
Din garanti for 
autoriseret service 
til den bedste pris.

Du er sikkert på vej med Volkswagen Prismatch. Skal din Volkswagen til service, kan det altid betale sig at vælge 

en autoriseret Volkswagen Odense, uanset hvad du skal have lavet. Foruden god service og tryghed er det nemlig 

specialuddannede Volkswagen Teknikere som tager sig af din bil, teknikere der ved alt om modellerne, udstyret 

og teknologierne. Og du kan være sikker på, at arbejdet bliver udført til den bedste pris, du kan opstøve*. 

Du kan se mere om Volkswagen Prismatch på vw-odense.dk. Velkommen hos Volkswagen Odense. 

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk
Åbningstider på værkstedet: Mandag-torsdag: 07:30-17.30 / Fredag: 07:30-16:30

Volkswagen Odense Vi kender allerede din Volkswagen til mind-
ste detalje, og vi står klar til at modtage dig 
og din bil med særligt udstyr og reservedele, 
der gør, at vi altid kan udføre service hurtigt, 
effektivt og til priser der matcher! 
Lars Ernstsen, VÆRKSTEDSCHEF 

*Med Volkswagen Prismatch er du garanteret, at vi matcher ethvert skriftligt tilbud på service af din Volkswagen, hvis tilbuddet er givet af et værksted, der ligger højst 40 km 
fra det valgte autoriserede Volkswagen værksted. For at vi kan matche prisen, skal det alternative tilbud indeholde det samme arbejde og servicepunkter i henhold til din 
bils serviceskema og Volkswagens norm, og det skal være baseret på originale Volkswagen Reservedele og anbefalede væsker/olier. 
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Simon Risbjerg

Abildvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72

Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72

Mail: info@simonrisbjerg.dk

Wichmann
Din personlige optiker

Side 4 og 5
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Region Syd

Absolut Bogføring - Søndervangen 38, 5854 Gislev

Telefon: 51 90 17 05 - fld.madsen@gmail.com – www.absolutbogfoering.dk

 Bogføring, Debitor- kreditor- finansbogsføring.

 Løn, Lønadministration.

 Moms,  Momsberegninger, -angivelser og afstemning.

 Bank, Indtast faktura til betaling og afstemning.

 Regnskab, Opstilling af drifts- og skatteregenskaber.

 Budget, Budgetlægning.

- tilbyder alt indenfor 
 el-installationer…HEFA-EL

HEFA-EL Langgade 33
5874 Hesselager
Tlf. 24 82 04 89

Kontakt Jesper Madsen
Tlf. 24 82 04 89
Mail: jesper-m-madsen@jubii.dk
eller hefael@gmail.com

 FYNS SKROTHANDEL
TLF 50 48 08 66
Skrot jern og metal

DAVID THOMSEN
5700 Tåsinge Svendborg

fynsskrot@yahoo.dk
fynsskrothandel.dk

cvr 33 62 80 99

Michael Madsen

Lundby Servicecenter
Sundbrovej 108, Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf. 6254 1413 · Direkte 4026 4599

automester-taasinge@mail.dk · www.automester-taasinge.dk
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F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

P. Christensen® Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 



træning, og det vil han koncen-
trere sig om i de kommende år, 
siger Tommy Simonsen.

Dygtige medarbejdere
Tommy Simonsen overtager 
sammen med butikken også 
dens dygtige og erfarne medar-
bejdere, Steen Skov Andersen og 
Lars Vej, begge optikere, og Ca-
milla Christensen og Isa Russel, 

begge salgsassistenter/
optikerassistenter. 

Da Tommy Simonsen 
hørte, at Kim Wichmann 
ville sælge sin særdeles 
velrenommerede butik i 
Kattesundet var han ikke 
i tvivl om, at den butik 
ville han have.

At jeg så har fået Kims store er-
faring og store ekspertise med i 
nogle år, da han har indvilget i 
at fortsætte på nedsat tid fore-
løbig tre år endnu med fokus på 
kunderne, er jo kun en fordel, si-

ger Tommy Simonsen.

Kim Wichmann har drevet 
Wichmann Optik/Nyt Syn i 32 
år. Han har kendt den nye ejer, 
51-årige Tommy Simonsen, i 
mange år, ligesom han vil være 
kendt af mange i Svendborg. 

Kendt i Svendborg
Tommy Simonsen er uddannet 
optometrist og var butikschef i 
Synoptik i Svendborg i begyn-
delsen af 1990erne, til han blev 
leder af Synoptiks afdeling i 
Odense og for 11 år siden regio-
nalchef for Synoptik med ansvar 
for 22 butikker og over 100 an-
satte.  Men nu får han foden un-
der eget bord.

Jeg har længe ønsket at være 
selvstændig, og jeg var ikke i 
tvivl om, at jeg skulle slå til, da 
jeg fik tilbuddet om at overtage 
en så velrenommeret butik som 
Wichmanns, siger Tommy Si-
monsen, der bor i Odense med 
sin kone og tre børn. Når den 
yngste forlader skolen, vil fami-
lien flytte tilbage til Svendborg, 
som de altid har syntes rigtig 

godt om, og hvor de har et stort 
netværk, bl.a. gennem Round 
Table i Svendborg.

Svendborg en lille storby
Svendborg har alt, natur, vand 
og et godt handelsliv, siger Tom-
my Simonsen. Her værner man 
om traditioner. Svendborg er, 
hvad jeg vil kalde en lille storby.

Traditioner er der også i den 
butik, jeg nu har overtaget, 
og jeg vil drive den videre 
i samme ånd som Wich-
mann. Vi har den faglige 
kompetence og kan til-
byde alt, hele pakken, og 
vi er ikke dyrere end vo-
res konkurrenter. Vi har 
bare det hele med i prisen, 
og vi sørger for de rig-
tige, individuelle 
løsninger. Kim 
er gode til 
de specielt 
krævende 
opgaver så 
som spe-
ciallinser, 
svagtsyn 
og syns-

Nyt syn. NY EJER AF NYT SYN I SVENDBORG VAR IKKE I TVIVL

WICHMANN KAN KONCENTRERE SIG OM SINE SPECIALER
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Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

Frontløberne Optikerne
Camilla og Isa er de to frontløbere, som tager den første kontakt 
til kunden, også pr. telefon.

- Derudover udfører vi en del praktisk kontorarbejde, og så hjæl-
per vi kunderne, når de har været til synsprøve, med at finde frem 
til det helt rigtige stel, fortæller de.

Camilla Christensen er født i Svendborg og har været hos Wich-
mann i fire år. Isa Russel er født i Gentofte, men flyttede til Sydfyn 
for en halv snes år siden og blev ansat hos Wichmann for tre år 
siden. 

De to optikere har mange års erfaring. Som optikere er det bl.a. 
deres opgave at give kunderne en grundig synsprøve. 
Steen Skov Andersen er fra Næsby og uddannet som optiker i 
1975 i Odense. Han har siden da været fire år i Fåborg og hele 27 
år på Bornholm, inden turen for ti år siden gik til Sydfyn. Steens 
speciale er kontaktlinser, som han har arbejdet med siden 1995.
Lars Vej har været 17 år i butikken og er fra Svendborg. Han har 
dog boet i København i 12 år, hvor han fik sin uddannelse. Fagligt 
er hans speciale synstræning, visuel og motorisk træning. Som 
optometrist ser han på helheden, altså også faktorer som kun-
dens kost, søvnmønstre m.m.

Camilla Christensen Steen Skov AndersenIsa Russel Lars Vej

kan give dem mulighed for 
at læse eller se tv, siger Kim 
Wichmann.

 

En stor fordel ved 
min overdragelse af 
butikken til Tommy 
Simonsen er, at jeg 
nu slipper for alt 
det administrative 
arbejde og i de kom-
mende år kan kon-
centrere mig om de 
specialer, jeg har ar-
bejdet med i hele min 
optiske karriere.

Sådan siger Kim 
Wichman, der, som 

du kan læse andet steds 
her på siden, ved års-
skiftet solgte sin kendte 
og velrenommerede 
butik i Kattesundet til 
Tommy Simonsen.

De specialer, som Kim 
Wichmann vil sætte fo-
kus på i de foreløbig tre 
år, han har aftalt med 
Tommy Simonsen, at 
han vil fortsætte i bu-
tikken, er specialoptik 
og svagtsyn. 

Linser kan  
mere i dag
Formfaste flerstyrke 
kontaktlinser kan løse 
mange opgaver, som det 
tidligere, for bare godt 
en halv snes år siden, 
ikke var muligt, siger 
Kim Wichmann. Vi kan 
i dag gå ind og prøve 
at styre udviklingen af 
nærsynethed hos børn. 
Vi kan påvirke øjnene, 
så de ikke bliver så 
nærsynet, som tilfældet 

ellers ville have været.
Nærsynethed hos børn 
er i kraftig vækst, og 
det skyldes sandsynlig-
vis, at børn bruger me-
get mere tid på at se på 
en skærm i dag. Øjnene 
er jo skabt til at se på 
de lange distancer og 
ikke til at stirre på en 
skærm på kort afstand. 
Et for stort skærmbrug 
er ikke godt for øjnene, 
hverken hos børn el-
ler voksne, og det kan 

skabe kunstig nærsy-
nethed hos børn.

Aldersrelateret 
forandring
Svagtsyn er det andet 
af mine specialer. Ud-
viklingen af AMD, en 
aldersrelateret foran-
dring i øjets centrale 
område, i gamle dage 
kaldet forkalkning, er 
eksploderet i de senere 
år. 65-68 procent af de 
kunder, jeg har, der lider 

af svagtsyn, har denne 
lidelse. Vi kan sætte ind 
med en særlig vitamin-
kur, som i nogle tilfælde 
kan hjælpe, men ikke i 

alle. Ellers prøver vi at 
give dem redskaber i 
form af stærkt forstør-
rende op-
tik, der 

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
201

0
201

1
201

2
201

3
201

4
201

5
201

6

4



træning, og det vil han koncen-
trere sig om i de kommende år, 
siger Tommy Simonsen.

Dygtige medarbejdere
Tommy Simonsen overtager 
sammen med butikken også 
dens dygtige og erfarne medar-
bejdere, Steen Skov Andersen og 
Lars Vej, begge optikere, og Ca-
milla Christensen og Isa Russel, 

begge salgsassistenter/
optikerassistenter. 

Da Tommy Simonsen 
hørte, at Kim Wichmann 
ville sælge sin særdeles 
velrenommerede butik i 
Kattesundet var han ikke 
i tvivl om, at den butik 
ville han have.

At jeg så har fået Kims store er-
faring og store ekspertise med i 
nogle år, da han har indvilget i 
at fortsætte på nedsat tid fore-
løbig tre år endnu med fokus på 
kunderne, er jo kun en fordel, si-

ger Tommy Simonsen.

Kim Wichmann har drevet 
Wichmann Optik/Nyt Syn i 32 
år. Han har kendt den nye ejer, 
51-årige Tommy Simonsen, i 
mange år, ligesom han vil være 
kendt af mange i Svendborg. 

Kendt i Svendborg
Tommy Simonsen er uddannet 
optometrist og var butikschef i 
Synoptik i Svendborg i begyn-
delsen af 1990erne, til han blev 
leder af Synoptiks afdeling i 
Odense og for 11 år siden regio-
nalchef for Synoptik med ansvar 
for 22 butikker og over 100 an-
satte.  Men nu får han foden un-
der eget bord.

Jeg har længe ønsket at være 
selvstændig, og jeg var ikke i 
tvivl om, at jeg skulle slå til, da 
jeg fik tilbuddet om at overtage 
en så velrenommeret butik som 
Wichmanns, siger Tommy Si-
monsen, der bor i Odense med 
sin kone og tre børn. Når den 
yngste forlader skolen, vil fami-
lien flytte tilbage til Svendborg, 
som de altid har syntes rigtig 

godt om, og hvor de har et stort 
netværk, bl.a. gennem Round 
Table i Svendborg.

Svendborg en lille storby
Svendborg har alt, natur, vand 
og et godt handelsliv, siger Tom-
my Simonsen. Her værner man 
om traditioner. Svendborg er, 
hvad jeg vil kalde en lille storby.

Traditioner er der også i den 
butik, jeg nu har overtaget, 
og jeg vil drive den videre 
i samme ånd som Wich-
mann. Vi har den faglige 
kompetence og kan til-
byde alt, hele pakken, og 
vi er ikke dyrere end vo-
res konkurrenter. Vi har 
bare det hele med i prisen, 
og vi sørger for de rig-
tige, individuelle 
løsninger. Kim 
er gode til 
de specielt 
krævende 
opgaver så 
som spe-
ciallinser, 
svagtsyn 
og syns-

Nyt syn. NY EJER AF NYT SYN I SVENDBORG VAR IKKE I TVIVL

WICHMANN KAN KONCENTRERE SIG OM SINE SPECIALER

201732 ÅR1984 1985
1986

1987
1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

NYT SYN Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

Frontløberne Optikerne
Camilla og Isa er de to frontløbere, som tager den første kontakt 
til kunden, også pr. telefon.

- Derudover udfører vi en del praktisk kontorarbejde, og så hjæl-
per vi kunderne, når de har været til synsprøve, med at finde frem 
til det helt rigtige stel, fortæller de.

Camilla Christensen er født i Svendborg og har været hos Wich-
mann i fire år. Isa Russel er født i Gentofte, men flyttede til Sydfyn 
for en halv snes år siden og blev ansat hos Wichmann for tre år 
siden. 

De to optikere har mange års erfaring. Som optikere er det bl.a. 
deres opgave at give kunderne en grundig synsprøve. 
Steen Skov Andersen er fra Næsby og uddannet som optiker i 
1975 i Odense. Han har siden da været fire år i Fåborg og hele 27 
år på Bornholm, inden turen for ti år siden gik til Sydfyn. Steens 
speciale er kontaktlinser, som han har arbejdet med siden 1995.
Lars Vej har været 17 år i butikken og er fra Svendborg. Han har 
dog boet i København i 12 år, hvor han fik sin uddannelse. Fagligt 
er hans speciale synstræning, visuel og motorisk træning. Som 
optometrist ser han på helheden, altså også faktorer som kun-
dens kost, søvnmønstre m.m.

Camilla Christensen Steen Skov AndersenIsa Russel Lars Vej

kan give dem mulighed for 
at læse eller se tv, siger Kim 
Wichmann.

 

En stor fordel ved 
min overdragelse af 
butikken til Tommy 
Simonsen er, at jeg 
nu slipper for alt 
det administrative 
arbejde og i de kom-
mende år kan kon-
centrere mig om de 
specialer, jeg har ar-
bejdet med i hele min 
optiske karriere.

Sådan siger Kim 
Wichman, der, som 

du kan læse andet steds 
her på siden, ved års-
skiftet solgte sin kendte 
og velrenommerede 
butik i Kattesundet til 
Tommy Simonsen.

De specialer, som Kim 
Wichmann vil sætte fo-
kus på i de foreløbig tre 
år, han har aftalt med 
Tommy Simonsen, at 
han vil fortsætte i bu-
tikken, er specialoptik 
og svagtsyn. 

Linser kan  
mere i dag
Formfaste flerstyrke 
kontaktlinser kan løse 
mange opgaver, som det 
tidligere, for bare godt 
en halv snes år siden, 
ikke var muligt, siger 
Kim Wichmann. Vi kan 
i dag gå ind og prøve 
at styre udviklingen af 
nærsynethed hos børn. 
Vi kan påvirke øjnene, 
så de ikke bliver så 
nærsynet, som tilfældet 

ellers ville have været.
Nærsynethed hos børn 
er i kraftig vækst, og 
det skyldes sandsynlig-
vis, at børn bruger me-
get mere tid på at se på 
en skærm i dag. Øjnene 
er jo skabt til at se på 
de lange distancer og 
ikke til at stirre på en 
skærm på kort afstand. 
Et for stort skærmbrug 
er ikke godt for øjnene, 
hverken hos børn el-
ler voksne, og det kan 

skabe kunstig nærsy-
nethed hos børn.

Aldersrelateret 
forandring
Svagtsyn er det andet 
af mine specialer. Ud-
viklingen af AMD, en 
aldersrelateret foran-
dring i øjets centrale 
område, i gamle dage 
kaldet forkalkning, er 
eksploderet i de senere 
år. 65-68 procent af de 
kunder, jeg har, der lider 

af svagtsyn, har denne 
lidelse. Vi kan sætte ind 
med en særlig vitamin-
kur, som i nogle tilfælde 
kan hjælpe, men ikke i 

alle. Ellers prøver vi at 
give dem redskaber i 
form af stærkt forstør-
rende op-
tik, der 
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op igen, men vi har ikke nået ni-
veauet før krisen, smiler Henrik 
Hansen.

Men vi har nogle gode va-
rer. Varme og dyrefoder 
skal folk have. Så vil de 
hellere undvære en 
charterferie, slut-
ter han.

Højlund Mølle sælger kun 

én kvalitet træpiller: Den 

bedste. Kundetilfredshe-

den er da også skyhøj.

Højlund Mølle sælger træpiller 
som varmt brød og sørger for 
varmen i tusindvis af især fyn-
ske hjem. Og det er der en god 
forklaring på. Tjekker man kun-
detilfredsheden på Trustpilot.
dk, scorer Højlund Mølle 9,5 ud 
af 10 mulige point. Det er skyhøjt 
og taler for sig selv.

Vi har kun én kvalitet, og det er 
den bedste. Så selv om der snart 
er konkurrenter på ethvert ga-
dehjørne, så ligger vi prismæs-
sigt med et godt produkt, sørger 
for gratis levering på Fyn og i 
Trekantområdet og yder en god 
service med levering helt ind 
i carporten, fortæller direktør 
Henrik Bjerggaard Hansen, fjer-
de generation i familiefirmaet.

Træpiller og dyrefoder
Det store produkt er hårdtpres-
sede fyrretræspiller lavet på 

rent savsmuld og resttræ fra mø-
belproduktion. Brændværdien 
er 4.250 kilokalorier pr. kilo, det 
halve af fyringsolie. Og i mod-
sætning til, hvad mange tror, 
så er træpiller af hårdt træ ikke 
bedre end dem af fyrretræ:

Det er rigtigt, at fyrretræ som 
brænde er lettere end for eksem-
pel egetræ, men når man står 
med ét kilo træpiller, er brænd-
værdien den samme, også selv 
om nogen påstår noget andet, 
påpeger han.

Foruden træpiller sælger 
Højlund Mølles fem afdelinger 
på Fyn også meget dyrefoder. 
Salget af hestefoder er dog fal-
det med en tredjedel siden 
finanskrisen:

Det er lige så 
stille på vej 

Højlund Mølle | Ørbækvej 268 | 5892 Gudbjerg Sydfyn | Tlf.: 62251136 | hojlund@hojlund.dk | www.hojlund.dk

Træpiller sælger som varmt brød
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Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!



Rosager Regnskab

nomiområdet. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte mig 
for yderligere info”, slutter Lone 
Rosager Poulsen. 

”Rosager Regnskab servicerer 
en vidtspændende kundekreds 
af håndværkere i alle fag, små og 
mellemstore virksomheder samt 
fynske frikirker”, fortæller Lone 
Rosager Poulsen, der har 25 års 
erfaring i regnskabs- og boghol-
derifaget, heraf fem som selv-
stændig. Lone Rosager Poulsen 
er medlem af FFB, Foreningen 
Freelance Bogholdere, hvor hun 
også er medlem af bestyrelsen 
for Region Syd. Alt i alt tæller 
FFB omkring 400 medlemmer 
på landsplan.
  
I det daglige ligger hovedop-
gaverne indenfor fakturering, 
bogføring, betaling af kundernes 

regninger og løn. Dertil kommer 
momsregnskab og årsafslutning 
samt indberetning til diverse 
statistikker. Hun færdes hjem-
mevant i forskellige løn- og bog-
holderisystemer – for eksempel 
Danløn og E-conomic.  

En fleksibel og professionel 
samarbejdspartner 
”Rosager Regnskabs aktiviteter 
på frikirkeområdet startede i 
1997 med Vejstrup Valgmenig-
hed, i 2014 kom Ryslinge Fri-
menighed til, og her i 2017 er 
Odense Valgmenighed kommet 
til. De cirka 1.500 frikirkemed-
lemmer giver adgang til deres 
skattemapper, hvorefter deres 

data hentes manuelt og bruges 
til beregning af kirkeskatten. 
Der beregnes, hvad det enkelte 
medlem skal betale, ud fra de 
af menighedsrådene fastsatte 
kirkeskatteprocenter. Rosager 
Regnskab, som på alle fronter 
arbejder fleksibelt og profes-
sionelt, har et godt samarbejde 
med en række revisionsfirmaer 
og er en erfaren sparrings- og 
samarbejdspartner på hele øko-

Rosager Regnskab 
v./ Lone Rosager Poulsen  
Edelsmindevej 11 
5700 Svendborg 
Tlf.: 22 16 98 61 
mail@rosagerregnskab.dk

Firmaet servicerer en bredt sammensat kundekreds i 
hele det midt- og sydfynske lokalområde, og opgave-
løsningen varetages både fra indehaver Lone Rosager 
Poulsens kontor og ude hos kunderne  

BOOK en times GRATIS rådgivning!
Vil du have nye ideer og professionel feedback på din 
virksomheds profi l, produkt og markedsføring fx:

Book rådgivning med Tina
HAR DU EN UDFORDRING?

· Produktdesign og emballage
· Salg, tryksager og katalog
· Annoncer, tekst & budskaber
· Messestand og showroom

· Logodesign og designlinje
· Hjemmesider og e-salg
· Nyhedsbreve og kundekon-
  takt, sociale medier m.m.

Tina Kragh Rusfort, grafi sk designer og kommunikationrådgiver

Tlf. 62 22 10 54 · Frederiksgade 17,1 · 5700 Svendborg
tina@courage-design.dk · www.courage-design.dk
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KONTAKT TINA PÅ TLF. 2347 3149

BOOK en times GRATIS rådgivning!

20 års jubilæumstilbud
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Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg

ALARMER

OVERVÅGNING

GPS TRACKER

SIKRINGSBESLAG TIL 
VINDUER OG DØRE

SPIONUDSTYR



Hvad kan vi gøre for dig? 
Vi lægger vægt på at være totalleverandør til 
vores kunder, og er behjælpelige med materialer 
til alle faser i byggeriet lige fra træ, mursten, 
belægning, søm, skruer, værktøj til erhvervs-
beklædning uanset om opgaven ligger hos 
entreprenøren, anlægsgartneren, murer- eller 
tømrermesteren. Også til ”gør-det-selv manden” 
har vi et stort udvalg.  Dagligt har vi 3-4 lastbiler 
med kranaflæsning, der servicerer hele Lange-
land, dermed kan vi hurtigt levere de produkter, 
kunderne efterspørger.

Troværdig og seriøs samarbejds-
partner!
Vores 10 medarbejdere i XL-BYG Jens Schultz 
Rudkøbing står klar til at byde alle kunder 
velkommen.

Størstedelen af medarbejderne har arbejdet i 
vores virksomhed i ganske mange år og alle er 
branche- og fagfolk. Det giver dig en sikkerhed 
for at vælge rigtigt første gang, når du skal i gang 
med et byggeprojekt stort som småt samt sikre, 
at du får de rigtige varer til rette tid, kvalitet og 
pris. 

Du kender uden tvivl mange af vores medarbej-
dere og langt hen ad vejen, kender de måske 
dig, i kraft af at hele 8 medarbejdere bor på 
Langeland. 

XL-BYG Jens Schultz Rudkøbing er 
øens trælast!
Med sin centrale beliggenhed ud til hoved-
vejen, er der nemme adgangsforhold fra hele 
Langeland.

Hos Jens Schultz a/s har man altid sat det 
”lokale” aspekt i højsæde, og for at styrke 
Langelands eneste trælast XL-BYG Jens Schultz 
Rudkøbing til fordel for kunderne ændrer vi pr. 
1. april 2017 åbningstiderne til: 
Man-fre kl. 6:30-17:00 Lør kl. 9:00-14:00. 
Yderligere tilpasser vi varelageret efter kunder-
nes behov, og har vi ikke varen, skaffer vi den!
Med flere afdelinger i det Sydfynske har vi et 
bredt og dybt sortiment til både det professio-
nelle og private segment, som vi kan levere dag 
til dag.  

Vi lytter gerne, og vi ser bestemt muligheder 
frem for begrænsninger. Vores intern slogan er 
”Ene er vi gode, sammen er vi bedst”. 
Det betyder for dig, at 100 medarbejdere hos 
XL-BYG Jens Schultz a/s står sammen om at give 
dig den bedste oplevelse.  

Når du handler hos XL-BYG Jens Schultz Rudkøbing, bakker du ikke bare  
op om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikrer dig også altid faglig  
ekspertise, god service samt inspiration til at gøre en god handel.  

PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

lokale

R U D K Ø B I N G  ·  L A N G E L A N D

Vi er DIN       trælast og byggecenter

FRIT  
LEVERET  
VED KØB AF  
2 PALLER

Levering lige til din hoveddør

1.649,-
PR. PALLE

Inkl. moms

Tilbuddet gælder til og med 31. marts 2017

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 6:30-17:00
Lørdag kl. 9:00-14:00
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VI VIL VÆRE VIRKSOMHEDSEJERNES BANK

og sundhedsforsikringsområdet, 
som ofte ellers kun er tilgængelig 
for de store virksomheder, siger 
Henrik Olsen.

Klar med lån til  
sunde projekter
I lighed med andre banker stø-
der Andelskassen af og til på 
opfattelsen af, at det er svært 
at låne penge, især uden for de 
større byer. 

Den myte vil vi gerne gøre op 
med. Andelskassen har således 
netop afsat en pulje på 250 mio. 
kr. til erhvervslån. Disse penge 
er målrettet virksomheder, der 
vil udvide eller investere i nye, 
sunde  projekter for at fastholde 
lokale arbejdspladser og/eller 
skabe nye, siger Henrik Olsen.

Andelskassen ønsker 
med en ny strategi at 
gøre det lettere at være 
kunde og blive endnu 
mere attraktiv for virk-
somhedsejere.

Andelskassen har filialer i 
Ringe og Svendborg samt et er-
hvervscenter i Det Gule Pakhus i 

Svendborg, som dækker hele det 
fynske erhvervsliv. 

Nemt og attraktivt
Vi har taget hul på et år, der teg-
ner rigtig spændende for Andels-
kassen, siger erhvervsdirektør 
Henrik Olsen. Vi har i løbet af 
2016 arbejdet på en ny strategi, 
som nu skal rulles ud. Den går ud 
på, at det skal være let at være 
kunde, og at vi skal være endnu 
mere attraktive for virksomheds-

ejere. Vi har altid lagt vægt på at 
være tæt på kunden og komme ud 
i virksomheden. Virksomhedsfor-
ståelsen er vigtig for os, og vi skal 
kunne udfordre kunden på stra-
tegi, risiko og behov.

Vi har ikke har noget call-center, 
for hos os er kunderne altid i di-
rekte kontakt med deres rådgi-
ver. Det gør, at vi kan træffe hur-
tige beslutninger.

Virksomhedsejernes bank
Vi har sat os for, at vi vil være 
virksomhedsejernes bank, så i 
strategien ligger også en ”værk-
tøjskasse”, der kan medvirke til 
at løse evt. udfordringer hos vo-
res erhvervskunder. F.eks. har vi 
indgået et samarbejde med Skan-
dia, så vi nu kan tilbyde vores er-
hvervskunder nogle produkter og 
en rådgivning på firmapensions- 

Andelskassens Erhvervscenter Fyn – Havnepladsen 3B, 2. sal (Det gule pakhus) 
Tlf.: 8799 5385 – heo@andelskassen.dk – www.andelskassen.dk

Tved Forsamlingshus
...morskab og fest - Christian er bedst…
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

Selskaber- mad ud af  
huset og smørrebrød
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DAU´S SKAL DU FLYTTE?
... SÅ RING TIL DAU TRANSPORT 

DAU-TRANSPORT KIRKEBY
Tlf. 20 96 37 16 . dautrans@mail.tele.dk

ex. momsV. malermester Søren Brøndum
Mail: sb@svendborg-maler� rma.dk
Web: www.svendborg-maler� rma.dk

M

M
alerm

estre

Maler� rmaet 
ART-DECO

Vestre Nørremarksvej 3
5762 Vester Skerninge
Tlf. 27 14 65 35 

www.maler� rmaet-art-deco.dk
 
Clausen A.
Nyfæste 11, 5560 Aarup .......................51 21 08 47
De Fynske Malere
Hønsehavevej 9, 5771 Stenstrup ............62 20 19 48
Den Bette Maler
Lakkendrupvej 54, 5892 Gudbjerg Sydfyn 24 45 22 40
D R Maleren
Roesbjergvej 3, 5683 Haarby .................61 72 05 00
Ejendomsreno VMBA
Hedebovej 31a, 5750 Ringe ..................21 84 93 39 

Malermester 
Ole Frøkjær

 
GS Malerfirma
Huslodsvej 10, 5884 Gudme ..................50 42 12 43 

SNEDKER · TØMRER · MALER · GLARMESTER

Jan H. Lund 
Mobil 20 43 66 60

Bontvedvej 38 · 5700 Svendborg

JSP Maleren
Lundbyvej 115, 5700 Svendborg ............31 13 12 61 

Malermester 
Flemming 
Jönsson

Skårup Vestergade 28 · 5881 Skårup Fyn

Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk

Larsen Martin
Skovballevej 33, 5700 Svendborg ...........51 29 61 21
Linda’s Malerfirma
Wandallsvænge 48, 5700 Svendborg ......22 77 91 48 

✓ Privat

✓ Erhverv

✓ Institutioner

Tlf. 20 97 13 51
svendsi71@gmail.com
mariannes-maler� rma.dk

er

51
m
a.dkk

Mariannes Maler� rma
     - hvis du vil have kvalitet

Master Malerservice
Skovsbovej 366, 5700 Svendborg...........24 45 18 38
Molanders Malerfirma
Porthusvænget 7, 5700 Svendborg .........42 46 60 61
Stensgaard Karsten Faurby
Fiskergade 6, 5874 Hesselager ..............62 25 35 61 

ex. moms

V. malermester Søren Brøndum

Mail: sb@svendborg-maler� rma.dk
Web: www.svendborg-maler� rma.dk

Øbro Villa-Og Bygningsservice
Assensvej 10, 5771 Stenstrup ...............62 26 20 47 

 M Markiser  

 

 M Maskinfabrikker 
Accustrip ApS
Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg .......62 22 46 45

Albjerg’s Maskintec A/S
Gammel Sognevej 3, 5771 Stenstrup ........62 26 24 91
www.maskintec.dk
All-Service
Løvholmen 3, 5700 Svendborg ..............40 33 20 17 

KBH Specialværkstedet 
Bjerreby Møllevej 14, 5700 Svendborg .62 54 11 90
www.kbh-specialvaerksted.dk

 
Maskinfabrikken.dk
Tværvej 23, 5771 Stenstrup ..................88 20 53 63
Medeq A/S
Englandsvej 5, 5700 Svendborg .............62 22 30 95
Rantec
Finlandsvej 8, 5700 Svendborg ..............62 20 86 38
SSH Stainless A/S
Englandsvej 20-22, 5700 Svendborg .......62 21 85 31
Svendborg Brakes A/S
Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup ................63 25 52 55
Tåsinge Maskinfabrik ApS
Bjerrebyvej 32, 5700 Svendborg ............62 54 14 95 

 M Maskinsnedkerier 
Tøjsmose Tømrer & Maskinsnedkeri
Brudager Bygade 12, 5882 Vejstrup ........62 28 11 58 

Gardinbussen der kommer til dig

Spar 20-40 %

Kig ind på www.boogbolig.dk - Træffes også på: 2556 1936

● Gardiner 
● Markiser 
● Sol� lm 

● Gulve 
● Montering

Gratis opmåling & tilbud - Kun kvalitet - 5 års garanti

Bo Pihl Klausen

- Gi’r du en kop kaffe

- Gi’r jeg et godt tilbud

Ras VVS
20 60 02 10 65 38 29 59

FYNS GASTEKNIK

TLF. 29 37 56 57

FYNS GASTEKNIK

TLF. 29 37 56 57

Tel. 22 924 938
www.svendborg-tømrer.dk

fag_svendborgNYT.indd   92 28-01-2016   09:50:41
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Ensure har med fuldmagten den 
løbende sparring med pensions-
selskabet, og vi sikrer derved 
kvaliteten, de administrative 
processer og rådgivningen for 
kunden gennem vores rappor-
tering, siger Mogens Forsberg 
Lorenzen. 

I det forhold bliver vi anerkendt 
hos pensionsselskabet, da vi som 
uvildige rådgivere er med til at 
sikre kundetilfredshed, der går 
begge veje.

Uvildig rådgivningen om 
pension giver ofte større 
beløb til opsparing for 
virksomhedens med-
arbejdere, siger pensi-
onsmæglerne i Ensure 
Söderberg & Partners.

Der er stor konkurrence mellem 
pensionsselskaberne i Danmark, 
og det er enorme beløb, der for-
valtes, siger pensionskundechef 
og partner Henrik Damgaard 
Iversen. Han arbejder med fir-
mapensioner i regi af Ensure 
Söderberg & Partners, hvor han 
samarbejder med Mogens Fors-
berg Lorenzen, der er partner og 
forsikringsmægler.

Henrik Damgaard Iversen peger 
på, at for langt de fleste virksom-
heder er firmapensionsordninger 
noget, man er glad for. Gode løn- 
og pensionsforhold tiltrækker og 
fastholder gode medarbejdere. 

Individuelle løsninger
Løn relaterer sig til uddannelse, 
anciennitet og opgaver, mens 
pensionsforhold har endnu flere 
aspekter og tit er individuelt til-
passede og derfor mindre synlige 
i det daglige, siger Henrik Dam-
gaard Iversen.

Set fra ledelsens travle hverdag 
er pensionsforhold ofte noget, 
man engang ved lejlighed kan 

få tjekket, og som derfor ikke 
umiddelbart giver anledning til 
særlig opmærksomhed.

Her kommer pensionsmægleren 
ind i billedet. Han m/k kan være 
med fra den dag, en virksomhed 
beslutter sig til at etablere en 
pensionsordning for sine medar-
bejdede. Her kan pensionsmægle-
ren lytte til ønskerne og indhente 
tilbud fra typisk tre-fire udbydere.

Tilbuddene nedfældes i en mar-
kedsrapport, som vi så drøfter 
videre med virksomheden. Vi 
kan også som uvildig rådgiver og 
efter, at vi har fået en fuldmagt 
fra virksomheden, gå ind og se 
på den allerede etablerede pen-
sionsordning; kan den optimeres 
inden for de nuværende rammer 
og fortsætte med det tidligere 
valgte pensionsselskab, eller 
man skal gå ind og se på, hvad 
markedet kan tilbyde.

Fri af pengestrømme
Mogens Forsberg Lorenzen og 
Henrik Damgaard Iversen un-
derstreger, at hverken de eller 
andre i Ensure forvalter pensi-
onsmidler. De rådgiver virksom-
heder med ansatte funktionærer 
og er mæglere i forhold til de 
etablerede pensionsselskaber, 
der står for forvaltnings- og for-
sikringsdelen af aftalerne.
Den rådgivning, de store pensi-
onsselskaber giver, drejer sig na-
turligvis om det enkelte selskab 
pensionsprodukter. Det er deres 

opgave at sælge i et marked med 
stor konkurrence, siger Mogens 
Forsberg Lorenzen.

De produkter kender vi og kan 
med en fuldmagt fra en virk-
somhed gå ind og analysere 
pensionerne, som virksomheder 
tidligere og måske under andre 
forhold har etableret.

Rådgivning sikrer  
kvaliteten
Henrik Damgaard Iversen peger 
på, at man som uvildig rådgiver 
i Ensure kender pensionsmarke-
det, og selskaberne kender En-
sure. Det indebærer, at Ensure 
som et af de få mæglerhuse i 
Danmark kan tilbyder løsninger, 
hvor pensionsselskabet fortsæt-
ter den daglige rådgivning.

Ensure Pensionsmæglere en del af Söderberg og Partners

Henrik Damgaard Iversen
Partner & Pensionskundechef

Tlf.: +45 5096 0101
hi@ensurepension.dk

Mogens Forsberg Lorentzen
Partner & Forsikringsmægler

Tlf.: +45 2299 9988
ml@ensurepension.dk

FÅ TJEKKET DINE AFTALER
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CYKLER FOR 
DE KRÆSNE

WHYTE-CYKLER NU I SVENDBORG Et andet mærke i butikken er 
Stevens fra Tyskland. Der er en 
bred palet af modeller fra hver-
dagscykler til racere, crossere og 
el-cykler. Nogle fås med batte-
rier, der klarer 210-220 km!

Werners Cykelri havde i 2016 
sin hidtil stærkeste vækst og ser 
frem til en supersæson i 2017.

Jakob Werner Petersen 
fra Werners Cykelri i 
Svendborg er stolt over 
at kunne sælge engelske 
feinschmecker-cykler fra 
Whyte

Werners Cykelri på Gammel 
Skårupvænge lige bag Shell-tan-
ken på Nyborgvej i Svendborg 
har en lækkerbisken til cykelen-
tusiasterne her i forårssæsonen: 

Hippe og velkørende modeller fra 
den engelske feinschmeckerpro-
ducent Whyte.

Det er trialbikes, der er su-
pervelegnede til de nye spor i 
Hallindskoven, fortæller indeha-
ver Jakob Werner Petersen.

Cyklen er en nichecykel, hvilket 
passer som fod i hose til den lille 
specialbutik med den faguddan-
nede ejer. Han vil gerne kunne 
tilbyde cykler, andre ikke har. 
Og Whyte, det er kram.

Whyte går meget op i ramme-
geometri - og at det skal være 
sjovt at køre på deres cykler. De 
opfordrer nærmest til sjov. De er 
meget håndtérbare for nybegyn-
dere, og trænede cyklister kan 
også få meget ud af cyklerne, der 
hverken er for lette eller tunge, 
forklarer han. 

Whyte fås også som urban bikes 
fra kun 5.500 kr. Det er velkø-
rende bycykler til afslappet kør-
sel.

Werners Cykelri
Gammel Skårupvænge 11
5700 Svendborg
www.wernerscykelri.dk
info@wernerscykelri.dk
Tlf. 26739190

MASH · Vestergade 11 · 5000 Odense C · Tlf. +45 3313 9300 · odense@mashsteak.dk · www.mashsteak.dk 

MASH er for alle virksomheder
– Alt fra store firmaer til små virksomheder

MASH tilbyder de perfekte rammer 
for dit selskab, til både bespisning  
og fest.
 
Ring endelig til os i åbningstiden på telefon 3313 9300 

Frokost:
Mandag - lørdag  .  .  .  .  .12 .00 - 15 .00
Søndag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . lukket

Aften:
Søndag - onsdag  .  .  .  .  .17 .30 - 22 .00
Torsdag - lørdag  .  .  .  .  .17 .30 - 23 .00
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For cirka to år siden dan-
nede Tonny Madsen TM 
Havn A/S som et selskab 
under Tonny Madsen A/S 
og byggede graveflåden 
”Kris”, der siden har haft 
travlt med projekter, 
mest i det sydfynske 
øhav og senest med et 
stort projekt i Lohals 
Havn.

Vi er nu færdige med dette pro-
jekt, der indebar en ændring af 
indsejlingen samt en forlæn-
gelse af molen og 100 m ny bro, 
fortæller Stephan Skytte Jør-

gensen, der blev ansat som en-
trepriseleder i TM Havn for et 
halvt år siden. Stephans far og 
farfar startede i 1970erne hav-
neentreprenørfirmaet J. Skytte 
Jørgensen, der efter farens død 
i 2008 blev opkøbt af Mogens 
Pedersen Nyborg A/S. Stephan 
arbejdede hos Mogens Pedersen 
et år, hvorefter han var ansat 7 
år ved havneentreprenørfirmaet 
Vestafjord inden sin tiltrædelse 
hos TM Havn. Han er med andre 
ord godt kendt i branchen og har 
25 års erfaring.

Godt etableret
TM Havn A/S er nu blevet godt 
etableret, og målet er fremadret-
tet at køre med fast arbejde til 
ca. fem ansatte hele året rundt, 
siger Stephan Skytte Jørgen-
sen. Vi  kan derudover supplere 
arbejdsstyrken efter behov med 
medarbejdere fra Tonny Madsen 
A/S, som har den fornødne vi-
den til at kunne arbejde med de 
projekter, vi beskæftiger os med, 
dvs. uddybning, molebygning, 
ramning/vibrering, både- og ba-
debroer og havneanlæg.

Havneindsejling og bro
I Lohals har vi med hjælp af 
”Kris” ændret på havneindsej-

lingen til lystbådehavnen, så 
den er blevet vendt 90 grader i 
nordvestlig retning. Det giver 
en nemmere tilgang til havnen 
og ikke mindst regner vi med, at 
indløbet ikke fremover vil sande 
så meget til, med store udgifter 
til fjernelse af sandet til følge, 
som tilfældet har været hidtil.
Den 100 meter lange bro gør det 
muligt for skibe, der anløber 
havnen, at ligge langs med ka-
jen. Pengene til det store projekt 
kommer fra A. P. Møller-fonden, 
LAG og Lohals Havn selv samt 
tilskud fra en privat pulje i kom-
munen.

To rammeflåder  
foruden ”Kris”
Foruden graveflåden ”Kris” råder 
TM Havn over to rammeflåder, 
der bruges til at ramme pæle 
ned i undergrunden med. De har 
været i brug i Lohals, og der er 
tale om 10 meter lange pæle af 
hårdt træ. Broen er lavet af tryk-
imprægneret fyrretræ. Pæle og 
rammeflåder opbevares på adres-
sen Håndværkervænget 11 i 
Tved, hvor TM Havn har til huse, 
mens Tonny Madsen A/S har ho-
vedkvarter på Skotlandsvej 3.

TM Havn arbejder både med 
store projekter som det i Lohals 
og mindre projekter for private, 
der har brug for at få en bådebro 
repareret eller en indsejling ud-
dybet. 

Vi har haft travlt og er dækket 
godt ind med opgaver i de kom-
mende måneder, siger Stephan 
Skytte Jørgensen.

Stor aktivitet i  
Tonny Madsen A/S
Også i moderfirmaet Tonny Mad-
sen A/S med hovedkvarter på 

TM Havn A/S · Håndværkervænget 11 · 5700 Svendborg
Tlf.:  6161 6569 · mail@tmhavn.dk · www.tmhavn.dk

Tonny Madsen A/S · Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 
1414 · kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk

Skotlandsvej er der stor aktivi-
tet.

Vi har gang i nedbrydning af 
adskillige huse i det sydfynske. 
Vi har også haft opgaven med at 
nedbryde hallen i Dageløkke, og 
materialet herfra har vi kørt op 
til Lohals Havn, hvor det er ind-
gået i det projekt med at udvide 
molen, som TM Havn har haft, 
siger Claus Madsen.

Vi er desuden i gang med at ned-
bryde Rudkøbings gamle arrest-
bygning. Vores mobilkran har 
også været meget efterspurgt, 
bl.a. i forbindelse med transport 
af vindmøllevinger og de forme, 
de støbes i, fra SSP i Kirkeby. 
Al den aktivitet giver jo også ar-
bejde til vores lastbiler, der skal 
servicere, transportere kørepla-
der ud og køre murbrokker m.m. 
væk. Vi har da også ansat flere 
folk, ligesom vi lejer medarbejde-
re fra andre firmaer for at kunne 
følge med. 

Vi kan roligt slå fast, at vi nu 
er kommet ud af krisen. Der er 
kommet gang i hjulene igen, og 
det er dejligt, siger Claus Mad-
sen.

Stort projekt i Lohals afsluttetTM HAVN
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SIMON RISBJERG 
I NYE OMGIVELSER

radiatorerne med en tempera-
tur på omkring 35-45 grader C. 
Vi undersøger selvfølgelig altid, 
om radiatorernes varmeflade er 
stor nok, hvilket de normalt er i 
de fleste huse. Ellers kommer en 
VVS’er, vi samarbejder med, og 
udskifter dem, forklarer Simon 
Risbjerg, der er ejer og direktør 
i det 19 mand store firma. De 13 
er i hovedkvarteret i Rudkøbing.
Firmaet har en bred palette af 
ydelser: El til private og alt i el, 
energioptimering, LED-lys, køle-
anlæg til industri, supermarke-
der, og restauranter samt ener-
gioptimeret staldudsugning. Her 
kan ofte spares 30.000-40.000 
kWh med bedre styring og nye 
motorer.

Simon Risbjerg El & Køl 
A/S har fundet nye loka-
ler på Abildvej 3 til sine 
seks Svendborg-medar-
bejdere. De sidste 13 er i 
Rudkøbing.

Er Simon Risbjerg El & Køl for-
svundet fra Svendborg? Det har 
mange svendborgensere nok 
tænkt, efter at firmaets mange 
biler og varevogne ikke længere 
holder på Havnegade, lige ved 
den katolske kirke. Men nej, 
virksomhedens seks Svendborg-
medarbejdere med afdelingsle-
der John Petersen i spidsen er 
flyttet til større lokaler på Abild-

vej 3, tæt ved det gamle frugt-
lager. Og de er på tæerne for at 
yde superservice til faste og nye 
kunder.

Varmepumper
Noget af det, som Simon Ris-
bjergs firma arbejder meget med 
i disse år er varmepumper.
Vi installerer mange luft til luft- 
og luft til vand-varmepumper, 
forklarer Simon Risbjerg, mens 
kontoret summer af ringende 
telefoner og travle medarbejdere.
Luft til vand er især velegnet til 
folk, der skal af med deres gamle 
oliefyr. Vi opstiller en varme-
pumpe udenfor og en varmeveks-
ler inde i huset, så varmen bliver 
hevet ud af luften og sendt ud i 

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

Abildvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72
Mail: info@simonrisbjerg.dk

VID Fire-Kill og DFL vil være verdensmestre i brandbeskyttelse

tog det bedste fra sprinklertek-
nikken og det bedste fra vandtå-
geteknikken og skabte en helt ny 
overlegen teknik. Det var et dyrt 
udviklingsarbejde. Det er lidt 
ligesom medicinalindustrien. 
Først sår man, og så høster man 
langt senere. Og nu er vi kom-
met dertil, hvor vi høster. Og vi 
stopper ikke her, vi vil være ver-
dens bedste, smiler han.

I dag er der 28 personer, heraf 13 
højtuddannede, i virksomheden. 
Den gør en dyd ud af at produ-
cere i Svendborg og benytte sig 
af fynske underleverandører.

Svendborgfirma med 
banebrydende vandtå-
gesystem har 10-doblet 
omsætningen på 5 år. 
2016 blev året, da raket-
ten lettede

Hvad har et supersygehus i Hol-
land og 15 luksushoteller i Lon-
don til fælles? Hvad beskytter 
adskillige tunneller, kirker, kon-
torbygninger og fabrikker over 
hele verden? Det gør et højtud-
viklet vandtågesystem fra VID 
Fire-Kill på Svalbardvej i Svend-
borg. Og det har fået omsætnin-
gen hos virksomheden til at ryge 
i vejret som en raket. 

Fra 2011 til i dag er omsætnin-
gen 10-doblet. Alene 2016 var så 
godt et år, at samtlige de mange 
millioner kroner, som virksom-

heden har brugt på udviklings-
arbejde, nu er betalt tilbage 
- godt og vel.  Eksporten udgør 
99 pct.

Vi startede som en lille udvik-
lingsvirksomhed, der udvik-
lede for andre. Det var et rigtigt 
iværksætterprojekt i en kælder. 
I 2002 lejede vi os ind i nogle 
bygninger i Ringe, og senere 
byggede vi vort eget hus her med 

brandtestlaboratorium og stif-
tede DFL, så vi kunne sælge 
udvikling og tests, fortæller di-
rektør Alex Palle, hvis far ejer 
virksomheden.

Vandtåge
Så blev der taget en vigtig be-
slutning:

I 2008 besluttede vi så at skabe 
vort eget produktprogram. Vi 

VID Fire-Kill ApS · Svalbardvej 13 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62621024 / 31792056 · ap@vidaps.dk · www.vidaps.dk



SSH STAINLESS HAR EKSPORTSUCCES
tilpasset, så de passer til et be-
stemt design eller tekniske krav. 
Enkelte gange beder kunderne 
også om specialudviklede løsnin-
ger.

Nogle gange ender de specialøn-
sker så som standardløsninger, vi 
kan have på hylden, slutter han.

70 procent af produktio-
nen hos SSH Stainless i 
Svendborg går til 150-200 
kunder i 30 andre lande 
end Danmark

Det er i Vandkantsdanmark, 
værdierne og eksporten skabes. 

Sådan er det i hvert fald hos SSH 
Stainless i Svendborg, der kan 
notere sig en vaskeægte eksport-
succes. 7 ud af 10 omsætnings-
kroner kommer fra udlandet.

Vi har to kunder på Fyn, plejer 
vi at skæmte med. For det er fak-
tisk sådan, at 70 procent af om-
sætningen kommer fra eksport. 

På et år sælger vi ty-
pisk til mellem 150 og 
200 kunder i udlandet, 
mens resten er dan-
ske, fortæller direktør 
Torben S. Madsen, 
der driver virksomhe-
den med sin bror Jens 
Madsen, der er pro-
duktionschef. 

De ejer også virksom-
heden sammen med 
deres far, der stiftede 
SSH Stainless som 
et datterselskab af 
Svendborg Skibshy-

draulik i 1980’erne. Virksomhe-
den har 15 ansatte, heraf 11 i 
produktionen. En enkelt af disse 
er lærling. Virksomheden ligger 
i helt nybyggede lokaler på Eng-
landsvej, der blev taget i brug i 
maj 2015.

Til fødevareindustrien
SSH Stainless producerer hy-
drauliske komponenter som cy-
lindre og pumper i rustfrit stål 
til fødevareindustrien, offshore-
sektoren, den maritime sektor, 
forskellige miljøvirksomheder og 
sågar atomkraftindustrien. 
- Fødevareindustrien er den stør-
ste sektor. 60 procent af det, vi 
producerer, ender i en fødevare-
industriel virksomhed, hvor der 
skrubbes og skures i den helt 
store stil, fortæller Torben Mad-
sen.

De fleste produkter er standard-
løsninger, men det sker jævnligt, 
at en kunde ønsker produkterne 

SSH Stainless A/S
Englandsvej 20-22
5700 Svendborg

Tlf.: 62218531
tsm@ssh-stainless.dk
www.ssh-stainless.dk

Automation

• Energiforsyning

• Procesindustri

• Maskiner

• Offshore

• Marine

• SRO anlæg
• PLC styringer
• SCADA
• Styretavler
• Data logning
• Elinstallation
• Service
• Rådgivning

– en del af 
Holtec Gruppen

der er gennemtænkt

Automation Lab A/S
Tlf. 5311 2910 · mail@automationlab.dk
www.automationlab.dk

w
w
w
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LANGTIDSHOLDBARE FORNYELSER AF SLIDDELE
af 4 medarbejdere for tiden er 
beskæftiget i afdelingen i Sten-
strup.

Svendborg Motorværksted er 
vidt kendt for overhaling, re-
paration og vedligeholdelse af 
skibsmotorer både lokalt og wor-
ldwide.

Maskinværkstedet i 
Stenstrup videreføres af 
Svendborg Motorværk-
sted, der er kendt for 
overhaling af skibsmo-
torer samt renovering af 
sliddele i motorer.

Kim Poulsen glæder sig hver dag 
til at komme på arbejde. Han 
har i årrække arbejdet i Svend-
borg for Svendborg Motorværk-
sted, der er specialist i repara-
tion, vedligehold og installation 
af motorer. Nu har Svendborg-
virksomheden overtaget K&B 
Maskinfabriks bygninger og 
maskinparken i Stenstrup. Des-

uden er der investeret i flere nye 
maskiner til bl.a. metallisering 
og bearbejdning. Det er her, Kim 
Poulsen nu er afdelingsleder. 

Der er ikke to dage, der er ens, 
siger Kim Poulsen. Både her og 
i Svendborg er vi et reparati-
onsværksted, der med moderne 
teknologi kan give sliddele i alle 
typer motorer et nyt og længere 
liv. Vore kunder er virksomheder 
og private med både spændende 
og udfordrende opgaver.

En slidt pumpe
Kim Poulsen nævner, at dels kan 
reservedele være dyre, dels tager 
det tid at få frem.  

Vi kan reparere, og vi er i de fle-

ste tilfælde absolut konkurren-
cedygtige som underleverandør 
til smede- og maskinværkste-
der, hvor vi træder til med hur-
tig hjælp. Det kan eksempelvis 
dreje sig om en slidt pumpeaksel 
eller et tæret pumpehus som kan 
være skyld i driftstop eller for-
ringet ydelse. 

Vi foretager ofte reparationer af 
sliddele ude hos kunden, siger 
Kim Poulsen.  Vores folk arbej-
der overalt, hvor der er brug for 
en hurtig indsats. De er kvali-
tetsbevidste, servicemindede og 
udfører altid arbejdet til den af-
talte tid og pris.

I firmaet Svendborg Motorværk-
sted arbejder der 38 mand, hvor-

Svendborg Motorværksted ApS 
Håndværkervænget 1
5700 Svendborg
Tlf.: 62213788
info@svendborg.motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Afdelingen i Stenstrup
Smedegårdsvej 3
5771 Stenstrup
Tlf.: 31706524
kim@svendborg-motor.dk
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Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

Maskinfabrikken.dk ApS lever og ånder for  
bearbejdning af alle former for maskindele.

 Manuel/CNC bearbejdning.
 Prototyper eller mindre serier.
 24 timer service/reparation og montage.
 Alt hvor der er ønske om hurtig levering.

Maskinfabrikken.dk ApS



anlæg til dykkerne, mandskabs-
faciliteter og meget mere bliver 
også løbende indkøbt, serviceret 
og udskiftet. Men Kenneth Bor-
ch-Andersen er sikker på, det 
betaler sig:

Der er mange »comboydere« i 
branchen. Det er ret let at få et 
erhvervsdykkercertifikat. Så vi 
skal skille os ud som topprofes-
sionelle, siger han.

Vil man arbejde for Nordic Ma-
rine Service, skal man gerne 
være håndværker med lyst til at 
dykke.

Det er lidt svært for os at finde 
arbejdskraft, så vejen frem for os 
er at lære folk op selv, så de får 
de kvalifikationer, vi har brug 
for, slutter direktøren.Nordic Marine Service i 

Svendborg har specia-
liseret sig i serviceop-
gaver under vandlinjen. 
ISO-certificeringer på vej

Nordic Marine Service på Grøn-
landsvej i Svendborg kan noget, 
de færreste firmaer kan. Mange 
af firmaets 20-25 medarbejdere 
er både håndværkere og er-
hvervsdykkere, så når et skib, en 
bro, et vindmøllefundament eller 
en kajkonstruktion skal repare-
res eller serviceres under vand-
linjen, så er det Nordic Marine 
Service, man ringer til. Blandt 
kunderne er rederier, kommu-
ner, vindmøllefirmaer, staten og 
entreprenørvirksomheder. 

For eksempel stod firmaet som 
underlverandør for den meget 
omtalte katodiske beskyttelse af 
Svendborgsundbroens bropiller. 
En svag strøm går nu gennem 
stålet i betonen og beskytter det 
mod rust. Også en anden bro har 
fået samme tur.

ISO-certificering
Nordic Marine Services’ kun-
der er i offshore-, rederi- eller 

vindmøllebranchen og tæller 
blandt andre DONG, Vattenfall 
og Mærsk. Af samme grund er 
firmaet ved at blive ISO 9001-
, 14.001- og 18.001-certificeret. 
Det kræver de store kunder på 
grund af de strenge sikkerheds-
krav i offshore olie- og vindmøl-
lebranchen.

Firmaet indehaves og ledes af 
Frank Larsen og Kenneth Bor-
ch-Andersen. Førstnævnte har 
ansvaret for værksted og alt tek-
nisk, mens sidstnævnte er adm. 
direktør.

Hvis man skal beskrive os, så 
arbejder vi i tre segmenter: En-
treprenørservice, offshore olie 
og vind samt skibsservice under 
vandlinjen. Hvis en kunde så øn-
sker noget lavet over vand, gør 
vi selvfølgelig også det, forklarer 
direktøren.

Skib til 3,5 mio. kr.
Nordic Marine Service har sit 
eget skib, Seaworker, med base 
i Svendborg havn. Det bruges 
til kabelopgaver, rørlednings-
service og kan have en mobil 
borerig til havbundsboring med 
ombord. Inden så længe støder 
skib nummer to, Seadiver, til. 

Det skal formentlig ligge i Ker-
teminde og have Storebælt som 
primært operationsområde. Det 
er en investering til 3,5 mio. kr. 

Vi forestiller os, det skal lave 
skibsservice, ROV-opgaver, 
survey-opgaver og havbundsun-
dersøgelser, fortæller Kenneth 
Borch-Andersen.

Store investeringer
Det ny skib er ikke den eneste 
investering, Nordic Marine 
Service har måttet foretage. 
Dykkerbranchen er omfattet 
af stærke sikkerhedskrav, så 
selv en dekrompressions-
tank til dykkere, der er 
kommet for hurtigt op, 
har firmaet investe-
ret i. Specialindret-
tede lastbiler med 
grej, varmtvands-

Nordic Marine Service A/S | Grønlandsvej 1 | 5700 Svendborg | Telefon: +45 62 22 30 85 | mail@nmsdiving.dk

HÅNDVÆRKERE I
DYKKERDRAGTER
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En stærk partner til flytninger
de fleste opgaver som vi har, er 
med relation til det sydfynske.
Flyttefirmaet har i dag seks 
ansatte og tre flyttebiler, og de 
er udover flytninger for private 
også specialister i såvel store 
som mindre erhvervsflytninger.
Svendborg Møbeltransport og 
Flytteforretning, tilbyder også 
opbevaring af møbler i 1500 m2 
stor opbevaringshal, hvor de op-
bevarede genstande står tørt og 
godt.

Svendborg Møbeltrans-
port & Flytteforretning 
sørger for den perfekte 
flytning

Om det er småt eller stort, så er 
det erfarne professionelle folk, 
der i samarbejde med kunden 
sørger for den perfekte flyt-
ning, når man henvender sig til 
Svendborg Møbeltransport & 
Flytteforretning. Det velrenom-
merede flyttefirma, der blev stif-
tet i 1924, har siden 1994 været 
ejet og drevet af Michael Peder-

sen, der som 3. generation nær-
mest er født ind i firmaet.

Vi flytter alt og indbo og konto-
rinventar er det primære, og vi 
kører der hvor vores kunder vil 
have det, siger Michael Peder-
sen. Vi er et sydfynsk firma, så 
vi kører meget lokalt, men også 
rundt i landet og vi har også hver 
måned flyttetransporter ud over 
landets grænser.

Vi hører til på Sydfyn, og flytter 
meget lokalt, stort som småt – så 
skal der lige flyttes et klaver, så 
klarer vi også den opgave. Langt 

Svendborg Møbeltransport & Flytteforretning
Sundbrovej 46, Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 12 75
mail@svendborg-moebeltransport.dk
www.svendborg-moebeltransport.dk 

Cool Car ApS 
Stenhuggervej 17
5230 Odense M
Tlf. 20 90 90 77
mail@coolcar.dk

● Import af biler
● Export af biler

● Salg til private og erhverv
● Flexleasing
● Splitleasing
● Sæsonleasing

● Salg af ekstra udstyr
● Safety Guard GPS

Mød os på facebook
Mød os på www.coolcar.dk

Mød os på Stenhuggervej 17

OVERVEJER DU NY BIL?
Så har vi løsningen! Vi er eksperter i at finde drømmebilen!
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der brug af underleverandører og 
udenlandsk arbejdskraft.

Dækker stort område
Clean-Up Service dækker et 
stort område fra Odense over 
mod Nyborg og ned mod Svend-
borg og videre til og med Lange-
land samt over mod Faaborg.

Vi har mange trofaste kunder, 
men vi kunne godt tænke os at 
få flere kunder i Odense og med 
vores certifikat mener jeg, at vi 
står godt rustet til at få flere 
kunder i en branche, der er me-
get konkurrencepræget, siger 
Lars Jørgensen.

Vi er en professionel virksomhed 
med 44 års erfaring i rengøring 
for erhverv og institutioner. Vi 
kan levere kvalitetsløsninger og 
gøre det nemt, enkelt og trygt for 
vores kunder. Vi kan løse opga-
ver for store og små virksomhe-
der på tværs af brancher, inclusi-
ve klinikker med de ekstra store 
krav, de stiller. Vi tilbyder fast 
aftale om leverancer, kvalitets-
kontrol og rengøring med blik for 
detaljen, siger Lars Jørgensen.

Udleje af tæpperenser
Som noget nyt kan interesse-
rede, og det vil primært sige pri-
vate, nu også leje en tæpperen-
ser hos firmaet. Det koster 280 
kr. incl. moms pr. dag. Har man 
ikke lyst til at gøre det selv, kom-
mer Clean-Up Service gerne ud 
og gør det.

Clean-Up Service har 
gen erhvervet det kvali-
tetsstempel, som virk-
somheden med cirka 25 
ansatte gjorde sig for-
tjent til for et år siden, 
og som man skal bevise 
hvert år, at man stadig 
gør sig fortjent til. 

Det er arbejdsgiverforeningen 
SBA’s og Dansk Standards di-
plom ”Service Normen”, virk-
somheden har sikret sig igen.

For at få dette certifikat skal vi 
leve op til en lang række krav 
for, hvordan arbejdet gøres, og 
det betyder, at vi har udarbejdet 
et kvalitetsstyringssystem, som 
sikrer, at alle krav kan opfyldes, 
fortæller indehaver af Clean-
Up Service siden 1999, direktør 
Lars Jørgensen.

Virksomheden skal være indstil-

let på, at der med mellemrum 
kommer inspektion, så man sik-
rer sig, at kravene er opfyldt.

Et kvalitetsstempel
Det betyder meget for os, at vi 
har fået dette kvalitetsstempel, 
og det vil gøre det nemmere for 
os at få flere kunder, da de ved, 
at en virksomhed som vores, der 
har dette certifikat, kan man 
stole på. De kan bl.a. være sikre 
på, at vi har overenskomst med 
personalet.

Vi gør meget for at holde på vores 
medarbejdere. Nogle af dem har 
været hos os i mange år og har 
kunnet fejre jubilæum hos os. 
Selv har jeg for få måneder siden 
kunnet fejre 25 års jubilæum 
med firmaet, som jeg overtog i 
1999. Firmaet blev stiftet i 1973.

Vi gør meget ud af at dygtiggøre 
vores ansatte, ligesom vi gør 
meget for at få dem til at føle sig 
godt tilpas i firmaet. Det er også 
vigtigt, hvis arbejdet skal gøres 
godt, foruden at de skal have den 

viden, de kompetencer og den 
erfaring, som vores kunder med 
rette kan forvente, siger Lars 
Jørgensen.

Syv centrale krav
Servicenormen er bygget op på 
syv centrale krav, som virksom-
heder i branchen skal kunne 
leve op til. De skal have styr på 
de økonomiske attester, så ind-
køberne hurtigt kan få overblik 
over, hvorvidt økonomi og atte-
ster er i orden. 

Der skal være skriftlige ret-
ningslinier for kvalitet, og de 
skal følges i det daglige arbejde 
ved, at der foretages måling, 
vurdering og opfølgning på de 
leverede ydelser.

Virksomheden skal have en 
skriftlig holdning til miljø samt 
sikre, at der anvendes miljømær-
kede midler, hvor det er muligt. 
Det er godt for både miljø og 
bundlinie.

Godt arbejdsmiljø
Virksomheden skal kunne do-
kumentere, at arbejdsmiljøet er 
i orden, og virksomheden skal 
have en skriftlig personalepo-
litik. Den skal som minimum 
indeholde retningslinier for uni-
formering og/eller legitimation, 
fravær, mangfoldighed og efter-
uddannelse. 

For efteruddannelse gælder, 
at der skal være skriftlige ret-
ningslinier og kortlægning af be-
hovet. Desuden introduktion af 
nye medarbejdere. Endelig skal 
virksomheden have en skriftlig 
politik for brug af underleveran-
dører og rene linier, når det gæl-

Clean-Up Service A/S
Tvedvej 199 – 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 6812 
post@clean-up.dk
www.clean-up.dk

CLEAN-UP SERVICE 
GENERHVERVER KVALITETSSTEMPEL

– PROFESSIONEL RENGØRING OG ERFARING. VI GØR DET NEMT OG RENT...

 19 19



blevet meget populære. Vi har i 
hovedfirmaet H. J. Hansen Vin, 
hvorunder Vinspecialisten hø-
rer, en gudbenådet bartender 
ansat, Kim Thygesen, og sam-
men med ham kan vi også ar-
rangere en cocktail-skole, hvor 
deltagerne kan lære at blande en 
god drink, siger Simon Styrup.

Stadig flere  
virksomheder finder  
det vigtigt at gøre en 
ekstra indsats for at  
forbedre det sociale 
miljø, at få et bedre 
sammenhold og  
samarbejde og sikre, at 
dygtige medarbejdere 
bliver i firmaet.

Vi kan se, at et godt værktøj 
til at nå det mål er sociale ar-
rangementer med smagninger, 
siger butikschef Simon Styrup, 
Vinspecialisten i Svendborg. 
Der sker noget med folk, når de 
er sammen på den måde. De tør 
op og snakker om andet, end de 
plejer til daglig.

Kan tage Riedel-glas med
I starten snakker jeg eller en 
af mine kolleger om de vine el-
ler spirituosa, vi har taget med. 
Der er jo en historie forbundet 
med dem, og hvis firmaet er 
interesseret, tager vi også vo-
res gode Riedel-glas med for 
at fuldkommengøre smagnin-
gen. Et glas, beregnet til netop 
den drik, der nydes, fuldender  
oplevelsen.

Efterhånden som tiden går, be-
gynder deltagerne at snakke 
mere frit med hinanden, og 
det giver alle en god oplevelse. 
Vi har alle tre, foruden mig er 
det Anja Storm Larsen og Bent 
Thor Tøttrup, rigtig mange 

års erfaring i branchen og kan 
svare på de fleste spørgsmål om 
det, vi nyder.

Hygge og afslapning
Vi tager gerne ud overalt, men 
kommer mest i det sydfynske. 
Det er især de lidt større virk-
somheder, der holder smagnin-
ger, og det kan være en god idé 
for virksomheder med flere afde-
linger, hvor man så kan mødes 
på tværs af afdelingerne, men vi 
kommer også ud til mindre fir-
maer. Det handler jo om at hygge 
sig og slappe af og få en wow-op-
levelse, når man smager noget, 
der er ud over det sædvanlige.

Vin, whisky, rom og gin
Vi arrangerer smagninger i 
vin, selvfølgelig, men whisky-
smagninger, rom-smagninger og 
senest også gin-smagninger er 

VINSPECIALISTEN: 

Vinsmagning i firmaer 
kan betale sig

Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 22 11 · svendborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-svendborg.dk 
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butik på Dronningemaen, der 
forventes at åbne en gang efter 
påske. Trykkeriet er allerede i 
gang på adressen.

IC Skilte er en professio-
nel leverandør af skilte, 
mærkater, afmærknings- 
og afspærringsmateriel

Når det gælder skiltning, mær-
kater eller markeringer, så er 
IC Skilte i Svendborg en god 
partner at alliere sig med. Bag 
firmaet, der blev stiftet i 2011, 
står Claus Sørensen, der har 
været i branchen i mange år, og 
som yder kunderne en topprofes-
sionel service. Det gælder såvel 
for de mange kunder i Danmark 
som også ud over landets græn-
ser, hvor der også er hurtig og 
professionel levering.

Vi laver alt i skilte, og i dag er det 
sikkerhedsskilte og piktogram-
mer, fortæller Claus Sørensen, 
og vi laver lige fra små til store 
tavler. Vi laver det hele, - og det 
lige fra færdselstavler, kædestan-
dere, sikkerhedsskilte, mærka-
ter af alle slags, oversigtstavler, 
skridsikringer, gulvmarkeringer 
og tensator standere, som vi er di-
stributør af i Danmark, og som vi 
sælger rigtig meget af. De bruges 
blandt andet i lufthavne til ind-
deling af rumpladsen ved køer op 
til check-in og lignende.
 
Det primære kundeområde for 
IC Skilte ligger indenfor energi-
sektoren, offshore og skibsindu-
strien med blandt andet færger 

med f.eks. markeringer af blandt 
andet flugtveje og brandsikring.
IC Safety er firmaets egen afde-
ling for afmærkning og afspær-
ring, og de har et stort udvalg i 
sikkerhedsmateriel m.v.

En ny butik
IC Skilte sørger også for tryk på 
tøjet, og er i den forbindelse nu 
inde i en udvidelse af firmaet. 
De er blevet forhandler og sælger 
af arbejdstøjet Blåkläder, der er 
svensk fabrikeret, og som byder 
på masser af pænt arbejdstøj, - 

og som også gør 
meget i de stær-
ke farver. 

Vi forventer os 
meget af det ar-
bejdstøj, siger 
Claus Sørensen. 
Det er rigtig god 
kvalitet, der lever op til det, som 
kunderne har brug for og efter-
spørger.

Det er her meningen at arbejds-
tøj og tøjtryk vil blive fra en ny 

IC Skilte ApS, Abildvej 5E, DK - 5700 Svendborg, Tlf. +45 35 108 109, info@icskilte.dk / www.icskilte.dk 

SYDFYNSK SKILTEFIRMA SIKRER DEN OPTIMALE LØSNING
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VI HAR SKIFTET NAVN!

ISS Kloak- & Industriservice A/S / 
Holmdrup Kloakservice har ændret navn til Norva24

–  Vi er stadig de samme 
medarbejdere, flere af os med 
mere end 20 års erfaring.

–  Vi udfører stadig alle former for 
kloak, entreprenør samt spuler- & 
slamsugningsopgaver.

Den eneste forskel er nu , at vi er 
Nordens største leverandør af kloak- 
og industriserviceydelser.

Med mere end 500 medarbejdere og 
kollegaer, løser vi nu opgaver i hele 
Danmark og Norge.

Du kan læse mere om de services, 
som vi udfører på norva24.dk

Norva24 / afdeling Holmdrup
Skårupørevej 9-11 – 5881 Skårup
Tlf.: 62 23 12 08 – web. Norva.dk

BLIKKENSLAGER v./Daniel Nielsen

stor vægt på at opretholde et højt 
serviceniveau hele vejen gennem 
opgaveforløbet – lige fra rådgiv-
ning og salg til projektet står 
færdigt. Det giver gode, fleksible 
løsninger og tilfredse kunder. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte firmaet for mere 
detaljeret info om vores mange 
spændende tilbud og aktivite-
ter”, slutter Daniel Nielsen.

Blikkenslagerfirmaet, 
som grundlagdes i 2014, 
sætter kvalitet i højsæ-
det og løser alle opgaver 
indenfor faget 

”Firmaet arbejder allround i 
blikkenslagerfaget”, fortæller 
Daniel Nielsen. ”Kundekredsen, 
som fortrinsvis er bosiddende i 

lokalområdet omkring Svend-
borg og Thurø, består af private 
kunder samt en mindre gruppe 
erhvervskunder, primært i ejen-
domsbranchen. Omkring større 
opgaver samarbejder jeg med 
en fast kreds af dyglige lokale 
håndværksmestre i alle fag.” 

Specialist i klassisk blik-
kenslagerarbejde
”Firmaets speciale er alt i klas-

sisk blikkenslagerarbejde – her-
under inddækningsopgaver af 
enhver art i forbindelse med 
både renovering og nybyg. I den 
travle hverdag er der sjældent to 
opgaver, der er ens. Vi har stor 
knowhow og erfaring, når det 
gælder tagrender og inddæk-
ning af karnapper, skorstene og 
kviste med vedligeholdelsesfri 
materialer som zink, kobber og 
skifer. Over hele linjen lægger vi 

Blikkenslager 
v./Daniel Nielsen 
Iholmvænget 10
5700 Svendborg
Tlf.: 51 32 89 92
blikkenslager@live.dk
www.facebook.com/ 
blikkenslagerdaniel

Vores kompetencer:
 Hoved- og fagentrepriser
 Nybygning og tilbygning
 Renovering og energioptimering
 Bindingsværk og bygningsbevaring
 Tagrenovering og kviste
 Døre/vinduer alle fabrikater
 Trægulve
 Carporte
 Film-dekorationer og specialopgaver

Sydfyns Byggefirma ApS. - Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg
 tlf.: 42 42 66 66 - chris@sydfynsbyggefirma.dk
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SPAR PÅ ENERGIEN MED GOD ISOLERING
murermestre, private og andre 
dele af erhvervslivet, - og når der 
isoleres, bruges der blandt andet 
produkterne papiruld, flamingo 
og Knauf.

Så tænker man på at få isoleret, 
som kommer isolatør.dk gerne 
og giver et uforpligtende gratis 
tilbud.

isolator.dk giver gerne 
råd og vejledning til den 
bedste løsning

Står man for at skulle have fore-
taget isolering af enten hulmur, 
loft, skunk/kælder, etageadskil-
lelser eller skillevægge / lette 
ydervægge, - så kan man med 
fordel henvende sig til isolatør.
dk, der har stor faglig ekspertise 
og erfaring bag, når de opgaver 
skal løses.

Bag firmaet står Anders Nørre-

gaard, der er en meget seriøs ak-
tør i branchen. Han er uddannet 
tømrer og har løbende taget kur-
ser og certifikater indenfor iso-
leringsfaget. Efter endt læretid 
startede hans læremester TTS 
Langeland en isoleringsafdeling 
op, som han stod for. Efterføl-
gende har han arbejdet hos en 
tømrermester i det vestfynske, 
hvor der var mange isolerings-
opgaver, - og Anders Nørregaard 
har mere end fem års erfaring 
med isolering.

I 2015 blev isolatør.dk stiftet, 

og Anders Nørregaard startede 
som selvstændig, - primært 
med isoleringsopgaver, og har et 
godt netværk i branchen – ikke 
mindst i det sydfynske. Det op-
rindelige fag er dog ikke glemt, 
og han tager mindre tømrer op-
gaver ind også samt lader sig 
hyre ud til andre tømrer- og 
håndværksmestre til freelance-
opgaver lige fra timers til af 
ugers varighed. 

isolatør.dk samarbejder med 
arkitekter, boligforeninger, for-
syningsselskaber, tømrer- og 

isolatør.dk · Sangdrosselvej 4 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 51 92 50 80 · isoleringer@gmail.com · www.isolatør.dk 
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BLIKKENSLAGER v./Daniel Nielsen

stor vægt på at opretholde et højt 
serviceniveau hele vejen gennem 
opgaveforløbet – lige fra rådgiv-
ning og salg til projektet står 
færdigt. Det giver gode, fleksible 
løsninger og tilfredse kunder. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte firmaet for mere 
detaljeret info om vores mange 
spændende tilbud og aktivite-
ter”, slutter Daniel Nielsen.

Blikkenslagerfirmaet, 
som grundlagdes i 2014, 
sætter kvalitet i højsæ-
det og løser alle opgaver 
indenfor faget 

”Firmaet arbejder allround i 
blikkenslagerfaget”, fortæller 
Daniel Nielsen. ”Kundekredsen, 
som fortrinsvis er bosiddende i 

lokalområdet omkring Svend-
borg og Thurø, består af private 
kunder samt en mindre gruppe 
erhvervskunder, primært i ejen-
domsbranchen. Omkring større 
opgaver samarbejder jeg med 
en fast kreds af dyglige lokale 
håndværksmestre i alle fag.” 

Specialist i klassisk blik-
kenslagerarbejde
”Firmaets speciale er alt i klas-

sisk blikkenslagerarbejde – her-
under inddækningsopgaver af 
enhver art i forbindelse med 
både renovering og nybyg. I den 
travle hverdag er der sjældent to 
opgaver, der er ens. Vi har stor 
knowhow og erfaring, når det 
gælder tagrender og inddæk-
ning af karnapper, skorstene og 
kviste med vedligeholdelsesfri 
materialer som zink, kobber og 
skifer. Over hele linjen lægger vi 

Blikkenslager 
v./Daniel Nielsen 
Iholmvænget 10
5700 Svendborg
Tlf.: 51 32 89 92
blikkenslager@live.dk
www.facebook.com/ 
blikkenslagerdaniel
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PROFESSIONELT GREJ TIL KØKKENENTUSIASTER
udvalg af japanske kokkeknive 
af høj kvalitet. Line er ekspert 
i knive og tilbyder også slibning 
af knive. Det foregår i butikken 
fra dag til dag. De seneste halv-
andet år har Line Fischer slebet 
over 1000 almindelige køkken-
knive i sit baglokale i Korsgade. 

I samarbejde med en lokal skær-
sliber tilbyder Køkkenfreak også 
slibning af sakse, brødknive, 
specielle kødhakkere, rundknive 
med mere. Man skal bare kom-
me ind og aflevere det i butikken 
i Korsgade 12 i Svendborg.

Line Fischers hobby blev 
hendes erhverv, da hun 
opdagede, at Fyn ikke 
havde en specialbutik 
med køkkengrej og ba-
geudstyr. Køkkenfreak i 
Svendborg har alt til den 
kræsne madlavningsen-
tusiast.

 

Køkkenudstyr med  
lang holdbarhed
For det første har butikken 
udstyr til madlavning. Det er 

håndredskaber, gryder og jern- 
og støbejernspander. Alene in-
den for stegepander har butik-
ken over 15 forskellige slags og 
størrelser.

”Folk er trætte af pander med 
non-stick belægning, som går 
i stykker efter et par år. De vil 
gerne have noget, som holder og 
som virkelig kan stege bøfferne. 
Behandler man en jernpande 
godt, vil den tjene dig i mange 
år,” forklarer Line Fischer.

Den Store Bagedyst  
inspirerer fynboerne
Den hyggelige butik i Korsgade 
har også bageudstyr til både piz-

za, brød og kager. Det er rugbrøds-
forme, pizzasten, tærteforme, 
bageforme, silikoneforme, mous-
sejernringe og et hav af tyller. 

”Jeg kan mærke, at mange bli-
ver inspireret af tv-programmet 
»Den Store Bagedyst«, og hvis 
kagen eller desserten skal lyk-
kes, så er man godt hjulpet på 
vej ved at have det rette udstyr,” 
siger Line Fischer.

Japanske knive og  
fynsk slibning
Line Fischer er magister i ja-
pansk, og i Japan blev hendes 
interesse for mad vakt. Butik-
ken fører derfor også et stort 

Den Fynske Trædrejer 
VIL ÅBNE NETBUTIK MED EGENE PRODUKTER

allerede udgivet 2 bøger og en 
dvd om trædrejning. Det har væ-
ret populære bøger, hvor nr. 1 nu 
er i tredje oplag og nr. 2 i andet 
oplag til april.

Bøgerne er lærebøger, der på en 
meget jordnær måde føres læ-
seren gennem trædrejningens 
kringelkroge.

Bog nr. 3 er på vej, og den forven-
tes at udkomme til efteråret.

Per Froholdt er med flere 
bogudgivelser professio-
nel indenfor trædrejnin-
gens kunst

Det vil i fremtiden blive nem-
mere at handle hos Den Fynske 
Trædrejer.

Per Froholdt er ved at oprette 
en netbutik som skal indeholde 
gode tilbud på trækunst fra hans 
store produktion af trætøj til ga-
ver  blandt andet fade, bowler, 

bordlamper, lysestager og ægge-
bægre m.m. Men der vil også i et 
vist omfang være halvfabrikater 
som kan gøres færdige på den 
hjemlige drejebænk.

Min hjemmeside er i øjeblikket 
under ny opbygning til at rum-
me den nye netbutik, siger Per 
Froholdt, der er uddannet træd-
rejer og som har flere aktiviteter 
undervejs.

Den Fynske Trædrejer har sit 
eget større værksted med ma-
skiner, og det er fremadrettet 

meningen, at han vil åbne sit 
værksted for folk, der arbejder 
både som fritidsdrejer eller som 
prof. - med faget, så man her kan 
komme ind og arbejde med egne 
projekter, og udnytte den gode 
maskinpark er på lejeplan. Det 
er ikke meningen at jeg skal un-
dervise på værkstedet. Men jeg 
giver gerne en hånd med fra min 
erfaring i trædrejning, men pri-
mært skal folk arbejde selvstæn-
digt med deres projekter.
 
Per Froholdt har også været ak-
tiv på den skrivende side, og har 

Den Fynske Trædrejer, Vestre Havnevej 23, 5400 Bogense, Tlf. + 45 64 74 11 80, per@froholdt.dk / www.froholdt.dk 



bensen Nielsen. Jeg byder ind på 
den slags opgaver i samarbejde 
med en gruppe af andre hånd-
værksfirmaer, der interesserer 
sig for det gamle håndværk.

De folk, jeg har ansat, skal være 
interesseret i den slags arbejde, 
have viden om det og den rigtige 
indstilling, der bl.a. tæller tål-
modighed, og den indstilling har 
de godt 10 ansatte i mit firma.

Løser alle opgaver
Men vi har selvfølgelig også 
mange andre opgaver. Vi klarer 
alle opgaver, små og store, og da 
jeg også er autoriseret kloakme-
ster, kan vi også løse den slags 
opgaver. Vi har en stor, fast kun-
dekreds i det sydfynske, og vores 
kunder ved, at vi leverer kvali-
tet. Vi påtager os ikke at opføre 
typehuse, men et godt, arkitekt-
tegnet hus går vi gerne i gang 
med, og så er der jo alle mulige 
større og mindre opgaver, som vi 
løser for vores kunder. Og der er 
plads til flere kunder, siger Lars 
Esbensen Nielsen.
Interesserede kan følge med i 
firmaets projekter på facebook - 
www.facebook.com/esbensenn

For knap to år siden gik 
arbejdet i gang med 
at restaurere Svend-
borgs næstældste hus, 
Kullinggade 6A, også 
kendt som ”Helges Hus”, 
opført i sidste halvdel 
af 1600-tallet og fredet 
i 1995. Nu er restaure-
ringen til en pris af godt 
seks millioner kr. ved at 
være slut. 

Murermester Lars Esbensen 
Nielsen har afsluttet den store 
del af arbejdet, som hans firma 
har stået for, og han og hans 
medarbejdere kan nu med stolt-
hed betragte det totalt restaure-
rede hus, der i grundplan er 64 
kvadratmeter. Huset ejes af Lars 
Klitgaard, der købte det af gulv-
lægger Helge Petersen i 2003 ef-
ter at det havde været i slægtens 
eje i 140 år. Pengene til restaure-
ringen kommer fra Lars Klitga-
ard selv samt kulturstyrelsen og 
kommunen. 

Pillet ned og nummereret
Vi startede i maj 2015 med at 

pille huset ned sten for sten, og 
alt blev nummeret, så de dele, 
der ikke var helt ødelagt, kunne 
placeres på samme sted igen, 
fortæller Lars Esbensen Nielsen, 
der driver sin virksomhed som 
fjerde generation fra bopælen i 
Bjerreby på Taasinge. Med spe-
ciale i restaurering af bevarings-
værdige bygninger.

Grundig pilotering
Da nedtagningen af huset var 
gjort, blev der boret 20 brønd-
fundamenter i 12 meters dybde, 
så vi derefter kunne støbe en be-
tonplade oven på pillerne. Hele 
området ved Kullinggade er jo 
gammel havbund, og derfor er 
en grundig pilotering nødvendig. 
Vi havde af kulturstyrelsen fået 
lov til at hæve fundamentet lidt, 
så huset er bedre beskyttet mod 
oversvømmelser.

Kampesten genplaceret
Derefter kunne vi placere de sto-
re kampesten, vi havde fjernet, 
oven på betonpladen, og oven 
på stenene kom så remmen, in-
den vi kunne gå i gang med at 
genopføre huset. Mange af mur-
stenene kunne genbruges, og vi 
supplerede så med overskud, vi 
havde fra et tidligere, lignende 
projekt, hvor stenene er lavet på 

gammeldags maner. Af bjælker-
ne har tømrerne så genbrugt så 
meget som muligt og skaret nye 
stykker ind efter behov.

Flot hvid skorsten
Skorstenen var lidt speciel, da 
den er meget stor i forhold til hu-
sets størrelse, men vi har bygget 
den op igen, så den står præcist 
som før og kalket hvid. Indven-
digt er væggene forsynet med 
rørvæg, og så er der pudset uden 
på. Taget er selvfølgelig af tegl, 
og udvendigt er murene blevet 
kalket efter en gammel opskrift 
og i samme farver som før, for-
tæller Lars Esbensen Nielsen.

Restaureringsarbejde
Lars Esbensen Nielsen er fjerde 
generation i firmaet, som går helt 
tilbage til 1878, og Lars har haft 
fornøjelsen af at arbejde sammen 
med både sin bedstefar og sin far 
og har arvet deres kærlighed til 
restaureringsarbejde og de gam-
le håndværksteknikker.

I de seneste år har vi bl.a. arbej-
det med at restaurere vandmøl-
len ved Brahetrolleborg, Fraug-
de Kirke, Kværndrup Kirke og 
senest ”Helges Hus”, hvor jeg har 
haft tre-fire mand i gang det me-
ste af tiden, fortæller Lars Es-

Murermester Lars Esbensen Nielsen – Bjerrebyvej 94 – Bjerreby – 5700 Svendborg 
Tlf.: 6254 1390 – Mobil: 4025 2091 – lars@esben.dk – www.esben.dk

MURERMESTER STOLT AF 
SMUKT RENOVERET ”HELGES HUS”
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udvalg af japanske kokkeknive 
af høj kvalitet. Line er ekspert 
i knive og tilbyder også slibning 
af knive. Det foregår i butikken 
fra dag til dag. De seneste halv-
andet år har Line Fischer slebet 
over 1000 almindelige køkken-
knive i sit baglokale i Korsgade. 

I samarbejde med en lokal skær-
sliber tilbyder Køkkenfreak også 
slibning af sakse, brødknive, 
specielle kødhakkere, rundknive 
med mere. Man skal bare kom-
me ind og aflevere det i butikken 
i Korsgade 12 i Svendborg.

Line Fischers hobby blev 
hendes erhverv, da hun 
opdagede, at Fyn ikke 
havde en specialbutik 
med køkkengrej og ba-
geudstyr. Køkkenfreak i 
Svendborg har alt til den 
kræsne madlavningsen-
tusiast.

 

Køkkenudstyr med  
lang holdbarhed
For det første har butikken 
udstyr til madlavning. Det er 

håndredskaber, gryder og jern- 
og støbejernspander. Alene in-
den for stegepander har butik-
ken over 15 forskellige slags og 
størrelser.

”Folk er trætte af pander med 
non-stick belægning, som går 
i stykker efter et par år. De vil 
gerne have noget, som holder og 
som virkelig kan stege bøfferne. 
Behandler man en jernpande 
godt, vil den tjene dig i mange 
år,” forklarer Line Fischer.

Den Store Bagedyst  
inspirerer fynboerne
Den hyggelige butik i Korsgade 
har også bageudstyr til både piz-

za, brød og kager. Det er rugbrøds-
forme, pizzasten, tærteforme, 
bageforme, silikoneforme, mous-
sejernringe og et hav af tyller. 

”Jeg kan mærke, at mange bli-
ver inspireret af tv-programmet 
»Den Store Bagedyst«, og hvis 
kagen eller desserten skal lyk-
kes, så er man godt hjulpet på 
vej ved at have det rette udstyr,” 
siger Line Fischer.

Japanske knive og  
fynsk slibning
Line Fischer er magister i ja-
pansk, og i Japan blev hendes 
interesse for mad vakt. Butik-
ken fører derfor også et stort 

Den Fynske Trædrejer 
VIL ÅBNE NETBUTIK MED EGENE PRODUKTER

allerede udgivet 2 bøger og en 
dvd om trædrejning. Det har væ-
ret populære bøger, hvor nr. 1 nu 
er i tredje oplag og nr. 2 i andet 
oplag til april.

Bøgerne er lærebøger, der på en 
meget jordnær måde føres læ-
seren gennem trædrejningens 
kringelkroge.

Bog nr. 3 er på vej, og den forven-
tes at udkomme til efteråret.

Per Froholdt er med flere 
bogudgivelser professio-
nel indenfor trædrejnin-
gens kunst

Det vil i fremtiden blive nem-
mere at handle hos Den Fynske 
Trædrejer.

Per Froholdt er ved at oprette 
en netbutik som skal indeholde 
gode tilbud på trækunst fra hans 
store produktion af trætøj til ga-
ver  blandt andet fade, bowler, 

bordlamper, lysestager og ægge-
bægre m.m. Men der vil også i et 
vist omfang være halvfabrikater 
som kan gøres færdige på den 
hjemlige drejebænk.

Min hjemmeside er i øjeblikket 
under ny opbygning til at rum-
me den nye netbutik, siger Per 
Froholdt, der er uddannet træd-
rejer og som har flere aktiviteter 
undervejs.

Den Fynske Trædrejer har sit 
eget større værksted med ma-
skiner, og det er fremadrettet 

meningen, at han vil åbne sit 
værksted for folk, der arbejder 
både som fritidsdrejer eller som 
prof. - med faget, så man her kan 
komme ind og arbejde med egne 
projekter, og udnytte den gode 
maskinpark er på lejeplan. Det 
er ikke meningen at jeg skal un-
dervise på værkstedet. Men jeg 
giver gerne en hånd med fra min 
erfaring i trædrejning, men pri-
mært skal folk arbejde selvstæn-
digt med deres projekter.
 
Per Froholdt har også været ak-
tiv på den skrivende side, og har 

Den Fynske Trædrejer, Vestre Havnevej 23, 5400 Bogense, Tlf. + 45 64 74 11 80, per@froholdt.dk / www.froholdt.dk 
 25



ET SUNDT INDEKLIMA
En flot og lækker maling
”Silikatmaling er et æstetisk flot, 
mat og diffusionsåbent produkt, 
som binder på de fleste overfla-
detyper, og kan anbefales, når 
man vægter et sund og behage-
ligt indeklima. Malingens åbne 
struktur og høje alkalitet regu-
lerer rumfugten, giver et tørt og 
sundt indeklima og modvirker 
mug- og skimmeldannelse.
Sidst men ikke mindst kan 
KEIM silikatmaling ikke 
brænde og afgiver ingen giftige 
dampe. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte firmaet 
for mere detaljeret info”, slutter 
Magnus Kastberg.

Det svendborgensiske 
malerfirma, Master 
Malerservice, løser alle 
malerfagets opgaver fra 
kælder til kvist, udendørs 
som indendørs. Både 
håndværks- og materiale-
mæssigt har firmaet stort 
fokus på kvalitet, sund-
hed og bæredygtighed 

”Master Malerservice bygger på 
faglig viden og erfaring”, fortæl-
ler malermester Magnus Kast-
berg. ”Jeg er 46 år, har arbejdet 
i faget, siden jeg var 16. Jeg er 
uddannet maler i mit hjemland, 
Sverige og uddannet friskolelæ-
rer her i Danmark – en kombi-
nation der giver mulighed for 
et lidt anderledes perspektiv på 
faget og dets udviklingsmulig-
heder. Firmaet drives som en-
keltmandsvirksomhed, og jeg 
samarbejder fast med forskellige 
lokale håndværksmestre. Kun-
dekredsen omfatter både privat- 
og erhvervskunder, mest på Fyn, 
men også i resten af landet”.

Allergivenlig silikatmaling 
til fornuftig pris
”Det er en udbredt myte, at si-
likatmaling er en dyr løsning, 
men det passer ikke” fortsæt-
ter Magnus Kastberg. ”Master 
Malerservice anvender silikat-

maling til både udendørs og in-
dendørs brug fra firmaet KEIM 
Scandinavia A/S, som uden at 
gå på kompromis med kvalite-
ten findes på forskellige prisni-
veauer. Med KEIM silikatma-
ling får kunderne kvalitet, og 
et dokumenteret allergi- og mil-
jøvenligt produkt helt uden ska-
delige tilsætningsstoffer. KEIM 
silikatfarve består af sten arten 
kvarts, vand, potaske og uorga-
niske (ikke kemiske) farvepig-
menter som ikke falmer. KEIM 
har de reneste silikatfarver på 
markedet og er den som fås i flest 
farvenuancer”.

Master Malerservice
v./ Magnus Kastberg
Skovsbovej 366, Egense
5700 Svendborg
Tlf.: 24 45 18 38
mastermalerservice@gmail.com

Varmepumper  
& Klimaanlæg

Dejlige “varmedage” året rundt
... og ingen bekymringer om regning og miljø

 INVERTER
STYRING

EFFEKTIV 
NED TIL 
-25° C

WI-FI
SPAR 
OP TIL
75 %

Ekstrem lydsvag

Brugervenlig betjening
 

Flot design

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig 
 

Ready

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT
- og ingen bekymringer om regning og miljø

✔  Ekstrem lydsvag kun 21 dB
✔  Brugervenlig betjening
✔  Flot design
✔  Driftsikker med lang levetid
✔  Miljøvenlig
✔  Styring via Wi-Fi eller sim-kort

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

VI TILBYDER OGSÅ:
✔  El-installation
✔  Varmepumper
✔  Ventilation
✔  Automation
✔  Antenne anlæg
✔  Video overvågning

✔  Hårde hvidevarer
✔  Tyverialarm
✔  Køleservice
✔  Klima-anlæg
✔  Solarventi
✔  Solceller

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret  
varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og 
dit brugsvand året rundt. (Kan anvendes både med 
radiator og/eller gulvvarme.)

Kan anvendes til poolopvarmning om kan tilsluttes 
(kombineres med) ekstern olie- og gaskedel samt 
solpanaler.  

Ring XX XX XX XX
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JGS Automatic 

VARMEPUMPER
www.fujitsu-varmepumpe.dk

- specielt udviklet til det nordiske klima

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder 
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

Fujitsu luft-til-luft varmepumpe
- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
 

Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale 
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din 
helårs- eller fritidsbolig.

FRA
XX.XXX,-
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*skal monteres af

en KMO certificeret
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5  år

TOTA L G A R A N TI

 

 

Selvfølgelig !

ADRESSE |  POSTNR. + BY  |  Tlf. XX XX XX XX

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

Abildvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72
Mail: info@simonrisbjerg.dk
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Fujitsu luft til luft varmepumpe
Op til 8,9 kW varmeeffekt
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion
- Low-Noise og power-/boost-funktion
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør) 

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
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- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget



det offentlige og erhverv som 
kunder, så vi klarer os godt i 
både op- og nedgangstider, for-
tæller Kenneth Kaysen.

Godt for firmaet er også medar-
bejdernes trofasthed. Mange har 
været i firmaet i 15 år eller mere, 
og det sikrer, at opgaverne løses 
glidende og i den kvalitet, som 
GK Kaysen gerne vil være kendt 
for at levere.

Tømrermester Kenneth 
Kaysen, Svendborg, har 
fået den spændende 
opgave at opføre en 
koncertsal for Ollerup 
Efterskole Musik & Sang

En koncertsal på 450 kvadrat-
meter med plads til 400 tilhørere 
- dét er en spændende opgave!

Tømrermester Kenneth Kaysen, 
der er eneejer af tømrerfirmaet 
GK Kaysen i Svendborg, er både 
stolt over og glad for at have fået 
hovedentreprisen på den 12 mil-
lioner kroner dyre sal, der er 
ved at blive opført ved Ollerup 
Efterskole Musik & Sang. Med 
moms er det 15 millioner kroner. 
Arbejdet blev påbegyndt i okto-
ber 2016, og koncertsalen vil stå 
færdig i juli 2017, så den er klar 
til det ny skoleår.

Som en sort kube
Arbejdet med salen er en læk-
kerbisken for et tømrerfirma 
med ambitioner:

Der skal være en sal på 450 kva-
dratmeter, en foyer med ankom-
stområde, en scene, en garde-
robe og toiletter. Inde i salen er 
der meget fokus på akustikken, 
hvorfor der monteres akustiske 
elementer på vægge og lofter, 
og ventilationsanlægget er sær-
ligt støjsvagt, så der kan spilles 
klassiske koncerter. Der kom-
mer også en omfattende AV-løs-
ning, fortæller Kenneth Kaysen.

Det er absolut en spændende 
opgave. Det bliver en hal med 
udvendig sort skiferbeklædning  
- som en sort kube. Og foyeren 
er formet som et flygel. Vi synes, 
det er lidt sjovere end bare at 
sætte en masse betonelementer 
op. Vi får lov at lave det meste 
som tømrerarbejde, fortæller 
han.

Otte af firmaets 35 ansatte er for 
tiden på opgaven i Ollerup.

Travlt firma
Koncertsalen er langt fra det 
eneste, de 28 svende og de syv 
lærlinge er i gang med lige nu. 
GK Kaysen er et travlt firma. 

Det er gået støt fremad siden 
2015, og på det seneste har fir-
maet renoveret to af CAMA-
kollegiernes ejendomme: Tre 
Roser og Ørkildgården. Det er 
også en ordre til 24 millioner 
kroner uden moms. Desuden er 
GK Kaysen i gang med et om- og 
tilbygning på Ringe Kost- og Re-
alskole og skal snart i gang med 
opførelse af en ny juniorklub på 
Nymarkskolen i Svendborg.

Vi har heldigvis både private, 

GK Kaysen

Ørbækvej 113
5700 Svendborg
Tlf 62 21 08 62
Kenneth Kaysen, tømrermester

GK KAYSEN OPFØRER KONCERTSAL

ET SUNDT INDEKLIMA
En flot og lækker maling
”Silikatmaling er et æstetisk flot, 
mat og diffusionsåbent produkt, 
som binder på de fleste overfla-
detyper, og kan anbefales, når 
man vægter et sund og behage-
ligt indeklima. Malingens åbne 
struktur og høje alkalitet regu-
lerer rumfugten, giver et tørt og 
sundt indeklima og modvirker 
mug- og skimmeldannelse.
Sidst men ikke mindst kan 
KEIM silikatmaling ikke 
brænde og afgiver ingen giftige 
dampe. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte firmaet 
for mere detaljeret info”, slutter 
Magnus Kastberg.

Det svendborgensiske 
malerfirma, Master 
Malerservice, løser alle 
malerfagets opgaver fra 
kælder til kvist, udendørs 
som indendørs. Både 
håndværks- og materiale-
mæssigt har firmaet stort 
fokus på kvalitet, sund-
hed og bæredygtighed 

”Master Malerservice bygger på 
faglig viden og erfaring”, fortæl-
ler malermester Magnus Kast-
berg. ”Jeg er 46 år, har arbejdet 
i faget, siden jeg var 16. Jeg er 
uddannet maler i mit hjemland, 
Sverige og uddannet friskolelæ-
rer her i Danmark – en kombi-
nation der giver mulighed for 
et lidt anderledes perspektiv på 
faget og dets udviklingsmulig-
heder. Firmaet drives som en-
keltmandsvirksomhed, og jeg 
samarbejder fast med forskellige 
lokale håndværksmestre. Kun-
dekredsen omfatter både privat- 
og erhvervskunder, mest på Fyn, 
men også i resten af landet”.

Allergivenlig silikatmaling 
til fornuftig pris
”Det er en udbredt myte, at si-
likatmaling er en dyr løsning, 
men det passer ikke” fortsæt-
ter Magnus Kastberg. ”Master 
Malerservice anvender silikat-

maling til både udendørs og in-
dendørs brug fra firmaet KEIM 
Scandinavia A/S, som uden at 
gå på kompromis med kvalite-
ten findes på forskellige prisni-
veauer. Med KEIM silikatma-
ling får kunderne kvalitet, og 
et dokumenteret allergi- og mil-
jøvenligt produkt helt uden ska-
delige tilsætningsstoffer. KEIM 
silikatfarve består af sten arten 
kvarts, vand, potaske og uorga-
niske (ikke kemiske) farvepig-
menter som ikke falmer. KEIM 
har de reneste silikatfarver på 
markedet og er den som fås i flest 
farvenuancer”.

Master Malerservice
v./ Magnus Kastberg
Skovsbovej 366, Egense
5700 Svendborg
Tlf.: 24 45 18 38
mastermalerservice@gmail.com
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VVS EN GROS I SVENDBORG:

Kodeordene er 
professionel vejledning
For indehaveren af VVS EN 
GROS i Svendborg, Steffen Lar-
sen Smidt, er flere parametre 
vigtige, når kunder skal vejledes 
om de helt rigtige VVS-produk-
ter.
--Vi har et stort salg til såvel 
fagfolk som private. Og i hver 
handel lægger mit uddannede 
personale og jeg meget vægt på, 
at rådgivningen er professionel.  
Det gør sig gældende i alt lige fra 
valg af det enkelte produkt til 
eksempelvis mere komplicerede 
helhedsløsninger, siger Steffen 
Larsen Smidt, der har mere end 
15 års erfaring med vvs-vejled-
ninger. 
--For os handler vejledning også 
om, at vi kun præsentere kun-
derne for de absolut bedste pro-

dukter. Vi fører kun mærkevarer 
og kvalitetsprodukter, under-
streger han.
VVS EN GROS’ mangeårige vir-
ke i Svendborg betyder også, at 
virksomheden har et stort net-
værk blandt fagfolk.
--Vi har mange rigtigt gode sam-
arbejdspartnere, som vores pri-
vate kunder også kan få glæde 
af, hvis de står og mangler en 
fagmand.  Eksempelvis blandt 
smede og VVS-installatører, si-
ger Steffen Larsen Smidt, der 
samtidig understreger, at hans 
forretning – trods navnet – i dag 
har mange privat- kunder.
-Uanset om du er fagmand eller 
privatkunde går du altid efter 
den bedste vejledning. Og den 
tror vi på, vi giver….
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NYTÆNKENDE OG KVALITETSBEVIDST
saltning. I relation til vores pri-
vatkunder fordeler opgaverne sig 
typisk på udgravning til huse, 
fjernelse af hække og træstubbe 
samt etablering af indkørsler 
m.v. Netop nu er vi i gang med 
et større projekt for TC Anlæg 
omkring en genbrugsplads på 
Hindsholmvej i Kerteminde 
Kommune. Her varetager vi en 
lang række opgaver – blandt 
andet afretning til veje, el, vand 
og brønde. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte FJ En-
treprenør for mere info om de 
mange spændende muligheder, 
vi har at byde på”, slutter Frank 
Jensen.

Det odenseanske entre-
prenørfirma har mange 
års erfaring, når det 
gælder kompetent og 
kundevenlig løsning af 
de mange opgaver, faget 
byder på – kloak, beton, 
fundament, nedbryd-
ning, belægning og 
anlægsarbejde

”FJ Entreprenør bruger de bed-
ste og mest moderne teknikker 
og maskiner på markedet. Hvad 
vores faglige kerneområder an-
går, har vi stort fokus på alle 

former for entreprenørarbejde. 
Omkring større opgaver sam-
arbejder firmaet med et etable-
ret netværk af dygtige, lokale 
håndværksmestre i alle fag. Vi 
kan tilbyde optimale løsninger 
indenfor entreprenørarbejde og 
transport – alt sammen til for-
nuftige priser”, fortæller indeha-
ver Frank Jensen. ”På maskin-
fronten er jeg den første danske 
entreprenør, som har investeret 
i den nyudviklede WALDUNG 
kærre, der er indregistreret til 
kørsel på offentlig vej. Kærren 
er ideel til materialetransport – 
herunder grus til anlægsopgaver 
og gravning af kloaker. Til fordel 
for kunderne speedes opgaveløs-
ningen op, uden det går ud over 

arbejdets kvalitet. Blandt fir-
maets øvrige nyanskaffelser er 
et OPTIMAS afretterblad med 
ultralyd, maskinsensor og GPS-
styring. FJ Entreprenør er på 
forkant med fremtidens entre-
prenørgrej.” 

Store og små opgaver
”FJ Entreprenør servicerer en 
bred kreds erhvervskunder og 
private fra hele Fyn. Størstede-
len af opgaverne løses som un-
derentrepriser i forhold til større 
aktører i branchen. Resten forde-
ler sig på klassisk jord og kloak-
arbejde, etablering af markdræn 
samt nedbrydning. Hertil kom-
mer pasning og vedligeholdelse 
af markveje samt snerydning og 

FJ Entreprenør  v./ Frank Jensen  Sanderumgårdvej 31  5220 Odense SØ  Tlf.: 61 27 10 70  frank@fj-entreprenoer.dk  www.fj-entreprenoer.dk

entreprenør



 

Luxaflex er markedsledende i Scandinavien bl.a. indenfor 
lamelgardiner (billedet th.), plisségardiner (billedet neden-
for) og rullegardiner (billedet nedenfor th.) 

Deres gardiner er velegnede til såvel private hjem som 
virksomheder, og så yder de 5 års produktgaranti. 

Du er velkommen i vores flotte inspirerende butik og se 
vores nye idéskabende experience shop fra Luxaflex.  

Tag målene af dine vinduer med, og vi kan vise hvordan 
dit valg vil se ud og dermed sikre dig, at du får præcis det 
du ønsker dig. 

Hvis du virkelig vil forkæle dig selv, kan mange af      
Luxaflex’s gardiner fås motoriseret. 

 

Henrik, Michael, Arne og Jens sikrer dig faglig kompetent  
rådgivning og vejledning på baggrund af deres over 90 
års samlede erfaring. 

Vi har erfaring fra skoler, institutioner, hoteller, detail-
butikker, kontormiljøer, produktionsvirksomheder, 
investeringsejendomme m.m. 
 
Det betyder for dig, du får  
 professionelt uddannede fagfolk til rådgivning,  
 2 års reklamationsret, 
 Gratis opmåling, 
 De kommer til tiden og med det produkt du har 

bestilt. 
 
Herudover får du en god service leveret med et smil. 
 
Dine børn er mere end velkomne i vores legeland, farve-
ladeland og børnebio. 
 
Mens du går rundt i butikken og bliver inspireret byder 
vi på friskbygget kaffe, caffe late, varm kakao og lidt til 
den søde tand.  
 
Mød os på Forårs Messen søndag den 9. april fra kl. 
10:00 til 17:00 hos Terminalen på Bygmestervej 25 i  
Ringe. 
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ENERGI-OPTIMERING VINDER 
FREM PÅ ALLE FRONTER

hen ad vejen fjerne de dårlige 
produkter, men alle vil på sigt 
kunne spare ved at købe ener-
givenlige produkter. Måske fin-
der politikerne på at lokke med 
belønninger for at sætte endnu 
mere skub i overgangen til ener-
givenlige produkter, også inden 
for ventilation og opvarmning, 
siger Kaj Recke.

Der er penge at spare, og 
det er godt for miljøet. 
Energi-optimering vinder 
frem, både fordi det går op 
for stadig flere, at det  kan 
betale sig, og fordi myn-
dighederne presser på.

Vi kan mærke, at energi-optime-
ring er i høj kurs, fortæller in-
dehaver af Recke-El ApS i Sten-
strup, Kaj Recke, der i samme 
bygning har installationsfirma-
et og en butik med salg af hårde 
hvidevarer, lamper m.m.

Halogenpærer og glødelamper er 
blevet forbudt og vil være væk 
ved udgangen af i år. De gam-
meldags lavenergipærer findes 

jo stadig, men de er blevet over-
halet indenom af de langt bedre 
LED-pærer.

LED af høj kvalitet
LED er i dag af meget høj kva-
litet og med en meget lang leve-
tid. De er det rigtige valg, når 
det gælder hjemmet, kontorer, 
virksomheder, skoler og andre 
institutioner, haller m.m. hvor 
der skal bruges lysstofrør.

Således har vi netop sat nyt 
LED-lys op på Issø Skolen i Kir-
keby med et centralt styrings-
system og i hvert rum følere, 
der automatisk tænder og sluk-
ker lyset ved bevægelse. Der er 

jo ikke pedeller på de 
enkelte skoler  mere, så 
der er mange penge at 
spare ved, at lys kun er 
tændt, når der er behov 
for det.

Lige så godt lys  
som glødepærer
LED var ikke så gode 
i starten, fortsætter 
Kaj Recke, men i dag 
giver de lige så godt lys som glø-
depærer, og da mange lysanlæg 
er slidt op, er det naturligt og 
nu også nødvendigt at skifte til 
LED.

Der stilles også stadig større 
krav til energieffektivitet for 
hårde hvidevarer som vaskema-
skiner og  støvsugere. Det vil 
tvinge os alle til at købe ener-
givenlige maskiner som dem, vi 
har stående i butikken. Det vil 
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Hos AMU-Fyn ønsker vi at 
bidrage til et godt match 
mellem kompetencer og fyn-
ske virksomheders behov 
for dygtige medarbejdere. 
Løsningen er mål rettede og 
skræddersyede kursusfor-
løb og efteruddanelse, der 
giver nye muligheder – både 
til medarbejder og virksom-
hed.

Navnet AMU er en forkortelse af 
ArbejdsMarkedsUddannelser, og 
det er en ret præcis beskrivelse af 
aktiviteterne hos AMU-Fyn: Vi 
leve rer uddannelser og kurser, der 
er målrettet til arbejdsmarkedet. Til 
den aktuelle situation – og i forhold 
til, at der løbende opstår behov for 
nye og andre kompetencer.

Vi har specialiseret os i at uddanne 
voksne ufaglærte. Det gælder både 
ledige og dem, der allerede er på ar-
bejdsmarkedet, så de står stærkere 
rent fagligt – og så de kommer med 
nye og friske kompetencer, der kan 
gøre en forskel hos de fynske virk-
somheder.

AMU-Fyn tilbyder desuden rele-
vant efteruddannelse af medarbej-
dere, så de kan udføre nye opgaver 
eller er opdaterede i forhold til cer-
tificeringer, godkendelser osv. Det 
gør vi på områder som transport, 
lager, bygge/anlæg, metalindu-
strien, service fagene og IT.

Har du brugt dit AER-bidrag?

Afholder du dig fra at sende dine 
medarbejdere på efteruddannelse, 
fordi du tænker, at omkostningerne 
bliver for høje?

AMU-Fyn har en god nyhed til 
dig: Der er allerede betalt for efter-
uddannelsen!

Alle AMU-kurser og uddan nelser 
hos AMU-Fyn giver nemlig din 
virksomhed ret til at få VEU-godt-
gørelse fra de midler, som offentlige 
og private arbejdsgivere betaler til 
AER.

På amu-fyn.dk (under menupunk-
tet AMU KURSER) kan du læse 
meget mere om deltagerbetaling, 
løntabsgodtgørelse (VEU-godt-
gørelse), for højtuddannede og 
øvrige krav for at deltage på AMU-
kurser. 

Her kan du også se hele paletten af 
AMU-kurser, som du og dine med-
arbejdere kan benytte sig af, når der 
er brug for nye kompetencer og nye 
muligheder.

Vores dygtige konsulenter 
k ig ger  gerne forbi

Har du en gruppe af medarbejdere, 
du gerne vil have på AMU-kurser, 
så kigger vores dygtige konsulenter 
gerne forbi og guider dig til den helt 
rette løsning.

Den kan både omfatte nogle af de 
mange kurser, vi allerede tilbyder – 
eller i en ny kombination, der helt 
præcist matcher behovet i din virk-
somhed.

Kontakt AMU-Fyn på 6613 6670, 
hvis du vil vide mere – eller vil i 
kontakt med en af vores konsu-
lenter.

Vi uddanner folk til nye muligheder - i fynske virksomheder

www.amu-fyn.dk



Det koster kun ganske lidt at få 
foretaget en fugtighedsmåling, 
siger Kim Sønderlyng, der har 
mange års erfaring i tagdæk-
ning. Luftfugtighed har fore-
komme i etageadskillelser, i tag-
værk og i kældre.

Han ejer HP-Tag ApS i Kværn-
drup, og han og partneren Kir-
sten Hermann har på Teknolo-
gisk Institut gennemgået kursus 
i kortlægning og rapportering af 
fugt- og skimmel forekomster.

Er man husejer eller håndvær-
ker, så er det en god ide at få en 
uvildig rådgivning, som kan af-
dække skjult fugtighed i bygnin-
ger. Det kan se i forbindelse med 
overvejelser om efterisolering, 
siger Kim Sønderlyng. 

Find kilderne til  
råd og svamp
Skimmelsvampe kan forekomme 

uden at man umiddelbart kan se 
det. Svampeangreb kan udvikle 
sig katastrofalt i tætte og skjulte 
bygningsdele. De kan forårsage 
råd i træværk og er kostbare at 
udbedre. De er også sundheds-
skadelige og kan være allergif-
remkaldende.   

Kim Sønderlyng peger på, at det 
er ekstra vigtigt, at man fore-
bygger fugt- og skimmelskader 
ved renoveringer.

Der, hvor det virkelig kan betale 
sig at få kortlagt kilderne til 
fugt- og rådskader, er ved ældre 
byggeri, hvor man ved isolering 
bogstaveligt pakker bygningen 
ind.

Det gælder naturligvis også ved 
nybyggeri, men det ved byg-
ningshåndværkere også godt. 
Det, HP-Tag tilbyder, er en helt 
uvildig undersøgelse af en byg-

nings tilstand og en rapport, der 
kan pege på de risikofaktorer, 
der er for råd og skimmelsvamp.
- Det er ikke sikkert, at man hid-
til har været opmærksom på for-
holdene i den ikke isolerede eller 
mangelfuldt isolerede bygning, 
siger Kim Sønderlyng.

Rapport om fugtighed
De kurser, som Kirsten Her-
mann og Kim Sønderlyng har 
gennemgået, omfatter, hvordan 
fugtighed måles, og hvordan de 
forskellige angivelser af fugtig-
hed hænger sammen. Efter gen-
nemgange af en bygning udar-
bejdes der en rapport.

Giver man sig som privatperson 
i kast med at efterisolere, eller 
er man håndværker og skal yde 
garanti på udført arbejde, er det 
betryggende at have en rapport 
at støtte sig til, før arbejdet udfø-
res, siger Kim Sønderlyng.

HP-TAG
Toftevej 7A
5771 Kværndrup
Tlf.: 62 63 19 58
Mobil: 21 77 65 76
salg@hp-tag.dk
www.hp-tag.dk

FUGTIGHEDSMÅLING KAN  
AFSLØRE RÅD OG SVAMP
Tage, murværk og kældre kan i både nye og gamle bygninger være fugtige. En 
fugtighedsmåling kan afdække problemerne, siger Kim Sønderlyng, HP-TAG i 
Kværndrup.

HP-TAGS  
TAGLØSNINGER

HP-TAG bygger på 30 års erfaring 
med tagløsninger med tagpap 
og folier. 

Listen over referencer er lang: 
HP-TAG har for nylig udført en 
tagentreprise med tagpap og 
listetækning for Boligselskabet 
Voreshjem A/S i Bullerup.

HP-TAG blev også valgt til tække 
en ny fløj til Børnehuset Damtof-
ten i Faaborg.

HP-Tag foretager gratis tagefter-
syn, hvor man undersøger den 
eksisterende tagpap, tagbelæg-
ning, tagafløb og gennemførin-
ger.

HP-TAG Garanti: Der ydes i byg-
gebranchen fem års garanti på 
udført arbejde og 15 år garanti 
på produkter, siger Kim Sønder-
lyng. Det er en garanti, vi kan 
leve op til i vores virksomhed 
for de arbejder, vi udfører, men 
her er grundlaget i forbindelse 
med tilbudsgivning også, at alle 
risikofaktorer er undersøgt og 
beskrevet.
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en funktionel arbejdsplads, der 
gør hverdagen lettere og weeken-
den sjovere med tryllerier i køk-
kenet til familie og venner, siger 
Erling Pedersen.

Dansk design og produktion
Invita er et dansk designet og 

For 30 år siden, marts 
1987, åbnede Erling Pe-
dersen en Invita-butik i 
Voldgade i Svendborg. Ti 
år senere solgte han den 
og åbnede en ny butik med 
Invitas kvalitetsprodukter 
og godt tænkte løsninger 
på Tagtækkervej i Odense 
tæt ved Rosengårdcentret. 

Det vil vi fejre med reception 
og andre arrangementer her i 
marts, fortæller Erling Peder-
sen.

Erling Pedersen og hans syv er-
farne og dygtige medarbejdere 
har travlt og får endnu mere 
travlt, så der skal ansættes flere 
i firmaet i den kommende tid.
Erling Pedersen er ikke i tvivl 
om, at Invitas succes især skyl-

des de værdier, som Invita byg-
ger på. 

Godt tænkte løsninger
Invitas DNA er: Godt tænkte 
løsninger – godt tænkte detaljer, 
design og kvalitet.

Hos Invita i Odense har vi en 
stab af medarbejdere, som har 
stor viden om de produkter, vi 
forhandler, og stor erfaring, si-
ger Erling Pedersen. Vores gen-
nemsnitlige anciennitet er 12 år 
i firmaet, og det betyder meget 
for kunderne, at de kan mærke, 
når de kommer her, at vi både 
ved, hvad vi har med at gøre og 
ikke mindst er meget ærlige om 
vores rådgivning til kunderne.

Stor viden og ærlig  
rådgivning
Det handler hos os ikke bare om 
at få solgt et køkken, men om at 
få solgt et køkken, som passer 
perfekt til den enkelte kunde. 

Vi kan mærke, at kunderne kan 
lide vores store, faglige viden, og 
at vi giver dem et ærligt modspil 
i rådgivningsprocessen.

Vi kan tilbyde et sortiment, som 
er det bredeste i markedet, så vi 
kan få sat et køkken op, som er 

produceret brand, som siden 
1974 har stået for personlige 
kvalitetsløsninger. Produktionen 
foregår i Ølgod, hvor der arbejder 
ca. 700 på fabrikken. Invita har 
21 butikker over hele Danmark 
med i alt ca. 120 medarbejdere. 
På Fyn er der kun butikken på 
Tagtækkervej i Odense, efter 
at butikken i Svendborg luk-
kede for nogle år siden. Invita i 
Odense betjener, når det gæl-
der individuelle totalløsninger 
omkring små og mellemstore 
renoveringsprojekter inden for 
køkken, bad og garderobe, en 
bredt sammensat kundekreds af 
byggefirmaer, håndværksmestre 
og entreprenører samt en række 
boligselskaber på Fyn og i Tre-
kantsområdet.

Funktionel køkkenbutik
Erling Pedersen gav den byg-
ning, han overtog i 1998 på Tag-
tækkervej, en overhaling, så den 
kom til at fremstå som en flot 
og funktionel køkkenbutik, der 
trækker kunder til fra hele Fyn. 
Butikken er på godt 600 kva-
dratmeter, og herfra dækker 
medarbejderne hele Fyn og 
Trekantsområdet med udgangs-
punkt i en stor og voksende base 

af trofaste privatkunder. Gen-
nem årene har man tilpasset sig 
skiftende tiders moderetninger 
og økonomiske vilkår, og det har 
gjort Invita Odense til en stærk 
samarbejdspartner, man kan 
stole på – også for erhvervslivet.

Invita har ramt plet
Vi kan se, at Invita har ramt 
plet med, at et Invita-køkken gør 
hverdagen nemmere og weeken-
den sjovere. I dag er et moderne 
køkken både et samtalekøkken 
og et madværksted, siger Erling 
Pedersen. Køkken-alrummet er 
så afgjort husets hjerte. Det er 
her, man samles. Det er her, man 
laver mad og spiser den, og det er 
også her, at gæsterne beværtes. 
Stuen kommer i anden række. 
En køkken-ø  med nogle sidde-
pladser omkring er i dag mere 
populært end nogensinde, siger 
Erling Pedersen.

Varme farver er i øvrigt på vej 
ind i vores køkkener igen. Det 
hele behøver ikke længere at 
være hvidt eller sort. Nye mate-
rialer og varme farver er med til 
at gøre køkkenet til et hyggeligt 
madværksted og opholdsrum, 
der smelter sammen med resten 

af boligen. Og selvfølgelig lægger 
Invita vægt på at bruge bære-
dygtigt træ.

Høj kunde-tilfredshed
Invita-kæden måler sine butik-
ker landet over på kundetil-
fredshed, og her scorer butikken 
i Odense meget højt år efter år.

Vi lever op til vores løfter om at 
levere vores kunder et velind-
rettet og gennemtænkt, dansk 
designet og produceret kvalitet-
skøkken, som gør hverdagen let-
tere og weekenden sjovere, siger 
Erling Pedersen.

Design der rykker
Vi udfordrer kundens ideer om 
design og løsninger, vi er meget 
kvalitetsbevidste og sætter en 
ære i at levere godt håndværk 
og produkter af høj, dansk kva-
litet. Invitas design er stilsikker 
og cool. Det er design, der ryk-
ker, og vi går langt for at sikre, 
at kunden får den helt rigtige 
løsning, og så holder vi, hvad vi 
lover og følger kunden og pro-
duktet hele vejen – og lidt læn-
gere, for efter et år kommer vi og 
laver et gratis service-tjek, siger 
Erling Pedersen.

Invita tager ansvar 
Vi tager ansvar for realiseringen 
af totalløsninger og varetager 
hele kundekontakten og står for 
hele processen. Vi samarbejder 
med en række dygtige firmaer, 
murere, tømrere, VVSere m.m., 
så kunden skal blot i samråd 
med os vælge sit køkken. Så kla-
rer vi resten.

Invita Odenses certificerede 
montører sørger for hele installa-
tionen, og der er fem års garanti 
på elementer og montering. 

Og så produceres alle køkken- 
og badmodeller på vores egen 
fabrik i Danmark, siger Erling 
Pedersen.

Invita Odense
Tagtækkervej 11
5230 Odense M
Tlf.: 6315 4800

odense@invita.dk
www.invita.dk

30 år med godt tænkte løsninger
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en funktionel arbejdsplads, der 
gør hverdagen lettere og weeken-
den sjovere med tryllerier i køk-
kenet til familie og venner, siger 
Erling Pedersen.

Dansk design og produktion
Invita er et dansk designet og 

For 30 år siden, marts 
1987, åbnede Erling Pe-
dersen en Invita-butik i 
Voldgade i Svendborg. Ti 
år senere solgte han den 
og åbnede en ny butik med 
Invitas kvalitetsprodukter 
og godt tænkte løsninger 
på Tagtækkervej i Odense 
tæt ved Rosengårdcentret. 

Det vil vi fejre med reception 
og andre arrangementer her i 
marts, fortæller Erling Peder-
sen.

Erling Pedersen og hans syv er-
farne og dygtige medarbejdere 
har travlt og får endnu mere 
travlt, så der skal ansættes flere 
i firmaet i den kommende tid.
Erling Pedersen er ikke i tvivl 
om, at Invitas succes især skyl-

des de værdier, som Invita byg-
ger på. 

Godt tænkte løsninger
Invitas DNA er: Godt tænkte 
løsninger – godt tænkte detaljer, 
design og kvalitet.

Hos Invita i Odense har vi en 
stab af medarbejdere, som har 
stor viden om de produkter, vi 
forhandler, og stor erfaring, si-
ger Erling Pedersen. Vores gen-
nemsnitlige anciennitet er 12 år 
i firmaet, og det betyder meget 
for kunderne, at de kan mærke, 
når de kommer her, at vi både 
ved, hvad vi har med at gøre og 
ikke mindst er meget ærlige om 
vores rådgivning til kunderne.

Stor viden og ærlig  
rådgivning
Det handler hos os ikke bare om 
at få solgt et køkken, men om at 
få solgt et køkken, som passer 
perfekt til den enkelte kunde. 

Vi kan mærke, at kunderne kan 
lide vores store, faglige viden, og 
at vi giver dem et ærligt modspil 
i rådgivningsprocessen.

Vi kan tilbyde et sortiment, som 
er det bredeste i markedet, så vi 
kan få sat et køkken op, som er 

produceret brand, som siden 
1974 har stået for personlige 
kvalitetsløsninger. Produktionen 
foregår i Ølgod, hvor der arbejder 
ca. 700 på fabrikken. Invita har 
21 butikker over hele Danmark 
med i alt ca. 120 medarbejdere. 
På Fyn er der kun butikken på 
Tagtækkervej i Odense, efter 
at butikken i Svendborg luk-
kede for nogle år siden. Invita i 
Odense betjener, når det gæl-
der individuelle totalløsninger 
omkring små og mellemstore 
renoveringsprojekter inden for 
køkken, bad og garderobe, en 
bredt sammensat kundekreds af 
byggefirmaer, håndværksmestre 
og entreprenører samt en række 
boligselskaber på Fyn og i Tre-
kantsområdet.

Funktionel køkkenbutik
Erling Pedersen gav den byg-
ning, han overtog i 1998 på Tag-
tækkervej, en overhaling, så den 
kom til at fremstå som en flot 
og funktionel køkkenbutik, der 
trækker kunder til fra hele Fyn. 
Butikken er på godt 600 kva-
dratmeter, og herfra dækker 
medarbejderne hele Fyn og 
Trekantsområdet med udgangs-
punkt i en stor og voksende base 

af trofaste privatkunder. Gen-
nem årene har man tilpasset sig 
skiftende tiders moderetninger 
og økonomiske vilkår, og det har 
gjort Invita Odense til en stærk 
samarbejdspartner, man kan 
stole på – også for erhvervslivet.

Invita har ramt plet
Vi kan se, at Invita har ramt 
plet med, at et Invita-køkken gør 
hverdagen nemmere og weeken-
den sjovere. I dag er et moderne 
køkken både et samtalekøkken 
og et madværksted, siger Erling 
Pedersen. Køkken-alrummet er 
så afgjort husets hjerte. Det er 
her, man samles. Det er her, man 
laver mad og spiser den, og det er 
også her, at gæsterne beværtes. 
Stuen kommer i anden række. 
En køkken-ø  med nogle sidde-
pladser omkring er i dag mere 
populært end nogensinde, siger 
Erling Pedersen.

Varme farver er i øvrigt på vej 
ind i vores køkkener igen. Det 
hele behøver ikke længere at 
være hvidt eller sort. Nye mate-
rialer og varme farver er med til 
at gøre køkkenet til et hyggeligt 
madværksted og opholdsrum, 
der smelter sammen med resten 

af boligen. Og selvfølgelig lægger 
Invita vægt på at bruge bære-
dygtigt træ.

Høj kunde-tilfredshed
Invita-kæden måler sine butik-
ker landet over på kundetil-
fredshed, og her scorer butikken 
i Odense meget højt år efter år.

Vi lever op til vores løfter om at 
levere vores kunder et velind-
rettet og gennemtænkt, dansk 
designet og produceret kvalitet-
skøkken, som gør hverdagen let-
tere og weekenden sjovere, siger 
Erling Pedersen.

Design der rykker
Vi udfordrer kundens ideer om 
design og løsninger, vi er meget 
kvalitetsbevidste og sætter en 
ære i at levere godt håndværk 
og produkter af høj, dansk kva-
litet. Invitas design er stilsikker 
og cool. Det er design, der ryk-
ker, og vi går langt for at sikre, 
at kunden får den helt rigtige 
løsning, og så holder vi, hvad vi 
lover og følger kunden og pro-
duktet hele vejen – og lidt læn-
gere, for efter et år kommer vi og 
laver et gratis service-tjek, siger 
Erling Pedersen.

Invita tager ansvar 
Vi tager ansvar for realiseringen 
af totalløsninger og varetager 
hele kundekontakten og står for 
hele processen. Vi samarbejder 
med en række dygtige firmaer, 
murere, tømrere, VVSere m.m., 
så kunden skal blot i samråd 
med os vælge sit køkken. Så kla-
rer vi resten.

Invita Odenses certificerede 
montører sørger for hele installa-
tionen, og der er fem års garanti 
på elementer og montering. 

Og så produceres alle køkken- 
og badmodeller på vores egen 
fabrik i Danmark, siger Erling 
Pedersen.

Invita Odense
Tagtækkervej 11
5230 Odense M
Tlf.: 6315 4800

odense@invita.dk
www.invita.dk
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VI HAR SKIFTET NAVN!

ISS Kloak- & Industriservice A/S / 
Holmdrup Kloakservice har ændret navn til Norva24

–  Vi er stadig de samme 
medarbejdere, flere af os med 
mere end 20 års erfaring.

–  Vi udfører stadig alle former for 
kloak, entreprenør samt spuler- & 
slamsugningsopgaver.

Den eneste forskel er nu , at vi er 
Nordens største leverandør af kloak- 
og industriserviceydelser.

Med mere end 500 medarbejdere og 
kollegaer, løser vi nu opgaver i hele 
Danmark og Norge.

Du kan læse mere om de services, 
som vi udfører på norva24.dk

Norva24 / afdeling Holmdrup
Skårupørevej 9-11 – 5881 Skårup
Tlf.: 62 23 12 08 – web. Norva.dk

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

EFFEKTIVE STØVSUGERE 
TIL BYGGERIET

01260 RONDA 2600 m/frontmundstykke
Dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på 
større arealer. Støvsugeren har stort Teflonbelagt 
kanalfilter og HEPA filter og bundtømning.

Vejl. pris kr. 16.800.-

Tilbud kr. 14.995.-
Alle priser er excl. moms
Tilbud gælder til d. 30/4 2017

01001 RONDA 200 Klasse H
Dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv i byg-
geriet. Godkendt i klasse H – fint og sundhedsfarligt 
støv. Stort Teflon belagt kanalfilter og HEPA filter. Ef-
fektiv til tilkobling af slibemaskiner f.eks. Girafslibere. 

Vejl. pris kr. 6375.-

Tilbud kr. 5.295.-

Køb dem direkte på:          

www.juhlp.dk Juhl P Salg og service Tlf. 20836101 – post@juhlp.dk
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Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
 35



Christian ś Haveservice har an-
skaffet eget maskinel til de fleste 
og gængse større opgaver, - og el-
lers lejer han udstyr til, hvis der 
f. eks. lige skal graves ud til en 
indkørsel.

Christian´s Haveservice, 
Svendborgvej 36, 

5762 Vester Skerninge,  
Tlf. 22 86 10 71,  

chra89@outlook.dk

Christian´s Haveservice 
klarer alt det udendørs 
arbejde

Det er nu godt et år siden, at 
Christian Andersen fik foden 
under eget firma, og det har 
han ikke fortrudt. Han driver 
Christian ś Haveservice som 
enkeltmandsfirma og hyrer 
mandskab efter behov og ellers 
samarbejder med andre aktører 
indenfor branchen, der omhand-
ler arbejde med almindelig ha-

veservice, træfældning, brolæg-
ning, beplantning og hvis der er 
nogen, der vil have nyt rullegræs 
– så klares det også. Christian ś 
Haveservice er med på alt hvad 
kunder kunne ønske at få lavet i 
forhold til have og anlæg
.
Det er gået fint, og jeg synes at 
jeg er kommet godt i gang, siger 
Christian Andersen. Jeg har nu 
også mange flere kunder som 
selv henvender sig for at få løst 
en eller flere opgaver. Det bety-
der også meget, at jeg er lokal og 

tæt på folk, - så jeg får mange 
lokale opgaver.

Mine opgaver er primært i det 
sydfynske område, der spæn-
der lige fra Faaborg og ned over 
Svendborg, - og det er hovedsa-
gelig private kunder. Men jeg 
har også opgaver for erhvervsli-
vet samt det offentlige, hvor vi i 
øvrigt lige har givet et tilbud på 
et større projekt, som vil blive 
udført i samarbejde med Brolæg-
ger Allan Vogn, hvor jeg i øvrigt 
tidligere har arbejdet i flere år.

Lokalt nyt firma  
kommet godt fra start

– alt i murerarbejde udføres

SYDFYNS MURER SERVICE

Vi tilbyder bl.a.
• Nyt tag

• Badeværelse
• Total entreprise

• Facaderenovering
• Nybygning - ombygning - tilbygning

Vi
 ta

ger hånd om dit hus

www.sydfynsmurer.dk
Hostrupsvænge 26, 5700 Svendborg

Mail: sydfynsmur@gmail.com
Tlf. 21 46 42 99

Vi går op i kvalitet og god service, 
så stil krav - det gør vi!
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Blikkenslager
Alt inden for tag,Tagrender og 

inddægninger om skorstene mm.

JEG TILBYDER

Kontakt mig her.
jens@vormarkblik.dk | tlf: 20 43 84 29

Konstruktioner
Stå konstruktioner
spær  Træ Søjler

Vej-Have Park arbejde
Lyddæmpende hegn 

Smed Blik Varme
Jordvarme fjernvarme,Eget

Impoteret HD pillefyr
brændefyr. etc.
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Farve X-perten.dk 
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk

– Bygningsmaling.
– Facademaling.
– Bådmaling.
– Gulvbehandling.
– Industrimaling.
– Tapeter og vægbeklædning.
– Tæpper og trægulve

RING TIL 62633014  
ELLER SKRIV TIL  
RINGE@FARVEXPERTEN.DK
1. Så kommer vi og måler op.
2. Finder løsningsmuligheder
3. Udarbejder et godt tilbud.
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Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk

JUBILÆUMS FEST
SPAR 30% I 30 DAGE*
PÅ JUBILÆUMS MODELLEN

Vi er i fest humør, og giver 30% på vores jubilæumsmodel i 30 dage*. 
Jubilæumsmodellen er den stilrene grebsløse Urban, som vi nu introducerer i eksklusiv egefiner. 
Så uanset om du vælger Urban i malet eller finer udgave sparer du 30%.

Kig ind i butikken til jubilæumsfest.

Vi fejrer 30 års jubilæum - med et kanon jubilæumstilbud 

*Rabatten gælder Invita producerede elementer ved køb af komplet køkken i perioden 10.03-10.04.2017. Rabatten gælder ikke
 bordplader, hvidevarer og montering, og den kan ikke kombineres med andre tilbud.

TRAVLE TIDER FOR BROLÆGGER
Nu vil entreprenøren så have os 
med til Jylland, hvis de er for få 
folk. Det er sjovere at være på 
hjemmebane, men vi tager det 
nok. Så må vi jo tage fire lange 
dage og nogle overnatninger, til-
føjer han.

Firma blev for stort
Før finanskrisen var Allan Vogn 
oppe på at have 8-10 mand.

Det var ikke sjovt. Jeg kunne 
ikke selv være med på noget. 
Heldigvis sagde konen stop. Nu 
kører det superfint, og vi glæder 
os til at lave indkørsler, terras-
ser, kantsten, fortove og meget 
mere for private, erhvervslivet 
og kommunen, slutter han.

Stor opgave på Schee-
lenborg Gods har åbnet 
døre for brolægger Allan 
Vogn, Svendborg

Det går godt for Svendborg-
brolæggeren Allan Vogn. Her 
i vinterperioden har han væ-
ret booket til at salte i fire bo-
lig- og industriområder i Tved 
og Svendborg, og i de næste tre 
måneder er der fyldt op med or-
drer til ham og hans to medar-
bejdere. Desuden blev en opgave 
med en pigstensbelægning på en 
stor gårdsplads på Scheelenborg 
Gods på Hindsholm ved Ker-
teminde løst så godt, at det har 
åbnet nye døre.

2.200 hvm med gamle sten
Allan Vogn og hans folk omlagde 
2.200 kvm. pigsten på godset. 
Det var fantastisk at få lov til 
at arbejde med det. Stenene har 
været med, fra godset blev opført 
i 1680, og de skulle lægges om. 
Det var en opgave på 100 dage. 
Det var en af den slags opgaver, 
som er spændende at begynde på 
- og gode at slutte, griner Allan 
Vogn, der har været selvstændig, 
siden han blev udlært fra Trio 
Enterprise i Odense i 2000.

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 85 80 47 · allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT
HÅNDVÆRK

HVERGANG..
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Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 85 80 47 · allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT
HÅNDVÆRK

HVERGANG..

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

Specialister i grønne tage

      Landsdækkende montering
      Mulighed for levering til selv-montering
      Stort udvalg af produkter og løsninger
      Mulighed for at købe hele døgnet via netbutik 
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Velkommen til  
Ovethi – Dansk Dæk Service

 ✓   Få en fordelagtig firmaaftale med  
eget login til vores B2B-shop.

 ✓   Se udvalget, lagerstatus og  
DIN pris med det samme.

 ✓   Bestil de nye dæk og få dem  
leveret eller monteret på et af vores 
12 dækcentre fordelt i hele landet.

 ✓   Kontakt Thomas Thinggaard,  
tht@ovethi.dk for firmaaftale  
og login.

Dæk • Fælge • Hjul til alle formål – ovethi.dk

FRISK FRUGT OG GRØNT TIL DET DANSKE MARKED

Kontakt gerne firmaet for et 
uforpligtende tilbud på snittede 
grønsager og/eller skåret frugt 
til dit firma, og de opfylder også 
individuelle ønsker til industri 
og storkøkkener.  

SNITGRØNT.dk tilbyder 
at levere frisksnittede 
grøntsager og skåret 
frugt

Det sydfynske firma SNIT-
GRØNT.dk med base i Stenstrup 
er et lille firma, som i mere end 
25 år har beskæftiget sig med 
frugt og grønt. De har altid lagt 
stor vægt på at kunne betjene 
den enkelte kunde med de bed-
ste råvarer og den bedste service 
og til konkurrencedygtige priser.
SNITGRØNT.dk tilbyder le-
vering til industri, grossister, 
catering og storkøkkener med 
et stort udvalg i snittede grønt-
sager og frugt, hvor kvaliteten 
altid er i orden og med sikkerhed 
for en ubrudt kølekæde.

SNITGRØNT.dk kan også til-
byde et bredt sortiment i dres-
singer. De indledte i 2008 et 
samarbejde med Peter Heins 
Ifri-Gemüse i Hamburg, hvor de 

her havde fundet en producent, 
der opfyldte de krav, som man 
stiller. Lige fra et bredt sorti-
ment, kvalitet, pris og fleksibi-
litet.

Det gælder for al snitgrønt/
frugt og dressinger at de 
er fremstillet uden 
brug af konser-
veringsmidler, 
smagsforstær-
ker eller farve-
stoffer. 

SNITGRØNT.dk | Løgeskov 70 | 5771 Stenstrup DK | Tlf. +45 21 27 33 01 | info@snitgront.dk | www.snitgrønt.dk 
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Klassisk Rengøring ApS tilbyder 
blandt andet alt indenfor kon-
torrengøring, klinikrengøring, 
hovedrengøring, rengøring af 
sommerhuse, skoler/institutio-
ner, håndværkerrengøring, ejen-
domsservice, trappevask, ren-
gøring af fraflytterlejligheder, 
facade- og skiltevask, fjernelse 
af graffiti samt vinduespudsning 
op til 25 m højde.

Du er altid velkommen til at 
kontakte firmaet for et uforplig-
tende tilbud.

Klassisk Rengøring ApS 
er på pletten og løser 
altid opgaven for dig

Søger du en god og stabil sam-
arbejdspartner til rengøring og 
vinduespudsning, er Klassisk 
Rengøring ApS den rette at hen-
vende sig til. Erik Johnsen, der 
har mange års erfaring i bran-
chen, startede firmaet op i 2014, - 
og siden er det ellers gået stærkt. 
Klassisk Rengøring ApS har i 
dag 15 fastansatte medarbejdere 
og udfører opgaver i hele Syddan-
mark. Virksomheden har kontor 
på Korsgade 22, Svendborg, hvor 
3 kontormedarbejdere varetager 
de administrative opgaver.

Vi gør rigtig meget indenfor 
rengøring af bl.a. kontorer og 

tandklinikker, fortæller Erik 
Johnsen. Vi har meget indenfor 
områder, der kræver en høj hygi-
ejnestandard - og det er vi rigtig 
gode til. Vi har også mange stør-
re vinduespudsningsopgaver på 
Fyn og Jylland, såsom Syddansk 
Erhvervsskole. Derudover er 
vi godkendt af flere kommuner 
til rengørings- og vinduespuds-
ningsopgaver.
 
Klassisk Rengøring ApS ved, at 
tilfredse medarbejdere arbejder 
bedst. Alle medarbejdere arbej-
der under ordnede forhold over-
enskomstmæssigt – og alle er en 
værdsat medarbejder. Måske er 
dette medvirkende til, at man 
har et lavt sygefravær i virksom-
heden. 

For at vi kan løse vores opgaver 

optimalt, kræver det medarbej-
dere, der kan tage ansvar for sine 
opgaver. Vi har gode og professio-
nelle ansatte, der er motiverede 
til at løse alle opgaver til kunder-
nes fulde tilfredshed. Vi lægger 
stor vægt på den direkte kommu-
nikation – både til vores kunder 
og til vores medarbejdere.

Firmaet er meget fleksibelt, og 
løser derfor også akutte opgaver, 
bl.a. for ejendomsselskaber og 
skoler. Mottoet er; ”Vi finder al-
tid en løsning!”

Vi arbejder også en del i tre-
kantsområdet, og har netop op-
købt et firma i Fredericia. Frem-
adrettet vil der blive planlagt 
og udført flere opgaver i dette 
område ud fra den nyopstartede 
afdeling, fortæller Erik Johnsen.

Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg, info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk 

Fokus på høj kvalitet
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Bankerne sidder på den høje hest og taler ned til kunderne

Arne Wahl fra Sundshøj 
Trævarefabrik & Både-
byggeri i Stenstrup insi-
sterer på også at sige sin 
mening. Og gerne højt.

I baglokalet hos bådebygger og 
trævarefabrikant Arne Wahl 
på Hovedvejen 66 i Stenstrup 
er man som i en tidslomme. Dér 
hænger en skibsklokke eller et 
barometer, på væggene er der 
billeder af gamle træskibe, på 
hylderne står sjove, gamle spiri-
tusflasker. 

Men når Arne Wahl, der blev 
landskendt for at skaffe en mo-
torvej til Svendborg med sine 
hvide kors langs A9, tager ordet 
over en kølig Hancock-pilsner, 
bør man krybe sammen - hvis 

man er bankdirektør, i hvert 
fald.

Banker og sparekasser vil ikke 
låne noget ud, kun kæmpebeløb 
til store luftkasteller. I dag er 
gebyrgribben deres bomærke og 
burde hænge over alle banker og 
kreditforeninger, lyder det fra 
manden, der elsker at arbejde 
med særlige detaljer på træskibe 
og -både, men som også sælger 
brænde, profilbrædder, rundpin-
de, økologiske neglepinde, gam-
meldags hjemmelavet maling 
med finsk trætjære og planke-
borde i metermål fra eget sav-
værk. Virksomheden tager over, 
hvor andre giver op.

Penge har ingen moral, og 
grådigheden kender ingen 
grænser
Han har mere på hjerte:

Nu skal kreditforeningerne på 
børsen, så de puster deres regn-
skaber op, og ledelsen får store 
aktieoptioner, siger han.

Finanskrisen er ikke forbi end-
nu. Bankerne hænger i bremsen. 
Når man vil låne penge ud til 
yderområderne, lysner det. Før 
kunne de gå på vandet og lånte 
penge ud til bil nummer to el-
ler et nyt køkken. Da det så gik 
galt, måtte du og jeg hjælpe. Og 
mange småsparere, garanter og 
småaktionærer mistede millio-
ner. Men det er ikke blevet bed-
re. I dag sidder bankerne stadig 
på den høje hest og taler ned til 
kunderne, og yderområderne 
sjofles, slutter han.
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»Alle vil gerne opnå større 
synlighed og have en  
effektiv markedsføring ud 
af deres budget, men  
ingen kan følge den 
samme opskrift«
Det mener Tina Kragh 
Rusfort, der er grafisk 
designer, tekstforfatter 
og indehaver af Courage De-
sign i Svendborg. Hun skaber 
kreative design- og kommunika-
tionsløsninger, rådgiver ejerledere 
og organisationer og underviser 
iværksættere i profilering og mar-
kedsføring på Svendborg Kommu-
nes iværksætterkurser.

Jubilæum på vej
Til sommer har hun 20 års jubi-
læum med virksomheden, der 
startede ved siden af et fuldtidsjob 
som projektleder og grafisk desig-
ner i Helsingør Kommune. Siden 
er det gået stærkt, fuldtidsjobbet 
blev udskiftet med bolig og gra-

fisk tegnestue på Sydfyn, og siden 
1997 har hun, der selv er fynbo, 
produceret en lang række tryksa-
ger og designlinjer, over hundrede 
logodesigns og ligeså mange hjem-
mesider. 

Ingen standardløsninger
Selv om Tina Kragh Rusfort har 
20 års erfaring i at rådgive om 
øget salg og synlighed har Cou-

rage Design ingen standardløs-
ninger på hylden. ”Virksomheder 
er jo meget forskellige. Vi sælger 
løsninger, der er skræddersyede 
– både i budskabet, det grafiske 
udtryk og i den måde, kunden kan 
bruge markedsføringen i daglig-
dagen. Vi sætter os ind i fakta, 
lægger en plan og skaber resul-
tater med en god arbejdsproces, 
uden at det koster en bondegård.”

 

Det skal være sjovt at lave 
markedsføring
Tina Kragh Rusfort opfordrer sine 
kunder til selv at komme i arbejds-
tøjet. «Vi inddrager kunden i det 
kreative arbejdsfelt, fordi de ken-
der deres virksomhed bedst. Det 
kan mange af vore kunder godt 
lide – at blive udfordret og præsen-
teret for nogle muligheder. De får 
set på deres virksomhed fra deres 
kunders vinkel. Det perspektiv 
kan vi levere og spille op til.«
Courage Design producerer alle 
typer markedsføring og blikfang 
på tryk og web. 
»Vi har oven i købet fået vores 
egen webshop hvor vi sælger tryk-
sager med prisgaranti”, lyder det 
fra indehaveren, der i forbindelse 
med jubilæet tilbyder en times 
gratis rådgivning til nye kunder.

Lille og kvikt reklamebureu i Svendborg med 20 års erfaring

Lad Tina klare alle reklameopgaverne
”Ikke to er ens!” Tina Kragh Rusfort 
mener at god markedsføring er  
individuel og bør være en gennem-
tænkt del af forretningsstrategien. 
Foto: Glenn Jonassen, Sydfyn Foto

Du kan gøre det nemt for 

en kreativ dialog, 
og det giver god me-
ning, synes hun. 
annoncer,  presse-
meddelelser, online 
marketing, embal-
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billeder af gamle træskibe, på 
hylderne står sjove, gamle spiri-
tusflasker. 

Men når Arne Wahl, der blev 
landskendt for at skaffe en mo-
torvej til Svendborg med sine 
hvide kors langs A9, tager ordet 
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TURBINERNE FÅS  
I FØLGENDE  
MODELLER
 300W yder 1300 kWh/a ved 6 m/s
 500W yder 2100 kWh/a ved 6 m/s

Turbinen er støjsvag med bare 
22dB ved 6 m/s (opvaskemasiner 
støjer typisk 45dB)
Turbinen yder allerede lidt strøm 
ved 1,2 m/s

Grøn energi
Vi ønsker at have en grøn profil, hvilket betyder at vi hele tiden holder os op-
dateret på, hvad den nye teknologi tilbyder af energi besparende løsninger.

LWS - Systems
Vind er i sammenligning med andre vedvarende energiformer til rådighed hele 
tiden. Turbinerne er små men effektive og giver en bredere vifte af muligheder 
selv for private. I området mellem jordoverfladen og 10 meters højde er det 
yderst vanskeligt at drive en almindelig propel / vinge konstrueret vindmølle. 
Her har vores vindturbiner sin styrke i at kunne udnytte den turbulente vind. 
Turbinerne kan installeres og kombineres på næsten enhver ønsket måde.

Placering
Turbinens form er som et rør på ca. 110cm og en diameter på ca. 40cm hvilket 
gør det muligt at installere den på en tagrygning eller måske lige ovenfor en 
række solceller, faktisk så er mulighederne mange netop fordi turbine kan 
drives bare ved hjælp af turbulent vind.

Vi er medlem af:

tel: +45 2074 4125
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Hvad holder dig tilbage?
Selv dygtige iværksæt-
tere kan tøve med at gå 
efter drømmen. Journa-
list og coach Lars Ras-
mussen åbner i april 2017 
et intenst parløb over 3 
måneder for en håndfuld 
ledere

Personlig og professionel spar-
ring i startfasen af et vækst-
projekt øger chancen for succes. 
Derfor byder 55-årige journalist 
og coach, Lars Rasmussen, på et 
intensivt parløb med 5-7 iværk-
sættere eller ejerledere, som har 
en vision eller et projekt, de vil i 
mål med i år.

»Jeg har selv oplevet, hvordan en 
tæt rygdækning fra en coach fik 

løftet omsætningen i min forret-
ning, så nu vil jeg gerne give et 
tilbud til andre«, forklarer Lars.
Han har over nogle år fulgt både 
en dansk og en amerikansk 
coach, som har inspireret til par-
løbet.

»Som coach har jeg mødt dygtige 
iværksættere, der har savnet 
mod eller værktøjer til at turde 
forfølge drømmeprojektet, og her 
er det ikke nok med et par timers 
coaching, når det brænder på«, 
siger han.

Hvem er han?
På Sydfyn er Lars mest kendt 
for pressemeddelelser, PR, web-
tekster og avisartikler. Men de 
seneste 5 år har han også været 
coach for kreative iværksættere 
på Fyn og i Jylland.

»Jeg har haft både op- og ned-
ture med mit firma, og det gør, at 
jeg kan coache andre i at bevare 
humør og fokus uanset hvad«, si-
ger han.

13 ugers parløb
Deltagerne på parløbet får hver 
en halv times 1-til-1 coaching om 
ugen, og i alle 90 dage kan de lø-
bende få sparring via mail og i 
en lukket facebook-gruppe.

Lars fortæller mere om parløbet 
på en ny hjemmeside, passio-
naut.dk, som åbner i april.

Vid & Sans – Thorseng 36 – 5700 Svendborg – tlf.: 29 44 74 13 – lars@vidogsans.dk – www.vidogsans.dk

Om Lars

Lars Rasmussen er uddannet 
journalist og livsmentor. Han har 
14 års erfaring som dagblads-
journalist, 5 år som netværkschef 
i et ledernetværk, og siden 2005 
har han drevet Vid & Sans Kom-
munikation.

www.vidogsans.dk 
beskriver ydelserne som  
tekstforfatter

www.passionaut.dk 
er under opbygning med tilbud 
om coaching og foredrag

Reparation af:
✔ Biler
✔ Campingvogne
✔ Veteranbiler
✔ Dæk & Fælge

Salg af:
✔ Biler
✔ Dæk & Fælge

Løgeskov Auto | Løgeskov 50 | 5771 Stenstrup | Tlf.: 62 26 31 31
Mobil.: 25 79 31 31 | logeskovauto@get2net.dk | www.logeskovauto.dk

CYKELREPARATION

PRINTZLAU@HESSELAGERMAIL.DK

Reparation og salg af 
cykler, scootere og 
havemaskiner.

Vi kan lave 90% af de 
nøgler der findes på 
det danske marked

Vejl. pris

17.499,-
(kurv er ekstraudstyr)
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Gør din hverdag mindre stresset

Erfaringsmæssigt kræver det en 
helhjertet indsats igennem noget 
tid, at ændre vaner og derved 
opnå det udbytte som er nødven-
digt. Derfor tilbyder jeg forløb af 
11 konsultationers varighed til 
virksomheder. Selvfølgelig kan 
man ringe og få en snak om det, 
men det er mit udgangspunkt, 
slutter Gorm Lundshøj.

Hvad tror du, det betyder for 
din virksomhed, at du er mindre 
stresset? Hvad betyder det mon 
for din arbejdsglæde og generelle 
livskvalitet?

Egne erfaringer 
De spørgsmål stiller psykote-
rapeut Gorm Lundshøj, der har 
19 års erfaring med ledelsessu-
pervision og arbejde med stress. 
Gorm Lundshøj har praksis på 
Sydfyn, i Odense og i Køben-
havn.

Jeg har arbejdet bl.a. med  
selvstændige erhvervsdrivende, 
teamledere i Region Hoved-
staden og medarbejdere fra 
Roskilde Universitet, fortæller 
Gorm Lundshøj. Jeg har selv si-
deløbende fra 2003-2009 været 

direktør og medindehaver af det 
lille IT iværksætterfirma EasyF-
lex. Vi solgte det i 2009 og und-
gik derved med nød og næppe 
konkurs. Det var en meget stres-
sende tid for mig, og det har i høj 
grad bidraget til min indlevelse 
og forståelse for selvstændige og 
ledere, siger Gorm Lundshøj.

Godt for firmaet
Kunderne har haft glæde af 
samarbejdet med Gorm Lunds-
høj. Klaus Larsen, leder i Natur-
institutionen Klatretræet, siger 
således om sine erfaringer med 
Gorm Lundshøj:
»Jo mere ro og overskud jeg har, 
jo bedre præstere mine medarbej-
dere.«

Johnny Staal, indehaver af Strå-
tag v. Service Fyhn, siger:

»Det betyder meget for innovatio-
nen i mit firma, at jeg sørger for 
at have overskud til at tænke nye 
tanker.«

Bygger på sund fornuft
Min arbejdsmetode er præget af 
sund fornuft og en nede på jor-
den tilgang med enkle og anven-
delige metoder, som baseres på, 
at man gør sig nye erfaringer. 
Det, som vi gerne vil forandre, 
er de dårlige vaner, som alle vi 
mennesker har, men ikke opda-
ger, at vi har, eller ikke tager 
alvorligt nok. Jeg brænder for, at 
mine kunder finder deres dårlige 
vaner og får lavet dem om til nye 
gode vaner og derigennem får 
mere arbejdsglæde. Min overbe-
visning er, at det giver et sun-
dere liv og et sundere firma, når 
det lykkes.

Psykoterapeut Gorm Lundshøj · Langegyde 51 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 2140 8960 · gorm@kropsterapi.com · www.kropsterapi.com

Den rette terapi giver god mening
Paradisets Psykologiske Rådgivning

vi en god gensidig udveksling, 
der får dem til at føle sig trygge. 
Flere benytter sig af psykolog 
i dag for at finde ud af hvilken 
livsretning de skal tage. Det er 
svært for mange, for der er så 
mange muligheder og retnin-
ger, der kan vælges ind på. Det 
er vigtigt, at de forstår med sig 
selv, hvad det er de gerne vil.

Paradisets Psykologiske 
Rådgivning er en god 
partner til det positive

Om det er den enkelte, et par, 
familien, gruppen eller organi-
sationen, der har brug for hjælp 
til at udvide sine kompetenceom-
råder, forstå sig selv i den rette 
sammenhæng og kunne vælge 
den rette livsretning eller det er 
for at komme på benene igen ef-
ter en krise, så kan man roligt 
kontakte Eydna Egholm, der er 
uddannet magister i psykologi 
og som har rig praktisk erfaring 
og teoretisk viden at tilbyde for 
at vende en situation til det po-
sitive.

Med den rette indstilling og stor 
menneskelighed er Eydna Eg-
holm den rette at søge hjælp hos, 

når der skal løses problemer, og 
det gælder også for virksomhe-
der, som hun yder konsulentbi-
stand til.

Det virker lidt mystisk, at man 
som arbejdsgiver ikke er op-
mærksom på sine medarbejdere. 
Mange tror at kontrol er bedre 
end tillid, - helt ligesom det of-
fentlige praktiserer. Alle skal 
ikke behandles ens, - så det med 
personalepolitikker bør være 
mere individuelt præget, - og så 
får man så meget mere fra den 
medarbejder.

Paradisets Psykologiske Råd-
givning tager også folk i terapi, 
og det er alle slags, der kommer 
– også par- og familieterapi, og 
mange gange også fra det kom-
munale system.

Det har tit været min lod at få 
klienter, der har været for svære 
for kommunens sædvanlige ka-
naler, - det kan være folk i mis-
brug eller med handicap. Nogle 
bliver også henvist fra institutio-
ner eller virksomheder, - private 
som offentlige.
 
Jeg har også mange teenagere, 
for i en ikke så formel tone har 

Paradisets Psykologiske Rådgivning, Bjernemark Byvej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 
Tlf. 26 27 54 62, eydna@paradisets-pr.dk / www.paradisets-pr.dk 



SchmidtAuto

250,-

Ring +45 50 48 32 30

i timen + moms

Få syns tjekket din bil for 100,- kr.

Vi tilbyder reparation af din bil døgnet rundt. 
Lånebil tilbydes.
Både til private og erhverv.

Schmidt Auto | Kilenvej 31 | 5883 Oure | tlf: 45 50 48 32 30 | www.schmidtauto.dk

Vi har tester til alle bilmærker!

Forhandler det de andre ikke har!

at Tritons og i øvrigt også Kreg 
Tools produkter sælges direkte 
i Danmark, og jeg er stolt af at 
være den første til at introducere 
dem. Jeg garanterer et højt ser-
viceniveau og står altid klar til 
at besvare kundernes spørgsmål 
på e-mail, telefon og på Face-
book, slutter Michael Kaysen.

Det Lille Værksted forhandler 
foruden Triton og Kreg også 
Benchdog, Elmers, Fixman, 
GMC, Krazyglu, Magswitch, Po-
wermaster, Silverline, Smaart, 
Swanson Tools, Incra Tools og 
Task.

Det Lille Værksted 
forhandler – via egen 
webshop, www.dlvshop.
dk  – værktøj, som andre 
ikke forhandler, værktøj 
af høj kvalitet, bl.a. af 
mærket Triton og arbej-
der løbende på at få nye, 
spændende produkter 
hjem fra udlandet. 

Det Lille Værksted ligger i Gud-
me nord for Svendborg og drives 
af Michael Kaysen, der startede 
det med dette navn, fordi han 
driver det fra sit eget lille værk-
sted og med afsæt i, at alle kan 
handle hos ham – store som små.

Forhandler af alle Tritons 

produkter
Det var med afsæt i min egen in-
teresse for Tritons produkter, at 
jeg ville forhandle dem. For mig 
var det klart, at det var Tritons 
produkter, jeg ville have, deres 
overfræsere med indbygget lift 
og deres smarte workcentre, si-
ger Michael Kaysen.
Det kan godt betale sig at købe 
sit værktøj hos Det Lille Værk-
sted, for der er en bonus at få i 
form af lave priser. 

Vi har en lidt længere leverings-
tid her i opstarten, men jeg har 
et passende varelager, og det vil 

blive udbygget hen ad vejen, si-
ger Michael Kaysen

Holder priserne nede
Jeg holder priserne nede, som 
hvis jeg kunne bestille stort 
hjem.  På grund af den lidt læn-
gere leveringstid, indtil jeg får 
opbygget et større lager, leverer 
jeg kvalitetsværktøj efter bestil-
ling til  lave og absolut konkur-
rencedygtige priser.  Og mine 
kunder kan være sikre på at få 
noget kvalitetsværktøj, som de 
ikke kan få andre steder i Dan-
mark.
Det er første gang nogensinde, 

Det Lille Værksted – Skelmosevej 29 – 5884 Gudme – Tlf.: 2224 2118 – Mail: kontakt@dlvshop.dk – www.dlvshop.dk   
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DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede 
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til 
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. 
– inklusiv serviceaftale.**

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. 
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages 
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Jesper i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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TAASINGE FORSAMLINGSHUS  
IDEELT FOR KONFERENCER

For nogle år siden blev Taasinge 
Forsamlingshus gennemgribende 
renoveret og råder nu over to 
flotte sale, en stor og en lille. Med 
en placering i Landet på Taasinge 
få kilometer fra Svendborgs cen-
trum er forsamlingshuset et ideelt 
sted for firmaer og virksomheder 
at holde møder og konferencer.

Vi er lang tid fremover booket 
godt op i weekender, men der er 
plads til aktiviteter ud over de ak-
tiviteter, vi allerede har, bl.a. nog-
le kommunale, på hverdagene, 
siger formand for forsamlingshu-
sets bestyrelse, Mogens Larsen.

Internet og AV-udstyr
I den store sal, hvor der er plads 
til mere end 100 personer, har 
vi installeret alt det moderne 
udstyr, der er brug for i form af 
audiovisuelle hjæpemidler, stor-
skærm, trådløst netværk og hur-
tigt internet via fiber, så vi kan 
imødekomme de behov, et firma 
måtte have for at holde en kon-

ference.  Vi kan også levere mad 
undervejs, evt. sluttende af med 
en middag, eller man kan selv 
sørge for det ved at bruge vores 
topmoderne køkken.

Vores priser er absolut konkur-
rencedygtige, og omgivelserne 
kunne næppe være bedre. Vi lig-
ger  ved siden af Landet Kirke 
med den berømte gravplads for 
Elvira Madigan og Sixten Spar-
re. Forsamlingshuset har fejret 
125 års jubilæum, men fremtræ-
der takket være store donationer 
fra bl.a. A. P. Møller Fonden og 
LAG moderne og Realdania og 
indbydende.

Taasinge Forsamlingshus
Elvira Madigansvej 41 – Landet

Tåsinge - 5700 Svendborg
Tlf.: 6254 1169 eller 4082 4862

tingmarken@gmail.com
www.taasinge-forsamlingshus.dk

Inter-aktiv · Grønlandsvej 2 · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 60 60 14 · kontakt@inter-aktiv.dk · www.inter-aktiv.dk 

PROFESSIONEL HJÆLP 
TIL LYD OG BILLEDER

man er fri for lampe- og filter-
skift, hvilket betyder lang leve-
tid - op til 20000 timer, og en lav 
TCO (total cost ownership).

Interaktiv har lige fået lavet ny 
hjemmeside, hvor man kan se 
noget af det vi går og arbejder 
med.

Du kan også besøge os på https://
www.facebook.com/Interakti-
vApS/ , fortæller Morten.

Skal man enten købe eller leje 
til et bestemt formål, så er In-
teraktiv AV-udstyr den rette at 
henvende sig til. Det er et toppro-
fessionelt firma, der med base i 
Svendborg, har opgaver over hele 
landet. Firmaet drives af Morten 
Skyttegaard Krebs, der overtog 
ejerskabet i 2016, - men som har 
drevet det siden det blev stiftet 
i 2013.

Morten har over 20 års erfaring 
med elektronik, billede og lyd og 
er oprindelig uddannet radiome-
kaniker, men har udelukkende 
siden år 2005 beskæftiget sig 
med professionelt AV-udstyr.

For tiden er fokus rettet mod mø-
delokaler, hvor der skal installe-
res trådløst udstyr til overførsel 
af billede og lyd, siger Morten. 
Vi har også købt store lærreder, 

projektorer og lydudstyr ind, 
som vi bruger ved konferencer, 
hvor vi bliver bestilt til for at 
sørge for lyd og billeder.

Interaktiv er også specialister i 
lyd- og lysanlæg, og har instal-
leret i blandt andet Svendborg 
Idrætscenter, SEF-Arena og er 
nu i gang på Ryslinge Højskole 
i deres nye spisesal. Firmaet 
arbejder med hele spekteret in-
denfor AV-udstyr og f.eks. har de 
lavet videovægge til Energi Fyn, 
hvor de kan se hele forsynings-
nettet samt et bagprojekterings-
lærred og projektor til Svend-
borg Teater.

Det hele går mod store skærme 
og laser/led-projektorer, som 
giver knivskarpe billeder, hvor 

Interaktiv AV-udstyr hjælper med alt fra salg og  
installation til udlejning til ethvert formål



den, der ændrer sig hurtigt og 
konstant, fortæller Astrid Cohr 
Lützen. 

Mange slags kurser
Ledernes Mødecenter udbyder 
cirka 70 forskellige kurser og 
uddannelser inden for ledelse, 
kommunikation, personlig ud-
vikling, projektledelse og for-
retningsudvikling. Alle kurser 
tilbydes også som virksomheds-
interne kurser og kan derfor 
tilpasses konkrete behov. I  kur-
suspaletten er også en række e-
learnings-kurser, det giver flek-
sibilitet for den enkelte.

Vi har en bred pallette, der ud-
over at tilbyde outplacement og 
ledercoaching også udbyder kon-
ferencer i vores mødecenter i Kø-
benhavn og i større danske byer. 
Man kan også booke lokaler til 
afholdelse af virksomhedsskur-
ser, møder mv.

Det er vores store ønske, at rig-
tig mange vil benytte vores faci-
liteter. Derfor kører vi med et in-
troduktionstilbud på 20 procent 
rabat for dagsmøder indtil ud-
gangen af marts, slutter Astrid 
Cohr Lützen. 

I november indviede Le-
dernes KompetenceCen-
ter en ny etage i Leder-
nes MødeCenter, der er 
et moderne kursus- og 
konferencecenter  på 
Amager tæt ved motor-
vej og lufthavn. 

Vi tilbyder mødelokaler, konfe-
rencelokaler og kursuslokaler til 
konkurrencedygtige priser, siger 
koordinator og ansvarlig for Le-
dernes MødeCenter, Astrid Cohr 
Lützen, der kan glæde sig over, 
at renovering og udvidelse af mø-
decentret nu er overstået.

Flyttede fra Fyn i 2013
Forhistorien er den, at Leder-
nes Hovedorganisation havde 
sit konference- og mødecenter i 
Blommenslyst ved Odense indtil 
sommeren 2013, hvor det blev 
solgt. Aktiviteterne blev så flyt-
tet til en gammel industribyg-
ning på Amager ved siden af 
hovedorganisationens bygning. 
Denne bygning ejede Ledernes 
Hovedorganisation selv, men 
man havde lejet den ud hidtil. 

Lagerbygningens første sal var 
blevet sat i stand, men det var 
ikke nok til at klare efterspørgs-

len, så sidste sommer gik man 
i gang med at indrette stueeta-
gen. Her blev der lavet et meget 
stort konferencelokale med plads 
til 150 personer, mens de små lo-
kaler er på første sal. Seks mel-
lemstore lokaler kan slås sam-
men til færre med plads til lige 
så mange som i lokalet i stuen.

Små og store lokaler
Der er 22 lokaler af varierende 
størrelse, fra helt små til få perso-
ner til det helt store med plads til 
150 personer, og de er fordelt på 
to etager og i alt på 1500 kvadrat-
meter. Ledernes MødeCenter har 
to store og rummelige konferen-
celokaler, syv lydtætte mødeloka-
ler og ti moderne kursuslokaler 
med mulighed for fleksibel bord-
opstilling. Alle lokaler har natur-
ligvis trådløs internetadgang og 
moderne AV-udstyr. 

I det nye, store konferencelokale 
i stuen har vi som et af meget 
få konferencecentre i Europa 
fået installeret en meget stor tv-
skærm på væggen, bygget op af 
ni tv-skærme, så ligegyldigt hvor 
man sidder, kan man nemt følge 
med i det, der bliver vist på skær-
men, siger Astrid Cohr Lützen. 

Stigende interesse
Der stilles i dag store krav til 
den moderne leder på alle ni-

veauer – og skal en leder kunne 
opfylde disse krav, kommer de 
næppe uden om  at dygtiggøre 
sig. Og det kan de på Ledernes 
Mødecenter.

Interessen for at deltage i et 
møde på nogle timers varighed 
eller et kursus over flere dage 
har været støt stigende i de sene-
re år, og det går rigtig godt, siger 
Astrid Cohr Lützen. Vi afholder 
jo selv møder og kurser, men le-
jer også lokaler ud til andre kur-
susudbydere, ligesom man kan 
leje lokaler til et firmamøde.

Live-streaming af foredrag
Det er både offentligt og pri-
vatansatte ledere på alle ni-
veauer, fra f.eks. en børnehave-
leder til en direktør for en stor 
virksomhed, der kommer her. 
Vi tilbyder også live-streaming 
af foredrag, nogle gratis, andre 
mod betaling. Hvis man bor i 
Hirtshals og ikke synes, man 
har tid til at køre til København 
for at overvære et foredrag, man 
gerne vil høre, kan man altså se 
det hjemme på sin computer.

Den 16. marts tilbyder vi i øvrigt 
gratis streaming af et foredrag 
af en kendt, amerikansk forfat-
ter, Peter Fisk, der vil fortælle 
om disruption, og hvordan man 
imødekommer nye krav i en ver-

Ledernes KompetenceCenter · Prags Boulevard 45 · 2300 København S
Tlf.: 3283 3416 · www.lederne.dk/kompetencecenter · booking@lederne.dk

LEDERNES MØDECENTER 
KLAR TIL ALLE UDFORDRINGER

KURSER

COACHING
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DET ER LOKALT OG SMAGER GODT

brunch til receptionsmenuer og 
”midnight-buffeter”, og de tager 
udgangspunkt i årstidens øko-
logiske grøntsager og kød fra 
lokale avlere og lægger vægt på 
at lave et ærligt og solidt måltid 
mad, og de kan både lave det ve-
getarisk og vegansk.

Øland byder på lokale 
økologiske produkter og 
delikatesser

Når man træder indenfor i bu-
tikken hos Øland i Brogade, så 
er man i et univers af økologi-
ske og biodynamiske produk-
ter – ikke mindst fra det lokale 
sydfynske øhav. Øland er såvel 
butik som café, og man kan også 
nyde sin morgenmad, et måltid 
mad i caféen eller en kop kaffe/te 

eller skal man videre, - så har de 
også take-away, hvilket mange 
også benytter sig af. 

Øland har tilknyttet et eks-
ternt køkken, som er placeret på 
Kvægtorvet i Frederiksgade.

Vi har også mange firmaer, der 
henter specielt til frokost, - og vi 
arbejder meget med firmaord-
ninger med levering, siger Sune 
Østbjerg Nystrup, der sammen 
med sin hustru Mette i 2015 

overtog butikken.
Øland sælger almindelige køb-
mandsvarer, specialprodukter 
og delikatessevarer, og har el-
lers hver dag fokus på hjemme-
bagt kage og brød, og som med al 
maden laver de selv det hele fra 
bunden af.

Vi har altid forskellige salater, 
tapas, tærter, deller og friskbagt 
brød på hylderne. 

Øland laver alt ud af huset fra 

Øland
Brogade 37
5700 Svendborg
Tlf. +45 62 22 32 33
kontakt@oeland.nu
www.øland.net 

På billedet ses Sune og Anna som er 
medarbejder i butikken

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-
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Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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MASH sælger oplevelser, 
der indeholder det smag-
fulde kød, de lækre vine, 
delikate cocktails og su-
blim service.

Det er kommet ny restaurant 
til Odense. I december åbnede 
MASH, der står for Modern 
American Steak House, og der 
er blevet taget rigtig godt imod 
dem.

Det har været en fornøjelse, si-
ger restaurantchef Per Kristian 
Granli. Vi er blevet rigtig godt 
modtaget af gæsterne, af det 
fynske folk.

Det er steaks det handler om – 
ingen tvivl om det. Men vi har 
også fisk, kylling, lam og hvad 
man ellers kunne ønske sig. For 
os handler det om, at vi har fo-
kus på kød, cocktails og vine, - 
og så er alle velkomne her, også 
til en fadbamse, hvis det er det 

de ønsker. Ellers handler det om 
faglig kompetence og, at vi sam-
men med gæsterne får valgt det 
stykke kød, som de helst vil have 
det – om det så er steaks fra 
f.eks. Uruguay, Japan, Austra-
lien eller Danmark.

Erhverv Fyn har været på besøg, 
hvor der var smagning af 3 slags 
Rib-Eyes, - og lad det være sagt, 
at det var en udsøgt fornøjelse, 
som kun kan anbefales. Det var 
en oplevelse, der mere end levede 
op til forventningerne og med en 
udsøgt service og betjening. 

Smagningen bød på Wet-aged 
amerikansk Greater Omaha, 
Nebraska (fodret med majs de 
sidste 130 dage, giver en saftig 
bøf med sødmenuan-
ce i kødet). Wet-
aged urugua-
yansk Black 
Angus (fodret 
med korn de 
sidste måneder, 
giver en saftig bøf 

med god kødsmag) og Dry-aged 
dansk (krogmodnet, hvor en del 
af saften i kødet er fordampet, og 
giver en smagsfuld bøf med en 
intens ”vildtagtig” smag).

Dertil tilbehør bestående af tyk-
ke fritter, blandet tomatsalat, 
cremet spinat, løgringe, makaro-
ni med ost, bearnaise og peber-
sauce, - og til maden var de fore-
trukne vine Calera Chardonnay, 
Californien og Chianti Classico 
”Vigna del Capanninio”.

Som afslutning på en perfekt 
madoplevelse blev der budt på 
MASH Cheesecake til dessert.

MASH har 18 fast ansatte, og 
ved spidsbelastninger tages der 
yderligt mandskab ind. De har 
plads til 75 spisende i restauran-
ten, 16 spisende i bar-området 
samt i kælderen ved siden vin-
lageret med 525 forskellige slags 
vine, er der selskabslokale med 
plads til 42 spisende.  Selskabs-
lokalet kan deles op til 3 lokaler 
med plads til 12 perso-
ner i hver.

MASH · Vestergade 11 · 5000 Odense C · Tlf. +45 3313 9300 · odense@mashsteak.dk · www.mashsteak.dk 

Et besøg på MASH SKAL 
være en totaloplevelse!
– for alle
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DIN EGEN BLOMSTERSKRÆDDER rationer i en familie, en besty-
relse eller en venindekreds.

Blomsterfestivalen
At Charlotte Franke også kan 
håndtere store og krævende op-
gaver, kan der ikke herske tvivl 
om. Siden 2008 har hun været 
tilknyttet Odense Blomsterfesti-
val, hvor hun ud fra et fastlagt 
tema har skullet fylde Flakha-
ven med opsigtsvækkende og 
skønne blomsteropsatser. Også i 
år vil hun byde ind på opgaven.

Blomsterdekoratør Charlotte 
Franke, der blandt andet har 
gjort sig kendt for sin store 
andel i Odense Blomsterfe-
stival,  har stadig værksted i 
Møllergade i Svendborg. Bu-
tik er der dog ikke længere, 
det rækker tiden ikke til som 
enmandsfirma. Nu gælder 
det unikke og kreative blom-
ster- og dekorationsløsninger 
til erhverv og private.

Jeg vil beskrive det som en blan-
det landhandel. Jeg ønsker at 
give en mere personlig betjening 
og lave skræddersyede løsninger 
ud fra kundens behov, ønsker og 
drømme. Det er ofte til erhvervs-
livet, men jeg leverer også meget 
gerne til store fester som bryl-
lupper og konfirmationer. Jeg 
leverer også receptionsgaver, 
blomsterdekorationer til messer 
og ekstraordinære gaver af en-

hver slags, fortæller den erfarne 
»blomsterskrædder«.

Pep huset op ved salg
Charlotte Franke leverer gerne 
hele løsninger til firmaer, der øn-
sker at slippe for bøvlet med at 
indkøbe og passe de grønne plan-
ter. Men hun har også masser af 
kreative ideer til private:

Jeg kan for eksempel placere 
grønne planter i hele huset, for 
eksempel ved salg af hus. Det 
løfter hele huset og gør køberne i 
godt humør, påpeger hun.

Hun arrangerer også gerne kur-
ser i blomsterbinding for små 
grupper, for eksempel tre gene-

Charlotte Franke floradesign
Møllergade 68
5700 Svendborg
Mobil: 50907568
floradesign@charlottefranke.dk
www.charlottefranke.dk     

Blomsterdekoratør Charlotte Franke vil koncen-
trere sig om skræddersyede blomsterløsninger til 
erhverv og private

D`R`Maleren
Svendborg/Haarby
Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

FINT SKAL DET VÆRE!
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22 // INLILLEBÆLT

SUZUKI VITARA. USÆDVANLIG FED SUV FRA KUN 187.990 KR. 
Vitara byder på vilde oplevelser. Ligesom den natur, den er skabt 
til at drøne rundt i. Men den rendyrkede SUV-stil imponerer også 
i bybilledet. Det fede design høster mange misundelige blikke, 
mens det lave forbrug skåner både økonomien og miljøet. Vil 
du have endnu flere kræfter at more dig med? Så er Vitara S 
med brølende Boosterjet turbomotor og 140 galoperende hk 
lige noget for dig. Som en ægte SUV fås Vitara selvfølgelig også 
med 4WD-systemet Allgrip. Kort sagt: Eventyret venter i Vitara. 
Prøv den hos os og mærk selv, hvor meget fuldblods-SUV du 
kan underholde dig med fra kun 187.990 kr.

 Vitara Diesel og Diesel AllGrip: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. A  Vitara Benzin: 18,9-19,2 km/l, CO2 121-123 gram/km. B  Vitara Benzin AllGrip: 17,9 km/l, CO2 130 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. 
Priserne er vejl. og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.). Foto viser Vitara Boosterjet S (fås fra 284.990 kr.) monteret med ekstraudstyr. Metallak og to-farvet lak er mod merpris. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

STÆRKT UNDERHOLDENDE VITARA

Værkstedsvej 20 - 5500 Middelfart - Tlf 63 41 50 70 - melfar-bilcenter.dk

Melfar Bil-Center a-sAlle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880). Metallak og to-farvet lakering er mod merpris. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves. 
Der tages forbehold for trykfejl. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Celerio og Swift Dualjet: 23,3 km/l, CO2 99 gram/km, 

Vitara Diesel: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km.  S-Cross og Vitara benzin: 19,2-18,2 km/l, CO2 121-127 gram/km. *7-ÅRS GARANTIEN forudsætter 
bilfinansiering gennem Nordea Finans. Garantien dækker i helt op til 7 år og bliver aktiv, når bilens fabriksgaranti ophører. Den dækker fra bilens første indregistreringsdato, og indtil 

bilen er fyldt 7 år eller har kørt 150.000 km. Bilen skal altid serviceres – jvf. fabrikantens forskrifter – hos den autoriserede forhandler, hvor bilen er købt.

TOPTRÆNET SUZUKI CELERIO
TRÆKKER 400 KG PÅ KROGEN
Bagagerum på 254 L, 5 siddepladser,
helt op til 27,8 km/l, og både aircondition
og Bluetooth som standard

Fra 89.990 kr. 
Få træk og trailer for kun 10.000 kr.

SUZUKI VITARA S
MERE FIT END NOGENSINDE 
MED DEN NYE BOOSTERJET 
TURBOMOTOR
Ny Vitara S Boosterjet. Usædvanligt meget 
power. 140 hk og 19,2 km/l

Fra 284.990 kr.

S-CROSS COMFORT EDITION 
HAR TABT 20 KG PÅ PRISSEDLEN
S-Cross 1.6 Comfort Edition (196.990 kr.), 
metallak (5.000 kr.) samt vinterpakke med 
alu-fælge og vinterdæk (18.000 kr.). 
I alt 219.990 kr.

Lige nu kun 199.990 kr. 
SPAR 20.000 kr.

SUZUKI SWIFT FIT 
HÅRDTPUMPET MED UDSTYR
16" alu-fælge, sorte ruder bag, tågelygter,
LED kørelys, aircondition, fartpilot og
meget mere

Kun 134.990 kr.

KOM TIL NYTÅRSSLANKEKUR HOS SUZUKI DEN 9. OG 10. JANUAR KL. 11-16
Suzuki er ligesom mange danskere gået i skarp 
træning og på kur i januar. Vi præsenterer nu et 
super fit og ekstra attraktivt modelprogram. Det 
er fyldt med top-trimmede biler hårdtpumpet med 
udstyr, til stærke priser, med ekstra turbopower, 

stor trækkraft og et kaloriefattigt 
indtag af benzin. Og kuren holder 
også i længden – du får nemlig 
7-ÅRS GARANTIEN med, når du 
finansierer bilen hos os.

 Så kom til en Nytårsslankekur, der nok er lidt 
sjovere end din, og oplev de usædvanligt fitte 

mini’er, crossovers og stilsikre SUV’ere, og hør 
mere om dine muligheder.

SUZUKIS

NYTARS-
SLANKEKUR

SUZUKI VITARA. USÆDVANLIG FED SUV FRA KUN 191.990 KR. 
Vitara byder på vilde oplevelser. Ligesom den natur, den er skabt 
til at drøne rundt i. Men den rendyrkede SUV-stil imponerer også 
i bybilledet. Det fede design høster mange misundelige blikke, 
mens det lave forbrug skåner både økonomien og miljøet. Vil 
du have endnu flere kræfter at more dig med? Så er Vitara S 
med brølende Boosterjet turbomotor og 140 galoperende hk 
lige noget for dig. Som en ægte SUV fås Vitara selvfølgelig også 
med 4WD-systemet Allgrip. Kort sagt: Eventyret venter i Vitara. 
Prøv den hos os og mærk selv, hvor meget fuldblods-SUV du 
kan underholde dig med fra kun 191.990 kr.

 Vitara Diesel og Diesel AllGrip: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. A  Vitara Benzin: 18,9-19,2 km/l, CO2 121-123 gram/km. B  Vitara Benzin AllGrip: 17,9 km/l, CO2 130 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. 
Priserne er vejl. og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.). Foto viser Vitara Boosterjet S (fås fra 274.990 kr.) monteret med ekstraudstyr. Metallak og to-farvet lak er mod merpris. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

STÆRKT UNDERHOLDENDE VITARA

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017
107. ÅRGANG NR. 6

Vi dækker 100%  
i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup  
5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe,  
5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

UGEPAKKEN 6

SVINEKAM 
Med rødkål, ½ æble m.gele,  
franske kartofler, sovs,  
brune og hvide kartofler 

PRIS PR. PERSON .................................120,-

MEDISTER 
 

2 KG ................................................100,-

Rabathæfte 
- få den 8. ugepakke gratis

 Pakken består af: 

 600 g. Hakket Oksekød
 600 g. Hakket Svinekød
 520 g. Kyllingestrimler 
 800 g. Flæsk i skiver 
 1 stk. marineret nakkefilet

300,-
Hele pakken kun

PÅLÆGSPAKKEN
 Pakken består af: 

 5 sk. Hamburgerryg
 5 sk. Rullepølse
 5 sk. Spege- el. Kødpølse
 1 lille leverpostej

50,-Hele pakken kun

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK

- eller 3x4 sk. 
Frit valg!

 

 

HENRIK’S
Diner & Smørrebrød
Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable  

Tlf. 62 62 30 34

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF.  6262 3034 

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

Brunch
• Ferskrøget laks  m. asparges
• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
•  Kold skinke m tomat og agurk
• Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
• Pandekager m. ahornsirup 
•  Skæreost, brie
•  Marmelade og Nutella
•  Rugbrød, franskbrød,  

vælg mellem: Rundstykker 
eller grovbrød og smør 

•  Wienerbrød
• Frugtfad

Pr. couvert 109,-

Buffet
3 slags kød - Kan ikke ændres

 
Pr. couvert 109,-
Buffet
 - med det hele

Vælg selv 4 slags kød 

Pr. couvert 136,-

t

Buffet

Hundstrup Kro
Atmosfære og god gammeldags kromad

3 retter kun  kr. 160,-
3 retter incl. kaffe kun  kr. 175,-

Søndags spisning! kl. 12-15

Fest og konfirmationer 
Forret,  Hovedret,Desserter,  Natmad

Pr. couvert ved 2 retter kr. 129,-
Pr. couvert ved 3 retter kr. 149,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-
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MAD UD AF HUSET TIL

 
Pæntbelagt kr. 19,-

Højtbelagt kr. 26,-

STENSTRUP OLLERUP 

F R I T  V A L G

FAXE KONDI 
PEPSI EL. 
MIRINDA
1,5 LITER

10,-
FRIT VALG

+ pant

Kyndelmisse 
med korpiger
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Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

UGEPAKKEN 6

SVINEKAM 
Med rødkål, ½ æble m.gele,  
franske kartofler, sovs,  
brune og hvide kartofler 

PRIS PR. PERSON .................................120,-

MEDISTER 
 

2 KG ................................................100,-

Rabathæfte 
- få den 8. ugepakke gratis

 Pakken består af: 

 600 g. Hakket Oksekød
 600 g. Hakket Svinekød
 520 g. Kyllingestrimler 
 800 g. Flæsk i skiver 
 1 stk. marineret nakkefilet

300,-
Hele pakken kun

PÅLÆGSPAKKEN
 Pakken består af: 

 5 sk. Hamburgerryg
 5 sk. Rullepølse
 5 sk. Spege- el. Kødpølse
 1 lille leverpostej

50,-Hele pakken kun

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK

- eller 3x4 sk. 
Frit valg!

 

 

HENRIK’S
Diner & Smørrebrød
Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable  

Tlf. 62 62 30 34

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF.  6262 3034 

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

Brunch
• Ferskrøget laks  m. asparges
• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
•  Kold skinke m tomat og agurk
• Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
• Pandekager m. ahornsirup 
•  Skæreost, brie
•  Marmelade og Nutella
•  Rugbrød, franskbrød,  

vælg mellem: Rundstykker 
eller grovbrød og smør 

•  Wienerbrød
• Frugtfad

Pr. couvert 109,-

Buffet
3 slags kød - Kan ikke ændres

 
Pr. couvert 109,-
Buffet
 - med det hele

Vælg selv 4 slags kød 

Pr. couvert 136,-

t

Buffet

Hundstrup Kro
Atmosfære og god gammeldags kromad

3 retter kun  kr. 160,-
3 retter incl. kaffe kun  kr. 175,-

Søndags spisning! kl. 12-15

Fest og konfirmationer 
Forret,  Hovedret,Desserter,  Natmad

Pr. couvert ved 2 retter kr. 129,-
Pr. couvert ved 3 retter kr. 149,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-
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MAD UD AF HUSET TIL

 
Pæntbelagt kr. 19,-

Højtbelagt kr. 26,-

STENSTRUP OLLERUP 

F R I T  V A L G

FAXE KONDI 
PEPSI EL. 
MIRINDA
1,5 LITER

10,-
FRIT VALG

+ pant

Kyndelmisse 
med korpiger

Se side 7
SIDE 7TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017

Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service og reparation af ALLE bilmærker - også inden for garantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service og reparation af ALLE bilmærker - også inden for garantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

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

HER FÅR DU SERVICE, KVALITET OG GODE TILBUD

BIL & MOTOR Det er hel-
digvis de færreste af os, som 
træner undvigemanøvrer og 
kontrollerede udskridninger 
i den daglige trafik.
Men ind i mellem kan vi 
møde trafik eller trafikanter, 
hvor vi har brug for hurtig 
handling i en skarp situation. 
Hvordan håndterer man så 
den? 

Man kan håbe, at glatførekur-
set, man måske fik dengang 
man tog kørekort, stadig lig-
ger på centralnervesystemet, 

og at man derfor gør det rigti-
ge. Eller man kan satse på, at 
man kan nå at repetere reg-
lerne: ”Hvordan var det nu, 
ikke koble ud, dreje kontra, 
skal jeg slippe bremsen..?”

Eller man kan forberede sig 
med et glatførekursus.

Flere køretekniske anlæg til-
byder glatførekursus, ofte i 
flere varianter og udstyrspak-
ker. Som oftest tager kurset 
en lille formiddag, og kører 
du i egen bil, kan det gøres for 

under 1.000 kroner. Kurserne 
fokuserer som regel også på 
dæktryk og fordelene ved at 
have de rigtige dæk på til det 
underlag, man kører på.

En oplagt ide inden skiferien, 
eller hvis kortklubben ikke 
ved, hvad overskuddet skal 
gå til.

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup 
5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

Står din bil for syn?

FORSIKRINGSSKADER på alle bilmærker udføres, samarbejder og godkendt af alle forsikringsselskaber.
GRATIS LÅNEBIL!

- KOM OG FÅ ET GRATIS SYNSTJEK

Bliv en bedre vinterbilist

Øv dig på vinterkørsel i trygge 
omgivelser

Der findes masser af muligheder for at tage 
et glatførekursus, så du er klar, når det vir-
kelige vintervejr udfordrer dine køreevner.
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Den autoriserede  
Mercedes-Benz forhand-
ler P. Christensen blev 
sidste år godkendt som 
Van ProCenter, og Finn 
Lynge, der er salgschef 
for vans, gør nu status 
godt et halvt år efter 
udnævnelsen.

»Vi er jo ikke begyndt at gøre 
tingene radikalt anderledes end 
før udnævnelsen. Men vi er ble-
vet endnu skarpere og har haft 
endnu mere fokus på, at kunden 
skal opleve os som en partner og 
rådgiver snarere end en ordinær 
sælger. Vi går all-in på, at den 
enkelte kunde altid får den helt 
rigtige van til det konkrete job.«

»Det er mit klare indtryk, at 
kunderne har sat pris på det, 
der er sket både op til og efter 
udnævnelsen. Håndgribelige 
tiltag som f.eks. kortere ven-
tetider, længere åbningstider 
og mekanikere på døgnvagt er 
altid et plus, især for erhvervs-

kunder, der gerne skal være 
produktive og har en forretning, 
der skal holdes kørende«, siger 
Finn Lynge.

P. Christensen har stor fokus på 
kundens totaloplevelse, og kun-
derne uddeler topkarakterer, 
når det gælder oplevelsen ved at 
handle og få serviceret varebil 
hos P. Christensen. »Jeg oplever 
desuden, at kunderne værd-
sætter, at vi altid har et bredt 
udvalg af erstatnings-vans 
klar, så de kan holde kadencen i 
deres forretning, når deres egen 
van er på værksted. Det har 
også været populært, at vi lejer 
vans ud, når kunden har ekstra 
travlt i forretningen« slutter 
salgschef Finn Lynge. 

P. Christensen forhandler og 
ser vicerer nye og brugte  
Mercedes-Benz vans – og er 
Van ProCenter – i både Odense, 
Kolding og Rødekro. Som Van 
ProCenter efteruddanner man 
løbende alle ansatte og stiller 
eksempelvis eksperter inden 
for opbygning, indretning, 
flådeløsninger mv. til rådighed 
for kunden.

P. CHRISTENSEN HAR SUCCES SOM VAN PROCENTER

F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

P. Christensen® Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 

F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

P. Christensen® Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 

F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

P. Christensen® Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 
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Fra  1.995 kr./md. VAN PROCENTER 
– hvad vil det sige?

•  Pro Udvalg: Stort udvalg og professionel  
hjælp til at vælge rigtigt 

•  Pro Service: Omfattende værkstedsservice,  
mekaniker på vagt 24h mv.

•  Pro Eksperter: Rådgivning om opbygning,  
indretning, flådeløsninger mv.

•  Pro Åbningstider: Længe åbent, minimale  
ventetider og egne p-pladser.

•  Pro Mobilitet: Låne-vans ved værkstedsbesøg  

og leje-vans i travle perioder.

Derudover skal man som Van ProCenter leve op til markedets 

strengeste krav på hele 256 punkter.

SUCCES!



VI TILBYDER:

Andkærvej 26 - 7100 Vejle Tlf.: 7643 7067 – Mail: info@tekniclean.dk – www.tekniclean.dk

 Kontorrengøring

 Vinduespudsning

 Specialopgaver

 Foodrengøring

 Teknik og serviceopgaver

 Kantineservice

 Planteservice

 Måtteservice 
   Nem, effektiv og billig  

måtteservice i hele Danmark.

 Skadedyrsbekæmpelse

Bilrengøring 
fra kun kr. 295,-
- når du er på arbejde
- når du er på hotel ell. konference
- når du dyrker din sport

Vi gør din bil ren hvor den står:

BRONZEpakken kr. 295,-
Støvsugning af bund, måtter og sæder, aftørring af instrument-
bord, samt pudsning af frontrude indvendig

SØLVpakken kr. 350,-
Som bronzepakken + aftørring af vindueskarme, døre og dørgreb, 
samt pudsning af samtlige ruder indvendig

GULDpakken kr. 485,-
Som sølvpakken + vask af dørkanter- og karme, aftørring af glas i 
sidespejle samt pudsning af alle udvendige ruder samt påfyldning 
af sprinklervæske

Bekymringsfrit og billigt. Mød din bil ren og velduftende.
Kontakt Stefan på tlf. 24 92 59 60 eller mail@cabinclean.dk

Værkmestervej 1 - 5600 Faaborg - cabinclean.dk

Kontakt os på tlf. 24 92 59 60  
eller mail@cabinclean.dk

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

www.steinfrandsen.dk
Tlf: 65 94 37 50         Mobil: 28 87 37 57         Mail: info@steinfrandsen.dk

Vær klar så du kan nyde ferien!

- Book tid nu til hækklipning
og græssåning mm.! 

Vi udfører alt indenfor hæk og græs:

  Hækklipning

  Formklipning

    Afskrælning af gammel plæne

  Planer, fræsning, stenrive, græssåning, tromling

  Gødning af plæne

  Rullegræs

Ring og book tid på tlf.: 65 94 37 50

www.steinfrandsen.dk
Tlf: 65 94 37 50         Mobil: 28 87 37 57         Mail: info@steinfrandsen.dk

Vær klar så du kan nyde ferien!

- Book tid nu til hækklipning
og græssåning mm.! 

Vi udfører alt indenfor hæk og græs:

  Hækklipning

  Formklipning

    Afskrælning af gammel plæne

  Planer, fræsning, stenrive, græssåning, tromling

  Gødning af plæne

  Rullegræs

Ring og book tid på tlf.: 65 94 37 50

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt
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BYD FORÅRET VELKOMMEN VED HAVEBASSIN OG DAM
nererer specialfremstilling af 
akvarie- og terrarieinventar til 
professionelle og private side-
løbende med opbygning og salg 
af vandhaver, bassiner og have-
damme stor aktivitet i firmaet. 
AquaZoo import har leveret 
ruder til krokodilleanlægget i 
Vissenbjerg Terrarium og netop 
færdiggjort et stort havedams-
projekt for Holstebro Kommune. 
Vi fører alt til vandhaven plus 
projektering, implementering og 
servicering af alle typer have-
damme og bassiner. Sidst men 
ikke mindst fremstiller vi selv 
biofiltre og ozongeneratorer efter 
behov og ønsker. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info om de mange 
spændende muligheder, vi har at 
byde på”, slutter Finn Pedersen.

Det langelandske spe-
cialfirma tilbyder rådgiv-
ning, salg, etablering og 
servicering af bassiner 
og havedamme til en 
bred og typemæssigt va-
rieret gruppe af privat-
kunder, virksomheder og 
offentlige institutioner  

”Foråret nærmer sig med hastige 
skridt, og hermed følger et øget 
fokus på det rekreative uden-
dørsliv”, beretter indehaver Finn 
Pedersen. ”Hér kan vi med vores 
store udvalg af havedamme og 
bassiner med tilhørende planter 
og fisk byde på forfriskende nye 
oplevelsesmuligheder. AquaZoo 
import forhandler det tyske kva-
litetsprodukt Oase, som har alt til 
bassin og havedam – bassinfolie, 
pumper, filtre, UV anlæg m.m. 
Sortimentet spænder fra private 
haver til grønne udenomsarealer 
omkring virksomheder og insti-
tutioner - fra den lille vandsten, 
der står og risler på terrassen til 
den store dam på 10.000 l. Over 

hele linjen sætter vi kvalitet i 
højsædet, og med Oase fører vi 
intet mindre end vandhavernes 
svar på Rolls Royce”, smiler Finn 
Pedersen, der startede som selv-
stændig i 1980 og kan trække på 
37 års erfaring i denne højt spe-
cialiserede branche. Jeg har lavet 
bassiner på 70 og 80.000 liter

Fra vandhaver til  
specialinventar
”Jeg startede i Odense, hvorfra 
jeg drev Fyns Saltvandscenter, 
Fyns Tropecenter og F.T. Engros. 
I 1991 startede jeg Aquarium 
Langeland, som frem til 2001 
var en kæmpe turistattraktion. 
Op til 2010 fokuserede forret-
ningen på import og salg af fisk. 
Samtidigt opbyggede jeg Skan-
dinaviens største dyrehandel, 
ZooZity i Malmø. Her i 2017 ge-

AquaZoo import – Spodsbjergvej 193 – 5900 Rudkøbing
Mobil: 29 44 79 17 – info@aquazoo.dk – www.aquazoo.dk

AquaZoo import

Tvedvej 199 – 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 6812 – www.clean-up.dk

PRIS (INKL. MOMS OG SÆBE):

PR. DAG:    280,00 KR.

WEEKEND  480,00 KR.
(FREDAG KL. 12.00  til  MANDAG KL. 08.00) 

DEPOSITUM 500,00 KR.

Maskinen afhentes og afleveres
mellem kl. 8.00 og kl. 14.00 
eller lad os rense dit tæppe 

PLETTER 
PÅ TÆPPET???
LEJ EN TÆPPERENSER 
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GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

TRYK OG PRINT 
Nå ud til dine kunder med de helt 
rigtige tryksager – fra visitkort til 
kampagner i millionoplag

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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ud til både små og helt store 
virksomheder, og vi bestræber 
os altid på at levere et pænt og 
præsentabelt stykke kvalitets-
arbejde, der lever op til kundens 
forventninger og krav. Man er 
altid velkommen til at kontakte 
firmaet for et tilbud.

Erhvervspolereren sikrer 
kunderne høj service og 
kvalitetsarbejde

Vinduespolering er naturligvis 
det helt store speciale, når man 
henvender sig til Erhvervspo-
lereren, der er specialiseret i at 
servicere erhvervskunder. Så 
hvad enten det er kontoret el-
ler butiksruderne der skal se 
præsentable ud, så klarer Er-
hvervspolereren opgaven til fuld 
tilfredshed og til en særdeles 
konkurrencedygtig pris.

Vi er meget struktureret, og 
der er handling bag aftaler. Der 
er handling bag alt og med det 
samme, siger Klaus Hansen, der 
nu driver firmaet på 21. år og 
som i dag tæller 14 medarbej-
dere.

Erhvervspolereren løser opga-
ver for blandt andet kommuner, 
hoteller, offentlige institutioner 

som blandt andet skoler samt 
forskellige virksomheder og fir-
maer, - og de mange erhvervs-
kunder, der bliver serviceret, 
er fordelt over hele Fyn og tre-
kants-området med blandt andet 
Kolding Kommune.

Der er mulighed for at indgå en 
fast serviceaftale, og det har ca. 
90 % af kunderne valgt at gøre.

Aftalerne styres elektronisk, 
så der med alle aftaler er kon-
takt fra base til bil, så aftalerne 
sikres holdt til tiden. Hos os le-
ver vi op til, at de aftaler der er 
indgået bliver overholdt og lever 
op til kundens tilfredshed. Vi er 
samtidig også meget fleksible og 
handlingsparate ved akutopstå-
ede situationer.

Hos Erhvervspolereren gør de 
meget ud af udstyret, og opgra-
derer når det er muligt. Det be-
tyder også, at de kan foretage 
vinduespolering med rentvands-
anlæg, som skåner miljøet og 
giver renere vinduer i længere 
tid, og som for kunden er tidsbe-
sparende, da de kan nå også de 
umulige steder samt polere flere 
vinduer på kortere tid.

Efter behov klarer firmaet også 
andre opgaver som rengøring af 
f.eks. lamper i store højder, faca-
devask, skiltevask, rensning af 
tagrender og vask/rengøring af 
solceller, der rengjorte giver den 
optimale effekt.

Små som store
Erhvervspolereren ApS rykker 

Erhvervspolereren ApS, Brændekilde Bygade 36, 5250 Odense SV, Tlf. 64 75 23 06, info@epkh.dk / www.epkh.dk 

PROFESSIONEL KVALITET TIL TIDEN

PROFESSIONEL VINDUESPOLERING TIL ERHVERV

ERHVERVSPOLEREREN ApS

PROFESSIONEL VINDUESPOLERING TIL ERHVERV

ERHVERVSPOLEREREN ApS
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oovervågning, så man hele tiden 
kan følge processen.

Vodanet leverer total-løsninger 
til skibe, erhverv og byggeplad-
ser og har egne trailere som kan 
opstilles midlertidigt f.eks. i en 
specifik byggeperiode.

Vodanet er specialiseret 
i produktion af film og 
videoovervågning til 
erhverv og den maritime 
sektor.

Står man og skal enten have 
lavet en dokumentations- eller 
præsentationsfilm af sin virk-
somhed, så kan det være en god 
idé at henvende sig til Vodanet, 
der har base i Lindø Industri-
park, hvor de er specialister i at 
producere film til erhvervslivet 
både når det gælder specielle 
projekter eller som præsentation 
for virksomheden.

Vodanet har eksisteret i fire år 
og er stiftet af Thomas Truels 
Schultz, der med baggrund in-
denfor IT og som maskinmester 
har erhervscertificeret sig til at 
flyve med droner, og som arbej-
der både i ind- og udland.

Vi har et stort kendskab og know 
how til skibsindustrien og hvad 
deres behov er, siger Thomas 
Truels Schultz, og vi er begyndt 
at lave kabel og netværksløsnin-
ger til skibene også, som vi også 
gør det til forskellige landbase-
rede virksomheder.

Vi laver meget sikkerhed og 
procesovervågning af skibe og 
på skibene, - og vi laver hele in-
frastrukturen på skibet. Vores 
styrke er forståelse af behovet 
for skibe og rederier, og vi er 
med lige fra start, når der skal 
laves nogle løsninger. Det er 
vigtigt at alle underleverandø-
rer taler sammen for at nå det 
færdige mål.

Vodanet er en meget stærk le-
verandør af videoovervågnings-
løsninger af alle typer skibe, og 
har blandt andet lige leveret 
infrastruktur og videoløsninger 
til en nybygning til grønlandske 

Sikuaq Trawl A/S. 
Vi har specialer for 
både nybygninger 
og ombygninger.

Vores drone flyvnin-
ger er hovedsage-
lig skibsindustrien 
og præsentation af 
forskellige virksom-
heder som blandt 
andet Fayard og Co-
lor-Line, siger Tho-
mas Truels Schultz. 
Vi har også fløjet en 
del for landbruget – 

overflyvninger af afgrøder for at 
kunne se forskelle i afgrøden.

Vodanet har også lavet flere film 
til præsentation af ejendomme 
til boligmarkedet, - og så er det 
ikke kun udendørs at droner 
kan flyve. De kræver ikke den 
samme plads, og bliver også 
benyttet til indendørs optagel-
ser. Det har flere virksomhe-
der benyttet sig af i forbindelse 
med præsentationsfilm, hvor de 
gerne vil vise forskellige proces-
dele, som ses og forstås bedst set 
fra oven.

Videoovervågning er heller ikke 
kun overvågning, som de fleste 
forbinder det med. I dag er man-
ge håndteringer i en virksom-
heds produktion noget der kører 
automatisk, og her kan det være 
en fordel med en effektiv vide-

Vodanet, Tlf. +45 70 23 23 90 / +45 40 30 87 07, tts@vodanet.dk / www.vodanet.dk 

Drone og videoløsninger  
sikrer det optimale mål



Der er gang i Lolland Falster
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SYDDANSK DESIGNVIRKSOMHED I GOD VÆKST
gunstiget med at være i et område, 
hvor vi har dygtige loyale medarbej-
dere, som er hele grundlaget for at 
kunne drive en sund virksomhed. 
Det har også ligget os meget på sinde 
at hjælpe med integrationen af syri-
ske flygtninge, hvor vi de seneste to 
år har ansat syv syriske flygtninge, 
som er faldet godt til hos os og som 
alle i dag er fastansat. Det har været 
en berigelse for os alle at lære vores 
nye syriske kollegaer at kende. 

Placeringen er også helt ideel, for 
90 % af vores produktion er til eks-
port, og det er med Tyskland som 
det største marked, efterfulgt af 
USA, Frankrig, England, Østrig og 
Schweiz samt Benelux landene.

Softline har også eksport til Mellem-
østen og Asien, og på verdensplan 
sælges Softline i mere end 65 lande.

På hjemmemarkedet leverer Softline 
møbler til deres netværk af distri-
butører på kontraktmarkedet, hvor 
møblerne anvendes til offentlige in-
stitutioner, skoler, biblioteker, hotel-
ler samt til detailmarkedet.

Softline leverer designmøb-
ler til hele verden

Danske møbler er kendt for høj kva-
litet og et godt brand ude i den vide 
verden. Det gælder også for Softline, 
der har base i Maribo på Lolland, og 
som har udviklet sig meget siden de 
i 1979 begyndte at producere møbler. 
Softline er blevet et globalt brand 
ved at skabe innovative og ikoniske 
møbler af bedste kvalitet, og deres 
farverige design bliver i dag solgt på 
verdensplan.
Hvor andre virksomheder tidligere 
flyttede produktion til udlandet, så 
forblev Softline tro mod dansk kva-
litet, og som fra starten, så produce-
res deres moderne polstrede møbler 
i Danmark på egen fabrik, hvor de 
har 10.000 kvadratmeter hvor alle 
møbler bliver samlet, polstret og 
monteret.

I 2003 blev firmaet ændret til at 
være en privatejet virksomhed un-
der ledelse af Finn H. Sørensen, der 
har fortsat den positive udvikling 
sammen med en god medarbejder-

stab, der tæller 58 ansatte i Maribo – 
heraf de fleste i produktionen. Dertil 
kommer 15 topdesignere, som også 
er tilknyttet.

Hos leverandørerne af komponenter 
til Softline ś møbler er der mange 
beskæftigede både lokalt og i vores 
nabolande.

Vi er i en positiv udvikling med god 
vækst, og vi ser lyst på fremtiden, si-
ger Finn H. Sørensen. Vi er nu der, 
hvor vi også skal have besat 8-10 nye 
stillinger. 

Det er et godt lokalområde vi er i, og 
vi har det godt hvor vi er. Vi er be-

Softline A/S
Kidnakken 7
4930 Maribo

Tlf. 54 16 06 80
info@softline.dk
www.softline.dk 



producent af hvidt sukker og står 
bag varemærket Dansukker.

Når sukkerroerne høstes i mid-
ten af september, tager produk-
tionssæsonen fat. I fire måneder 
forarbejder fabrikken op mod 
12.500 ton sukkerroer om dagen. 
Integos kompetencer inden for el-
teknik og renovering af motorer 
mindsker fejl og sikrer en stabil 
produktion. Uden for sæsonen 
efterser og vedligeholder Intego 
deres produktionsudstyr og gen-
nemfører forbedringsprojekter.
 
”Jeg ser frem til, at vi rykker ind 
i de nye lokaler. Jo tættere vi 
er på vores industrikunder, des 
hurtigere og mere effektivt kan 
vi løfte de udfordringer, der op-

står i deres produktionsanlæg,” 
forklarer Integos serviceleder 
John Sindholm.

Nordic Sugar er blot én af de 
samarbejdsrelationer, som afde-
lingen kommer tættere på. I dag 
samarbejder de allerede med 
kunder i både Rødby og Nykø-
bing Faster.

inden for el-teknik, mekanik og 
automation til at servicere både 
eksisterende og fremtidige indu-
strikunder fra vores nye lokaler 
i Nakskov,” fortæller Bjarke Hel-
mar Jensen, der er afdelingsle-
der hos Intego Odense og den nye 
lokation i Nakskov.
 
”Siden 2007, hvor Intego blev 
etableret, har vi i Odense opbyg-
get en stærk afdeling med mere 
end 60 ansatte og spændende 
samarbejdsrelationer med sær-
ligt de fynske industrikunder. Vi 
ser frem til at etablere den nye 
afdeling og udvide vores sam-
arbejdsrelationer på Lolland,” 
forklarer afdelingsleder Bjarke 
Helmar Jensen, der arbejder tæt 
sammen med serviceleder John 
Sindholm for at opbygge den nye 
lokation i Nakskov.

Lokal nærhed styrker  
kunderelationerne
De sidste 4 år har Intego blandt 
andet opbygget en stærk samar-
bejdsrelation med Nordic Sugar i 
Nakskov, der er Nordens største 

Integos mandskab er 
ved at gøre lokalerne i 
Nakskov klar til, at den 
tekniske servicepartner 
slår dørene op for en 
ny lokation på Lolland 
midt februar. Udvidelsen 
sker grundet en øget 
efterspørgsel på Integos 
kompetencer inden for 
el-teknik, mekanik og 
automation i området

”Gennem de seneste år, har vi 
udvidet vores samarbejde med 
flere industrikunder på Lolland, 
hvor vi primært har kørt fra vo-
res afdeling i Odense. Nu rykker 
vi ind i de nye lokaler i Nakskov 
for at styrke vores eksisterende 
samarbejdsrelationer og etablere 
kontakt til nye kunder på Lol-
land,” begrunder serviceleder 
John Sindholm, der står i spid-
sen for den nye afdeling.

Allerede nu er lokalerne ved 
at blive klargjort til indvielsen 
midt februar, hvor serviceleder 
John Sindholm og fire elektri-
kere flytter deres base fra afde-
lingen i Odense til Nakskov.

Et led i en ambitiøs  
vækstplan
På knap 10 år er Intego vokset 
til en koncern med en halv mil-

liard i omsætning og flere end 
600 medarbejdere fordelt i hele 
landet. I 2017 er målsætningen 
at løfte omsætningen med 6 pro-
cent, og det kræver blandt andet 
udvidelse af Integos afdelinger – 
heriblandt Odense.
 
”Vi glæder os over det store po-
tentiale, der er for fortsat at 
udvikle Integos kerneområder 

INTEGO UDVIDER MED 
NY AFDELING I NAKSKOV

GOD STEMNING  
OG POSITIV ENERGI

”Intego Nakskov er blevet utroligt godt modtaget”, 
afrunder John Sindholm. ”Det gælder både i lokal-
samfundet som sådan og ude hos de lokale håndvær-
kere og virksomheder.  Som sagt har vi før etablerin-
gen af den ny afdeling gennem fire år haft en række 
aktiviteter på Lolland-Falster, og i forbindelse med 
større opgaver har vi haft base i Nakskov. Her har vi 
opbygget et velfungerende netværk af dygtige lokale 
elektrikere, smede, murere, malere og entreprenører, 
som vi fremover vil trække på omkring opgaveløsnin-
gen. 

I forbindelse med større projekter vil jeg og en række 
medarbejdere periodevist flytte til byen i længere 

tid ad gangen. Netop nu bor jeg i Byens Bed 
& Breakfast, som er et fremragende sted. I 

det hele taget oplever vi Nakskov som 
en dynamisk og fremsynet erhvervsby 

med fantastisk god stemning og 
positiv energi. Intego ser frem til 
at løse en masse nye, spænden-
de opgaver her, og vi glæder os 
til samarbejdet med de lokale 
håndværksmestre.”      

Om Intego A/S

Intego er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til industri, in-
frastruktur og erhverv.
 
Vi beskæftiger flere end 600 dygtige medarbejdere og har hovedsæde i 
Aalborg samt afdelinger i Aarhus, Hedensted, Herning, Kibæk, Esbjerg, 
Grindsted, Aabenraa, Kolding, Odense og Karlslunde. Det betyder, at vi 
kan arbejde lokalt i hele landet, så vores kunder får en landsdækkende 
leverandør med lokal forankring – og på den måde opnår maksimal 
fleksibilitet.
 
Ved at samarbejde med os får du en erfaren partner med en meget stor 
kompetencemæssig bredde. Vi tilbyder løsninger inden for el-teknik, 
mekanik og automation hele døgnet, året rundt. Vores branchekend-
skab er indgående – vi kender anlæggene og udfordringerne i de bran-
cher, vi servicerer.
 
Kundetilfredshed er vores hovedfokus i alle aspekter af vores forret-
ning. Vi anser ikke en opgave som fuldført, før vi har løst opgaven til 
kundens fulde tilfredshed. Intego er ISO 9001-certificeret – det er vores 
kunders garanti for høj kvalitet i opgaveløsningen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
· Serviceleder John Sindholm, Intego Nakskov (Vejlegade 35), direkte telefon: 9936 4266, mobil: 2687 6451, jsi@intego.dk  
· Afdelingsleder Bjarke Helmar Jensen, Intego Odense og Nakskov (Vejlegade 35), direkte telefon: 9936 4262, mobil: 2687 6450, bej@intego.dk   

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



producent af hvidt sukker og står 
bag varemærket Dansukker.

Når sukkerroerne høstes i mid-
ten af september, tager produk-
tionssæsonen fat. I fire måneder 
forarbejder fabrikken op mod 
12.500 ton sukkerroer om dagen. 
Integos kompetencer inden for el-
teknik og renovering af motorer 
mindsker fejl og sikrer en stabil 
produktion. Uden for sæsonen 
efterser og vedligeholder Intego 
deres produktionsudstyr og gen-
nemfører forbedringsprojekter.
 
”Jeg ser frem til, at vi rykker ind 
i de nye lokaler. Jo tættere vi 
er på vores industrikunder, des 
hurtigere og mere effektivt kan 
vi løfte de udfordringer, der op-

står i deres produktionsanlæg,” 
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John Sindholm.

Nordic Sugar er blot én af de 
samarbejdsrelationer, som afde-
lingen kommer tættere på. I dag 
samarbejder de allerede med 
kunder i både Rødby og Nykø-
bing Faster.
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eksisterende og fremtidige indu-
strikunder fra vores nye lokaler 
i Nakskov,” fortæller Bjarke Hel-
mar Jensen, der er afdelingsle-
der hos Intego Odense og den nye 
lokation i Nakskov.
 
”Siden 2007, hvor Intego blev 
etableret, har vi i Odense opbyg-
get en stærk afdeling med mere 
end 60 ansatte og spændende 
samarbejdsrelationer med sær-
ligt de fynske industrikunder. Vi 
ser frem til at etablere den nye 
afdeling og udvide vores sam-
arbejdsrelationer på Lolland,” 
forklarer afdelingsleder Bjarke 
Helmar Jensen, der arbejder tæt 
sammen med serviceleder John 
Sindholm for at opbygge den nye 
lokation i Nakskov.

Lokal nærhed styrker  
kunderelationerne
De sidste 4 år har Intego blandt 
andet opbygget en stærk samar-
bejdsrelation med Nordic Sugar i 
Nakskov, der er Nordens største 

Integos mandskab er 
ved at gøre lokalerne i 
Nakskov klar til, at den 
tekniske servicepartner 
slår dørene op for en 
ny lokation på Lolland 
midt februar. Udvidelsen 
sker grundet en øget 
efterspørgsel på Integos 
kompetencer inden for 
el-teknik, mekanik og 
automation i området

”Gennem de seneste år, har vi 
udvidet vores samarbejde med 
flere industrikunder på Lolland, 
hvor vi primært har kørt fra vo-
res afdeling i Odense. Nu rykker 
vi ind i de nye lokaler i Nakskov 
for at styrke vores eksisterende 
samarbejdsrelationer og etablere 
kontakt til nye kunder på Lol-
land,” begrunder serviceleder 
John Sindholm, der står i spid-
sen for den nye afdeling.

Allerede nu er lokalerne ved 
at blive klargjort til indvielsen 
midt februar, hvor serviceleder 
John Sindholm og fire elektri-
kere flytter deres base fra afde-
lingen i Odense til Nakskov.

Et led i en ambitiøs  
vækstplan
På knap 10 år er Intego vokset 
til en koncern med en halv mil-

liard i omsætning og flere end 
600 medarbejdere fordelt i hele 
landet. I 2017 er målsætningen 
at løfte omsætningen med 6 pro-
cent, og det kræver blandt andet 
udvidelse af Integos afdelinger – 
heriblandt Odense.
 
”Vi glæder os over det store po-
tentiale, der er for fortsat at 
udvikle Integos kerneområder 

INTEGO UDVIDER MED 
NY AFDELING I NAKSKOV

GOD STEMNING  
OG POSITIV ENERGI

”Intego Nakskov er blevet utroligt godt modtaget”, 
afrunder John Sindholm. ”Det gælder både i lokal-
samfundet som sådan og ude hos de lokale håndvær-
kere og virksomheder.  Som sagt har vi før etablerin-
gen af den ny afdeling gennem fire år haft en række 
aktiviteter på Lolland-Falster, og i forbindelse med 
større opgaver har vi haft base i Nakskov. Her har vi 
opbygget et velfungerende netværk af dygtige lokale 
elektrikere, smede, murere, malere og entreprenører, 
som vi fremover vil trække på omkring opgaveløsnin-
gen. 

I forbindelse med større projekter vil jeg og en række 
medarbejdere periodevist flytte til byen i længere 

tid ad gangen. Netop nu bor jeg i Byens Bed 
& Breakfast, som er et fremragende sted. I 

det hele taget oplever vi Nakskov som 
en dynamisk og fremsynet erhvervsby 

med fantastisk god stemning og 
positiv energi. Intego ser frem til 
at løse en masse nye, spænden-
de opgaver her, og vi glæder os 
til samarbejdet med de lokale 
håndværksmestre.”      

Om Intego A/S

Intego er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til industri, in-
frastruktur og erhverv.
 
Vi beskæftiger flere end 600 dygtige medarbejdere og har hovedsæde i 
Aalborg samt afdelinger i Aarhus, Hedensted, Herning, Kibæk, Esbjerg, 
Grindsted, Aabenraa, Kolding, Odense og Karlslunde. Det betyder, at vi 
kan arbejde lokalt i hele landet, så vores kunder får en landsdækkende 
leverandør med lokal forankring – og på den måde opnår maksimal 
fleksibilitet.
 
Ved at samarbejde med os får du en erfaren partner med en meget stor 
kompetencemæssig bredde. Vi tilbyder løsninger inden for el-teknik, 
mekanik og automation hele døgnet, året rundt. Vores branchekend-
skab er indgående – vi kender anlæggene og udfordringerne i de bran-
cher, vi servicerer.
 
Kundetilfredshed er vores hovedfokus i alle aspekter af vores forret-
ning. Vi anser ikke en opgave som fuldført, før vi har løst opgaven til 
kundens fulde tilfredshed. Intego er ISO 9001-certificeret – det er vores 
kunders garanti for høj kvalitet i opgaveløsningen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
· Serviceleder John Sindholm, Intego Nakskov (Vejlegade 35), direkte telefon: 9936 4266, mobil: 2687 6451, jsi@intego.dk  
· Afdelingsleder Bjarke Helmar Jensen, Intego Odense og Nakskov (Vejlegade 35), direkte telefon: 9936 4262, mobil: 2687 6450, bej@intego.dk   

Intego Odense  · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV 
Tlf. 99 36 42 60 · Fax. 99 36 42 61 · intego@intego.dk
www.intego.dk 
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Vi griber dine bolde og sammen designer vi dit næste udbytterige møde. Vores mødedesignere 
er eksperter og arbejder bl.a. udfra det danske mødekoncept ”Meetovation”.

INNOVATIVE MØDER
-MED UDSIGT TIL LILLEBÆLT

DU KAN FORVENTE:
• Sparring og inspiration fra vores mødedesignere, sammen 

skræddersyr vi jeres næste arrangement
• Inspirerende omgivelser og skøn natur med plads til         

refl eksion og aktiviteter
• Gourmetmad og skønne pausebuff eter
• Stort udbud af meningsfulde og energigivende aktiviteter,  

Icebreakers & Energizers

NYD GODT AF VORES MANGE FACILITETER:
• Auditorium - med plads til 240 deltagere
• 36 mødelokaler - innovative og traditionelle
• Netværks - og pauseområder, udstillings- og messearealer
• 153 værelser
• Restaurant Lillebælt med panoramaudsigt til Lillebælt  
• Café Gerhard & Bar, Lounge & a la carte
• 400 gratis P-pladser

 

RING PÅ +45 82 27 17 17 ELLER MAIL TIL KONF@TRINITY.DK

CONFERENCE HOTEL CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA

TRINITY.DK
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