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Fugemand, Ole Skærsholm
Hundstrupvej 24 · 5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 16 62 · Mobil: 24 60 97 62
post@svendborgfuger.dk

www.svendborgfuger.dk

Vi tilbyder:
Privat slagtning · Grill · Mad ud af huset · Storkøb

Skal der holdes fest så kom og få et tilbud 
Vi giver gerne råd og vejledning 

Intet er for stort
Din kød leverandør i det sydfynske

Se vores fordelagtige priser på vores hjemmeside

www.gudmeprivatslagteri.dk

Slagtermester John F. Nielsen
Teglværksvej 89 · 5884 Gudme

Tlf. 62 25 10 81 · 21 64 84 81
johnf@nielsen.mail.dk

62 22 45 45
j.e.larsen@vvssalg.dk
www.vvssalg.dk

Foder  ›  Bimaterial  ›  Oste  ›  Vin 

Skovsbovej 362, Egense   5700 Svendborg   Tlf. 6220 9740    www.sydfyns-specialfoder.dk Skovsbovej 362, Egense   5700 Svendborg   Tlf. 6220 9740    www.sydfyns-specialfoder.dk 

Skovsbovej 362, Egense   5700 Svendborg   Tlf. 6220 9740    www.sydfyns-specialfoder.dk 

Bygge- og 
Anlægsfirma

Alt i murer- og 
tømrerarbejde udføres

– stort som småt

Ryslinge 
Murer & 
Tømrer-

forretning ApS
Bjarne Skov Nielsen

Enghavevej 20 · 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1929 · Tlf. 6267 1932

Mobil 4039 3789
info@rm-t.dk
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Ved køb er prisen 161.695 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 31.08.2013. 

En ægte Mercedes-Benz 
oplevelse fra kun 1.990 kr. 
pr. måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito 
er endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og 
 endnu mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af 
alt det, Vito er så kendt for. Giv den noget  arbejde. Det 
klarer den problemløst i en fart. 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 salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
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 – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 32.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
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JS Jens Schultz a/s

Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 

Hvad betyder vores medarbejdere netop for dig ?
Vi ved at én af de vigtigste faktorer i en virksomhed er medar-
bejderne. Vi er stolte af vores medarbejdere, og langt de fleste har 
arbejdet i vores virksomhed i ganske mange år. Vi kan faktisk skilte 
med, at stort set alle ansatte i Jens Schultz a/s er branche- og fag-
folk. Det giver dig en sikkerhed for at vælge rigtigt første gang, når 
du skal i gang med en ny-, om- eller tilbygning, eller måske nogle 
små projekter derhjemme. Du kender uden tvivl mange af vores 
medarbejdere og langt hen ad vejen, kender de måske dig og dine 
krav samt forventninger til god og reel kundeservice.
Vi ved, hvad vi taler om…

Hvad betyder vores tilgængelighed for dig ?
Jens Schultz a/s er Sydfyns og Langelands største og eneste lokale-
jede trælastvirksomhed, og det er vi stolte af, men det stiller ab-
solut store krav i et presset marked til især dygtigt købmandskab 
og tilgængelighed. At være tilgængelig betyder, vi fra chauffør til 
direktør, fra kontorassistent til indkøbschef og fra elev til indehaver 
altid er klar for et opkald, en drøftelse eller et besøg.
Vi kender det Sydfynske område, da vi selv bor, arbejder og lever 
her.
Vi er omstillingsparate, når det er nødvendigt. Vi lytter gerne, vi 
giver modspil til dine ideer, og vi ser bestemt muligheder frem for 
begrænsninger. Vores interne slogan er ”ene er vi gode, men sam-
men er vi bedst”. 
Det betyder for dig, 80 medarbejdere hos Jens Schultz a/s står sam-
men om at give den bedste oplevelse.

Kan vi nu også garantere dig varer til konkurrencedyg-
tige priser ?
Jens Schultz a/s er medlem af den danske indkøbsforening Danbuy, 
som årligt disponerer varer for over kr. 3 milliarder. Her igennem 
overvåger vi konstant markedet, så vi altid kan sikre vores kunder 
spændende, aktuelle produkter til de helt rigtige priser.
Vi tilpasser løbende varesortimentet i vores forretninger til efter-
spørgslen netop på Sydfyn, så vi altid kan garantere vores kunder 
et aktuelt udvalg af byggematerialer, værktøj, erhvervsbeklædning 
samt alt til hus og have. 
I vores Byggecenter giver vi endvidere prisgaranti på alle tilbuds-
varer. Det er en ekstra tryghed for dig.

JS
Når du handler hos Jens Schultz a/s 
– JS Byggecenter, bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejds-
plads, du sikrer dig også altid faglig 
ekspertise, god service og inspiration 
samt at kunne gøre en god handel…

Jens Schultz a/s - hele Sydfyns og Langelands         trælast og byggecenter 

ldfm,fflæ,mdfækljmæfeskjogjkdglæhjgjghjgjhgj

lokale

Vil du vide mere
- besøg os på

www.js.by

JS Byggecenter
Nyborgvej 2, Svendborg
tlf. 62 21 33 13 

Åbningstider: 
man-fredag 9:00 - 17:30
lør-søndag 9:00 - 16:00

JS Rudkøbing
Schnohrsvej 40, Rudkøbing
tlf. 62 51 11 45 

Åbningstider: 
man-fredag 6:45 - 17:00
lørdag: 9:00-13:00

JS
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JS Byggeudstilling
Odensevej 116, Svendborg
tlf. 62 17 29 60 

Åbningstider:
man-fredag 13:00-17:00
lørdag 10:00-13:00

Fyns største og mest inspirerende byggeudstilling ligger på Oden-
sevej 1200m2 med bl.a. væg- og gulvfliser, trægulve, indvendige og 
udvendige døre, vinduer, tagsten, mursten, lofter, baderumsmøbler og 
udendørs belægningssten, støttemurer, bassiner meget meget mere...

Med inspiration i højsæde !
På Odensevej 116 i Svendborg ligger JS Byggeudstilling. Et 
600 m2 stort inspirationscenter med alt indenfor byggemate-
rialer. Udstillingen, som er én af de største på Fyn, viser bl.a. 
indvendige døre, udvendige døre, vinduer, baderumsmøbler,
mursten, tagløsninger, trægulve, loftbeklædning og især gulv 
og vægfliser, bl.a hentet hjem fra Italien, samt alt i belægn-
ingssten. I denne tid er der særdeles meget fokus på energi 
besparende foranstaltninger, bl.a. i forbindelse med nye vin-
duer samt optimal isolering. Byggeudstillingen er bemandet 
med fagfolk, som virkelig ved, hvad de taler om. Kom ind og  
hør mere og bliv inspireret til forbedringer i hjemmet og gør 
en god handel.

I foråret 2011 udvidedes  fliseudstillingen i samarbejde med 
områdets lokale anlægsgartnere og brolæggere til en helt ny 
600 m2 stor udendørsudstilling med alt i belægninger (fliser i 
alle kvaliteter, støttemurer, bassiner, kummer, trappetrin, gran-
itskærver og sågar en beton-klatrevæg). Udstillingen byder på 
i alt 45 miljøer, og er tilgængelig 24 timer i døgnet.

Jens Schultz a/s 
Odensevej 116, Svendborg
tlf. 62 21 24 28 

Åbningstider: 
man-tors 6:30-16:30
fredag 6:30-15:30 
lørdag lukket
 

Jens Schultz a/s - en trælast af tiden

fredag 6:30-15:30 

Jens Schultz a/s - en trælast af tiden

JS
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RISGARANTI
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Y G G E C E N T E R

Vi er billigere end du tror...

JS Skolen Relevante kurser og tema-aftenerI samarbejde med Svendborg Erhvervsskole 

og Dansk Byggeri lokalforeningen Sydfyn 

tilbyder vi en række relevante kurser og 
tema-aftener for håndværksmestre og svende. 

Kurserne, der kan tage udgangspunkt i såvel 

produkter som i hverdagens håndværkstek-

niske udfordringer.Blandt de mange emner er salg, 
kundekontakt, energioptimering, nye 

lovgivningsmæssige krav til 
byggeriet samt kommunikations 
og samarbejdsmetoder.

JS Skolen Relevante kurser 

Et hus
fyldt med  

bygge-
inspiration
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Den kendte autoforhand-
ler og AutoMester værk-
sted grundlagdes den 15. 
august 1983 af indehaver 
Steen Fønsskov og hans 
hustru Lisbeth.  
I år fejrer forretningen 30 
års jubilæum som en af 
Sydfyns førende aktører i 
autobranchen

”Da Skårup Auto Service grund-
lagdes for 30 år siden, arbejdede 
jeg ene mand på værkstedet”, 
mens min hustru Lisbeth vare-
tog firmaets regnskaber”, fortæl-
ler indehaver Steen Fønsskov. ”I 
dag løser jeg selv hovedparten af 

Skårup Auto Service AutoMester
v./ Steen Fønsskov
Vildmarken 1 · 5881 Skårup Fyn · Tlf.: 62 23 10 98
E-mail: steen996@gmail.com
Web: www.automester.dk

Skårup Auto Service
firmaets administrative opgaver 
og beskæftiger to mekanikere.” 

På forkant med udviklingen
”Som AutoMester-værksted re- 
parerer og servicerer vi alle bil-
mærker og årgange. Vi benytter 
den nyeste teknologi og råder 
p.t. over fire forskellige testere 
til udlæsning af fejlkoder på 
forskellige bilmærker. Når det 
gælder viden og kunnen, er vo-
res dygtige mekanikere, Oliver 
Thomsen og Bo Jørgensen, på 
forkant med udviklingen. Vi 
deltager løbende i AutoMester-
kædens opkvalificerende efter-
uddannelseskurser, der afvikles 
på landets tekniske skoler, hvor 
undervisningen forestås af nogle 
af de bedste lærerkræfter på om-
rådet. Vi har stor specialviden 
om Citroën og Peugeot, og i den 
forbindelse besøger mange af vo-
res trofaste kunder os langvejs 
fra. Folk anbefaler os til familie, 
venner og kolleger via mund-til-
øre-metoden, og ad den vej kom-
mer der hele tiden nye kunder 
til.” 

25 år med speciale  
i Citroën og Peugeot
”Vi har 25 års erfaring med Ci-
troën og Peugeot og er speciali-
ster i disse mærker. Personligt 
er jeg meget glad for Citroën-
biler og dét især på grund af 
deres skønhed, styrke og høje 
kørekomfort, men så sandelig da 

også på grund af deres franske 
lune”, smiler Steen Fønsskov. 
”Eksempelvis kan vi tilbyde vo-
res kunder at forebygge de meget 
omtalte problemer med 1,6 Hdi 
motorerne via et ikke særligt 
bekosteligt indgreb. Biler og 
kvinder har intet med hinanden 
at gøre, men ligesom kvinderne 
kan de tyske og franske biler 
være meget forskellige af type. 
Hver især har de deres styrker og 
svagheder. Bevæger man sig fra 
en tysk til en fransk model, går 
man efter min mening fra det so-
lide og måske lidt vel forudsige-
lige til det lækre, afvekslende og 
charmerende. Jeg elsker franske 
biler.”  

Fantastisk  
netværkssamarbejde
”Skårup Auto Service er via 
AutoMester-kæden med i et 
landsdækkende netværk af gode 
kolleger, der har et fantastisk 
godt samarbejde – først og frem-
mest lokalt, men også på lands-
plan. Vi hjælper ofte AutoMe-
ster-kolleger, der kontakter os, 
når de er udsat for problemer, de 
ikke umiddelbart kan gennem-
skue i forbindelse med Citroën 
og Peugeot biler. Samarbejdet 
udmønter sig også på den måde, 
at hvis en kunde i Nordjylland 
eksempelvis får problemer med 
en bil, der er købt hos os, vil vi på 
stedet kunne anbefale et nord-
jysk AutoMester-værksted, hvor 
bilen så bliver repareret på vo-

res regning. Det samme princip 
gælder naturligvis den modsatte 
vej.” 

Citroën topper listen
”Skårup Auto Service lagerfører 
altid omkring 20 brugte biler i 
alle prisklasser, og Citroën top-
per listen over solgte biler. Per-
sonligt er jeg den glade indeha-
ver af en Citroën C6, og p.t. er jeg 
også en af de eneste forhandlere i 
Danmark, der har denne attrak-
tive model til salg som brugt.” 

Jubilæumsarrangement  
i støbeskeen
”I 30 år har Skårup Auto Ser-
vice dannet ramme om familien 
Fønsskovs liv, og heldigvis har 
det aldrig været kedeligt at gå på 
arbejde. Jubilæumsarrangemen-
tet bliver heller ikke kedeligt. 
Henover sommeren vil tid og 
sted for arrangementet fremgå 
af de lokale medier”, lover Steen 
Fønsskov. 

1983 - 2
013

30 ÅRS

JUBILÆM
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Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk Se buffeten her!

Odense Grønløkken 3 Tlf. 70 11 11 55
Svendborg Nyborgvej 4 Tlf. 70 11 11 55

NYHED
Ekstra stor salatbar 

med mere end 
50 varianter

Buffet & Bowling
Møre og saftige stege krydret med masser af lækkert tilbehør!
Buffeten indeholder både forretter, hovedretter, ekstra stor salatbar og lunt brød. Med op til 7 forskellige 

stege på buffeten og et væld af lækkert tilbehør, kan vi garantere at der er noget for enhver smag. 

Fredag & lørdag 

skærer 
kokken

for ved buffeten

Buffet - Fredag og lørdag
Pris pr. person uden bowling kr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,-
Søndag-tirsdag: kr. 119,- pr. person  .  Onsdag-torsdag: kr. 139,- pr. person

Tilkøb 1 times bowling
Pris pr. person kr ........................................................................................30,-

Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-
Børn under 12 år ½ pris - Børn 0-3 år gratis
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Efter tre måneders om-
bygning og renovering er 
Nordea Bank Svendbog 
pr. 28. januar 2013 åb-
net i en ny og opdateret 
udgave, der som noget 
helt nyt samler privat- og 
erhvervsrådgivningen 
samt serviceafdelingen 
under et tag   

”Med erhvervsrådgivningens 
flytning fra Tinghusgade 22 her 
til Centrumpladsen er vi glade 
for, at alle funktioner og kompe-
tencer nu er samlet på et sted”, 
fortæller filialdirektør Claus 
Madsen. ”Det giver god synergi, 
at vi kan modtage, betjene og 
servicere alle kundetyper her. 
Blandt de mest synlige resul-

Nordea Bank · Svendborg Afdeling · Centrumpladsen 8 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 52 21 · Fax: 62 22 97 80 · www.nordea.dk
Åbningstider: Mandag – onsdag: 10:00 – 16:00 - Torsdag: 10:00 – 17:30 - Fredag: 10:00 – 16:00

Svendborg
tater af Nordea Bank Svend-
borgs ombygning er en række 
ny moderne mødefaciliteter, og  
på servicesiden har vi fået en 
indendørs indbetalingsautomat 
som kan anvendes hvis man vil 
det – kunderne er dog fortsat vel-
kommen til at bruge vores med-
arbejderbetjente kasser.”

Floor manageren  
– en populær nyskabelse
”Et andet nyt tiltag er floor 
manager funktionen. Når vore 
kunder træder ind i bankloka-
let, bydes de velkommen af en 
floor manager, som afhængigt 
af deres ærinde sørger for, at de 
hurtigt bliver guidet det helt rig-
tige sted hen i huset. Floor ma-
nageren er blevet fantastisk godt 
modtaget, og den ny værts- og 
servicefunktion har opnået stor 
popularitet. Folk oplever, at floor 

manageren smidiggør ekspedi-
tionen og på en venlig og imø-
dekommende måde hjælper dem 
godt på vej.”   

Flerspektret kundeservice 
og rådgivning
”Kompetencemæssigt har sam-
lingen af privat-, erhvervs- og 
serviceafdelingerne under sam-
me tag medført, at de enkelte af-
delinger hurtigere og lettere end 
tidligere kan supplere hinanden. 
På den måde er vore kunders 
adgang til fyldestgørende hjælp 
i form af flerspektret service og 
rådgivning lettet betydeligt. Den 
ny model med øget synergieffekt 
mellem afdelingerne nedsætter 
responstiden, højner fleksibilite-
ten og giver bedre sammenhæng 
i hverdagen. Såvel medarbejdere 
som kunder trives med den ny 
model, og dét tager vi som ud-
tryk for, at den virker”, smiler 
Claus Madsen. 

Stor faglig kapacitet
”Geografisk dækker Nordea 
Bank Svendborgs erhvervsaf-
deling kommunerne Svend-
borg, Langeland, Ærø og 
Faaborg/Midtfyn”, fort-
sætter Claus Madsen. 
”Med fem rådgivere, en 
erhvervsspecialist, en 
kundemedarbejder og en 
direktør har vi stor faglig 
kapacitet in house. 
Nordea Bank Svendborgs 
erhvervsrådgivere har 
ansvaret for, at kunderne 
serviceres optimalt. 

Vi har adgang til en om-
fangsrig palet af mulig-
heder, og i forhold til den 
enkelte kundes behov kan 
erhvervsrådgiveren for-
midle kontakt til specia-
liserede ressourcer – ek-
sempelvis indenfor leasing, 
formuerådgivning og pen-
sion.” 

Kundetilpasset  
erhvervsrådgivning
”Når det gælder rådgivningen af 
de enkelte erhvervskundetyper, 
lytter vi nøje til deres ønsker og 
behov og tilpasser vores indsats 
herefter. I dagligdagen service-
res vore små erhvervskunder så-
ledes typisk via Erhverv+Privat 
konceptet. Her er den traditio-
nelle erhvervs- og privatrådgiv-
ning samlet under en hat, hvor-
ved kunden på én gang øger sit 
samlede økonomiske overblik og 
sparer kostbar tid. Øvrige virk-
somhedstyper har tilknyttet en 
erhvervsrådgiver som tager sig 
af virksomheden. Virksomheds-
ejerens private behov for råd-
givning varetages af en privat 
bankrådgiver. Via vores stærke 
organisatoriske bagland i Nor-
dea koncernen kan vi håndtere 
samtlige kundetypers meget for-
skellige ønsker og behov”, slutter 
Claus Madsen. 
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Erhvervskontakten - een indgang for erhvervslivet

Erhvervskontakten · Svendborg Kommune · Ramsherred 5 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 23 30 00
E-mail: bpe@svendborg.dk · Web : www.svendborg.dk

»Vi er til for borgerne og for virk-
somhederne. Uden dem var vi 
her slet ikke. Vores mål er, at vi 
får den gode dialog. Uden en dia-
log dur det ikke. Et afslag f.eks. 
må ikke bare blive et afslag uden 
at vi fortæller hvorfor, sådan at 
vi evt. sammen kan finde en ny 
løsning ».
Sådan siger Marianne Wedder-
kopp, afdelingschef i Svendborg 
Kommunes nyetablerede »Er-
hvervskontakten«.
»Erhvervskontakten« består af 
i alt 35 professionelle medarbej-
dere, der på hver deres felt har 
stor indsigt og erfaring. De er 
samlet på 2. salen på rådhuset i 
Svendborg.

Når den store dør går op til »Er-
hvervskontakten« møder man  
sagsbehandlere, der hjælper èn 
videre med at få et ønske opfyldt 
eller få svar på, hvorfor det ikke 
kan lade sig gøre.
Ønsker man at bygge en carport 
og vil man vide mere om hvilke 
tilladelser, man skal have, kan 
det lade sig gøre.
Er man en virksomhed, der godt 
vil slå sig ned i Svendborg eller 
måske udvide, kan man få råd, 
vejledning og professionel spar-
ring.
Har man brug for en ny medar-
bejder, kan »Erhvervskontak-
ten« også hjælpe.

Vi skal køre samme vej
»Erhvervskontakten« er en ny-
skabelse. Ved at samle de 35 
medarbejdere på samme etage, 
skal man gøre Svendborg kom-
mune til den mest erhvervsven-
lige kommune i Danmark.
Ved at forenkle og rent fysisk 
kun have èn indgang skal det bli-
ve nemmere, mere overskueligt 
og ikke mindst hurtigere at få en 

35 specialister på fælles mission

Svendborg Kommune 
gør èn dør klar til alle 
byggehenvendelser. 
35 specialister samlet i 
»Erhvervskontakten«.

sagsbehandling, der kan munde 
ud i udvikling og vækst.
»En stor del af Byg, Plan og Er-
hverv, er nu blevet til »Erhvervs-
kontakten«. Vi ser på det som 
motorveje, der skal finde ud af 
at flette sammen, så der bliver 
èn indgang. I stedet for at man 
oplever at blive stillet om fra 
medarbejder til medarbejder i 
det uendelige, skal man nu kun 
have fat i èn medarbejder. Og 
den medarbejder skal sørge for at 
bruge de kolleger, der har andre 
kompetencer at byde ind med«, 
forklarer Marianne Wedderkopp.

Dialog og svar
Det kræver, at man er parat til at 
omstille sig.
Det er en balancegang. Og den 
bygger på en tillidsfuld dialog 
til gavn for borgere og virksom-
heder. Det skal ikke give bøvl at 
komme her. Det skal give svar 

og information. Og et afslag skal 
følges til dørs. Vores medarbej-
dere må ikke lade sager falde 
mellem to stole. Man skal have at 
vide, hvorfor noget ikke kan lade 
sig gøre, så det måske er muligt 
at løse opgaven på anden vis.
»De må ikke kaste opgaven fra 
sig, før en kollega griber den. 
Borgeren og virksomheden skal 
have en garanti for at få løst op-
gaven, og det skal vi sikre«.
At få 35 engagerede, professio-
nelle og kompetente eksperter på 
hver sit område til at spille sam-
men, er ikke bare lige noget, 
man gør fra dag til dag.

 
Det tager tid:
»Erhvervskontakten« er så ny, at 
vi endnu ikke har kunnet måle 
nogen effekt af den. Men vi har 
fået gode tilbagemeldinger på, at 
vi har valgt at tage initiativet. 
Det handler om at se i helheder”.
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problemer med HFI-relæerne i 
forbindelse med vores el-tjek ved 
hussalg – problemer der uden 
vores mellemkomst kunne have 
udviklet sig katastrofalt. Der-
for - tjek dit HFI-relæ jævnligt”, 
slutter Kaj Recke.

Både når det gælder 
privatkunder, virksom-
heder og institutioner, er 
der netop nu stort fokus 
på energioptimering. 
På basis af en beskeden 
investering kan der være 
virkelig mange penge at 
spare på elregningen

”De stigende afgifter på el bety-
der, at vi netop nu har stort fo-
kus på energioptimering - både 
i forhold til private og virksom-
heds- og institutionskunder”, 
fortæller indehaver Kaj Recke. 
”Der kan være mange penge at 
hente, når et eksisterende lys-
anlæg eksempelvis forbedres via 
nye armaturer med højfrekvent 
kobling og tilstedeværelsessen-
sorer, der automatisk tænder og 
slukker lyset, og en behagelig 

sidegevinst er den øgede betje-
ningskomfort. Parallelt hermed 
vælger mange at investere i ure, 
magnetventiler og termostater 
til styring af rumopvarmning og 
varmt vand. I virksomhedsregi 
er elforbruget i kontorer, kanti-
ner, vaskerum og på gangarealer 
og toiletter ikke fradragsberetti-
get. Det er utvivlsomt en medvir-
kende årsag til, at det netop nu 
er oppe i tiden at spare på ener-
gien. Endelig medfører et lavere 
energiforbrug et bedre og renere 
miljø til glæde for alle.”

Tjek dit HFI-relæ
”HFI-relæet kan være et meget 
kritisk punkt rent sikkerheds-
mæssigt, fordi vi simpelthen 
glemmer at tjekke om det fun-
gerer. ”HFI-relæet er for et elek-
trisk anlæg, hvad bremsesyste-
met er for en bil. Ingen bilister 
ved deres fulde fem kunne drøm-
me om at lade være med jævnligt 

at tjekke deres køretøjers brem-
ser. I det omskiftelige klima på 
vore breddegrader, hvor relativ 
varme veksler med fugt og kulde, 
burde en lignende adfærd ken-
detegne vores omgang med bo-
ligens, virksomhedens og insti-
tutionens HFI-relæ. I Recke-El 
finder vi imidlertid relativt ofte 

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

Alt hvad du tænder på 

www.el-salg.com

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

Salg af rengøringsmidler 
til private og firmaer!

Ri-bol Svendborg 
Kloakservice

Ri-bol 
Rengøringsartikler

Svendborg Kloakservice er et velrenommeret firma, med mere end 
27 års erfaring.

Vort speciale er alt det beskidte arbejde. Vi er et firma, som 
beskæftiger sig med alt indenfor slamsugning, højtryksspuling, 
TV-inspektion samt industrirengøring.
Vi leverer kvalitetsarbejde og høj service til konkurrencedygtige 
priser, og vi sørger altid for at overholde indgående aftaler. Vores 
kundekreds består bl.a. af private, kommuner, boligselskaber, in-
dustri, landbrug, entreprenører, restauranter og hoteller m.m.

Vi giver gerne et tilbud på en specifik opgave – ingen opgave er 
for lille, og få er for store…

Ri-bol Rengøringsartikler, forhandler rengøringsvogne, spande, 
mop systemer samt alt i rengøringsmidler. Vi har de rigtige midler 
til næsten alle rengørings opgaver.
Ri-bol Rengøringsartikler ønsker at dække alle kunders behov, for 
rengøringsmidler og rengøringsartikler, store som små. Så derfor 
kan både private og firmaer handle i Ri-bol Rengøringsartiklers 
butik. Det er firmaets målsætning at levere kvalitetsprodukter til 
rengøring. Ri-bol Rengøringsartikler satser meget på produkter 
til miljøvenlig rengøring – herunder svanemærkede produkter. 
Det er vigtigt at midlerne doseres rigtigt for at opnå det optimale 
resultat.

Alt dette kan købes i forretningen på Ryttermarken 3.
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Spar Nord Svendborg

Spar Nord Svendborg · Sankt Nicolai Gade 1 · 5700 Svendborg · Tlf.: 63 10 15 30 · Fax: 63 10 15 31
E-mail: svendborg@sparnord.dk · Web: www.sparnord.dk

Sydfynboerne har taget godt imod deres nye lokalbank, der siden etableringen i 2009  
har slået sit navn fast som et stærkt pengeinstitut, hvis ideer og tiltag gavner hele lokalområdet
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”Spar Nord er et pengeinstitut i 
fremgang, og det er en position 
vi blandt andet har opnået via 
en række fusioner – senest med 
Sparbank”, fortæller bankdirek-
tør Ulrik Feveile. ”Dertil kom-
mer vores etablering af nye filia-
ler over hele landet, også på Fyn, 
samt opkøb af filialer fra det tid-
ligere Roskilde Bank. Spar Nord 
er på vej til at blive et landsdæk-
kende pengeinstitut.”  

Et attraktivt 
lokalt pengeinstitut
”Spar Nord opererer ikke med 
kontogebyrer, og vi har heller 

ingen planer om det”, fastslår 
Ulrik Feveile. ”Som det fremgår 
af www.pengepriser.dk er Spar 
Nord en attraktiv samarbejds-
partner - både når det gælder 
privat- og erhvervssegmentet. 

Siden starten i 2009 og min til-
trædelse i januar 2012 har Spar 
Nord Svendborg virkelig for-
mået at slå sit navn fast som et 
attraktivt lokalt pengeinstitut. 
Kunderne ser os og kommer ind 
til os, og det er unægtelig den 
bedste og mest troværdige suc-
cesindikator, man kan forestille 
sig. Ifølge statistikken er sand-
synligheden for, at folk bliver 

kunder hos os efter at have be-
søgt os meget stor.” 

Hurtige beslutningsveje 
”I Spar Nord Svendborg er vi på 
én gang en del af en stærk lands-
dækkende organisation og en 
decentral bank, hvor vi indenfor 
vores forretningsområder kan 
tage lokale beslutninger til kon-
kurrencedygtige priser. I kraft af 
Spar Nord Svendborgs høje grad 
af lokal beslutningsdygtighed og 
vores korte kommunikationsveje 
kan vi garantere, at såvel vores 
privat- som erhvervskunder får 
svar på deres låneanmodninger 
maksimalt 48 timer efter, de har 
indleveret data til os.”

Sydfynsk engagement og 
erfaring
”Alle vores dygtige medarbejdere 
er privat bosat på Sydfyn, og i 
kraft af deres lokale engagement, 
som blandt andet kommer til ud-
tryk via deltagelse i områdets for-
eningsliv, har de i udpræget grad 
fingeren på pulsen med hensyn 
til, hvad der rører sig. Personligt 
har jeg lokal tilknytning, idet jeg 
i mange år har arbejdet i den syd-

fynske bankverden – senest som 
direktør i Nordea Bank gennem 
24 år. Jeg kan trække på et stort 
og konstant opdateret netværk i 
regionens bank- og erhvervsliv.”

Øget kundeservice  
mod strømmen
”I Spar Nord Svendborg har vi 
med udvidelsen af kassefunktio-
nen i 2012 valgt at gå mod strøm-
men i bankverdenen, der går i 
retning af færre lokale filialer 
og muligheder for at hæve kon-
tanter. Vi mener, at vi som lokal 
bank må yde optimal service til 
vores kunder, og dét at man kan 
hæve kontanter er en naturlig del 
af denne service. Med kassefunk-
tionen, der er tilgængelig i hele 
bankens åbningstid, går vi mod 
strømmen og højner serviceni-
veauet til gavn for vores kunder.” 

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag

10.00 til 17.00

Øvrige hverdage 
10.00 til 16.00
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Svendborg Bogføring & Revision 
i nye lokaler Svendborg Bogføring & Revision 

kommer hele paletten rundt – 
lige fra etableringsrådgivning 
til moms og firmaskat – og over 
hele linjen er vi leveringsdygtige 
i god service og kvalitet til kon-
kurrencedygtige priser”, slutter 
Nina Nielsen.

Efter flere år med sti-
gende pladsproblemer 
i de hidtidige lokaler på 
Ryttermarken 29, kunne 
det kendte bogførings 
og revisionsfirma pr. 4. 
februar i år tage sine mo-
derne kontorlokaler på 
Tved Kirkevej 11 i brug 

”Svendborg Bogføring & Revi-
sion, der startede i Bagergade 
den 1. februar 1985 og som siden 
1996 har haft lokaler på Ryt-
termarken, flyttede ind på Tved 
Kirkevej mandag den
 4. februar”, fortæller Nina Niel-
sen. ”Vores nye fysiske rammer 
på omkring 100 m2 markerer 

en både tiltrængt og væsentlig 
forbedring af pladsforholdene 
i forhold til de gamle faciliteter 
på cirka 40 m2. Vi markerede 
den officielle indvielse af vores 
nye domicil med en fornøjelig og 
velbesøgt reception fredag den 
15. februar. Det var dejligt at 
se, at så mange kunder, samar-
bejdspartnere og venner af huset 
benyttede denne hyggelige lejlig-
hed til at kigge ind og hilse på.”

Kvalitet til  
konkurrencedygtig pris      
”Svendborg Bogføring & Revi-
sion arbejder allround i faget og 
løser en bred vifte af opgaver”, 
fortsætter Nina Nielsen. ”Vore 
enkelte ydelser afstemmes i over-
ensstemmelse med kundernes in-
dividuelle behov. Svendborg Bog-

føring & Revision servicerer en 
bredt funderet og branchemæs-
sigt vidtspændende kundekreds, 
der rækker lige fra enkeltmands-
firmaer til større virksomheder. 
På alle fronter genererer rådgiv-
ning stor aktivitet, og derudover 
hjælper vi typisk vores kunder 
med bogføring, regnskab og skat. 

Svendborg Bogføring & Revision · v./Nina Nielsen · Tved Kirkevej 11, st.th. · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 88 22 · Fax: 62 21 88 22 · Mobil: 29 24 37 40 · nn@svbg-br.dk · www.svbg-br.dk

Søndervej 1 • 5700 Thurø
Telefon: 62 20 50 12
E-mail: info@skipperkroen-thuro.dk
www.skipperkroen-thuro.dk

Helaftensarrangementer:
Velkomstdrink • middag med 3 retter
Kaffe/te og hjemmebagte småkager • Isvand og natmad

Vin ad libitum*: Hvidvin • Rødvin • Dessertvin. (*Husets vin) - Pr. kuvert fra. ........ kr. 598,00
Fri bar i 2 timer med øl, vand og vin. - Pr. kuvert .........................................................kr. 125,00

Billederne er fra gourmet- og Vinaften 
på skipperkroen den 13. februar!

Vinsmagning med gourmetaften til firmaer 
kan også arrangeres hos os…
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Clean-Up Service A/S · Tvedvej 199 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 68 12
E-mail: post@clean-up.dk · Web: www.clean-up.dk

Det kendte rengørings-
firma grundlagdes i 1973 
af Hanne Jørgensen som 
Tryllekosten. Efter en 
årrække antog firmaet 
navnet Svendborg Lokale 
Rengøring A/S, og i dag 
hedder det Clean-Up Ser-
vice A/S. Ved et generati-
onsskifte i 1999 afløstes 
Hanne Jørgensen af søn-
nen Lars, der i dag tegner 
firmaets profil som inde-
haver og direktør 

”Siden grundlæggelsen for 40 år 
siden har vi i Clean-Up Service 
haft veludført arbejde og begre-
ber som personlig og professionel 
kundeservice i højsædet”, fortæl-
ler indehaver og direktør Lars 
Jørgensen. ”Fra 1991 har vores 
administration, forretning og la-
ger haft til huse her på Tvedvej 
199. I slutningen af 2012 valgte 
vi at lukke butikken for salg til 

private i erkendelsen af at der 
ikke var nok salg. Kunder og 
virksomheder kan dog forsat 
bestille varer på tlf. 62 21 68 12. 
Butikken er udlejet til frisørsa-
lon (Salon Office) ved Shandie 
Kim.”

Dybe rødder  
i lokalsamfundet
”Vores fornemste opgave er, at le-
vere et godt stykke arbejde hver 
gang. Vi står for optimale ser-
viceydelser til vores store kunde-
kreds, der dækker hele det midt- 
og sydfynske område fra Ringe 
til Faaborg, Svendborg, Lange-
land og øerne. Hovedparten af 
kunderne er erhvervsdrivende, 
virksomheder og kommunale in-
stitutioner, men privatkunder er 
også velkomne. 

Clean-Up Service har dybe rød-
der i lokalsamfundet, og det gør, 
at vi kender vores kunder, og 
de kender os. Vi er tæt på vo-
res kunder, og det giver hurtige 
reaktionstider og høj fleksibi-
litet i arbejdet.  Sidst men ikke 
mindst er Clean-Up Service 

I 30 ÅR

40 års ren fornøjelse...

en aktiv spiller i foreningsli-
vet, idet vi blandt andet støt-
ter GOG som Business sponsor, 
Tved Boldklub som guld spon-
sor, Tved Håndbold samt NA-
TURAMA og en række mindre 
foreninger som erhvervspartner.     

Gensidig tillid  
og ordnede forhold
”På personalefronten har vi stor 
succes med at sikre ordnede for-
hold for vores medarbejdere. I 
dagligdagen danner Clean-Up 
Service ramme om et dybt pro-
fessionelt arbejdsmiljø med en fri 
og humoristisk omgangstone.  Vi 
baserer vores personalepolitik på 
gensidig tillid og klar uddelege-
ring af ansvar. Det gør, at med-
arbejderne overalt i firmaet kan 
glæde sig over en velfungerende 
hverdag med et harmonisk sam-
menhængende arbejdsflow. Folk 
kan lide at være her, hvilket af-
spejles af det faktum, at 20 % af 
vores 40 ansatte har over 10 års 
tilknytning til firmaet. Clean-Up 
Service er medlem af rengørings-
selskabernes Branche- og Ar-
bejdsgiverforening under Hånd-
værksrådet.”  

 
Fra rengøring  
til vikarservice
”Clean-Up Services dygtige og 
kvalificerede servicemedarbej-
dere løser på professionel vis en 
bred vifte af meget forskellige 
rengørings- og serviceopgaver. 
Vores serviceløsninger spænder 
lige fra daglig rengøring over 
håndværkerrengøring til ho-
ved- og specialrengøring – her-
under gulvbehandling og tæp-
perens. Clean-Up Service kan 

også varetage virksomheders 
og institutioners daglige behov 
vedrørende blomstervanding, 
brygning af kaffe og udskiftning 
af håndklæder m.m. Dertil kom-
mer manuel og maskinel opvask 
inklusive servicering af opvaske-
maskiner og andre el-apparater. 
Endelig er vi leveringsdygtige i 
varelevering til virksomheder, 
vikarservice ved sygdom samt 
skadeservice i mindre omfang.”  

Kundefordele frem  
for jubilæumsfest
”I Clean-Up Service har vi gen-
nem tiden haft tradition for at 
fejre jubilæer og andre mærkeda-
ge ved at byde samarbejdspartne-
re, kunder, forretningsforbindel-
ser og medarbejdere til fest. Det 
har selvfølgelig været fornøjeligt, 
ligesom det har givet os mange 
gode minder, men i forbindelse 
med vores 40 års jubilæum har 
vi i lyset af finanskrisen beslut-
tet at afstå fra at holde en stor 
fest. De midler, der herved fri-
gøres, vil vi i stedet bruge aktivt 
på til fordel for vores kunder at 
finde nye veje til nedbringelse af 
branchens uundgåelige prisstig-
ninger,” slutter Lars Jørgensen.
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Juhl P Salg og service
Assensvej 193 · 5771 Stenstrup · Tlf. 20 83 61 01 · www. juhlp.dk · post@juhlp.dk

Fyns Varme- 
& Energiservice ApS

Lokalt funderet firma
”Med afdelinger på Tåsinge, 
i Egense og Faaborg er Fyns 
Varme- & Energiservice ApS i 
udpræget grad et lokalt funderet 
firma. Vi kender vores lokalom-
råder og de specielle forhold, der 
gør sig gældende netop her. Vi 
lytter til vores kunders ønsker 
og behov. 
Det betyder, at vi i den travle 
hverdag er leveringsdygtige – 
både i hurtig udrykning og lang-
sigtede løsninger der holder. 
Som en del af Dansk Varme Ser-
vice A/S er vi altid til at få fat 
i, da vi har fælles vagtordning. 
Uanset om vi taler reparationer, 
tankudskiftninger, nye installa-
tioner eller serviceaftaler på var-
meanlæg – for eksempel oliefyr, 
træpille- eller solvarmeanlæg - 
står vi til rådighed for vores kun-
der med kvalificeret rådgivning 
og teknisk knowhow.

Vi giver gerne et bud på den mest 
optimale løsning i forhold til hus-
standens behov og økonomi. 
Alle er velkomne til at kontakte 
os for yderligere info.

Firmaet, der pr. 1. maj 
2012 overtog Laulunds 
Oliefyrservice i Faaborg, 
står for et højt service- 
og kvalitetsniveau, når 
det gælder totalløsninger 
og service på varmean-
læg – for eksempel olie-
fyr, træpille- & solvarme-
anlæg samt solceller   

”Laulunds Oliefyrservice overto-
ges af Fyns Varme- & Energiser-
vice ApS, da Niels Laulund fra 
Faaborg og Mogens Larsen fra 
Tåsinge den 1. maj 2012 gik på 
efterløn efter 37 års virke i deres 
respektive lokalområder”, for-
tæller Tom Rasmussen. ”Fyns 

Varme- & Energiservice ApS 
er en del af Dansk Varme Ser-
vice A/S - en af landets største 
servicepartnere indenfor bolig-
opvarmning og autoriseret vvs-
installation. Udover mig tæller 
personalestaben Kjeld Mikkel-
sen, der tager sig af vores afde-

ling i Egense, og Kenneth Laas-
by Hoel. Jeg servicerer primært 
kunder på Sydfyn, Tåsinge, 
Langeland og øerne og har lige-
som Kenneth Laasby Hoel, der 
varetager firmaets afdeling i Fa-
aborg, gennem mange år arbej-
det i Laulunds Oliefyrservice.” 

Fyns Varme- & Energiservice ApS · Skovballevej 98 · 5700 Svendborg · Tlf.: 40 40 16 70
E-mail: info@fyns-energiservice.dk · Web: www.fyns-energiservice.dk

Salg, service & 
installation af:

• Oliefyr, kedler 
 & tanke

• Varmepumper

• Naturgas

• Bio- og 
 træpilleanlæg

• Solenergi

• Aut. VVS-
 Installatør



 15

Endnu STørrE

SyDFyNS LåSESERVICE A/S
Rødeledsvej 57 · 5700 Svendborg 

Tel. 62 20 28 28
kj@laas.dk ● www.sydlaas.dk

ODENSE LåSESERVICE A/S
Roersvej 37 · 5000 Odense C

Tel. 66 12 68 15
odense@laas.dk ● www.laas.dk

NyBORG LåSESERVICE A/S
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg

Tel. 65 31 36 49
nyborg@nylaas.dk ● www.nylaas.dk

Tryghed og kompetence
vEd LåSESMEdEn i SvEndborg

Brødrene Thomas Løvdal 
Mortensen og Martin 
Løvdal Jensen, udvider 
familievirksomheden 
Odense Låseservice A/S 
ved at inddrage Sydfyn

Siden 1. januar har Karl-Johann 
Nadolny, Sydfyns Låseservice 
A/S, været en ny del af familie-
virksomheden Odense Låseser-
vice A/S.
Thomas og Martin har dermed 
udvidet firmaet, så der nu både 
er en afdeling i Odense, Nyborg 
og i Svendborg, fordi:
»Vi har behov for at udvide fir-
maet, og vi vil gerne dække hele 
Sydfyn. Derfor er vi glade for, 
at vi har kunnet overtage låse-
smeden i Svendborg«, fortæller 
Thomas.
Låsesmeden, Karl-Johann Na-
dolny, Rødeledsvej 57 i Svend-
borg, har i 20 år været selvstæn-
dig låsesmed, så han kender 
Svendborg og omegn som sin 
egen bukselomme. 
Den nye konstellation betyder, at 
Sydfyns Låseservice A/S i frem-
tiden får endnu større kompe-
tencer og specialister at trække 
på i det daglige.
Også Pia Pedersen startede hos 
Odense Låseservice A/S pr. 1. ja-

nuar i år. Hun har i tidligere job 
været ansat i byggekæden Stark, 
Svendborg, men i dette nye job 
er det hele Fyn, der får besøg af 
hende.
Pias opgaver bliver bl.a. at tage 
vare på kunderne, opsøge nye, 
stikke en finger i jorden og lytte 
efter, hvad der sker.

Tilpasset tryghed:
Odense, Nyborg og Sydfyns Lå-
seservice A/S sælger sikring, 
som giver tryghed, når uheldet 
er ude og f.eks. en beboer i en 
boligforening har mistet nøglen, 
og hovednøglen ikke lige er ved 
hånden.
Hvis en kunde har haft indbrud, 
er der brug for professionel og 
kompetent rådgivning. Forstå-
else for den enkelte kundes præ-
cise behov, og ikke udnyttelse af 
kundes situation.
Den indstilling til hverdagen og 
salgsarbejdet var én af de ting, 
som gjorde, at Pia søgte jobbet 

som key account manager.
Thomas, slår på, at de nu 28 
medarbejdere fordelt på Fyn alle 
har hænderne skruet rigtigt på: 
»Vi har brede kompetencer i 
form af medarbejdere, som er: 
Låsesmede, elektrikere eller 
tømrere«.

 ●  Adgangskontrol   ●  Videoovervågning

 ●  Dørtelefoner   ●  Låsesystemer

 ●  Tyverisikring   ●  Dørautomatik

Med afdelingen i Svendborg har 
både offentlige institutioner, 
erhvervsvirksomheder, bolig-
foreninger og private kunder en 
endnu stærkere samarbejdspart-
ner på mekanisk og elektronisk 
sikring.



16

book. I forbindelse med vores 
10 års jubilæum afholder vi en 
række spændende kundekon-
kurrencer via firmaprofilen på 
Facebook. 
Sidst men ikke mindst er alle in-
teresserede selvfølgelig velkom-
ne til at kontakte os med spørgs-
mål af enhver art indenfor vore 
specialer”, slutter Bo Bramsen.

Det Tåsinge-baserede 
arkitektfirma, der i dag 
er specialiseret i udar-
bejdelse og levering af 
grundige tilstandsrap-
porter og energimærker, 
grundlagdes i 2003 af in-
dehaver Bo Bramsen som 
tegnestue i kombination 
med et tømrerfirma  

”Efter et par år med kombina-
tionen tegnestue og tømrerfirma 
tog tegnestuesiden af firmaet 
over, og i 2008 videreuddan-
nede jeg mig til byggesagkyndig 

og energikonsulent”, fortæller 
indehaver Bo Bramsen. ”I 2011 
stødte et nyt stort speciale til 
i form af tæthedsprøvning og 
energimærkning af nyopførte 
boliger. På dette specialområde 
betjente firmaet i 2011-12 om-
kring 100 faste kunder i entre-
prenør- og typehusregi. Pr. 1. 
januar 2013 overdroges hoved-
parten af tæthedsprøvningen til 
min gode kollega Morten Sunne.  
En kreds af faste kunder – heri-
blandt HusCompagniet Fyn, 
Danhaus og Planethuse – ser-
viceres dog fortsat med tætheds-
prøvning, men Arkitektfirmaet 
Byg & Bos primære aktivitet er 
i dag tilstandsrapporter og ener-
gimærkning.”

Høj faglighed  
og lokalt kendskab
Køb og salg af hus er en af de 
største investeringer man kan 
foretage. Det er derfor afgørende 
at vide, hvilken tilstand huset 
er i, før du tager dette skridt. 
Arkitektfirmaet Byg & Bo gi-
ver en omfattende evaluering af 
dit hjem eller den ejendom du 
er interesseret i at købe eller 
sælge. Vi er garanter for en vel-
skrevet rapport og kan trække 
på et dybtgående kendskab til 
hele det sydfynske lokalområde.  
Arkitektfirmaet Byg & Bo står 
over hele linjen for god service 
til overkommelige priser. Se 
nærmere på www.bygbo.com og 
besøg vores firmaprofil på Face-

Arkitektfirmaet Byg & Bo ApS · Skovballevej 59C, Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 20 34 23 · Mobil: 27 29 34 23
E-mail: info@bygbo.com · Web: www.bygbo.com

Woody pillefyrWoody pillefyr
Den store succes træpillebrænderen 
på et Woody stoker pillefyr, skyldes, 
at den er markedets billigste og 
mest driftsikre stoker pillebrænder.
Her er garanti for et gennemtestet 
kvalitetsprodukt.

10kW. Woody stoker pillefyr
Black Star S kedel m/selvrens og 320l silo…………..Inkl. moms 25.000
16kW. Woody stoker pillefyr
Black Star S kedel m/selvrens og 320l silo…………..Inkl. moms 26.000
20kW. Woody stoker pillefyr
Black Star L kedel og 320l silo ....................................... Inkl. moms 26.600
30kW. Woody stoker pillefyr
Black Star L kedel og 500l silo ....................................... Inkl. moms 28.125

1-4_Schmidts VVS_90x131.indd   1 28/02/13   09.31

Svane Køkkenet · Odensevej 84 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 15 10 
svendborg@svane.com · www.svane.com

Livet er ikke så firkantetsvane.com
Svane Køkkenet  •  Adresse og nr.  •  Postnr. og by  •  Tlf. 0000 0000

Få en 

Twin Tap eller Fu-
sion med hvis du 
køber et køkken for 
min. kr. 50.000.
Tilbuddet kan ikke 
kombineres med 
andre rabatter.

Y20 ER SKABT TIL DET MADGLADE liv 
– OGSÅ NÅR DET IKKE liiige GÅR 

SOM DU DRØMMER OM...Super tjekket designnyhed og det stærkeste køkken 
ever i gennemfarvet la mi nat. Selv prisen er stærk 
og ligger langt under, hvad et designkøkken i den 
klasse burde koste.

madværkstedet
Y20

Y20 weekend den 2.- 3. mar. kl. 10-15

kr. 61.187,-
Inkl. køkkenelementer, sokler, greb, 
bordplade og vask. Ekskl. hvidevarer, 
vandhane, belysning og øvrig inventar. 
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Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk

www.wichmann-optik.dk

TAG ”HELE” DIG med Til OPTikeReN

Wichmann Optik  stiller 
skarpt på hele personen 
og ikke blot øjnene, når 
optiker og kunde sam-
men skal finde frem til 
den rigtige brille.

Hvis du har ondt i nakken, eller 
ryggen driller, så kan det være, 
du skulle besøge din optiker.
Hvis synsfunktionen ikke er 
tilfredsstillende og de visioelle 
arbejdsforhold ikke er optima-
le, kan det give gener i nakke / 
skuldre og ikke mindst hoved-
pine i løbet af arbejdsdagen. Hos 
Wichmann Optik er der stor fo-
kus på den enkelte persons indi-
viduelle behov, ud fra de klager 
der kan være.
”Vi arbejder ud fra det hele men-
neske, så hvis man har ømheder i 
kroppen, kan det sagtens hænge 
sammen med øjnene, forkerte ar-
bejdsstillinger eller dårlig belys-
ning”, siger optiker Kim Wich-
mann.
Wichmann Optik har ikke bare 
den faglige kunnen at byde ind 
med. De har også det nyeste 
ZEISS-måleudstyr til specielt 
måling af øjnenes evne til at se 

i mørke. I.Profiler hedder må-
leudstyret, der måler hele øjets 
optiske system i en simuleret 
nattesituation. Dvs. pupillen åb-
ner maximalt hvorefter målin-
gerne foretages. Ved en normal 
synsprøve ved optikeren eller 
øjenlægen, måles på  ca. 2mm af 
nethinden og nu har vi mulighed 
for at måle på hele den åbne del 
af øjnene, hvilket mange gange 
giver ganske overraskende resul-
tater. Med et forbedret nattesyn 
til følge og større komfort.
”Hvem kender ikke til det at 
være utryg ved mørkekørsel 
om natten. Modkørendes lygter 
blænder, gadelysene står som 
”stjerner” og hvis det så også er 
regnvejr, er den helt gal,” siger 
Kim Wichmann.

Det er nu muligt at kompense-
rer for disse gener ved at få sine 
brilleglas specialt fremstillet hos 
ZEISS i Tyskland. Mange op-
lever en større behagelighed og 
tryghed med de nye slibninger i 
glassene, som også giver velvære 
ved fjernsynet og lignende situa-
tioner i dæmpet belysning.
”Med den rigtige brille opnår 
man en velfungerende afslappet-
hed. Vi kan med vores faglighed 
og kundernes hjælp, finde frem 
til den individuelt udmålte brille, 

ud fra kundens ønsker og behov. 
Hverken mere eller mindre,” ud-
taler Kim Wichmann.

Husk af aflaste 
De fleste mennesker arbejder i 
dag med computere på en eller 
anden måde. Mobiltelefoner, tab-
lets og computere er blevet 
en naturlig del af vo-
res hverdag. Det 
har taget os ca. 
5000 generati-
oner at udvik-
le os til det 
vi er i dag. 
Men inden 
for de sidste 1 
½ generation 
har vi sat os 
ned foran en com-

puterskærm og det giver store 
udfordringer for vores synsfunk-
tion. Da vi er skabt som jægere 
/ fiskere og ikke til at se på nær 
afstand mange timer hver dag. 
Det er vigtigt at aflaste øjnene 
mest muligt for ikke at få følge-
skaderne på nakke og skuldre, 
samt øjenspændinger og hoved-

pine. ”Skærmbriller er for 
mange mennesker en 

god løsning der gør 
det muligt at ar-

bejde koncentre-
ret på skærmaf-
standen, uden 
gener på krop-
pen,” præcise-
rer Kim Wich-

mann.
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Web-, udviklings- & kommunikationshus

Laver I da’ det...?
Med ”IT” som efternavn, kan vi da ikke være  
Sydfyns kommunikationshus. Eller kan vi? 

For 10 år siden forbandt vi stadig stik til  
computere. Det har vi til gengæld ikke gjort 
siden.

For vores virkelighed har nemlig flyttet sig  
sammen med vores kunders – og omvendt.

I dag handler Uptime-IT først og fremmest om 
kommunikation og udvikling, hvor vi har fire ben 
at stå på:

: webdesign
: softwareudvikling
: kommunikationsløsninger
: grafisk design/layout

”Hvad betyder det for mig som kunde?”
Du kan hos Uptime-IT kan komme hele vejen 
rundt om din kommunikation – med alle de  
medier og platforme, der rammer dine  
målgrupper bedst. Vestergade 165C, 2. sal  · DK-5700 Svendborg

Tlf.: +45 63 60 20 00 · uptime.dk

Nyt logo
Ny identitet
Ny tryksagslinje 
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside
Salgspowerpoint
Brochurer
Løsblade m.v.

Nyt logo
Ny identitet
Ny tryksagslinje
Ny hjemmeside 

Ørbæk Mostfabrik  
og Ørskov Frugt er  
fusioneret. 
Nyt logo 
Ny identitet  
Ny hjemmeside 

Kontakt vores salgschef  
Jesper A. Sørensen 
Tlf.: 63 60 20 10
Tlf direkte: 23 30 29 29
Mail: jesper@uptime.dk 

Han giver dig masser af inspiration og solid 
sparring, der bygger på mere end 20 års  
erfaring som rådgiver i den grafiske branche 
fra trykkeri, reklamebureau og som  
marketingansvarlig.

Ny inventarafdeling i Sydfyns Lak
en god sparringspartner for vo-
res kunder omkring ideudvikling 
og realisering af deres projekter. 
Rådgivning er en stor aktivitet i 
vores regi. Står kunden med et 
projekt, der har brug for en flot 
finish for at fremstå overbevi-
sende og elegant - så lad os se på 
det og sammen finde en løsning. 
Sidst men ikke mindst kan vi 
efter nærmere aftale tilbyde at 
hente og bringe de ting, der skal 
behandles. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for nærmere information om de 
mange spændende muligheder, 
vi har at byde på.” 

Den alsidige lakerings-
virksomhed er nabo til 
Svendborgmotorvejen og 
har siden 1956 overflade-
behandlet og lakeret en 
bred vifte af emner til in-
dustri og erhvervsliv. Som 
noget nyt har Sydfyns lak 
nu åbnet en afdeling til 
inventarlakering

”Sydfyns lak løser en række op-
gaver indenfor industrilakering 
og storvogne samt inventar-
maling og -lakering”, fortæller 
Thomas Christiansen, der ejer 
og driver virksomheden sammen 
med Mads Rasmussen. Begge 
indehavere er ligesom medarbej-
derstaben faguddannede inden-
for branchen og har en passion 
for deres job. 
”Vi driver en højt specialiseret 
og miljøgodkendt virksomhed og 
i kraft af vores omhyggelige og 
samvittighedsfulde arbejde er vi 
kendt for at være gode til det, vi 
gør. Vores flotte resultater er ba-
seret på godt forarbejde i form af 
omhyggelig rengøring og forbe-
redelse af de materialer, der skal 
males eller lakeres. 
Vi går i dybden på de emner, vi 
behandler og hermed bliver de 
færdige resultater af en kvalitet, 
kunden er tilfreds med og som 
tåler sammenligning.”

Maling og lakering i alle 
farver og glansgrader

”I vores nyindrettede special-
afdeling til maling og lakering 
af in ventar kan vi opfylde så 
godt som alle de ønsker, vores 
kunder måtte have på området.  
Emnemæssigt spænder vi lige 
fra byggeinventar som døre, vin-
dueslysninger, låger og karme 
over hele køkkener samt møbler, 
reoler, borde og stole til lister, 
udstillingspodier og andre ting 
bygget i træ og mdf-plade. I kraft 
af vores store viden og erfaring 
indenfor maling og lakering er vi 

Sydfyns lak ApS · Assensvej 22, Kirkeby · 5771 Stenstrup · Tlf: 62 26 14 30
E-mail: info@sydfynslak.dk · Web: www.sydfynslak.dk

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

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...
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I  S V E N D B O R G

2010 Max ReseRva CaRMenèRe 
AconcAguA VAlley, ViñA errAzuriz
Pris pr. flaske 125,-

en uovertruffen vinop le velse – superklassisk, 
elegant og kompleks med masser af brombær, 
tobak, søde krydderier og peber. Selvfølgelig serveret 
til en pris, der ligger langt under, hvad kvaliteten 
berettiger til!

85,-
sPaR 40,- PR. fl.

v/køb af 2 fl.
Forårspris

v/køb af 2 fl.

PR. flaske

ren foræringspris
på topvin fra chile

Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk • www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 30. april 2013. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Bådmæglere har vind i sejlene
består af nu 12 lokale YachtBro-
kere i Danmark, 
Sverige og Tyskland. »- Det bety-
der at der altid vil være ikke bare 
en mægler til at 
sælge din båd men derimod 12 
mæglere fordelt i Skandinavien 
og Tyskland. 
Det betyder bl.a. et hurtigere og 
bedre salg«, siger Mikkel Syn-
nestvedt.

Bådauktion er nyt i Europa
Som noget helt nyt i Skandina-
vien og Europa tilbyder Yacht-
broker nu at sætte kundernes 
både på den netop etablerede 
netauktion. Man kan følge båd-
auktionerne på Yachtbrokers 
hjemmeside og gøre en rigtig god 
handel på bådauktionen.
”Har du en båd, der skal sælges 
på auktion, så henvend dig til din 
lokale YachtBroker”, lyder opfor-
dringen.

YachtBroker Fyns Yacht-
bureau har siden nytår 
solgt 10 skibe

De to lokale firmaer, YachtBro-
ker Fyn og Fyns Yachtbureau, 
som siden nytår har trådt dan-
sen sammen på Frederiksø 3A i 
Svendborg, har vind i sejlene.
Siden nytår har bådmæglerne, 
Mikkel Synnestvedt og Bjarne 
Huusfeldt nemlig solgt ikke fær-
re end 10 både. 
»- Det er både i prisklassen fra 
100.000 kr. op til 2,6 mio. kr., så 
vi har rigtig godt gang i den, si-
ger Mikkel Synnestvedt.
At ligge lige i vandkanten i 
Svendborg er helt klart med til, 
at firmaet har succes.
Mange bliver nemlig inspireret 
af det maritime miljø, nævner 
bådsælgeren eller på godt en-
gelsk, yachtbrokeren:
»- Vi ligger perfekt i forhold til 

lystsejlere. Folk kommer ned og 
snakker og sætter både til salg, 
men det er også vores salg på 
internettet, der gør en forskel. 
Den kunde, vi har længst væk 
fra, bor i Japan. Han har set sin 
ønskebåd på nettet, så den skal 
leveres i Hamborg og videre til 
kunden i Japan«, fortæller Mik-
kel Synnestvedt.

De to brokere har lige været til 
bådmesse i Fredericia, så synlig-
hed i det maritime salgsarbejde 
er også en vigtig del af firmaets 
succes:
»- Vi regner med, at foråret bli-
ver rigtigt travlt for os«.
YachtBroker Fyns Yachtbureau 
er en del af den skandinaviske 
mæglerkæde, YachtBroker, som 

YachtBroker Fyns Yachtbureau · Frederiksø 3A · 5700 Svendborg · Telefon: 21 72 43 33
E-mail: mail@yachtbroker.dk · Web: www.yachtbroker.dk

Løbe- og cykelmesse  
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

Søndag den 10. marts
kl. 10-15
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Canon Business Center 
er en 100% fynsk ejet 
virksomhed grundlagt i 
Nyborg i 1982 af virksom-
hedens ejer og nuværen-
de direktør Ole Sønderga-
ard, men er nu placeret i 
Odense

I skarp konkurrence med flere 
end 350 Canon-virksomheder 
spredt over hele Europa, kommer 
den familiedrevne virksomhed, 
Canon Business Center Fyn i 
Odense, ind på en suveræn første-
plads, når talen falder på tilfreds-
hed blandt kunderne.
Den gode service, den behagelige 
og trygge oplevelse i firmadomici-
let på Sivlandvænget 27 C midt på 
Fyn er blandt de parametre, som 
firmaet måles og vejes på. 
”Det er noget, kunderne sætter 
pris på”, udtaler account manager 
igennem syv år, Lars Jarlgaard.
”Firmaet blev stiftet for 30 år 
siden, og i alle de år har kunden 
været i højsædet. Vi har opnået 
lange og gode relationer samt 
tæt samarbejde med vores kun-
der igennem alle årene«. ”Vi har 
teknikerne i Huset, og i vores 
showroom kan kunderne komme 
og afprøve deres nye Canon-løs-
ning, inden de køber”, siger Lars 

Canon Business Center Fyn · Sivlandvænget 27 C · 5260 Odense S · Telefon: 63 14 41 01
E-mail: lj@canonbusinesscenter-fyn.dk · Web : www.canonbusinesscenter-fyn.dk

- med service og fremtidens løsninger i højsædet

Jarlgaard. Mennesket er et vane-
menneske. Man ved, hvad man 
har. Man ved ikke, hvad man 
får. Derfor er der god brug for 
det showroom, som er indrettet i 
stueetagen på Sivlandvænget 27 
C: ”Kunderne kommer typisk ind 
her og ser deres nye maskiner. De 
får en demonstration af maskinen 
og hands on. Næste skridt er så, 
at teknikerne tager ud til kun-
derne i virksomhederne og leverer 
maskinen med de personlige be-
hov og udstyr, de er blevet enige 
om. I dag er maskiner jo ligeså 
personlige som pc’ere, så kunden 
er med til at bestemme den per-
sonlige profil på maskinerne. Det 
giver tryghed at sætte hands on, 
og den service yder vi gerne vores 
trofaste kunder”, siger Lars Jarl-
gaard.

Mere end en leverandør
For ham og kollegerne er det 
ikke bare et spørgsmål om at le-
vere en vare og få en omsætning 
på bundlinien, men levere en 
troværdig løsning som passer til 
behovet, og skaber nytteværdi 
for virksomheden og brugerne. 
”Vi ønsker at være mere end blot 
en leverandør. Vi ønsker også at 
være en samarbejdspartner, der 
kan levere netværk, relationer 
og dialog”, oplyser Lars Jarlga-
ard. Dette sker løbende med nu-

værende kunder som: Aagaard 
Smykker, Svendborg Sparekasse, 
Halberg-Koncernen, Svendborg 
sygehus, SydFyns Elforsyning, 
Hotel Svendborg, Maersk Trai-
ning Svendborg og mange flere.
De har nemlig i mange af firma-
ets 30 år været med, når Canon 
Danmarks officielle samarbejds-
partner på Fyn skulle levere kom-
plette print og dokument-hånd-
terningsløsninger.

Canon-miljø
Canon Business Center Fyn er 
certificeret Energy Star. Det be-

tyder, at virksomheden sætter 
miljøet på dagsordnen: ”Vores 
maskiner er lavet af bioplast, 
som kan genbruges. Vores prin-
tertonere er uden kemikalier, og 
vores nye maskiner bruger 80 
pct. mindre strøm.  Det er vig-
tigt at have med i baghovedet for 
vores erhvervskunder, hvis de 
f.eks. selv skal miljøcertificeres”, 
nævner Lars Jarlgaard. Lars bor 
i Svendborg og har været sælger 
over 20 år, bl.a. hos HTH Køkke-
ner i Svendborg og er derfor dybt 
forankret i det sydfynske netværk 
og forenings liv.

 
har løsninger 

klar til 
fremtiden!
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Fyns Kontor Center A/S, 
leverer møbler i tæt sam-
arbejde med kunderne 
- til kontorer, møde- 
faciliteter og under- 
visningsmiljøer. 

Når FCK bliver kontaktet af en 
kunde, er dialogen meget vigtig. 
Ud fra de tanker, kunden i første 
omgang har gjort sig, starter dia-
logen, og ofte drøfter man vinkler 
og behov, som kunden ikke vidste, 
var aktuelle.
At få løst opgaver på en innovativ 
og kreativ måde med kunder, der 
også vil den bedste løsning, er det, 
Torben Hansen fra Fyns Kontor 
Center, FKC, allerhelst vil. 
Firmaet, der er en 100 pct. fynsk 
ejet virksomhed, er specialister i 
kontormøbler og indretningsløs-
ninger.
Når vi indgår i et samarbejde med 
kunden, så er vi 100 pct. nærvæ-
rende og har fuld fokus på at løse 
opgaven tilfredsstillende, så kun-
den får en løsning, der gerne skul-
le indeholde mere end forventet.
At have den rette indretning på 
sit kontor er nemlig en meget vig-
tig del af det gode arbejdsmiljø. 
Det har FKC vidst siden 1982, og 
den viden og erfaring øser firmaet 
gerne ud af:
Gennem markedets mest kvali-
tets- og miljøbevidste producenter 
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lægning - gardiner - belysning og 
planter m.v. - det giver en illustra-
tion tæt på den »ønskede virkelig-
hed« - det kan man forholde sig til.
Økonomien er ofte næste led - det 
er vigtigt at vi får afstemt den rig-
tige løsning først før der kommer 
tal på bordet - ellers kan der opstå 
misforståelser og dermed forkert 
opfattelse af investeringsbudget-
tet.
Showroomet, der findes på adres-
sen, bruges ofte til præsentation 
af den tilbudte løsning som man 
har fundet frem til... - det er vig-
tigt at kunden får »hands-on« og 
oplever møblerne  - både kvalitet 
og design-mæssigt  - inden de be-
slutter sig. 

Kontant eller…
Hos FKC A/S tilbyder man en 
finansieringsmulighed efter kun-
dens ønske.
Hvorfor betale eksempelvis kr. 
100.000 for nye møbler med det 
samme og derved bl.a. trække 
på sin likviditet nu og her, som i 
stedet kunne bruges på driften 
og nye forretningsmuligheder .... 

ved leasing betaler man løbende i 
takt med at det genererer »indtje-
ning« i form af bedre arbejdsmiljø 
= større arbejdsglæde og dermed 
større positivitet, engagement og 
effektivitet.
For under kr. 90 pr. arbejdsdag 
kan man finansiere en investe-
ring på kr. 100.000 i møbler.
Aftalen er tilpasningsparat og til-
bydes i tæt samarbejde med Lea-
sing Fyn.

FKC undervisningskon-
cept - fremtidens fleksible 
undervisningsmiljø
Ikke bare på kontor-området kan 
FKC gøre drømme til virkelighed.
Også de videregående uddan-
nelser kan med fordel trække på 
FKC’s ekspertise og erfaring.
Med cooperative learning har 
FKC Møbler fokus på det krea-
tive, fleksible og mobile undervis-
ningsmiljø.
Ønsker om omstillingsparathed 
og hurtige gruppedannelser er 
nogle af nøgleordene, som indret-
ningsmiljøerne understøtter med 
de nye skolemøbler.

Løser indretningsopgaver 
i tæt samarbejde med kunderne

o g 
samar-

bejdspart-
nere kan vi 

tilbyde nogen af de 
bedste og mest funktio-

nelle løsninger, siger Tor-
ben Hansen.

Han har 25 års erfaring i bran-
chen, er afdelingschef for møbel-
afdelingen og opererer til dagligt 
som indretningskonsulent, og har 
i alle årene arbejdet med alle fa-
cetter indenfor møbelbranchen.
Som sælger, som salgs- og afde-
lingsleder, som produktansvarlig 
og som marketingformidler af de 
færdige produkter er han manden 
at snakke med fra ønske og krav 
til idè og løsning – og afsluttet 
med levering, montering og ind-
retning af opgaven.
Vi sætter stor værdi i at være 
nærværende fra start til slut - det 
er vigtigt at kunden får tryghed 
fra starten og føler, at vi har kom-
petencen til at løse opgaven til-
fredsstillende, men det forpligter 
også ... derfor skal opgaven helst 
ikke igennem for mange hænder 
og ”led”. 
Ofte sidder en indretningsarki-
tekt og arbejder / tegner på en 
opgave, som de ikke engang selv 
har været i »nærheden af » - de 
har fået opgaven tilsendt fra en 
konsulent ... resultatet her af er 
ofte lang ekspeditions-tid og ofte 
til-rettelser og misforståelser.
Når vi er » nærværende » - så er 
vi tæt på opgaven - » vi er ude og 
snakke med kunden, drøfte mu-
lige løsningsideer og ønsker til 
indretning og inventar - herefter 
går turen tilbage til kontoret, 
hvor dialog og tanker bliver om-
sat til indretningsløsninger - med 
de rigtige produkter - både i plan-
tegning - 3D illustrationer med 
farver - samt et pift med gulvbe-
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Kvalitet. Pris. Lokalt for-
ankret. De fire ord spille-
de en væsentlig rolle, da 
Sydfyns Elforsyning, SEF, 
skulle vælge en møbel- 
og indretningsleverandør 
til sit nye domicil.

Efter en udbudsrunde faldt val-
get på Fyns Kontor Center, FKC 
i Odense, og HR-manager, Kir-
sten Sohnesen, har kun positivt 
at sige i forhold til Torben Han-
sen, FKC.

Kirsten Sohnesen havde opga-
ven med at få indkøbt møbler 
til Vores Lys, hvilket dækkede 
100 arbejdspladser, mødelokaler, 
kantine såvel som butik.                                           
Torben Hansen er lokal. Han er 
grundig. Han er altid forberedt 
og han har været med i hele pro-
cessen som har fungeret ud over 
al forventning.
Med så stort et nybyggeri var det 
vigtigt at vælge de rette møbler, 
så han har været med til at finde 
de fleksible, funktionelle og opti-
male løsninger. Han har tillige 
lyttet til vores ønsker om også at 
genbruge nogle af de gamle møb-
ler, og få dem integreret bedst 
muligt med de nye og moderne 
møbler. F.eks. genbruger vi over 
100 lyse træreoler samt hæve/
sænke stel til en række af vores 
borde. De har blot fået nye sorte 
bordplader. De løsninger har 
Torben Hansen udviklet og ud-

SEF’s printerløsning i Vo-
res Lys er ikke bare god 
for pengepungen - med-
arbejderne har en fleksi-
bel løsning, der sparer på 
papiret

Da SydFyns Elforsyning flyttede 
ind i sit nye domicil, Vores Lys, 
på Fåborgvej 44 i Svendborg, 
flyttede samtidig en Canon-løs-
ning ind.
Efter flere års overvejelser var 
tiden klar:
»- Vi fik en god aftale med Lars 
Jarlgaard gennem Canon Fyn, så 
vi har nu ialt seks printer-kopi-
maskiner, der er økonomisk bæ-
redygtige og som samtidig gør, at 
vi sparer på papiret«, forklarer 
afdelingschef Søren Jørgensen, 

SEF. De seks enheder er placeret 
rundt omkring i domicilet, og ud-
fra »follow-me«-konceptet bliver 
bestillingsopgaver kun printet 
ud, når medarbejderne aktivite-
rer et nøglekort.
»- Selv om jeg sender noget til 
printeren, bliver det først printet 
ud, når jeg aktiverer nøglekor-
tet. Det sparer papir, fordi det 
ikke ligger og bliver glemt midt i 
travlheden. Og dermed er økono-
mien endnu bedre«.
SEF har haft et Canon-samar-
bejde i denne sammenhæng.
En gennemsigtig forhandleraf-
tale inklusive service gør, at SEF 
siden indflytningen i Vores Lys 
har bestilt yderligere en efterbe-
handlingsenhed:
»- Vi fik den to dage efter bestil-
lingen, så det var hurtig ekspe-
dition«.

Lokal leverandør lytter

Canon-samarbejde

ført, fortæller Kirsten Sohnesen.
FKCs indretningskonsulent og 
møbelleverandør har, med Kir-
sten Sohnesens ord, også »haft 
modet til at udfordre os«.
Efter samtaler med hver enkelt 
medarbejder, hvor man fandt 

den individuelle kontorindret-
ning, sendte Torben Hansen 3D-
løsninger frem:
Det var visuelt let at forholde sig 
til – og medvirkede til, at med-
arbejderne var klar til deres nye 
arbejdsomgivelser. 

Fyns Kontor Center / Canon Business Center Fyn · Sivlandvænget 27 C · 5260 Odense S · Telefon: 63 14 41 01
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Den Sydfynske revisions-
virksomhed, Revisions-
Firmaet Edelbo, Stats-
autoriseret Revisions-
virksomhed I/S har 
udnævnt en ny partner 
og fastholder trods er-
hvervslivets udfordrin-
ger en fortsat vækst i 
kundekredsen

Trods krisetendenser i erhvervs-
livet i kølvandet på finanskri- 
sen, konkurser med videre kan 
den Sydfynske revisionsvirk-
somhed berette om en fortsat 
positiv udvikling i sine aktivi-
teter.
I bestræbelserne på fortsat at 
styrke og sikre firmaets fremti-
dige udvikling har RevisionsFir-
maet Edelbo pr. den 1. januar 
2013 udnævnt Michael Jensby 
Jakobsen som ny partner i fir-
maet.
De yderligere fem partnere er  
Michael Nymark Jensen, Morten  
Pedersen, Ole Nielsen, Johan 
Groth og Jan Ole Edelbo, alle 
statsautoriserede revisorer.
“Vi er glade for vores yngre part- 
nere - det er vigtigt, at kunderne 
får en revisor, der matcher i al- 
der og indsigt og som kan imøde- 
komme kundernes ønsker og be-
hov”, forklarer Ole Nielsen. 
Med de nyeste partnere er spred-
ningen i alderen på firmaets seks 

statsautoriserede revisorer fra 
starten af 30’erne til midten af 
60’erne.
Herudover har firmaet i 2012 yder- 
ligere styrket organisationen med  
i alt 3 nye medarbejdere, så der 
nu i alt beskæftiges 29 medarbej- 
dere på firmaets domicil “Kogt-
vedlund”, hvor firmaet har haft 
adresse de seneste 6 år efter flyt- 
ningen fra Det Gule Pakhus på 
havnen i Svendborg.
“Udsigten og lokaliteterne er med  
til at gøre oplevelsen for kunder-
ne hos os større end hvis revi- 
sionsfirmaet lå i et industrikvar- 
ter”, præciserer Jan Ole Edelbo.
RevisionsFirmaet Edelbo har i  
år 65 års jubilæum, hvilket dog  
ikke planlægges fejret med cham- 
pagne og kransekage.
Det fejres derimod med en vished 
om, at RevisionsFirmaet Edelbo  
er den markedsledende revisions- 
og rådgivningsvirksomhed på Syd- 
fyn målt organisatorisk og på 
antallet af kunder. Firmaet har 
dog ikke vokset sig større, end 
den personlige rådgivning og 
kontakt med kunderne  stadig er  
det væsentligste og bærende 
grundlag for det daglige arbejde.   
Firmaet er endvidere begunsti- 
get af en stabil medarbejderstab, 
hvorved kunderne oplever kon-
tinuitet i deres daglige kontakt 
med firmaet.
Den positive udvikling og fir-
maets 65 års erfaring og levetid 
dokumenterer også vigtigheden 
af tillid og kemi mellem revisor 
og kunde.

“Markedføringen i et firma som 
vores skal komme ved at skabe 
tillid. Det er vores kunder, der 
er den bedste reklame”, udtaler 
Morten Pedersen.

Revisionsfirmaets 
målsætning
Målsætningen for RevisionsFir-
maet Edelbo er ikke alene at væ-
re en uafhængig statsautoriseret 
revisionsvirksomhed, men også at  
kombinere denne funktion med 
professionel rådgivning – baseret 
på en tæt personlig kontakt med 
kunderne.

Bred ekspertise 
og høj faglighed
RevisionsFirmaet Edelbo betje- 
ner et bredt udsnit af erhvervsli- 
vet - fra iværksættere til mellem-
store og store virksomheder in-
denfor forskelligartede brancher.
60 procent af firmaets kunder er 
hjemmehørende i nærområdet 
Sydfyn, mens de resterende 40 
procents tilhørsforhold er fordelt 
over resten af Danmark.
Det skal i den forbindelse næv-
nes, at RevisionsFirmaet Edelbo  
har kontor i København på adres- 
sen Frederiksholms Kanal 2, tæt 
på city og Christiansborg. Der 
beskæftiges 9 medarbejdere på 
kontoret i København, heraf 4 
statsautoriserede revisorer.
På grund af firmaets placering i 
Svendborg og byens status som 
søfartsby er shipping og rederi- 

virksomhed et område, hvor Revi- 
sionsFirmaet Edelbo traditionelt  
har løst mange opgaver. Firmaet 
har herigennem opbygget en be-
tydelig ekspertise indenfor denne 
niche, der er kendetegnet ved me- 
gen special- og særlovgivning.
Den brede kundekreds og alsidig- 
heden 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 virksom-
heden. “Det er derfor vigtigt, at 
firmaet kan tilbyde en alsidig og  
kompetent uddannelse af de unge  
medarbejdere”, udtaler Michael 
Nymark Jensen.
Bredden af den uddannelse vi til- 
byder vores unge mennesker er 
bedst kommet til udtryk ved, at 
RevisionsFirmaet Edelbo som den  
eneste revisionsvirksomhed på 
Sydfyn har færdiguddannet flere 
statsautoriserede revisorer de se-
neste år. 
Firmaet har således i perioden 
fra 2004 til 2011 færdiguddannet 
4 statsautoriserede revisorer, der 
alle er beskæftiget i virksomhe- 
den i dag.
“Vi ser det som en af vores vig-
tigste opgaver at medvirke til en 
positiv udvikling af det sydfyn-
ske erhvervsliv, hvilket kan ses 
af vores engagement i alle gode 
lokale initiativer og deltagelse i  
regionale netværk”, udtaler Jo-
han Groth.

Ny partner i

www.edelbo.dk
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Vild i varmen for at 
installere varmepumper
Landet Blik & VVS ApS 
har også travlt med at 
skifte oliefyr ud med 
træpillefyr

De varmepumper, som Jørn Jen-
sen fra Landet Blik & VVS Aps, 
installerer for tiden, er mere ren-
table og giver en bedre økonomi 
sammenlignet med tidligere.
“De nyeste pumper udnytter 

strømmen bedre. Kunden slip-
per også for at skulle have gravet 
hele haven op, så det er en billi-
gere installation med de nye luft-
til-vand-pumper, fortæller Jørn 
Jensen. De første modeller var 
ikke så rentable, når man satte 
sig hen og regnede på udgifter og 
indtægter.
“Men det er de nye modeller, og 
hvorfor få gravet hele haven op, 
hvis man kan undgå det ?”, som 
VVS’eren siger.

Udover at klø på med at få glade 
kunder til varmepumper, har 
firmaet travlt med at installere 
træpillefyr.
Det hænger sammen med de 
voldsomme olie- og gaspriser.

Landet Blik & VVS ApS · Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32
www.landetblik-vvs.dk

d nsk
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»Vi er en stærk samarbejdspart-
ner, og vi vil meget gerne tale 
nye ideer og forretninger. Man 
skal ikke være bange for at spør-
ge os. Det er jo ikke sikkert, at 
banken siger nej. Vi er her. Vi vil 
Svendborg og vi vil Sydfyn«.

Sådan er det klare budskab 
fra filialdirektør Jørn Hjalmar 
Andersen og erhvervsdirektør 
Henrik Olsen, Andelskassen 

Svendborg. På to etager har 
Andelskassen samlet 19 kompe-
tente og professionelle medarbej-
dere, der sammen arbejder for 
kunderne. 
Vi gør meget i at besøge kun-
derne på deres hjemmebane. »Vi 
driver gerne bank fra bilen«.
Banken har for godt en måneds 
tid siden sammenlagt afdelingen 
i Oure med afdelingen i Svend-
borg, og hentet kollegerne til Det 
Gule Pakhus.
Flytningen af Andelskassens fi-
lial i Oure til Svendborg er blevet 
godt modtaget af kunderne:
»Vi har holdt åbent hus her, og 
vi oplever, at kunderne får en 
god oplevelse her. De er gode til 
at vænne sig til nye ting«, siger 
begge direktører.
For godt et år siden etableredes 
et egentligt erhvervscenter i 
Svendborg for Region Fyn med 

Henrik Olsen som chef og ni 
medarbejdere, der samlet løfter 
erhvervsønsker og - kunder.
»Ved at samle kompetencerne 
her i huset løfter vi rådgivningen 
og sparringen internt og udadtil 
til gavn for kunderne«, under-
streger Henrik Olsen.

Sammen kan vi mere
Andelskassens slogan »Sammen 
kan vi mere« er ikke bare ord, 
der også står på hjemmesiden. 
Det er ord, der gælder og tæller 
i hverdagen:
»Vi vil kunderne og Sydfyn. Vi er 
her, og er parate til at låne ud, 
for vi tror på fremtiden. 
Kunderne er det vigtigste for os, 
og når de kommer til os i ban-
ken, er vi der for dem«, siger Jørn 
Hjalmar Andersen.
Eksisterende kunder såvel som 

nye kunder er velkomne i Det 
Gule Pakhus. »Vi tilbyder nær-
vær, synlighed og tilstedevæ-
relse. Det er ikke et call-center, 
kunderne møder de dygtige med-
arbejdere. Vi er lokalt forankret, 
og vi er meget bevidste om at yde 
en god service.

Andelskassen i Svendborg er 
en del af Danske Andelskassers 
Bank A/S. Kædens kompetencer 
er fordelt på i alt 36 filialer i Jyl-
land og på Fyn. 

Godt 500 medarbejdere fordelt 
på privatkunder og erhvervskun-
der indenfor mange forskellige 
brancher er klar med råd og vej-
ledning. 
»Så vi er en del af en større bank. 
Vi er bevidste om vores lokale fo-
kus og støtter udviklingen i vo-
res område«.

- en stærk samarbejdspartner både for 
erhvervslivet og private

På to etager har 
Andelskassen samlet 
19 kompetente, 
professionelle 
og nærværende 
medarbejdere, der vil 
Svendborg og Sydfyn
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Ollerup fortsætter positiv GPS-kurs
ne udføres som både fag-, hoved- 
og totalentrepriser.  
»Vores GPS-styrede afsætnings-
udstyr og gravemaskiner bety-
der bl.a., at vi leverer stor præ-
cision og effektivitet, til gavn for 
kunderne. Ligeledes bestræber 
vi os konstant på at levere god 
kvalitet til den rigtige pris, og vi 
har stor fokus på samarbejde og 
dialog«.

Fynske opgaver  
på fynske hænder
Direktøren mener i øvrigt, at 
fynske politikere og bygher-
rer bør være opmærksomme på 
ikke at udbyde fynske opgaver i 
for store entrepriser. Gøres dét, 
risikerer de nemlig at favorisere 
store landsdækkende og uden-
landske firmaer. 
Projekterne bør derimod udby-
des i størrelser, hvor flere fynske 
firmaer magter opgaverne, så 
fynske opgaver bliver på fynske 
hænder. 

Entreprenørfirmaet 
Ollerup A/S fortsæt-
ter virksomhedens høje 
aktivitetsniveau med nyt 
navn, logo, medejer – og 
overskud.

Nogle gange virker opskriften 
”som vi plejer” netop ikke som 
”den plejer”. Således har fi-
nanskrisen også været en øjen-
åbner hos Entreprenørfirmaet 
Ollerup, hvor en tilfreds direk-
tør Robert Kirkeby Hansen, og 
firmaets dygtige medarbejdere, 
høster gevinster efter firmaets 
store omstilling gennem de sid-
ste par år.
»Efter tre år med underskud 
strammede vi op og ændrede fir-
maet på en række områder. Sid-
ste år gav derfor igen et fornuf-
tigt overskud i virksomheden, 
takket være fokus på vores stær-

ke kompetencer og kerneopgaver 
– og vores dygtige medarbejdere. 
Samtidigt fik firmaet nyt navn, 
nyt logo og undertegnede som ny 
medejer«, forklarer ingeniør og 
direktør Robert Kirkeby Han-
sen.

Kunder
Entreprenørfirmaet Ollerups 
kunder tæller det offentlige, er-
hvervsvirksomheder og private 
bygherrer. Det geografiske ar-
bejdsområde er hjemmebanen 
på Sydfyn men efterhånden også 

hele Fyn – med enkelte opgaver i 
Jylland og på Sjælland.

Det udføres
Entreprenørfirmaet Ollerup 
udfører alle opgaver inden for 
jord-, kloak-, belægnings- og 
anlægsgartner-området - samt 
udgravning til fiber, el-, gas- og 
vandledninger. 
Betonopgaver klares også via 
dygtige samarbejdspartnere. 
Projekternes størrelser spænder 
fra mindre opgaver til entrepri-
ser på 25 mio. kr. – og projekter-

Entreprenørfirmaet Ollerup A/S · Assensvej 100 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 00 
www.ollerup.com · mail@ollerup.com

Fåborgvej 85
5762 V.Skerninge
mail@dolmer.as

Tlf. 42 13 18 82

www.dolmer.as 

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 ApS

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
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J. Dyhr A/S i Gudbjerg ud-
styrer og servicerer bl.a. 
landbrug, kommuner, 
anlægsgartnere, skoven-
treprenører, gartnerier 
og campingpladser med 
maskiner og tilbehør i 
topkvalitet

Marts, årets første forårsmåned, 
varsler stigende temperaturer, 
der sætter gang i vækstsæsonen 
på de grønne områder hos bl.a. 
regionerne, kommunerne, land-
brug, virksomheder, golfbaner 
og private.
J. Dyhr står derfor klar til at vej-
lede og hjælpe kunderne - med 
mere end 30 års erfaring i råd-
givning, salg og service af bl.a. 
nye som brugte traktorer, have- 
og parkmaskiner og andet rele-

vant udstyr til den forestående 
sæson.
Rådgivningen leveres af bl.a. 
Toke Andersen, nyansat sælger, 
samt kollegaen Christian Josef-
sen, der vejleder og servicerer 
alle interesserede med udgangs-
punkt i netop deres behov og 
ønsker. 

Mærker i topkvalitet
J. Dyhr er autoriseret forhandler 
og serviceværksted for bl.a. føl-
gende mærker:
VALTRA, finsk topkvalitet i 
traktorer, og japanske Kubota 
traktorer. Sidstnævnte tæller 
bl.a. smalspors-traktorer, der 
eksempelvis er oplagte til kørsel 
på fortov og i frugtplantager.
Kubotas modeller kan udstyres 
med alt tænkeligt udstyr, bl.a. til 
græsklipning, fejning og front-
læsning. Kubota producerer også 
professionelt udstyr som bl.a. 

åbne og lukkede terrænbiler og 
Spearhead armklippere med 
klippeudstyr til græsrabatter, 
hegn og lignende. Bobcat grave-
maskiner og minilæssere. 
KRONE, tyske producent af 
landbrugsmaskiner gennem 
mere end 100 år, leverer bl.a. 
ballepressere, skårlæggere, hø-
vendere og river.

Seminar og åbent hus 
Torsdag  21. marts kl. 13 in-
viterer J. Dyhr til seminar 
om Kubotas og Bobcats store 
produktprogram for offent-
lige indkøbere, anlægsgartnere, 
gartnerier, campingpladser, 
frugtplantager og andre interes-
serede. Tilmelding til denne dag 
sker til Flemming Østergaard, 
telefon 61 61 83 80, eller e-mail 
fo@jdyhr.dk
Dagene efter holder J. Dyhr 
åbent hus fredag 22. og lørdag 

23. marts på Teglvæksvej 8 i 
Gudbjerg, hvor sløret bl.a. løf-
tes for spændende nyheder til 
jordbehandling hos landbruget. 
Foruden en præsentation af ma-
skiner, tilbehør, service og repa-
ration bydes også på et lettere 
traktement. 

Værksted
J. Dyhrs værksted servicerer og 
reparerer traktorer, landbrugs-
maskiner, lastbiler(også opbyg-
ning), busser, påhængsvogne, 
kraner, entreprenørmaskiner, 
hydrauliske maskiner og meget 
mere. Desuden laves alle typer 
smedearbejde.
Dygtige og velkvalificerede med-
arbejdere hos J. Dyhr sikrer, at 
alle reparationer og serviceef-
tersyn er af højeste kvalitet. Og 
firmaets servicevogne leverer 
den tilsvarende service ude hos 
kunderne.

Maskiner og udstyr til ny vækstsæson

J. Dyhr A/S · Teglværksvej 8 · 5892 Gudbjerg · Tlf. 62 25 11 10 · www.jdyhr.dk · fo@jdyhr.dk
Afd.: Fabriksvej 11 · 5580 nørre Aaby · Tlf. 62 25 11 10

åBENT HUS:

Christian:
Tlf. 60 29 76 21

Toke:
Tlf. 26 30 11 10
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Lindas Malerfirma 
– kører i højeste gear

og er meget fleksible med hensyn 
til at afse den nødvendige tid til 
løsning af hasteopgaver. 
Som medlem af Danske Maler-
mestre har Lindas Malerfirma 
tjek på det faglige, og når det 
gælder vores måde at kommuni-
kere på, er det vigtigt for os på at 
have en god, afslappet og humo-
ristisk omgangstone.” 

 
Dobbelt så meget plads 
Beslutningen om at flytte til nye 
lokaler udløstes først og frem-
mest af det faktum, at vi havde 
hårdt brug for mere plads, og det 
har vi fået nu. 
Her på Tværvej råder vi over 
omtrent dobbelt så meget plads 
som før, og så er vi tilmed rykket 
tættere på centrum og de store 
indfaldsveje, fortæller Linda 
Hansen. 
En ekstra firmabil - i daglig 
tale kaldet »den lille røde« - er 
indkøbt, så nu afhenter  Lindas 
Malerfirma  også dører og andet 
hos kunden som kan males på 
værkstedet! 

”Lindas Malerfirma betje-
ner en bred og varieret kun-
dekreds af både privat- og 
erhvervskunder”, fortæller 
indehaver Linda Hansen

”Vi løser alle til faget hørende 
opgaver såvel ude som inde. In-
gen opgave er for lille og kun få 
er for store.
I erhvervssammenhæng har vi 
bl.a. færdiggjort malingen af en 
produktionshal til et smedefir-

ma. Geografisk dækker vi hele 
Sydfyn plus øerne. I det seneste 
år har vi udvidet medarbejder-
staben, der udover mig selv tæl-
ler 2 svende,Linda og Dorthe og 
vores to lærlinge.Vi sætter en 
ære i at levere kvalitet i arbejdet 

Lindas Malerfirma · Tværvej 27 b · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 77 91 48 · E-mail: lindasmalerfirma@gmail.com

Blandt vore igangværende op-
gaver er totalrenoveringen af 
en villa. Her står vi for ophug-
ning af betongulv, udgravning 
af kælder samt forberedelse til 
isolering, gulvvarme og kloak 
såvel ude som inde. Parallelt her-
med arbejder vi med saltning og 
snerydning. I takt med forårets 
komme venter en række nye op-
gaver lige om hjørnet – blandt 
andet for Svendborg Vand og 
Svendborg Fjernvarme. Ordre-
bogen er pænt fyldt ud, maskin-
parken er klar, og vi glæder os til 
de nye udfordringer. Alle interes-
serede er velkomne til at tjekke 
vores nye hjemmeside og kontak-
te os for mere info om de mange 
spændende muligheder, vi har at 
byde på”, slutter Henning Klit 
Hansen.

Det sydfynske entrepre-
nørfirma med 14 medar-
bejdere renoverede i 2012 
sin kontorbygning og 
udvidede med en 600 m2 
hal til traktorer, skur-
vogne og andet materiel. 
I år er der investeret i to 
nyere ladbiler og en 3,5 
tons minigraver 

”Firmaet kører solidt og stabilt, 
og det er jo en positiv historie i 
disse krisetider”, smiler admini-
strerende direktør Henning Klit 
Hansen. ”På ledningsområdet, 
der er vores primære kerneakti-
vitet, servicerer vi en bred lokal 
kundekreds, der blandt andet 
tæller offentlige virksomheder 
som Sydfyns El, Svendborg Vand 
og Svendborg Fjernvarme samt 
en række vvs’ere og andre hånd-
værkere. Vi har licitation på 
ledningsbrud og i kraft af vores 

gode, stabile og omstillingsbe-
redte medarbejdere kan vi stå 
klar indenfor en time. Vi løser 
opgaverne, når de er der og be-
stræber os hele tiden på at udføre 
arbejdet på en måde, vores kun-
der er tilfredse med.”

Klar til nye udfordringer
”I efteråret 2012 gennemgik 
vores kontorbygning en større 
renovering, hvor malerarbejdet 
blev varetaget af Lindas Maler-
firma, og på det seneste har vi 
udskiftet to ladbiler samt købt 
en 3,5 tons Volvo minigraver. 

Entreprenør J. Clausen · Rytterhaven 7 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 20 34 90 
E-mail: kontoret@jclausen.dk · Web: www.jclausen.dk

Entreprenør J. Clausen
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Vognmand og entreprenør

Tonny Madsen A/S · Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg

Tlf.: 62 22 14 14 · Fax: 62 20 11 55 · mail: 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

”Fra kontoret på Skotlandsvej 
koordineres hele firmaets ad-
ministration samt vores vogn-
mands-, entreprenør- og ned-
rivningsaktiviteter”, fortæller 
Helene Madsen. ”På transport-
området udfører vi container-
kørsel samt en række krævende 
maskin- og specialtransporter i 
ind- og udland. Derudover er vi 
specialister i transport af både. 
Når det gælder nedbrydning, 
har Tonny Madsen A/S stort fo-
kus på fleretages ejendomme, 
fabriksbygninger, jernkonstruk-
tioner og brandtomter. Netop nu 
nedbryder vi industribygninger i 
Langeskov, og herefter følger en 
lignende stor opgave i centrum 
af Vejle.”

Dramatisk  
kapacitetsudvidelse
”Nedbrydning af industrianlæg i 
højden tegner sig for øget aktivi-
tet”, fortsætter Helene Madsen. 
”Derfor har vi investeret i en 
gravemaskine med ekstra lang 
arm; nemlig en CASE CX 460, 
importeret fra Frankrig. Denne 
enorme gravemaskine, som har 
et samlet spænd på 28 meter 
og vejer 62 tons med udstyr, re-
præsenterer en dramatisk ka-
pacitetsudvidelse i forhold til 
vores største maskine hidtil, som 
”kun” spændte omkring 8 meter 
og vejede 35 tons.” 

Klar til fremtidens  
udfordringer
”Med den nye maskine råder vi 
over det mest moderne nedbryd-
ningsmaskinel, så vi er klar til 
fremtidens udfordringer. Selve 

Udover vognmands- og entreprenørafdelingerne består den alsidige fynske nedbrydnings og  
genvindingsvirksomhed af Genknus Fyn 1 og 2, der har til huse i henholdsvis Tved og Ringe

udførelsen af arbejdet foregår i 
overensstemmelse med de sene-
ste sikkerheds- og miljøbestem-
melser – bl.a. omkring bortskaf-
felse og genvinding. Metaller og 
andet genbrugeligt materiale 
bearbejdes i eget regi, og på den 
måde hænger virksomheden 
sammen.”  

Naturligt sammenhæng-
ende virksomheder 
”Genknus 1 og 2 er en natur-
lig del af de øvrige aktiviteter 

i Tonny Madsen A/S,” fastslår 
driftsleder Torben Lund David-
sen. ”Beton, træ og tegl fra de 
mange nedbrydningsprojekter, 
Tonny Madsen A/S er involveret 
i, behandles på genknusesta-
tionerne. Derudover modtages 
store mængder genbrugsaffald 
fra kommunen og andre entre-
prenører og vognmænd på Fyn.” 

Succesfuld  
træflisproduktion
”På Genknus Fyn 1 i Tved har 

den lange vinter 2012-13 med 
sine store temperaturudsving 
haft en uhyre gavnlig effekt på 
vores produktion af træflis”, 
fortsætter Torben Lund David-
sen. 
”Vores store canadiske træknu-
ser, der i kraft af sin kapacitet 
på 250 m3 i timen er en af Dan-
marks største og mest effektive 
maskiner af sin slags, kører på 
livet løs. 
Det giver stor aktivitet på sorte-
ringspladsen, som i øvrigt i løbet 
af foråret skal udstyres med en 
helt ny bund.”   

70 % genbrug
”I Ringe finder flere og flere 
kunder vej til Genknus 2, som er 
rigtigt godt kørt ind efter vores 
overtagelse i 2011. 
Genknus 2 spænder fra beton, 
tegl og stort brændbart til byg-
ningsaffald og beskæftiger to 
mand med håndtering og sorte-
ring. Omkring 70 % af den sam-
lede affaldsmængde genbruges 
- heriblandt jern og andre metal-
ler samt træ, plastik og pap.” 

To afdelinger,  
en administration 
”Samtlige data om de indleve-
rede / udleverede materialer ko-
ordineres elektronisk og sendes 
direkte fra Genknus Fyn 1 og 2 
til administrationsafdelingen på 
Skotlandsvej i Svendborg. 
Her står vores dygtige og ser-
vicemindede medarbejdere hele 
tiden til rådighed med relevant 
info og praktiske oplysninger til 
vognmænd og entreprenører”, 
slutter Torben Lund Davidsen.
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Erling Pedersen startede i 1987 
som selvstændig Invita-forhandler 
i Svendborg. Siden 1998 har han 
været indehaver af Invita Odense, 
som ligger midt i Fyns infrastruk-
turelle kraftcenter og i dag øens 
eneste Invita forretning

”Invita Odense har til huse i en 600 m2 
stor moderne butik lige ved siden af Rosen-
gårdscenteret og beskæftiger 8 dygtige og 

erfarne medarbejdere”, fortæller Erling Pe-
dersen. ”Kundekredsen, der geografisk dæk-
ker hele Fyn og Trekantsområdet, tager ud-
gangspunkt i en voksende og bredt funderet 
base af trofaste privatkunder. Gennem årene 
har vi forstået at tilpasse os skiftende tiders 
indretningstrends og økonomiske grundvil-
kår, og derfor er Invita Odense en stærk sam-
arbejdspartner – også for erhvervsmarkedet.” 

Stærk erhvervsafdeling
”I Invita Odense har vi en unik viden om de 
trends og tendenser, der sætter dagsordenen 

indenfor vores aktivitetsfelt”, fortsætter Er-
ling Pedersen.  ”To medarbejdere er i kraft af 
deres store viden og erfaring i erhvervsregi 
tilknyttet vores stærke erhvervsafdeling; 
nemlig Tommy Aasgaard og Carsten Olsen. 
Sidstnævnte vil mange sydfynboer huske 
som et kendt og populært ansigt i det tidli-
gere Invita Svendborg. I dag servicerer han 
kunder fra det sydlige Fyn med udgangs-
punkt i butikken i Odense. 

INVITA Odense

Carsten Olsen og Tommy Aasgaard th.
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INVITA Odense
Tagtækkervej 11 · 5230 odense M
Tlf.: 63 15 48 00 · Fax: 63 15 48 10
www.invita.dk

Totalløsninger med  
personlighed og kvalitet
”Historisk set er Invita et dansk designet og 
produceret brand, som siden etableringen i 
1974 har stået for personlige kvalitetsløsnin-
ger frem for standardløsninger. 
Det er da også netop personlighed og kvalitet, 
der tegner Invita i projektsammenhæng. Vi 
har markedets bredeste sortiment og går ikke 
på kompromis med kvaliteten”, fastslår Erling 
Pedersen.
”Når det gælder individuelle totalløsninger 
omkring små og mellemstore renoverings-
projekter indenfor køkken, bad og garderobe, 
betjener vi en bredt sammensat kundekreds 
af mindre byggefirmaer, håndværksmestre og 
entreprenører samt en række boligselskaber 
på Fyn og i Trekantsområdet.” 

Invita tager ansvar
”Invita Odense går aktivt ind og tager an-
svar for totalløsningens realisering. Vi står 
for hele kundekontakten og varetager samt-
lige processer fra tilbudsgivning, salg og op-
måling til implementeringen af de færdige 
løsninger og den afsluttende overdragelses-
forretning.  
På håndværkssiden betjener vi os af en kreds 
af faste samarbejdspartnere – murere, sned-
ker/tømrere, vvs’ere, elektrikere, malere og 
gulvmontører. Kunden behøver blot at vælge 
sit drømmekøkken. Herefter koordinerer vi 
de enkelte håndværkeres indsatser gennem 
hele implementeringsprocessen.”  

Varige kundeforhold  
baseret på gensidig tillid 
”Blandt Invita Odenses fynske kunder er bo-
ligforeningerne Højstrup, Lejerbo og Odense 
Andelsboligforening. Vi har mange års er-
faring i at overføre Invitas grundlæggende 
koncept om personlige løsninger til konkrete 
renoverings- og istandsættelsesprojekter. 
En Invita-løsning er altid skræddersyet til 
det enkelte projekt, og vi sætter en ære i at 
kunne indfri kundens forventninger gennem 
god og præcis kommunikation. Vi lægger 
vægt på løbende samarbejde og varige kun-

deforhold baseret på gensidig tillid. Totalløs-
ningerne et succesfuldt markedsområde, som 
vi varetager med stor ansvarlighed.” 

Vi elsker vores køkkener
”Tilfredse kunder er nøglen til fremtiden, og 
i de kommende år vil Invita Odense i endnu 
højere grad end i dag satse på at optimere 
kundetilfredsheden. 
Det vil ske via løbende kundeundersøgelser, 
hvor forretningen måles, vejes og bedømmes 
på vigtige parametre som - produkter, ser-
vice, kommunikation og oplevelse. Én ting er 
sikker. 
Vi danskere elsker vores køkkener, og gen-
nem de senere år er udviklingen gået i ret-
ning af, at køkkenet er blevet boligens cen-
trum. 
Ved årets første Åbent Hus arrangement i 
Invita Odense den første weekend i januar, 
kunne vi glæde os over et rekordhøjt antal 
besøgende. Der er meget stor interesse for 
nye køkkener, og vi ser optimistisk på fremti-
den”, slutter Erling Pedersen. 

HIGHLINE – forårets køkkennyhed
”HIGHLINE er et nyt køkkenkoncept, som 
på elegant og nytænkende vis kombinerer 
grebsløst design med perfekt funktionalitet. 
I modsætning til andre grebsløse køkkener 
har HIGHLINE køkkenet ikke indfræsede 
greb i lågerne. I stedet er en gribeprofil mon-
teret på selve skabene. Det giver et stilrent 
design, hvor lågerne fremstår helt stringen-
te. Derudover giver HIGHLINE køkkenet 
optimal brugerkomfort gennem en usædvan-
lig høj grad af funktionalitet, hvilket blandt 
andet illustreres af den lette adgang til opva-
skemaskine og køleskab.”
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Entreprenør 
Peter Mortensen ApS

højtryksspuling, renovering og 
opgaver med brug af kloak-tv 
meget. Dertil kommer udlejning 
af åbne og lukkede containere, 
der kan rumme alt – fra industri-
affald til bygge- og haveaffald. 
Entreprenør Peter Mortensen 
ApS er en lille enhed med korte 
kommunikationsveje. Kunderne 
kommunikerer med de samme 
medarbejdere hele vejen gennem 
et forløb, og det giver tæt kon-
takt og stor fleksibilitet. I takt 
med forårets snarlige komme 
vil kloak-, jord- og betonarbejde 
erfaringsmæssigt give øget akti-
vitet i firmaet”, afrunder Peter 
Mortensen. ”Ring allerede nu og 
få et uforpligtende tilbud.”

Det kendte entrepre-
nørfirma dækker hele 
Sydfyn og færdes hjem-
mevant i entreprenørfa-
get. Hovedaktiviteterne 
er jord-, kloak-, anlægs 
og betonarbejde samt 
vintertjeneste og udlej-
ning af affaldscontainere 
til såvel firmakunder som 
private

 
”Siden grundlæggelsen har jeg 
via mit firma bevæget mig all-
round i hele entreprenørfaget”, 
fortæller indehaver og autorise-
ret kloakmester Peter Morten-
sen. ”Vi kommer hele den faglige 
palet rundt. I kraft af de seneste 
måneders omskiftelige vejr har 
begrebet vintertjeneste gene-
reret særlig stor aktivitet i år.  
Vintertjeneste omfatter blandt 
andet discipliner som tilbage-
vendende snerydning og salt-
ning af p-pladser, fortove og 
fællesarealer for forretninger, 
boligselskaber og private. Samti-
dig varetager firmaet en række 
projekter omkring jordarbejde – 
heriblandt udgravning til funda-
menter, gulvkonstruktioner og 
støbning af betongulve omkring 
nybyg og renovering. Dertil kom-
mer kystsikring samt etablering, 

rensning og løbende vedligehold 
af søer, åer og vandløb.” 

Fra højtryksspuling  
til haveaffald
”Parallelt med de årstidsbe-
tingede aktiviteter har vi året 
rundt masser at lave på hele 
kloakområdet”, fortsætter Peter 
Mortensen. ”Såvel i privat- som 
erhvervsregi fylder slamsugning, 

Entreprenør Peter Mortensen ApS · Nyborgvej 514 · 5881 Skårup · Tlf.: 62 20 71 63 · Fax: 62 23 21 02 · Mobil: 40 21 71 63 
E-mail: pm@kloakmester-peter.dk · Web: www.kloakmester-peter.dk 
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Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Ringe:
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70

ÅbnIngsTIder
Mand.-torsd. ............ 06.30-16.00
Fredag  ...................... 06.30-15.00

Nyborg:
siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78

ÅbnIngsTIder
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

Faaborg:
bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70

ÅbnIngsTIder
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00
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Træt af store varmeregninger 
skift til varmepumpe eller pillefyr

Den kolde vinter inspire-
rer til at tænke på varme 
og alternative energikil-
der - energimesse lige om 
hjørnet

Når Kong Frost bider, er vi nødt 
til at skrue op for oliefyret. Hvis 
vi da ikke som varmekilde har 
alternative opvarmningsformer 
som f.eks. pillefyr eller varme-
pumper.
Det ved VVS Sydfyn ApS, og der-
for venter medejer Per Hybel og 
kollegerne stort rykind til den 

VVS SydFyn ApS · Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 51 12 44
E-mail: info@vvssydfyn.dk · Web: www.vvscomfortsydfyn.dk

energimesse, der finder sted 8. 
og 9. marts på Abildvej 5 i Svend-
borg.
Vi får flere og flere kunder, der 
er interesseret i at høre mere om 
og investerer i træpillefyr og var-
mepumper. Det er typisk kunder, 
der bor i yderområderne og ikke 
lige har andre opvarmningskil-
der end oliefyr, og vi skal jo bort 
fra den dyre olie, forklarer Per 
Hybel. Varmepumper er også 
”in” igen efter sidste års store 
fokus på solceller og tilskud.
En ny lov betyder, at  man får 
tilskud, så el-prisen bliver 52 øre 
billigere pr. kWt, når man har en 

varmepumpe. Det er også værd 
at tage med.
VVS Sydfyn har installeret over 
200 varmepumper over hele Fyn:
Vores personale er uddannet på 
leverandørernes uddannelses-
centre og har deltaget i diverse 
kurser om varmepumper.
Vi sælger hovedsagligt Vølund 
varmepumper som er et produkt, 
der er udviklet og testet i Dan-
mark igennem de sidste 35 år.
Når VVS Sydfyn dimensione-
rer en ejendom for at se, om der 
kan bruges en varmepumpe, 
har man derfor altid en rådgiver 
med fra Vølund. Desuden har vi 

seks mand, der er specialister i 
at installere varmepumper, hed-
der det på virksomhedens hjem-
meside.

Per Hybel supplerer:
Det er en god idé at tage en pro-
fessionel med på råd, og i VVS 
Sydfyn er vi klædt på til at hjæl-
pe med at finde den helt rigtige 
løsning, uanset om det er pillefyr 
eller varmepumper, man er inte-
resseret i. 
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Entreprenør - Aut. Kloakmester

Kurt Frandsen & Søn A/S
Lakkendrupvej 14 · 5892 Gudbjerg

kurt.frandsen@firma.tele.dk

Kurt Frandsen - Mobil: 40 16 30 31

Martin Frandsen - Mobil: 40 33 80 39

VI UDFØRER ALT I:
Vej-, jord-, kloak- og betonarbejde   •   Entreprenørarbejde

Vejunderføring   •   Levering af grus-, sten- og container

Nedbrydning   •   Slamsugning / rørspuling   •   Kloak-tv

FYNS

CENTER
VINDUES

www.dbvvs.dk · Tlf. 40 87 22 22

TRÆPILLEOVN

Italiensk kvalitet.
Spar op til 79% på
varmeregningen.

Pris fra kr.
12.500,-

inkl. moms
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ny direktør i

2. januar udnævntes Hen-
rik Kragh til ny direktør i 
STARK Svendborg. Frem-
over øges forretningens 
fokus på at honorere hele 
den vidtspændende kun-
dekreds ønsker og behov 
– fra erhvervs- og hånd-
værkerkunder til private

STARK Svendborgs ny direktør 
Henrik Kragh har mange års er-
faring i branchen. ”Jeg kommer 
oprindeligt fra Tommerup Træ-
lasthandel, hvor jeg var salgschef 
gennem 15 år. Herefter slog jeg i 
4 år mine folder i BYGMA-kæ-
den – først på Sjælland og senest 
i BYGMA Nyborg. Som nyud-
nævnt trælastdirektør i STARK 
Svendborg er jeg i fuld gang med 
at etablere et lokalt netværk, og 
jeg glæder mig til at hilse på de 
sydfynske kunder, samarbejds-
partnere og leverandører.”       

Klar til nye udfordringer
”Sydfyn er et område med mas-
ser af potentielle udviklings-
muligheder”, fortsætter Henrik 
Kragh. ”På erhvervsfronten le-
ver vi generelt i en udfordrende 

STARK Svendborg · Rødeledsvej 99 · 5700 Svendborg · Tlf.: 82 52 58 00 · Fax: 62 21 22 24
E-mail: info.svendborg@stark.dk · Web: www.stark.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – fredag 

kl. 6:30 – 17:00
Lørdag 

kl. 9:00 – 14:00
Søndag 

kl. 10:00 – 14:00

Svendborg

STARK 
Express

- gør 
varebestilling 

nemt

tid med mange konkurrencepa-
rametre i spil, og jeg er klar til at 
tage de nye udfordringer op.
Her og nu har vi i STARK Svend-
borg stort fokus på at betjene 
vores forskellige kundetyper på 
den mest optimale måde i forhold 
til deres behov. 
I nærmeste fremtid vil vi øge 
STARK Svendborgs synlighed i 
lokalområdet via en række nye 
events og arrangementer og 
parallelt hermed øge indsatsen 
omkring annoncering i de lokale 
medier.” 

Øget lokalt samarbejde
”Via STARK-kædens 95 for-
retningsenheder i Danmark og 

Grønland er vi en del af et stærkt 
netværk af kompetente branche-
folk, der samarbejder på kryds og 
tværs. På lokalt plan er vi i fuld 
gang med en markant udvidelse 
af vores gode samarbejde med 
STARK Rudkøbing. Det øgede 
samarbejde inkluderer begreber 
som fælles sortiment og udkørsel 
af varer fra Svendborg.”  

Mere åbningstid  
og hurtig bestilling  
med STARK Express
”Som et nyt initiativ i forhold 
til STARK Svendborgs store 
gruppe af privatkunder har vi 
udvidet åbningstiderne, så man 
kan handle hos os fra mandag 

til søndag. En anden nyskabelse 
er STARK Express Mobilshop, 
som gør det nemt og hurtigt at 
bestille byggematerialer via mo-
biltelefonen. 
Når kunden bestiller, pakker vi 
varerne og sender en sms, når 
bestillingen er klar til afhent-
ning. Vi kan også levere varerne, 
hvor det passer kunden bedst in-
denfor 24 timer. 
I løbet af arbejdsdagen har kun-
den mulighed for at placere de 
mest anvendte byggematerialer 
i sin digitale indkøbskurv og på 
den måde samle sin bestilling. 
Det kræver kun, at man har sin 
mobil ved hånden. 

Tag en snak med STARK Svend-
borg og bliv bestillingsklar med 
STARK Express”, slutter Henrik 
Kragh. ”   
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Klassisk café på Torvet eksempelvis et køligt glas øl, vin 
eller vand er altså fortsat del af 
charmen på Torvet i Svendborg.
Åbningstiderne er mandag til 
fredag kl. 11-20, lørdag kl. 10-20, 
søndag lukket. Fra maj, åbnes 
der kl. 10.00.

Torvecafeen serverer 
klassisk dansk smør-
rebrød, mormormad og 
hyggelig atmosfære midt 
i Svendborgs charme-
rende bymidte. Private 
selskaber, f.eks. konfir-
mation, er også velkomne 
i ”Overhuset” på øverste 
etage.

På Torvet har Torvecaféens 
landskendte lokaler, som et af 
Svendborgs mest kendte ud-
skænknings- og spisesteder, væ-

ret placeret i omkring 150 år og 
bl.a. serveret for Dirch Passer.
»Her laver vi alt fra bunden, ba-
ger bl.a. rug- og franskbrød samt 
småkager, laver vores egen ma-
jornæse, steger vores pålæg og 
bestræber os i det hele taget på 
at være så tro som muligt mod 
vores klassiske rammer«, fortæl-
ler indehaver Käthe Nielsen.
Torvecafeen var et af de første 

mødesteder med spiritusbevil-
ling i Svendborg, og utallige hi-
storier om stedet og dets ejere er 
fortalt gennem tiderne.
I dag er spisestedets rammer ført 
tilbage til »de gode gamle dage«, 
lige som det oprindelige navn 
Torvecafeen igen pryder facaden 
og menukortet.
God hjemmelavet mad til rime-
lige priser, en let servering og 

Torvecafeen · Torvet 10 B · 5700 Svendborg · Tlf. 32 17 80 80
www.torvecafeen-svendborg.dk · rest_19@hotmail.dk

Ryslinge Tagdækning A/S · Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup ·Tlf. 62 27 25 25 · Mobil 20 13 51 03
info@ryslingetag.dk · www.ryslingetag.dk

Grønne tage 
giver gevinster

Grønne tage er en god investe-
ring. - Er der nogle 1000 kroners 
forskel på tilbud, vælger mange 
det billigste. Den tankegang øn-
sker vi at ændre. Det giver nem-

lig hurtigt en økonomisk gevinst 
at tænke grønt, og det gavner 
oven i købet miljøet.
Siden Johnny var knægt, har 
han været med mor og far, Kir-
sten og Holger Poulsen, på ar-
bejde. Det, han har lært, bruger 
han nu som næste indehaver af 
firmaet. Det formelle generati-
onsskifte er på plads.

Den nye kaptajn tænker grønt, 
når han tænker isolering, solcel-
leanlæg og økologiske løsninger.
Han er oprindelig uddannet in-
dustrielektriker. Nu direktør i et 
firma, der bruger tagdæknings-
produkter, der er miljø certifice-

ret og med mere end 30 års do-
kumenteret levetid.
Et af de produkter, vi forventer 
os meget af, er DERBIPURE, 
som er en hvid membran, der re-
flekterer solen og dermed køler 
taget. DERBIPURE er desuden 
et rent naturprodukt af harpiks 
og naturlige olier. Det kan gen-
bruges 100 %.
Bevidstheden om, at miljøet skal 
have det godt, fylder nemlig me-
get i Ryslinge Tagdækning A/S.

Vi er meget bevidste om, hvad 
vi gør, og vi taler længe med 
kunderne, for at for-
klare værdien og 
give dem tryghed 
i, at de vælger den 
rigtige løsning. 
 
For Johnny Poul-
sen er det også 
vigtigt, at vi tæn-
ker langsigtet, når 
vi som boligejere 
investerer i fx et 
grønt tag eller sol-
celleanlæg: Når vi 

som mennesker investerer, bør 
vi tænke og beslutte ud fra, at 
vores ejendom får en merværdi. 

Anbefalinger  
på kryds og tværs
Ryslinge Tagdæknings stiftere, 
Kirsten og Holger Poulsen har 
igennem cirka 40 år opbygget en 
stor kundeskare.
Samtidig har firmaet mange se-
riøse samarbejdspartnere inden-
for andre brancher.
Det giver i dag kunder i hele lan-
det takket været anbefalinger 
på kryds og på tværs.

 
Johnny Poulsen fra Ryslinge Tagdækning A/S, tænker 
grønne genbrugs-tanker
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Volkswagen Svendborg · Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 22 15 05 · E-mail: ej@vw-svendborg.dk

VW Svendborg starter
erhvervsbil-afdeling

ejvind Jørgensen skifter firmabil ud. Står nu i spidsen for VW Svendborgs nye erhvervscenter på englandsvej

»Vi starter i harehøjde, og så 
kører vi stille og roligt deruda’. 
Det er vigtigt, at kunderne er 
i centrum, og at de får en suc-
cesoplevelse. Dårlige oplevelser 
samler vi ikke på. Vi skal ikke 
sætte flere skibe i søen, end vi 
kan lægge til kaj«.
Sådan siger èn af bilbranchens 
grand old men, Ejvind Jørgen-
sen. Han har sadlet om, og efter 
senest at have været salgschef 
hos Svendborg Motor Co, er hans 
nye »rygmærke« nu VW. 
Han er startet som leder af 
den nye Erhvervsafdeling hos 
Volkswagen Svendborg, og skal 
bygge centret op med base i det 
et år gamle domicil på Englands-
vej 1:
»VW starter erhvervsafdelingen 
for at kunne servicere alle sine 
erhvervskunder her i de sydfyn-
ske, på øerne og på Langeland«, 
fortæller Ejvind Jørgensen.
Ikke bare hos Svendborg Motor 
Co har han serviceret erhvervs-
kunder. Han har også arbejdet 

hos Scania og Volvo Lastbiler.
I over 40 år har hans arbejds-
liv altså drejet sig om biler, er-
hvervssalg og service. De mange 
års erfaring kommer nu VW 
Svendborg til gode.

Service også uden for 
normal åbningstid
Sammen med Ejvind Jørgensen 
skal specialuddannede autome-
kanikere indenfor varebiler og 
lastbiler sørge for, at erhvervs-
kunderne får den service, de har 
brug for: »Vi har mange små og 
mellemstore håndværkere i om-
rådet, som vi gerne vil tilbyde 
ekstra god service. Derfor etab-
lerer vi udvidet åbningstider og 
en vagtordning, så man kan få 
fat i os hele døgnet.«

Glæder mig 
Erhvervscentret ligger integre-
ret i det store VW-domicil på 
Englandsvej. VW Erhvervsbiler 

er markedsleder i Danmark, så 
den nye chef kunne ikke sige 
nej, da han fik muligheden for at 
komme til at stå i spidsen for det 

nye team: »Det er altid spænden-
de at starte noget nyt op, og jeg 
glæder mig meget«, siger Ejvind 
Jørgensen.
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Jan Szustykiewicz
Egemosevej 20 · 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 16 84 · 20 23 16 84
www.vejstruptømrer.dk · vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

●	 Nybygning
●	 Ombygning
●	 Vinduer/Døre
●	 Køkkener
●	 Tagarbejde
●	 Reparation
●	 Udskiftning  
 af thermoglas

Godt traditionelt 
tømrer-snedkerarbejde

skete samtidig med, at han over-
tog Troense Tømrer og Snedker.
På matriklen ved Vester Sker-
ninge er der iøvrigt god plads 
til et nyt værksted, så mester og 
svendene går til og fra, når de 
ikke lige er hos kunderne.

Brian Ømand, indehaver 
af Kirkeby Tømrer og 
Troense Tømrer og  Sned-
ker, er leveringsdygtig i 
godt, gedigent, traditio-
nelt snedker- og tømrer 
arbejde

Når man har en bevaringsvær-
dig ejendom, som skal sættes i 
stand fra top til tå, hvad gør man 
så ? Man ringer til tømrermester 
Brian Ømand, Kirkeby Tømrer. 
Han og hans stab af svende og 
lærlinge ved nemlig, hvad det vil 
sige at udføre, godt traditionelt 
snedker- og tømrerarbejde efter 
de gamle byggetraditioner.
Og det uanset om det er bin-
dingsværksejendomme i Tro-

ense eller velkendte ejendomme 
i Svendborg, som f.eks. Krøyers 
Pakhus og tøjbutikken Nielsens i 
Møllergade, også Svendborg.
Selv om der lige nu efter årstiden 
er lidt stille indenfor branchen, 
har han derfor ikke noget at 
være utilfreds med.
Firmaets hovedfokus, som stadig 
er klassiske tømrer- og snedker-
opgaver, er der støt stigende brug 
for.
Firmaet beskæftiger gennem-
snitligt en halv snes svende og 
lærlinge afhængigt af skiftende 
konjunkturers og årstiders ud-
sving:
»Vi har altid haft mange aktivi-
teter indenfor tømrer- og sned-
kerfagets klassiske opgavefelter, 
og i øjeblikket skifter vi døre og 
vinduer ud og har andre mindre 
snedkeropgaver at lave hos pri-

vate fordelt over hele Syd Fyn. 
Er der behov andre steder end på 
SydFyn, så rykker Kirkeby Tøm-
rer og Troense Tømrer og Sned-
ker også ud. For et par år siden 
købte Brian Ømand Rødmevej 
62 B ved Vester Skerninge. Det 

Kirkeby Tømrer · Rødmevej 62 A · 5762  Vester Skerninge · Telefon: 62 22 80 86
E-mail: brian@kirkeby-tomrer.dk · Web: www.kirkeby-tomrer.dk  / www.troense-tomrer.dk

Knud Glerup ApS
Poulinevej 5 · 5700 Svendborg

Tlf. 28 11 23 92

Apollo 928                                                    
Apollomodellernes 
flagskib med ekstra god 
affjedring og store hjul 
samt LCD Display

Alfa 56 
- er specielt velegnet 
til udendørs brug, 
men kan også 
bruges inde.

Salg og reparation 
af el-scootere
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Konceptet bag Svend-
borgs nye autoværksted 
med speciale i Citroën 
og Peugeot, der åbnede 
den 4. juni 2012, lancere-
des i 1995, da indehaver 
Henrik Hansen åbnede 
LH Bilcenter i Odense, 
der i dag beskæftiger 15 
medarbejdere 

”CiPe:Care Svendborg, der 
er specialiseret i Citroën og 
Peugeot, beskæftiger tre med-
arbejdere inklusive mig selv”, 
fortæller indehaver Henrik 
Hansen. ”Vi appellerer både til 
privat- og erhvervskunder og rå-
der over et 600 m2 værksted til 
person og varevogne op til 3500 
kg. Ultimo 2013 er det planen at 
øge medarbejderstaben, så fem 

®
Grønlandsgade 18     
Grønnemosevej 20 

+45 6619 3900 5000 Odense C 
5700 Svendborg

@: lh@cipecare.dk  w: cipecare.dk

®
Grønlandsgade 18     
Grønnemosevej 20 

+45 6619 3900 5000 Odense C 
5700 Svendborg

@: lh@cipecare.dk  w: cipecare.dk

Henrik Hansen, indehaver
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Kom til åbent hus
Jeg åbner en ny afdeling af CiPe:Care/LH-Bilcen ter i 
Svendborg og inviterer derfor til åbent hus på værkstedet 
fredag den 1. juni kl. 13-17. 

CiPe:Care / LH-Bilcenter |Grønnemosevej 20 | 5700 Svendborg | Tlf: +45 6619 3900 
@: Info@cipecare.dk | w: cipecare.dk

Med venlig hilsen

®

LH-Bilcenter
- Vi laver alt mellem nummerpladerne

Du er meget velkommen til at kigge forbi til en snak 
og en forfriskning - det er på Grønnemosevej 20. 

CiPe:Care 
er en ny værksteds-
kæde med  speciale i 
 Citroën og  Peugeot.

DÆKHOTEL
GRATIS

Citroën & 
Peugeot ejere:

Bonjour og velkommen, 
Citroën & Peugeot ejer:

Ved skift fra sommer til vinter dæk eller 
omvendt, opbevarer vi de overskydende
hjul på vores dækhotel gratis.  
 
Hvis der skal skiftes dæk, giver vi et super 
tilbud på nye dæk, der matcher markedet.
Hjulskift kun 300,- pr. gang...
 

- Værs’go at tjekke ind!

Dækkene  
opbevares 
tørt, i op-
varmede 
lokaler bag 
lås og slå...

ansatte er beskæftiget på værk-
stedet.” 

Specialist af hjertet
”CiPe:Care skiller sig ud ved, at 
vi lige fra starten bevidst har 
valgt at tænke ud af boksen hele 
vejen rundt. Vi har både hjertet 
og vores sunde fornuft med. Vi 
brænder for sagen og kan lide de 
biler, vi arbejder med. Citroën 
og Peugeot er vores store pas-
sion. Vores medarbejdere har et 
indgående kendskab til samtlige 
modeller. Hér ligger den kon-
centrerede og fokuserede viden 
og ekspertise, der sammen med 
vores passion for de to bilmær-
ker udgør kernen i vores virk-
somhed.” 

Alt mellem nummerpladerne
”Opgavemæssigt spænder 
CiPe:Care Svendborg fra service 

og reparation over forsikrings- 
og glasskader til løbende ved-
ligehold, dæk, fælge og alt i re-
servedele. Vi beskæftiger os med 
hele kundens bil, hvilket i vores 
regi vil sige alt mellem nummer-
pladerne.” 

Mennesket i centrum
”CiPe:Care oversælger aldrig. 
Udover at have et stort kend-
skab til Citroën og Peugeot er 
det vigtigt for os at sætte det 
enkelte menneske i centrum. 
På vores hjemmeside præsente-
res vores dygtige medarbejdere, 
og man ser ikke en eneste bil. 
Det er vores kommunikation 
med kunden, der afstikker de 
retningslinjer, vi arbejder efter. 
Vi skifter kun reservedele, der 
ér tjenlige til udskiftning og 
følger kun en given servicebogs 
anvisninger slavisk, når der i 
det aktuelle forløb er behov for 
det. Alle CiPe:Care-kunder har 
VIP status med ret til gratis 
opfyldning af sprinklervæske, 
udskiftning af pærer og visker-
blade købt hos os samt kontrol 
og justering af dæktryk.” 

Faste priser der holder
”Når vi har undersøgt kun-
dens bil, giver vi en fast pris 
på reparationen, og det er vel 
at mærke en pris, der holder. 
Hos CiPe:Care får man ingen 
grimme overraskelser i form af 
ekstraregninger. Når kunden 
afhenter sin bil, ligger den spe-
cificerede regning klar. Derud-
over er det et vigtigt punkt i for-
bindelse med overdragelsen, at 
vores mekaniker sammen med 
kunden gennemgår reparatio-
nen og fremviser de udskiftede 
dele. Hos CiPe:Care er vi glade 
for at kunne se vores kunder i 

øjnene og besvare deres spørgs-
mål. Vi er stolte af vores faglige 
viden og kapacitet.” 

Den gode  
CiPe:Care-stemning 
”Den tryghed, der for kunden 
ligger i at køre sin bil ind på et 
værksted, hvor mekanikeren 
kender mærket og udstråler, at 
han synes, det er en fed bil, er 
meget værd. Når arbejdet også 
er éns passion, smitter det af på 
stemningen. Flere kunder har 
uafhængigt af hinanden fortalt, 
at de fornemmer en speciel god 
stemning hos CiPe:Care - en 
glad og positiv energi, en særlig 
ånd. Besøg vores hjemmeside el-
ler kig ind. Alle interesserede er 
velkomne”, slutter Henrik Han-
sen. 
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INFORMATION
Svendborg Havnekontor, Jessens Mole, 5700 Svendborg 
Tel: +45 6223 3085 på hverdage kl. 8-12. Læs mere om 
turforslag, priser og køb billetter på www.mshelge.dk. 

 3i1 billettenSejltur med veteranskibet
M/S HELGE på sundetOplevelser for hele familien 

på VALDEMARS SLOTOplev natur og drama for 
alle aldre på NATURAMAPris: Voksne 260,- Børn: 85,-

     En tur rundt på Svendborg Sund med det smukke veteranskib

 M/S Helge

PRIS: Rundtur 120,- voksen/ 60,- barn. 
Billetter købes på www.mshelge.dk eller 
kontant på skibet. Ingen kortbetaling.

OPLEV SYDFYN FRA SUNDET
Den smukke rundtur tager knap 2 timer. 
Der er mulighed for, at stige af og på undervejs 
på turens 6 destinationer. Madkurv kan med-
bringes og nydes ombord.

TAG TIL KONCERTER med M/S HelgeSejl til og fra koncerter på Valdemars Slot - lad bilen stå og ankom fra søsiden. Pris: 120,- t/r.
SANKT HANS AFTEN Nyd Sankt Hans bålene fra Svendborg Sund. Afgang fra Svendborg kl 20. Turen tager 2 timer. Billetter skal købes før afgang - find salgssteder på www.mshelge.dkSÆSONKORT Har du ventet for længe på bussen? Sejl så tit du vil - så langt du vil. Sæsonen starter d. 17. maj og slutter den 8. september. Voksne 360,-/ Børn 180,- CHARTER

Udenfor ordinær fartplan kan du leje M/S Helge. 2 timers tur på Sundet 5.000,-. Efterfølgende time 2.500,-. 

KUN i JULI

Afg.

Ank.

Afg.

Ank.

Sejlplan M/S Helge 17. maj - 8.september 
         
Svendborg 10 . 00 12 . 30 14 . 30 16 . 30
Vindebyøre 10 . 10 12 . 40 14 . 40 16 . 40
Christiansminde 10 . 15 12 . 45 14 . 45 16 .45
Troense 10 . 30 13 . 00 15 . 00 17 . 00
Grasten 10 . 40 13 . 10 15 . 1 0 17 . 10
Valdemars Slot 10 . 55 13 . 25 15 . 25 17 . 25

Valdemars Slot 10 . 55 13 . 25 15 . 25 17 . 25
Grasten 11 . 10 13 . 40 15 . 40 17 . 40
Troense 11 . 20 13 . 50 15 . 50 17 . 50
Christiansminde 11 . 35 14 . 05 16 . 05 18 . 05
Vindebyøre 11 . 40 14 . 10 16 . 1 0 18 . 10
Svendborg 11 . 50 14 . 20 16 . 20 18 . 20

KUN i JULI

www.udviklingfyn.dk

TILBUD TIL FYNSKE VIRKSOMHEDER
Udvikling Fyn

Vi yder individuel sparring, afholder kurser og arrangementer og står bag en række events og markedsføring af den fynske turisme.
Læs mere og find din kontakt på www.udviklingfyn.dk

Vi har mere end 20 virksomhedskonsulenter med stor erfaring 
inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, som kan yde 
hjælp og sparring. Vi dækker alle fynske kommuner undtagen 

Middelfart og Ærø. Vi har kontorer og konsulenter i Assens, 
Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Odense Kommune, men 
vi kommer gerne ud og besøger din virksomhed. 

Vi kan tilbyde sparring inden for
•   Iværksætteri og entreprenørskab: få hjælp til at starte virksomhed, 

udvid dit netværk eller bliv en del af et iværksættermiljø.

•   Matchmaking og dialog: få hjælp til at finde det rette match mellem 
dine behov og nye kompetencer, uanset om du har brug for netværk, 
specialister eller erfarne erhvervsfolk.

•   Strategi og ledelse: få sparring til at holde strategisk fokus og 
udvikle din ledelsesstil.

•   Viden og kompetencer: Vi samarbejder med uddannelser og forsk
ningsmiljøer om at udvikle relevante tilbud til de fynske virksomheder.

•   Innovation: Vi har en række metoder til at styrke din virksomheds 
innovationsevne og vi hjælper gerne med at gennemføre en innova
tionsproces i din virksomhed.

•   Grøn vækst: få viden og netværk til at udvikle en bæredygtig og 
grøn profil for din virksomhed.

Web-, udviklings- & kommunikationshus
Vestergade 165C, 2. sal · DK-5700 Svendborg

Tlf.: +45 63 60 20 00 · uptime.dk

ÆRLIG KOMMUNIKATION‚ GOD RÅDGIVNING,  
HJERTET ER MED, MEDSPIL OG MODSPIL, MANGE  

ÅRS ERFARING, TIDSPLANER OVERHOLDES, SERVICE 
BEDRE END FORVENTET, UP TO DATE VIDEN

GOD SERVICE 
OG ÆRLIGE SVAR
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Kundekredsen, der geografisk 
er koncentreret i det sydfynske 
lokalområde, består af lige dele 
privatkunder, virksomheder og 
institutioner. Firmaet kører over 
hele Fyn og kan i den forbindelse 
tilbyde såvel opmåling som mon-
tering ude hos kunden. Omkring 
løsning af større monteringsop-
gaver, samarbejder Svendborg 
Gulve med en fast kreds af pro-
fessionelle håndværkere. Kig ind 
i butikken på Sankt Jørgens Vej 
26 b og se det store udvalg.”

Paw Andersen, der har 
21 års brancheerfaring, 
lancerede d. 3. januar i 
år sin ny, moderne butik 
med alt i gulvbelægning 
på Sankt Jørgens Vej 26b. 
Frem til 2000 drev Paws 
svigerfar, Erik Steen, 
Svendborg Gulvbelæg-
ning fra samme adresse  

”Med mig er familien og gulvlæg-
gerfaget vendt tilbage til adres-
sen her på Sankt Jørgens Vej 

26b, der danner ramme om min 
forretnings butik og værksted”, 
smiler indehaver Paw Andersen. 

”Svendborg Gulve er leverings-
dygtig i alt indenfor gulvbeklæd-
ning – det vil sige tæpper, viny-
ler, linoleum og trægulve. 
Selv er jeg 36 år og har arbejdet i 
branchen i 21år.
Jeg uddannet gulvlægger og har 
gennem tiden arbejdet i en ræk-
ke gulvcentre. 
I mit daglige arbejde har jeg 
stort fokus på begreberne ser-
vice og kvalitet – både når det 
gælder mit håndværk og de pro-
dukter, jeg sælger.” 

Dansk kvalitet fra A-å
”Ege er forretningens primære 
brand indenfor tæpper. Ege Tæp-
per, der står for dansk kvalitet 
fra A-Å, er en af de største ak-
tører på markedet. Ege Tæppers 
sortiment har enorm spænd-
vidde. Med Ege har folk frit valg 
mellem et stort antal forskellige 
tæpper i alle farver, kvaliteter 
og priser. Også indenfor vinyler, 
linoleum og trægulve kan Svend-
borg Gulve tilbyde et stort udvalg 
i alle prisklasser og kvaliteter. 

Svendborg Gulve · Paw Andersen · Sankt Jørgens Vej 26 b · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 10 50 · Mobil: 22 16 10 76
E-mail: mail@svendborggulve.dk · Web: www.svendborggulve.dk

de. 50 års jubilæet fejres via en 
række kundearrangementer og 
events fordelt over hele året. Den 
17. maj afholdes en stor jubilæ-
umsreception på p-pladsen ved 
FOMO’s domicil på Odensevej. 
Vi glæder os til at fejre dagen i 
selskab med kunder, forretnings-
forbindelser og samarbejdspart-
nere.” For yderligere informa-
tion: Besøg vores hjemmeside, 
kontakt os for en god dialog og få 
et uforbindende tilbud.

Trods lidt flere og lidt 
dyrere autoskader i 2012 
melder FOMO om et godt 
år med såvel kunde- som 
salgsmæssig fremgang. 
Således blev 2012 året, 
hvor man vækstede fra 
98,2 til 106,2 mio. kr. i 
bestandspræmieindtægt 
– en fremgang på 8 % 

”Det faktum, at 2012 bød på 
flere og dyrere autoskader end 

i 2011, betyder, at vi i år har 
7,3 mio. kr. til udbetaling mod 
8,7 mio. kr. i 2011”, fortæller 
direktør Preben Juhl Rasmus-
sen. ”Trods stigningen i antallet 
af skader stiger præmierne dog 
kun med indeksreguleringen på 
1,82 %. 

FOMO har i 2012 haft fremgang 
på de væsentligste forretnings-
områder – både auto og øvrige. Vi 
kan glæde os over en pæn kun-
defremgang fra 20.116 kunder 
først på året til 20.799 ved årets 
udgang. 
Dermed er FOMO vækstet med 
omkring 700 medlemmer - en 
kundetilvækst på cirka 4 % - og 
har ultimo 2012 45.867 policer. 
FOMO servicerer kunder i kom-
munerne Svendborg, Langeland, 
Faaborg/Midtfyn, Assens og Ny-
borg/Kerteminde.”

Personale
”FOMO beskæftiger seks med-
arbejdere på kontoret med salg 
og kunderådgivning. Dertil kom-
mer tre skadesbehandlere, en 
bogholder samt administrerende 

direktør Preben Juhl Rasmus-
sen. Fem repræsentanter vareta-
ger salget i de øvrige distrikter. 
Pr. 1. maj 2012 ansattes ska-
desbehandler Jeanette Rasmus-
sen. I år er rådgiverne Susanne 
Storm og Erik Petersen pr. 1. 
februar og 1. marts gået på ef-
terløn, og til afløsning for dem er 
Irma Brun Pedersen og Thomas 
Kruse kommet til.” 

50 års Jubilæum
”Årets generalforsamling, der 
markerer startskuddet for fejrin-
gen af FOMO’s 50 års jubilæum, 
finder sted den 21. marts i SG 
Hallen. Her forventes i lighed 
med tidligere år et stort fremmø-

FOMO · Odensevej 8 A  · 5700 Svendborg  · Tlf.: 62 21 44 88 · Fax: 62 22 48 88
E-mail: fomo@fomo.dk · Web: www.fomo.dk
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Kvalitetsmøbler til lave priser
Hvorfor betale mere for 
dine nye møbler end nød-
vendigt?

»Vi er din mulighed for at købe 
kvalitet til en fornuftig pris. 
Vore varer finder du hos alle vore 
kollegaer – bare dyrere. Vi holder 
omkostningerne nede ved ikke at 
have fysiske butikker, men alene 
at handle via nettet«.

»Vi har sparet den dyre husleje 
væk og tilbyder dig kun møbler, 
som vi kan sælge billigt«.
»Du kan selvfølgelig hente selv, 
men med en meget billig fragt-
pris vælger 95 procent af vore 
kunder at få deres varer leveret«.

Møbellager Sydfyn er et lille 
familieforetagende i Gudbjerg, 
nær Svendborg. Her står Bror 
og Joan klar til at besvare alle 
spørgsmål om butikkens varer.

Møbellager Sydfyn · Lakkendrupvej 44 · 5892 Gudbjerg  · Tlf. 20 11 41 20
www.møbellageret · www.lagersalgforresten.dk · mail: moebellager3@gmail.com

Ring til os på 

Tlf. 20 11 41 20 
eller se vores 

hjemmeside på 

www.møbellageret.dk

 Holmelundsvej 3  ·  5762 Vester skerninge
Tlf. 62 24 17 81 · Fax 62 24 17 80

www.ulboelle.dk · post@ulboelle.dk

 





















 





















 





















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.
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Kvalitet og service
- hver gang
Tullebølle Auto har alt 
moderne værktøj og 
testudstyr, så alle auto-
udfordringer er velkomne

Vi reparerer og udskifter 
også autoruder

- Autoplejen er ligeså forskellig 
som vi mennesker, men vi har 
en god, stabil kundekreds, og det 
er vi glade for, siger indehaver af 

Tullebølle Auto, Mor-
ten Jakobsen.

Som led i Værk-
stedskæden Auto-

Mester gør Mor-
ten Jakobsen 
og hans med-
arbejder, Sten 

Sørensen, kædens motto til 
deres. »Kvalitet og service hver 
gang« er derfor det, kunderne 
får i Tullebølle. De serviceres af 
altid veluddannede mekanikere. 
Morten Jakobsen og Sten Søren-
sen er nemlig med på den nyeste 
udvikling i branchen mht. efter-
uddannelse.

Tullebølle Auto har også alt det 
moderne værktøj og testudstyr, 
der er på markedet idag.
Og med snart otte år på bagen er 
det kendte biler med Tullebølle 
Autos logo, der kører ud til kun-
derne.

Tullebølle Auto · Bygaden 99 · 5953 Tanekær · Tlf. 62 50 11 55
E-mail: info@tulle-auto.dk · Web: www. Tulle-auto.dk

tullebølle auto

- Den klarer vi!

Svendborgvirksomheden 
sætter endnu mere fokus 
på erhvervslivet med ud-
videlse af medarbejder-
staben og med ansættel-
se af Johnny Burmeister 
som ny forretningschef
 
En af hans opgaver er at slå Sva-
ne Køkkenet endnu mere fast på 
det professionelle marked.

 ”Jeg skal skabe nye kontakter 
til erhvervslivet i det sydfynske”.
”Vi er en solid Svendborgvirk-
somhed med mere end 60 års 
samlet erfaring hos vores tre 
sælgere. Det er ligesom at have 
en bog på flere 1000 sider. Kun-
derne kan bare slå op i den. Så 
får de svar, siger forretningschef 
Johnny Burmeister.
Kunderne ved derfor, at de hos 
de tre kompetente sælgere får 
professionel, seriøs, solid rådgiv-
ning.

Svane Køkkenet er et af Dan-
marks bedste brands og i kraft 
af det, professionel kunderådgiv-
ning og målrettet TV-reklame 
igennem et par år, er markeds-
andelen støt stigende.
»Vi har en stor flot butik med 
mange flotte udstillinger, hvor 

Svane Køkkenet · Odensevej 84 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 15 10 
mail: jbu@svane.com · Web: www.svane.com

har mere end 60 års 
erfaring at øse ud af

kunderne kan hente inspiration 
til det nye køkken eller bad«.
»Vi har en stor loyal trofast kun-
dekreds på hele Sydfyn og Lan-
geland. Vi ligger supergodt her 
tæt på både motorvej og ringvej« 
siger Johnny Burmeister.
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LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

Din partner til
energibesparende

løsninger

Svendborgvej 91 - 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62 221 221

El-partner Sydfyn har
kapacitet til alle størrelser

og alle typer arbejde.

El·Partner
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Ollerup og Skårup

Altid energibesparende
løsninger på lager.
Kontakt os for
uforpligtende tilbud.

Vi tilbyder de syd fynske 
bilister et fuldt opdate-
ret produkt-  
og ydelsessortiment in-
denfor bilpleje og SMART 
repair

Indehaver Allan Andersen fortæl-
ler: ”Jeg startede i 2006 som fran-
chisetager i ChipsAway-kædens 
Svendborg-afdeling. Da mulighe-
den for at åbne en selvstændig af-
deling af APJ Paint viste sig sidste 
år, slog jeg til. Hvad tilbudsgivning 
angår, afgiver jeg faste og bin-
dende 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 fle-
ste overfladetyper – fra læder og 
stofsæder til loftsbeklædning og 
vinyloverflader.  

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
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Kvalitet en mærkesag

føler sig i trygge hænder«. Når 
det er vejret, der bestemmer, og 
brolæggerarbejdet må vige for 
frost og sne, har Allan Vogn an-
dre gøremål som f.eks. at rydde 
sne.

Brolægger Allan Vogn og 
hans lille håndfulde 
trofaste medarbejdere 
glæder sig til opgaver i 
Vejle og i Svendborg

»Ingen opgave er for stor. Og in-
gen er for lille for os.  Vi udfører 
vores arbejde professionelt og til 
konkurrencedygtige priser«.
Med disse korte sætninger er 
brolægger Allan Vogn klar til at 
sætte fingeraftryk - bogstaveligt 

talt - på brolæggerarbejder, store 
som små.
Det har han nu gjort i 12 hele år, 
for han blev udlært brolægger i 
2000.
Allan Vogn har tre-fire medar-
bejdere afhængigt at ordrebo-
gens tykkelse. Og vejret.
På denne årstid driller vejret, og 
frosten bider. Det betyder må-
ske, at hans og medarbejderens 
brolæggeropgave i Vejle ikke lige 
kommer i gang til tiden.
Men - han kender vilkårene. Og 
han klager ikke:
- Vi skulle efter tidsplanen i gang 
i Vejle her først i marts, men hvis 
ikke frosten er af jorden, så kom-
mer vi ikke i gang. Det er vejret, 
der bestemmer.

Krise, nae ikke ifølge 
Allan Vogn:
- Jeg er ganske godt tilfreds. Vi 
har en god ordre med at sætte 

kantsten og fliser i Byparken 
her i Svendborg. Vi har en stor 
indkørsel her i nabolaget, vi skal 
have lagt.
- Vi sætter en ære i vores arbejde. 
Kunden har altid første prioritet, 
og vi gør vores til, at kunderne 

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
E-mail: allan@vogn.eu · Web: www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HåNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Spar på udgiften til  
el og opvarmning
Simon Risbjerg El & 
Køl A/S står klar til alle 
udfordinger - store som 
små - med totalløsninger 
indenfor varmepumper, 
solcelleanlæg, køle- og 
klimaanlæg, samt el- og 
automationsløsninger. 

Selv om der er kommet nye reg-
ler og tilskudsmuligheder til sol-
celleanlæg, er det stadig en god 
idé at investere i solceller, jo før 
jo bedre da afregningen bliver 
dårligere hvis man f.eks. venter 
til 2014.

Det er bæredygtig energi som 
også er godt for ens egen penge-

pung: ”Vi kan levere alle størrel-
ser solcelleanlæg fra 1-400KW.
Det er også stadigvæk en god ide 
at skifte oliefyret ud med et  var-
mepumpeanlæg, enten som jord-
varme, luft til luft eller et luft til 
vand«, fortsætter han.

»Det kan sagtens betale sig, og 
det er en god alternativ energi-
kilde, hvis man f.eks. bor på lan-
det og ikke lige er i nærheden af 
fjernvarme eller naturgas«,  si-
ger direktør Simon Risbjerg.

Med sine 12 medarbejdere er Si-
mon Risbjerg El & Køl A/S klar 
til at køre ud til hele Fyn med 
sine tilbud og sin ekspertise:

”Vi står klar til alle udfordringer 
store som små, - til private, indu-
stri, landbrug og butikker – og vi 

har totalløsninger indenfor både 
klima-køleanlæg samt el- og 
automationsløsninger”.

Simon Risbjerg El & Køl A/S · Ellehaven 4E· 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 50 10 72
E-mail: sr@simonrisbjerg.dk · Web: www.simonrisbjerg.dk

SIMON
RISBJERG

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

El & Køl A/S

Kontakt os og 
høre mere…
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                 er flyttet 
og klar til fremtiden

maskiner efter individuelle be-
hov og specifikationer til plast- 
og metalindustrien.
Siden firmastarten i 1985 har 
firmaets medarbejdere opbygget 
en omfattende know how og gode 
samarbejder.
Et veludbygget kvalitetsledel-
sessystem er med til at sikre en 
ensartet kvalitet og levering til 
tiden. ”Vi er innovative og parate 
til fremtiden”.

Rantec har samlet to 
adresser under ét tag og 
investeret i et nyt bear-
bejdningscenter  

Igennem flere år har fabrikant 
og ejer af Rantec, Bjarne Juul 
Christensen, kigget efter et 
fremtidssikret lokale. Nærmest 
ved et tilfælde fandt han det.
Siden 1. februar har virksomhe-
den derfor haft adresse i Svend-
borgs østlige erhvervskvarter.
På Finlandsvej 8 er virksomhe-
den samlet under et tag i en 800 
kvm. stor produktionshal med 
tilstødende lagerkapacitet til 
langgods.
Samtidig har virksomheden in-
vesteret i et nyt CNC-bearbejd-
nings-center med integreret 

3D-software. Med den kapaci-
tetsudvidelse er Rantec derfor 
klædt på til at tage flere opgaver 
på sig.
Virksomheden er indrettet med 
vægt på det moderne arbejds-
miljø. Bearbejdnings-centre er 
stillet op i formation af øer, og 
der er bl.a. indrettet et 50 kvm. 
svejselokale. 
”Med andre ord er det moderne 
arbejdsmiljø i højsædet, og der 
er kommet en ny og forbedret 
logistik i virksomheden, oplyser 
Bjarne Juul Christensen.

Nyeste teknologi  
på adressen
Den moderne kommunikations-
teknologi på den nye adresse er 
også klar til brug:
»Fra dag 1 har de eksterne plat-

forme været installeret, så vi 
kan udbygge det efter behov«.
Rantec specialdesigner og produ-
cerer komponenter, værktøjer og 

Rantec · Finlandsvej 8 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 20 86 38 · E-mail: rantec@rantec.dk
Web: www.rantec.dk

Perlen ved Svendborgsund
– er beliggende i den idylliske gamle skipperby på øen Tåsinge lige ud til det 
dejlige blå Svendborgsund
Vi har flere møde- og konferencelokaler, det største med plads til  
maksimum 120 deltagere, dog afhængig af borde og stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge
5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12

www.hoteltroense.dk

Hotel Troense
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Bølgerne går højt på
havnen i Svendborg
Den mobile, maritime, 
mega-flotte flydende 
scene, BØLGEN, på Svend-
borg Havn byder velkom-
men til en sommer med 
underholdning, stemning, 
ferie og frihed

Lige midt i det blå, blå sydfynske 
ø-hav ligger den stemningsfyldte 
Svendborg Havn og lystbåde-
havn. 
Herfra sejler det gode skib, M/S 
Helge igen i år ud, og som noget 
nyt er M/S Helge gået sammen 
med Valdemar slot og Naturama 
i Svendborg, så turister kan få 
tre forskellige oplevelser nemt og 
bekvemt.
»Vi tilbyder en 3-i-1-pakketur, så 

man både kan få en sejltur, en 
slotstur og en spændende ople-
velse på Naturama«, oplyser hav-
nechef Hans Søby.
På BØLGEN er der stemning, 
solskinsnedgange og sejlerind-
tryk, når sommersæsonen for 
alvor sætter ind.
Det gør den lige før sankthans. 
Fra 20. juni og frem til 22. august 
byder BØLGEN på en bred vifte 
af underholdning, som 14 private 
foreninger står bag.
Hans Søby er med sin stab på 6. 
år klar til at byde velkommen 
til en stemningsfuld havn med 
atmosfære, mole, mennesker og 
masser af maritime synsindtryk.
På træskibsbroen er der altid liv, 
til lands eller til vands.
I lystbådehavnen kommer lyst-
sejlere fra hele Europa på besøg, 
så tysk og engelsk er arbejds-

sproget i højsæsonen: »Vi har en 
unik havn og et unikt miljø, og 
alle er velkomne, uanset spro-
get«.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart · Jessens Mole 6 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 23 30 80
E-mail: hans.soeby@Svendborg.dk  · Web : www.svendborg-havn.dk

   

S V E N D B O R G  S U N D
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THURØ   SUND

SKÅRUPØRE SUND
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T
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TuristinformationPosthus, postekspeditionCampingplads
Vandrerhjem

NATURAMA

M/S HELGE

VALDEMARS SLOTKØB DIN BILLET HOS: Naturama ● M/S Helge ● Valdemars Slot ● Hotel Christiansminde ● Visitsydfyn 

PRIS: Voksne 260 kr. (spar op til 100 kr.) ● Børn (0-17 år) 85 kr. (spar 20 kr.) ● GOD FORNØJELSE  
Ret til ændringer forbeholdes

Oplev natur og drama for alle aldre på NATURAMAwww.naturama.dk

Sejltur på Svendborg 
Sund med veteranskibetM/S HELGEwww.mshelge.dk

Oplevelser for hele familien på VALDEMARS SLOTwww.valdemarsslot.dk

3 stærke oplevelser i Svendborg til 1 god pris

NYHED!3i1BILLETGyldig 17. maj-8. sep. 2013
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Jonglerer med tal
Bogholder Tove Nørgaard 
starter TN Kontorservice. 
Flytter firma og liv fra 
Herning til Haugbøllevej.

Bogholder, Tove Nørgaard, TN 
Kontorservice, har taget hul på 
et nyt kapitel i sit liv.
Hun har netop flyttet sin selv-
stændige bogholdervirksomhed 
fra Herning i Jylland til Haug-
bølle ved Rudkøbing på Lange-
land.
Derfra er hun parat til at løse al-
lehånde bogholderiopgaver som 
bogføring, debitor-/kreditorsty-
ring, moms, periode- og årsregn-
skaber, løn, – ja, og alt muligt 
andet, der kan give andre luft til 
det, de er gode til.
Tove Nørgaard er uddannet bog-
holder og har desuden en BA’er 
i erhvervssprog. Hun har erfa-
ring som selvstændig bogholder 
igennem de seneste seks år med 

TN Kontorservice · Haugbøllevej 11 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 22 56 10 43
E-mail: tnor@mail.dk · Web: www.tn-kontorservice.dk

kontor på Herningkanten.  Et 
pendlerliv fra Haugbølle til Her-
ning og retur og for mandens 
vedkommende et pendlerliv mod 
Sjælland og retur gør, at de nu 
har valgt at flytte permanent til 
Haugbølle.

• Bogføring

• Fakturering

• Løn

• Administration af 
 udlejningsejendomme

• Opsætning af  
 ansøgninger

• Korrespondance på   
 dansk, engelsk og tysk

•   C5 support

Små og store opgaver udføres

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
E-mail: alf@alf-jensen.dk
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www.svendborgsparekasse.dk

HAR DU FUNDET DRØMMEHUSET?

HAR DU GRØNNE BOLIGDRØMME?

– så lad os sammen se på mulighederne

Leger du med tanken om nyt hus eller 
forbedringer af din bolig?

– så fi nder vi en bæredygtig fi nansiering

Uanset om du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, så kræver det en 
investering, der rækker ud over husholdningsbudgettet. I Svendborg Sparekasse 
er vi altid parate til at tænke ud af boksen og fi nde en fi nansieringsmodel, som 
passer til din virkelighed. Vi tilbyder dig altid kvalifi ceret rådgivning. Netop nu har vi 
både bygge– og boliglån til en yderst attraktiv rente. Så kom ind til en kop kaffe og 
en snak om dine muligheder.

Lån kan ydes til såvel køb af privat ejendom som istandsættelse f.eks. til 
energibesparende foranstaltninger.
Tilbydes ud til 95% af købesum/vurdering på ejendom mod sikkerhed i form af 
pant i ejendommen og efter almindelig kreditvurdering.

Der er ved beregningen anvendt følgende standardoplysninger:

• Lånebeløb: 250.000 kr. 

• Nominel rentesats: 4,95 

• Rentetilskrivning: Kvartalsvis 

• Debitorrenten: 5,04 

• ÅOP - Årlige omkostninger i procent: 5,6 

• Lånets løbetid: 20 år

Rentesatsen er fast 4,95% p.a. indtil den 30.12.2013, hvorefter renten vil ændres til en variabel rente tilpasset markedet for 

boliglån. Tilbuddet er gældende indtil den 30.12.2013. Sparekassen kan ved ændring i markedet når som helst ændre eller 

stoppe tilbuddet. Der kan max. tilbydes billige kampagnelån på tilsammen kr. 400.000 pr. ejendom.

Energirenovering af boligen er på alle måder en sund investering. Både solceller, 
varmepumpe, efterisolering, vinduer med energiglas og nye termostater er til gavn 
for miljøet. Desuden er investeringen ofte tjent hjem på få år i form af besparelser 
på varmeregningen. Og med eventuelle energitilskud og en billig fi nansiering af 
projektet i Svendborg Sparekasse kan det blive en rigtig god investering.
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• Omkostninger ved etablering: 11.900 kr. 

• Det samlede beløb, der skal tilbagebetales: 378.818,40 kr. 

• Månedlige ydelser: 1.578,41 kr. 
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Boliglån 4,95%

Tal Boligøkonomi med os
kontakt Henrik Bo Jensen eller erik Potempa

Lige nu tilbyder Svendborg Sparekasse et godt og solidt fundament for jeres 
boligdrømme. Kom ind og få en snak med vores erfarne boligrådgivere om valg af 
finansiering eller de aktuelle konverteringsmuligheder.

Afdelingschef
Henrik Bo Jensen
Tlf. 6217 6532

Afdelingschef 
Erik Potempa
Tlf. 6321 3161
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*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 90 hk og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel 
forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbudet kan ikke kombineres 
med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær leasingydelse er 30.000 kr. plus finansieringsomkostninger 4.895 kr. Tilbudet gælder kun via Opel Finans og 
er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe 
lager haves/eller frem til 31.12.2012. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 09.2012.
       

www.opel.dk

1.599 KR.
OPEL VIVARO SERVICELEASING

Med fuld service 
fra pr. md.

Klar til arbejde!

Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 12,7 – 14,7 km/l. CO2 178 – 207 g/km. Energiklasse fra/til FE

Det får du:
 ny Opel Vivaro L1H1 90 hk commonrail

 Euro5 motor med partikelfilter
 fuld service- og vedligeholdelseskontrakt
 el-ruder, el-spejle, centrallås og radio/cd
 6-trins manuel gearkasse

Fuld fleksibilitet – det kan du vælge:
 100 kr. pr. md. for 40 cm længere varerum (L2)
 100 kr. pr. md. for 114 hk motor med partikelfilter
 199 kr. pr. md. for beklædning af bund og sider
 149 kr. pr. md. for anhængertræk
 99 kr. pr. md. for BlueTooth
 100 kr. pr. md. for ecoFLEX der kører 1 km længere pr. liter

*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 90 hk og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel 
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Svendborg Motor Co. - Odensevej 24-26 - 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 32 32 - Web: www.svendborg-motor-co.dk

Det kendte sydfynske 
autofirma, der siden 
grundlæggelsen i 
1920’erne har markeret 
sig som et seriøst og 
solidt omdrejningspunkt 
i lokalområdets erhvervs-
liv, kan andet og mere 
end at sælge, servicere 
og reparere biler 

”Svendborg Motor Co. er et so-
lidt og velkendt navn, der borger 
for kvalitet. Vores absolutte ho-
vedaktivitet er salg, service og 
reparation af kvalitetsmærkerne 
Opel, Suzuki og Iveco. Samtidig 
kan vi meget andet og mere end 
det, vi primært er kendt for, og 
dét er noget, flere og flere af 
vores kunder har fundet ud af”, 
fortæller direktør Jan Bøttiger. 
”Svendborg Motor Co har ikke 
så lidt mere at byde på, end hvad 
der lige umiddelbart forventes af 
et veletableret automobilhus.”

Avancerede  
værkstedsfaciliteter
”På værkstedsfronten kan vi 
byde på avancerede maler-, ska-
de-, person- og lastvognsfacili-
teter målrettet alle bilmærker”, 

fortsætter Jan Bøttiger. ”Vi 
rummer hele paletten af services 
in house, og vores specialiserede 
personale løser alle opgavetyper. 
Blandt opgaverne på vare og 
lastvognssiden er opbygning af 
specialkøretøjer - blandt andet 
til redningsformål. Lastvogns-
værkstedet er specialiseret, når 
det gælder fartbegrænsning og 
fartskriverarbejde, og her repa-
rerer og servicerer vi biler alle 
mærker. Svendborg Motor Co. 
servicerer en bred kundekreds i 
transportbranchen med effektive 
kontrolredskaber til efterlevelse 
af de til enhver tid gældende 
køre/hviletidsbestemmelser.”   

Fra biler til køkkener og 
industribeslag 
”Udover maling og lakering af 
biler og udbedring af lakskader 
kan vores malerværksted tilbyde 
gennemført professionel overfla-
debehandling og industrilake-

ring af alle former for maskiner 
og inventar. Vi spænder lige fra 
døre, låger og skabe i træ og jern 
til rustfrit stål og aluminium. 
Med disse ydelser appellerer 
malerværkstedet bredt til en 
talstærk kreds af privatkunder. 
Sidst men ikke mindst betjener 
vi en lang række sydfynske in-
dustrivirksomheder og hånd-
værksmestre – herunder andre 
malerfirmaer. En stor aktivitet 
er glasblæsning af beslag, spil 
og andre emner i rustfrit stål 
for kunder i industriel sammen-
hæng – blandt andet i skibs- og 
offshore brancherne.”   

Dinitrol rustbeskyttelse
”Dinitrol rustbeskyttelse bygger 
på over 50 år erfaring i udvikling 
af behandlingssystemer og prak-
tisk rustbeskyttelsesbehand-
ling af biler. Vi arbejder med de 
mest moderne og miljøtilpassede 
produkter og appellerer til alle 

bilmærker, som behandles efter 
detaljerede individuelle sprøjte-
diagrammer. I forbindelse med 
rustbeskyttelsesbehandlingen 
henter og bringer vi gerne kun-
dens bil og kan i behandlingspe-
rioden tilbyde en låne/lejebil.” 

Bredt udbud af  
erhvervsbiler
”I Svendborg Motor Co. stiller vi 
hele Opels populære program af 
kvalitetsvarevogne til rådighed 
for vores kunder. Til løsning af 
tungere opgaver kan vi byde på 
en lang række gennemprøvede 
og samtidigt funktions- og faci-
litetsmæssigt innovative vare og 
lastvognsløsninger fra Iveco. Vi 
spænder over køretøjer alle stør-
relser – fra den lille Opel Corsa 
til de største Iveco lastbiler. I 
kraft af det brede udbud kan vi 
imødekomme de fleste kundety-
pers meget forskellige ønsker og 
behov”, slutter Jan Bøttiger.
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Pr. 1. januar flyttede Ho-
vedvejens Auto i Stenstrup 
til Grønnemosevej 12 og 
skiftede samtidig navn 
til Bilhuset Svendborg. 
Dermed er firmaet blevet 
centralt biliggende - midt i 
et af Svendborgs dynami-
ske erhvervsområder.

”I Svendborg har vi udvidet for-
retningen med et autolakerings-
værksted og et skadescenter”, 
fortæller indehaver Niels Søren-
sen. ”Hermed kan vi nu tilbyde 
vore kunder at varetage løsning 
af en lang række nye, specialise-

rede opgaver. Bilhuset Svendborg 
er medlem af AutoMester-kæ-
den, og det betyder blandt andet, 
at vores værksted råder over alt 
det nyeste grej indenfor testere, 
og at vore dygtige medarbejdere 
er kvalificerede til at servicere 
og reparere alle bilmærker. Her-
ved bevares ny-vogns-garantien, 
når alle serviceeftersyn overhol-
des, og vi stempler servicebogen. 
Netop nu genererer biler, der 
har været leaset ud, stor aktivi-
tet. Ved leasingperiodens udløb 
er det kundens ansvar at få ud-
bedret de skader, der figurerer 
på skadesoversigten. Det kan 
ofte være en dyr foreteelse. Vi 
er imidlertid specialiserede, når 
det drejer sig om at give en for-
nuftig pris på denne ydelse. Som 

AutoMester værksted arbejder vi 
for at få flere glade bilister. Alle 
interesserede er velkomne til at 

kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Niels Sørensen.

Bilhuset Svendborg · Grønnemosevej 12 · 5700 Svendborg  · Tlf.: 62 210 786 · Mobil: 21 823 823
E-mail: info@bilhusetsvendborg.dk · Web: www.bilhusetsvendborg.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – 
torsdag:  ............  07:45 – 17:00
Fredag:  .............. 07:45 – 15:00
Lørdag: ........................ LuKKET
Søndag:  ............. 12:00 – 16:00

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa
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Stabilt Tømrer & 
Snedkerarbejde

bogen«, siger Johannes Jørgen-
sen. Uden de store armbevægel-
ser har han siden starten i 1982 
kørt ud til gode, stabile kunder. I 
et roligt tempo. Derfor kan han 
også se tilbage på foreløbig 30 år 
med et roligt regnskab og ikke 
store udsving nord og syd for 
regnskabets bundlinje: »Vores 
firmaprofil er at udføre et godt 
og solidt arbejde og at møde vo-
res kunder stille og roligt og ikke 
med store armbevægelser. Vi øn-
sker at passe vores kundekreds, 
og har derfor heller ikke de store 
udsving på bundlinjen«.

Johannes Jørgensen Tøm-
rer & og Bygningssnedker 
ser frem til at frosten går 
af jorden. Ordrebogen 
har det godt

»Hvad enten, du har behov for 
en tømrer til at hjælpe med små 
reparationer, forsikringsskader 
eller større komplekse tømrer-
opgaver, så står vi hos Johannes 
Jørgensen Tømrer og Bygnings-
snedker klar til at hjælpe dig.  Vi 
udfører alt inden for tømrer- og 
snedker opgaver«.
Sådan lyder det indbydende på 
firmaets hjemmeside, og ligeså 
indbydende det står der, ligeså 
indbydende er mesteren, Johan-
nes Jørgensen, klar til at rykke 
ud roligt, støt  og stabilt.

Igennem godt 30 år har han og 
hans fem-seks medarbejdere ud-
ført store og små opgaver. Fir-
maet har også haft rollen som 
tovholder og altså været hoved-
entreprenør på bygningsarbejder 
hovedsaligt i det sydfynske, men 
også jyder og sjællændere har 
draget nytte af de gode håndvær-
kerhænder:
»Vi opsøger ikke arbejder i Jyl-
land eller på Sjælland, for vi vil 
gerne være her på Fyn. Det er 
jo også noget skidt, hvis der nu 
skulle ske noget og så kan vi 
først være fremme efter tre ti-
mer. Så vil holder af Fyn«, som 
Johannes Jørgensen siger.
 

Udfører dine drømme
Nye garager eller carporte. Nye 
gulve. Nye køkkener eller lofter.

Det er nogle af de opgaver, som 
firmaet mestrer.
Som der står på hjemmesiden:
»Hos Johannes Jørgensen Tøm-
rer- og Bygningssnedker nøjes vi 
ikke kun med at udføre diverse 
tømrer- og snedker opgaver. Vi 
sætter en stor ære i at rådgive 
dig, så vi sammen kan sikre at 
dit boligprojekt bliver helt i top. 
Johannes Jørgensen Tømrer og 
Bygningssnedker i Skårup hjæl-
per dig med at gøre dine bolig-
drømme til virkelighed«.

Passer vores kunder
»Lige nu ligger det lidt stille på 
grund af vejrliget, men ligeså 
snart det bliver lidt lunere, så 
har vi gode rare opgaver i ordre-

Johannes Jørgensen Tømrer- og Bygningssnedker · Ulkens Dal 5 · 5881 Skårup Fyn · Telefon: 40 45 21 62 / 62 23 21 62
E-mail: info@johannestomrer.dk · Web:www.johannestomrer.dk

Bæredygtige designfliser 
også til private

stre, både klassiske og moderne.
Udstillingen er åben tirsdag - 
fredag 14.30 til 17.30 samt lør-
dag 11-14. Der er ofte forlænget 
åbningstid i weekenderne og på 
helligdage. 

Se også:
www.villahomeandgarden.com 
og www.allhandmadebutik.dk.

Havemøbel  producen-
ten Villa Home & Garden 
håndfremstiller nu også 
fliser efter de samme 
principper om bæredyg-
tighed, individualitet og 
gamle håndværksteknik-
ker som gælder for deres 
havemøbel serier.

I udstillingen i Bregninge på 
Tåsinge er man som privat også 
velkommen for at finde den helt 
individuelle løsning indenfor fli-
ser, indretning og havemøbler. 
Oprindeligt var udstillingen til-
tænkt forhandlere, håndværkere 
og andre professionelle, fortæller 
produktchef Bernd Berwanger.  
Men da vi har åbent om efter-

middagen for private, oplever vi 
at flere og flere, der har bolig- el-
ler have projekter, finder ind til 
os. Vores havemøbler, fliser, bad 
tilbehør - og indretning  har både 
det autentiske look, samtidig 
med at vi tilbyder fremstilling 
efter individuelle ønsker - uden 
pristillæg.  
Som noget helt nyt er Villa Home 
& Garden gået i samarbejde med 

et designfirma i København for 
at fremstille den helt rigtige de-
signflise til den aktuelle trend. 
Det har foreløbig udmøntet i nye 
flise former som hexagoner, oc-
togoner og den aktuelle rombe 
form, som de bl.a. allerede har 
modtaget ordrer på, til offent-
lige bygninger.  Alle fliser fås i 
et stort og meget aktuelt farve-
sortiment samt med mange møn-

Villa Home & Garden · Sundbrovej 57 · 5700 Svendborg · Telefon 32185229
www.villahomeandgarden.com · info@villahomeandgarden.com
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BLIV KLÆDT RIGTIGT PÅ
HOS DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I ARBEJDSTØJ

STARK er Danmarks største specialist
i arbejdstøj, sko og sikkerhedsudstyr til 
den professionelle håndværker. Her får 
du markedets største udvalg, den bedste 
service og de skarpeste priser.

Ingen andre kommer i nærheden af os, når det gælder kæmpesortiment og 
personlig service. For eksempel kan du købe tøj på din konto i STARK, præcis 
som med byggematerialer. Du kan udstyre dine medarbejdere med et særligt 
kontokort, så du kan holde helt styr på forbruget. Desuden kan vi tage mål af 
hver enkelte medarbejder, så tøjet altid passer. Skal vi bestille varerne hjem, 
får du en SMS, når de er klar.

Kort sagt – hos STARK Beklædningscenter får du: 
• Danmarks suverænt største og bredeste sortiment i arbejdstøj, sko 
 og sikkerhedsudstyr
•  Vi har alt til tømrere, murere, vvs-folk, gartnere, landbrug og entreprenører
•  Altid mere end 20.000 varer på lager
•  Alle de kendte mærker og de nyeste design
•  Logotryk og brodering
•  Fordel af vores fagviden
•  Landsdækkende service

Kom og kig – eller ring efter os … 
Du er altid velkommen i butikken. Her kan vi sammen fi nde frem til den bedste 
løsning på dine behov. 

Vi kommer også gerne ud til dig og hører, hvordan dine behov for arbejdstøj er. 
Vi er friske på at give et uforpligtende tilbud, der selvfølgelig indeholder alle 
STARKs kendte fordele. Ring til Gitte i STARK Svendborg på 8252 5821 eller 
Jeanette i STARK Rudkøbing på 6351 2616 og hør nærmere - eller læs 
mere på STARK.dk.

Med venlig hilsen

88
81

6

STARK Rudkøbing
Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing

Tlf. 6251 1045

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

Tlf. 8252 5800

Henrik Kragh
STARK Svendborg

Leif Johansen
STARK Rudkøbing
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BLIV KLÆDT RIGTIGT PÅ
HOS DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I ARBEJDSTØJ
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Kom og kig – eller ring efter os … 
Du er altid velkommen i butikken. Her kan vi sammen fi nde frem til den bedste 
løsning på dine behov. 

Vi kommer også gerne ud til dig og hører, hvordan dine behov for arbejdstøj er. 
Vi er friske på at give et uforpligtende tilbud, der selvfølgelig indeholder alle 
STARKs kendte fordele. Ring til Gitte i STARK Svendborg på 8252 5821 eller 
Jeanette i STARK Rudkøbing på 6351 2616 og hør nærmere - eller læs 
mere på STARK.dk.
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Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing
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Bøgild 
Tømrerfirma

tige vinduer samtidigt med, at 
de finder matchende gardiner og 
solafskærmning.  Bøgilds show-
room har åbent efter aftale, og 
alle interesserede er velkomne. 
I øvrigt deltager både tømrer- og 
markiseafdelingen i den store 
årlige livsstilsmesse under slo-
ganet ”Gør din bolig bedre” i 
SG hallen. Vi sætter stor pris på 
at møde vores kunder og på den 
måde holde os opdaterede med de 
nyeste trends og tendenser.”  

Det svendborgensiske 
tømrerfirma, der udover 
indehaver Morten Bøgild 
beskæftiger en svend, har 
succes med forhandling og 
montering af danskprodu-
cerede kvalitetsvinduer og 
døre fra den langelandske 
producent STM

”I lyset af den positive udvikling, 
vi har oplevet i 2012, er vi optimi-
stiske med hensyn til udviklings-
mulighederne i 2013”, fortæller 
Morten Bøgild. ”Tømrerfirmaet 
har etableret sig med en fast 
kundekreds i det sydfynske lo-
kalområde. Vore kunder anbe-
faler os flittigt via mund-til-øre-
metoden, og det er vi meget glade 

for. Bøgild Tømrerfirma arbejder 
allround og har alle til faget hø-
rende opgaver på repertoiret. Vi 
spænder lige fra nybyg til reno-
verings og ombygningsprojekter 
af enhver art og størrelse. Her 
og nu løser vi et stigende antal 
større opgaver omkring udskift-
ning af vinduer og døre i villaer 
og etageejendomme – både lokalt 
og på landsplan. Som noget nyt 
medvirker Bøgild Tømrerfirma 
i et netværk af fynske håndvær-
kere med fokus på opgaveløsning 
i hovedstadsområdet, og dette 
samarbejde har allerede genere-
ret nogle opgaver på Frederiks-
berg.”    

Markedsførende  
døre og vinduer fra
”Bøgild Tømrerfirma fokuserer 
på energi- og miljørigtige døre 

og vinduer fra den markedsfø-
rende langelandske producent 
STM. Vores kunder er meget 
velkomne til at besøge vores sho-
wroom på Glarmestervej og se 
nærmere på vore mange STM-
produkter. STM-udstillingen 
ligger i forlængelse af Bøgilds 
afdeling for gardiner og solaf-
skærmning. På den måde kan 
vores kunder kombinere tingene 
og få indblik i de nyeste trends 
og tendenser indenfor energirig-

Tømrerfirma

Bøgild ApS  ·  Bøgild Tømrerfirma  ·  Bøgild Solafskærmning
v. Morten Bøgild  ·  Tlf. 22 91 30 44

Bøgild Boligudlejning:
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  ·  Ekspedition efter afta

Montage   ■   Montering af markiser   ■   Gipsarbejde   ■   Gulvlægning   ■   Udskiftning af vinduer og døre   
Tag   ■   Køkkenmontage   ■   Diverse serviceopgaver 
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Tid til et sidespring
i sommerferien?

Besøg Volkswagen Svendborg
Trænger du til en pause fra Weber Grill, Rucolasalat, trampolinspringende børn eller svigermor? Brug nogle timer af sommerferien på at 
besøge Fyns største og flotteste Volkswagen hus. Volkswagen Svendborg vil gøre din bil ekstra sommerfrisk og har samlet nogle særlige 
tilbud til vores sydfynske sommergæster. Samtidig er vi er klar til at give dig en rundvisning i vores nye store udstillingslokaler.

Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 15 05 · www.volkswagen-svendborg.dk
Åbningstider: Alle hverdage 8.30-17.30. (Vi har lukket i weekenden i sommerferieperioden)

Volkswagen Svendborg

Vores professionelle klargøringsafdeling tilbyder dig vask af bil, inklusive kanter, falser og fælge 
samt støvsugning, pudsning af ruder og en håndpolering.

Ring til os på telefon 62 22 15 05, så finder vi en tid der passer. 
Mens vi tager os af din bil, kan du gå på opdagelse i vores bilhus, 
prøvekøre nogle nye flotte Volkswagen modeller, eller tage en 
strøgtur i Svendborg, hvis det passer dig bedre.
Tilbuddet omfatter alle Volkswagen modeller og gælder i
perioden 2. juli – 17. august 2012.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kør hjem fra ferie i en ren og velduftende bil for 999,- kr.

Klimarens til 295,- kr.

Fordamper samt alle luftkanaler og luftdyser 
renses for bakterier, så anlægget igen giver 
frisk, sund luft til bilens kabine.

Klimaservice til 1.495,- kr.
Klimarens plus klimaservice, hvor anlægget 
tømmes for kølemiddel og påfyldes den rette 
mængde. Indblæsningstemperaturen og luft-
fordelingen i kabinen kontrolleres. Pollenfil-
teret udskiftes og kondensatoren kontrolleres 
for skidt og skader.

Serviceeftersyn til 
provins-pris.

Der er stor sandsynlighed for at du kan spare 
en del, hvis du vælger at få et autoriseret ser-
viceeftersyn af din bil hos os.

Sommerfriske tilbud til vores sydfynske sommergæster

Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 15 05 · www.volkswagen-svendborg.dk
Åbningstider: Alle hverdage 8.30-17.30 · Lørdag lukket · Søndag 11.00-16.00

Aasiaatvej 9
5700 Svendborg
abp@dataophug.dk
www.autogenbrug.dk

Medlem af:
DAG & AUTO-

ophuggernes Datalager

TLF. 62 22 10 10

Ellerup Bygade 15, 5892 Gudbjerg, Tlf: 62253160
John Theodor, mobil 2145 2760
Mads Theodor, mobil 2033 3961
www.ellerup-tømrer.dk . ellerup.toemrerforretning@mail.dk

 Tagarbejde  Om- & tilbygning
 Døre og vinduer

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk
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mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden
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TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden
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TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev
Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk
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- Kvalitetsarbejde til tiden
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www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk
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Tømrerforretning

til at få 
gennemgået 
din ejendom

Vi udfører alt 
tømrerarbejde

 

• Nyt tag • Terrasser
• Fadebeklædning
• Døre og vinduer
• Låseservice
• Nye termoruder
• Efterisolering 
 fra Papiruld Danmark
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... og det virker!
PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Svanemærket trykkeri 5

41
-7

51

Vi producerer
tryksager
med omtanke

Kontakt os på
tlf. 96 800 700

ISO 9001, ISO 14001 og EMAS godkendt

Vi kan også tilbyde CO2  neutraliserede tryksager



60

Baadsgaard & Esbjerg ApS · Lufthavnvej 131, bygning 4 · 5270 Odense N · Tlf. 26 81 39 98 / 26 82 39 98
www.baadsgaard-esbjerg.dk · info@baadsgaard-esbjerg.dk

Pak deT LÆKKERT iNd…!

»Ja, faktisk er det kun fan-
tasien, der sætter grænser 
for det, vi arbejder med. Og 
helt grundlæggende lægger 
vi stor vægt på, at det vi le-
verer, er absolut topkvalitet. 

Uanset om det gælder nye 
sæder til Fru Jensens stole 
eller produktudvikling for 
arkitekter eller virksomhe-
der«. 

Sådan forklarer Tue Esbjerg, 
der, ud over at være uddan-
net møbelpolstrer hos møbel-

fabrikken Erik Jørgensen, 
også kombinerer sit profes-
sionelle håndværk med en 
stor interesse for spændende 
biler.

Stiftet 2008
Baadsgaard & Esbjerg stif-
tede han i 2008 sammen med 
Niels Baadsgaard, der tilsva-
rende er uddannet hos EK 
møbelpolstring. 

Begge indehavere er opfla-
sket med interessen for de-
signmøbler og biler. Niels har 

fået interessen med hjemme-
fra, da hans far også er selv-
stændigt møbelpolstrer.

Tue’s interesse for biler be-
tyder samtidigt, at han har 
stor erfaring med alle for-
mer for polstring af biler. 
Fra den klassiske opgave 
med nye lædersæder til mere 
omfattende ønsker. 
Et håndværk han blandt an-
det har lært af Niels, der har 
undervist ham i forbindelse 
med uddannelsen til møbel-
polstrer.

Råd og vejledning
Tue Esbjerg tilføjer:
»For os er det vigtigt, at de 
materialer vi bruger er af høj 
kvalitet. Så får vi og kunden 
det bedste resultat ud af ar-
bejdet. 

Den holdning ligger også bag 
de råd og den vejledning, 
som vi giver vores kunder, 
inden vi går i gang med nye 
opgaver. Derfor afleverer vi 
aldrig et stykke arbejde, vi 
ikke selv er tilfredse med«.
 

Baadsgaard & Esbjerg 

ApS, møbelpolstring og 

autosadelmageri, leve-

rer kreativ topkvalitet 

til bl.a. biler, boliger, 

både, campingvogne, 

fly, motorcykler og 

møbler

Før Efter
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Forret . . .
•  Røget skinke med melon.  

Hertil hjemmebagt 5-korns flütes 

Buffet . . .
•  BBQ-marineret kam
•  Kalkunbryst i baconnet
•  Gammeldags oksesteg
•  Rødkålssalat
•   Grøn salat med tomater, ærter, majs,  

tranebær, parmesanost. Hertil dressing med  
krydderurter og hjemmebagt 5-korns flütes
•  Pastasalat med pesto
•  Flødebagte kartofler

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

Kæmpe  
vinter/forårsbuffet
T i l  f e s T  o g  k o n f i r m a T i o n

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

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2013

Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud

25,-

99,-

35,-

Levering over

HELE FYN

max kr. 150,-
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Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14
 

    Stenstrup                  Center

www.stenstruppavacenter.dk · mail@stenstruppavacenter.dk

DUSØR 
15.000 kr.

* dusøren gælder for undervognsbehandlinger foretaget fra 1. januar 2011

Hvis du erfarer at vi ikke har 
afmonteret inderskærmene i.f.m. 

undervognsbehandlingen af din bil, 
udbetaler vi 15.000 kr. i dusør*

Tved Forsamlingshus
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915

tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

I Tved Forsamlingshus er 
vi værter for din fest. Det 
betyder at vi sørger for 
mad, borddækning og op-
pyntning specielt rettet 
mod din fest. Efter festen 
sørger vi også for opryd-
ning og rengøring, så du 
selv kan nyde din fest. Drikkevarer kan du enten selv sørge 
for, eller vi kan tilbyde at ordne det for dig. 
Vi opkræver ikke proppenge!

Din vært:
Christian er udlært kok fra Hotel Svend-
borg i 1985. Har siden været forskellige 
steder i Danmark, og over 2 perioder også 
været i USA.
Christian sætter kvaliteten højt og går ind 
for mad der er lavet fra bunden.

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

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…
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Sydfyns Elforsyning

Sydfyns Elforsyning - Fåborgvej 44 - 5700 Svendborg
Tlf.: 62 20 11 20 - Fax: 62 20 15 16 - E-mail: sef@sef.dk - Web: www.sef.dk 

Sydfyns el-leverandør 
siden 1906 står midt i 
en rivende udvikling 
fra fortidens monopol 
til fremtidens kommer-
cielle marked, og det ny 
domicil ”Vores Lys” har 
øget SEF’s synlighed som 
nytænkende aktør på 
forsyningsområdet

”Forsyningsbranchen bevæger 
sig i disse år fra monopolstatus 
til øget kommercialisering”, 
fortæller markedschef Casper 
Flodager. ”SEF tilbyder et bredt 
spektrum af ydelser, og via do-
micilet ”Vores Lys” symbolise-
rer vi udviklingen og den nye 
kultur, hvor alle aktiviteter er 
samlet under et tag. ”Vores Lys” 
er et 100 % grønt energiklasse I 
byggeri, og beliggenheden ud til 
motorvejen er helt optimal. Folk 
viser stor interesse for at besøge 
os og få kvalificeret rådgivning 
og info om de sidste nye trends 
og muligheder indenfor den store 
buket af ydelser, SEF har at byde 
på.”  

Gode produkter til  
ditto priser
”Som udgangspunkt arbejder 
vi for, at SEF-kunder skal være 

glade kunder”, fortsætter Ca-
sper Flodager. ”Min fornemste 
opgave er at anskue SEF’s til-
bud og muligheder i kundernes 
perspektiv og udvikle løsninger 
og services, der tilgodeser deres 
forskellige behov på et markeds-
område, der omfatter el, natur-
gas, fibernet, tv, mobiltelefoni, 
fastnet og energirådgivning. 
SEF stiler over hele linjen mod 
maksimal kundetilfredshed gen-
nem stabile leverancer af gode 
produkter til ditto priser.” 

Få 500 kr. i rabat hvert år
”En epokegørende nyskabelse, 
hvor SEF virkelig skiller sig ud 
i forhold til andre aktører i bran-
chen er, at vi som det første for-
syningsselskab i Danmark kan 
tilbyde samlerabatter til private 
ud fra samme loyalitetsprincip 
som praktiseres i forsikringsver-
denen. Køber man eksempelvis 
både sin el og sin naturgas hos 
SEF, udløser det en årlig samle-
rabat på 500 kr., og princippet 
stopper ikke her. Jo flere ydelser 
man samler hos SEF – jo større 
rabatter kan man opnå.”    

Nyt større markedsområde
”Markedsmæssigt fokuserer 
SEF både på det traditionelle 
sydfynske nærområde og på re-
sten af landet. Alene i 2012 er 
SEF på el-siden, hvor vi tradi-

tionelt leverer 250-
300 GWH om året, 
vækstet med 100 
GWH. Succesen på 
el-området er et di-
rekte resultat af, at vi 
har satset på at ekspan-
dere udenfor vores tradi-
tionelle forsyningsområde”

Mere i kurven end bare el
”Med SEF får man mere i kur-
ven end bare el. På områderne 
energirådgivning og optimering 
råder vi både på privat og er-
hvervsområdet over en række 
specialister, der kan hjælpe 
vores kunder på basis af deres 
meget forskellige ønsker og be-
hov. Større virksomheder har 
som overbygning til deres el-
leverancer mulighed for at vælge 
energirådgivning. Energirådgiv-
ningens vigtigste formål er via 
en øget besparelsesforståelse 
hos kunden at minimere den-
nes forbrug – for eksempel gen-
nem specialiseret rådgivning 
om opvarmning, ventilation, 
opsætning af tænd/sluk sensorer 
m.m.”  

Succes med fibernet
”På fibernet-området er SEF det 
første selskab i Danmark, hvor 
mere end 50 % af de kunder, der 
har mulighed for at koble sig 
på fibernettet, rent faktisk har 

g jort 
det. Det 
betyder at disse kunder nyder 
godt af at SEF leverer både 
højhastigheds, stabilt internet, 
såvel som tv og fastnet telefoni. 
Hos SEF glæder vi os iøvrigt 
over, at vi som et af de eneste 
selskaber i landet har et positivt 
driftsregnskab på fiberområdet 
for 2012.” - slutter Casper Floda-
ger
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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.

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

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

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
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

Intego A/S yder elektromekanisk 
service fra vores rullende værksted 
samt giver dig mulighed for at 
indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere - 
vi sørger for at hente, reparere og 
levere de servicerede dele retur. 

Elektromekaniker  
Jakob Bech Christensen 
Tlf. 26 87 64 25

Intego afhenter/bringer

El-installation og service

Leder værksted 
Lars Peter Jørgensen
Tlf.:    99 36 43 65 
Mobil:   29 63 21 37
E-mail: laj@intego.dk

Drev og transmission

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

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

Automation

intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

DØGNSERVICE


