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RECKE-EL APS

Stationsvej 54  •  5771 Stenstrup  •  Tlf. 6226 1018 / mobil: 2022 5018

www.recke-el.dk 
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V/ Michael Bossel

Odensevej 322
5700 Svendborg

Tlf. 62215288

Find os på facebook

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)

KLEJNSMEDEN
v. Ulf Stig Kristensen 
Skovhavevej 4,Tved

5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 55
www.klejnsmeden.dk 

klejnsmeden@stofanet.dk

◗ Vejrhaner
◗ Smedearbejde
◗ Smedejernslåger
◗ Familiegren

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.
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(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
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motorerne og pladsforholdene 
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nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer.

O  P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
K   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

C Mercedes-Benz Vito 116 Go Edition. Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.060 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 2.395 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med 
ekstraudstyr. * Oliefyret er inkluderet i leasingydelsen på de 2.395 kr. men kun ved leasing via Mercedes-Benz Finans.  Ellers er oliefyr ikke standard på en Vito 116 Edition.

Kald det bare fryns. Men 163 Mercedes-heste, oliefyr og 
baghjulstræk kan da lokke de fleste. Og så til den pris.

Lige nu lokker vi med masser af hestekræfter og et supermoment på 380 
Nm – det betyder 2,5 tons på krogen. Oveni får du udstyr på Go-niveau 
med multifunktionsrat, aircondition og meget mere. For små 2.400 kr./
md. får du en Mercedes Vito 116 med det hele – og oliefyr oveni. Kald det 
medarbejderpleje, bonus eller fedtetillæg.

Hos P. Christensen kalder vi det fryns til en god pris.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 116 Go Edition

Førstegangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer 60.000 km.

Vejl. pris fra  2.395  kr./md. 

Desuden får du:

• 163 hk (120 kW)
• 100 % galvaniseret karosseri
• Op til 40.000 km/2 år mellem service

Udstyr i Vito 116 Go

Multifunktionsrat · Baghjulstræk · Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot 
med fartbegrænser · Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevindsassistent · 
Træthedsovervågning · Lysassistent · Radio med Bluetooth · USB og SD-kort
… og oliefyr (kun når du leaser*).

Fryns!
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Tonny Madsen A/S solgte 
sidste sommer den del af 
firmaet, der har arbej-
det med optagning og 
transport af både ved 
hjælp af to lastbilkraner 
samt firmaets mobilkran 
til Odense-firmaet Schou 
Bådtransport,  
men beholdt resten af 
vognparken.

Samtidig købte Tonny Madsen 
Flintholm Sten & Grus ApS, 
som med ral- og sandpumperen 
”Sandholm” henter sø-materiale 
op fra havbunden til brug i opga-
ver på landjorden.  Med overta-

gelse 1. januar i år købte Tonny 
Madsen så også H. J. Hansen 
Genvindings afdeling på Bodø-
evej i Svendborg. 
Tonny Madsen A/S omfatter des-
uden som hidtil Sydfyns Gen-
indvinding, Genknus Fyn og 
arbejder med nedrivning, jord-
sortering og  via TM Havn A/S 
også oprensning af havne og sejl-
render, anlæggelse af bådebroer 
m.m.

Skole nedrives
Tonny Madsen A/S er specialist 
i nedrivning og nedbrydning og 
er bredt funderet i det sydfynske 
med specialiserede afdelinger på 
egne adresser og med hovedkon-
tor på Skotlandsvej 3 i Svend-
borg. I øjeblikket har Tonny 
Madsen kontrakten med at ned-

bryde Nordre Skole i Svendborg, 
hvor der senere skal opføres nye 
lejlighedsblokke. Det arbejde 
har stået på i nogle måneder, og 
Tonny Madsen står selv i spid-
sen for det.

Sydfyns Genindvindingsindu-
stri A/S håndterer jernskrot, 
metaller, akkumulatorer, ka-
belskrot og pap & papir og har 
afhentningsaftaler med dele af 
industrien og modtager effekter 
på Kuopiovej 36, Svendborg.
Genknus Fyn er stedet, hvor 
byggematerialer nedbrydes, sor-
teres og klargøres til ny anven-
delse. Genknus Fyn modtager 
og nedbryder bygningsaffald på 
Heldagervej i Svendborg samt si-
den 2011 på Industrivej i Ringe.

Stadig vognmandsfirma
Tonny Madsen kører efter salget 
af bådbilerne og den store mo-
bilkran sidste sommer  stadig 
for fuld kraft i vognmandsafde-
lingen i det store firma  med tip/
sættevogne til transport af grus 
og sten m.m., en blokvogn til 
sær-transporter, to krangrab-bi-
ler samt biler til containerkørsel.
- Vi har haft et travlt år med vo-
res lastbiler, hvor vi bl.a. har kørt 
mange transporter af materialer 
til opførelsen af de store stalde til 
1400 malkekøer sidste år på Tå-
singe,  siger Tonny Madsen.

H. J. Hansen Genvinding
Tonny Madsen har som nævnt 
netop overtaget H. J. Hansen 

Skotlandsvej 3 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6222 1414 - kontoret@tonny-madsen.dk - www.tonny-madsen.dk

STADIG LASTBILER
 – MEN OGSÅ NYE AKTIVITETER

TONNY MADSEN

Genvindings afdeling i Svend-
borg.  Afdelingen kører nu videre 
uændret under det nye navn TM 
Metal og Skrot og stadig med Per 
Dinesen og Bo Hansen som er-
farne medarbejdere på pladsen.

Flintholm
Flintholm Sten & Grus var Ton-
ny Madsen selv med til at etable-
re, men overlod det senere til sin 
kompagnon, men sidste år købte 
han det så tilbage.

Med udgangspunkt ved Odense 
Søplads sejler ral/sandpumperen 
”Sandholm” ud til de områder, 
hvor firmaet har tilladelse til 
at suge sand og sten op fra hav-
bunden. Firmaet tilbyder også 
opbygning af moler, udlægning 
af grabsten, oprensning af sejl-
render samt uddybning af bløde 
materialer m.m.

Dobbelt besætning
Claus Madsen overtog ansvaret 

for Flintholm Sten & Grus ApS 
ved købet sidste sommer og er 
projektleder i Odense.
- Vi har i øjeblikket 12 ansatte 
i Flintholm, siger Claus Madsen. 
Vi har dobbelt besætning på ski-
bet, så vi kan sejle i døgndrift, 
og dertil kommer så folkene på 
pladsen, der skal håndtere de 
godt 15.000 tons materialer, vi 
suger op og henter ind hver må-
ned.
- Vi er netop ved at blive certi-
ficeret, så vi også kan levere til 

betonstøberier m.m. De materia-
ler, vi henter ind, er en stor man-
gelvare på Fyn i øjeblikket, så vi 
har meget travlt og forventer at 
få endnu mere travlt fremover, 
siger Claus Madsen.
Alt i alt er der i dag godt 60 an-
satte i Tonny Madsen A/S, og der 
er fart over feltet for firmaet, der 
har en struktur, der hænger godt 
sammen med nedbrydning, bort-
kørsel med egne lastbiler, sor-
tering, genindvinding og så nu 
også opsugning af sand og sten.
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Tonny Madsen A/S solgte 
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Velkommen til Andreas
Det er en glæde hos XL-BYG Jens Schultz a/s at 
byde Andreas Henriksen velkommen tilbage i 
vores afdeling for erhvervsbeklædning på 
Odensevej 116, hvor han tidligere var tilknyttet 
i 2012/2013. Andreas kommer fra en lignende 
stilling og har derfor stor viden indenfor faget.

Med Andreas’ faglige kompetencer og altid smilen-
de, gode humør tilbage i teamet sammen med Ste-
fan Lund-Hansen (ekstern sælger) og Christian 
Holmbech Nielsen (intern sælger), ønsker vi hos 
XL-BYG Jens Schultz a/s yderligere at styrke og 
udbygge vores position som den største totalleve-
randør af erhvervsbeklædning på Sydfyn, således 
vi i højere grad og med bedre service kan hjælpe 
dig med at profilere din virksomhed i bybilledet. 

Til at skabe synlighed omkring din virksomhed er 
erhvervsbeklædning og profiltøj med firmalogo til 
dig og dine medarbejdere et brugbart værktøj. 

Beklædning til alle brancher
I vores 120m2 store beklædningsafdeling på 
Odensevej 116 tilbyder vi beklædning til alle 
brancher lige fra håndværkeren til receptionisten 
til direktøren til cafepersonalet og mange mange 
flere. 
  
Vi er fleksible og kan i princippet klæde en kvinde/
mand på fra top til tå samt påtrykke firmalogo, i 
vores eget trykkeri, på en smart og kreativ måde, 
mens kunden er i butikken. Ønskes broderi på 
skjorter, poloshirts, cardigan eller strik klarer vi 
også denne opgave.

Vores sortiment indeholder blandt andet arbejds-
tøj fra Kansas, Mascot og Snickers. 
På sikkerhedsfodtøj kan vi fremvise modeller fra 
Jalas, HKS, Brynje og Sika.
Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, høre- og 
åndedrætsværn og meget mere.

Stefan Lund-Hansen kommer også gerne ud og 
besøger jeres virksomhed med udvalgt beklæd-
ning, således I sammen kan gennemgå modeller 
og typer, så den bedste løsning findes.

Lad os sammen finde en målrettet 
beklædningsløsning til din virksomhed

FREDERICIA 13.-16.MARTS

18

BYGGERI’18 – BYGGERI-messen i Messe C, Fredericia 
Hos XL-BYG Jens Schultz a/s ønsker vi, at vores håndværkskunder skal være opdateret på branchernes 
nyeste tiltag, hvormed de kan udføre den bedste løsning til deres slutkunder. Derfor inviterer vi vores 
håndværkere på en dagstur til BYGGERI’18, hvor 300 leverandører udstiller deres produkter og løsninger. 
Vi har som de andre år fået stor opbakning til dette arrangement, og det er meget glædeligt, vi kan samle 
150 håndværksmestre og svende, hvor hele vores kundeopland er samlet lige fra Ærø til Odense. 
Ene er vi gode – Sammen er vi bedst ! 

Bliv klædt godt på 

af professionelle folk

  PROFESSIONEL
 totalleverandør af

erhvervsbeklædning

Tilsammen har Stefan, Andreas og Christian mere end 50 års erfaring inden for detail- og 
engrostøjbranchen, hvilket for dig betyder, du er garanteret, at din beklædningen passer 
fra øverst til nederst og sidder godt, så den bliver et aktiv i din arbejdsdag.  

BESØG I ØVRIGT OGSÅ XL-BYG Jens Schultz a/s på:  Nyborgvej 2 i Svendborg, Schnohrsvej 40 i Rudkøbing, Industrivej 5 i Marstal

Kontakt os på Odensevej 116 i Svendborg  - Vi ved, hvad vi taler om…6



Abonnementsordning
Nyt Syn har et slogan, der siger: 
Hvorfor vente med nye briller, når 
man kan vente med betalingen. 
- Nyt Syn-butikkerne har i en del 
år haft en abonnementsordning, 
hvor betalingen fordeles  over  24 
måneder. Det er blevet meget po-
pulært. Tidligere kostede det et 
gebyr og renter, men i dag er det 
ganske gratis. V i kalder ordnin-
gen 3 x 0, for der ikke er krav om 
udbetaling, der skal ikke betales 
gebyr og ej heller renter.  Det bli-
ver mere overkommeligt at købe 
briller af høj kvalitet på den 
måde, siger Tommy Simonsen.

Den 1. maj forlader opti-
ker Steen Skov Andersen 
Nyt Syn Wichmann Optik 
i Svendborg for at gå på 
pension, og for at få en 
glidende overgang har 
indehaver Tommy Simonsen 
allerede pr. 1. januar ansat 
hans afløser, Sabine  
Lillesø.

Sabine Lillesø er 31 år og bor i 
Munkebo med mand og to børn. 
Her er hun også født og opvokset. 
Hun har gennemgået uddannel-
sen som optometrist, der varer tre 
et halvt år, i København og med 
praktik hos Nyt Syn i Nyborg. For 
to år siden blev hun færdiguddan-
net og fortsatte hos Nyt Syn i Ny-
borg et år, hvorefter turen gik til 
en optiker i Odense i et år. 

Havde hørt godt om  
Svendborg
- Jeg ville gerne tilbage til en Nyt 
Syn butik og havde hørt meget 
godt om Svendborg og om Nyt 
Syn i Svendborg. Gennem min 
tid hos Nyt Syn i Nyborg kendte 
jeg også nogle af de ansatte i 
Svendborg, og derfor endte det 
med, at Tommy ansatte mig med 
henblik på, at jeg skal afløse for 
Steen og overtage hans kunder, 
siger Sabine Lillesø.
Hun kendte, inden hun kom til 
byen ved nytårsskiftet, ikke ret 
meget til Svendborg, men hun er 
faldet for byens charme og hygge-
lige steder og tager på ture  i friti-
den for at udforske det sydfynske.

Kursus i speciallinser
Sabine starter marts med at 
tage på kursus i København, 
hvor emnet er spciallinser, som 
kun to andre optikere har ud-
dannet sig i. Sabine Lillesø 
har i øvrigt 

Eksklusive briller
Tommy  Simonsen var til messe 
i Paris i efteråret og fik masser 
af inspiration med hjem og nye 
brillestel, bl. a. en aftale om at

forhandle det eksklusive 
mærke Chrome Hearts.
- Det lykkedes os at blive god-
kendt som forhandler af disse 
briller, der er er for de kunder, 
der vil have noget, der er ander-
ledes, og hvor de kan være sikre 
på, at de er alene om at have 
sådan et stel. Vi sælger kun ét 
eksemplar af hvert stel, siger 
Tommy Simonsen.
Chrome  Hearts er et ameri-
kansk luksusbrand. Stellene er 
alle håndlavede i Japan. Mange 
af stellene er udsmykket med 
Sterling sølv, der gør stellene 
tunge at holde i hånden, men 
fantastiske at bruge. De føles 
ikke tunge at gå med, fordi me-
get af vægten ligger bag til øret 
og giver  en helt unik vægtforde-
ling.

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

  NY

OPTIKER ansat

Nyt Syn i Svendborg

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

som speciale kosttilskud, så hun 
kan rådgive om kosttilskud til 
kunderne, hvis der er behov for 
eller ønske om det.

Mere farver i butikken
Tommy Simonsen overtog den 
velrenommerede butik i Kat-
tesundet efter Kim Wichmann 
for et år siden og er faldet godt 
til og blevet godt modtaget af 
kunderne. Kim Wichmann trap-
per langtsomt ned og har stadig 
kunder, som han tager sig af et 
stykke tid endnu.
Den nye indehaver har besluttet 
at ”fejre”  det første år med at få 
lidt mere farver ind i butikken.
- Vi har netop fået nogle nye 
stole, der liver lidt mere op end 
de gamle, og desuden forbedrer 
vi kundeservicen ved at tilbyde 
vores kunder gratis kaffe og 
vand med brus, siger Tommy 
Simonsen.
- Vi har stadig travlt, og det var 
også derfor, at jeg ansatte Sa-
bine nogle måneder, inden Steen 
forlader os for at gå på pension. 
Nu har han og vi tid til at sætte 
Sabine ind i forretningsgangen, 
siger Tommy Simonsen.
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Historisk savværk nu også med sømpistol

- Det passer fint at have sav-
værk tilknyttet, især til de sær-
lige tømreropgaver, der ligger 
inden for renovering af ældre 
ejendomme, som vi selv udfører, 
siger Thomas Rasmussen. Her 
bliver lagret træ til tømmer på 
den gode måde, når der skal ar-
bejdes på fredede og historiske 
bygninger med flere århundre-
der i bagagen.

Frørup Savværk er overtaget af 
tømrermester Thomas Rasmus-
sen, Ellinge. Savværket er fra 
1881 og er en historisk virksom-
hed med særlige forpligtigelser.
Savværksejer Finn Jensen har 
solgt Frørup Savværk, som er 
stiftet i 1881 af hans oldefar. 
Ejerskabet af det historiske 

savværk er blevet betroet tøm-
rermester Thomas Rasmussen, 
Ellinge.
- Ja, der er virkelig tale om en 
betroet opgave, siger Thomas 
Rasmussen. Finn Jensen havde 
bedt en konsulent finde den vær-
dige ejer til savværket på Lunde-
vænget i Frørup. 
- Jeg havde i 90’erne arbejdet 
som tømrersvend på savværket. 
Finn Jensen vidste ikke, at det 
var mig, konsulenten havde fun-
det værdig til at føre det histori-
ske savværk videre. Så han blev 
glad, da han blev klar over, hvem 
det var, konsulenten havde fun-
det frem til. 

Nyt navn og nye opgaver
Thomas Rasmussen har 

ændret på firma-
navnet, så det nu 

hedder Frørup 

Savværk & Tømrerfirma ApS. 
Savværksdelen fortsætter i det 
historiske spor, men i tømreraf-
delingen har man både sømpi-
stol og andre moderne arbejds-
redskaber på værkstedet og i 
bilerne.  
- Tømrerværkstedet er en eks-
tra gren på Frørup Savværk; vi 
udfører naturligvis alle former 
for tømrerarbejde, siger Thomas 
Rasmussen. 
Der er blevet sat yderligere tre 
mand på tømreropgaver, og han 
forventer at ansætte to mand 
mere til sjakket til serviceopgaver.

ANNONCE

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

OK Plus er det man populært sagt vil kalde 
en ‘moderne tankstation’. Det er således ikke 
motorolie og viskerblade der fylder mest på 
hylderne i butikken, men istedet en butik som 
vil gøre det nemt for dig, som er på farten, og 
skal have tanken op – i ordets bredeste forstand.
Her er kiosk- og dagligvarer, god Baresso kaffe, 
masser af forskellige drikkevarer og et rigt 
udbud af mad ‘to-go’.
Christina Pilemann er forpagter af OK Plus 
butikken på Slipshavnsvej 3 i Nyborg. Den 
ligger umiddelbart inden nedkørselsrampen til 
motorvejen til Sjælland, så der er rigtig mange 

som runder butikken, vaskehallen eller tanksta-
tionen inden turen går videre.
- Det skal være nemt at handle hos os. Vores 
kunder bliver ikke hængende, så butikken skal 
have det, man har behov for, når man er på 
farten. Og det har vi, siger Christina Pilemann 
og byder på en kop kaffe fra Baresso-maski-
nen, som naturligvis kan lave hele paletten af 
kaffespecialiteter. Bønnen er god – og frisk-
kværnet

En rigtig ribbensandwich
Det er især maden i OK Plus butikken som gør 

forskellen. Her skal være meget at vælge imellem, 
da her kommer alle slags kunder.
- Vi har rigtig meget forskelligt at byde på og det 
er lige fra rugbrødssandwich til franske hot dogs. 
Noget for enhver smag. Det er jo ‘på farten mad’ 
og skal derfor være nemt og hurtigt. Men det 
betyder ikke, at kvaliteten ikke er god. For det er 
den naturligvis. Og så laver vi faktisk det hele selv. 
Vores sandwich kommer ikke færdige, næ, dem 
smører vi skam selv – og ribbenstegen steger jeg 
naturligvis selv i ovnen, og skærer en god tyk skive 
og lægger i ribbesandwichen, smiler Christina 
Pilemann og ryster på hovedet ved tanken om, at 
den skulle være friturestegt

Dansk koncept
OK står for Olieselskabet Danmark og er et dansk 
andelsselskab ejet af ca. 11.600 kunder og for-
handlere. OK Plus er et datterselskab og består af 
omkring 75 butikker, der alle ligger i forbindelse 
med et OK-tankanlæg.
Christina Pilemann har haft OK Plus butikken 
siden i sommer, og på den korte tid kan hun  alle-
rede se en tendens i forhold til kundesegmentet.
- Vi har mange kunder i løbet af dagen og det er 
svært at pege på, hvad præcis folk kommer efter. 
Dog er der ingen tvivl om, at der er enormt meget 
vækst i vores madkoncept. Det mærker vi især 
ved, at vi har mange lokale kunder, som kommer 
her, udover vores kunder som er på farten, og 
typisk også handler mad ‘to-go’, fortæller Christina 
Pilemann som i øvrigt også har kager og andet 
mundgodt til den gode Baresso kaffe – blandt 
andet den største romkugle jeg til dato har set.

Følg os på Facebook

Foto: Christian Dan Jensen

Her får du tanket op

Frørup savværk og tømrerFirma tilbyder:

• Opskæring af Douglas og Ege tømmer
• Lønskæring
• Specialopgaver
• Salg af brænde og flis

• Nye døre og vinduer
• Renovering
• Byggeri
• Bindingsværk

mitnyborg.nu 21Lundevænget 10 · 5871 Frørup · Tlf.: 6537 1035
info@froerup-savvaerk.dk · www.froerup-savvaerk.dk
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Christina Pilemann er forpagter af OK Plus 
butikken på Slipshavnsvej 3 i Nyborg. Den 
ligger umiddelbart inden nedkørselsrampen til 
motorvejen til Sjælland, så der er rigtig mange 

som runder butikken, vaskehallen eller tanksta-
tionen inden turen går videre.
- Det skal være nemt at handle hos os. Vores 
kunder bliver ikke hængende, så butikken skal 
have det, man har behov for, når man er på 
farten. Og det har vi, siger Christina Pilemann 
og byder på en kop kaffe fra Baresso-maski-
nen, som naturligvis kan lave hele paletten af 
kaffespecialiteter. Bønnen er god – og frisk-
kværnet

En rigtig ribbensandwich
Det er især maden i OK Plus butikken som gør 

forskellen. Her skal være meget at vælge imellem, 
da her kommer alle slags kunder.
- Vi har rigtig meget forskelligt at byde på og det 
er lige fra rugbrødssandwich til franske hot dogs. 
Noget for enhver smag. Det er jo ‘på farten mad’ 
og skal derfor være nemt og hurtigt. Men det 
betyder ikke, at kvaliteten ikke er god. For det er 
den naturligvis. Og så laver vi faktisk det hele selv. 
Vores sandwich kommer ikke færdige, næ, dem 
smører vi skam selv – og ribbenstegen steger jeg 
naturligvis selv i ovnen, og skærer en god tyk skive 
og lægger i ribbesandwichen, smiler Christina 
Pilemann og ryster på hovedet ved tanken om, at 
den skulle være friturestegt

Dansk koncept
OK står for Olieselskabet Danmark og er et dansk 
andelsselskab ejet af ca. 11.600 kunder og for-
handlere. OK Plus er et datterselskab og består af 
omkring 75 butikker, der alle ligger i forbindelse 
med et OK-tankanlæg.
Christina Pilemann har haft OK Plus butikken 
siden i sommer, og på den korte tid kan hun  alle-
rede se en tendens i forhold til kundesegmentet.
- Vi har mange kunder i løbet af dagen og det er 
svært at pege på, hvad præcis folk kommer efter. 
Dog er der ingen tvivl om, at der er enormt meget 
vækst i vores madkoncept. Det mærker vi især 
ved, at vi har mange lokale kunder, som kommer 
her, udover vores kunder som er på farten, og 
typisk også handler mad ‘to-go’, fortæller Christina 
Pilemann som i øvrigt også har kager og andet 
mundgodt til den gode Baresso kaffe – blandt 
andet den største romkugle jeg til dato har set.

Følg os på Facebook

Foto: Christian Dan Jensen

Her får du tanket op

Frørup savværk og tømrerFirma tilbyder:

• Opskæring af Douglas og Ege tømmer
• Lønskæring
• Specialopgaver
• Salg af brænde og flis

• Nye døre og vinduer
• Renovering
• Byggeri
• Bindingsværk
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gode muligheder for at få øget 
værdien af sin bolig, siger Lars 
Green. Det gælder også for bo-
ligforeningshuse, forretnings-
ejendomme og offentlige insti-
tutioner. Microcement er let at 
rengøre og vedligeholde.
Find yderligere inspiration på 
topcement.dk
Svendborg Håndværkerservice 
og Lindas Malerfirma påtænker 
at lave et showroom i Svendborg 
hvor man efter aftale kan kom-

me og se farver og overflader på 
microcement.

Lindas Malerfirma og 
Svendborg Håndværker-
service er sammen om  
ny moderne overflade-
behandling til vægge, 
gulve og borde, der kan 
ændre en boligs udtryk.

- Uanset om man gerne vil have 
lagt et nyt skridsikkert gulv el-
ler kunne tænke sig et køkken-
bord med en anden og mere inte-
ressant glans, er microcement et 
oplagt valg, siger Lars Green fra 
Svendborg Håndværkerservice. 

- Det er holdbart og let at gøre 
rent, siger Linda Hansen fra 
Lindas Malerfirma, som sam-
men med Lars Green tilbyder 
både nybyggeri og renovering 
med microcement.
Microcement er oprindeligt et 
amerikansk produkt, der ofte 
kaldes New Yorker-gulv.
- Det er utrolig slidstærkt og 
farvefast og kan foruden gulve 
og vægge anvendes til facader 
udendørs og til borde både i 
private køkkener og virksomhe-
der og institutioner, siger Linda 
Hansen.

Farver og teksturer
- Man får på samme tid en chan-
ce for at vælge mellem et utal af 
farver og teksturer, så man uden 

de store omkostninger hurtigt 
kan skabe et køkken, der har et 
helt unikt udseende.
Lars Green og Linda Hansen 
er begge certificerede til at ar-
bejde med microcement. Ved at 
forene kræfterne 
både håndværks- 
og bygningsmæs-
sigt og ekspertisen 
til det kreative og 
professionelle ma-
learbejde får kun-
den et nyt og smukt 
udtryk til en for-
nuftig pris og en 
god koordinering af 
arbejdet.

God investering
- Med den lave rente er der 

Lars Green
Nyborgvej 398, 5881 Skårup
Tlf.: 2963 9343 - lars@svendborg-h-service.dk

Bo
rd

MICROCEMENT 

- i alle regnbuens farver

Nyborgvej 398  -  5881 Skårup  -  Tlf: 29 63 93 43
lars@svendborg-h-service.dk  -  www.svendborg-h-service.dk

· Renovering & 
 istandsættelse

· Badeværelses-
 specialist

· Udførelse af
 Microcement

T Ø M R E R F I R M A E T
Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13– 5700 Svendborg
Mobil 22 77 91 48  – lindasmalerfirma@gmail.com

Kvalitetsbevidst
malerarbejde

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13
5700 Svendborg

Mobil 22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet
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Udstilling Nyborgvej 456
lån og leasing person og varebiler

Autohandel og reparation - en tillidssag ...

UDSTILLING: Nyborgvej 456

Lån og leasing af 
person- og varebiler

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

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

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

Telefon: 6223 1991
Mobil: 2447 8889

jan@autocentrum.dk
www.autocentrum.dk

MOTORKONTOR
Nummerplader og 

omregistrering

Malerfirmaet
Martin Larsen

Tlf. 51 29 61 21
cvr. 30 22 33 81

Skovballevej 33
5700 Svendborg

Tåsinge

Staerkt tilbud!

Forhandler af alt fra T-shirts til vinterjakker
ring og få en pris på netop det du har brug for.

ID SWEATSHIRT 
MED LOGO- ELLER 

TEKST-BRODERI PÅ BRYST
KUN KR. 168,- EKSKL. MOMS.

Fåes i 19 forskellig farver. 
Max. 5000 sting. Prisen er gældende 
ved minimumsbestilling på 10 stk. 
Tillæg for programfremstilling, hvis 
det ikke findes i forvejen. Tilbuddet 
er gældende ved bestilling indtil 
30/4-2018.

Kohavevej 65 • Ollerup • 5762 V. Skerninge 
tlf. 62 22 92 00 • mobil 40 26 22 92 
info@broderi-brodering.dk • DH-B.dk

Klub-/teamjakker og trøjer
Er du medlem af  en motorklub, sejlklub, 
veteranklub, musikband, rideklub, 
sportsklub, traktortræk-team, 
forening af en hver art eller 
noget helt andet, hvor fælles-
skabet bør gøres synligt ! 
Kontakt os for et godt og 
uforpligtende tilbud på 
en lækker klubjakke, 
en lun klubtrøje eller 
andet med brodering 
af klublogo, navn m.m.

Besøg hj. siden www.dh-b.dk
Priser hvor alle kan være med!
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i år i gang med el-arbejdet på en 
ny hal på Geveko Markings A/S
- Vi har hele vinteren igennem 
haft travlt, og fremtiden tegner 
også lys, siger Simon Risbjerg.

Tid til alle kunderne
Selv om Risbjerg El & Køletek-
nik A/S har travlt, er der altid 
tid til alle kunder, også dem, der 
har de små opgaver. 
Firmaet lever til fulde op til slo-
ganet ”Ingen opgaver er for stor 
og ingen er for lille”. 
Med sine 20 ansatte er der altid 
kapacitet til både at løse de større 
opgaver og alt det andet – og kva-
liteten af arbejdet er altid i top.
Firmaet byder på en bred palette 
af ydelser og har kunder hos så-
vel almindelige husstande som 
inden for landbruget, industrien 
og blandt restauranter m.fl. Si-
mon Risbjerg er også eksperter 
i energioptimering, hvor der kan 
være mange penge at spare. I 

vores køleafdeling servicerer vi 
også alle former for køleanlæg 
hos slagtere, bagere, supermar-
keder o.l. 

Risbjerg El & Køleteknik 
A/S har igennem årene 
udviklet ekspertise og 
fået erfaring med større 
projekter rundt om på 
Fyn og er netop ved at 
afslutte en større el-
entreprise i Odense.

- Vi blev sidste forår opfordret til 
at byde ind på el-delen af en stor 
entreprise omfattende opførelse 
af ny administrationsbygning og 
to nye lagerhaller til Scanpipe 
i Odense af en af vores samar-
bejdspartnere, fortæller Simon 
Risbjerg.
- Denne entreprenør fik dog ikke 
ordren, der i stedet gik til Kter-
hvervsbyg i Give, men vi havde 
jo lavet tilbudet, så vi sendte det 
til dem, og det lykkedes os som 
underentreprenør at få alt el-
arbejde på opførelsen af Scanpi-
pes nye administrationsbygning 
på 560 kvm og to lagerhaller på 
godt 4000 kvm.

Komplet el-installation
- Da der er tale om helt nye byg-
ninger, kunne vi lave en god, 
samlet løsning ud fra de kravs-
specifikationer, som vi fik at 
arbejde ud fra. Vi har siden ef-
teråret haft fire-seks mand fast 
i gang med at lave en komplet 
el-installation med tavler, lys, 
netværksudtag m.m. og en stik-
ledning fra en ny transformator-
station til virksomheden.

- Vi er nu tæt på at være færdig 
med dette projekt, som har væ-
ret meget spændende at arbejde 
med. Således har vi også lavet 
al udendørsbelysning, og i lyg-
temasterne på den store plads 
ved hallerne har vi installeret 
fiber, så der kan blive et velfun-
gerende wi-fi på hele området og 
videoovervågning, siger Simon 
Risbjerg.

Scanpipe er Danmarks største 
plastrørs-grossist. Det er vig-
tigt for virksomheden hurtigt at 

kunne levere sine produkter til 
kunderne, og det vil blive meget 
nemmere med de nye bygninger, 
der ligger på Holkebjergvej 150 
i Odense lige over for de nuvæ-
rende bygninger.

Større installationer
- Det har været spændende at 
planlægge og projektere det hele, 
og vi har efterhånden designet 
en hel del større el-installatio-
ner, siger Simon Risbjerg.
- I de seneste par år har vi bl.a. 
oprettet et stort anlæg med en 

høj grad af automation for Ge-
veko Markings A/S på Lange-
land, der producerer materiale 
til vejmarkeringer, el-arbejdet 
på et nyt værksted for Tidebus, 
der kører for Fynbus, på Grøn-
nemosevej i Svendborg.

LED i Svendborg
- I månederne op til jul havde 
vi en meget spændende opgave, 
hvor vi skiftede ca. 1400 armatu-
rer ud til energibesparende LED 
på rådhuset og i socialforvalt-
ningens bygning i Svendborg, 
samt Svendborgs gamle svømme-
hal på Centrumpladsen. Det var 
et led i kommunens innovative 
energispareprojekt, og vi er jo en 
af partnerne i Svendborg og Lan-
geland kommunes  Go2Green, en 
organisation, der skal fremme den 
grønne overgang inden for den of-
fentlige sektor og for private.
- Vi er også i gang med et projekt 
på Frederiksøen i Svendborg, 

hvor vi står for el-arbejdet på en 
ny bygning, der skal huse admi-
nistrationen for Svendborg Bug-
ser. Det arbejde skal være afslut-
tet til april, og vi skal så senere 

Ellehaven 4 A  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3        •  5700 Svendborg  •  Tlf. 62 22 10 72

RISBJERG EL & KØLETEKNIK A/S

Nyt større projekt afsluttet

Ellehaven 4 A  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3        •  5700 Svendborg  •  Tlf. 62 22 10 72

Ellehaven 4 A  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3        •  5700 Svendborg  •  Tlf. 62 22 10 72



V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

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)

4
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til kommer 
blandt andet 

udbedring af forsikringsskader, 
minirensningsanlæg, etablering 
af højvandslukke, projektering, 
klimasikring, nedsivningsan-
læg og entreprenør- og anlægs-
arbejde.

Sydfyns Kloak er klar 
med ny effektiv og  
giftfri rottefanger

Står man og har et problem med 
rotter, så er Sydfyns Kloak den 
rette at henvende sig til, der som 
noget helt nyt tilbyder en ny type 
rottefanger, som både er effektiv 
samt giftfri. Den kan tillige til-
passes forskellige rørstørrelser 
og den er nem at servicere.
- Det er et helt nyt produkt til 

giftfri rottebekæmpelse i kloak-
kerne, siger aut. Kloakmester 
og ejer Michael Nødvig Jensen. 
Med denne helt nye type, har vi 
en rottespærre med indbygget 
aflivningsmekanisme, der kan 
tilpasses de forskellige størrelser 
af rør, og så har den en levetid på 
fem år på batteriet. Den er sam-
tidig, i forhold til eksisterende 
produkter, en langt billigere løs-
ning og nemmere at servicere.
Fra central side overvåges rot-
tespærren, der leverer data 
elektronisk til kontorets udstyr, 
hvorfra Sydfyns Kloak kan styre 
og overvåge installationen samt 
servicere den efter behov. Skulle 
batteriet løbe tør for strøm, er 
der stadig sikret mod indtræng-
ning af rotter, da den også funge-
rer som rottespærre.

Sydfyns Kloak laver også meget 
andet, - ikke mindst med kloa-
ker, hvor der arbejdes primært 

for private – men 
også boligselska-
ber og offentlige. 
I forbindelse 
med påbud-
dene fra kom-
munerne om 
separering af 
regn- og spil-
devand, til-
slutning til of-
fentlig kloak og 
forbedret spil-
devandsrensning 
har Sydfyns Kloak 
på det seneste haft 
travlt. 
- Vi laver en del forsik-
ringsskader, hvor vi konsta-
terer skader og kontakter forsik-
ringen, - og i samarbejde finder 
vi så ud af hvad der skal laves.

Firmaet udfører også spuling og 
rensning af alle typer rør – både 
med højtryk og mekanisk. Der-

Kloakmester fanger rotterne 

uden gift

V. aut. Kloakmester Michael Nødvig Jensen · Knudsbøllevej 15 · 5700 Svendborg
Tlf.: 61 28 16 53 · mail@sydfynskloak.dk · www.sydfynskloak.dk 

AUTORISERET
KLOAKMESTER

HVAD ER DIT IKIGAI?
AF TRINE LØNFELDT

Ikihvadfornoget? Da jeg, for 
et års tid siden, stødte på det 
japanske begreb ikigai, fandt jeg 
ud af, at det var det, jeg havde 
gjort, dengang jeg (for tredje 
gang!) havde sagt mit job op. Jeg 
vidste, at opsigelsen var rigtigt, 
og at det næste vigtige skridt var, 
at tempoet blev tilpasses mig. Nu 
ville jeg for alvor finde ind til mit 
optimale arbejdsliv!

Derfor gik jeg lange ture. Dyrkede 
mindfulness. Tænkte. Delte mine 
tanker med familie og venner. 
Brugte en del tid på at mærke 
efter. Lyttede til naturen. Men mest 
af alt lyttede jeg til mit hjerte. Jeg 
spurgte mig selv: Hvad kan jeg 
lide af lave? Altså sådan virkelig 
elske at lave? Hvad brænder jeg 
for? Hvad vil jeg gerne springe glad 
ud af sengen efter hver morgen? 
Hvad er jeg god til? Hvad gør mig 
glad? Hvad kan udfordre mig? På 
den gode måde? Hvilket arbejdsliv 
er sundt for mig? Hvad er der brug 
for i verden? Eller måske mest i 
Svendborg? Hvordan kan jeg tjene 
penge, så mine egne regninger 

kan betales? Hvem har brug for 
mig? Hvad er min bevæggrund? 

Det kaldes ikigai, når svarene 
på ovenstående spørgsmål smel-
tes sammen, og der skabes en 
(arbejdsmæssig) sammenhæng. 
Ikigai er der hvor - dine færdighe-
der, din kærlighed til det du har 
lyst til at lave, du tror på et behov 
fra dine omgivelser samt at du kan 
tjene penge på - det går op i en 
højere enhed, blomstrer og udfol-
des. På den sydligste ø i Japan, 
Okinawa, lever hundredevis og 
kvinder og mænd, der er over 100 
år. Her er tempoet sat ned. Der er 
skabt et liv, som er betydningsfuldt 
for den enkelte. De har fundet 
deres ikigai - meningen med livet. 

Mange af os kender til det at have 
et erhverv, fordi vi er dygtige til 
jobbet samtidig med, vi får udbe-
talt løn. Vi har en arbejdstitel, og 
det er det. Der er mennesker, der 
elsker det, de laver og er så gode 
til det, at de tiltrækker mange folk, 
men ikke formår at tjene penge på 
det. Og så er der endnu andre, der 

får penge for at yde et arbejde, de 
rent faktisk elsker, og som der er 
brug for, men som de ikke føler, de 
er gode til. Det kan skabe følelsen 
af usikkerhed. Der er mange kom-
binationer. 

Hvis du vil finde ind til dit 
 ikigai - din mening med livet - så 
udforsk illustrationen. Stil dig selv 

en masse spørgsmål og lyt til 
dine svar. Måske har du allerede 
fundet dit ikigai, ligesom jeg? 
Den 3. marts kan jeg fejre 10 
års firma-fødselsdag. Jeg er dybt 
taknemmelig og glad. Tempoet 
er tilpasset mig, selvom jeg har 
mange arbejdstimer. Det hele giver 
mening. Takket være ikigai. 

Trine M. Lønfeldt er Coach,  Mentor og Underviser.  
Hun hjælper unge med at tro på sig selv.  
Læs mere på www.trinelønfeldt.dk // www.matematikboost.dk

logo

Valdemarsgade 50
Svendborg
Tlf. 6221 0264
www.dlbg.dk

og Knud Hansens Begravelsesforretning

Valdemarsgade 50Valdemarsgade 50

Når du har brug 
for os, er vi her 
– også søn- 
og helligdage

Anita Grundahl og Morten Bytoft:

TØMRER . SNEDKER . MURER . ENTREPRENØR . AUT. KLOAKMESTER
6256 1962 - tts@tts-langeland.dk

www.tts-langeland.dk - 6251 1964

VI TAGER ANSVAR FOR 
HELHEDEN

KVALITET TIL TIDEN 

Leif Christiansen
Direktør og grundlægger

Tryggelev
20 22 19 62

tts@tts-langeland.dk

Claes Hansen
Daglig leder af  

Tømrer- & snedkerafd.
Rudkøbing

40 43 03 15
claes@tts-langeland.dk

Jesper Jensen
Daglig leder af  

murer- og betonafd.
Rudkøbing

29 49 39 86
jesper@tts-langeland.dk

Vi dækker hele sydfyn
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vise, at kunderne får noget sær-
ligt ud af at købe hos slagteren i 
stedet for i supermarkedet uden, 
at det behøver at være dyrere, si-
ger Anders Madsen.
Den Gode Slagter byder som 
nævnt på mad ud af huset, fro-
kostretter, kolde anretninger, 
smørrebrød, kødpakker og meget 
mere.
Slagterpigerne har kun solgt bu-
tikken i Rudkøbing og fortsætter 
således uændret i Svendborg og 
Stenstrup.

Den 1. februar slog 28-årige An-
ders Madsen dørene op for sin 
egen slagterforretning for første 
gang, og der har været tryk på 
lige siden.
Da Anders Madsen fik chancen 
for at overtage Slagterpigernes 
butik på Torvet i Rudkøbing, en 
butik, som han har været daglig 
leder af i to et halvt år og ar-
bejdet for i fire år, var han ikke 

længe om at slå til. 
- Jeg havde det fint som lønmod-
tager, men havde lyst til at blive 
selvstændig og selv kunne sætte 
mit præg på butikken, og jeg har 
bestemt ikke fortrudt, for bu-
tikken under navnet Den Gode 
Slagter er blevet taget rigtig 
godt imod, siger Anders Madsen.

Gammeldags  
slagterforretnig
Anders Madsen vil ikke lave de 
store ændringer i forhold til, da 
han var leder af Slagterpigernes 
butik i Rudkøbing, selv om der 
kommer nye tiltag hen ad vejen.
- Jeg vil være den gode, gammel-
dags slagter med mad ud af hu-
set, og al mad vil være lavet fra 
bunden, som god mad skal laves, 
siger Anders Madsen, der er født 

og opvokset på Langeland, ud-
dannet kok og bl.a. har arbejdet 
som kok ved Tullebølle Kro og 
Svendborg Golfklub.
- Senere arbejdede jeg som tje-
ner, og det var her, jeg fik lyst 
til at være ude i butikken, fordi 
jeg holder af den direkte kontakt 
med kunderne. Og jeg vil gerne 

Den Gode Slagter v/Anders Madsen  ·  Torvet 6  ·  5900 Rudkøbing  ·  Tlf.: 6251 1072  ·  www.dengodeslagter.dk

Den Gode Slagter 
er kommet godt fra start

Frokostretter
Kolde anretninger

Smørrebrød
Kødpakker

Færdigretter
Festmenuer

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

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 • 5700 Svendborg • Tel: 62 22 10 33

-leverandør til
det festende folk!

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde 
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort  
Engangs-service, -Duge og -Servietter

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 • 5700 Svendborg • Tel: 62 22 10 33

-leverandør til
det festende folk!

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde 
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort  
Engangs-service, -Duge og -Servietter

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 • 5700 Svendborg • Tel: 62 22 10 33

-leverandør til
det festende folk!

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde 
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort  
Engangs-service, -Duge og -Servietter

UDLEJNING
Jukebox · Telte · Borde

Stole Service · Duge og servietter m.m.

SALG
Stearinlys · Bordpynt · Bordkort

Engangs-service, -Duge og -Servietter
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Sydfynsk leverandør af festar-
tikler udlejer en bred vifte af ud-
styr til afvikling af alle former 
for arrangementer – fra barne-
dåb, konfirmationer, bryllupper 
og fødselsdage over firmafro-
kostmøder til kurser, konferen-
cer og jubilæer.

”Svendborg Service & Teltudlej-
ning fører alt til fester og sam-
menkomster”, fortæller Sandra 
Erhardtsen, som står for firma-
ets kundekontakt samt pakning, 
klargøring og udlevering af or-
drer. ”Vi er leveringsdygtige i 
alt – fra telte, gulve, borde, stole, 
bestik, kopper, glas, service og 
pynt til lys og varmekilder. Når 
det gælder diner transportable 
og musik, samarbejder vi med 
Vester Skerninge kro og et net-

værk af serveringspersonale, tje-
nere m.v. ”

Udover Sandra beskæftiger fir-
maet indehaver Peter Vraa, som 
varetager teltsiden af vores akti-
viteter samt hans hustru Anita, 
som driver egen virksomhed fra 
adressen og hjælper til i spidsbe-
lastningssituationer. Omkring 
større arrangementer samarbej-
der vi med en kreds af gode kol-
leger. 
 

Nu også i Odense og Nyborg
”Som noget relativt nyt dækker 
Svendborg Service & Teltudlej-
ning nu det meste af Fyn. Vi har 
netop åbnet to nye hjemmesider 
sigtende på byerne Odense og 
Nyborg: 

www.teltudlejning-odense.dk og
www.nyborg-teltudlejning.dk  
I takt med kundekredsens ud-
videlse har vi valgt at nedsætte 
vores leveringspriser i forhold til 
de geografiske yderpunkter.

I Svendborg Service & Teltudlej-
ning bistår vi vores kunder med 
råd og vejledning, så folk kan 
slappe af i forvisning om, at der 
er tjek på deres arrangementer 
fra start til slut. I vores firma-
domicil på Bolbrovej i Brudager 
kan vi tilbyde gode muligheder 
for udlevering og returnering af 
lejet materiale, i tørvejr i vores 
lagerhal. Alle er velkomne til at 
kontakte os og høre mere om de 
mange spændende muligheder, 
vi har at byde på.”

Svendborg Service & Teltudlejning

Bolbrovej 11, Brudager · 5882 Vejstrup · 62 21 20 49
kontakt@svendborgudlejning.dk · www.svendborgtelte.dk

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en god 
frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med smuk udsigt 
og ærlig gastronomi skabt med kærlighed til gode økologiske 

råvarer leveret fra lokale fynske producenter og Vejrø.

Menuen skiftes løbende efter årstidens inspiration og råvarer.

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk

VI HOLDER ÅBENT I PÅSKEN

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk 
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe 

KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018

AFTEN MENU

3 retter kr. 425,-
5 retter kr. 575,-

à la carte 
fra kr. 165 - 345,-

FROKOST

Smørrebrød når
 det er bedst

Fra kr. 95,- pr. stk.

OPLEV VORES RESTAURANT MED 
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS
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Svendborgfirmaet, der 
grundlagdes i 2009 har 
hovedfokus på salg, 
levering og montering af 
døre og vinduer, primært 
af det danskproducerede 
kvalitetsmærke Ideal-
combi

”Fyns Vinduescenter fører et 
bredt sortiment af kvalitetspro-
dukter fra Idealcombi, der er 
Danmarks største uafhængige, 
familieejede vinduesfabrik”, for-

tæller indehaver Kim Rummel-
hoff. ”Hvad enten man går efter 
et klassisk, et moderne, eller 
måske et helt tidløst præg, kan 
vi levere varen. 

Generelt placerer Idealcombis 
døre og vinduer sig i den absolut-
te top – både hvad angår design, 
holdbarhed og energirigtighed. 
I vores udstilling præsenterer 
vi et på én gang righoldigt og 
repræsentativt udvalg af spæn-
dende løsninger i træ/aluminium 
med op til 10 års garanti. 

Når det gælder monteringen, 
udføres det håndværksmæssige 
arbejde af vinduescentrets eget 
tømrerfirma, som har stor erfa-
ring og ekspertise indenfor net-

op dette speciale. Fyns 
Vinduescenter sælger, 
leverer og monterer 
nye vinduer og 
døre til en type-
mæssigt bredt 
funderet kreds af 
tilfredse kunder over 
hele Fyn. Alle er velkomne 
til at besøge vores udstilling”, 
slutter Kim Rummelhoff.
  

Fyns Vinduescenter

Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Besøg voresshowroomFyns største 
Idealcombi-udstilling 
med energirigtige 
vinduer og døre

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning

Ryttermarken 12, 5700 Svendborg · Tlf: 31 77 92 15

post@fynsvinduescenter.dk · www.fynsvinduescenter.dk

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

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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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

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

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

Tænk hvis du kunne få 
dine penge til at avle
– det kan Claus

Spar Nord Svendborg   |   Sankt Nicolai Gade 1   |   svendborg@sparnord.dk

I Svendborg har vi fået et nyt stærkt kort på hånden 
– formuerådgiver Claus Orland Nielsen.

Ta’ et møde, og hør hvad han kan gøre for dig og dine penge.

Ring eller kig forbi til en 
snak med Claus

87 32 13 88 • con@sparnord.dk
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Svendborgfirmaet, der 
grundlagdes i 2009 har 
hovedfokus på salg, 
levering og montering af 
døre og vinduer, primært 
af det danskproducerede 
kvalitetsmærke Ideal-
combi

”Fyns Vinduescenter fører et 
bredt sortiment af kvalitetspro-
dukter fra Idealcombi, der er 
Danmarks største uafhængige, 
familieejede vinduesfabrik”, for-

tæller indehaver Kim Rummel-
hoff. ”Hvad enten man går efter 
et klassisk, et moderne, eller 
måske et helt tidløst præg, kan 
vi levere varen. 

Generelt placerer Idealcombis 
døre og vinduer sig i den absolut-
te top – både hvad angår design, 
holdbarhed og energirigtighed. 
I vores udstilling præsenterer 
vi et på én gang righoldigt og 
repræsentativt udvalg af spæn-
dende løsninger i træ/aluminium 
med op til 10 års garanti. 

Når det gælder monteringen, 
udføres det håndværksmæssige 
arbejde af vinduescentrets eget 
tømrerfirma, som har stor erfa-
ring og ekspertise indenfor net-

op dette speciale. Fyns 
Vinduescenter sælger, 
leverer og monterer 
nye vinduer og 
døre til en type-
mæssigt bredt 
funderet kreds af 
tilfredse kunder over 
hele Fyn. Alle er velkomne 
til at besøge vores udstilling”, 
slutter Kim Rummelhoff.
  

Fyns Vinduescenter

Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Besøg voresshowroomFyns største 
Idealcombi-udstilling 
med energirigtige 
vinduer og døre

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning

Ryttermarken 12, 5700 Svendborg · Tlf: 31 77 92 15

post@fynsvinduescenter.dk · www.fynsvinduescenter.dk

Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Besøg voresshowroomFyns største 
Idealcombi-udstilling 
med energirigtige 
vinduer og døre

SE - PRØV - TEST - OPLEV
dine nye VINDUER og DØRE før du køber

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Se de nyeste designs af vinduer og døre
• Markedets bedste energivinduer
• Udnyt håndværkerfradraget
• Gratis opmåling og solid rådgivning
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Sydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

smileyGrøn

smileyGrøn
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

77x150 mm.

85x77 mm.

50x150 mm.

50x150 mm.

Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 SvendborgSydfyns ByggefirmaApS. 

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66 

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggefirma.dk - mail@sydfynsbyggefirma.dk

Sydfyns Byggefirma 
er flyttet ind i nye lokaler på 
Færgegårdsvej 45 i Vindeby 
5700 Svendborg.

www.volundvt.dk

G I V E R M E R E E N D5GANG E
S Å M E G E T VA RM E

NY
VØLUND
F2120

NY
VØLUND
F2120

V Ø L U N D V A R M E P U M P E R

Kig in
mere
Vølund F2120.
Vi laver gerne et
uforpligtende tilbud
og en beregning på,
hvad du kan spare på
din varmeregning.

Du finder os på:
Nordre Ringvej 18
i Svendborg og på
Spodsbjergvej 137
i Rudkøbing
info@vvssydfyn.dk

Telefon:
62 51 12 44 Telefon: 62 22 55 26

mitsvendborg.dk 37

Gartnervænget 10, 5874 Hesselager
Tlf. 20 40 41 70

carsten@murer-svendborg.dk
www.murer-svendborg.dk

 

 

PasKramPasKramPasKramPasKram 
KREATIVE LØSNINGER EFTER DIT BEHOV 

Vi fremstiller alt hvad der kan  
gå i en symaskine: 

o beskyttelsesdragter til 
robotter og diverse andre 
maskiner, 

o små og store covers, 
o afdækning til vision, 

maskiner, vogne, vinduer, 
forhæng og lignende. 

Vi tilbyder også løsninger til: 
o camping,  
o det maritime, 
o møbelpolstring. 
 

Tel.  5190 8150 / paskram@paskram.dk 

  PasKram l Bjernemarksvej 46B l 5700 Svendborg       

PA
SK

RA
M
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K 

18



Forøget saltindhold i de 
indre danske farvande og 
invasive arter af pæleorm 
er et voksende problem, 
siger Henning Lerche. Hans 
firma Bang-Co i Svendborg 
bygger og vedligeholder 
broer i træ.

- Der er heldigvis langt mellem 
de isvintre, som ødelægger både- 
og badebroer, siger Henning 
Lerche fra Svendborg-firmaet 
Bang-Co. 
- Til gengæld er det forhøjede 
saltindhold i de indre danske 
farvande årsag til, at invasive 
pæleorm fra Atlanten nu er det 
største problem. Normalt taler vi 
om en levetid på broer på 20 til 
30 år. I forløbet skal man natur-
ligvis holde øje med tilstanden 
både over og under vandlinjen.
Henning Lerche peger på, at det 
er nu, der skal ses efter under 
vandspejlet, om ens både- eller 
badebro er angrebet af pæleorm.

Erfaren iværksætter 
Bang-Co er stiftet af iværksæt-

teren Henning Lerche for 18 år 
siden i Rantzausminde. Han har 
en fortid i forsvaret, hos Falck og 
i Mærsk. I dag er der en hånd-
fuld medarbejdere i Bang-Co, 
der fra den sydfynske base ny-
bygger og vedligeholder både- og 
badebroer og mindre havnean-
læg i hele Danmark.
- Skaderne kan forebygges, men 
får de lov til at udvikle sig, så 
må man ofte starte helt forfra, 
og der er en ærgerlig udgift, 
som kunne være sparet ved ret-
tidig omhu, siger den tidligere 
Mærsk-medarbejder.

Den længste badebro
Erling Brandt er formand for 
sjakket, der efterhånden kender 
hele den danske kystlinje.
- Der er kommet mange nye båd-
ejere til. Kommuner og bådelaug 
udvider til egne formål og for at 
tiltrække turister. Det har be-
tydet en stor vækst i badebroer 
og pladser til både, siger Erling 
Brandt. Sidste år byggede vi nok 
Danmarks længste badebro ved 
Kobæk Strand nær Skælskør. 
Den er 110 meter lang med et 
brohoved på 48 kvadratmeter. 
- Den har været benyttet flit-
tigt hele vinteren af de mange 
nye vinterbadere, der elsker det 
kolde gys.

Det er Henning Lerche, der i det 
daglige har kundekontakten og 
styrer logistikken med hensyn 
til maskinparken, der omfatter 
lastbiler og grej til entreprenør-
opgaverne i forbindelse med bro-
bygning.

Udviklede egne maskiner
- Da jeg begyndte som brobygger 
og vognmand med kraner og til 
bådtransport, fandt jeg ud af, 
at jeg selv kunne fremstille ma-
skiner og værktøj til de formål 
og opgaver, som vi løb ind i. Det 
kunne være mindre piloterings-
opgaver og bolværker.
- Men det er gået med os som 
mange andre, siger Henning 
Lerche. Opgaverne bliver større 
og større; derfor er vi i gang 
med at bygge en endnu større 
maskine til havnearbejder i 
en størrelse, som jeg ikke selv 
magter. Derfor er Petersen & 
Sørensen  Motorværksted/værft 
i Svendborg i gang med opgaven.  

Flytter både overalt
Bang-Co flytter både hele året 
overalt og har også udstyr til at 
håndtere store træer og forvand-
le det til brænde, som bliver solgt 
i sæsonen.
- Vi har oparbejdet stor erfaring 
og foretager gerne vedligehol-
delseseftersyn på de pæle, der 
bærer broerne. Vi hører ofte fra 
ejere af broer, at de ved lavvande 
ser stærkt angrebne pæle, som 
de gerne vil have sikret eller ud-
skiftet, inden den nye sæson for 
alvor starter.

Sæson:
Se efter bade- og bådebroer i træ!

Tankefuldvej 34

5700 Svendborg

Tlf. 20 21 79 46

post@bang-co.dk

www.bang-co.dk



BYGGET TIL AT
ARBEJDE.

Finansiel leasing med lav udbetaling

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og udstyr som bl.a. 
fartpilot, aircondition, motorvarmer, airbagpakke og parkeringssensor er vores Opel Vivaro en god start. Lige nu kan du 
lease Vivaro med ovenstående udstyr med en udbetaling på kun 9.995 kr. og lav månedlig ydelse på 1.845 kr.*

OPEL VIVARO - KAMPAGNEMODEL

1.845 kr. pr. md.
9.995 kr.*
Finansiel leasing med
LAV UDBETALING:

*Tilbuddet gælder finansiel leasing af Vivaro L1H1 125HK Edition inkl. Airbagpakke, Aircondition, Fartpilot, Parkeringssensor bag, Motor-/kabine
varmer med timer fra fabrik, gennem Opel Finans v/Jyske Finans. Leasingydelse kr. 1.845 inkl. finansierings- og leveringsomkostninger, og baseret
på variabel rente, Leasingperiode 60 måneder 15.000 km årligt. Alle priser er ekskl. moms. Brændstofforbrug: 16,7 km/l, CO

2
-udslip: 155 g/km,

Energiklasse:                  Ved leasingperiodens udløb er leasingtager på anfordring forpligtet til at anvise en køber til angivne restværdi på 58.000 kr.
ekskl. moms og afgift. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-, afgift-, rente og momsændringer samt trykfejl. Bilen kan være vist
med ekstraudstyr der ikke er omfattet af tilbuddet. Tilbuddet gælder så længe lager haves/eller frem til 31/12-17.

BILCENTRET A. NIELSEN AS
Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart

Tel: 64 41 71 14 · www.bilcentret.dk
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OPEL VIVARO - KAMPAGNEMODEL

1.845 kr. pr. md.
9.995 kr.*
Finansiel leasing med
LAV UDBETALING:

*Tilbuddet gælder �nansiel leasing af Vivaro L1H1 125HK Edition inkl. Airbagpakke, Aircondition, Fartpilot, Parkeringssensor bag, Motor-/kabine
varmer med timer fra fabrik, gennem Opel Finans v/Jyske Finans. Leasingydelse kr. 1.845 inkl. �nansierings- og leveringsomkostninger, og baseret
på variabel rente, Leasingperiode 60 måneder 15.000 km årligt. Alle priser er ekskl. moms. Brændsto�orbrug: 16,7 km/l, CO2-udslip: 155 g/km,
Energiklasse:                  Ved leasingperiodens udløb er leasingtager på anfordring forpligtet til at anvise en køber til angivne restværdi på 58.000 kr.

BILCENTRET A. NIELSEN AS
Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart

Tel: 64 41 71 14 · www.bilcentret.dk

.

Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk
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er klar til den kommende sæson. 
I forhold til sidste og forrige år 
har vi allerede nu modtaget rig-
tigt mange bookninger af store 
totalarrangementer – især i pe-
rioden fra august og frem. Uan-
set arrangementsstørrelsen kan 
vi kun anbefale vore kunder at 
bestille i god tid. Vi ser frem til 
den ny sæson og glæder os til at 
vise, hvad vi kan!”, slutter JC.   
  
ALLETIDERS PARTY SERVICE 
Løvholmen 2, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 10 33 / 31 14 20 33 
www.a-p-s.dk
aps@a-p-s.dk

Efter flere års arbejde i ho-
telbranchen og hotelskole i 
Schweiz, grundlagde J.C. von 
Lindern i 1991 firmaet, som nu 
gennem 27 år har stået for de 
fysiske rammer om mere end 
25.000 fester og arrangementer 
af enhver tænkelig art 

”Man skal hele tiden forny sig for 
at begå sig i denne branche, og 
det har vi siden grundlæggelsen 
i 1991 vist, at vi er rimeligt gode 
til”, smiler indehaver Jan Corne-
lis von Lindern – også kaldet JC.  
”Vi har netop investeret i nye 
stolevaskemaskiner, og samtlige 
ståborde er nyrenoverede. Hele 

varelageres opdateres løbende 
i takt med markedets trends og 
tendenser. Nyhederne spænder 
lige fra det mest moderne design 
i glas og service til mobile, telt-
baserede overnatningsfaciliteter 
på 3 x 3 meter med senge, dyner, 
puder og sengetøj i bedste hotel-
klasse. 
 
På specialområdet løser vi en del 
opbygningsmæssige opgaver for 
Film Fyn. Det er et spændende 
og fagligt udfordrende aktivi-
tetsområde. Generelt 
kan man sige, 
at ikke så 
få af vo-

res nye tiltag ser dagens lys, 
fordi vi er gode til at kombinere 
kendte størrelser på en ny måde. 
Eksempelvis har vi på basis af 
nogle garderobestativer kreeret 
en serie nye og allerede meget 
efterspurgte rumdelere til store 
erhvervsmesser og lignende. I 
samme kategori finder man en 
række ståborde med covers, som 
LED-belyses indefra, hvorved 
der opstår en super flot effekt. 

Bestil i god tid
Alletiders Party Ser-

vice kan det 
hele, og vi 

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk

-leverandør til
det festende folk!

Løvholmen 2 • 5700 Svendborg • Tel: 62 22 10 33

-leverandør til
det festende folk!

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde 
Stole Service · Duge og servietter m.m.
Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort  
Engangs-service, -Duge og -Servietter

- ET AF LANDETS FØRSTE FESTFIRMAER

dyrkningsmetode ses  ikke kun 
indenfor vindyrkning, men også 
indenfor anden fødevareproduk-
tion. Det, at mange har omlagt 
driften, skyldes en stigende ef-
terspørgsel fra både private og 
restauranter. 

Vine uden rester af pesticider
Klaus Holm har både økologiske 
og biodynamiske vine på reolerne. 
- Vi har vine fra distrikterne 
Penedés, Pla de Bages og Em-
porda. Vi sætter en ære i kun at 
sælge vine fra vingårde, vi selv 
har besøgt. Vingården Loxarel i 
distriktet Penedés  har en spæn-
dende historie der rækker tilbage 
til den spanske borgerkrig. Den-
gang etablerede man en under-
jordisk tunnel under vinmarken 

som skjulested for flygtninge, et 
refugie. Cavaen ”Refugi” er en 
hyldest til den tid og lagres i dag 
sammen med tusinder af vingår-
dens cava’er i denne tunnel.  

Rødvin uden hovedpine
- Man kan få virkelig gode øko-
logiske vine fra 75 kroner per 
flaske, siger han. Der er kunder i 
butikken, som er tilbageholdende 
med især rødvin, som de mener at 
få hovedpine af.
- Jeg møder ofte både i butikken 
og ved vinsmagninger vinelskere, 
der har problemer  med konventi-
onelle rødvine, siger  Klaus Holm. 
Jeg anbefaler, at man prøver øko-
logisk rødvin. Mange kommer 
tilbage og fortæller, at de nu kan 
drikke vin uden problemer.

Møllergade 72, 5700 Svendborg · Tlf.: 2751 2724

tankefuld@godmail.dk · www.økologiskvinimport.dk

Den underjordiske 
tunnel med tusindvis 
af cava-flasker på 
lager.

Tunnelen blev 
anvendt både som 
våbenlager og 
skjulested for 
flygtninge under den 
spanske borgerkrig.

Ved tunnelens 
udgang på marken 
smager vi på cava 
Refugi og får fortalt 
historien.

Et kig tilbage mod 
vingården fra 
tunnelens udgang.

Et stort udbud af øk  olo  
giske og biodynamiske   
vine fra Spanien har fået   
priserne ned og kvaliteten   
op, siger Klaus Holm fra   
Økologisk Vinimport    
i Svendborg.  

Et stort udbud af økolo-
giske og biodynamiske 
vine fra Spanien har fået 
priserne ned og kvaliteten 
op, siger Klaus Holm fra 
Økologisk Vinimport  
i Svendborg.

- De konventionelle vinbønder i 
Sydeuropa mærker presset fra 
økologiske kolleger, siger Klaus 
Holm fra Økologisk Vinimport. 
Han har altid været glad for 
specielt spanske vine og for øko-
logisk olivenolie. Vores ekstra-
jomfru olivenolier er økologisk 
certificerede og fremstilles på oliven- 
sorten Arbequina.
- Et flertal af vinbønder i Catalo-
nien har omlagt driften til øko-
logi. Ønsket om en bæredygtig 

Den rene vare Cava’en 
hentes  
her:
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Efter at havde arbejdet 10 år som 
svend, besluttede Martin Holch 
Østergaard at en gammel tanke 
skulle realiseres. Så i 2013 var 
Martins Tømrerforretning en 
realitet, og hvor han indtil 2016 
arbejdede som enkeltmandsfir-
ma. Herefter blev der først ansat 
en lærling og det blev hurtigt ef-
terfulgt af yderligere to svende, 
- så de i dag er fire medarbejdere 
i firmaet.

Martins Tømrerforretning er 
medlem af Dansk Håndværk, 
som omfatter Håndværkgaranti.

Martins Tømrerforret-
ning bygger på tillid og 
høj faglig kvalitet

Henvender man sig til Martins 
Tømrerforretning for at få løst 
en opgave, hvad enten det er re-
novering eller nyt, - så har man 
allieret sig med en god partner, 
der sikrer høj faglig kvalitet på 
udførelsen af arbejdet med afle-
vering af et pænt slutprodukt.
Martins Tømrerforretning løser 
opgaver for private samt erhverv 
og har tillige en del udlejnings-
boliger som passes og serviceres. 
Firmaet arbejder primært i det 
sydfynske – men har opgaver 
over hele Fyn.
- Vi løser opgaver med alt fore-
faldende tømrerarbejde, større 
indvendige totalrenoveringer 
samt vinduer og tage, som vi 

har lavet meget af på det sene-
ste, siger tømrermester Martin 
Holch Østergaard. Vi sætter 
meget højt, at der skal leveres et 
pænt stykke arbejde hvor kvali-
teten er i højsædet. For os er det 
kvalitet frem for kvantitet - det 
hvad enten vi laver facadereno-

veringer med ny beklædning, 
glasservice i forbindelse med 
renoveringer, akustikregule-
ring i huset eller sætter køk-

kener op. 
Martins Tømrerforretning er 
certificeret Tvis/Svane montør.

- Fra start holder vi en god dia-
log med kunderne, så det kan 
undgås, at der opstår unødige 
misforståelser. Det er vigtigt, at 

kunden ved og er indforstået 
med de forskellige arbejdspro-
cesser, - og i sidste ende hand-
ler det om, at kundens forvent-
ninger indfries til fulde.

Kvalitet er nøgleordet

Martins Tømrerforretning · Nyvej 25, Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf.: 21 93 73 70 · mail@mtomrer.dk · www.martinstømrerforretning.dk 

Optimera har bygget 
en ny butik, der tilgo-
deser håndværkernes 
behov

Håndværkere har brug for pro-
fessionelle leverandører. Derfor 
vælger de ofte Optimera, når de 
har behov ydelser fra et bygge-
center. Optimera, der blev lance-
ret i 2010, er primært en butik 
for professionelle.

Vi har bygget en helt ny og mo-
derne butik som lever op til de 
krav og forventninger som hånd-
værkerne stiller til en profes-
sionel samarbejdspartner, siger 

Christian Nissen fra Optimera. 
Vi har etableret et område i butik-
ken, hvor håndværkerne har mu-
lighed for at komme på internet-
tet, møde kollegaer og ikke mindst 
nyde vores friskbryggede kaffe. 
 
I forbindelse med ombygningen 
er sortimentet væsentligt udvi-
det, så det i endnu højere grad 
opfylder kundernes forventnin-
ger – uanset om de er tømrer, 
murer eller entreprenører.

Sortimentet kommer fra bran-
chens ledende leverandører, hvil-
ket sikre kunderne den bedst 
mulige kvalitet.
Der kan bestilles vare hjem fra 
vores hjemmeside, samt vores 

APP til smartphones og tablets. 
Hvis der er behov for ekpressle-
vering, kan dette arranges med 
en af vores sælgere.

Optimera er placeret lige midt 
på Fyn ved motorvejen. Det be-
tyder, at hvis behovet er der, så 
kan man få sine bestilte varer le-
veret om natten, så man er klar 
til en ny dags opgaver.

Optimera har en stor organisa-
tion i ryggen og er en del af Saint 
Gobain koncernen, som ud over 
Optimera også ejer Brødrene 
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.

Optimera – Vi hedder det fordi vi 
gør det.

BUTIKKEN MED KVALITET  
TIL HÅNDVÆRKERNE

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk 



Kaj 
R e c k e . 
”Alle er 
velkomne 
til at kon-
takte os for 
mere info om 
de mange nye 
muligheder på 
el-fronten.” 

Både privatkunder, 
virksomheder og institu-
tioner kan spare mange 
penge på elregningen via 
energirenovering med 
implementering af LED-
pærer og lysrør. 
Recke-El er specialiseret på 
dette område, hvor firmaet løser 
mange opgaver 
”Der er mange penge at hente, 
når et eksisterende lysanlæg for-
bedres via nye armaturer og til-
stedeværelsessensorer, der auto-
matisk tænder og slukker lyset, 
og det bliver flere og flere kunder 
opmærksomme på”, fortæller in-
dehaver Kaj Recke. 
”Vi har energirenoveret tre store 
haller i lokalområdet med LED-
rør og energibesparende bevæ-
gelsessensorer. På Issø Skolens 
afdeling i Kirkeby har vi imple-
menteret et lignende projekt på 

el-fronten. Samtlige elinstalla-
tioner er skiftet til LED, og der 
er etableret sensorbaseret tænd/
sluk-automatik i alle større loka-
ler og gangarealer. Netop nu er 
vi i gang med et stort energire-
noveringsprojekt, der inkluderer 
udskiftning af 115 rørarmaturer 
til LED - alt sammen initiativer 
der giver store besparelser på 
kundernes elregning. Der fin-
des en række tilskudsordninger 
på området, og vi hjælper gerne 
vores kunder med udfyldelse af 
ansøgninger.”

Fra watt til lumen
Med LED-belysningens indtog 
er effektbetegnelsen skiftet fra 
watt til lumen. En god tommel-
fingerregel er, at en gammel-
dags 60 watts pære 
matches af en 
LED- 

pære på cirka 720 lumen. Man 
skal altså lægge en sjat til watt-
antallet og sætte et nul bagefter, 
smiler Kaj Recke.
Nutidens LED pærer afgiver et 
behageligt lys og har lang hold-
barhed. Pris og kvalitet er lige-
frem proportionale, og vi fører 
udelukkende kvalitetsproduk-
ter, som for de flestes vedkom-
mende er omfattet af 2-3 års 
garanti. 
I Recke-El lægger vi vægt på at 
servicere vores kunder på basis 
af høj faglighed og ekspertise. 
Udover mig beskæftiger firmaet 
to svende, en lærling samt en 
bogholder. Vores senest uddan-
nede lærling, som nu er ansat 
som svend, gjorde sig positivt 
bemærket ved at gennemføre sin 
eksamen med fortjenstmedalje 
fra Svendborg Tekniske Sko-
le”, afrunder 

RECKE-EL APS

• Stationsvej 54 •

 

5771 S tenstrup • T lf. 6226 1018 / m obil: 2022 5018 •

- Alt hvad du tænder på!

Optimera har bygget 
en ny butik, der tilgo-
deser håndværkernes 
behov

Håndværkere har brug for pro-
fessionelle leverandører. Derfor 
vælger de ofte Optimera, når de 
har behov ydelser fra et bygge-
center. Optimera, der blev lance-
ret i 2010, er primært en butik 
for professionelle.

Vi har bygget en helt ny og mo-
derne butik som lever op til de 
krav og forventninger som hånd-
værkerne stiller til en profes-
sionel samarbejdspartner, siger 

Christian Nissen fra Optimera. 
Vi har etableret et område i butik-
ken, hvor håndværkerne har mu-
lighed for at komme på internet-
tet, møde kollegaer og ikke mindst 
nyde vores friskbryggede kaffe. 
 
I forbindelse med ombygningen 
er sortimentet væsentligt udvi-
det, så det i endnu højere grad 
opfylder kundernes forventnin-
ger – uanset om de er tømrer, 
murer eller entreprenører.

Sortimentet kommer fra bran-
chens ledende leverandører, hvil-
ket sikre kunderne den bedst 
mulige kvalitet.
Der kan bestilles vare hjem fra 
vores hjemmeside, samt vores 

APP til smartphones og tablets. 
Hvis der er behov for ekpressle-
vering, kan dette arranges med 
en af vores sælgere.

Optimera er placeret lige midt 
på Fyn ved motorvejen. Det be-
tyder, at hvis behovet er der, så 
kan man få sine bestilte varer le-
veret om natten, så man er klar 
til en ny dags opgaver.

Optimera har en stor organisa-
tion i ryggen og er en del af Saint 
Gobain koncernen, som ud over 
Optimera også ejer Brødrene 
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.

Optimera – Vi hedder det fordi vi 
gør det.

BUTIKKEN MED KVALITET  
TIL HÅNDVÆRKERNE

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk 

Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægningopgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                              

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemure • Opretning

Brolægger Allan Vogn Vi kører overalt på Fyn…

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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I Like 
ANNA,  
gør du?

I anledning af at afdelingsleder ved 

Sydfyns Låseservice A/S, 

Karl-Johann Nadolny, fylder 60 år, 
og samtidig har været 25 år i låsebranchen, 

vil det glæde os at se kollegaer, venner og 

forretningsforbindelser til reception 

fredag den 16. marts kl.13-17 i Marinestuen, 
Færgevej 5 – 5700 Svendborg.

Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tlf: 62 20 28 28 • E-mail: sydfyn@laas.dk

I Like 
ANNA,  
gør du?

I anledning af at afdelingsleder ved 

Sydfyns Låseservice A/S, 

Karl-Johann Nadolny, fylder 60 år, 
og samtidig har været 25 år i låsebranchen, 

vil det glæde os at se kollegaer, venner og 

forretningsforbindelser til reception 

fredag den 16. marts kl.13-17 i Marinestuen, 
Færgevej 5 – 5700 Svendborg.

Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tlf: 62 20 28 28 • E-mail: sydfyn@laas.dk
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fortsatte vi fra min privatadres-
se, og i november 2014 åbnede vi 
på Nyborgvej 111, som siden har 
været firmaadressen i Svend-
borg, og i dag er vi tre mand til-
knyttet Sydfyns Låseservice.

Karl-Johann Nadolny kan nu se 
frem til et par mærkedage. Dels 
runder han de 60 år, og som det 
kan ses på datoerne, - så står 
den også på 25 års jubilæum i 
branchen.
De to mærkedage markeres fre-
dag den 16. marts med en recep-
tion i Marinestuen, Færgevejen 
5 i Svendborg fra kl. 13-17.

Sydfyns Låseservice klarer 
sikringsopgaver for både 
private og erhverv

Har man brug for nyt eller ser-
vice indenfor sikkerhed og låse-
systemer, så er Sydfyns Låse-
service, der har både butik og 
serviceværksted, et godt sted 
at henvende sig. De klarer hele 
spektret når det handler om at 
skabe sikkerhed. Firmaet, der 
er en del af en større paraply 
af butikker, klarer alt indenfor 
blandt andet videoovervågning, 
rullegitre, dørtelefoner og låse-

systemer, - og skulle der være 
brug for det, så er der døgnvagt 
tilknyttet.
Når man henvender sig til Syd-
fyns Låseservice, så kommer 
man i kontakt med Karl-Johann 
Nadolny, der er afdelingsleder og 
som blandt andet står for boo-
king af opgaver. Han startede i 
sin tid firmaet op, og det blev se-
nere overtaget af Odense Låse-
service, der har afdelinger i flere 
fynske byer.
- Jeg er udannet maskinmester i 
rederiet A.P. Møller, hvor jeg sej-
lede frem til 1988, hvor jeg blev 
ansat på storebæltsfærgerne, 

fortæller Karl-Johann Nadolny. 
Jeg startede firmaet Låsesme-
den Svendborg i 1993 som bibe-
skæftigelse, og kørte ud fra min 
privatadresse på Rødeledsvej. 
Det har jo alt sammen noget med 
cylindre at gøre. 
- Der skete det, at jeg og Odense 
Låseservice gennem længere 
tid havde talt om et nærmere 
samarbejde. Det førte så til, 
Odense Låseservice pr. 1. januar 
2013 købte firmaet Låsesmeden 
Svendborg inklusiv underteg-
nede, og omdøbte firmaet til 
Sydfyns Låseservice, og ansatte 
mig som afdelingsleder. I starten 

• DIN LOKALE LÅSESMED 
med mere end 
60 års erfaring

på sikkerhed og service, siger 
Thomas Løvdal Mortensen. Der-
for har vi kunnet udvide gennem 
opkøb , og vi står nu i en god 
position til at få flere kunder på 
hele Fyn og i Trekants-området, 
hvor vi også i forvejen bl.a. havde 
en del boligforeninger som vores 
kunder. Vi har en meget blan-
det kundekreds, der selvfølgelig 
tæller mange private, men også 
virksomheder, boligforeninger, 
hoteller og plejehjem for at nævne 
nogle. Vi har således flere store 
kommuner her på Fyn som vores 
kunder.

Mange opgaver
Vores opgaver består bl.a. i at 
skifte låse ud og komme til und-
sætning, når nogen har smidt 
en nøgle væk. Vi kan også sørge 
for at sætte videoovervågning 
op og etablere adgangskontrol 
og installere alarmsystemer. 
Desuden kan vi opsætte dørtele-
foner og lave dørautomatik. Vir 
har en god og veluddannet stab 
med brede kompetencer inden 
for selvfølgelig låsesmede, men 
også elektrikere og tømrere, si-
ger Thomas Løvdal Mortensen.

Familievirksomheden Odense 
Låseservice A/S fortsætter sin 
ekspansion. Med oprettelse for-
nylig af en ny afdeling i Frede-
ricia, under navnet Lillebælt 
Låseservice A/S, er også Vestfyn 
og hele Trekants-området dæk-
ket godt ind, og med afdelinger i 
Nyborg og Svendborg er Odense-
firmaet godt dækket ind på Fyn.

Helt ny butik
Lillebælt Låseservice A/S er en 
ny butik, som havde første åb-
ningsdag den 27. februar, siger 
produktionsdirektør Thomas 
Løvdal Mortensen, der udgør 
ledelsen af hele firmaet sammen 
med sin bror, Martin Løvdal 
Jensen, der er administrerende 
direktør.

Det er en tidligere AVIS udlej-
ningsbutik, som vi har lavet om 
til et butikslokale med lager og 
kontor, og det er meningen, at 
jeg skal bestyre butikken i op-
startsfasen, og vi har ansat sik-
ringstekniker Peter Sigersted til 
at klare montør-opgaverne, siger 
Thomas Løvdal Mortensen.

Flere udvidelser
Odense Låseservice A/S blev 
grundlagt i 1950 under navnet 
Odense Nøglefileri. I 1994 blev 
navnet Odense Nøglefileri APS 
ændret til Odense Låseservice 
A/S, og firmaet blev samtidig 
omdannet til et aktieselskab.
I 2011 købte firmaet  ejendom-
men Rosersvej 37, og den 17. juni 
2011 åbnede firmaet dørene på 

den nye adresse for første gang. 
I 2012 overtog firmaet Låsesme-
den i Nyborg, som nu hedder Ny-
borg Låseservice A/S og ledes af 
Stefan Monberg.

Den 1. januar 2013 købte Odense 
Låseservice A/S låsesmeden i 
Svendborg, som dengang hed Lå-
sesmeden Karl-Johann Nadolny. 
Låsesmeden fik navnet Sydfyns 
Låseservice A/S og ledes af den 
tidligere ejere, Karl-Johann Na-
dolny.

Totalleverandør af sikring
Firmaet har igennem årene 
udviklet sig til en professionel 
totalleverandør inden for me-
kanisk og elektronisk sikring 
og efter den seneste udvidelse i 
Fredericia er der nu en fast stab 
på 30 medarbejdere, der løbende 
bliver videreuddannet igennem 
kurser. Firmaet råder over 17 
servicevogne og har  eget smede/
el værksted, der rummer alle 
former for sikring.

Travlt under finanskrisen
I modsætning til mange andre 
brancher har vi faktisk haft 
travlt under hele finanskrisen, 
fordi der er kommet øget fokus 
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
Vingårdsvej 15, 
Katterød
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup
NY ADRESSE

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12
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BEMÆRK!
Helenemøllen flytter 
til L. Frandsensvej 3A, 
Fåborg d. 23. marts.

149,-
PR. SÆK/15 KG

Vildtfuglefrø 
eller solsikke
Max 2 sække pr. kunde pr. dag.
Tilbuddet gælder fra d. 5/3 til 
og med d. 17/3. 

100,-
4 PAKKER

1995,-
1 PALLE/96 PK.

Træbriketter
af birketræ.
1 pakke = 10 kg

Læggekartofler
Flere forskellige sorter.

KOM IND I EN 
AF VORES AF-

DELINGER OG SE 

MULIGHEDERNE

byder foråret velkommen!
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne



99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne



Det grønne 
forsamlingshus på Tåsinge

Fo
to

: m
its

ve
nd

bo
rg

.dk

AF  CHRISTIAN DAN JENSEN

Der ligger et hus på Tåsinge. 
Et hus som skiller sig ud fra 
de andre huse på øen. Her 

bor ingen mennesker, der er ingen 
kattelem i bagdøren eller nogen 
biler i carporten. Alligevel er huset 
sprængtfyldt med energi. Det 

er nemlig et energihus i ordets 
bredeste forstand.
Rødstenshuset fra 1954 ligger 
i krydset ved Sundbrovejen og 
Eskærsvej. Det er på 154 m² i to 
plan og udlånt til GO2Green af 
Svendborg Kommune. Den 10.juni 

var der officiel indvielse af 
Sundhøj Energihus, og i dag er 
det en yderst tilfreds GO2Green 
projektleder Niels Christian Niel-
sen, som byder mig indenfor.
- Vi har nu fået basis på plads 
i huset, og vores GO2Green 

partnere har fået et udstillingsvin-
due af alle tænkelige elementer til 
energiforbedringer i ejendommen. 
Det er blevet præcist, som vi havde 
forestillet sig, lyder det fra en glad 
Niels Christian Nielsen.

Et hus med mange venner
Ideen med Energihus Sundhøj er 
først og fremmest at partnerne 
i GO2Green nu har fået et fysisk 
mødested og demohus, hvor de kan 
tage kunder og samarbejdspartnere 
med hen og vise nogle af deres 
kompetencer. Men målet er også at 
huset skal blive et fælles mødested, 
hvor boligejerne kan komme og lade 
sig inspirere af energiforbedringer til 
deres hjem. Herudover er energihu-
set koblet direkte på som tilvalgsfag 
på Tåsingeskolen, så eleverne – 
fremtidens grønne ambassadører, 
kan få den grønne og bæredygtige 
omstilling helt ind under huden.
Huset er allerede indrettet og istand-
sat af GO2Green partnere. Således 
er LED belysningen i huset doneret 
af EUMT og Upgraders Energi. Instal-
lationen har SEF Teknik stået for. 
Vinduerne i huset kommer fra STM 
Vinduer og Svendborg Vinduer og 
monteret af Tømrermester Per Bihl 
og Hartvigsen & Ko. Andelskassen i 
Svendborg har doneret møblerne i 
huset og snart bliver der af Anlægs-
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Vand er ikke bare vand

Vand er essentielt for vores overlevelse, men kvaliteten af
vandet har betydning for vores cellers sundhed.

Chansons ioniseringsmaskiner omdanner almindeligt
postevand til rent basisk hydrogenrigt vand fyldt med
antioxidanter. Med ioniseret vand kan du neutralisere
ophobet syre og affaldsstoffer i kroppen, få mere energi,
hydrere kroppen optimalt, og hjælpe kroppen med at
nedbryde de skadelige frie radikaler, som giver grobund for
mange sygdomme.

Maskinen deler vandet i en sur og basisk del, hvor det
basiske vand med en højere høj pH-værdi drikkes. Vandet
renses for bakterier, tungmetaller, klor og andre stoffer
med det effektive filter fremstillet af naturligt aktivt kul.

more than just water

J. E. Larsen
Nyborgvej 5 - Svendborg

62 22 45 45
E-mail: j.e.larsen@vvssalg.dk

www.vvssalg.dkVVS EN GROS
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HaveRené
Vævervej 15 · 5771 Stenstrup · Mobil: 23 67 75 51

haverene@icloud.com · www.haverene.dk

Trænger haven til at blive fræset eller plænen 
til at blive lagt om, er HaveRené manden for det. 

HaveRené sprøjter også indkørsler, bede 
og græsplæner. 

Om efteråret når bladene ligger overalt 
eller det bliver frostvejr og der skal saltes eller 

rydes sne, klarer HaveRené også det.

VI UDFØRER:
Græspleje/omlægning

Vedligeholdelse
Hækklipning
Beplantning

Flislægning/granitskærver
Træfældning/stubfræsning

Snerydning/saltning
Tagrendernes/ejendommens vedligehold
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Det bliver standard

Vi er sikre på, at det vil gå op for 
stadig flere, at fuld kontrol er nød-
vendigt. Det vil blive standard, 
og ikke mindst virksomheder i 
hurtig vækst har brug for et godt 
overblik, siger Lars Hoffmann.
House of Control blev stiftet i 
2006 af nordmanden Lasse Sten. 
Firmaet har primært kunder i 
de nordiske lande. Programmet 
er bygget op i tæt samarbejde 
med kunderne igennem årene 
og er meget brugervenligt og 
grundigt testet. Alle data ligger 
sikkert ”i skyen” på servere, som 
House of Control  står for. I dag 
administrerer firmaet virksom-
heders aktiver for over 150 mil-
liarder kroner.
- Vi sætter nu fuld fart på i Dan-
mark. Vi har allerede mange 
kunder, bl.a. Skousen og senest 
Fitness World. Styrken ved vort 
værktøj bevises vel bedst ved, 
at vi har en meget høj grad af 
kunde-loyalitet, siger Lars Hoff-
mann.

Gør passive arkiver aktive. Få 
nem oversigt over og kontrol med 
firmaets kontrakter og dermed 
en sikker økonomistyring. Gør 
firmaet uafhængig af nøgleper-
soner og vær altid på forkant.
Det er nogle af nøgleordene bag 
det værktøj, som det nordiske fir-
ma House of Control kan tilbyde 
firmaer og virksomheder, små, 
mellemstore og store samt hele 
den offentlige sektor. Et værktøj, 
som hurtigt vil blive økonomi-
chefens bedste ven og give fir-
maet fuld kontrol. 
Kort fortalt er det en cloud-ba-
seret løsning, der giver firma-
ets ledelse kontrol over aftaler, 
forpligtelser og aktiver. House 
of Control kan også hjælpe, når 
det kommer til den nye datafor-
ordning kaldet GDPR. Ligesom 
de er først med en løsning til at 
håndtere IFRS 16. 

Hul i markedet
- Digitaliseringen har i mange 
år haft fart på inden for såvel det 
private som det offentlige. Vi har 
været dygtige til at optimere for-
retningsgange via IT. Vi er gået 
fra økonomibøger til økonomisy-
stemer, men vi har ikke høstet 

alle de gevinster, digitaliserin-
gen kan give. Der er et stort hul 
i markedet, og det kan vi hjælpe 
med at fjerne, siger salgsdirek-
tør i House of Control, Lars Hoff-
mann, der også er øverste chef 
for selskabets danske del med 
hovedsæde i Karslunde.
- Megen værdifuld viden ligger 
i passive arkiver, enten i papir-
form i skuffer eller i bedste fald i 
indskannet form på en computer. 
Det er oplysninger om de mange 
kontrakter, firmaet har indgået, 
lige fra aftaler om vedligehold af 
printere til leje af bygninger.

Opnå fuld kontrol
- På den måde er der ingen, der 
har det fulde overblik, og megen 
viden ligger hos enkelte medar-
bejdere, nøglemedarbejdere, og 
hvad gør firmaet, hvis de forla-
der firmaet og tager deres viden 
med sig. 
- Vi kan tilbyde et program, der 
giver firmaets ledelse fuldt over-
blik og gør det hele uafhængig af 
nøglepersoner. Alle virksomhe-
der er forskellige, og ligeså inden 
for det offentlige. Derfor består 
vort program af en ramme, som 
vi kan putte indhold i efter be-
hov. Vi kan skræddersy en løs-
ning, der er tilpasset den enkelte 
kunde.

Økonomichefens bedste 
ven

- Vi kalder vort program for øko-
nomichefens bedste ven, fordi 
det giver fuld kontrol. Der er 
ressourcer og dermed penge at 
spare ved at have fuldt overblik 
og kontrol. Ydermere kan man 
direkte fra programmet hurtigt 
og nemt trække alle oplysninger 
ud til f.eks. en powerpoint-præ-
sentation til bestyrelsen eller i 
form af excel-ark.
- Vi kan spare tid for vores kun-
der og sikre, at der ikke duk-
ker uforudsete omkostninger 
op. Det er også vigtigt at være 
på forkant, så den ansvarlige i 
firmaet får en besked fra pro-
grammet, når tiden nærmer sig, 
hvor f.eks. en leasingkontrakt 
skal fornyes. Der kan nemt 
være penge at spare, og vi sen-
der automatisk en alarm til den 
rigtige medarbejder, når der er 
behov for det.

FULD KONTROL

House of Control Denmark
Snedkergangen 4d
2690 Karlslunde

Tlf.: 3119 5034
lars@houseofcontrol.dk
www.houseofcontrol.dk

Økonomichefens bedste ven:



er godkendt af de rette personer i 
det indbyggede elektroniske fak-
turagodkendelses workflow.
Brugerdatas medarbejdere har 
oparbejdet en dyb viden på ad-
ministration og økonomistyring 
gennem aktiv deltagelse i kun-
dernes forretningsudvikling.
”Den værdi vi tilfører kommuner 
og virksomheder vi leverer til, er 
vores gennemtænkte løsninger, 
vores forretningsviden, den støt-
te vi løbende yder og vores ønske 
om, at vi hele tiden er på forkant 
med at forenkle brugernes hver-
dag.” slutter Peter Wismer.

Igennem en årrække har store 
udbydere af økonomisystemer til 
landets kommuner været omtalt 
negativt i pressen. Brugerdata 
A/S, der igennem 30 år har le-
veret økonomisk ressourcesty-
rings løsninger til kommuner, 
forsyningsvirksomheder, godser 
med skovdrift, anlægsgartnere, 
boligselskaber og andre sags- el-
ler projektorienterede virksom-
heder, har udviklet en ny version 
af en løsning, der anvendes af en 
række kommunerne til en tæt-
tere styring af kommunens fag-
områder – fuldt integreret med 
de økonomisystemer, der samler 

hele kommunens regnskabsfø-
ring. 
»Vores Ressourcestyrings-løsning 
skiller sig ud ved at omfatte alt 
hvad kommunale fagområder har 
brug for i én samlet standard-
løsning« siger Peter Wismer fra 
Brugerdata A/S, og fortsætter: ” 
I en Brugerdata-løsning, vil mo-
duler som fx opgavestyring, mo-
bil tids-, maskin- og arbejdstids-
registrering samt sagsregnskab 
og lønregistrering. Løsningen 
understøtter arbejdsgangene i af-
delingerne og leverer økonomiske 
regnskaber og disponeringsregn-
skaber som giver områdeledelsen 

en langt dybere indsigt i hvordan 
økonomien hænger sammen – det 
giver tryghed – selv i forbindelse 
med udliciteringsrunder.”
Brugerdata’s løsninger løser ikke 
kun opgaverne tidsregistrering 
og opgavestyring, men giver en 
samlet løsning, der giver mere til 
brugerne end hvis man kobler fle-
re løse delsystemer sammen. Da-
taregistrering er super enkel for 
brugerne. Også for dem, der ar-
bejder i felten. Elektroniske købs-
fakturaer indlæses i løsningen 
med varelinier, der kan bogføres 
uden en traditionel manuel bog-
føring – efter at købsfakturaerne 

Brugerdata A/S – Lundevej 1 – 5580 Nørre Aaby – tlf: 6442 1663
brugerdata@brugerdata.dk – www.brugerdata.dk

Bedre økonomisk styring
til kommuner og private virksomheder – altid aktuelt

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

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!
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filet. Coleslaw med gulerødder, 
hvidkål og rosiner. Kartoffel-
både med skræl, bagte beder og 
porrer. Hertil sauce med hønse-
fond, løg, tomat, paprika, citron 
og fløde.
Han peger også på flere slags 
grillmenuer med okse- og lam-
mekød.
- Vi ølmarinerer gerne svinekam 
– naturligvis fra gourmetgris fra 
Svendborg Slagtehus og med øl 
fra et lokalt bryggeri, siger Mads 
Hvenegaard. Det er med til at 
give både vært og gæster en god 
lokal vinkel på måltidet.
- Vi er altid meget åbne over for 
særlige ønsker.

Slagter Hvenegaard i 
Gerritsgade i Svendborg 
henter sit kød hos lokale 
producenter til butikken 
og ”mad ud af huset”- 
menuer, smørrebrød og 
anretninger.
Mads Hvenegaard overtog i ok-
tober 2017 slagter Engstrøms 

velrenommerede slagterforret-
ning i Gerritsgade. Han har de 
samme varer og har overtaget 
alle de velkendte opskrifter, så 

man kan tilbyde kunderne de 
samme kvalitetsvarer. 
- Det har været en god start med 
positive reaktioner fra kunder-
ne, siger Mads Hvenegaard. 
Slagter Hvenegaard vil være 
kendt for sine sydfynske fersk-
varer og specialiteter. I forret-
ningen kan man både få en snak 
om mad og forslag til menuer til 
festmiddage, forretningsfroko-

ster, receptioner eller til mad-
kurven til udflugten med fami-
lien og vennerne.

Fik de gode medarbejdere
- Jeg fik de gode medarbejdere 
med og er fast besluttet på fort-
sat fokus på lokale produkter. 
Det hvad enten man køber til det 
daglige forbrug af slagtervarer, 
eller man ønsker, at vi står får 
tilberedningen til gæstemidda-
gen, påskefrokosten eller konfir-
mationsmiddagen.
På Hvenegaards hjemmeside 

kan man også finde weekend-
fristelser i form af menuer som  
f. eks: Sprængt, marineret svine-

Sydfynske retter på bordet

Slagter Hvenegaard · Tlf. 62 21 18 27
Gerritsgade 36 · 5700 Svendborg

butikken@slagterhvenegaard.dk
www.slagter-hvenegaard.dk

Lokale råvarer
Fra stress og  
ind i balance
AF SUSANNE GREGERSEN

Har du fulgt min klumme, vil 
du vide at jeg ofte skriver 
om stress. Jeg ved alt for 

godt, hvordan det føles at have 
stress, og jeg ved, hvordan man 
kan komme ovenpå igen, og hvor-
dan det føles bagefter…
Det ligger mig på sinde, at gøre 
noget ved den kultur, der hersker 
i samfundet. Det pres der både 
findes på arbejdspladsen og i 
privatlivet.

Stresssymptomer
I forhold til stresssignaler er det 
vigtigt at forstå, at de er forskellige 
fra person til person. Signaler og 
symptomer er beskeder fra krop-
pen om at noget er galt, og at du 
skal stoppe op. Lyt! Og signalerne 
er ikke entydige. I starten er det 
typisk små signaler som mange 
overhører, men senere bliver de 
tydeligere.
En tidlig indsats mod stress kan 
forebygge en sygemelding, og 
endnu  vigtigere; undgå
skadevirkninger på krop og sind.

Stress er en naturlig tilstand
Stress er en vigtig biologisk 
 mekanisme, vi alle har. Den  
kaldes også kamp - flugt reaktion 
og den er grundlæggende nød-
vendigt for at overleve. Den gør os 
i stand til at yde noget ekstra.
Kroppen kommer dagligt i mindre 
stresssituationer, som vi takler 
uden at tænke nærmere over 
det. Det er først hvis stressen er 
langvarig, at det er et problem 
for kroppen at takle. De alvorlige 
symptomer kommer ikke fra den 
ene dag til den anden, men efter 
belastning over flere uger, måne-
der eller år.

Kan man dø af stress?
Ja, det kan man … eller rettere, 
man kan dø som følge af stress. 
Statens Institut for Folkesundhed 
regner med, at der hvert år dør 
1.400 danskere som følge af stress 
og at 2.800 af samme årsag kom-
mer på førtidspension. Hver dag 
sygemelder 35000 sig med stress.
Langvarig stress vil med tiden 

føre til alvorlige sygdomme 
som depression og angst, hjer-
te-kar-sygdomme og forværrelse 
af diverse andre sygdomme.
Jo tidligere man stopper stres-
sen, og jo bedre hjælp man 
får, jo større chancer er der for 
at komme ud af stressen uden 
varige mén.
I helhedsHUSET på Tåsinge har 
vi forskellige tiltag i forhold til 
stresshåndtering. Tjek det ud! Og 

søg hjælp lige så snart du bliver 
bevidst om, at der er noget, der 
ikke er som det skal være. 
Jeg tilbyder et gratis stresstjek - i 
helhedsHUSET eller over telefon 
- og en snak om hvorvidt vi kan 
tilbyde noget i helhedsHUSET, der 
passer til din situation.
Vi ved hvad vi snakker om, vi har 
nemlig prøvet det selv og har 
uddannet os til at hjælpe andre ud 
af stress og ind i balance igen.

Susanne Gregersen
Coach, hypnoseterapeut og  mindfulnessinstruktør
Skriver om sundhed for krop og  sind i mitsvendborg.dk – MAGASIN
www.facebook.com/helhedsHUS/susanne.gregersen@gmail.dk

ÅBNINGSTIDER

Periodesyn fra kr. 350,-

Man-tors: ........kl. 08.00 - 17.00
Fre:......................kl. 08.00 - 15.00
Lør:.............................................lukket
Søn: ...........................................

VI SYNER:
• Syn af bil/varebil op til

3500 kg totalvægt

• Trailer

• Campingvogn

• Motorcykel

• Periodesyn af M2 busser
op til totalvægt
på 3500kg

MOTORKONTOR:
Hos os kan du få foretaget:

• Omregistrering

• Udlevering af
nummerplader

• Afmelding af
nummerplader

lukket

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
Mail: info@bilsynsvendborg.dk
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK

Velkommen til
Bilsyn Svendborg

Hilsen Lars Holden

(Gælder hele dagen)

Lundbykiosken ·  Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg
www.lundbykiosken.dk · Tlf.: 22 54 49 53

Bryllup, fødselsdage, reception, natmad, firmafest, 
konfirmation og meget mere...

 Kontakt os 

for et godt tilbud!

Pr. person

kr. 85,-
minimum 50 personer

Skal i have fest . . .
- lej pølsevognen

mitsvendborg.dk 25

Erhvervsrådets planer for 2018

AF PER NYK JÆR JENSEN, formand Svendborg Erhvervsråd

Erhvervsrådets Nytårskur er 
netop afholdt. Det var som 
altid en festlig dag, hvor ca. 

300 gæster fyldte Hotel Svend-
borgs store sal. Nytårskuren 
afvikles over en ret fast skabelon. 
Borgmesteren indleder med at 
fortælle om ”rigets tilstand”. 
Derefter aflægger erhvervsrådets 
formand beretning for året der 
gik, og gennemgår Erhvervsrådets 
mål og planer for det nye år. Som 
afslutning leverer en inviteret 
foredragsholder et indlæg om et 
aktuelt emne. Sådan var det også i 
år hvor emnet var ”Big data”. 
For Erhvervsrådet byder det nye år 
også på samarbejdet med en helt 
ny kommunalbestyrelse. Samtidig 
er nogle udvalg ændret. Det der 

tidligere hed Erhvervs, beskæfti-
gelses- og kulturudvalget (EBK), 
hedder nu Teknik og Erhvervsud-
valget (TEU), og beskæftigelse er 
lagt over i det nye Beskæftigelses 
og integrationsudvalg (BIU). Bo 
Hansen har som ny borgmester 
indgået en flot bred konstituering, 
som Erhvervsrådet håber vil være 
med til at understøtte og tiltrække 
flere investorer, nye virksomheder 
og øget bosætning. 

Der er bred enighed om at holde 
skarpt fokus på at sikre flere 
praktikpladser, blandt andet ved at 
belønne virksomheder som opfyl-
der normerne for lærlinge og prak-
tikpladser. Et andet område, som 
vil blive sat højt på dagsordenen, 

er at få flere unge i job og uddan-
nelse. Det skal ske igennem et tæt 
samarbejde med folkeskolen, hvor 
vi gerne ser at mere erhvervsprak-
tik og flere erhvervsrettede 8-9-10 
klasser etableres. Det skal blandt 
andet føre til øget tilgang af elever 
til erhvervsskolen og at få flere 
unge i faglige uddannelser. 

En anden høj prioritet er at få 
Svendborg op på en bedre pla-
cering, i den årlige DI analyse. 
Den nuværende placering, som 
nummer 53, er resultatet af nogle 
komplekse formler - hvor 21 speci-
fikke serviceområder får karakterer. 
Karaktererne vægtes til en samlet 
placering. Her er områder hvor 
kommunen scorer højt, og andre 

som scorer lavere. Erhvervsrådet 
vil gerne se på hvad der kan gøres 
for at forbedre de laveste place-
ringer. 

Endelig vil erhvervsrådet byde ind 
med at få udformet nogle hånd-
gribelige politikker for erhverv, 
turisme og uddannelse. Sådanne 
politikker skal være med til at 
skabe klarhed og tryghed – og 
dermed være med til at tiltrække 
og fastholde investorer og under-
støtte erhvervsaktørerne - inden 
for alle tre områder. Endelig har 
erhvervsrådet også stor interesse 
i L21. Her arbejder vi blandt andet 
med økonomien omkring anlægs-
delen, hvilket primært vil dreje sig 
om det ny landsstævnestadion. 

Content marketing

Lav din egen film Strategisk kommunikation 

Videoproduktion

 Ethvert budskab kan formidles på 1 minut og 30 sekunder

1:30 Kommunikation er din strategiske samarbejdspartner, 

så du opnår synlige resultater!  

 Vi hjælper dig med at lægge en plan 

 for din videomarkedsføring, og vi er med hele vejen fra idé 

til offentliggørelse.

www.1-30.dk         2083 4428            ekm@1-30.dk

Økologisk vinimport
Vi har altid et godt tilbud...

Møllergade 72, 5700 Svendborg

www.økologiskvinimport.dk

Åbent fredag 14-18 og lørdag 10-13
eller efter aftale: ring til Klaus på 2751 2724

Det er muligt, at vi er Danmarks mindste 
butik, men ikke når det gælder økologi! 

Vi sælger vine, olivenolier, kaffe, æblemost 
og chokolader -alt sammen økologisk og 

kun fra producenter, vi kender!
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Priser er 
gældende til

01.06.2018

Gælder fra
01.01.2018

Hvorfor?
• Maden er Hjemmelavet 
• Kvaliteten er i top 
• Prisen er til at betale 
• Nemt at stå med

Derfor

Alt er 
hjemmelavet

Tilkøb af  
oksemørbrad  

til buffeten 
30,-

Forårsmenu/ 
Konfirmationsmenu

Fra

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

30,-

Forret:
Hjemmelavet hønsesalat  

med bacon og rød peberfrugt 
Hertil 5-kornsflütes

109,-

Buffet: 
Krydderbagt kamfilet 

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg 
Glaseret skinke 

Broccolisalat med baconstykker 
Let marineret gulerods/kålsalat 

Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost 
Flødekartofler med hvidløg

89,-

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Lasagne 

30,-35,-
Dessert: 

Portionsanrettet frugtcocktail 
frisk frugt i vaniljecreme
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opgaver. I øjeblikket er de i gang 
med en større opgave for Svend-
borg Kommune, hvor de opfører 
bo- og aflastningscenter for unge 
i Tankefuld, og på Oluf Bagers 
Plads i Odense er de i gang med 
murerarbejdet til 2 nye huse, der 
opføres af RealDania By & Byg.

Alf Jensen A/S har travlt 
med mindre og større 
opgaver

Med base i Rudkøbing driver 
Jim Jensen murer- , tømrer og 
entreprenørvirksomheden Alf 
Jensen A/S, der i 1976 blev stif-
tet af hans far murermester Alf 
Jensen. Det er en virksomhed i 
fremgang, og beskæftiger i dag 
omkring 35 medarbejdere.

Jim Jensen fik en ekstra udfor-
dring, da hans far Alf Jensen 
valgte at trække sig tilbage, og 
han derfor manglede en kompe-
tent person til at styre mureraf-
delingen i firmaet. Men tilfæl-
dighederne gjorde, at han kom i 
kontakt med Brian Christensen, 
der havde drevet selvstændig 
murerforretning i 20 år, - men 
som gerne ville prøve nye udfor-
dringer. Fremadrettet er det nu 
Brian Christensen, der med sin 

store erfaring styrer murerafde-
lingen, mens Jim Jensen står for 
de større projekter og anlægsar-
bejder i firmaet.

Alf Jensen A/S står der på biler-
ne over det meste af Sydfyn, hvor 
de udfører murer og entreprenør-

 Ellehaven 16  ·  5900 Rudkøbing, Langeland  ·  Tlf: 62 51 48 12  ·  alf@alf-jensen.dk  ·  www.alfjensen.dk

Opsving giver god gang i byggeriet

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

Små og store opgaver udføres

Jord, kloak, beton, murer- og tømrerarbejde udføres for
private, erhvervs- og offentlige kunder.

Der arbejdes med alt lige fra småreparationer til større opgaver i
fag- og hovedentrepriser.

Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

bag træet, og bukker sig. Med den 
hånd han ikke har noget i, griber han 
en lille kæp, og tvinger den ned i 
jorden helt tæt på stammen. Heldig-
vis er mulden ikke frossen, men tilpas 
blød, så han kan arbejde den op, han 
bevæger kæppen fra side til side, så 
der skabes en lille fordybning. Han 
bruger venstre hånd til at fjerne en 
anelse mere af den kolde jord. Derpå 
åbner han højre hånd og lader noget 
glide ned i hullet. Et øjeblik er det 
som et næsten overnaturligt skær, 
stiger op fra fordybningen. Koncentre-
ret dækker han det lille hul i jorden 
til med muld og brune blade. Han er 
tilbage på stien. Man kan se på hans 
skuldrer, at hans krop slapper mere 
af nu. Han ser sig igen til begge sider, 
der er fri bane. Med et gådefuldt blik 
ser han ud over havet, imens han 
trækker den friske luft dybt ned i 
lungerne. Den underlige opgave er 
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer 
næste skridt…  

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen  
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.  
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet  
dekorationsmaler se: ngpart.com

Han bevæger sig med hektiske 
bevægelser nedad Havne-
trappen. Højre hånd knuger 

hårdt om en genstand, så hårdt, at 
hans knoer bliver hvide. Februarkul-
den slår indover ham. Bilerne sum-
mer, og det lugter svagt af udstød-
ning, da han når trappens fod. Et 
stykke før lyskrydset sætter han 
i løb, og haster over for rødt. Piet 
må videre, det kan ikke gå stærkt 
nok. Han søger ned imod havnen. 
Krydser vejen. Han sætter tempoet 
yderligere op. Forbi fiskehandleren 
og skaterområdet. Han er en god 
løber og når hurtigt Christiansmin-
destien. Over for roklubben står 
der et gammelt træ. Piet standser. 
Knoerne er fortsat hvide, fordi 
han krammer hånden så hårdt og 
hemmelighedsfuldt sammen, som 
rummer den noget ganske forun-
derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
ved det, men ser sig til begge sider. 
Der er ingen mennesker på stien. 
Med få adrætte skridt er han omme 
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Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

bag træet, og bukker sig. Med den 
hånd han ikke har noget i, griber han 
en lille kæp, og tvinger den ned i 
jorden helt tæt på stammen. Heldig-
vis er mulden ikke frossen, men tilpas 
blød, så han kan arbejde den op, han 
bevæger kæppen fra side til side, så 
der skabes en lille fordybning. Han 
bruger venstre hånd til at fjerne en 
anelse mere af den kolde jord. Derpå 
åbner han højre hånd og lader noget 
glide ned i hullet. Et øjeblik er det 
som et næsten overnaturligt skær, 
stiger op fra fordybningen. Koncentre-
ret dækker han det lille hul i jorden 
til med muld og brune blade. Han er 
tilbage på stien. Man kan se på hans 
skuldrer, at hans krop slapper mere 
af nu. Han ser sig igen til begge sider, 
der er fri bane. Med et gådefuldt blik 
ser han ud over havet, imens han 
trækker den friske luft dybt ned i 
lungerne. Den underlige opgave er 
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer 
næste skridt…  

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN
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meget sjældent må vente. Her og 
nu er foråret på vej, og det er 
ikke spor for tidligt at bestille 
tid til service, gaffeleftersyn og 
klargøring af alle familiens cyk-
ler. Kig ind, alle er velkomne”, 
slutter Jakob Werner Petersen.  

Den kendte sydfynske 
cykelbutik med tilhø-
rende værksted åbnedes 
for snart 9 år siden af 
indehaver Jakob Werner 
Petersen, der har mere 
end 20 års erfaring i 
cykelbranchen

”Werners Cykelri kører stabilt 
og godt, og det, at firmaet her i 
2018 kan fejre ni års jubilæum, 
tyder på, at forretningskoncep-
tet fungerer”, smiler Jakob Wer-
ner Petersen. ”Werners Cykelri 
samler på glade og tilfredse kun-
der. Hos os er god service og ditto 
kundepleje en selvfølge. Salgs-
mæssigt ligger butikkens hoved-
fokus på to brands. STEVENS 
er et tysk allround mærke, som 

produceres i alle pris 
og kvalitetsklasser. 
Engelske WHYTE er 
et high end cykelmær-

ke, som har vun-
det flere priser 

for sine vi-
sionære for-
nyelser på 

mountainbike om-
rådet.  

Værkstedet repa-
rerer og servicerer 
alle cykeltyper – 
fra børnecykler 
over el-cykler 
til racercykler 
og mountainbi-
kes. Blandt andet foretager 
vi gaffel- og dæmpereftersyn, 
opretning og montage af hjul 
og fælge samt justering af såvel 
ind- som udvendige gear. Over 
hele linjen står vi for god og 
hurtig service og kvalitet i såvel 
arbejde som materialer. Vi har 
alt i kæder, kranse og klinger og 
lagerfører en stor mængde reser-
vedele af høj kvalitet, så folk kun 

Werners Cykelri

V/ Jakob Werner Petersen · Gammel Skårupvænge 11 · 5700 Svendborg
Tlf.: 26 73 91 90 · info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk

Werners 
Cykelri

Åbningstider: Mandag - fredag  9-17

FAABORG GOLFKLUB 
”FIRMAKAMPEN” 

18/4 2018 - 13/6 2018 - 15/8 2018 

kl. 08.00      Morgenmad 
kl. 09.30      Gunstart 18 huller 
kl. 14.30      Frokost/præmieoverrækkelse 
kl. 15.30      Tak for i dag Pris 2400,-  

Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,       
kunder eller venner af huset.  

faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43 

Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”  

Max. antal hold pr. spilledag: 20 

Dyst mod andre firmaer i bakkerne. 

Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers) www.Faaborggolfklub.dk 

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i 
Harley Davidson-udstyr,

bikes og 
beklædning…

IRON BIKES
v/Ole Ølholm . Røjlevej 8 . 5500 Middelfart

  Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk
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Flemming Larsen har 
fået en rigtig god start 
som ny mester

Står man og skal bruge en 
malermester med stor erfa-
ring indenfor alle de områder, 
som en bygningsmaler er ud-
dannet til, - så kan man roligt 
henvende sig til malermester 
Flemming Larsen i Skårup, 
der nu har været selvstændig 
mester i knap et år. Han kla-
rer alt hvad en bygningsmaler 
laver ind- og udvendig for så-

vel private som erhverv. Det er 
blandt andet med tapet, epoxy, 
spartel, sprøjtning, slagmetal, 
erosionsbeskyttelse og ellers 
alt malerarbejde.

- Den 1. maj er det et år siden, 
at jeg startede, og det er gået 
over al forventning, siger Flem-
ming Larsen. Jeg har travlt, så 
jeg har bestemt ikke fortrudt, 
at jeg er startet. Min tidligere 
Flemming Jönsson, hvor jeg 
ansat i 11 år, valgte at gå på 
efterløn. Så skulle jeg finde på 
noget nyt, - og så kunne jeg 

lige så godt starte for mig selv. 
Det var også en tanke, som jeg 
havde gået med i nogle år. Det 
er en fantastisk frihed med an-
svar at kunne planlægge det 
hele selv.

- Det har været en god begyn-
delse, og udover nye kunder, så 
har jeg også overtaget flere af 
de gamle kunder, - så det har 
også været med til en god start. 
Jeg laver det hele, så der er 
ingen begrænsninger, når det 
gælder farver og hvad en byg-
ningsmaler laver. 

Erfaren svend 
er blevet malermester

Malermester 

Flemming Larsen

Nyborgvej 435

5881 Skårup

Tlf. 31 12 39 79

flemming.maler2017@gmail.com

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

Tæt på dig og din hverdag
Landet · Skovballevej 20, Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf.: 6254 13 54 · www.fdb.dk · mail: 06128@coop.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag - søndag: 8:00 - 19:00

Odense pilsner 
eller classic
30 x 33 cl.

Fast lav pris

FAST
LAV PRIS

9995
+ pant

Pepsi eller 
Faxe Kondi
24 x 33 cl.

FAST
LAV PRIS

7995
+ pant

HUSK 
Vi giver 

15% rabat
på frugt og 
grønt hver 
mandag
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EVENTS:

VINSMAGNING

VINMIDDAG

SPIRITUSSMAGNING

SPÆNDENE VINE I SHOPPEN LIGE NU

TRENZ 2016 
GEISENHEIMER 
RIESLING TROCKEN 
RHEINGAU 

Tyskland

100% Riesling

12,5%

kr. 149,- 
kr. 109,- v/6

GIANNI GAGLIARDO 
VILLA M ROSÉ
PIEMONTE

Italien

Moscato & Brachetto  

6%

kr. 119,- 
kr. 99,- v/6

BODEGAS RESALTE 2013 
BALCION CRIANZA
RIBERA DEL DUERO

Spanien

100% Tempranillo 

14%

kr. 129,- 
kr. 79,- v/6

SOSTENER 2014 
PINOT NOIR 
SANTA LUCIA 
HIGHLANDS, CALIFORNIEN

USA

100% Pinot Noir

14,5%

kr. 179,- 
kr. 99,- v/6

GIANNI GAGLIARDO 
2012 BAROLO
PIEMONTE 

Italien 

100% Nebbiolo 

14,5%

kr. 399,- 
kr. 349,- v/6

KLINKER BRICK 2014 
OLD VINE ZINFANDEL 
LODI, CALIFORNIEN

USA

100% Zinfandel 

15,4%

kr. 235,- 
kr. 185,- v/6

V I N L A ND E T

- din fynske vinhandler 
Tlf. 81 71 12 71 

vin@vinlandet.dk 

www.vinlandet.dk 

V I N L A ND E T
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golfperle. Hos os hører det til 
dagens orden, at fasaner span-
kulerer hen over fairwayen, 
harer løber og leger, og rådyr 
står mellem træerne og kigger. 
Vi ønsker at øge offentlighe-
dens kendskab til alt dette. 
Efter ECCO TOUR 2017’s sto-
re succes kommer TOUREN 
tilbage til Langesø i år, hvor 
ECCO TOUR 2018 vil løbe af 
staben fra den 30. april til den 
4. maj.”

Langesø Golf er en natur-
skøn perle med en helt unik 
beliggenhed i et kuperet ter-
ræn, der på én gang byder på 
sportslige udfordringer og ene-
stående naturoplevelser. Fra 
banen er der fantastisk udsigt 
over Langesøskoven og ind 
mod Odense 
 
”Langesø Golf går ind for 
kvalitet, og vi har stort fokus 
– både på naturen og på ved-
ligeholdelse og udvikling af 
baneanlægget”, fortæller di-
rektør Hans Berner. ”Naturen 
har spillet en central rolle for 
vores succes med hensyn til 
at nå op på et kvalitetsniveau 
med unikke oplevelsesmus-

ligheder. Vi lægger stor vægt 
på, at alle Langesø områdets 
brugere, såvel golferne som 
de 250-300.000 øvrige gæster, 
der årligt besøger os, får opti-
male oplevelser med sig hjem. 
Blandt andet byder vi på et 25 
km langt mountainbikespor, 
som kan benyttes mod beta-
ling – se mere herom på  www.
facebook.com/MTB.Langesoe
Udover de sportslige aktivi-
teter er Langesø ramme om 
et populært julemarked og en 
lang række erhvervsarrange-
menter, herunder diverse mes-
ser.”

ECCO TOUR 2018
”Til forskel fra flere af vore na-

bolande har golfsporten i Dan-
mark aldrig repræsenteret en 
lukket verden på grænsen til 
det logeagtige. Golf er en folke-
sport, og det er vi glade for. Vi 
hører ofte folk sige, at når de 
kører ind ad alleen til Douglas-
huset, åbner der sig en helt ny 
verden. Det er fantastisk at 
spille golf på en bane, der som 
vores er som skåret ind i natu-
ren. Flere begejstrede gæster 
har kaldt banen for en skjult 

CAFÉ VICTORIA DOUGLASHUSET

Café Victoria Douglashuset rå-
der over mødelokaler med over-
head og kan tilbyde dagsmøder 
med individuelle pakkeløsnin-
ger i overensstemmelse med 
den enkelte kundes ønsker og 
behov. Sidst men ikke mindst 
danner Café Victoria Douglas-
huset året rundt ramme om en 
række spændende tema arran-
gementer, der for eksempel kan 
dreje sig om tapas, vin og øl. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere de-
taljeret info”, slutter Tim Hjor-
tebjerg.

Tim og Vivi Hjortebjerg overtog 
i april 2017 forpagtningen af 
den smukt beliggende cafe og 
restaurant med selskabsloka-
ler. ”Der er stadig en del, der 
tror, at Café Victoria Douglas-
huset udelukkende er for gol-
fere, men det er helt forkert”, 
beretter restauratør Tim Hjor-
tebjerg. 
”Udover golferne, der har de-
res naturlige gang i huset og 
er gode, faste kunder, er alle 
typer gæster meget velkomne. 
Vi holder åbent alle ugens dage 
fra 11-21. Sortimentsmæssigt 
byder vi på en mindre udgave 
af det kendte og populære me-
nukort fra vores søsterrestau-
rant Café Victoria i Rosengård-
centret. Lækre a la carte retter, 

dejlige frokostmenuer og skøn-
ne, lette aftensmåltider.”

Fra fester og dagsmøder 
til specialarrangementer
Det ottekantede Douglashus er 
et fantastisk bygningsværk, i 
hvis midte der står en over 100 
år gammel Douglas-stamme, 
som via den spændende arki-
tektur forbinder nyt og gam-
melt. Café Victoria Douglashu-
sets selskabslokaler har plads 
til 85 gæster. ”Vivi og jeg har 
15  års erfaring med afvikling 
af festarrangementer, som ty-
pemæssigt spænder fra barne-
dåb, konfirmationer, bryllupper 
og fødselsdage til firmafester, 
receptioner og jubilæer. 

Langesø Golf 

Med naturen som medspiller

Langesøvej 139 · 5462 Morud · Tlf. 40 18 46 16
slot@langesee.dk · www.langesøgolf.dk

Langesøvej 139 - 5462 Morud Tlf.: 65 96 40 04
info@cafe-victoriaodense.dk - cafe-victoriagolf.dk

#DenSkjulteGolfPerle
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FRU NIELSENS KØKKEN
Kvindevadet 9, 5450 Otterup
info@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 64 82 41 35

– Kurser og selskaber

– Firmafrokoster

–  Events (i samarbejde 
med HCA Airport – ex. 
check in & security 
check)

–  Salg af forplejning 
inden take off

Fru Nielsens Take Off  
tilbyder

FRU NIELSENS TAKE OFF
Lufthavnvej 131, 5270 Odense N
takeoff@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 25 26 29 42

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
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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
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• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
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- 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 
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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.

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)

Anretninger · Varme retter · Grillmenuer
Middagsretter · Receptionen · Smørrebrød

Slagter Hvenegaard
Gerritsgade 36 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 18 27

butikken@slagterhvenegaard.dk · www.slagter-hvenegaard.dk 

Service & rep. af alle bilmærker!

Per Pytlick
Skovballevej 62 – 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 10 73 – Mobil 40 43 20 73
per.pytlick@gmail.com

Lunds Hotel | Østre Havnevej 24 | 5400 Bogense
Tlf.: 7630 1601 | info@lundshotel.dk | www.lundshotel.dk

Lunds Hotel med ro 
og fornuftige priser

– Lej værelse

–  Kig forbi vores lækre 
Café

–  Oplev hyggen i 
Bogense
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              Jens                         Henrik                 Klaus                Bo                Arne 

Spar op til minus 15% på hele programpakken fra Luxaflex. Nu er 
der mulighed for at tilslutte mange af produkterne til din smartphone 
så du kan styre dine gardiner hvor du end befinder dig. 

ARTIC OAK eller EUROPEAN NATURE OAK fra Wicanders.  
25 års boliggaranti.  Udsalg 399,00 kr./kvm. NU 299 kr. 

Der tages forbehold for trykfejl  
og udsolgte varer. 

Håndvævede KELIM tæpper fra LinieDesign 
SPAR OP TL 20% 

Maskinvævet CASABLANCA fra HC Tæpper 
SPAR OP TL 20% 

Afpassede tæpper fra Meltex eller ege 
SPAR OP TL 20% 

Ege loop. 100% polypropylen. Velegnet til kraftig brug i boligen. 
NU KUN 149 kr./kvm. 

Går du med tanker om at forkæle  
dig selv og dit hjem? 
Bliv inspireret i en af vores flotte 
butikker, eller bed en af vores  
dygtige sælgere komme forbi dit  
hjem og indvie dem i dine ønsker  
og behov. 
 
Ved at handle hos os får du 
 professionel rådgivning 
 2 års reklamationsret 
 gratis opmåling 
 levering til tiden 
 et smil med på vejen 
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Gudbjerg Smedie & VVS – Vi står altid klar!

Vandmestervej 4
5892 Gudbjerg

greve-vvs@mail.tele.dk · gudbjergsmedievvs.dk

 God og hurtig service til alle vores kunder.

 Professionel råd og vejledning.

 Erfarne og autoriserede håndværkere.

 Medlem af Dansk Smedemester og DS-garanti

 Få et uforpligtende tilbud 
 – kontakt os på tlf: 62 25 11 12

For to år siden kunne Mads Theo- 
dor Rasmussen overtage ledel-
sen af Ellerup Tømrerforretning 
efter sin far John Theodor Ras-
mussen. I. april kan virksomhe-
den, som faderen havde startet i 
1978, fejre 40 års jubilæum.
- Fagligt dækker vi både tøm-
rer- og snedkerfaget, siger Mads 
Theodor Rasmussen. I dag be-
skæftiger virksomheden en halv 
snes svende og lærlinge og en 
arkitekt.
- Jobbene fordeler sig pænt mel-
lem snedker- og tømrerarbejde. 
Lige nu lægger vi for eksempel et 
nyt tag på den 700 år gamle Hes-
selager kirke. Vi har også mange 
opgaver med isætning af døre og 

vinduer og efterisolering af huse. 
Disse energiforbedringer er me-
get populære - især i det kolde 
vejr.

Servicerer kundekredsen
- Snedker- og tømrerarbejdet er 
vores hovedbeskæftigelse. Der-
til kommer, at vi gennem 40 år 
har opbygget en stor kundekreds 
af både landbrug, institutioner, 
virksomheder og private, som vi 
gerne vil servicere på andre rele-
vante områder.
- Det betyder, at vi skylder vore 
kunder at kunne klare akutte 
reparationer og sæsonjobs i rette 
tid. Derfor har vi folk, der er vel-
uddannede til opgaverne. 

Alger på tag og fliser
- Foran os ligger en række opga-
ver her i foråret. Det er den års-
tid, hvor alger og mos på fliser og 
tag vågner, siger Mads Theodor 
Rasmussen, og det kan vi gøre 
noget ved. 

- Alger og mos er både grimt og 
med til at nedbryde fliser og tag-
belægning, siger Mads Theodor 
Rasmussen.
- Ældre tage har en tendens til 
at blive belagt med mos. Det for-
ringer restlevetiden og hindrer 
vandet i at løbe frit. Det kan med 
tiden indebære risiko for, at der 
trænger vand ind mellem tag-
sten eller tagplader.

Ellerup Tømrerforretning 
med fortsat vækst

Ellerup Tømrerforretning ApS – Stokkebækvej 3 – 5874 Hesselager
Tlf.: 2033 3961 – ellerup.toemrerforretning@mail.dk - www.ellerup-tømrer.dk

40 års jubilæum
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kunden om ønsket.
- For os handler det om, at kun-
den får den bolig med lys, luft og 
plads, som de gerne vil have, un-
derstreger John Hansen.

Dormus A/S har mange års er-
faring med at fremstille flotte, 
præfabrikerede kviste, karnap-
per og ovenlysvinduer. Virksom-
heden har medarbejdere fra At-
tic, der gik konkurs, så selv om 
Dormus først blev stiftet i slut-
ningen af 2016, har de op mod 20 
ansatte sammenlagt mere end 

100 års erfaring og ekspertise 
med  kviste og karnapper.
Dormus, der har en stærk ejer-
kreds, der tæller flere bygge-
materiale-virksomheder, har 
hjemsted på Tåsinge, hvor John 
Hansen som produktionschef 
står for den daglige ledelse, mens 
Anders Udsen som direktør ta-
ger sig af det administrative.

Meget populære
- Vi får hovedparten af vores 
ordrer gennem byggemateriale-
virksomheder og tømrerfirmaer, 
fortæller John Hansen. Kviste og 
karnapper er meget populære og 
kan tilføre et rum rigtig megen 
volumen. Det er typisk i forbin-
delse med et projekt på huset så 
som isolering, nyt tag eller om-
bygning, at man  i samme om-
bæring sætter en kvist eller en 
karnap på.

- Det kan jo også blive en del af 
bygningen fra starten af. Såle-
des har vi netop leveret 38 kar-
napper i Ørestaden, og 80 skal 
til et nyt byggeri Århus. Vi le-
verer til hele Danmark og også 
til Sverige og Norge. Dormus er 
blandt de tre største i branchen 
i Danmark, siger John Hansen.

Efter ønske og behov
- Vores løsninger gør det muligt 
at forme kvisten helt efter egne 
ønsker og behov, og derfor tør vi 
godt kalde Dormus-kvisten for 
flot design, siger Simon Hansen, 
der er konstruktør og har til op-
gave at tegne kvisten efter kun-
dens ønsker og levere et færdigt 
tilbud med pris til kunden.
Kvisten eller karnappen bliver 
så lavet på det 1600 kvadratme-
ter store værksted, og Dormus 
kan også stå for montagen hos 

    Dormus A/S - Bjerrebyvej 121 - 5700 Svendborg - Tlf.: 6254 1580 - mail@dormus.dk - www.dormus.dk

Dormus har stor ekspertise 
i kviste og karnapper



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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130 års jubilæum
og i super topform

Dagli’ Brugsen Særslev
Vestergade 18, Særslev – 5471 Søndersø – 06202@coop.dk – www.daglibrugsen.dk 

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen i din nyrenoverede 

Dagli’ Brugsen.

Du vil opleve her er:
Mere åben, let tilgængelig butik for alle

NYHED: Frisk fisk 3 gange om ugen
Tag-selv-bake-off

Send post med GLS, Post Nord eller DAO
Ny frugt- og grøntafdeling og kølediske

Nyt CO2-anlæg og nye gulve

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

Nørregade 33  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.: 62 51 11 30  •  Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34  •  Tåsinge: 62 54 12 68

 Web: www.egemose-el.dk  •  E-mail: info@egemose-el.dk

Niels’ Bådservice

Tlf. 40 33 89 88
niels.baadservice@mail.dk

Reparation af indenbords- 
og påhængsmotorer både 
diesel benzinmotorer

Montering af bow thruster

Kontakt mig gerne for  
et tilbud på din opgave
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Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Køreskole med elever i hele det sydfynske
Jeg vil sige, at jeg hjælper folk 
godt på vej. Jeg vil gerne gøre en 
forskel også i forhold til integra-
tion. Det er så vigtigt at have et 
kørekort i dag for at kunne begå 
sig.

Serenas Køreskole af-
vikler nu også elevhold i 
Faaborg

Serenas Køreskole fra Rudkø-
bing blev for cirka 2 ½ år siden 
startet af Erling Serena, der har 
haft det i tankerne længe, - og 
som så skulle blive en realitet.

Det har ligget og ulmet i nogle 

år, - og så skulle det ske, siger 
Erling Serena. Det er så dejligt 
frit at arbejde med, og jeg har 
bestemt ikke fortrudt. Jeg har 
masser at lave.

Serenas Køreskole, der primært 
har kørt i Svendborg og på Lan-
geland, har nu også adskillige 
køreelever fra Faaborg, og afvik-
ler derfor også undervisning for 
elevhold der.

Der var flere elever, der var ble-
vet henvist til mig, ikke mindst 
flygtninge der har fået opholds-
tilladelse. I stedet for at flere af 
eleverne skulle transportere sig 
over til mig, - så var det nemme-
re, når jeg kunne samle et hold, 
- så at køre til Faaborg, hvor jeg i 
første omgang lejer lokaler efter 
behov. Det er i samarbejde med 
tolke, at jeg nu har flere flygtnin-
gehold også.

Vi tilbyder blandt andet:
· Erhvervsrengøring

· Kontorrengøring

· Klinikrengøring

· Hovedrengøring

· Rengøring af sommerhuse

· Rengøring af skoler og institutioner

· Håndværkerrengøring

· Ejendomsservice

· Hækklipning

· Trappevask

· Rengøring af fraflytterlejligheder

· Facade- og skiltevask

· Fjernelse af graffiti

· Vinduespudsning op til 25 m højde

Klassisk Rengøring ApS lægger vægt på kvalitet og hygiejne. Vi har dygtige 
og professionelle ansatte, der er motiverede for at løse opgaven til kundernes 
fulde tilfredshed. Klassisk Rengøring ApS har overenskomst med 3F, og alle 
ansatte arbejder under ordnede forhold overenskomstmæssigt, da vi ved, at 
tilfredse medarbejdere arbejder bedst. 
Klassisk Rengøring ApS er godkendt som uddannelsessted for kontorelever 
og vi arbejder mod at blive verificeret som uddannelsessted for 
Integrationsgrunduddannelsen. Vi støtter lokale sportsforeninger samt 
samarbejder med flere velansete virksomheder.

Klassisk Rengøring ApS varetager mange forskellige opgaver for vores kunder

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud, så vi kan få løst opgaven hos jer.

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

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne

KLEJNSMEDEN
v. Ulf Stig Kristensen 
Skovhavevej 4,Tved

5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 55
www.klejnsmeden.dk 

klejnsmeden@stofanet.dk

◗ Vejrhaner
◗ Smedearbejde
◗ Smedejernslåger
◗ Familiegren

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
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Garniture
Brogade 13 – 5700 Svendborg

vinspecialisten 
Korsgade 7 – 5700 Svendborg

WINEMAKERS
DINNER

5. APRIL KL. 18.00
PÅ GARNITURE - BROGADE 13

    Spændende oplevelse ...

 FOR YDERLIGERE INFO : TLF.:  62 21 22 11 - SVENDBORG@VINSPECIALISTEN.DK

 
4 retters menu 

med forskellig cava 
Besøg af Victor fra Juvé & Camps.

Under middagen vil vi smage og høre 
om de forskellige mousserende vine, 

som Victor har med til os.

675,-
BILLETTER 
købes hos 

Vinspecialisten
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DANSK DESIGN
- Vi gør dine drømme til virkelighed

VI TILBYDER specialløsninger til private, virksomheder og butikker. 
Ud fra dine ønsker designer og fremstiller vi dine nye møbler og 
innovativt inventar. 

VI BRÆNDER for den unikke de-
talje, hvor æstetik og det gode 
håndværk går op i en højere en-
hed og gør hverdagen smukkere.

SP-CREATION er en sydfynsk 
virksomhed, som udvikler og 
fremstiller møbler og interiør i 
træ og metal i høj kvalitet.

www.sp-creation.dk

TTS – kvalitet til tiden
Det erfarne bygge-
firma, som beskæftiger 
omkring 40 medarbej-
dere og har afdelinger i 
Rudkøbing og Tryggelev, 
melder om stor travlhed 
på alle fronter – lige fra 
jord, beton og kloak til 
murer, tømrer og sned-
kerarbejde. 

”TTS ApS løser en bred vifte af 
tømrer, snedker, murer, kloak og 
entreprenøropgaver for en vidt-
spændende kundekreds i hele 

det sydfynske område”, fortæller 
direktør Leif Christiansen.   

Hvad enten vi taler om nybyg-
geri, renovering, sommerhuse, 
forsikringsskader, fredede byg-
ninger eller erhvervsbyggeri, er 
det vores fornemste opgave at 
omsætte kundernes ønsker til 
praksis. Blandt vores spænden-
de igangværende projekter er en 
større renovering af Christians-
møllen i Svendborg, hvor en ræk-
ke fagligt krævende historiske 
håndværksfærdigheder virkelig 
kommer til deres ret.” 

Kvalitetsløsninger.
”Omkring løsning af større opga-

ver kan vi trække på et stort og 
velfungerende netværk af gode 
samarbejdspartnere indenfor 
vvs, el og malerarbejde. Som re-
gel er TTS tovholder for det sam-
lede byggeri, så kunden kun skal 
kommunikere med én kontakt-
person. Vi er i dialog med kun-
den lige fra idefasen til byggeriet 
står færdigt. I det hele taget er 
tæt samarbejde med såvel kunde 
som samarbejdspartnere en me-
get vigtig del af byggeprocessen. 
Vores kunder er i forbindelse 
med alle typer byggeri, sikret 
komplette kvalitetsløsninger, 
der leveres til aftalt tid”, slutter 
Leif Christiansen. 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

tts@tts-langeland.dk
www.tts-langeland.dk



Kom og oplev vores nye store køkkenbutik og lad dig inspirere af mere end 
50 miljøer med køkken- bad- og garderobeløsninger – alle indrettet med det 
nyeste inden for hvidevarer, udstyr og accessoires. Udvalget er unikt, stort og 
med løsninger for enhver smag i alle prisklasser. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

velkommen i vores
nye flotte butik

Svane Køkkenet Odense  /  Rødegårdsvej 209 A  /  5230 Odense M  /  Tlf.: 6617 5678  /  odense@svane.com

Book et møde med én af vores indretningskonsulenter 
- vi tilbyder gratis opmåling og tegning

skabt 
med

passion  s17
®

Oplev hele 2017 nyhedskollektionen på svane.com 
eller hos svane køkkenet odense

TTS – kvalitet til tiden
Det erfarne bygge-
firma, som beskæftiger 
omkring 40 medarbej-
dere og har afdelinger i 
Rudkøbing og Tryggelev, 
melder om stor travlhed 
på alle fronter – lige fra 
jord, beton og kloak til 
murer, tømrer og sned-
kerarbejde. 

”TTS ApS løser en bred vifte af 
tømrer, snedker, murer, kloak og 
entreprenøropgaver for en vidt-
spændende kundekreds i hele 

det sydfynske område”, fortæller 
direktør Leif Christiansen.   

Hvad enten vi taler om nybyg-
geri, renovering, sommerhuse, 
forsikringsskader, fredede byg-
ninger eller erhvervsbyggeri, er 
det vores fornemste opgave at 
omsætte kundernes ønsker til 
praksis. Blandt vores spænden-
de igangværende projekter er en 
større renovering af Christians-
møllen i Svendborg, hvor en ræk-
ke fagligt krævende historiske 
håndværksfærdigheder virkelig 
kommer til deres ret.” 

Kvalitetsløsninger.
”Omkring løsning af større opga-

ver kan vi trække på et stort og 
velfungerende netværk af gode 
samarbejdspartnere indenfor 
vvs, el og malerarbejde. Som re-
gel er TTS tovholder for det sam-
lede byggeri, så kunden kun skal 
kommunikere med én kontakt-
person. Vi er i dialog med kun-
den lige fra idefasen til byggeriet 
står færdigt. I det hele taget er 
tæt samarbejde med såvel kunde 
som samarbejdspartnere en me-
get vigtig del af byggeprocessen. 
Vores kunder er i forbindelse 
med alle typer byggeri, sikret 
komplette kvalitetsløsninger, 
der leveres til aftalt tid”, slutter 
Leif Christiansen. 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

tts@tts-langeland.dk
www.tts-langeland.dk



Stolthed  -   ligeværdighed  -   Sam arbejde

Glasmester vej  31  ·  5772 Kværndrup ·  T l f.  62  27  25 25

- Vi brænder for at 

bruge vores erfaring til at 

give dig den bedste tag-

løsning overhovedet 

- kontakt os for en uforpligtende 
snak om hvad vi kan gøre for 
dig og dine tage - nybygning, 

renovering og Tagservice.

Vi udfører tag opgaver 

i hele Danmark

50



FÅ  E N  N Y  H J E M M E S I D E  M E D  . . .

 T l f. :  27 57 36  62  .   info@deta l jer iet .dk  .   www.deta l jer iet .dk/webdes ign-pakken

W E B D E S I G N - PA K K E N

INDHOLD:
•  Opstartssamtale
•  Tidsplan
•  Unik skabelon
•  Opbygning og design
•  Kursus i vedl igehold
•  Upload af s ide

Denne webdesigner kan også 
redigere billeder, tegne grafik, 
lave video og håndtere 
de sociale medier!

PAKKEN indeholder i alt 12 arbejdstimer. Under opstartssamtalen finder vi ud af om din hjemmeside passer til pakken. 
Pakken inkluderer ikke abonnement på redigeringsvenligt webhotel, samt pris på domæne og mailadresser.

K R .  7. 2 0 0,-
E K S K L .  M O M S

Sdr. Højrup Beholderfa-
brik er i Superligaen for 
produktion af tanke og 
beholdere til alle formål

Det er viden, erfaring og kompe-
tence det handler om, når man 
henvender sig til Sdr. Højrup 
Beholderfabrik, der er en pro-
duktionsvirksomhed af tanke 
og beholdere til stort set alle 
formål som f.eks. tanke til skibe 
og offshore, landbaserede anlæg, 
filtertanke til vandværker samt 

renovering af tanke og rørvar-
mevekslere.

Vi producerer beholdere til stort 
set alle formål indenfor indu-
strien – og det både store og små 
trykbeholdere, siger Per Jensen, 
der sammen med Dan Larsen 
driver virksomheden. Det er me-
get bredt det vi laver, for vi laver 
også store stålkonstruktioner til 
industrien samt vi laver mindre 
opgaver som akkumuleringstan-
ke til halmfyr/oliefyr. Vi produ-
cerer i både sort stål og rustfrit 
materiale.

Det er særdeles velkvalificerede 
medarbejdere vi beskæftiger, 
fortæller Per Jensen. De er cer-
tificeret til højt specialiseret ar-
bejde, så vores produkter altid 
lever op til normer og myndig-
hedskrav.

Sdr. Højrup Beholderfabrik la-
ver kundetilpassede produkter, 
og det er alt fra 1 til 150.000 liter 
og har faciliteter til at fremstille 
beholdere med en diameter på 
3.8 m og længde på 20 m. 

Sdr. Højrup Beholderfabrik ApS · Lensvej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 63 90 30 33 · pj@beholderfabrik.dk · www.beholderfabrik.dk 

Specialiseret 
produktionsvirksomhed
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VOGNMANDSFIRMA SÆTTER EN ÆRE I AT HOLDE EN AFTALE
de ApS, men arbejder selvstæn-
digt  under ledelse af Ulriks svo-
ger, Michael Haugaard, der kan 
trække på hovedfirmaets last-
biler, når der skal køres udstyr 
eller materialer ud til kunderne. 

Brolægningsfirmaet har for ti-
den otte ansatte, og med den kor-
te og milde vinter, vi har haft i 
år, er de allerede i fuld gang med 
arbejdet, og det er usædvanligt 
tidligt, siger Ulrik Hansen.

Brdr. Hansen Sallingelunde lø-
ser alle slags opgaver inden for 
lastbiltransport over hele Fyn 
ud fra en grundig planlægning 
og ved at sætte en ære i at over-
holde en aftale og levere til tiden.
Vognmandsfirmaet, der råder 
over en halv snes lastbiler, blev 
grundlagt af Carl og Poul Han-
sen i 1951, og i 2000 overtog Poul 
Hansens søn, Ulrik, firmaet.

Aftaler skal holdes
Jeg bruger det meste af min 
tid på kontoret med at sørge 
for planlægning af arbejdet for 
firmaets lastbiler og vores ni 
chauffører, for det er både vig-
tigt, at alle lastbiler er ude og 

tjene penge hjem og samtidig, at 
planlægningen er i orden, så af-
taler overholdes, og kunderne får 
leveret til tiden. Hvis der skulle 
ske maskinuheld, og det kan jo 
forekomme, sørger vi for hur-
tigst muligt at orientere kunden, 
siger Ulrik Hansen, der har sin 
kone, Susanne, til at hjælpe med 
kontorarbejdet.

Giver gerne et tilbud
Brdr. Hansen Sallingelunde har 
lastbiler, der kan løse de fleste 
opgaver inden for entreprenør-
kørsel, levering af grus, sten, 
skærver og træflis, bortkørsel af 
jord og affald, kranarbejde (fire 
biler har kran), udlejning af con-

tainere og køreplader m.m., og 
firmaet løser gerne opgaver for 
både små og store entreprenører 
samt private.

Jeg giver gerne et tilbud. Det er 
bare at skrive eller ringe, og vi 
bestræber os altid på at opfylde 
vores aftale til punkt og prikke, 
siger Ulrik Hansen.

Også brolægning
Sallingelunde Brolægning er en 
del af Brdr. Hansen Sallingelun-

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS 
Møllergyden 6 - 5750 Ringe

Tlf.: 6266 1279
brdr.hansen@sallingelunde.dk

www.sallingelunde.dk 

Sallingelunde Brolægning
Brolæggermester Michael Haugaard

Tlf.: 5151 2245
haugaard@midtfyn.net

www.brolaeg.dk

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmandsforretning, der leverer til tiden

 G r a f i s k  d e s i g n 

 H j e m m e s i d e r 

 L o g o  &  i d e n t i t e t 

 D i g i t a l  m a r k e d s f ø r i n g 

 S o c i a l e  m e d i e r 

 V i d e o 

FÅ  S U C C E S  M E D  . . .

T l f. :  27 57 36  62 .  www.deta l jer iet .dk .  info@deta l jer iet .dk

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde
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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

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!

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

CH-Udlejning A/S
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Udlejning til både private og erhverv
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stort og småt
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MinVolkswagen forbinder din bil og din smartphone.     
Måske ved du altid, hvor meget brændstof du har på. Om din bil er låst. Og hvor du parkerede 
den. Men ellers kan du lynhurtigt få svaret i MinVolkswagen-appen. Den er nemlig forbundet 
med din bil via et stik, som du kan få installeret gratis hos os. Stikket sørger også for, at vi får 
besked, hvis der opstår tekniske problemer i din bil, eller en advarselslampe tænder.  
Så vi er altid flere, der passer på din bil.

Kig forbi eller book tid til installation på <forhandler-URL> 

Gratis 
installation 

og brug. 

minvolkswagen.dk

MinVolkswagen fås til de fleste modeller fra 2008 og frem.

MinVolkswagen. 
Overblik i lommestørrelse. 

Volkswagen Svendborg 
Volkswagen Svendborg Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk

Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk

På vores Facebookside kan du følge os og holde 
dig opdateret:
https://www.facebook.com/volkswagensvendborg

Kig forbi eller book tid til installation på www.vw-svendborg.dk



GIV TINGENE NYT 
LIV MED FARVER

kan se nøjagtig hvad det koster, 
inden arbejdet er påbegyndt.

Hos KOLOMORE ved de, at 
kunderne forventer den bedste 
kvalitet. Det lever firmaet op til 
med de bedste råvarer, de nyeste 
maskiner, og godt håndværk - 
samtidig med, at de prismæssigt 
er konkurrencedygtige.

KOLOMORE har erfarin-
gen med sprøjtelakering 
til private og erhverv

Selvom KOLOMORE først star-
tede op i maj 2017, - så er det et 
firma med stor erfaring og eks-
pertise, når det gælder sprøjte-
lakering. KOLOMORE sprøjte-
maler døre, køkkenlåger, borde, 
stole og designer møbler, så de 
er i samme kvalitet, som hvis 
de lige var blevet produceret på 
fabrikken. De udfører også in-
dustrilakering for virksomheder 
– med f.eks. lakering af maskin-
dele, møbler, vinduer og beklæd-
ningstræ, og arbejder blandt an-
det for tømrer og malermestre.

Bag firmaet står Bo Hjorth Jen-
sen, der har 25 års erfaring med 
industrilakering.

Jeg havde gået med ideen om at 
blive iværksætter i nogle år, - og 
så bød chancen sig. Jeg blev til-
budt en malerafdeling til en for-
nuftig pris, - og så var det nu.

Det som adskiller vores firma 
fra konkurrenterne, er vores til-
gang til kunderne. Det skal være 
enkelt og nemt for kunderne at 
bestille maling af eksempelvis 
deres møbler. På vores webshop 
kan kunderne se og vælge farver, 
og samtidig få prisen for hvad det 
er de ønsker at få lavet. Så der er 
ingen overraskelser, kunderne 

KOLOMORE | Alsvej 2B, 5500 Middelfart | Tlf.: 93 96 18 28 | bhj@kolomore.com | www.kolomore.com

21 69  52 27

LAGERHOTEL - LAGERLEJE

 Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27

Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs 
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke 
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i 
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til 
eget brug.

Lagerhotellet har plads til nye kunder!!

Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.

Alle størrelse opgaver har interesse lige fra 
1 pl og op efter.

Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og 
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende 
eller distribuere dem.

Ring eller mail for at høre om mulighederne
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EU Persondataforordningen
- hvad handler det egentlig om?

KontaKt os for besparelses tilbud der passer deres beHov
altid den rigtige pris – fØrste gang!

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

Kæmpe lodtræKning
1. præmie  iphone 8
2. præmie  ipad mini
3. præmie   dauphin kontorstol

alle virksomheder der indsender tilmelding og besøger os del-
tager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.

mail interessekuponen  i dag! 
vi kvitterer med 1 juleand og 

2 f lasker rødvin pr. f irma

mail: post@guldfeldt.com 
Ja tak, vi kommer ______ personer, den _______ november 

ca. kl.: ______ fra firma: _______________________________

deltagernavne: _______________________________________

Lodtrækning: Blandt alle indsendte interessekuponer trækkes 
der lod om 3 præmier, som udtrækkes den 1. december 2017.  
Vinderen får direkte besked og bliver desuden offentliggjort  
på www.guldfeldt.com
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Mange virksomhedsejere vil i den kommende  
tid stille sig selv spørgsmålet, om de overholder  
kravene i den nye EU Persondataforordning?

2017


