konkur-
rence eller konkurrenter. Vi tæn-
ker i kvalitet og er prisbevidste, 
siger Per Hybel.

De i alt 28 medarbejdere hos VVS 
Comfort Sydfyn på Tåsinge lig-
ger vandrette i denne kolde tid.
Finanskrisen eksisterer nemlig 
ikke her. Der er stor efterspørg-
sel bl.a. på solcelleanlæg: Vi 
installerer solcelleanlæg på op 
til 6000 KW pr. år, og vi har ud-

dannet personale til at sætte det 
op og vedligeholde det, fortæller 
indehaver, Per Hybel.
Solcelle-panelet, REC Peak Ener-
gi, som firmaet installerer, er lige 
blevet kåret til verdens bedste: 
Jeg er ikke i tvivl om, at fremti-
den ligger i solcelleanlæg. Hvor 

familier før havde travlt med at 
få lavet badeværelser, tænker de 
nu i energibesparende anlæg. De 
vil spare på strømmen, så vi har 
travlt med at montere og instal-
lere solcelleanlæg.
Der er altså bud efter firmaet: 
Solcelleanlæg er fremtiden. Vi 

Bregningevej 1B · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62 51 12 44 · Mobil 28 19 49 19
www.vvscomfortsydfyn.dk · ph@vvscomfortsydfyn.dk

 

Verdens førende solcelleanlæg venter på dig – 28 medarbejdere ligger vandret 
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udvikling Fyn A/s vil skabe vækst

Læs mere på www.udvilingfyn.dk

Den nye erhvervs- og 
turismeorganisation Ud-
vikling A/S har knap 8 ud 
af 10 fynboer bag sig og 
vil sætte gang i hjulene i 
Svendborg og på resten 
af Fyn i samarbejde med 
det lokale erhvervsliv.

Etableringen af Udvikling Fyn 
A/S er første kapitel i et nyt fynsk 
eventyr, men til forskel fra de tradi-
tionelle fortællinger er der så godt 
som ingen prinsesser, trolde, stok-
roser og bindingsværksidyl med i 
den nye version.
”Selv om vi fynboer er stolte af na-
tionaldigteren, slottene, herregår-
dene og kønne fynske natur, skal 

vi fremover arbejde hårdt, systema-
tisk og resultatorienteret for at øge 
væksten på Fyn, hvor den økonomi-
ske virkelighed langt fra er rosen-
rød,” siger direktør for Udvikling 
Fyn A/S, Mads Graves Larsen.
Men der er heldigvis også positive 
elementer på Fyn, og de var med 
til at overbevise fem store og folke-
rige kommuner – heriblandt Svend-
borg – om, at Fyn har potentialet 
til vækst, og at de muligheder kun 
kan forløses ved at forene kræfter-
ne på erhvervsområdet og indenfor 
turismen.
Derfor gik Assens, Faaborg-Midt-
fyn, Odense, Nyborg og Svendborg 
kommuner sidste forår sammen 
med de lokale erhvervsforeninger 
og turistorganisationer – heri-
blandt Turistforeningen for Sydfyn 
- om fremover at koordinere indsat-

sen i den nye organisation, Udvik-
ling Fyn A/S.
”Det havde selvfølgeligt været opti-
malt, hvis alle kommuner var med 
fra første dag, men de fem nuvæ-
rende kommuner i samarbejdet er 
heldigvis så folkerige, at Udvikling 
Fyn A/S allerede har 77 procent af 
alle fynboer bag sig,” siger Mads 
Graves Larsen og fortsætter:
”Visionen for organisationen er 
klar: Udvikling Fyn A/S vil være 
Danmarks stærkeste erhvervs- og 
turismeorganisation til glæde både 
for campingpladsen på Tåsinge, 
virksomheden i Erhvervsområde 
Øst og fabrikken i Kirkeby.”
Udvikling Fyn A/S vil skabe en ny 
fortælling - et nyt eventyr - om Fyn 
som et attraktivt sted at bo, gæste 
og drive virksomhed.
Og det er ganske vist!

Forskerparken 10C · 5230 Odense M · Tlf. 63 75 95 00 · www.udviklingfyn.dk · jgav@udviklingfyn.dk

Ring for et 
uforpligtende tilbud, 
for netop dit 
byggeprojekt!

Tværvej 25 · 5700 Svendborg 
Tlf. 6321 1260 · www.bravida.dk

el · vvS · venTilaTion
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sTARK starter søndagsåbent

STARK anbefaler også meget 
gerne håndværkere til de kunder, 
der har brug for det.
Èn kunde, èn konto. er en af de 
mange serviceydelser STARK 
tilbyder, og med 95 forretninger 
fra tre medarbejdere og op til 
100 fordelt over hele Danmark er 
der meget fleksibilitet i at vælge 
STARK.
Hos STARK står de tidligt op. 
Dørene i Rudkøbing på Bellevue 
5B åbner kl. 6.45, mens de er 
klar til at yde råd og vejledning i 
Svendborg fra kl. 6.30.
Begge steder er der åbent til kl. 
17 på hverdage.

STARK i Rudkøbing og 
Svendborg håber med 
søndagsåbne døre fra 
april at få endnu bedre 
tag i privatkunderne

Foråret er på vej, og med foråret 
vågner også vores lyst og trang til 
at bygge et nyt både ude og inde. 
Det vil trælastgiganten STARK 
gerne hjælpe til med. 
Derfor er der søndagsåbent i både 
STARK Rudkøbing og STARK 
Svendborg med start palmesøn-
dag, 1. april fra kl. 10 til kl. 14.
STARK holder også åbent på hel-
ligdage, og de nye tider her gæl-
der over hele landet.
Flere og flere vælger i dag at re-
novere på grund af finanskrisen. 
Salget af huse er gået i stå, og så 
vælger man i stedet at gøre no-
get ved det, man har. Vi håber 
meget, at vi kan gøre det endnu 
mere spændende at være privat-
kunde i STARK, siger trælastdi-
rektør Martin Løhde Andersen, 
STARK Svendborg.

Råd er gratis
Sammen med kollegaen hos 

STARK Rudkøbing, Leif Johan-
sen er han og alle medarbejderne 
klar til at hjælpe både privatkun-
der og erhvervskunder til de rig-
tige løsninger.
STARK-kæden tilbyder gratis 
råd og vejledning uanset om det 
er småt eller lidt større, kunden 
er interesseret i.
STARK SelvByg har faktisk en 
færdig ”pakke” til private, der 
ønsker et være deres egne byg-
herrer.
STARK er markedets førende le-
verandør af byggematerialer til 
professionelt byggeri.
Vi har masser af erfaring både 
med planlægning, materialevalg 
og logistik. Og nu stiller vi alle 
vores kompetencer og service-
ydelser til rådighed for alle pri-
vate, siger Martin Andersen.
Vi vil meget gerne hjælpe pri-
vatfamilierne så tidligt som mu-
ligt i forløbet, så de får de råd 

og den vejledning, som de har 
brug for.

Lyse lokaler
For godt tre år siden flyttede 
STARK Svendborg fra en by-
adresse til Rødeledsvej 99 i 
Svendborg.
Her har det godt 6000 kvm. byg-
gemarked en kolossal stor synlig-
hed ud til Ring Nord.
En masse parkeringspladser, 26 
kompetente medarbejdere på 
hver deres felt og en ny stor åben 
og lys butik er klar til kunderne.
Vi har alt på lager, hvis man vil 
bygge et nyt hus, og alle råd er 
gratis. Det koster ikke noget at 
spørge.
STARK Rudkøbing og STARK 
Svendborg fører de produkter, 
som de professionelle håndvær-
kere bruger. 
Det betyder, at der er kvalitetsva-
rer på alle hylder.

STARK Svendborg · Rødeledsvej 99 · 5700 Svendborg · Tlf. 82 52 58 00 · ma.svendborg@stark.dk

STARK Rudkøbing · Bellevue 5B · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 10 45 · info.rudkoebing@stark.dk

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

 w
w

w
.s

ta
rk

.d
k



30

Vejstrup Blik – VVs A/s
levering og installation af solcel-
leanlæg af det gennemprøvede 
kvalitetsmærke Canadian Solar. 
Allerede nu markerer solcellean-
læg sig stærkt i forbindelse med 
moderne energiløsninger, og der 
er ingen tvivl om, at de med en 
gennemsnitlig tilbagebetalings-
tid på tolv år vil blive en fast del 
af fremtidens energiprofil. Med 
kombinationen jordvarme og sol-
celleanlæg nærmer man sig en 
energimæssig nulløsning. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for nærmere info om 
vores mange aktiviteter. Ingen 
opgaver er for store eller for små 
og løses til alle kunders tilfreds-
hed.”

”Omkring energioptimering, væl-
ger en stor del af vores kunder 
at udskifte deres ældre natur-
gaskedler med moderne anlæg 
med nye kondenserende kedler, 
hvor al gassens energi udnyttes 
optimalt”, fortæller indehaver Mi-
chael Larsen. ”I 2011 udskiftede 
vi over 100 kedler, og det har givet 
hver kunde en besparelse på var-
meregningen på 20-30 %. Afhæn-
gigt af anlæggets størrelse vil der 
i gennemsnit være en tilbagebe-
talingstid på maksimalt otte år. 
Endnu større bliver den forholds-
mæssige besparelse for de kun-
der, der vælger at gå fra oliefyr til 
moderne naturgasanlæg, hvilket 
er en populær løsning i forbin-

delse med energioptimering. To 
af vores kørende montører er fast 
beskæftiget med eftersyn, vedli-
gehold og reparation af naturgas 
og oliekedler. Til bibeholdelse af 
optimal ydeevne, betaler det sig at 
få efterset og renset sin olie eller 
naturgaskedel en gang om året.”

Jordvarme og solceller er  
de nye tiltag
”Jordvarme er en fremragende 
og billig energiløsning, som i for-
bindelse med større renoveringer 
og nybyggeri er på hastig frem-
march. Vi forhandler kvalitets-
anlæg fra Danfoss. Som noget 
nyt har vi indledt et samarbejde 
med et el-firma og kan nu tilbyde 

Vejstrup Blik - VVS A/S · Tiselholtvej 6 · 5882 Vejstrup · Tlf. 62 28 11 38 · post@vejstrupblikvvs.dk · www.vejstrupblikvvs.dk

Den sydfynske blikken-
slager og vvs-virksom-
hed servicerer en bredt 
sammensat kreds af 
privat- og erhvervs-
kunder og arbejder all 
round indenfor faget. 
På energiområdet ska-
ber naturgas, jordvar-
me og solfanger/solcel-
leanlæg stor aktivitet

Dansk mester på gulv
Tæppeland Svendborg 
klarer såvel store som 
små opgaver i tæpper, 
laminat, linoleum, træ- og 
vinylgulve plus gardiner.

Danmarks førende detailkæde in-
den for gulve og tæpper på udvalg, 
pris, rådgivning og service. Tæp-
peland Svendborg bidrager til vi-
sionen for Tæppeland med flotte og 
slidstærke løsninger til erhvervs-
kunder i alle størrelser.
– Næsten uanset opgaven står 
Tæppeland Svendborgs erfarne 
personale og dygtige montører 
klar med hjælp til vores erhvervs-
kunder med netop den løsning, 
der opfylder deres behov. Vores 
erhvervskonsulenter, Flemming 

Knudsen, Sebastian Olesen og 
undertegnede har mellem 10 og 
40 års erfaring, fortæller afde-
lingsleder Arne Lynge, Tæppeland 
Svendborg. 
Tæppeland Svendborg er én blandt 
landets 28 Tæppeland-butikker, 
der leverer behageligt og flot inde-
klima til markedets bedste priser.
De private kunder er selvfølgeligt 
heller ikke glemt. Her tilbyder 
Tæppeland Svendborg blandt an-
det at komme på visit i hjemmet, 
hvor konsulenten opmåler gulvet 
og giver et uforpligtende tilbud – 
uanset det gælder væg til væg tæp-
per eller gulve.
Her er det også værd at notere, at 
flere nye tæppetyper medfører et 
bedre indeklima. Foruden at de 
naturligvis giver hjemmet et flot 
og smart løft.

Tæppeland Svendborg · Vestergade 167 · 5700 Svendborg · Tlf. 88 33 43 50 · www.taeppeland.dk · svendborg@taeppeland.dk

Fra venstre Sebastian, Arne og Flemming
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strømlinet virksomhed

også ofte tager overarbejde i 
weekenderne, hvis der er brug 
for det. 
Ikke bare kunden er i centrum. 
Det er efteruddannelse også:
Vi har mindst 14 dages efterud-
dannelse om året, uanset om vi 
har travlt. Det er nødvendigt, 
hvis vi skal være med fremme, 
siger Flemming Eilsø.

el-Gården Svendborg A/S 
flytter sammen med  
Sydfyns elforsyning til 
topmoderne firmakom-
pleks til oktober.  
Kunderne og efter-
uddannelse af medarbej-
derne er i centrum.

Siden 5. august 1941 har el-mon-
tørerne og el-installatørerne fra 
El-Gården Svendborg A/S bl.a. 
trukket ledninger på lofter, i stu-
er og under gulve.
Bilerne er i de seneste år kørt 
ud fra Fåborgvej 66 i Svendborg, 
men til oktober er det fra Fåborg-
vej 44 for enden af motorvejen i 
Svendborg, det sker.
Sydfyns ældste el-installations-
firma flytter nemlig med moder-
selskabet, Sydfyns Elforsyning, 
til et nyt kontor-flagskib, så selv 

om firmaet har passeret de 70 år, 
er der stadig masser af energi.
Vi har kunden i centrum, så vi 
har en omvendt pyramidestruk-
tur, hvor chefen er nederst i or-
ganisationen, lyder det fra Flem-
ming Eilsø, afdelingsleder.
Han har siddet i chefstolen i knap 
fem år og været med at holde en 
udvikling i gang. 
For halvandet år siden, hvor fi-
nanskrisen for alvor slog igen-
nem, prioriterede vi om og tilret-
tede vores strategi. Vi valgte at 

sætte endnu mere fokus på det, vi 
er gode til. Vi valgte at være mere 
opsøgende. Telefonen ringer ikke 
bare af sig selv. Vi skal selv skabe 
firmaet. Det næste halve år er or-
drebogen godt fyldt op, men der 
er altid plads til nye kunder.
Vi er meget opmærksomme på, 
at vi skal have tid til hr. og fru 
Danmark. Kundepleje står øverst 
på vores liste.

Fleksible arbejdsdage 
At få lagt fibernet ned og ud er 
én af de store opgaver på ordre-
listen. 
At få skiftet målere ud ligeså. Og 
kunder fra industrien står side 
om side med de private.
Vi arbejder målbevidst med den 
alternative energi. Solceller, var-
mepumper og vindmøller er vejen 
frem, og fremtiden er spændende.
Det, der gør jobbet spændende er 
bl.a., at man kan have planlagt 
en hel uge:
En akutopgave kan ændre det 
hele, så vi skal hele tiden have 
fingeren på pulsen, siger Flem-
ming Eilsø.

Efteruddanner sig
Medarbejderne er selvstændige 
og fleksible. 
De styrer selv deres arbejdsdag, 
så har de behov for at fordele de 
37 timers arbejde på fire dage, 
gør de det.
Firmaets motto er ”Nærhed og 
kvalitet”, og medarbejdernes 
motto er ”frihed under ansvar”. 
Jeg har meget dygtige folk, der 

el-Gården Svendborg A/S
Fåborgvej 66

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 04 45

www.el-gaarden.sef.dk

Afdelingsleder 
Flemming eilsø

fej@elgaarden.co.dk

el-Gaarden Svendborg A/S 
har i alt 23 medarbejdere, 

fordelt på 
en kontorassistent, 
to overmontører, 

14 elektrikere, 
fem lærlinge 

og en afdelingsleder

- nærhed og kvalitet

gårdenel
SVENDBORG A/S
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Vi glæder os til at være 
en del af jeres løsning

”Alle kan finde de lavthængende 
frugter, men vi rækker højere” 
fortæller indehaver Thomas Uwe 
Jørgensen. ”Med udgangspunkt i 
den aktuelle situation, strategi og 
økonomi leverer vi gennemarbej-
dede løsninger der møder den en-
kelte kundes ønsker og behov. Vore 
løsninger starter med en analyse af 
aktuelle forhold, og inkluderer ty-
pisk ombygning til LED-belysning 
hvor muligt, udskiftning af fyr, 
pumper, varmeveksler, trykluft og 
ventilation etc. til nye energief-
fektive typer kombineret ofte med 
intelligent styring. 
Alle virksomheder rummer poten-
tiale for via energioptimering på én 
gang at opnå store besparelser på 
såvel forbrug som vedligeholdelse 
og tillige styrke deres grønne profil. 
Upgraders Energi hjælper med at 
afdække de konkrete muligheder, 

hvorefter vi i tæt samarbejde med 
kunden udarbejder en konkret 
energioptimeringsplan.”

spar med de rigtige  
løsninger
For at kunne dække den stigende 
efterspørgsel på el i vores moderne 
samfund, har mange elværker måt-
te sætte spændingen op. Det bety-
der øget forbrug og kortere levetid 
på lyskilder og elektrisk udstyr. 
”Spændingssænkning, et af vore 
specialer, er en effektivt metode til 
at modvirke dette og giver samtidig 

Upgraders energi · Skårup Vestergade 47 · 5881 Skårup · Tlf. 70 23 19 39 · Mobil 40 50 19 39
kontakt@energireduktion.dk · www.energireduktion.dk

besparelser på typisk 5-15 % på 
virksomhedens samlede elforbrug”. 
LED-belysning er rigtigt anvendt 
en effektiv kilde til energibesparel-
se. Over 85% reduktion i forbrug er 
muligt, og vi anvender derfor også i 
vid udstrækning LED i vore løsnin-
ger. Desværre udbydes der mange 
dårlige produkter, og der findes des-
uden flere rigtigt gode alternativer 
til LED som ofte vil være bedre i den 
aktuelle situation. Dem kender vi!  
Vi ved en masse om lys- og lys-
kilder og alle vore løsninger 
tager udgangspunkt i ”best 
practice” og totaløkonomiske be-
tragtninger og indbefatter altid 
en verificering af besparelsen.” 
Det er dyrt at købe for billigt- og 
Upgraders Energi garanterer de 
optimale, bæredygtige løsninger 
til glæde for såvel økonomien som 
miljøet.

Hovedaktiviteterne i 
Upgraders energi er 
rådgivning og scree-
ning af virksomheder i 
forbindelse med ener-
gioptimering – pri-
mært når det gælder 
gennemtænkte hel-
hedsløsninger inden-
for lys, procesenergi, 
ventilation, opvarm-
ning og styring

Lys og energi er mange forskellige ting

Energi fra flere kilder
Gulvstående gaskedel med indbygget 
brugsvandsbeholder til sammenkobling med sol

• Høj virkningsgrad på 94 %
•  UPM Lavenergipumpe
• Lydsvag drift
• Gaskedel og soltank i en enhed
• Brugervenlig styring
• Miljøvenlig forbrænding
• Tidløst design
• Optimal udnyttelse af solens varme i solfangerne
• Indbygget vejrkompensering
• Stort modulationsområde

VARMEPROGRAM

Inkl. klimastyring

ENERGIMÆRKE

A

Block WGB Sol Greve VVS.indd   1 20-02-2012   08:18:26

Ring for uforpligtende tilbud
Gudbjerg Smedie og VVS . Tlf. 62 25 11 12
Aut. Gas- og Vandmester . Daniel Greve .  Vandmestervej 4 . 5892 Gudbjerg . greve-vvs@mail.tele.dk SMED - BLIK - VARME
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spar energi med tilskud
Naturgas Fyn betaler op til 5500 kr., når firmaer og private skifter fra olie- til naturgasfyr eller fra et gammelt 

til et nyt gasfyr. Private kan desuden drage fordel af Statens håndværkerfradrag. 

ansøgningen med den korrekte 
dokumentation, får ansøgerne 
en blanket om færdigmelding 
med posten. Herefter har de seks 
måneder til, sammen med VVS-
installatøren, at udføre den ende-
lige installation. Virksomheden 
eller den private husstand er nu 
godt i gang med at spare energi, 
penge og CO2.
For større virksomheder kan så-
vel energiforbrug som -besparel-
ser være en mere kompleks sag. 
Naturgas Fyn opfordrer derfor 
større virksomheder til et indivi-
duelt tjek af virksomheden. Hos 
Naturgas Fyns kontaktcenter 
kan erhvervsvirksomheder i alle 
størrelser samt private få råd og 
vejledning om deres muligheder 
på telefon 63 15 64 15. 
Erhvervskunder kan desuden 
læse mere om energibesparelser 
og kortlægge deres energiforbrug 
på energiguiden.dk. 

Varmeregningen falder op til 50 
procent, når virksomheder og 
private skifter oliefyr eller elvar-
me ud med et nyt miljøvenligt og 
kondenserende naturgasfyr.

oplagt valg
Naturgas er derfor det oplagte 
valg, når der skal spares energi 
og penge. Et moderne naturgas-
fyr udnytter naturgassens energi 
meget effektivt, da fyret også 
udnytter energien, der frigives, 
når vanddampen, der dannes 
ved forbrændingen, kondenserer. 
Der udledes samtidig væsentligt 
mindre CO2 ved forbrænding af 
naturgas end ved olie, og denne 
kombination medfører, at bare en 
almindelig husstand kan spare 
omgivelserne for hele 2,5 ton CO2 
årligt. 
Naturgas Fyn leverer som lan-
dets tredjestørste naturgassel-
skab naturgas til erhvervs- og 
privatkunder over hele landet og 

har valgt at tilbyde tilskuddet til 
mindre virksomheder og private 
husejere på samme vilkår for at 
sikre flest mulige energibesparel-
ser. Som kunde skal man blot hu-
ske at søge om tilskuddet, før den 
nye installation bestilles.

Tilskuddet til energibesparelser 
gives på baggrund af en aftale 
med Klima- og Energiministe-
riet, og Naturgas Fyn kan tilbyde 
deres kunder Danmarks højeste 
satser til kedeludskiftning eller 
konvertering til naturgas. Til-
skuddene gælder foreløbigt til og 
med 30. april i år. 

3500 til 5500 kr. i tilskud
Afhængig af hvilken energikilde 
der skiftes fra, yder Naturgas 
Fyn tilskud til virksomhedens – 
eller den private boligs – energi-
besparelser fra 3500 kr. til 5500 
kr. inkl. moms.
Det er som nævnt vigtigt, at kun-

derne søger tilskuddet, inden de 
bestiller nyt naturgasfyr og an-
dre tilhørende installationer – og 
naturligvis, at de har eller tegner 
en gasaftale med Naturgas Fyn. 
På Naturgas Fyns hjemmeside 
kan både virksomheder og pri-
vate læse mere om mulighederne 
for tilskud, med det samme ud-
fylde det relevante ansøgnings-
skema, eller se mere om at blive 
kunde.

Klik dig frem
Find hurtigt Naturgas Fyns 
hjemmeside på www.naturgas-
fyn.dk. Klik på ”Erhvervskun-
der” og derefter ”Energibespa-
relser i virksomheden”. Eller klik 
på ”Privatkunder” og derefter 
”Tilskud til energibesparelser”.
Begge steder kan der udfyldes et 
ansøgningsskema, der herefter 
sendes til Naturgas Fyn vedlagt 
den ønskede dokumentation.
Når Naturgas Fyn har modtaget 

Naturgas Fyn A/S · Ørbækvej 260 · 5220 Odense SØ · www.naturgasfyn.dk · info@ngf.dk
Kontakt: Tlf. 63 15 64 15 (man-tors: 8.00-17.00, fredag: 8.00-15.00)
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Viebæltet 3  l  5700 Svendborg
Tlf. 6220 2069  l  Mobil: 3177 9215  

n	 Montering
n	 Indbrudsikre 
 løsninger uden merpris
n	 Gratis konsulentbesøg
n	 Op til 10 års garanti
n	 Dansk kvalitet og 
 specielle løsninger

Besøg vores udstilling 
og få inspiration
Man-tirsdag kl. 10-16 
og ons-fredag kl. 10-16.30
samt lørdag kl. 10-13
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Danmarks beDste  
energivinDue

Super gode 
forårspriser

www.fynsvinduescenter.dk

træ|pur|aluminium

træ|pur|aluminium

nyt proDukt

nyt proDukt

fra iDeal Combi
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

træ|pur|aluminium

et plus for Dig

træ|pur|aluminium
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E-mail: prebenrask@webspeed.dk 

www.anlaegsgartner-prebenrask.dk

 

Opsæt af hegn · Græs · Snerydning

ANLÆGSGARTNER
Preben Rask

Gartnervænget 8 • 5874 Hesselager
Tlf. 6225 1180 • Mobil 2482 3182
E-mail: prebenrask@webspeed.dk 

www.anlaegsgartner-prebenrask.dk
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kvalitetshåndværk
30 års erfaring

VejStrup
tømrer & Snedker

Forretning
 l	 nybygning
	 l	 ombygning
	 l	 Vinduer/Døre
	 l	 Køkkener
	 l	 tagarbejde
	 l	 reparation
	 l	 udskiftning  
  af thermoglas

kvalitetshåndværk
30 års erfaring

jan Szustykiewicz
egemosevej 20 · 5882 Vejstrup

tlf. 62 28 16 84 · 20 23 16 84
www.vejstruptømrer.dk
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Michael Jenker 
er ukuelig optimist
På knap to år er Ollerup 
el vokset fra èn til fire. 

”Ollerup El udvikler, leverer 
og servicerer troværdige, frem-
tidssikrede og miljømæssigt 
forsvarlige kvalitets el- og ener-
giløsninger til private og er-
hvervsvirksomheder”. 
Sådan står der i virksomhedspla-
nen, som el-installatør og virk-
somhedsejer, 33-årige Michael 
Jenker, skeler til hver dag.
Udover Michael servicerer to 
elektrikere og en arbejdsmand 
lokale og regionale, sydfynske 
kunder.
Michael og hans daglige team 

råder også over mange forskel-
lige faglige eksperter i et stort 
netværk.
Det lille firma har også kunder 
i Esbjerg, Århus, Horsens og på 
Sjælland.
Kunderne er kommet til efter 
mund til øre-metoden, altså på 
anbefaling fra andre.

Familie firma
Michaels hustru, Rita, tager sig 
af bogholderiet, og hendes foræl-
dre, som bor i Svendborg, hjælper 
til i hverdagen, når parrets børn, 
Oskar på et halvt år, og Robert 
på to et halvt år, skal passes:
Min far og bedstemor er også 
med i firmaet. De hjælper bl.a. 
til, når vi er på messer.

Tog fat midt i en krisetid
Michael Jenker er ukuelig op-
timist ligesom humlebien, der 

faktisk ikke kan flyve, hvis man 
spørger biologerne.
Men humlebien flyver. Og Mi-
chael fik momsnummer og star-
tede Ollerup El for små to år 
siden, selv om det var midt i en 
krisetid.
Han har rejst meget i Tyskland 
sidste år med sin svigerfar. De 
har studeret solcelleanlæg, og 
importerer nu solcelleanlæg med 
høj kvalitet direkte fra flere tyske 
grossister uden dyre mellemled. 
Til fordel for kunden.
Ollerup El kan mere end levere 
solcelleanlæg.
Ollerup El-service varetager al 
installation og service i privat-
boliger og mindre virksomheder. 
Og Ollerup El-entreprise vareta-
ger større entrepriser indenfor 
nybygning, renovering og moder-
nisering.

Rita og Michael Jenker med Ashton, 
familiens to et halvt år gamle store, 
danske hund.

Ollerup el · Svendborgvej 24 · Ollerup · 5762 V. Skerninge · Tlf. 62 221 221 / 20 74 41 25 · www.ollerupel.dk · info@ollerupel.dk

Februar måned er gået med bl.a. 
meget velbesøgte informationsmøder 
med fokus på solcelleanlæg og økono-
mien i det, fortæller Michael Jenker.

Fra Svendborgvej 24 i Ollerup kører 
firmaet ud til lokale, regionale, sjæl-
landske og jyske kunder.

De sydfynske køkkennørder 
– svane svendborg

Selvom S12 er designbeskyttet og 
arkitekttegnet, fås S12 til meget 
attraktive priser.
Glæd dig til at opleve S12 på egen 
hånd i den lokale Svane butik. 

Svane Køkkenet præsen-
terer forårets hotteste 
nyhed S12, møbler til 
madlavning.

Det er med stolthed, vi præsente-
rer S12, et køkken som vi selv har 
designet, siger indehaver af Sva-
nekøkkenet i Svendborg, Henrik 
Holm.

Der er kælet for alle de lækre de-
taljer gennem hele produktions-
processen, og det er netop detal-
jerne der giver S12 sit markante 
og forfriskende udtryk. S12 er ge-
digent håndværk, dansk design 
og dansk produceret.
Vi går meget op i detaljen, der 
gør køkkenet både smukt, solidt 
og praktisk at bruge i det dagli-
ge. Vores kompromisløse tilgang 
til produktudvikling, vores høje 
kvalitet og brede sortiment er 
grundstene hos os.
Dette kan lyde meget ”nørdet”, 
men det er bare vores dna i vores 
rådgivning og tilgang til det at 
lave et nyt køkken.

oplev s12
S12 fås også til dit nye badevæ-
relse, så man har mulighed for 
at afstemme stilen i hele boligen. 

Svanekøkkenet · Odensevej 84 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 15 10 / 20 16 75 82 · www.svane.com · hh@svane.com
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For everything your car needs.

Elektro - Dit certificerede 
Bosch Car Service værksted
Vi servicerer og reparerer alle bilmodeller og råder 
over branchens mest avancerede udstyr.

Alt mekanisk arbejde
• Serviceeftersyn
• Bremser og kobling
• Styretøj
• Udstødning
• Motorstyring
• Klargøring til syn
• Motorjustering
• Rullefelt

Alt elektrisk arbejde
• Fejlfinding og udmåling på el-anlæg
• Oliefyr - montering og reparation
• Montering af fartpiloter
• Aircondition
• Radioanlæg
• Alarmer - GPS-sporing
• Starter/generator
• Batterier

Elektro
Grønnemosevej 8
5700 Svendborg
Tlf. 6221 1036

For mere information besøg vores hjemmeside 
www.elektro-svendborg.dk

Arbejdshesten Aps

skader – f.eks. i oversvømmede 
kældre. 
Omkring løsning af større opga-
ver trækker vi på et netværk af 
dygtige håndværksfirmaer i alle 
fag. ”Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for mere 
info om Arbejdshestens vidt-
spændende aktiviteter. Se hvad 
vi kan på arbejdshesten.dk”, slut-
ter Anette Holm Kristensen. 

”Vi beskæftiger en fast stab af 
dygtige medarbejdere, hvoraf 
flere har været hos os i gennem 
en længere årrække”, fortæl-
ler indehaver Anette Holm Kri-
stensen. ”Blandt Arbejdshestens 
særkender er, at der sjældent 
forekommer udskiftninger i med-
arbejderstaben. Det er med til at 
skabe god kundetilfredshed, at 
folk kan kommunikere med den 

samme kreds af dygtige medar-
bejdere hele vejen igennem et for-
løb. På rengøringsområdet spæn-
der Arbejdshesten lige fra de 
klassiske opgaver hos private og 
firmaer over specialiseret hånd-
værker- og flytterengøring mm.” 

Kvalificeret opgaveløsning
”Arbejdshesten yder kvalificeret 
opgaveløsning indenfor have- og 

ejendomsservice. På havesiden 
er en stor aktivitet regelmæssigt 
vedligehold med hæk- og plæne-
klipning, lugning, beskæring af 
træer og buske m.m. - både hos 
private og i forbindelse med virk-
somheders grønne udenomsarea-
ler. Blandt de lidt større opgaver 
er omlægning af haver og nyetab-
lering af fliser og anden belæg-
ning. I vinterhalvåret har vi også 
snerydning, grus og saltning på 
programmet. Når det gælder 
ejendomsservice, appellerer vi 
til private, samt til en bred vifte 
af virksomheder og institutioner 
gennem varetagelsen af diverse 
varmemester- og viceværtsfunk-
tioner. Det er bl.a. indvendigt 
tilsyn med bygninger og lokaler 
samt oprydning og udbedring af 

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

– se hvad vi kan på 
arbejdshesten.dk

Det kendte og velrenommerede sydfynske firma løser såvel store som små  
opgaver indenfor aktivitetsområderne rengøring, haveservice og ejendom-
sadministration. Den 1. juni 2012 kan Arbejdshesten fejre 19 års firmajubilæum
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otte meters frit fald  
udløste ny karriere

træhus af nulenergi typen, som 
jeg har opført.” 

Kvalitetsarbejde til  
konkurrencedygtige priser
”Jeg startede i tømrerfaget i 1994, 
og på baggrund af min mangeårige 
brancheerfaring kan jeg trække 
på et indgående kendskab til de 
lokale håndværkere på Fyn”, 
afrunder Kristian Karlkvist. ”I 
forbindelse med løsning af større 
opgaver som totalentrepriser med-
virker jeg i et velfungerende net-
værk bestående af en fast kreds 
af dygtige håndværkere i alle fag. 
Tømrermester Kristian Karlkvist 
ApS står for kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser over 
hele linjen.” 

3. december 2010 faldt 
Kristian Karlkvist ved 
en arbejdsulykke 8 m 
ned gennem et tag og 
landede på et asfalteret 
fundament med brud på 
hofte og ryg. Den 4 må-
neder lange helingspro-
ces gav ham inspiration 
til at starte eget firma 

”Jeg har været utroligt heldig, 
når jeg er sluppet fra uheldet 
uden at have men af det i dag”, 
fortæller den 35-årige tøm-
rermester Kristian Karlkvist. 
”Både hofte og ryg er helet fan-
tastisk godt, og det sidste step 
med hensyn til at lægge faldulyk-
ken helt bag mig er fjernelsen af 
noget støttende metal i min ryg, 
der blev indopereret lige efter 
bruddet. Lægerne beordrede 
fuldstændig ro i fire måneder for 
at sikre optimal heling. Før ulyk-
ken drev jeg i en årrække tøm-
rervirksomhed sammen med en 
kollega, og tiden som rekonvales-
cent brugte jeg blandt andet på 
at planlægge virkeliggørelsen af 
min drøm om en helt ny karriere 
i tømrerfaget – nu som mester 
med fod under eget bord.”  

sammenhæng, fleksibilitet 
og god kommunikation
”Mit tømrerfirma spænder fra 
reparationer, udskiftning af døre 

og vinduer over en lang række 
om og tilbygningsopgaver til en 
stor mængde renoverings ditto. 
Firmet drives som et soloforeta-
gende, og jeg varetager langt de 
fleste funktioner. Jeg brænder 
for tømrerfaget, og i den travle 
hverdag nyder jeg virkelig at 
have mere end blot en enkelt 
funktionsmæssig kasket i spil. 
De administrative omkost-
ninger lave, hvilket er en stor 
fordel – både for firmaet og for 
kunderne. Når folk ringer, får 
de mester selv i røret. Jeg har 
snor i samtlige processer gen-
nem hele et opgaveforløb, og det 
giver sammenhæng, fleksibilitet 
og god kommunikation. Folk er 
sikre på at komme til at tale med 
den samme kontaktperson – 
nemlig mig – hele vejen fra start 
til slut.”  

All round tagarbejde
”Blandt mine primære specialer 
er all round tagarbejde. Ingen 
opgave er for stor eller for lille.
Jeg har stor erfaring med alle 
slags tage i forskellige materi-
aler – heriblandt tegl, glaseret 
tegl, eternit og stål. Jeg udfører 
alle former for tagarbejde - fra 
deciderede tag-entrepriser med 
etablering af nye tagkonstruk-
tioner over renovering af eksis-
terende konstruktioner til lægn-
ing af nyt tag oven på det gamle. 
Dertil kommer en bred vifte 
af reparations og vedligehold-
elsesopgaver.” 
Individuelle nulenergihuse i træ

”Et andet stort speciale er 
træhuse, som jeg oprindeligt 
stiftede bekendtskab med, da 
jeg i en periode på godt og vel et 
år boede og arbejdede i Jakob-
shavn, Grønland. I samarbejde 
med et arkitektfirma tilbyder 
jeg projektering og opførelse af 
træhuse i nulenergiklassen de-
signet i overensstemmelse med 
den enkelte kundes ønsker og 
behov. Nulenergihuse i træ er 
utroligt behagelige at opholde 
sig i og unikke på den måde, at 
der ikke skal bruges energi til 
at varme dem op medmindre 
temperaturen udendørs er under 
nul grader. At kvaliteten holder, 
illustreres af det faktum, at jeg 
selv og min familie i dag bor i et 

Tømrermester Kristian Karlkvist ApS · Stubshovedvænget 9 · 5884 Gudme · Tlf. 28 11 01 68
mail@kristiankarlkvist.dk · www.kristiankarlkvist.dk
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Brolægger Allan Vogn
værre har det sammen med en 
række andre projekter måttet 
indstilles, til frosten har forladt 
jorden. Vi har mange nye projek-
ter i støbeskeen – heriblandt gra-
nit til Svendborg Rådhus, 300 m2 
fliser til en boligforening samt 
120 m2 granit til en privat kunde 
på Øksenbjergvej. Vi ser fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden og glæ-
der os til at tage hul på de mange 
nye opgaver. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for 
yderligere information.”    

På baggrund af over 20 
års brancheerfaring har 
brolægger Allan Vogn et 
meget bredt erfarings-
grundlag. Han har drevet 
egen virksomhed siden 
2000 og løser en bred 
vifte af meget forskellig-
artede opgaver

”Mit firma, der udover mig selv 
beskæftiger to medarbejdere, 

har et fornuftigt og stabilt ak-
tivitetsniveau”, fortæller Allan 
Vogn. ”Vi løser store såvel som 
små opgaver, og hos os er der 
ikke to dage, der er ens. Opga-
verne spænder fra etablering af 
parkeringsarealer, havemiljøer, 
mure og trapper til stier, indkørs-
ler og terrasser m.m. Som noget 
helt nyt tilbyder vi nu at udføre 
vintertjeneste. Hermed har vi 
fået rydning af fortove, adgangs-
veje og parkeringsarealer for fir-
maer, boligforeninger og private 
på programmet. Vinteren har 
givet masser at lave, og jeg kan 

allerede nu afsløre, at yderligere 
initiativer på dette område kom-
mer på banen i 2012-13”, smiler 
Allan Vogn. 

Nye projekter i støbeskeen
”Generelt har 2011 budt på rig-
tigt mange spændende opgaver 
og nye projekter. I København 
har vi således i løbet af efteråret 
og de varme vintermåneder de-
cember og januar kunnet lægge 
ikke mindre end 1000 m2 klin-
ker og 200 m2 granit. Før frosten 
satte ind, påbegyndtes et større 
projekt i Grasten på Thurø. Des-

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

simon Risbjerg El & Køl 

ligesom os selv. Se mere på www.
simonrisbjerg.dk eller kontakt os 
gerne for en uforpligtende snak 
om en løsning som opfylder netop 
dine ønsker og behov.

Det kendte langeland-
ske el-firma råder over 
en bred vifte af faglige 
kompetencer. Opgaverne 
spænder fra mindre køle-
anlæg til større industri-
elle anlæg, varmepum-
per, solcelleanlæg, iHC til 
private samt avancerede 
automatikløsninger til 
industien.

”Solcelleanlæg genererer netop 
nu stigende aktivitet i firmaet”, 
fortæller Simon Risbjerg. ”Med 
et moderne solcelleanlæg mon-
teret på taget kan en almindelig 
gennemsnitshusstand dække det 
meste af sit behov for elektricitet. 
Vi lever i en tid med øget fokus 
på energipriser, miljø og Co2-tal. 
Mange kunder vælger at udskifte 
deres ældre oliefyr med varme-

pumper, og det vil altid være en 
økonomisk fordelagtig løsning, 
da en kilowatt strøm genererer 
tre kilowatt varme. Når det gæl-
der energioptimering, er der sti-
gende interesse i kundekredsen 
for at kombinere solcelleanlæg 
med en varmepumpeløsning, 
hvilket er en supergod ide såvel 
økonomisk som miljømæssigt.” 

Fra slotsrenovering til 
vejstriber
”Her og nu er vi i fuldt sving med 
en gennemgribende renovering 
af den nordlige fløj på Tranekær 
Slot med el- og netværksløsnin-
ger til udlejningsværelserne. På 
industrisiden er vi i færd med 
at implementere et stort fuld-
automatisk produktionsanlæg til 
LKF Vejmarkering i Rudkøbing. 
Anlægget producerer præfabri-
kerede vejsymboler i forskellige 
farver og former. For LKF i Rin-
ge har vi netop opbygget to entre-
prenørlastbiler med PLC-styring, 

der håndterer lys og opvarmning 
af stribemasse. Generelt kører 
det rigtigt godt for håndværks-
erhvervene på Langeland lige nu. 
De fleste har godt gang i hjulene 

Simon Risbjerg el & Køl A/S · Autoriseret el & Kølefirma · ellehaven 4e · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 72 · Mobil 30 44 38 98 · www.simonrisbjerg.dk · sr@simonrisbjerg.dk

SIMON
RISBJERG

Ellehaven 4 E . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 50 10 72
info@simonrisbjerg.dk .  www.simonrisbjerg.dk

El & Køl A/S
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Tullebølle Autoværksted

Øget lokal omsætning giver mere 
aktivitet i foreningslivet. Vi tager 
et socialt ansvar for udviklingen 
på øen ved, sammen med andre 
lokale virksomheder, at støtte 
det langelandske foreningsliv – 
heriblandt Tranekær/Tullebølle 
Idrætsforening og Nordlange-
lands Idrætsforening. Tullebølle 
Autoværksted går ind for en posi-
tiv udvikling af lokalsamfundet”, 
slutter Morten Jakobsen.  

Det langelandske auto-
værksted reparerer og 
servicerer personbiler af 
alle mærker. Derudover 
byder firmaet på salg af 
nyere brugte biler i alle 
prisklasser. Netop nu er 
der fokus på en række su-
pergode kampagnetilbud 
på autotilbehør 

”Lige nu har vi rigtigt gode kam-
pagnetilbud på ekstraudstyr”, 

fortæller indehaver Morten Ja-
kobsen. ”Helt ekstraordinært 
kan vi tilbyde WEBASTO oliefyr 
til udvalgte modeller i kategorien 
mindre personbiler for kun 8.995 
kr. inklusive montering og moms. 
Tilbuddet gælder blandt andet Ci-
troen C1 og C3 samt Peugeot 107. 
Et helt fantastisk kampagnetil-
bud, der ligeledes er aktuelt netop 
nu, er Parrot håndfri sæt som vi 
sælger og monterer fra kun 1375 
kr. inklusive moms. På baggrund 
af et marked, hvor priserne visse 
steder kan løbe helt op på om-
kring 5.000 kr. for samme ydelse, 
er det bare et supergodt tilbud.  
Kampagnen kører til 1. juni. Kon-
takt os for yderligere info om de 
gode tilbud på ekstraudstyr.”    

Lokal omsætning gavner 
øens udvikling
”Tullebølle Autoværksted står for 
god service, erfaring og kvalitet 
i arbejdet. Vores store moderne 

Automester-værksted er udstyret 
med det alt nyeste testudstyr, og 
vores dygtige medarbejderstab 
er efteruddannelsesmæssigt up 
to date med den seneste udvik-
ling. Vi har et bredt, afvekslende 
arbejdsfelt, og den 22. februar til-
træder en ny lærling. Tullebølle 
Autoværksted servicerer alle bil-
mærker – også indenfor garanti-
perioden, og dét med landsdæk-
kende Automester-garanti. 

Bygaden 99 · Tullebølle · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 11 55 · info@tulle-auto.dk · www.tulle-auto.dk

Markiser på to måder 

Markiser til alle formål
l	 Privat og erhvervskunder tilbydes inspirerende konsulentbesøg og 

landsdækkende kundeservice

l	 Privat og erhvervskunder er også velkomne i Amico’s webshop, der 
er fyldt med stærk og fleksibel kundeservice

l	 Webshop med samme holdbare topkvalitet og individuelle løsninger 
til stærke priser

l	 Serviceabonnement på forebyggende eftersyn sparer penge

l	 Levering til detailbutikker, restaurationer, kontorer og institutioner 
landet over  

l	 En af landets største producent af markiseduge

Bannersystem til skiltebranchen
l	 Amico har nyudviklet et bannersystem til skiltebranchen i Dan-

mark. 

l	 Systemet leveres til skiltebranchen, der udfører trykket efter slut-
brugernes ønske 

l	 Slutbrugere kan få op til syv forskellige budskaber på samme banner  
– via nøglekontakt, fjernbetjening eller automatisk PLC-styring, 
hvor budskaberne bliver skiftet automatisk

l	 Systemet sælges ikke direkte til slutbruger. Amico henviser inter-
esserede til firmaets samarbejdspartnere

Amico A/S Markisefabrik · Nyvej 7 · 5772 Kværndrup · Tlf. 63 27 50 30 · tk@amico.dk · www.amico.dk

Amico A/S leverer markiser i topkvalitet på to måder – til erhverv og private. enten med konsulent-
besøg med vejledning og opmåling eller i kan bestille direkte på vores webshop. egen produktion 
sikrer hurtig levering og montering. Markisefabrikken Amico leverer og monterer solafskærmning, 
tilhørende service og reparation af alle typer markiser uanset producent med over 30 års erfaring. 
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mer, service, serviceaftaler, stra-
tegi, undervisning, web-design, 
fjernsupport eller måske video-
overvågning begynder det hele 
med en solid kundedialog, der ska-
ber overblik over situationen. 
– Det er et must for os, at vi sætter 
os ind i din virksomhed og dens be-
hov. Dernæst begynder vi at defi-
nere og foreslå konkrete løsninger, 
tilføjer Ronnie Rollmann.

Rollmann.iT tilbyder  
solid og årelang iT-
erfaring på alle niveauer 
målrettet til små som 
store erhvervskunder 
samt private

Uanset om det handler om den 
lille enkeltmandsvirksomhed, 
det store firma med flere hun-
drede arbejdsstationer eller den 
private kunde, tilbyder leveran-
døren Rollmann.iT årelang og 
kompetent erfaring med iT-løs-
ninger og ydelser på alle niveau-

er. Fra strategisk over taktisk til 
operationelt niveau.

Tidligere iT-chef
– Jeg er uddannet datalog og har 
blandt andet 12 års erfaring som 
iT-chef på HK Danmarks femstjer-
nede kursus- og konferenceejen-
dom Christiansminde ved Svend-
borg.
Sådan forklarer 47-årige Ronnie 
Rollmann, indehaver af Rollmann.
iT, til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.   
Rollmann.iT er netop nystartet 
1. februar i år. Alligevel tilbyder 
firmaet fra begyndelsen en bred 
vifte af seriøse produkter til både 
erhvervskunder og private. Her er 
der altså tale om et nyt og ambi-
tiøst udspil, der også inkluderer 
fair konsulentpriser.

Fokus på værdi
– Jeg synes, at der er tale om et 
generelt meget dyrt prisniveau i 

iT-branchen på Sydfyn. Derfor le-
verer Rollmann.iT også fair priser 
med stor fokus på reel værdi for 
kunderne, fortsætter Ronnie Roll-
mann.
Rollmann.iT’s hold af specialister 
er bevidst om, at de enkelte er-
hvervskunders kerneværdier og 
mål ikke må kvæles i unødvendig 
fokus på – og køb af – iT-udstyr.

overblik og dialog
Uanset om det handler om køb 
af iT-udstyr, tilhørende program-

Rollmann.iT · Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg · Tlf. 20 32 56 78 · www.rollmann.it · ronnie@rollmann.it

stærk iT, fair pris

iT konsulent Kim Søndergaard og indehaver Ronnie Rollmann 

BILLÅN..?
FAR, HVORDAN FÅR MAN ET

Ja, din Far kan sikkert fortælle dig, at man hos Svendborg 
Sparekasse lige nu kan få et billån til en fast lav rente på 
kun 4,95%. Så hvis man eventuelt er træt af sin “cabriolet” 
eller den gamle benzinsluger, så er der faktisk god mening 
og ikke mindst god økonomi i, at køre et smut forbi 
Svendborg Sparekasse.

www.svendborgsparekasse.dk

4,95%
 Fast lav rente

ÅOP 6,8%

Man kan også ringe til os på 
Tlf.: 6221 3322 eller kigge forbi 
Svendborgsparekasse.dk 
– her kan man selv lave nogle vejledende 
beregninger. 
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svendborg Motor Co. 

i kampagnen. Den ny IVECO 
DAILY, der er udstyret med en 
210 HK motor, er kraftigt op-
dateret – såvel design som kom-
fortmæssigt. Blandt de nye faste 
features er integreret Bluetooth 
samt back kamera og ditto pro-
jektør. I nærmeste fremtid be-
søger Svendborg Motor Co. en 
række lokale virksomheder og 
viser den nye bil frem. Tag med 
på SUPER TUR og oplev den ny 
IVECO DAILY.”

”Den dag i dag er rigtigt mange 
af de disponenter, mekanikere 
og reservedelsfolk, man møder 
her på Sydfyn uddannet i vores 
regi”, fortæller erhvervschef Ej-
vind Jørgensen. ”Svendborg Mo-
tor Co. er på alle måder et solidt 
og velkendt navn, der borger for 
kvalitet.”

Bredt udbud af bilmodeller   
”Vi stiller hele Opels populære 
program af kvalitetsvarevogne 
til rådighed for vores kunder. Til 
løsning af tungere opgaver tilby-
der vi en lang række gennemprø-
vede og samtidigt funktions- og 
facilitetsmæssigt innovative vare 
og lastvognsløsninger fra IVE-
CO. Modelmæssigt spænder vi 
over køretøjer alle størrelser – fra 
den lille Opel Corsa til de største 
IVECO lastbiler. På lastbilsiden 
har vi netop leveret en smidig og 

fleksibel IVECO lastbil med hejs 
til murermester Lars Esbensen. 
Lastbilen har stor nyttelast og 
færdes hjemmevant i bymiljøet, 
hvor den let kommer rundt – også 
på svært tilgængelige steder med 
smalle tilkørselsveje som bag-
gårde og byggepladser. I kraft af 
vores brede modeludbud kan vi 
imødekomme de fleste kundety-
pers meget forskellige ønsker og 
behov.”

separate værksteder giver 
høj specialisering
”I kraft af Svendborg Motor 
Co’s separate opretnings-, ma-
ler-, person-, vare- og lastvogns-
værksteder kan vi tilbyde vores 
kunder full service løsninger. Vi 
hele paletten af serviceydelser 
samlet her i huset, og vores højt 
specialiserede personale løser 
alle opgavetyper. Blandt special-

opgaverne på vare og lastvogns-
siden er opbygning af specialud-
styrede køretøjer skræddersyet 
til helt specifikke formål. Blandt 
andet har vi til Dansk Autohjælp 
leveret en speciel off road version 
af en IVECO DAILY 4 x 4, som 
har været en stor succes. Vores 
håndværkerkunder er glade for 
vores udvidede værkstedsservice 
i forbindelse med længerevaren-
de reparations eller ombygnings-
projekter. Vi har en bred vifte af 
låne/lejeløsninger – også indenfor 
vare og lastvogne.”  

spændende nyt fra opel
”Svendborg Motor Co. introdu-
cerer en række nye, spændende 
modeller på varevognsmarkedet. 
Den ny Opel Combo er en klas-
sisk model i nye, moderne klæ-
der. Combo’en har plads til en 
europalle i lastrummet. Hermed 
appellerer den til en bred kreds 
af erhvervskunder, der spænder 
lige fra it, service og rengøring 
til håndværksfirmaer og tryk-
kerier. Blandt de øvrige nyheder 
er en Opel Zafira Flexivan - en 
typisk mesterbil med stor motor 
og automatgear. Flexivan’en re-
præsenterer en markedstendens 
i kraftig udvikling og er et ideelt 
valg for de kunder, der ikke har 
brug for bagsædet men foretræk-
ker at have deres bil kørende på 
de afgiftsmæssigt billigere pape-
gøjeplader.”

På suPER TuR med iVECo
”Netop nu præsenterer vi en ny 
IVECO DAILY med stort frem-
tidspotentiale. I forbindelse med 
præsentationen har IVECO 
ekstraordinært fået tilladelse 
til at associere den nye, stærke 
lastvognsmodel med superhelten 
SUPERMAN, hvis logo indgår 

Svendborg Motor Co. · Odensevej 24-26 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 32 32 · www.svendborg-motor-co.dk

Det hæderkronede autofirma er et kendt og  
populært brand på Sydfyn. Firmaet grundlagdes i 
midten af 1920’erne af Richard Møller og har lige 
siden markeret sig som et seriøst og solidt  
omdrejningspunkt i lokalområdets erhvervsliv
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Bolig Trend Gardiner kører igen
Bolig Trend Gardiner kører igen med sin rullende gardinbus efter at Palle Vågelund larsen i nogle år var ansat 
Jeg kører over hele Fyn med min gardinbus, oplyser Palle Vågelund larsen 

Palle Vågelund Larsen har base 
på Håndværkervænget 7, i Svend-
borg, hvorfra han kører sin en-
mandsforretning, der udover 
gardiner også sælger markiser og 
persienner. 
Salget foregår på den måde, at 

kunden ringer til mig og oplyser 
sine ønsker, hvorefter jeg kommer 
ud til ham med markiseprøver, 
gardiner eller persienner, alt efter 
hvad kunden ønsker. Kunden kan 
så på stedet se, hvad der passer 
lige til ham. 

Vi har flere hundrede prøver med 
i vores gardinbus, så vi kan altid 
opfylde kundens ønsker på stedet.
Fordelingen af kunder er lige-
ligt fordelt mellem private og er-
hvervskunder, fortæller Palle Vå-
gelund Larsen.

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa

Bolig Trend Gardiner · Håndværkervænget 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 27
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Diamanter borer og skærer i alt

- Når vores kunder benytter dia-
mantskæring, giver det færre 
vibrationer og dermed færre ska-
der på det materiale, vi skærer i, 
tilføjer indehaver Michael Dahl-
mann, MD Diamantboring. 

– Vi klarer alle typer af diamant-
boring og diamantskæring i alle 
slags materialer, forklarer inde-
haver Michael Dahlmann.
MD Diamantboring udfører så-
ledes diamantboring af runde 
huller i beton, letbeton, mursten, 
fliser, asfalt og granit. Diamant-
boring er ideelt til eksempelvis 

ventilationshuller i kældre og ba-
deværelser, udtag til brændeovne 
samt huller til gennemføring af 
rør og elinstallationer.
Ved diamantboring kan der laves 
huller i mange størrelser både 
nedad, opad, sidevers samt via 
smigboring i alle vikler.
Tilsvarende udføres diamant-

skæring i op til 73 cm. tykkelse 
via diamantbestykkede klinger. 
Her skæres der i beton, letbeton, 
mursten, fliser, asfalt og granit. 
Opgaverne er typisk udskæring 
af vindues-, dør-, port-, trappe- 
og ventilationshuller samt ned-
skæring af vægge og betonkon-
struktioner.

SOLCELLEANLÆG - INVESTERING I FREMTIDEN!
Brug dit efterlønsbidrag til et solcelleanlæg - bedre investering får du ikke!

BLIV DIN EGEN EL-LEVERANDØR 
EVOSOLAR - kvalitet på taget

»  Udnyttelse af solens energi
»  Stor økonomisk gevinst fra dag ét
»  Flere forskellige typer af paneler at vælge imellem
»  Skræddersyet anlæg efter netop dine ønsker og behov
»  Pålidelig, stabil og effektiv drift
»  Europæisk kvalitet

For yderligere information er du velkommen til at kontakte mig, Kenneth Søkrog. Jeg er uddannet 
ingeniør, energiteknisk retning samt vvs-installatør, og jeg er klar til at hjælpe dig med service, 

reparationer, renovering, ombygning, tilbygning og nybygning.

www.soekrog-vvs.dk  

energi • blik • bad
Ingeniør Kenneth Søkrog 

Søkrogen 1 · 5700 Svendborg · post@soekrog-vvs.dk · www.soekrog-vvs.dk
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MD Diamantboring · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 24 481 481 · www.md-diamantboring.dk · md.diamant@yahoo.dk

MD Diamantboring 
udfører professionel 
diamantboring og 
diamantskæring over 
hele landet



44

Mange bække små hos sørupsmedene

Glasklar kvalitet og service

Selv om finanskrisen også titter 
indenfor i Sørup, klager de ikke:
Siden finanskrisen satte ind i 
2008 har vi tilpasset os, så godt 
vi kan.
Det koster ikke noget at spørge, 
hvis man har en idé, som man 
mener, at Sørup Smede- &  Ma-
skinforretning kan gøre til vir-
kelighed.
Vi vil gerne hjælpe kunden vi-
dere, understreger Torben Vid-
riksen.

hos Gudbjerg Glas af laugets ga-
rantiordning, en ekstra tryghed 
for kunderne.

Brødrene, Torben og erik 
Vidriksen, og de fire an-
satte har mange forskel-
lige opgaver at se til

Gudbjerg Glas ApS, ved 
glarmester Henning 
Stender, er det nye glar-
mesterfirma, der dækker 
Syd-, Midt- og Østfyn

Mange bække små, gør en stor å.
Sådan hedder det i et godt, gam-
melt, dansk mundheld.
Den sætning beskriver faktisk 
ganske godt, hvad brødrene 
Erik og Torben Vidriksen, Sørup 
Smede- & Maskinforretning A/S 
fylder arbejdsdagene med.
Vi har eksisteret i en årrække 
efterhånden, og vi har altid 
mange småreparationer, vedli-
geholdelsesopgaver og forskel-
lige små bestillingsopgaver.
Sørup Smede- & Maskinforret-
ning A/S ligger i udkanten af 
industriområdet på Sørupvej 34 
i Sørup.

Med en fuldt monteret servicev-
ogn – så mange opgaver hurtigt 
udføres ude hos kunderne – rykker 
glarmester og byggetekniker Hen-
ning Stender nu ud og servicerer 
erhvervs- og privatkunder i hele 
det syd-, midt- og østfynske om-
råde fra Svendborg over Ringe til 
Nyborg.
– De seneste to hårde vintre giver 
stor efterspørgsel på energibespar-
ende glasløsninger. Det er bl.a. for-
satsruder i energiglas eller super-
lavenergi termoruder. De sørger 
for, at varmestrålerne bliver inde 
i huset, så varmeregningen ned-
sættes, forklarer Henning Stender 

Dèr er udsigten god, og derfra 
kører brødrene og de fire medar-
bejdere ud og yder god, gedigen 
service af høj kvalitet og med en 
fleksibilitet, der falder i god jord 
hos kunden.

til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Den faguddannede glarmester, 
med mere end 20 års erfaring med 
glasbranchen, leverer og monterer 
en lang række vidt forskellige 
glarmesteropgaver.
Eksempelvis energi-termoruder, 
enkelt- og drivhusglas, brusedøre, 
spejle, hylder og bordplader fra 
eget glassliberi, og hulboring i 
glas. Reparation af glas- og forsi-
kringsskader efter hærværk, ind-
brud og storm udføres også.
Gudbjerg Glas er netop optaget 
i Glarmesterlauget i Danmark. 
Dermed omfattes aktiviteterne 

Sørup Smede- & Maskinforretning A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 02 87 / 40 34 02 87
www.soerupsmede.dk · post@soerupsmede.dk

Ørbækvej 261 · Gudbjerg · Tlf. 26 84 51 64 · www.gudbjerg-glas.dk · henning@gudbjerg-glas.dk

 

Sørupvej 34 · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 02 87 · Fax 62 21 02 86 
post@soerupsmede.dk

Sørup Smede- &
Maskinforretning A/S
Torben og Erik Vidriksen

www.soerupsmede.dk

Lindevej 9 
5884 gudme . tlf. 62 25 12 68 . Fax. 62 25 42 68

Rosmarinvænget 1
5772 Kværndrup . tlf. 62 27 20 07

info@phrevision.dk · www.phrevision.dk

Biltelefon 21 75 60 07

registreret revisor  
rådgivende skatterevisor  

eDB-rådgiver

Murermester
Torben V. Larsen ApS

Åkildevej 5  5762 V. Skerninge

Tlf. 6224 2502  4219 0242

 Murer
 Reparation
 Fliser
 Beton
 Stillads

l murer 
l Reparation
l fliser 
l beton 
l Stillads
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Feriepark Langeland…
ideelt også til træf og diverse firmaarrangementer

Kun 30 min. fra Svendborg

Succesfuldt jubilæumsår 
I 2011 havde Emmerbølle Strand Cam-
ping 50 års fødselsdag og lejrchef Michael 
Rasmussen 25 års jubilæum. Det blev en 
forrygende sæson med et hav af arrange-
menter og aktiviteter omkring feriepar-
ken på Emmerbølle strand på Nordlange-
land.
– Vi passerede for første gang 75.000 
overnatninger, og fortsatte dermed vores 
fremgang for 13. år i træk. Det er vi stolte 
af, og det var bestemt den bedste jubilæ-
umsgave, fortæller Michael Rasmussen.

Væksten kommer ikke af sig selv
Den konstante vækst kommer ikke af sig 
selv. Alene de seneste 5 år er der blevet 
investeret mere end 20 mill i ferieparken. 
Senest er der indviet et meget flot 160 m2 
fitnesscenter med maskiner fra marke-
dets førende producent Cybex.
– Når vi investerer i noget skal det være 
kvalitet og i orden. Det hjælper ikke no-
get, at  vi reklamerer med fitness center, 
og så kommer gæsten til noget, der ikke 
virker – heller ikke selv om det er gra-
tis for vores overnattende gæster, siger  
Mic hael Rasmussen. 

Populært feriested  –  med stort 
potentiale for alle slags træf
– Vi er et meget populært feriested i sko-
lernes sommerferie. Ikke mindst pga. vo-
res mange aktiviteter, luksusfaciliteter, 
overnatningsmuligheder og vores place-
ring direkte på dejlig sandstrand. Parken 
er fuld og det summer af liv og ferie i de 6 
uger fortæller Michael Rasmussen.
– Men i de resterende ca. 5 måneder vi har 
åbent, har vi stor uudnyttet kapacitet. I 
de senere år har vi haft f lere og flere grup-
per på besøg. Disse sociale træf har været 
alt fra veteranbilklubber, idrætsforenin-
ger, fætter/kusine træf, efterskoler, alter-
native konfirmationer og personaleklub-
ber. Desuden har vi også haft alternative 
firmakonferencer, udstillinger etc., siger 
Michael Rasmussen og fortsætter:
– Vi har rammerne og utallige mulighe-
der for et vellykket træf. Og ikke mindst 
kan vi tilbyde det til en attraktiv pris. Ba-
sisprisen i campinghytter er helt ned til 
120,- pr pers pr nat ved 4 i en hytte.
 
Stort eller lille træf
Med en sanitets kapacitet til 1800 over-
nattende gæster kan Feriepark Lange-
land rumme træf fra ganske få til rigtig 
rigtig mange.
– Vi har 330 udlejningssenge i familie-
telte, campingvogne, campinghytter samt 
luksushytter med badeværelse og havud-
sigt. Desuden kan deltagere i træf komme 
i egne telte eller campingvogne, siger  
Michael Rasmussen.
– Med hensyn til forplejning kan vi til-
byde alt fra selvforplejning i vores store 
campingkøkkener til gourmetservering i 
vores nye restaurant Olympia, med plads 
til ca. 140. Desuden har vi et festlokale til 
50 pers, overdækket terrasse til 250 pers 
samt et 40 pers. og et 80 pers. partytelt.
Så næsten uanset træfarrangørens øn-
sker og behov kan vi opfylde dem, slutter 
Michael Rasmussen.

Se meget mere på vores helt 
nye hjemmeside 

www.emmerbolle.dk
Nu også tilpasset smartphone og tablets

Emmerbølle Strand Camping
Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær

Tlf. 62 59 12 26  
info@emmerbolle.dk
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Godt at være sin egen herre
KJ Tømrer på Tåsinge 
blev sin egen herre 
sidste sommer – har ikke 
fortrudt èt sekund

I maj-juni sidste år besluttede 
tømrermester Kenneth Bondega-
ard Jørgensen at sige sit job som 
ansat i et tømrerfirma op. 
Han havde igennem et par år væ-
ret selvstændig på deltid i sin fri-
tid, men det blev for meget. Han 

ville være sin egen herre. Og den beslutning har han 
ikke fortrudt et eneste sekund.
Vinteren er lidt tung, men jeg synes, at foråret er på 
vej. Der kommer lidt mere gang i det. Det er en fordel i 
krisetider at være sig selv. Jeg skal ikke hen og skære 
ned.
Kenneth Jørgensen har flere gode samarbejdspartne-
re, som han trækker på, når der er gang i den.
Det går den rigtige vej, og jeg har det godt ved at være 
selvstændig. Det kan godt være, jeg har flere end 37 
timer om ugen ind imellem, men i andre perioder er 
der lidt mindre. 
Så man skal være som en elastik og være fleksibel. 

Kvalitet til den rigtige pris
KJ Tømrers kunder bor primært på Sydfyn og i Oden-
seområdet.
Og hos ham kan de få hjælp til alt indenfor faget:
Jeg oplever, at når man nu ikke kan få solgt sit hus 
pga. krisen, så ofrer man lidt på det. Man sætter f.eks. 
nye vinduer i eller sætter i stand på andre måder.
Kenneth Jørgensens slogan er ”Kvalitet til den rigtige 
pris”:
- Tit vælger folk nogle produkter, der er lidt billigere. 
Det er bare ikke sikkert, de er lige så gode. Hos mig 
får man kvalitet til den rigtige pris.

ServiceefterSyn tilbud
Automester på tåsinge tilbyder serviceeftersyn på alle 

bilmærker til konkurrencedygtige priser

SpAr 20-50%
vi stempler i servicebogen, når vi har lavet 

eftersynes iflg. fabrikkens foreskrift.

det nye eu-direktiv sikrer dig samme 
service & garanti på din nye bil, selvom du får din bil 

serviceret ved Automester i garantiperioden.

vi henter og bringer gerne bilen.

Lundby servicecenter
v/Michael Madsen

sundbrovej 106, tåsinge,
5700 svendborg

tlf. 62 54 14 13 – ring venligst
Weekend 40 26 45 99

www.automester-taasinge.dk

Den klarer 
vi!

KJ Tømrer · Bjerrebyvej 80 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 20 67 29 26 · www.kjtoemrer.dk · info@kjtoemrer.dk
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Entreprenør Peter Mortensen 
res kommunikationsveje korte. 
Det giver stor fleksibilitet i 
opgaveløsningen, at vores kun-
der kan kommunikere med de 
samme medarbejdere hele vejen 
gennem et forløb.  Også på reno-
veringsområdet løser vi en bred 
vifte af opgaver – heriblandt 
udgravning til fundamenter og 
gulvkonstruktioner samt støb-
ning af betongulve. I takt med 
forårets snarlige komme giver 
kloak, jord og beton arbejde er-
faringsmæssigt stor aktivitet i 
firmaet. Ring allerede nu og få 
et ud forbindende tilbud.

Det erfarne entreprenør-
firma, der grundlagdes i 
2003, dækker hele Sydfyn 
og beskæftiger tre an-
satte. Hovedaktiviteter 
er jord-, kloak-, anlægs 
og betonarbejde samt 
udlejning af affaldscon-
tainere til såvel firma-
kunder som private
 
”På kloakområdet, der tegner 
sig for hovedparten af vores vir-

ke, er spuling, renovering samt 
diverse opgaver med brug af 
kloak tv store aktiviteter”, for-
tæller indehaver og autoriseret 
kloakmester Peter Mortensen. 
”Opgravnings fri renoverings-
løsninger med brug af strøm-
peforingsmetoden er lige nu i 
kraftig vækst. Med dette spe-
ciale appellerer vi både til pri-
vatkunder og boligforeninger, 
ligesom metoden vinder stærkt 
frem i forsikringssammen-
hæng. Som følge af de senere 
års klimaændringer med hyp-
pigt forekommende oversvøm-
melser, oplever vi også en kraf-

tig vækst i antallet af opgaver 
med sikkerhedsoptimering af 
kælderarealer – herunder etab-
lering af højvandslukke m.m.” 
I den forbindelse har vi mange 
opgaver med vores slamsuger / 
højtrykspuler, hvor vi opererer 
med døgnservice. 

Lille enhed, stor fleksibilitet
”Blandt vores firmamæssige 
særkender er, at vi kan lide vo-
res arbejde og er rigtigt gode 
det”, smiler Peter Mortensen. 
”Vi er en lille enhed med fire 
dygtige og selvstændigt arbej-
dende fagfolk, og dermed er vo-

Nyborgvej 514 · 5881 Skårup · Tlf. 62 20 71 63 · Mobil 40 21 71 63 · pm@kloakmester-peter.dk · www.kloakmester-peter.dk

www.beovision10.dk

LAD DIG INSPIRERE
OG VIND EN
HOME STYLING
Besøg BeoVision10.com og oplev, 
hvordan forskellige stylister 
forvandler hele vores måde at leve 
med vores tv på. Hver stylist har fået 
til opgave at placere et Beovision 10  
i de mest inspirerende omgivelser  
– stylet til perfektion.
 
Kig forbi i dag og vær samtidig med  
i konkurrencen om et BeoVision 10 
og en home styling.

BeoVision 10 – meget mere end et tv

Bang & Olufsen Svendborg, Tvedvej 79A
5700 Svendborg
Tlf. 70 225 325  
svendborg@beostores.com

Fordel prisen over 36 måneder
BeoVision 10: Fra 875,- pr. måned  
i 36 måneder*

Å
rlig

 fast d
eb

ito
rren

te: 0,00%
. Sam

led
e kred

ito
m

ko
stn

in
g

er: 0,-. Sam
let b

elø
b

 d
er skal b

etales: 31.495,-. 
Å

O
P: 0,00%

. G
æ

ld
er til o

g
 m

ed
 d

. 15. ap
ril 2012. Ekskl. g

u
lvstan

d
.



48

Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017 · Mail: info@kortermann-it.dk  · Web: www.kortermann-it.dk

Det er Kortermann-IT’s mission, at skabe en effektiv 
IT-Support til mindre- og mellemstore virksomheder 
til en fast lav pris uden skjulte omkostninger!

Kortermann-IT kan tilbyde løsninger - der inkluderer 
service og support på jeres adresse. Vi varetager jeres 
IT-infrastruktur via løbende servicering og vedlige-
hold. Hermed opnår I en højere driftsikkerhed og I 
kan fokusere på jeres kerneforretning. 

Med en serviceaftale er I sikret en hurtig og profes- 
sionel support. I undgår at skulle bruge tid på ved-
ligeholdelse af lokale systemer og sikrer derved høj 
oppetid, mindre bøvl og større effektivitet i dagligdagen. 
Vores serviceaftale er skalerbar, så I let kan vælge 
den type aftale, der passer bedst til jer. 

Men vigtigst af alt: med en servicekontrakt sikrer I 
jer, at I altid har adgang til service og ikke pludselig 
skal betale ekstra, hvis der opstår uforudsete proble-
mer. En serviceaftale hos Kortermann-IT betyder, at 
I kan regne med jeres omkostninger, overholde jeres 
budget og overordnede IT-strategi, og dermed skabe 
de bedste rammer for udviklingen i din virksomhed.

IT i øjenhøjde

Tegn en SERVICEAFTALE 
med Kortermann IT...

Jeres fordele ved at indgå en  
Serviceaftale med Kortermann IT:

•		I	får	en	dedikeret	og	professionel	
IT	drift	partner

•		Aktiv	rådgivning	om	 
IT udnyttelse

•		Ekspert	viden	på	IT	drift,	 
mobil	teknologi,	virtualisering	
og	IT	Infrastruktur

•		Fleksibel	aftaleform,	der	passer	
til	virksomhedens	behov	

•		Pro-aktiv	vedligeholdelse	af	
server = Færre servernedbrud 

•	Garanteret	responstid

•	Løbende	forslag	til	forbedringer

•	Endnu	bedre	timepriser

•	Mere	stabil	daglig	IT-Drift
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HP ProBook 4530s 
inkl. trådløst tastatur og dockingstation 

HP’s mest 

energieffektive skærm 

nogensinde.  

Alt hvad du behøver...

Få en 22” HP LED-skærm 
Der giver dig overblik over dine programmer,  
internet og e-mail 

   Pris kr. 999,-
 pr. stk. ekskl. moms
    

HP CPQ LE2202x 21.5-IN LED
LL649AT#ABY

   til kun kr.

  4.495,-
pr. stk. ekskl. moms

i3-2330M 4GB/500 PC Core 15.6 HD AG LED SVA 4GB DDR3 
RAM 500GB HDD DVD+/-RW b/g/n WWAN Win7Pro64 (ML)

Udvalgte forhandlere der har indgået partnerskab med
HP og Microsoft for bedre at kunne rådgive kunderne

Svendborg 
Skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde
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AoF står på mange ben 

arbejdspladsen. Den anerkenden-
de tilgang er et andet kendetegn 
ved AOF’s kursusudbud. 
Inden da er der ”Åbent hus” i 
AOF lørdag den 17. marts fra kl. 
10 til kl. 16, hvor du kan få flere 
informationer.

AOF Center Fyn i Svend-
borg sætter ind mod 
mobning på arbejdsplad-
ser og laver temadage

Hører du til dem, der tror, at AOF 
på Sydfyn ”kun” er noget med, at 
man mødes nogle aftener over 
vinteren og synger, knipler eller 
væver, må du tro om.

AOF Center Fyn er meget mere 
end en aftenskole. Faktisk udgør 
aftenskoledelen kun godt en tien-
dedel af omsætningen.
Medarbejdere i de mange rum 
i Vestergade 23 i Svendborg ar-
bejder nemlig bl.a. sammen med 
JobCenter Svendborg om job-
søgningskurser. Ordblinde kan 
få undervisning, og fynboer kan 
komme på kursus i ernæring og 
motion og derigennem komme i 
gang med et nyt liv.
Vi har også lige afsluttet et pro-
jekt med private og offentlige ar-
bejdspladser i Faaborg-Midtfyn, 
Odense og Svendborg Kommuner 
med fokus på sygefravær. 
Det blev en succes med mange 
positive gevinster, bl.a. fordi vi 
prioriterer at både ledelse og 
medarbejdere deltager i vore kur-
ser, fortæller uddannelseskonsu-
lent Jørgen Andersen.
AOF Center Fyn arbejder også 
sammen med Fagbevægelsens 
Interne Uddannelse, FIU, som 

hører under LO. Derigennem får 
vi midler til uddannelse af tillids-
repræsentanter.
AOF har holdt temadage for fyn-
ske arbejdspladser om arbejds-
miljø som f.eks. stress og mob-
ning.
Den 28. marts afholdes næste 
temadag i Vestergade 23 om at 
skabe en anerkendende kultur på 

AOF Center Fyn · Vestergade 23 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 73 73 · www.aofcenterfyn.dk · info@aofcenterfyn.dk

CENTER FYN

Jørgen Andersen cykler deruda’ i kælderen i Vestergade 23. Her holder 
Center for Sundhed og Livsstil, CSL til. Her kan man få undervisning i at 
få et sundere og bedre liv og – forhåbentlig – et arbejdsliv. 

I et af de mange undervisningsloka-
ler holder væveholdet her til. Det er 
et af de hold, mange forbinder med 
AOF. Men AOF Center Fyn er meget 
mere end det. 

Ny TV-bil til kloak-inspektion
af hovedledninger på vej

Han har været knyttet til firma-
et i nu 19 år og det samme har 
flere af medarbejdere.

50 års erfaring 
Holmdrup har gennem årene 
specialiseret sig i alle former for 
kloakopgaver. 
Derfor får kunderne totalløsnin-
ger indenfor slamsuger- og entre-
prenøropgaver, når de ringer.
Firmaet udfører kloakskader, 
for stoppelser, vandskader, rotte-
skader og miljøskader.
Når en kunde anmelder en skade, 
sender vi en mand derud og vur-
derer den. Vi har døgnvagt, og 
vi samarbejder med 8-10 forsik-
ringsselskaber på hele Fyn og ar-
bejder for, at kunden får mindst 
mulige gener, når skaden er sket.

iSS Kloak- & industriser-
vice A/S, tidl. Holmdrup 
Kloakservice, står foran 
millioninvestering

Sidst i marts ruller en ny TV-bil 
ind på Skårupørevej 9-11.
Den nye bil til kloakinspektion 
koster små tre millioner kroner, 

og den er en ”TV DK Godkendt 
TV”-bil.
Med millioninvesteringen udvi-
der ISS Kloak- & Industriservice 
A/S, det tidl. Holmdrup Kloak-
service, paletten af kloakservice 
ydelser at firmaet udfører i det 
fynske område. Den nye TV-bil 
bliver en del af firmaets vogn-
park bestående af 5 slamsugere, 

en minispuler med skubkamera 
og to gravebiler med tilhørende 
minigravere.
Ellers er denne årstid med frost 
en stille periode for kloakmester 
Thomas Henriksen og staben af 
trofaste, stabile medarbejdere:
Jo mere nedbør, jo mere arbejde 
er der til os, så her, hvor vi har 
frostvejr, er det en stille årstid. 
Vi bruger perioden til at afvikle 
afspadsering, så vi er gudskelov 
fri for vinterfyringer.
For seks år siden blev Holmdrup 
købt af Albertslund Kloakser-
vice. Siden da har den hørt under 
ISS-koncernen med hvide biler 
og logo på.
I det daglige er det dog ganske 
uændret stadig kloakmester 
Thomas fra Holmdrup Kloakser-
vice, man ringer til. 

iSS Kloak- & industriservice A/S, tidl. Holmdrup Kloakservice · Skårupørevej 9-11 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 08 / 40 45 24 08 · www.iss.dk · thomas.henriksen@dk.issworld.com
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din bil samt måske en lånebil på 
tlf. 62 26 21 14..
PS Intet er for stort eller småt – 
Vi løfter op til 6 tons.

KAN NU BRYSTe sig af at 
arbejdstilsynet har tildelt 
Stenstrup Pava Center 
en GRØN SMileY, som vi 
er meget stolte af, efter 
gennemgang af centeret 
fra arbejdstilsynet.

Stenstrup Pava Center fremstår 
i dag som et meget moderne cen-
ter. I november 2011 fik vi in-
stalleret nyt ventilationsanlæg 
i sprøjtekabine, med varme i til 
gavn for medarbejderne, samt 
at når bunden sprøjtes ledes det 
overskydende væk fra siderne af 
bilen så rengøring er lettere efter 
endt behandling.  

Tørrekabinen er også renoveret 
med ny ventilation og varme, 
samt udskiftning af den fugtig-
hed, som er forekommet ved ren-
gøring af undervogn.
Stenstrup Pava Center bruger 
TIL ALLE BILER vand og ro-
tordyse til rengøring af under-
vogn, som er en betingelse for at 
undervognen er ren. KUN EN 
AFVASKET UNDERVOGN kan 
opfylde betingelserne for at det 
påsprøjtede Pava produkt, har 
de rette forhold og betingelser for 
vedhæftning og beskyttelse er 
optimal. Herefter kommer bilen i 
tørrekabinen.
Stenstrup Pava Center har haft 
stor succes med, at det sidste år 
har vi kørt med i vores annon-
cering, at kunden får udbetalt 
10.000 kr. kontant, hvis det kan 
bevises at inderskærme for og 
bag, ikke har været demonteret. 
Vi kan oplyse at de 10.000 kr. 
IKKE har været udbetalt.
Det siger noget om den høje stan-

dard og at vi ikke går på kompro-
mis med Pava behandling.
Alle biler bliver behandlet efter 
udarbejdet sprøjtekort som vi har 
til alle biler.
FDM laver stikprøvekontrol af 
Pava behandlet biler.
Stenstrup Pava Center bruger 
kun automekaniker til service-
ring af din bil. Vi ved hvad vi 
snakker om.
Ring til Torben og få et tilbud på 

Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14 · www.stenstruppavacenter.dk · mail@stenstruppavacenter.dk

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
oplev vort nye MontAnA-Showroom i kreative 
opstillinger og alle de nye farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Kompetent og
personlig rådgivning
Har du brug for en finansiel rådgiver
for at udvikle din virksomhed? Fortæl
os om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre
dem. Kontakt os for et møde, eller læs
mere på nordea.dk/erhverv

Gør det muligt

Tinghusgade Afdeling
Tinghusgade 22
62 22 47 17
nordea.dk

    stenstrup                  Center
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Glarmester stender ser 
klart på fremtiden

at kunden tænker på sin glarme-
ster i god tid, inden man skal lave 
nyt, siger Bjerne Hansen.

Professionel indramning
Professionel og personlig ind-
ramning er et gammelt hånd-
værk, som vi er kendt for. Vi yder 
fortsat den gode rådgivning og 
vejledning til den personlige ind-
ramning og giver 20 pct. flyttera-
bat på alle indramninger  i marts 
og april.
Efter flytningen fra Lundevej 
kan firmaet nu også levere og 
montere facader, døre og vinduer 
i aluminium.

en af byens ældste glar-
mestre har i nye lokaler 
rigtig god plads og mas-
ser af gratis p-pladser

Når man som Glarmester Sten-
der flytter fra et lille, gammelt 
byhus til en stor forretning med 
rigtig god plads både ude og inde, 
er der bonus på alle hylder.
Det er Glarmester Stender klar 
over. Derfor er afdelingsleder 
Bjerne Hansen med sine kolleger 

klar til at tilbyde rådgivning og 
vejledning og få nye ideer til at 
blive til virkelighed på Odensevej 
8B.
Private kunder og erhvervsli-
vets ditto får den eftertragtede, 
personlige betjening fra den nye 
adresse:
Firmaet har mere end 60 år på 
bagen, og vi er glade for, at vi nu 
har fået bedre produktionsplads 
samt mere lagerplads. Det bety-
der langt flere lagervarer og hur-
tigere betjening.
Alt i glas – stort såvel som småt – 
er Stender leveringsdygtig.
Glas, der lever op til tidens krav 
om at være bedst til lyd og lys. 
Vi gør også meget i udskiftning 
af ruder, og vi har travlt med bl.a. 
at levere glas og spejle til bade-
miljøer, interiørglas, vindfang og 
glasafskærmninger. Vores råd er, 

Odensevej 8B · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 16 31 / 20 90 16 31 · www.glarmester-stender.dk · info@glarmester-stender.dk

Fleksibelt lille smedefirma

Han har mange ”gamle” kunder, 
der kommer igen, men hele tiden 
dukker nye op. 
Og ingen opgave er for lille.
Jeg har mange gode, stabile sam-
arbejdspartnere, jeg trækker på, 
så jeg kan med kort varsel ringe 
til dem. Og så løser vi opgaverne.

underleverandør til firmaer over 
hele Danmark.
En af opgaverne er f.eks. at hjæl-
pe til med at svejse togskinner for 
BaneDanmark.
En anden er at levere rustfri ma-
skiner til fødevareindustrien i 
hele verden.
Men service og vedligeholdelse 
og alt mellem himmel og jord  er 
også vigtige, faglige hjørnestene i 
hans lille firma.
Rasmus Skovgaard arbejder og 
bor samme sted. Det giver stor 
fleksibilitet, for jeg kan passe job-
bet samtidig med familien.

Fra en til tre
I seks-syv år arbejdede han som 
ansat i et større smedefirma, 
men lysten til at blive selvstæn-
dig var der.
Han har ikke èt sekund fortrudt, 
at han blev selvstændig for fem 
år siden.
Ordrerne er kommet stille og ro-
ligt. 

Rasmus Skovgaard, R. 
Skovgaard Produktion, 
smeder stort og småt  
– ingen opgave for lille

Siger man fleksbilitet og lave om-
kostninger til administration.
Siger man, at telefonen tages i 
alle døgnets 24 timer og at man 
tilbyder alle former for smedear-
bejder i rustfrit og galvaniseret 
stål samt aluminium.
Så siger man også R. Skovgaard 
Produktion.
Rasmus Skovgaard, selvstændig 
på femte år, kan nemlig det hele.
Han spænder vidt, fra rustfrie 
køkkener over  gravemaskiner til 
gelændere.
Han har en stor aktivitet som 

Han har dog været nødt til at an-
sætte en smed og en voksenlær-
ling. Selv om der er døgnservice 
hos Rasmus Skovgaard, var der 
alligevel for mange opgaver til èn 
mand.
Rasmus Skovgaards kundekreds 
er efterhånden bygget op. 

R. Skovgaard Produktion · Rønnowsvej 1 · 5881 Skårup · Tlf. 20 85 10 33 · www.rskovgaard.dk · mail@rskovgaard.dk
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Hammerslag fra ny adresse

Typisk er der omkring 1000 ka-
talognumre under hammeren, 
og der sælges cirka 100 katalog-
numre på en time.

Svendborg Auktionerne 
får dobbelt så meget 
plads i Tved – gør klar til 
årets første kunstauk-
tion lørdag 3. marts

Efter at have ligget på Nordre 
Ringvej 18 i 10 år, flytter Svend-
borg Auktionerne nu til dobbelt 
så store lokaler på Tved Grøn-
nevej 4B.
Auktionshallen på Nordre Ring-
vej 18 skal rives ned, så Altia, 
De gamle spritfabrikker, kan få 
plads til en længe tiltrængt ud-
videlse.
Det kræver sin flyttemand at 
flytte. Samtidig med flytningen, 
tæller Svendborg Auktionerne 
nemlig ned til årets første kunst-
auktion lørdag 3. marts fra kl. 10.
– Vi er meget glade for vores nye 
adresse. Her  får vi dobbelt så me-
get plads, så vi har en hal til ind-
bo-auktionen og en hal til kunst-
auktionen, fortæller Jan Helmer, 
der har været auktionsleder i 
Svendborg retskreds siden 1999.

snart 40 år
Svendborg Auktionerne har ek-
sisteret i snart 40 år, men det er 

inden for de sidste 10 år, at auk-
tionen virkelig er kommet med på 
det nationale landkort. 
Internettet har gjort det lettere 
at komme ud i alle afkroge af 
landet, og i dag er auktionens 
hjemmeside et af vores vigtigste 
redskaber, siger Jan Helmer.
Fra en uge før kunstauktionen 
3. marts kan man derfor bladre 
i kataloget på www.svendborg-
auktionerne.dk og byde på varer-
ne eller komme på eftersyn i de 
nye lokaler på Tved Grønnevej.

Historisk set
Svendborg Auktionerne tilhører 
et af de få tilbageværende aukti-
onshuse i Danmark.
Der er under fem tilbage, og in-
ternettet gør, at man kommer 
meget længere ud med sine varer 
end før.
Der er 10 auktioner om året, fem 
kunstauktioner og fem indbo-
auktioner.

Svendborg Auktionerne · Tved · Grønnevej 4B · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 22 31 · www.svendborg-auktionerne.dk 

•  Betonbeskyttelse
•  Kunststofbelægninger
•  Ekspansionsfuger  
 i veje og broer
•  Bitumenprodukter til 
 bygninger

Overfladebeskyttelse

www.gjerlev.as

Autohandel og reparation 
– en tillidssag…

…Moderne autoværksted

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

www.autocentrum.dk

Service Partner

l	Elektroninsk fejlfinding  
l	Computertest
l	4 hjuls-udmåling  
l	Klargøring til syn
l	Aircon  
l	Klima

l	Autoteknik  
l	NYT: Chiptuning
l	Forsikringsskader  
l	Glasskader
l	Omsyn, eget værksted  
l	Tectrol undervognsbeh.

Jens Kjærgaards Smede- og Maskinværksted
Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 82

www.smeden-middelfart.dk · smeden-middelfart@mail.tele.dk

Designstål og 
skræddersyede løsninger
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Kvalitet og faglig stolthed 

at gøre kunders drømme om at 
bygge et helt hus, til virkelighed.

Tømrermester Brian 
Koornneef, BK Byg 
Tømrer & Snedker, har 
fået flyvende start som 
selvstændig 

Siden nytår har tømrermester 
Brian Koorneef, BK BYG Tømrer 
& Snedker, Oure, været sin egen 
herre.
Trods krise- og vintertider er 
han kommet rigtig godt fra start. 
Det skyldes, at mange på Sydfyn 
i forvejen kender ham som en 
professionel tømrer, der går me-
get op i kvalitet. 
Han har sin faglige stolthed med 
sig, når han kører ud til kunder-
ne. Og han tager fat i kunden og 
spørger, om han nu er tilfreds.
Brian Koornneef er kendt for sit 
kvalitetsarbejde. Han nyder den 
tætte dialog med kunderne, og er 
kendt for sin positive holdning til 
faget.
Brian har været ansat i flere 
større førende tømrerfirmaer 
rundt om på Fyn i årenes løb. De 
seneste syv år, inden han starte-
de for sig selv, var han ansat hos 
et mindre tømrerfirma i Vester 
Aaby.

De mange år i branchen gør der-
for, at han er kendt langt udenfor 
sin hjemby.
Han har sat mange fingeraftryk 
på godt, kvalitets-tømrerhånd-
værk.
Og han har god hjælp hos sin hu-
stru, Linda.
Hun er uddannet teknisk tegner, 
så mens hun kan slå stregerne, 
kan han udføre dem.
Sammen tilbyder teamet derfor 

BK BYG Tømrer & Snedker · Rønnevænget 1 · 5883 Oure · Tlf. 62 28 18 25 / 61 34 69 19 · www.bkbyg.dk · bk-byg@hotmail.com

Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
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.

Hvad kan vi....
• 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

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere

installation og service af
oliefyr · jordvarme · træpiller · Varmepumper · Solvarme

tlf. 2020 1124 / 2420 1123
www.vilstrupsvarmeservice.dk

lhvilstrup@mail.dk

gl. Sognevej 16
5771 Stenstrup

VILSTRUP’S
VARMESERVICE

Aften- og weekendvagt:
1/9-31/3 fra kl. 8.00-21.00

Auto Genbrug Svendborg ApS

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

Åbningstider:  
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.30 · Fredag kl. 8.00-15.00
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KUNST TIL VIRKSOMHED OG PRIVAT
MALERI

SKULPTUR
AKVAREL
GRAfIK

TEGNING
UNIKA KUNSTTæPPER

Galleriet tilbyder rådgivning og vejledning til udsmykning 
hos virksomheder 

– offentlige institutioner 
– private

l

Udlejer kunst med opsparing til 
senere køb

l

formidler samarbejde med andre 
kunstnere

l

Udstilling i kunstforeninger

Gallerie BUK
v/billedkunstner Per Buk

Møllergade 44  –  5700 Svendborg
Tlf. 3027 3132

pb@galleriebuk.dk  –  www.galleriebuk.dk

60 cm 
Handy Sweep 
fejemaskine
Kompakt fejemaskine til fortov 
og indkørsel. 
1 gear frem og 
1 bak.

Med TG motor kr. 5.495,-
Med 205 cc B&S 800 
4-takt motor

5.995,-

60 cm 
Handy Sweep 
fejemaskine
Kompakt fejemaskine til fortov 
og indkørsel. 
1 gear frem og 
1 bak.

Med TG motor kr. 5.495,-
Med 205 cc B&S 800 
4-takt motor

5.995,-

Handy Sweep 
fejemaskine
Kompakt fejemaskine til 
fortov og indkørsel

205 cc B&S 800
4-takt motor

5.995,-

På vej ud af døren for at høre, 

hvad jeg kan gøre for dig…

Telefon 3132 1599

kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dkKim Schmidt

Service-Vagten
v/Kurt Krog

Rudmevej 151 · 5750 Ringe
www.service-vagten.dk

62 27 23 14
· Fleksibel hjemmehjælp og frit valg
· Hjemmeservice til syge, ældre og handicappede
· Rengøring – for privat & erhverv
· Havearbejde, vedligeholdelse, hækklip, græsslåning

Årslev Tømrerforretning ApS
           – Kvalitetsarbejde til tiden

Blev din vArmeregning ogSÅ 
for STor i 2011?
Så skulle du måske få et godt tilbud på efter-
isolering eller nye døre/vinduer

www.aarslevtomrerforretning.dk                      
Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk                  
v/ Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30          
5792 Årslev          
Tlf. 23 65 63 53   
              
– vi udfører også alt i låse og glas
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Forårstilbud
20% på energiruder 
(alle vores energiruder er med ”Varm kant”)

Husk fradrag for arbejdsløn i hele 2012

v/ Glarmester Henning Stender
Ørbækvej 261 - 5892 Gudbjerg - henning@gudbjerg-glas.dk

26 84 51 64

Vi har også Sydfyns 

billigste drivhusglas

Comfort service:
Erhvervsrengøring

Miljø ligger os meget på sinde og 
vi benytter derfor kun de mest 
miljøvenlige rengøringsmidler 
og anvender i vid udstrækning 
microfiberteknologi. På den 
måde besidder miljøvenlig ren-
gøring en effektivitet der i aller-
højeste grad er med til at sikre at 
dagligdagens hygiejniske forhold 
og indeklima er i top. Comfort 
Service tilbyder også andre ser-
viceopgaver, såsom ejendoms-
service, oprydning i forbindelse 

med byggeri, flytning og døds-
boer.
Når det gælder vikariater kan vi 
i kortere el. længere tid tilbyde 
at afløse en virksomheds rengø-
ringspersonale i forbindelse med 
ferie el. sygdom.
Kontakt Comfort Service for en 
mere detaljeret beskrivelse af de 
serviceløsninger vi har at byde 
på.

Comfort Service · Tlf. 65 90 14 48 · comfort-service@forum.dk · www.comfort-service.dk

en serviceaftale indledes hos os med en gratis gennemgang af kundens  
individuelle behov.Vi gør mere end de fleste for at levere en høj kvalitet hver  
eneste dag til en fast konkurrence dygtig pris og står for en god, troværdig og 
fleksibel service. Vores alsidige kundekreds der dækker hele fyn, spænder fra 
butikker, kontorer til offentlige institutioner som børnehaver, skoler,  
biblioteker og kirker
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energi • blik • bad
Ingeniør Kenneth Søkrog 

Søkrogen 1 · 5700 Svendborg · post@soekrog-vvs.dk · www.soekrog-vvs.dk

 62 21 57 27

Ved ordre i marts  

sparer du kr. 3.500,-

LUFT/VAND VARMEPUMPER
- udnytter energien fra dine omgivelser

LUFT/VAND VARMEPUMPE type WPL

Hvad fyrer du med idag? 
Du kan nemlig spare helt op til 50% på varmeregningen med 
denne varmepumpe

• Udnyttelse af luftens energi
• Kan placeres inden- og udendørs
•  Producerer rumopvarmning og varmt brugsvand
•  Udnytter luftens energi helt ned til -20°C

For yderligere information er du velkommen til at kontakte mig, Kenneth Søkrog. Jeg er uddannet 
ingeniør, energiteknisk retning samt vvs-installatør, og jeg er klar til at hjælpe dig med service, 

reparationer, renovering, ombygning, tilbygning og nybygning.

www.soekrog-vvs.dk  

WPL h131xb185.indd   1 2/16/2012   10:03:30 AM

Firmakart – få dit 
eget race-team

der, at han altid er opdateret på 
de nyeste tiltag og reservedele.

søndersø og Vojens
Det hele foregår på Fyn hos Søn-
dersø Gokart Klub, onsdag og 
lørdag fra april. Er opbakningen 
stor nok, kan der også køres i Vo-
jens i Sønderjylland.
PCR-Shop har samme koncept 
for de små racerkørere på 6-8 år. 
Butikken har også altid brugt 
grej, hvis arrive and drive kon-
ceptet ikke har interesse.

PCR-Shop, dansk og 
norsk eneimportør af 
lækre italienske racer-
karts fra topproducenten 
PCR, starter nyt firma-
kart-koncept 

- Vi klarer alt det praktiske og 
tekniske forarbejde omkring løb 
og træning. Du og dine kolleger 
møder bare op med styrthjelme 
og køredragter, så I blot kører og 

har det sjovt. Fra 0 til 100 km/t 
på 6 sekunder.
Sådan forklarer PCR-Shops inde-
haver Frederik Gjørlund, eneim-
portør for Danmark og Norge af 
de teknisk avancerede og meget 
lækre italienske racerkarts fra 
topproducenten PCR. 

Nyt firma-koncept
Frederik Gjørlund og PCR-Shop 
kører hermed et helt nyt kon-
cept for firmakarts på banen i 
Danmark. Inspirationen kom-
mer eksempelvis fra arrive and 
drive koncepterne man tit bruger 
i motorsport team, det gode ved 
gokarten er at farten føles hur-
tigere, tættere race og man kan 
køre 2 gange om ugen i stedet for 
få gange om året.
- I klassen for racerkarts har 
Danmark stolte traditioner og 

aktuelt flere kørere med interna-
tional og verdensklasse. 2010 fik 
Danmark en europamester, og 
2011 en 2 i verdensmesterskabet, 
fortsætter Frederik Gjørlund.

120 km/t
PCR-Shops firma-kart koncept 
tilbyder altså fynske og øvrige 
danske firmaer en sjov og udfor-
drende motorsport – på et tids-
mæssigt og økonomisk oversku-
eligt plan.
- Vi giver dig og dine medkørere 
support på banen. Fornemmelsen 
af at køre med 120 km/t bare to 
cm over asfalten, oplever du kun i 
en racerkart. Med mulighed for at 
deltage i rigtige mesterskabsløb. 
Vi rengør og servicerer materiel-
let, så alt er klar til næste race. 
Frederik Gjørlund er selv aktiv i 
sporten blandt eliten. Det bety-

PCR-Shop · Odensevej 25c · 5792 Årslev · www.pcr-shop.dk · pcr-shop@live.dk
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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

Danmarks største forsamlingshus
Martin Rasmussen nu forsam-
lingshuset videre. Han kender 
det rigtigt godt i forvejen, da han 
har arbejdet i køkkenet som kok 
gennem godt 16 år, inden han 
overtog forpagtningen.
Ryslinge Forsamlingshus har 
plads til 450 gæster ad gangen.
Huset rummer flere lokaler, der 
på samme tid har plads til flere 
større og mindre selskaber.
I det største er der plads til 200 
til spisning og dans.

Ryslinge Forsamlingshus 
er Danmarks ældste, 
største og mest velfun-
gerende med erhvervs- 
og privatarrangementer 
og mad ud af huset – året 
rundt

Den 1. august sidste år overtog 
forpagter Martin Rasmussen den 

daglige ledelse af Ryslinge Fors-
amlingshus. Det har siden åbnin-
gen i 1871 udviklet sig til landets 
største og mest veldrevne med 
godt 140 års fester, møder med 
mere i gæstebogen.

Kursus og møder
Faaborg Midtfyn Kommune er 
blot én af flere offentlige og pri-
vate virksomheder, der benytter 
forsamlingshuset som kursus- og 
mødested for virksomhedernes 

ledere og medarbejdere – med 
mulighed for lækker forplejning.
Tilsvarende benytter mange 
private borgere og foreninger 
huset til fester, møder, revy, dan-
seskole, teater og eksempelvis 
lørdagsparty med spisning og 
dans. 

Flere selskaber ad gangen
Sammen med kæresten Anke, 
yderligere fire fastansatte og en 
solid stab på 30 hjælpere fører 

Ryslinge Forsamlingshus · Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslinge-forsamlingshus.dk · ankeogmartins@hotmail.com

R Y S L I N G E  
F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s
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Energirigtige løsninger sparer penge

af faglært blikkenslager på eget 
værksted.

Søkrog VVS er grundlagt i 1968 
af Kenneth Søkrogs far, gas- og 
vandmester Kristian Søkrog-
Jensen.

Søkrog VVS A/S installe-
rer energirigtige varme-
anlæg, som eksempelvis 
varmepumper, gaskedler 
og bioanlæg, der samti-
digt nedsætter varme-
regningen.   

Moderne varmeanlæg kombin-
erer i dag miljøvenlig opvarmn-
ing med attraktive besparelser 
på varmeregningen hos virksom-
heder og private husstande. 
Hos Søkrog VVS rådgiver in-

dehaver og ingeniør Kenneth 
Søkrog firmaets erhvervs- og 
privatkunder. Dermed får de den 
mest optimale varmeform, når de 
eksempelvis udskifter deres dyre 
og miljømæssigt utidssvarende 
oliefyr.
- Når det gælder effektiv og 
miljørigtig opvarmning, dre-
jer det sig bl.a. om jordvarme 
og varmepumper. Har kunden 
eksempelvis oliefyr, giver et nyt 
varmepumpe-anlæg bedre drift-
søkonomi og hurtigere tilbage-
betaling i forhold til eksempel-
vis naturgas, forklarer Kenneth 
Søkrog.

Bestemmer kunder sig for en ny 
varmepumpe, er skridtet ikke 
langt til også at supplere med et 
moderne solcelleanlæg på taget. 
Søkrog VVS sælger solceller 
fra Evosolar, der er europæisk 
kvalitet.

Søkrog VVS udfører naturligvis 
alle traditionelle VVS-opgaver 
som renovering og udskiftning af 
radiatorer, ventiler, vandhaner 
og hele badeværelser.
Blikkenslagerarbejde som f.eks. 
skiffertage samt zink- og kobber-
inddækning udføres også. Ind-
dækninger og formstykker laves 

Søkrog VVS A/S · www.soekrog-vvs.dk · post@soekrog-vvs.dk · Tlf. 62 21 57 27

energi • blik • bad
Ingeniør Kenneth Søkrog 

Søkrogen 1 · 5700 Svendborg · post@soekrog-vvs.dk · www.soekrog-vvs.dk

 62 21 57 27

– pælefundering
– Byggegruber
– Vandbygning
– efterfundering
– presning af MegA 
 og preca-pæle
– understøbninger
– ramning af minipæle

arkil fundering a/S
Værkstedsvej 9
5500 Middelfart
tlf. 64 41 87 70
www.arkil.dk
bjh@arkil.dk

Appetito

Italienske specialiteter, vin og take away
Marievej 26 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 49 04

www.appetito.dk · mail@appetito.dk

Thrane Consult Aps – nu med vikarservice 

værkere, forretningsdrivende til 
liberale erhverv. Hvad enten det 
drejer sig om små eller store op-
gaver, står Thrane Consult ApS 
for omhu og akkuratesse. Vi hu-
sker alle deadlines – for eksem-
pel moms- og skattefrister. Op-
gaverne løses enten hos kunden 
eller fra vores kontor alt efter 
kundens ønsker og behov. Ring 
og hør nærmere.” 

”Thrane Consult ApS er leve-
ringsdygtig i alt – fra betalinger 
til bogføring og fakturering”, 
fortæller Lene Thrane Thomsen. 
”Vi varetager løn, moms, budge-
topfølgning, månedsafslutning, 
færdiggørelse af regnskab og selv-
angivelse. Endelig kan vi tilbyde 
at udarbejde budgetter og stå for 
kontakten til revisor og bank, 
ligesom vi kan forestå implemen-
teringen af nye økonomisystemer, 

udarbejde efterkalkulationer og 
give kompetent økonomisk rådgiv-
ning. En aktivitet, der genererer 
stigende interesse i erhvervsregi, 
er vikarservice på virksomheder-
nes regnskabsside. Typisk drejer 
det sig om et tidsmæssigt afgræn-
set forløb omkring en regnskabs-
medarbejders sygdom eller ophør i 
virksomheden. Vi tager os af regn-
skaberne, til virksomheden finder 
en ny medarbejder.”

omhu og akkuratesse   
”Udover kvalitet i arbejdet står 
Thrane Consult ApS for en fair 
prispolitik. Kunden binder sig 
ikke til et bestemt timeantal og 
betaler kun for den tid, der rent 
faktisk bruges på en given op-
gave. Vi betjener en bred kun-
dekreds af små og mellemstore 
virksomheder. Kundekredsen 
når hele spektret rundt – fra pro-
duktion, handel, service, hånd-

Thrane Consult ApS · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk · www.thrane-consult.dk

lene Thrane Thomsen er registreret revisor og medlem af Dansk
Revisorforening. Fra 1992-2008, hvor hun blev selvstændig, var hun 
regnskabschef i en række meget forskellige virksom heder. Som 
noget nyt kan Thrane Consult ApS nu tilbyde vikarservice
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Maskinfabrikken.dk i nye lokaler
Pr. 1. marts overtager 
Maskinfabrikken.dk sine 
nye, rummelige og helt 
nyrenoverede lokaler i 
den tidligere BNM Ma-
skinfabrik i Stenstrup, og 
hermed vender indeha-
ver Bo Pedersen ”hjem” 
til stedet, hvor han i sin 
tid blev udlært  

”Flytningen er en naturlig følge 
af, at Maskinfabrikken.dk med 
flere opgaver har fået behov for 

mere plads”, fortæller Bo Pe-
dersen. ”Fremover har jeg fod 
under eget bord og arbejder med 
udgangspunkt i egne værksteds-
faciliteter. Det gode samarbejde 
med min svoger Torben Midtga-
ard og K&B Maskinfabrik Fyn, i 
hvis lokaler jeg gennem 3½ år har 
haft til huse, fortætter i samme 
omfang som hidtil. Udover mig 
beskæftiger Maskinfabrikken.
dk to rutinerede svende, Gert 
Clausen og Mads Rasmussen. 
Med flytningen til Tværvej 23 
vender vi ”hjem” til stedet, hvor 
jeg blev udlært. Sammen videre-
fører vi Tværvej 23’s historie som 

værende ”det gode håndværks ” 
adresse.        

Kundens behov i højsædet
”Maskinfabrikken.dk arbejder i 
alle materialer: Blødt jern, Rust-
fri stål, plast, sej hærdet stål og 
hærdet stål. Vi løser en bred vifte 
af opgaver – heriblandt drejning, 
fræsning samt reparation af alle 
former for maskindele på køren-
de materiel som industri-, tegl-
værks- og landbrugsmaskiner. Vi 
har stor erfaring i reparation og 
nyfremstilling af maskindele og 
tilbyder endvidere opsvejsning 
af emner. I rollen som underle-
verandør løser Maskinfabrikken.
dk opgaver i alle størrelser, og dét 
til konkurrencedygtige priser. 
Maskinfabrikken.dk sætter kun-
dens behov i højsædet. Vi har stor 
spændvidde i opgaveløsningen og 
står for godt håndværk over hele 
linjen. 
Vi glæder os til at se jer i vores 
nye lokaler.”

Maskinfabrikken.dk · Tværvej 23 · 5771 Stenstrup · Tlf. 88 20 53 63 · www.maskin-fabrikken.dk · bp@maskin-fabrikken.dk

Maskinfabrikken.dk

miljøgodkendt tagrensning

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 40 35 78 40

Miljøgodkendt
Tagrensning

Miljøgodkendt
Tagrensning

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

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

Dybderensning med speciel 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 deri-
mod rent, løber regnvand og dug let
væk så taget kan holde huset tørt

NIELS JØRGEN JENSEN
NORGESVEJ 15 - 5700 SVENDBORG

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

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 20 33 15 08

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

l	 Dybderensning med special udstyr
l	 taget efterses for defekte plader
l	 grundbehandling
l	 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
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Robert Hansen Maskinudlejning A/s
fleste forretninger ordnes telefo-
nisk. Er en aftale først indgået, 
er den gældende – også selv om 
den ikke er nedfældet på skrift. 
I kraft af dette udstrakte gen-
sidige tillidsforhold er mit kon-
torhold begrænset til en blok og 
en mobiltelefon. Kundekredsen 
byder på stor aktivitetsmæssig 
spredning – også her på Fyn og 
i Trekantsområdet. Blandt akti-
viteterne netop nu er, at vi har 
omkring 30 maskiner i sving i 
forbindelse med motorvejsudvi-
delsen ved Vejle/Skærup”, slutter 
Robert Hansen.  

Den landsdækkende virk-
somhed, der grundlagdes 
i 1988, er specialiseret 
i udlejning af entrepre-
nørmaskiner på mellem 
16 og 53 tons og beskæf-
tiger 25 kompetente 
fagfolk med stor erfaring 

”Vi skaber gode kundeoplevelser 
med fokus på tillid, stabilitet og 
høj kvalitet”, fortæller indehaver 
Robert Hansen, der driver forret-

ningen sammen med sin hustru 
Gitte, der helt fra starten har va-
retaget firmaets administrative 
side. ”Vi appellerer først og frem-
mest til landets største entrepre-
nørfirmaer. Den gennemsnitlige 
lejeperiode for vores maskiner 
ligger for over halvdelens ved-
kommende på mellem et og tre 
år”. Som et af de eneste danske 
maskinudlejningsfirmaer har 
Robert Hansen Maskinudlejning 
leveret maskiner – både til Sto-
rebæltsbroen og Øresundsbroen 
samt så godt som alle motorvejs-
byggerier i kongeriget. Man kan 

således være rimeligt sikker på, 
at maskiner herfra også vil med-
virke ved anlæg af fremtidens 
veje og broer.

specialist i det virkeligt 
tunge grej
Det tunge maskineri er firmaets 
kendetegn, og entreprenørbran-
chens store aktører er klar over, 
hvor de skal henvende sig for at 
finde det rigtige grej til de store 
anlægsarbejder. ”Vi har arbej-
det sammen siden slutningen 
af 80’erne, og vores samarbejde 
bygger tillid. Et ord et ord. De 

Brændeskov Møllevej 13 · Brændeskov · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 53 87 / 20 14 53 87
girohans@mail.tele.dk · www.roberthansen-maskinudlejning.dk

Øster Åby Vognmands- 
og Entreprenørforretning ApS

Aut. kloakmester

JoRd · veJ · kLoakaRbeJde

Åbyskovvej 3 B · 5881 Skårup
tlf. 62 23 12 10

www.oesteraaby.dk 

Aut. Kloakmester Henning Larsen

l	 Slamsugning

l	 Højtryksspuling

l	 Containerudlejning

l	 Kranarbejde

l	 Snerydning og saltning

l	 jord- og drænarbejde

l	 presning af rør under veje og huse

l	 nedbrydning

l	 Belægningsarbejde

l	 Barkflis og granitskærver sælges

l	 Brænde sælges 

Bygge- og Anlægsfirma
Alt i murer- og tømrerarbejde udføres

– stort som småt

Ryslinge Murer & 
Tømrerforretning ApS

bjarne Skov nielsen
enghavevej 20 · 5856 ryslinge
tlf. 6267 1929 · tlf. 6267 1932

mobil 4039 3789
info@rm-t.dk



Tryk på Strandbygaard.dk

PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Svanemærket trykkeri 5

41
-7

51

Vi producerer
tryksager
med omtanke
for miljøet
Kontakt os på
tlf. 96 800 700
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TandproTese KliniKKen
 

 Klinisk tandteknikker  l joan Dideriksen
 Valdemarsgade 40  Skippergade 3
 5700 Svendborg  5800 nyborg
 tlf. 62 21 09 77  tlf. 65 31 11 16

tandprotesen kan nu 

finansieres

eKS: Lån 10.000,- og betal kr. 

548,- pr. md. i 24 mdr.

Albjerg’s Maskintec A/S 

Gl. Sognevej 3 •  DK - 5771 Stenstrup  •   +45 6226 2491 
info@maskintec.dk  •  www.maskintec.dk w
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k AALBJERGLBJERG’’SS  MMASKINTECASKINTEC  AA//SS 

SALG & SERVICE AF SUGE - BLÆSEANLÆG 
Med traditionelle opbygninger og specialløsninger som passer til Dit behov,  

er det vores mål at yde den bedste og hurtigste service på markedet. 

Vi tilbyder bl.a.: -› Opbygninger på konsol - traditionelt eller hydr. trukket 

 -› Service og reparationer - hurtigt og professionelt 

 -› Reservedele til diverse suge- & blæseanlæg 

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

TLf. 6221 1484

Fareklassegodkendte biler!

DØGNserviceAlt indenfor:

• SLAmSuGNING
• INDuSTRISPuLING
• KLOAKRENSNING
• KLOAK-TV
• TANKRENSNING
• INDuSTRIRENGØRING

v/ bent f. nielsen · www.ri-bol.dk
Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg

telefax 6222 8442

El-installatør
Ny installation

Tele-og Datainstallation

Energioptimering

Automatik

IHC

Kraft

Lys

EL-INSTALLATIONER ∙ SKIBSINSTALLATIONER ∙ MARINEELEKTRONIK

Kuopiovej 32 ∙ 5700 Svendborg
www.poul-olsen.dk

TLF. 62 20 23 21 ∙ FAX 62 20 19 52

Di
n 

lo
ka

le



 63

Bøgild Aps

ring af markiser og solafskærm-
ning for Bøgild Solafskærm-
ning”, afrunder Morten Bøgild. 
”Her forenes tømrerkompeten-
cerne med gardinfagets, idet vi 
både måler op og monterer, og 
det speeder ekspeditionsforløbet 
op til fordel for kunden. Der-
udover servicerer vi en række 
gardinforretninger på hele Fyn 
omkring løsning af specielle 
monteringsopgaver. Bøgilds tøm-
rer og markiseafdelinger har de 
senere år deltaget på den årlige 
livsstilsmesse i Svendborg. Det 
er vigtigt for os at komme ud og 
møde vores kunder og ad den vej 
holde os opdaterede i forhold til 
de nyeste trends og tendenser.”  

Den alsidige familie-
virksomhed, der består 
af et ejendomsfirma, 
et tømrerfirma og et 
solafskærmningsfirma, 
har gennem det seneste 
års tid kunnet glæde 
sig over øget aktivitet i 
tømrerafdelingen 

Bøgild’erne er en kreativ fami-
lie med masser af ideer og kom-
petencer. De realiseres gennem 
et velfungerende firma, hvor 
familiemedlemmerne supplerer 
hinanden på tværs af genera-
tionerne. Faren Flemming Bø-
gild Hansen, der styrer firmaets 
ejendomsservice og driver en 
række lokale kiosker, bidrager 
primært med sin mangeårige 
erfaring omkring godt købmand-
skab. Datteren Heidi, der er 
regnskabsuddannet, varetager 
administrationen, og derudover 
driver hun med sikker sans for 
indretning og design firmaets af-
deling for solafskærmning. Søn-
nen Morten er tømrermester og 

dermed ophavsmand til det solide 
håndværksmæssige fundament 
for hele firmaets aktiviteter.

All round tømrerfirma
”Her og nu er der fin aktivitet 
i tømrerafdelingen”, fortæller 
Morten Bøgild og fortsætter: 
”Udover at være hustømrer for 
boligerne i Bøgild Ejendomsser-
vice servicerer vi primært pri-
vatkunder. Bøgild Tømrerfirma 
er en all round virksomhed med 
alle til faget hørende opgaver 
på repertoiret. Vi spænder lige 
fra nybyg til renoverings og om-
bygningsprojekter af enhver art 
og størrelse. 2011 bød mest på 
forskellige monteringsopgaver 
spændende fra døre og vinduer 
til køkkener. Dertil kommer en 
mængde vedligeholdelses og re-
parationsopgaver af alle slags. 
Intet er for småt, og kun lidt er 
for stort. Netop nu har vi aktivi-
tetsmæssigt fokus på energi- og 
miljørigtige døre og vinduer.” 

Markiser øger  
opmærksomheden
”Hos Bøgild Solafskærmning er 
en markise ikke bare en mar-
kise”, beretter Heidi Hansen. 

”Vores store udvalg fås i en bred 
vifte af farver, mønstre og over-
flader og kan efter ønske udsty-
res med kundens virksomhed-
slogo. Udover at give skygge og 
sænke rumtemperaturen, når 
solen bager fra en skyfri himmel, 
er en markise på samme måde 
som visitkort, brevpapir og fir-
mabil et vigtigt visuelt bidrag til 
betoning af virksomhedskundens 
identitet. Med det rigtige marki-
sevalg får man både en dekorativ 
udsmykning af sin forretningsfa-
cade og øget opmærksomhed fra 
omverdenen. Folk er velkomne 
til at kigge ind og se nærmere på 
vores elegante løsninger i solaf-
skærmning.”

Hurtig ekspedition til  
fordel for kunden
”En nicheaktivitet, der i forårs 
og sommermånederne genererer 
mange tømreropgaver er monte-

Solafskærmning

Bøgild ApS · Bøgild Solafskærmning · Bøgild Tømrerfirma · Bøgild ejendomsservice
Glarmestervej 14 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 30 45 · boegild@c.dk · www.bøgildaps.dk

Bøgild Solafskærmning: 
Mandag-fredag kl. 7.30-18 · ekspedition efter aftale

Bøgild Solafskærmning · Ringe Minicenter · Algade 62 · 5750 Ringe
Mandag-fredag kl. 10-16 · ekspedition efter aftale



Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Haderslev - Aabenraa - Odense - Karlslunde Tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

Service 
-lokal og landsdækkende

El-installation og service

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

Afdelingsleder  
Bjarke H. Jensen
Tlf.:    99 36 42 62 
Mobil:   26 87 64 50
E-mail: bej@intego.dk

Overmontør  
René Christiansen
Tlf.:    99 36 42 63 
Mobil:   26 87 64 52
E-mail: rch@intego.dk

Landsdækkende døgnservice 
Tlf.: 99 36 42 60  

Elektromekanik Lovpligtige eftersyn

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services 

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 
Intego er ISO 9001 certificeret.

Forretningsområder:
•	El-installation & service 
•	 Industriel IT & automation 
•	 IT-infrastruktur 
•	Kraftværker & højspænding 
•	Teknikhuse & kompaktstationer 
•	Elektromekanisk værksted 
•	Telecom

Spidskompetencer:
•	 Industri Service Management (ISM)
•	Lovpligtige eftersyn
•	Termografering
•	Energiovervågning
•	Fiber- og datanetværk
•	Kædebutikker
•	Komplet bygningsinstallationer og 

automation
•	Elektromekanik

Overmontør  
Peter Lindegaard
Tlf.:    99 36 42 65 
Mobil: 26 87 64 51
E-mail: plm@intego.dk

Afdelingsleder 
Ole Duch
Tlf.:    99 36 49 22
Mobil: 41 73 70 27
E-mail: odu@intego.dk

Automation

Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation 
og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed hurtigt 
kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer
• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer

Intego er autoriseret på en lang række områder inden for el-teknik 
og mekanik. Vi tilbyder derfor at forestå jeres lovpligtige og andre 
eftersyn.
 
Fordelene er:
• Undgå usikkerhed om alle myndighedskrav til eftersyn er opfyldt
• One stop shopping – vi forestår de eftersyn, som I ikke selv vil 

udføre
• Optimering og prioritering af eftersynsindsatsen sammen med jer
• Webadgang til dokumentation for eftersyn
• Synergi i form af kombinerede eftersyn og dermed en reducering 

af omkostningerne
• Stor ekspertise og erfaring med gennemførelse af eftersyn

• Vibrationsanalyse samt 
lejekontrol

• Kontrol og reparation af alle 
typer pumper

• Reparation og eftersyn af 
svejsere

• Håndværktøj iht. 
Arbejdstilsynets henvisninger

• Termofotografering


