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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
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10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

Arkitekt Arne Birk Side 4

FORDELENE VED AT SKIFTE 
TIL DEN NYE GENERATION 

AF EL-VANDVARMER

Løb aldrig tør for varmt vand med en 
gennemstrømningsvandvarmer

GENNEMSTRØMNINGSVANDVARMEREN 
ER BILLIG I DRIFT

El-vandvarmeren er nem for hele familien

Henrik Nyvang Petersen, Hovedvejen 41, 5771 Stenstrup,  
Tlf.: 40 70 71 60, info@elvandvarmer.dk / www.elvandvarmer.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
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O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

Mercedes Vito er helgalvaniseret og kører op til 40.000 km mellem service. 
Er udstyret med bl.a. aircondition, varme i førersædet, fartpilot med fartbegrænser, 
justerbart rat, elektrisk styretøj og radio med Bluetooth, USB, AUX, SD-kort og tovejs 
højttalere samt multifunktionsrat.

Standardudstyr:
• 116 hk
• Sidevindsassistent
• Passagersæde
 (enkelt stol, eller dobbelt UB)
• Radio med Bluetooth, USB, SD-kort og
 tovejs højttalere
• Semi automatisk aircondition
• Sædevarme førersæde
• Fartpilot med fartbegrænser
• Elektrisk styretøj
• Multifunktionsrat

• ATTENTION ASSIST
 (træthedsovervågning)
• Airbag for fører og passager
• Selealarm for fører og passager
• Fjernbetjent centrallås
• Servicecomputer
• Adaptivt bremselys
• El forberedt for montering af
 anhængertræk
• Elruder
• USB stik

• Bagklap uden rude
• Dæktryksovervågning
• Igangsætningsassistent
 (holder bremsen i 2 sek.)
• Udendørs temperaturmåler
• 6-trins manuel gearkasse
• Elbetjente sidespejle med varme
• Justerbar ratstamme
• Lysassistent

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito Go 111 CDI (Lang)

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

Fra  1.395*
kr./md.

Vito Go 111 CDI (Lang).
Kun et begrænset antal biler 
til kampagnepris.

Mercedes-Benz Vito Go. Forbrug ved blandet kørsel 15,9 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.580 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.395* 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. *Prisen gælder kun et begrænset antal biler.
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Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
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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
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www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk

”Tilstandsrapporter var et nyt begreb i 
90’erne, og en del kolleger mente, at det 
nok ville være en enlig svale”, husker Søren 
Thomsen med et smil. ”Jeg valgte alligevel 
at besøge en del mæglere, og gradvist blev 
den ny ordning sat i system. I 1996 blev 
jeg beskikket som både byggesagkyndig og 
energikonsulent. Samtidigt arbejdede jeg 
som arkitekt og rådgiver omkring parcel-
husbyggeri – nu i samarbejde med en række 
lokale kolleger. Projekterne voksede i såvel 

omfang som mængde, og i 2002 gik jeg i sa-
marbejde med Arne Birk Nielsen. Da han 
senere samme år trak sig tilbage for at nyde 
sit otium, overtog jeg tegnestuen og flyttede 
mine aktiviteter til firmaets nuværende 
adresse. 

I løbet af 2002 voksede firmaet fra 2-4 me-
darbejdere, og i dag tæller personalestaben 
8 ansatte. 

Sideløbende med mit øvrige virke ud-
dannede jeg mig til syn og skønsmand og 
har siden 2013 fungeret som voldgiftsdom-
mer og faglig dommer i bygge/anlægssager. 

Parallelt hermed har tegnestuen udviklet 
sig med voksende portefølje i form af faste 
samarbejdskunder. Renovering af byhuse er 
en stor aktivitet. Dertil kommer rådgivning-
sopgaver, tilstandsrapporter, energimærker 
og renoveringer af offentlige institutioner 
som skoler og børnehaver mv. Arkitektfir-
maet Arne Birk favner fagligt bredt og går 
ikke i konkurrence. Vi servicerer en stor 
gruppe faste, loyale kunder, der kommer 
tilbage, fordi de hos os får god rådgivning. 
Mit 25 års jubilæum som selvstændig fejres 
i løbet af sommeren. Indbydelse og nærmere 
info følger i den lokale presse”, slutter Søren 
Thomsen. 

Arkitektfirmaet Arne Birk
I 1994 modtog indehaveren af det kendte sydfynske arkitektfirma Søren Thomsen sit 
momsregistreringsnummer og startede op for sig selv. Den 1. april i år kan han fejre 
25 års jubilæum som selvstændig
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TM Havn A/S blev stiftet i 2015, 
og Stephan Skytte Jørgensen er 
entrepriseleder.
- Vi arbejder over hele Danmark, 
men har selvfølgelig flest opgaver 
i det sydfynske, hvor vi har travlt 
med at opføre nye både- og bade-
broer samt renovere eksisterende, 
ligesom udvidelse og oprensning 
af sejlrender og havneindløb m.m. 
fylder meget, siger Stephan Skyt-
te Jørgensen.

Brugt båd fra Norge
Den nye båd, der skal supplere 
TM-flåden bestående af grave-
flåden Kris, tre mindre flåder 
samt bugserfartøjet Chelone, er 
en brugt lodsbåd fra Ålesund i 
Norge. Båden er 17 meter lang 
og udstyret med kahytter med to 
kraftige motorer. Skroget er af 
aluminium. 
Foreløbig ligger båden ligesom 
Chelone ved TM Havns faste mole 
ud for Valsemøllen ved Østre Hav-
nevej i Svendborg. 
- Vi kan bruge den som mand-
skabsbåd, lodsbåd eller bugser-
båd, og der kunne f.eks. blive tale 

om opgaver ved etableringen af 
Femern-forbindelsen, siger Ste-
phan Skytte Jørgensen.
TM Havn har etableret nye og 
renoveret eksisterende broer i 
Lohals og er i gang med et stør-
re renoveringsprojekt i Vindeby 
Havn og skal i gang i Spodsbjerg. 
Desuden har firmaet sidste år la-
vet nye molehoveder på Hjortø og 
Skarø. TM Havn har for alvor fået 
skruen godt i vandet med en god 
ordrebog.

Ny lastbil
For knap to år siden solgte Tonny 
Madsen A/S bådtransportdelen 
og en stor mobilkran til Schou 
Bådtransport, men beholdt resten 
af vognparken, der hidtil har be-
stået af tre kran-hejs lastbiler og 
to trækkere. Disse suppleres nu af 
en helt ny Volvo kran-hejs lastbil, 
som skal køres hovedsageligt af 
Kenneth Mørk Hansen, der har 
været med i firmaet siden starten.
En meget vigtig del af firmaets 
aktiviteter er nedbrydning, som jo 
også giver arbejde til lastbilerne 
og til genindvindingsdelen. Fir-

maet har sidste år bl.a. stået for 
nedrivningen af Nordre Gamle 
Skole i Svendborg og har netop af-
sluttet nedrivningen af den gamle 
slagteribygning i Rudkøbing.
Til nedrivning har Tonny Madsen 
fornylig anskaffet sig endnu en 
maskine af mærket Hitachi. Den 
er smart udstyret med en kabine, 
der hydraulisk kan skubbes hø-
jere op efter behov.

Ny hal kan lejes
Den nye hal, som ventes helt fær-
digt til sommer og ligger tæt på 
hovedkvarteret på Skotlandsvej, 
er på 719 kvm med en løftehøjde 
på 12 meter. Den skal måske lejes 
ud, hvis der kan findes en lejer. 
Indtil da skal den bruges til opbe-
varing m.m..
Tonny Madsen A/S har i øvrigt 
samlet sine genvindingsaktivite-
ter på Kuopiovej og lukket ned på 
Bodøevej, hvor firmaet forrige år 
købte en afdeling af H. J. Hansen 
Genvinding.
Til at styre en stor del af den om-
fattende virksomhed har Tonny 
Madsen Jørgen Skovgaard Han-

sen og Helene Madsen, der udfø-
rer arbejdet fra kontorbygningen 
på Skotlandsvej 3, kendt som 
Kommandotårnet.
- Vi er godt tilfredse med udvik-
lingen og nu, hvor foråret banker 
på, kan vi igen skrue helt op for 
blusset, siger de to.

Den grønne linje
Samtidig med frasalg af en del af 
lastbilparken overtog Tonny Mad-
sen råstoffirmaet Flintholm Sten 
& Grus, som bl.a. råder over sand-
sugeren Sandholm og opererer ud 
fra Odense.
- Vi har stadig travlt og beskæf-
tiger 12 mand, fortæller driftsle-
der Claus Madsen. Vi fokuserer 
meget på at være miljøbevidste 
og køre den grønne linje. Således 
købte vi sidste år to nye gummi-
geder af mærket Cat 972M XE-
læssere, der kun bruger halvt så 
meget brændstof som de gamle. 
Vi sparer penge og skåner miljøet, 
og miljøet spiller en stadig større 
rolle for vore kunder,  siger Claus 
Madsen.  

Ny lastbil og ny båd

Tonny Madsen A/S har netop investeret i en ny lastbil, og samtidig har datter-
selskabet TM Havn A/S indkøbt en ny båd. Også en ny maskine til nedrivning 
kan det driftige og alsidige firma krydse af på indkøbslisten, og endelig er 
man næsten færdig med at opføre en ny, stor bygning. Hos datterseslskabet 
Flintholm Sten & Grus har man slået ind på den grønne linje.

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

TONNY MADSEN
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i det sydfynske, hvor vi har travlt 
med at opføre nye både- og bade-
broer samt renovere eksisterende, 
ligesom udvidelse og oprensning 
af sejlrender og havneindløb m.m. 
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på, kan vi igen skrue helt op for 
blusset, siger de to.

Den grønne linje
Samtidig med frasalg af en del af 
lastbilparken overtog Tonny Mad-
sen råstoffirmaet Flintholm Sten 
& Grus, som bl.a. råder over sand-
sugeren Sandholm og opererer ud 
fra Odense.
- Vi har stadig travlt og beskæf-
tiger 12 mand, fortæller driftsle-
der Claus Madsen. Vi fokuserer 
meget på at være miljøbevidste 
og køre den grønne linje. Således 
købte vi sidste år to nye gummi-
geder af mærket Cat 972M XE-
læssere, der kun bruger halvt så 
meget brændstof som de gamle. 
Vi sparer penge og skåner miljøet, 
og miljøet spiller en stadig større 
rolle for vore kunder,  siger Claus 
Madsen.  

Ny lastbil og ny båd

Tonny Madsen A/S har netop investeret i en ny lastbil, og samtidig har datter-
selskabet TM Havn A/S indkøbt en ny båd. Også en ny maskine til nedrivning 
kan det driftige og alsidige firma krydse af på indkøbslisten, og endelig er 
man næsten færdig med at opføre en ny, stor bygning. Hos datterseslskabet 
Flintholm Sten & Grus har man slået ind på den grønne linje.

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

TONNY MADSEN
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Har man brug for eller ønske om at 
have mere end et par briller og må-
ske gerne ville kunne skifte bril-
lerne ud jævnligt, så er NYT SYN 
Wichmann Optik i Svendborg som 
de første i Svendborg klar med den 
helt rigtige løsning: Leasing.
For mange år siden hed det kontant 
betaling, når der skulle investeres 
i nye briller. Så blev der indført 
abonnementsbetaling, hvor beløbet 
kunne fordeles rentefrit over 24 
måneder.  Nu kommer så det tredje 
ben hos NYT SYN i Svendborg: 
Leasing af briller.

Leasing er løsningen
- Det vil selvfølgelig fortsat være 
muligt at betale kontant eller be-
nytte sig af vores fordelagtige 
abonnementsordning, men vil man 
have flere briller og mulighed for at 
skifte jævnligt for at følge med mo-
den er det helt klart leasing, der er 
løsningen, siger indehaver af NYT 
SYN Wichmann Optik, optiker 
Tommy Simonsen.

Brug for flere briller
- Mange kan have behov for at have 

flere par briller. Vi skal selvfølgelig 
have et par briller til daglig brug, 
måske også et par læsebriller og 
skærmbriller, et par solbriller og 
måske et par af vores DriveSafe 
briller til mere sikker og behagelig 
kørsel i mørke og dårligt vejr.
- Det kan jo hurtigt blive dyrt, og 
er man blandt dem, der kan lide at 
være med på moden, er det jo man-
ge penge, man skal bruge på et par 
briller for så måske efter et år at 
lægge dem i skuffen og investere i 
nye briller.

Kan betale sig ved to par
- Hvis man kun vil have et par 
briller, så skal man stadig købe 
kontant eller via abonnementsord-
ningen, men hvis man ønsker at 
kunne råde over to eller mere kan 
det betale sig at bruge vores nye 
leasing-ordning. Uanset hvilken 
type briller man vælger.
- Vi har bygget det op, så leasing 
starter fra 95 kr. ved briller med 
enkeltstyrkeglas og fra 199 kr. ved 
flerstyrkeglas pr. måned uanset 
antal briller, siger Tommy Simon-
sen.

Går bare ned i butikken
- Man betaler så et mindre beløb 
oveni for hvert par briller. Der er 
selvfølgelig en forsikringsordning 
med, hvis uheldet skulle være ude. 
Skal der lidt fornyelse eller anden 
brille til, ja så kommer man bare 
ned i butikken og vælger et eller 
flere par nye. Der kommer jo hvert 
år nye, moderigtige briller på mar-
kedet, og ens behov kan jo også æn-
dre sig.

Rådgivning vigtig
- Vi vil gøre meget ud af at give 
en god rådgivning. Det er derfor 
vigtigt, at kunderne kommer ned 
i butikken, så vi i fællesskab kan 
finde de briller, der bedst kan op-
fylde kundens ønsker og behov. Vi 
forventer, at rigtig mange vil be-
nytte sig af leasing fremover efter 
at vi er begyndt med leasing-kon-
ceptet pr. 1. marts, for leasing har 
mange fordele, og der er mange 
penge at spare, udtaler Tommy 
Simonsen  

Leas dine briller  
og spar penge

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

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



“For os er det vigtigt, at den energi vi 
bruger er så vedvarende og bæredygtig 
som muligt. I vores hverdag som både  
familie og virksomhed bruger vi rigtig  
meget strøm. Og for at kunne se os selv 
og vores børn i øjnene har vi valgt 
vindstrøm fra SEF.”
Lise og Thomas Rasmussen
Ejere	af	det	økologiske	landbrug	og	gårdbutikken	
Høkildegård i Øster Skerninge.

Vindstrøm fra SEF 
Sammen om et grønnere Sydfyn!
Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og nedsætte forbruget af fossile brændstoffer? 
Med vindstrøm fra SEF er du med til at skabe en grønnere fremtid for dig og din familie. 

Du	kan	være	med	til	at	bidrage	til	den	grønne	omstilling	ved	at	vælge	SEF	Vindstrøm.	Vindstrøm	er	nemlig	for	dig,	som	har	en	
holdning	til,	hvordan	din	el	bliver	produceret.	Som	bevis	på	dit	vindstrømskøb,	får	du	et	certifikat	som	garanti	for,	at	den	
mængde	strøm	du	bruger	på	et	år,	reserveres	og	produceres	af	vindmøller.

Med	110	års	erfaring	i	det	sydfynske	er	SEF	ikke	bare	en	lokalt	forankret	energiudbyder,	der	støtter	op	om	gode	foreninger	og	
sikrer	jobs	og	skattekroner	til	det	sydfynske	-	vi	er	en	erfaren	og	ansvarlig	energivirksomhed	med	en	grøn	mission:	Det	skal	være	
let	og	billigt for dig at vælge grøn energi! Sammen skaber vi et grønnere Sydfyn! 

Ring til os på 62 20 11 20 og gør som familien Rasmussen... Læs mere på www.sef.dk 
ENERGI TIL HANDLING...

SEF ENERGI A/S 							FÅBORGVEJ	44								5700	SVENDBORG								TLF.	62	20	11	20							SEF@SEF.DK								WWW.SEF.DK
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Johnny Sten og hans hustru Gill 
Edelveig indledte sidste sommer 
et samarbejde med indehaveren 
af Salon Office i Tved, Shandie 
Kim Jørgensen. Johnny og Gill 
har siden da nogle dage om ugen 
arbejdet i Salon Office, men sta-
dig som selvstændige frisører. 
Shandie Jørgensen er i øvrigt 
uddannet  hos Johnny Sten In-
tercoiffure.
- Det er gået rigtig godt. Vi har 
det godt i hinandens selskab, og 
derfor har vi besluttet nu at melde 
ud, at Johnny og Gill arbejder som 
selvstændige frisører i min salon, 
hvor der er plads til i alt fire frisø-
rer, siger Shandie Kim Jørgensen, 
der søger efter en god elev og hå-
ber snart at finde den rette.

Har haft  
Salon Office i seks år
Shandie Kim Jørgensen, gift med 
indehaveren af Clean Up Service 
A/S, Lars Jørgensen, indrettede 
4. januar 2013 Salon Office i sam-
me bygning, som Lars Jørgensen 
styrer sit firma fra. Hun har ud-
dannelse som frisør & Make Up.

- Indtil sidste sommer var jeg 
alene, men det er nu engang bedre 
at være en del af et netværk, især 
i en branche som vores, hvor det 
er vigtigt, at vi hele tiden følger 
med i udviklingen. Vi elsker alle 
at følge med i moden, og selv om 
hårmoden ikke skifter drastisk 
fra sæson til sæson, er det vigtigt, 
at vi holder os opdateret på den 
seneste udvikling og kan være 
skridt foran vores kunder, så vi 
kan det, som de efterspørger, når 
de gør det.
-  Lige nu tyder det i øvrigt på, at 
de røde og varme farver er på vej 
tilbage, og for mænd, som vi har 
også en del af blandt vores kunder, 
lyder moden på lidt længere hår, 
siger Shandie Jørgensen.
Det gælder for en dygtig frisør om 
at kunne finde den helt rigtige 
stil, så frisuren passer til perso-
nens karakter og personlighed.

Et godt koncept
Johnny og Gill føler sig godt 
hjemme i den velindrettede salon 
og kan lide konceptet om et net-
værk blandt selvstændige.

- Vi er selvstændige og en del af et 
team på samme tid, siger Johnny 
Sten, der har været frisør siden 
1982, haft egen salon med mange 
ansatte og været fast frisør hos 
TV2 Fyn, mens de havde hjemme 
i Svendborg.
- Vi kan lære af hinanden, og selv 
om jeg er gammel i branchen og 
endda har haft Shandie som elev, 
da jeg drev en større salon midt i 
Svendborg, har jeg også stor glæ-
de og gavn af samarbejdet. Vi læ-
rer af hinanden og får styrket vort 
faglige niveau.

Føler os hjemme
- Når vi er tre er, det også nemme-
re at komme på ferie eller på kur-
sus uden, at hele salonen skal luk-
kes imens. Både jeg og min kone 
føler os hjemme her hos Shandie, 
og som selvstændige er vi selv her-
re over, hvor meget vi vil arbejde, 
siger Johnny Sten.
Han er selv fast i salonen torsdag 
og fredag eftermiddag og så ellers 
efter aftale. Han har en kreds af 
gode kunder, men der er plads til 
flere. 

Gill Edelveig arbejder fast i salo-
nen tirsdage, torsdage og fredage 
hele dagen samt lørdag efter af-
tale. Shandie er selvfølgelig fast i 
salonen hver dag og søndag efter 
aftale.
Johnny uddannede sig efter at 
have fremlejet sin salon i Ger-
ritsgade som professionel kirke-
sanger, og han er kirkesanger ved 
Bregninge Kirke på Tåsinge. Her 
kan han slappe af fra det fysisk 
mere krævende arbejde som fri-
sør.
Salon Office arbejder med så rene 
produkter som muligt, bl.a. O 
Way, som er så organisk og miljø-
venligt, som det er muligt. Kun-
derne kan købe O Way og andre 
midler til en sund hårpleje.
Og så skal det lige nævnes, at  der 
jo er gratis parkering lige uden for 
døren og nem adgang for handi-
cappede.

Salon Office har et sponsorat i 
GOG, det betyder  at i som kunder 
støtter lokal sporten!

Tre selvstændige frisører 
under samme tag

Salon Office – Tvedvej 199 – 5700 Svendborg – Tlf.: 3046 3110 – Mail: shandie@stofanet.dk – www.salonoffice.dk

I nogen tid har 
rygterne gået i 
Svendborg om, at 
byens ”stjernefrisør” 
Johnny Sten igen 
har skruet op for 
klipningen. 
Rygterne har talt 
sandt. Johnny is 
back in business.
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J. Dyhr A/S i Gudbjerg er en vel-
etableret smede- og maskinforret-
ning, som i flere generationer har 
leveret og repareret kørende ma-
skiner til land- og skovbrug, trans-
port og bygge-og anlægsbranchen.
- Vi har 15 faste medarbejdere, 
som har et bredt kendskab til alt, 
hvad der er kørende i land- og 
skovbrug, transport og bygge-og 
anlægsbranchen og hos det of-
fentlige, siger Bo Bukkehave, som 
er direktør og ansvarlig for værk-
sted, lagerstyringen og personale. 
- Vi er fynsk forhandler af det so-
lide nordiske traktormærke Val-
tra, der har et program fra 75 hk 
til 400 hk. Og vi har en stor buket 
af overvejende tyske maskiner så 
som Krone, Bobcat, Weidermann, 
Kubota og Topcon.

Fem servicevogne
- Vi skal levere til aftalt tid, og vi 
skal kunne servicere vore kunder, 
hvis og når der sker nedbrud i 
marken eller på landevejen, siger 
Bo Bukkehave. Vi har fem service-
vogne med fejlfindingsudstyr og 
reservedele, der kan rykke ud med 
kort varsel på hele Fyn.Salgssiden 
i Gudbjerg varetages af Toke An-
dersen, og det er hans opgave at 
følge med i den teknologiske ud-
vikling på de enkelte mærkes for-
skellige typer maskiner og tilbe-
hør.
- For de fleste er det en stor beslut-
ning at købe nyt, siger Toke An-
dersen. Der er det vores opgave at 
lytte til kundens behov og give en 
god vejledning. Vi har en del kun-
der i transportbranchen, som for 

eksempel får en lastbil bygget op 
hos os ud fra deres egne specifika-
tioner og ønsker. Her er der ofte 
tale om hydrauliske anlæg og kra-
ner. 

GPS er grøn teknologi
Hos J. Dyhr A/S oplever man en 
rivende udvikling både på ma-
skinsiden og i salget og brugen 
af elektroniske hjælpesystemer. 

Virksomheden fører Topcon GPS, 
der er et komplet system til præci-
sionsstyring af maskiner.

- Det er en grøn teknologi, som 
efterhånden vinder stort indpas 
i landbruget. Det er et komplet 
system til præcisionsstyring af 
maskiner. Til den opgave har vi 
en fast medarbejder, der varetager 
implementeringen.   

Bliv godt kørende

J. Dyhr A/S  .  Teglværksvej 8  .  5892 Gudbjerg   .  Tlf.: +45 62 25 11 10  .  Mail: bb@jdyhr.dk

Svendborg Service & Teltudlejning

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

Den kendte leverandør af fest-
artikler udlejer udstyr af enhver 
slags til afvikling af alle former 
for arrangementer – fra barnedåb, 
konfirmationer, bryllupper og fød-
selsdage til kurser, konferencer, 
receptioner og jubilæer

”Vi fører alt til vores kunders ar-
rangementer under én og samme 
hat. Intet er for stort eller småt”, 
smiler Sandra Erhardtsen, som 
sammen med Jeanette Ejstrup 
står for firmaets kundekontakt 
samt pakning, klargøring og udle-
vering af ordrer. Teltsiden af ak-
tiviteterne varetages af indehaver 
Peter Vraa. ”Vi spænder fra udlej-
ning af bestik, glas, kopper, duge, 
borde og stole i mindre målestok 
til store totalarrangementer med 
telte, gulve, belysning og varme-

kilder, som afvikles i samarbejde 
med Vester Skerninge Kro. En po-
pulær nyhed er en modulopbygget 
scene med justerbare teleskopben. 
Kundekredsen består af private, 
foreninger og virksomheder. Geo-
grafisk har vi fokus på Svendborg/
Odense/Nyborg. Højsæsonen star-
ter med forårets konfirmationer, 
og så går det ellers løs henover 
sommeren med studenterfester, 
bryllupper, barnedåb, fødselsdage 
og receptioner.”  

Mandskab og grej  
til det hele
”Vi tager gerne ud til kunden 
og tilpasser altid placeringen af 
telte og inventar til de konkrete 
forhold på den enkelte kundes 
grund. Vi har mandskab og grej 

til det hele og har blandt andet 
leveret totalservice til Svendborg 
Events Fyn Rundt-arrangement 
og Kulinarisk Sydfyns årlige 
event. Over hele linjen klarer vi 
de udfordringer, der opstår med et 
smil og er ikke bange for at tage 
fat. Vore kunder anbefaler os i vid 
udstrækning til familie, venner, 
bekendte og kolleger, og dét er vi 
meget glade for og stolte af. Vi ser-
vicerer en stor gruppe gode faste 
kunder, der nyder at kunne læne 
sig tilbage og koncentrere sig om 
deres fester frem for at spekulere 
på, hvem der skal levere rammer-
ne. Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre mere om 
de mange spændende muligheder, 
vi har at byde på”, slutter Sandra 
Erhardtsen. 
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anlægsbranchen og hos det of-
fentlige, siger Bo Bukkehave, som 
er direktør og ansvarlig for værk-
sted, lagerstyringen og personale. 
- Vi er fynsk forhandler af det so-
lide nordiske traktormærke Val-
tra, der har et program fra 75 hk 
til 400 hk. Og vi har en stor buket 
af overvejende tyske maskiner så 
som Krone, Bobcat, Weidermann, 
Kubota og Topcon.

Fem servicevogne
- Vi skal levere til aftalt tid, og vi 
skal kunne servicere vore kunder, 
hvis og når der sker nedbrud i 
marken eller på landevejen, siger 
Bo Bukkehave. Vi har fem service-
vogne med fejlfindingsudstyr og 
reservedele, der kan rykke ud med 
kort varsel på hele Fyn.Salgssiden 
i Gudbjerg varetages af Toke An-
dersen, og det er hans opgave at 
følge med i den teknologiske ud-
vikling på de enkelte mærkes for-
skellige typer maskiner og tilbe-
hør.
- For de fleste er det en stor beslut-
ning at købe nyt, siger Toke An-
dersen. Der er det vores opgave at 
lytte til kundens behov og give en 
god vejledning. Vi har en del kun-
der i transportbranchen, som for 

eksempel får en lastbil bygget op 
hos os ud fra deres egne specifika-
tioner og ønsker. Her er der ofte 
tale om hydrauliske anlæg og kra-
ner. 

GPS er grøn teknologi
Hos J. Dyhr A/S oplever man en 
rivende udvikling både på ma-
skinsiden og i salget og brugen 
af elektroniske hjælpesystemer. 

Virksomheden fører Topcon GPS, 
der er et komplet system til præci-
sionsstyring af maskiner.

- Det er en grøn teknologi, som 
efterhånden vinder stort indpas 
i landbruget. Det er et komplet 
system til præcisionsstyring af 
maskiner. Til den opgave har vi 
en fast medarbejder, der varetager 
implementeringen.   

Bliv godt kørende

J. Dyhr A/S  .  Teglværksvej 8  .  5892 Gudbjerg   .  Tlf.: +45 62 25 11 10  .  Mail: bb@jdyhr.dk

Frank Andersen valgte i 2017 at starte sit 
eget busselskab under navnet Frank A. 
Busser, og det har han ikke haft grund 

til at fortryde. I dag har han en vognpark bestå-
ende af i alt otte busser, fire almindelige busser, 
to dobbeltdækker-busser og to mini-busser med 
mange faste kunder til at sikre arbejde til bus-
ser og chauffører.
Frank Andersen startede i bus-branchen for 20 
år siden ved JH Busser som kørselsleder. Efter 
at selskabet havde skiftet ejer flere gange, be-
sluttede han  i juni 2017 at blive selvstændig 
under navnet Frank A. Busser og med hoved-
kvarter i sin bolig i Vejstrup lige ud til hoved-
vejen.

Stor opbakning
- Jeg turde tage springet, da jeg havde stor op-
bakning fra efterskoler, øvrige skoler, kommu-
ner m.fl., og i dag har jeg et kundekartotek, der 
hurtigt er vokset til 200 og stadig vokser, siger 
Frank Andersen, der sætter en ære i at holde, 
hvad han lover og sørge for at holde sine bus-
ser i god stand, så kunderne kan transporteres 
komfortabelt og og nå sikkert frem.
- Jeg har aftaler med en række efterskoler, især 
i det sydfynske, siger Frank Andersen. Nu, 
hvor foråret er kommet, kommer der fuld fart 
på igen. I marts kører jeg hver weekend elever 
fra efterskolerne i Vejstrup og Ringe til gymna-
stikopvisninger rundt om i landet.

- Vi kører også efterskoler på skiture og kører i 
det hele taget en del ture til udlandet, selv om vi 
ikke kører for rejsebureauer. Vi har et samar-
bejde med en del kirker, hvor vi står for kørslen, 
når de arrangerer en udflugt – det være sig i 
Danmark eller i udlandet. Vi har bl.a. kørt en 
valgmenighed til Gotland.
- Vi kører også for Den Kulturelle Rygsæk, hvor 
elever fra kommunale skoler i Faaborg-Midtfyn 
Kommune skal ud og gennemføre projekter.

Weekend-bussen
Elever på de sydfynske efterskoler kommer fra 
hele landet og skal selvfølgelig hjem på week-
endophold og på ferie. Det hjælper Frank An-
dersen med.

- Hver fredag går turen fra syv af efterskolerne 
på Fyn mod Århus og København og søndag 
går turen så modsat vej. Så kan de elever, der 
ønsker at komme med, tilmelde sig digitalt til 
en tur med Weekend-bussen. Det er meget po-
pulært, og jeg kører selv så ofte en af turene, 
som jeg kan få tid til, for jeg nyder at være 
sammen med de unge mennesker, siger Frank 
Andersen, der altid kan nås på telefon – også i 
weekender.

Fem faste chauffører
Frank Andersen har fem faste chauffører og 
kan trække på flere efter behov.

- Vi er et forholdsvis lille busselskab, men vi er 
meget fleksible, siger Frank Andersen. Vi kan 
påtage os opgaver med kort varsel. Fornylig 
blev jeg således ringet op kl. otte om morgenen 
og spurgt, om jeg kunne hente en gruppe i Kø-
benhavn og køre dem til Paris, hvor de skulle 
fragtes rundt i fire dage. Det lykkedes at få to 
chauffører til at påtage sig opgaven med så kort 
varsel – takket være at de og deres familier er 
fleksible.

Virksomheder og sport
Efterskoler, andre skoler så som Haahrs Skole 
i Svendborg, kirker  og kommuner fylder meget 
i bussernes køreplaner, men der er også andre 
kunder.

- Vi kører stadig mere for virksomheder, der ar-
rangerer udflugter eller har behov for at køre 
nogen til eller fra lufthavnen i Billund eller 
København. Vi kører også fast for Svendborg 
Rabbits, ligesom vi står for kørslen, når det 
japanske eller islandske landshold i håndbold 
kommer til Fyn for at træne. 

- Jeg har ikke planer om at udvide med flere 
busser, men vil sørge for hele tiden at have mo-
derne busser med bl.a. gratis wi-fi til internet-
tet, så fremtiden tegner godt, siger Frank An-
dersen.  

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dk

God fart 
med mange 
faste kunder

FRANK A. BUSSER
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befalinger har stor effekt. Netop 
nu arbejder vi med en pæn por-
tion ombygnings-, tilbygnings- 
og renoveringsopgaver – blandt 
andet på en kirke. Ligeledes har 
vi gang i nybyggeri. Til slut vil 
jeg benytte lejligheden til at sige 
tak for opmærksomheden til de 
mange kunder, forretningsfor-
bindelser og venner af huset, der 
deltog i Åbent Hus arrangemen-
tet ved mit 35 års firmajubilæum 
søndag den 3. marts”, afrunder 
Leif Christiansen.  

Det langelandske byg-
gefirma med 40 medar-
bejdere og afdelinger i 
Rudkøbing og Tryggelev 
har netop fejret 35 års 
jubilæum og kan samti-
digt notere en markant 
vækst i antallet af både 
privat- og erhvervskunder 
i Svendborgområdet

”Vi skal løbe stærkt lige nu, for 
der er stor travlhed på alle vo-
res aktivitetsområder”, fortæl-
ler indehaver Leif Christiansen. 
”Specielt i det sydfynske går ud-
viklingen stærkt, og dét gælder 
både renoveringsopgaver, om- og 
tilbygninger samt nybyg. Også 
på medarbejdersiden er TTS ApS 
vokset, så vores personalestab i 
dag tæller 40 ansatte. 
Et grundlæggende koncept for 
vores måde at gribe et projekt-
forløb an på er, at vi er med i 

hele processen - lige fra kundens 
første tanker og ideer over op-
målings- og planlægningsfasen 
til den fysiske realisering af 
projektet. Samtidigt spænder vi 
kompetencemæssigt fra jord, be-
ton og kloak til murer, tømrer og 
snedkerarbejde. Når det gælder 
el, vvs og malerarbejde har vi et 
godt samarbejde med en række 
dygtige håndværksmestre.  
TTS ApS står for kvalitet. Kun-
derne anbefaler os via mund-til-
øre-metoden, og disse kundean-

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk - www.tts-langeland.dk

35 års-jubilar i vækstTravlhed i TTS ApS
opført et fugleskjul i innovativt 
design, og netop nu arbejder vi 
på et højt observationstårn. 
Vil man også i fremtiden kunne 
trække på en stor og velkvali-
ficeret arbejdsstyrke, må virk-
somhederne løbende sørge for at 
uddanne nye medarbejdere. TTS 
ApS uddanner hele tiden unge 
mennesker til håndværksfagene, 
og lige nu har vi 9 lærlinge i mu-
rer-, snedker- og tømrerfagene”, 
slutter Leif Christiansen.

Det alsidige byggefirma, 
hvis afdelinger i  
Rudkøbing og Tryggelev 
beskæftiger omkring  
40 medarbejdere, melder 
om stor travlhed på alle 
aktivitetsområder  
– jord, beton, kloak, 
murer, tømrer og 
snedkerarbejde.  

”Som TTS-kunde, behøver man 
kun at henvende sig ét sted, 
hvad enten man ønsker at reno-
vere, bygge til eller bygge nyt”, 
fortæller indehaver Leif Christi-
ansen. ”Vi har samlet de fleste 
af byggebranchens kompeten-
cer under et og samme tag og 
spænder fra jord, beton og kloak- 
arbejde til murer, tømrer og 
snedkerarbejde. Når det gælder 
el, vvs og malerarbejde har vi et 
godt samarbejde med en række 

dygtige samarbejdspartnere. 
TTS ApS leverer komplette løs-
ninger til hele byggeriet. 

”Lige nu oplever vi både på pri-
vat- og erhvervsområdet stor 
travlhed indenfor alle byggerier. 
Dette gælder også forsikrings-
opgaver og renovering af beva-
ringsværdige bygninger samt 
kirker. Et nyt og støt voksende 
aktivitetsområde er naturfaci-
liteter. I år har vi blandt andet 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk

www.tts-langeland.dk

l	 Rådgivning

l		Budgetter

l		Årsrapport / selvangivelse

l		Skat

l		Bogføring

l		Moms

l		Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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Lindas Malerfirma har 
succes med dekorative 
løsninger til både 
private og erhverv

Står man som privat eller firma og søger en 
professionel maler, så kan det være en god idé 
at henvende sig til Lindas Malerfirma, der 
med sit faguddannede personale har erfaring 
og ekspertise i at løse alle slags opgaver lige 
fra renovering, genopfriskning og maling af 
helt nyt.

- Vi udfører både malerarbejde inde og ude, 
og i alle sammenhænge går vi ind til opgaven 
med samme passion, siger indehaver Linda 
Weber Hansen. Ingen opgaver er for store eller 
for små, og vi prioriterer alle opgaver lige højt. 

I øjeblikket har Lindas Malerfirma godt gang i 
opgaver med effektspartel og glimmermaling. 
Her er flere betænksomme i begyndelsen – 
men efter at have set prøver og færdige resul-
tater, så er det noget, der vækker begejstring 
hos kunderne. Senest hos First Stop, Svend-
borg Dækcenter, der har fået lavet en væg 
med effektspartel og glimmermaling. Dette i 

forbindelse med opfriskning af lofter og vægge 
i receptionen. 
- Der er flere og flere, der får det lavet, og vi 
oplever en stigende efterspørgsel som rygtet 
spreder sig. Det er en god form for færdiggø-
relse af en væg, så den også bliver dekorativ, 
- og det hele til en fornuftig pris. 

- Lige nu har vi mange små opgaver hos vore 
kunder, hvor vi har mange sjove og specielle 
løsninger i forhold til effektspartel og glim-
mermaling. Vi arbejder med alle kulører i ef-
fektspartel.

Det er ikke nogen aprilsnar, - men den 1. april 
kan Linda fejre sit 10 års jubilæum. Det sam-
me kan den første ansatte malersvend, Dorthe

 Weiskvist, fejre senere på året. De to har et 
helt specielt forhold, da det i sin tid var Dorthe 
der udlærte Linda.

Lindas Malerfirma har der udover yderligere 
5 svende og tre lærlinge samt kontorpersonale 
ansat. Det er et firma, der arbejder fleksibelt 
og serviceorienteret - både før, under og efter 
udført arbejde.

Som medlem af Danske Malermestre er deres 
malerarbejde altid udført med en høj standard 
og stor faglig viden, som tydeligt ses i deres 
færdige maleresultater

Linda Maler er i øvrigt nu blevet finalist i Årets 
Håndværker ved anmeld håndværker.dk   

SÆTTER KULØR  
PÅ DET HELE

Linda Weber Hansen
Sangdrosselvej 13
5700 Svendborg

Mobil 22 77 91 48
lindasmalerfirma@gmail.com

Danske Malermestre
Garanti for kvalitet
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ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

John Petersen
Elektriker

Afd.leder Svendborg

Benjamin Hansen
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Jonas Nielsen
Elektriker

Simon Risbjerg
 Direktør og daglig leder

Brian Skov Hansen
Elektriker

Fagligt ansvarlig

Mads Danielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Casper Knudsen
Elektriker

Levi Hansen
Elektriker lærling

Claus Bo Jensen
Overmontør

Tobias Jørgensen
Elektriker lærling

Morten Jensen
Elektriker lærling

Andreas Jespersen
Elektriker

John Oldenbjerg
Elektriker

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

El-installation  |  Energioptimering  |  Data & kommunikation   
Sikring og overvågning  |  Styring og el-automation

Special-installationer  |  Automation  |  El-syn  |  Hårde hvidevarer 
Køleservice og køleteknik  |  Solarventi  |  Solceller
Varmepumper  |  Ventilation  |  Videoovervågning

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling

ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

En del af                                          - Danmarks stærkeste el og energiinstallatører

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

John Petersen
Elektriker

Afd.leder Svendborg

Benjamin Hansen
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Jonas Nielsen
Elektriker

Simon Risbjerg
 Direktør og daglig leder

Brian Skov Hansen
Elektriker

Fagligt ansvarlig

Mads Danielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Casper Knudsen
Elektriker

Rene Andersen
Elektriker

Levi Hansen
Elektriker lærling

Claus Bo Jensen
Overmontør

Jesper Kieler
Elektriker/Kølemontør/

Hvidevarereparatør

Stefan Petersen
Elektriker/Kølemontør

Morten Jensen
Elektriker lærling

Andreas Jespersen
Elektriker

John Oldenbjerg
Elektriker

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

El-installation  |  Energioptimering  |  Data & kommunikation   
Sikring og overvågning  |  Styring og el-automation

Special-installationer  |  Automation  |  El-syn  |  Hårde hvidevarer 
Køleservice og køleteknik  |  Solarventi  |  Solceller
Varmepumper  |  Ventilation  |  Videoovervågning

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling
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Begge er kendte ansigter i home-kæden 
med mange års erfaring bag sig inden for 
ejendomsmægler-branchen, og er sam-

tidig meget lokale da de begge er opvokset her 
på Sydfyn. Mark Kirk Mahler har været ejen-
domsmægler i home-kæden i 12 år. Er privat 
sammen med Majken Kirk Mahler, og sammen 
har de Mads og Molli. Marks karriere startede 
tilbage i 2006, da han flyttede fra Svendborg 
til København og begyndte at arbejde hos home 
Hvidovre, hvor han var med et at oparbejde en 
markedsandel for home Hvidovre på 25 % ud af 
byens 10 ejendomsmægler forretninger. Derfra 
kom han i 2012 til home Frederiksberg, hvor 
han fik ansvaret for home Falkoner Alle, og 
vendte derfra i slutningen af 2016 vejen hjemad 
til home Svendborg og hjem til familien. 

Thejs Lund Davidsen har været ejendomsmæg-
ler i home-kæden i 7 år. Er privat sammen med 
Trine Lund Andersen og har sammen 2 børn. 
Thejs har siden 2011 været ejendomsmægler 
hos home her på Syd- og Midtfyn, og kender 
derfor det sydfynske boligmarked virkelig godt, 
og har stor erfaring indenfor alle tyder ejen-

domme. Thejs fik relativt hurtigt ansvaret for 
home Ringe, og har været med til at løfte home 
Ringe markedsandel betydeligt, og glæder sig 
til at hjælpe hele Syd- og Midtfyn med sit store 
kendskab til, hvad der virker når din bolig skal 
sælges. Begge er vant til at arbejde hårdt for, at 
opnå et fælles mål om at få solgt boliger, og det 
bliver der bestemt ikke lavet om på fremover. 

Det syd- og midtfynske  
boligmarked
Vi ser et virkeligt stort potentiale her på Syd- 
og Midtfyn, hvor området i længere tid har 
kæmpet med lange ligger tider og boliger der 
ikke bliver solgt. Den tid er ved, at være forbi, 
udtaler Thejs Lund Davidsen.

De gamle dyder er vigtige
De nye indehavere, mener stadig det er vigtigt, 
at holde fast i de gamle dyder, som virkede i det 
svære boligmarked. Blandt andet derfor, er en 
af de nyes indehaveres kæpheste DIALOG, de 
vil være tæt på alle kunder, og tror på at ved 
fælles samarbejde mellem sælger og mægler, så 
opnås de bedste resultater, udtaler Mark Kirk 

Mahler. Hvis man sammenholder det med, at vi 
dække hele Syd- og Midtfyn med 3 forretninger 
i Svendborg, Ringe og Faaborg, betyder det at 
home er i dialog med stort set alle de kunder, 
som efterspørger en ny bolig på Syd- og Midt-
fyn. Alt andet lige, giver det den enkelte bolig-
sælger de bedste forudsætninger for salg på de 
bedste vilkår, forsætter Mark Kirk Mahler.

Forrygende start
Vi har fået en forrygende start efter overtagel-
sen, og vi kan mærke en stor opbakning, og at 
der er kommet mere optimisme og fremgang 
her på Syd- og Midtfyn, hvor området i længere 
tid har kæmpet med lange ligger tider og boli-
ger der ikke bliver solgt. Den tid er ved, at være 
forbi, udtaler Thejs Lund Davidsen.

Vi har stadig en del boliger til salg, men det er 
kun en fordel for dig som sælger. Da dette gør, 
at vi er i kontakt med rigtig mange køber hver 
dag. Vi har et stort køberkartotek, som vi bru-
ger meget aktivt i vores salgsarbejde, og venter 
ikke kun på, at der er en interesseret køber som 
henvender sig via annoncen.  

home Mahler & Davidsen – Tinghusgade 18 – 5700 Svendborg  
Tlf.: 6221 4200 – Mail: svendborg@home.dk – www.home.dk

Home Svendborg, Ringe og Faaborg 
har udskiftet kaptajnerne

I efteråret fik home’s 3 ejendomsmægler forretninger på Syd- og Midtfyn 
nye kaptajner, som hedder Thejs Lund Davidsen og Mark Kirk Mahler. 
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I november 2018 overtog Thomas 
Christiansen hele den alsidige la-
keringsvirksomhed, hvis drift han 
i dag står i spidsen for, sammen 
med sin hustru Katharina, der 
varetager firmaets administrative 
side. 

”Sydfyns Lak har stort set haft 
samme aktivitetsmæssige ho-
vedfokus siden grundlæggelsen 
i 1956, nemlig sandblæsning, 
industrilakering og lastvogne”, 
fortæller indehaver Thomas Chri-
stiansen. ”Personligt har jeg 30 
års brancheerfaring, jeg startede i 
Sydfyns Lak i 2008 og har været 
medejer fra 2011-18.  Min tidligere 
kompagnon, Mads Rasmussen, er 
i dag ansat i firmaet. 

”I Sydfyns Lak har vi forstået at 
tilpasse os skiftende tiders behov 
og ikke været bange for udfordrin-
ger. Ikke mindst i kraft af vores 
syv dygtige medarbejderes omhyg-
gelige og samvittighedsfulde ar-
bejde er vi blevet kendt for at være 
gode til det, vi beskæftiger os med. 

Industrilakering og vådlakering 
genererer stor aktivitet. Vi råder 
over i alt fire kabiner - to på 14,5 x 
7,25 meter og to på 7 x 3,5 meter. 
Sydfyns Lak er en moderne, højt 
specialiseret virksomhed. I kraft 
af vores store viden og erfaring 
er vi en god rådgivnings- og spar-
ringspartner omkring ideudvik-
ling og realisering af vores kun-
ders ideer og projekter”, slutter 
Thomas Christiansen.  

Sydfyns Lak 
– dét er os …

Assensvej 22 . 5771 Stenstrup . Tlf.: 62 26 14 30 . Thomas Christiansen: 27 88 50 19 . info@sydfynslak.dk . www.sydfynslak.dk

Dormus A/S · Bjerrebyvej 121 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 54 15 80 · mail@dormus.dk · www.dormus.dk

Tlf.: 62 54 15 80
I Danmark har vi en stor tradition for at dyrke naturens eget lys og gjort meget ud af at bringe 
uderummet ind i huset.

Vi mener at et af de bedste tiltag man kan gøre i sin bolig for at opfylde dette ville være
at få en kvist eller en karnap til at “åbne” huset op så naturen kan komme ind i boligen.

En anden løsning kan være at få et projekttilpasset ovenlys til at give lys i boligens mørke rum.
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keringsvirksomhed, hvis drift han 
i dag står i spidsen for, sammen 
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side. 
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i 1956, nemlig sandblæsning, 
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stiansen. ”Personligt har jeg 30 
års brancheerfaring, jeg startede i 
Sydfyns Lak i 2008 og har været 
medejer fra 2011-18.  Min tidligere 
kompagnon, Mads Rasmussen, er 
i dag ansat i firmaet. 

”I Sydfyns Lak har vi forstået at 
tilpasse os skiftende tiders behov 
og ikke været bange for udfordrin-
ger. Ikke mindst i kraft af vores 
syv dygtige medarbejderes omhyg-
gelige og samvittighedsfulde ar-
bejde er vi blevet kendt for at være 
gode til det, vi beskæftiger os med. 

Industrilakering og vådlakering 
genererer stor aktivitet. Vi råder 
over i alt fire kabiner - to på 14,5 x 
7,25 meter og to på 7 x 3,5 meter. 
Sydfyns Lak er en moderne, højt 
specialiseret virksomhed. I kraft 
af vores store viden og erfaring 
er vi en god rådgivnings- og spar-
ringspartner omkring ideudvik-
ling og realisering af vores kun-
ders ideer og projekter”, slutter 
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Sydfyns Lak 
– dét er os …

Assensvej 22 . 5771 Stenstrup . Tlf.: 62 26 14 30 . Thomas Christiansen: 27 88 50 19 . info@sydfynslak.dk . www.sydfynslak.dk

- Luk sol og varme ind og hold støj, regn og 
rusk ude med en terrasseinddækning af fol-
deglas. Udgiften er neutral, og husets værdi 
vil stige både for beboerne og senere ved salg, 
siger Lars Bomholt, der er salgschef hos Alu-
ment.
- Har man en åben terrasse, udestue eller en 
altan, er der gode økonomiske og grønne CO2-
venlige grunde til at investere i en inddækning 
med isolerende foldeglas, siger Lars Bomholt, 
der er salgschef hos Alument i Fredericia. 

Halvering af støjgener
- Det er økonomisk blevet meget overkomme-
ligt at vælge disse løsninger ved at lukke sol og 

varme ind allerede i det tidlige forår. I tilgift 
får man et støjværn. Målingerne har vist, at 
støjen kan nedsættes med op til 18-20 dB.
- Alene en sænkning på 10 dB vil opfattes 
som en halvering af støjen, siger Lars Bom-
holt. Glasfoldevægge giver også året rundt 
en mærkbar reduktion af varmeudgiften i fy-
ringssæsonen.
Alument har travlt både med individuelle løs-
ninger for private og ved boligselskaber, der 
bygger nyt eller foretager renoveringer og mil-
jøtiltag i den gamle boligmasse.

Finansiering og værdiforøgelse
- Vi er også meget med som underleverandør 

ved større nybyggerier og gennemgribende re-
noveringer, siger Lars Bomholt. Vi har blandt 
andet foretaget 93 altanlukninger i foldeglas i 
Melfarparken i Middelfart. En løsning, som vi 
synes, passer godt til ejendommens arkitektur, 
og som er blevet godt modtaget af beboerne. 
Lars Bomholt peger også på de gode finansie-
ringsmuligheder. Boligejere kan få rentefrit 
lån i friværdien. Her ligger der både et klima-
venligt grønt incitament og en økonomisk neu-
tral investeringsmulighed. Med foldevægge af 
glas får man en stor nytteværdi, og ejendom-
men bliver mere værd både for beboerne på 
daglig basis, men også når boligen på et eller 
andet tidspunkt skal sælges.  

Forlæng sommeren med en 
gennemsigtig grøn løsning

UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN

Alument
Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk

 Indglasninger af eksisterende 
 altaner
 Unikke balustrader der passer 
 til tidens arkitektur

 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger
 Terrasseoverdækninger

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER
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Få installeret en varmepumpe på abonnement fra SEF og få 100 % tryghed, driftssikkerhed, 
grønnere varme og en langt lavere varmeregning. Vi kalder det SEF Nærvarme. Du får:

Få varmepumpe på abonnement på www.sef.dk eller ring til os på 62 20 11 20 og hør mere.

Nem og hurtig installation
SEF klarer hele processen fra 
udskiftning af dit gamle oliefyr til 
drift af dit nye varmepumpeanlæg. 
Og der er 100 % driftssikkerhed 
- SEF tager risikoen og ordner alt. 

Ingen uforudsete udgifter 
En varmepumpe på abonnement 
hos SEF er en ny mulighed for dig, 
der gerne vil have alle fordele ved 
en varmepumpe, men som ikke 
ønsker at investere i en.

Grønnere varme og vindstrøm 
Du får en grønnere varme i dit hjem 
og bedre energimærkning på din bolig. 
Vi har også valgt, at varmepumpens 
energi primært baseres på vindstrøm*. 
Det er både godt for dig og naturen.

* Varmepumpens elforbrug baseres primært på Vindstrøm. Med oprindelsesgarantier sikrer SEF Energi, at den mængde el varmepumpen 
 bruger ud fra beregnet forbrug, reserveres og produceres af danske vindmøller.

Lavere varmeregning 
Der er mange penge at spare 
ved at vælge SEF Nærvarme. 
Luft til vand-varmepumpe 
nedsætter dine varmeudgifter 
betragteligt.    

ENERGI TIL HANDLING...

SEF ENERGI A/S        FÅBORGVEJ 44        5700 SVENDBORG        TLF. 62 20 11 20       SEF@SEF.DK        WWW.SEF.DK

NÆRVARME

NÆRVARME

Sammen om et grønnere Sydfyn!

Har du Oliefyr?
 SEF skifter dit gamle oliefyr ud med et nyt varmeanlæg. Det hele er på 
 abonnement - så slipper du for store investeringer og sparer tusindvis af kroner.
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Vi er et team af tre specialister i 
hydraulik med tilsammen 50 års 
erfaring. Fra vores værksted ved 
motorvejen i Ringe er vi klar til 
at rykke ud i hele landet, og vi 
kan ved nedbrud hurtigt få løst 
problemerne, siger medejer i Hy-
draulik Team A/S Ove Bruun.
- Det er nærmest en livsstil for os 
tre at være i hydraulik-branchen, 
siger Ove Bruun, der sammen 
med Jerrik Hornemann og Ulrik 
Dissing står bag selskabet Hy-
draulik Team A/S. - Vi har til-
sammen været i branchen i 50 år 
og dækker fagligt hele området 
professionelt.
Udgangspunktet for Hydraulik 
Team er værkstedshallen på 
Nordmarken i Ringe, hvor værk-
stedet er udstyret med kran og 
maskiner og er gjort klar til sto-
re såvel som små opgaver.

Tidsfaktoren er afgørende
- Hydraulik findes inden for man-
ge brancher. Uanset om det er 
offshore, maritimt, mobilt, indu-
stri eller vind, er det vigtigt, at 

systemet eller maskinen hurtigt 
kommer i drift igen ved nedbrud, 
siger Ove Bruun.
- Vi er indstillet på at være de 
bedste til fejlfinding. Vi råder 
over tre servicebiler, der er ud-
styret med avanceret testudstyr 
til fejlfinding. Med vores måleud-
styr kan vi dokumentere maski-
nens drift under produktion, og 
vi kan efterfølgende se, om der er 
ændret på tryk eller hastigheder. 
Vi råder over slangepresse og har 
et stort lager af komponenter til 
hurtig reparation.
- Sker der nedbrud og driftsstop, 
er tidsfaktoren er helt afgørende 
for vores kunder, og vi er klar 
med hjælp døgnet rundt alle 
ugens dage, siger Ove Bruun.
- For en servicevirksomhed som 
vores er det målet, at driften hur-
tigt kan genoptages og dermed at 
minimere driftstab og gener.

Nybygning på  
eget værksted
Ove Bruun peger ligeledes på, at 
man med netværk og stor bran-

cheerfaring er godt rustet til alle 
typer opgaver. 
- Vi udfører også forbyggende 
vedligeholdelse, hvor systemer 
og maskiner gennemgås, og der 
laves serviceaftaler med kunden. 
Vi tager gerne specialopgaver ind 
på vores værksted. Det kan være 
fremstilling af specialcylindere, 
hydrauliksystemer eller frem-
stilling af produktionsmaskiner. 
Vi arbejder også med optimering 
af eksisterende hydrauliksyste-
mer og maskiner. 

En kompetent partner
- I Hydraulik Team A/S følger 
vi nøje den tekniske udvikling, 
siger Ove Bruun. Vi har egen 

maskinafdeling, hvor vi hurtigt 
kan fremstille nyt cylinderrør el-
ler stempelstang ved reparation 
af hydraulikcylindere. Alle cy-
lindere trykprøves på værkstedet 
efter reparation. 
- Vi kan ligeledes teste forskel-
lige typer hydrauliske ventiler 
på vores testbænk for kontrol og 
justering. Vi er naturligvis også 
i stand til nybygning af hydrau-
liske anlæg.
- Vores mangeårige erfaring med 
montage, fejlfinding, reparation, 
service, renovering, projektering 
og nybygning gør, at vi vil være 
en god og kompetent partner for 
virksomheder, der betjener sig af 
hydraulik.  

Nordmarken 2 – 5750 Ringe – tlf.: 7020 2046 
Mail: mail@hydraulikteam.dk – www.hydraulikteam.dk

Hurtig 
fejlfinding 
ved driftsstop  
minimerer tab

Hydraulik Team A/S i Ringe består af fra venstre Ulrik Dissing,  
Jerrik Hornemann og Ove Bruun.
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• BOLIG 

• INDUSTRI 

• LANDBRUG

• ELEFTERSYN

• HVIDEVARER

• EL INSTALLATION

• ENERGIOPTIMERING

• TELE, IT OG NETVÆRK

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

- Alt hvad du tænder på!

                      Juhl P 
Pas på dit eget og andres helbred 
Brug RONDA klasse H støvsuger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhl P Salg og service 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup 

Tlf. 20836101 
www.juhlp.dk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhl P Salg og service  Bank: Fynske Bank 
Assensvej 193, 5771 Stenstrup  Konto: 0815-3531128159 
Tlf. 20836101   IBAN: DK0308153531128159  www.juhlp.dk 
CVR: 11269893   SWIFT: VESBDK22  post@juhlp.dk 

Dagli’ Brugsen Stenstrup
Stationsvej 16 . 5771 Stenstrup . Tlf.: 62 26 13 53 . Web: www.coop.dk

”Dagli’ Brugsen Stenstrup har 
et butiksareal på cirka 700 kva-
dratmeter og byder på omkring 
6.000 varenumre, hvilket er et 
højt antal i forhold til mange lig-
nende COOP-butikker”, fortæller 
uddeler Lasse Petersen. ”Sorti-
mentsmæssigt har vi stort fokus 
på fødevarer og dagligvarer af 
enhver art. 
I vores postshop er alle funktio-
ner samlet under en hat, så det 
er let at sende og modtage post, 
uanset hvilken tjeneste man be-

nytter. Dagli’ Brugsen Stenstrup 
løser også serviceorienterede 
opgaver ude i lokalområdet. En 
gang om ugen kører vi ud med 
varer til ældre medborgere – en 
kommunalt visiteret service. 
Ordningen er fleksibel, så borge-
ren frem for at bestille sine varer 
telefonisk kan vælge selv at købe 
ind i butikken og herefter lade os 
varetage udbringningen.”  

Gang i forenings- og handelslivet
”Året igennem er Dagli’ Brug-

sen Stenstrup vært og tovholder 
for en masse begivenheder og 
events, og de kreative ildsjæle i 
aktivitetsudvalget er glade for 
den voksende tilslutning. Ar-
rangementerne spænder lige fra 
den årlige Brugsfest, der mest 
appellerer til voksne mennesker, 
til de nyligt afholdte MGP- og fa-
stelavnsfester for hele familien. 
Da MGP-eventen havde premiere 
i 2018, deltog omkring 200 børn. 
Et antal som i år er vokset til 
250. Den populære fastelavnsfest 

med cirka 300 børn og voksne 
arrangeres som et samarbejde 
mellem byens foreninger. Der-
udover afholder Dagli’ Brugsen 
Stenstrup diverse aftenarrange-
menter, torvedage samt vin-, cir-
kus-, Halloween- og jule-events. 
Tilsammen en kæmpe palet af 
oplevelsestilbud, der allesammen 
medvirker til at gøre Stenstrup 
til en attraktiv by med gang i for-
enings- og handelslivet”, slutter 
Lasse Petersen

Dagli’ Brugsen 
Stenstrup
Den sydfynske lokalbrugs er 
i positiv vækst. Omsætningen 
er siden 2014 steget med 
ikke mindre end 50 % 

Åbningstider:
Man - Søn: 08.00 - 20.00

1-2 Dagli Brugsen Stenstrup_2-19.indd   1 06/03/2019   12.34



Svendborg Motor Co. A/S på 
Odensevej i Svendborg har i salgs-
lokalet stående en Opel årgang 
1934. Den repræsenterer fortiden 
og er ikke til salg. Det er derimod 
holdet af nye biler af mærkerne 
Opel og Suzuki. Dertil kommer 
hele programmet af varevogne fra 
Iveco.

- De biler repræsenterer fremti-
den, siger Jan Bøttiger, som er 
direktør i selskabet, der omfatter 
værksted, skadecenter med auto-
lakering og undervognsbehand-
ling med Dinitrol.

Forynget salgsafdeling
Han peger på, at fremtiden alle-
rede er begyndt. Den traditionelle 
bilhandel er under forandring. El-

bilerne er på vej, og de nye bilkøbe-
re er mere oplyste. - Vi har derfor 
forynget vores salgsafdeling i 2018 
med Allan Holmbech og Mikkel 
Hansen.

Allan Holmbech er salgschef 
og har tidligere været sælger i 
virksomheden, og efter 10 år hos 
blandt andre Volvo er han vendt 
tilbage sit gamle firma.

- Den teknologiske udvikling af-
spejler i høj grad de nye biler. De 
er meget driftsøkonomiske og sik-
re, og serviceintervallerne er læn-
gere, siger Allan Holmbech.

I Svendborg glæder man sig over, 
at Opel nu er en del af den fran-
ske PSA-koncern og nyder godt af 

samarbejdet. Både Opel og Suzuki 
er populære mærker med et bredt 
publikum.

Populære  
serviceabonnementer
- Den typiske køber af en ny bil be-
holder den i omkring fire år, så vi 
vil naturligvis gerne se kunderne 
undervejs og gerne igen, når bilen 
skal skiftes. Vi tilbyder køberne 
serviceaftaler til en fast pris, siger 
Allan Holmbech. 

- Prisen starten ved omkring 250 
kroner om måneden. Aftalen har 
karakter af et abonnement, og det 
er mange glade for, fordi det sik-
rer, at man ikke kommer ud for 
dårlige økonomiske overraskelser 
undervejs. 

Internettets rolle
- Vi ser også, at internettet spiller 
en stor rolle i dag hos købere. De 
orienterer sig på nettet og finder 
ud af, hvad de ønsker, og vil vide 
noget om, hvad de kan forvente 
både som førstegangskøbere, og 
hvis de har en brugt vogn, som 
skal indgå i handelen.

Jan Bøttiger ser gerne, at man i 
den grønne omstilling på bilmar-
kedet får de gamle dieselbiler 
uden partikelfiltre skrottet. 
- Man bør overveje en god skrot-
pris og satse mere på de brænd-
stofbesparende biler nu, da ud-
viklingen peger på hybrid- og rene 
el-biler.   

Nye biler og 
nye tider i 
bilbranchen
- Den traditionelle bilhandel er under forandring. El-bilerne er på vej, 
og de nye bilkøbere er mere oplyste. Det er spændende, og det har
vi indrettet os på, siger Jan Bøttiger fra Svendborg Motor Co. A/S.

Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk
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Varmt vand er godt og nødvendigt, 
og nu kan man få det på en billi-
gere måde samtidig med, at det er 
miljøvenligt i forhold til CO2 af-
trykket. Det ved Henrik Nyvang 
Petersen fra Stenstrup en hel del 
om. Han har drevet selvstændig 
virksomhed i fire år, og fik som 
eneforhandler i Danmark for cirka 
halvandet år siden et nyt produkt 
at forhandle – elvandvarmere fra 
producenten Kospel, et EU pro-

dukt med alle godkendelser og 
energimærket i klasse A.
- Det er en relativ ny måde at 
varme sit vand op på i Danmark, 
siger Henrik Nyvang Petersen. 
Vi har den nyeste generation af 
elgennemstrømsvandvarmere, og 
det er den billigste måde at lave 
forbrugsvand opvarmning på års-
basis. Den fylder ikke ret meget, 
og der er ingen pumpe eller varmt-
vandsbeholder. Så det sparer på 

energien i forhold til en varmt-
vandsbeholder, der skal varmes op 
hele tiden. Den er derfor både bil-
lig i drift og billig i indkøb, og der 
ydes tilmed 24 måneders garanti.
- Elvandvarmeren har et særde-
les lavt forbrug på ca. 200 kwh pr 
person pr år, og når der rundt om-
kring enten skal skiftes eller sup-
pleres, så begynder mange at an-
vende denne nye løsning – både af 
hensyn til besparelsen men også 

så installationerne bliver mere 
miljøvenlige.
Henrik Nyvang Petersen satte 
den første elvandvarmer op for 
fire år siden, og med det resultat, 
at han for halvandet år siden stif-
tede firmaet elvandvarmer.dk, der 
frem til nu allerede har solgt over 
300 elvandvarmere.  

Effektiv 
miljøvenlig 
vandvarmer

Henrik Nyvang Petersen, Hovedvejen 41, 5771 Stenstrup, Tlf.: 40 70 71 60, info@elvandvarmer.dk / www.elvandvarmer.dk

Elvandvarmer.dk har den gode 
løsning til det varme vand

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
 WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,-
inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,-
inklusiv moms
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forbrugsvand opvarmning på års-
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og der er ingen pumpe eller varmt-
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kring enten skal skiftes eller sup-
pleres, så begynder mange at an-
vende denne nye løsning – både af 
hensyn til besparelsen men også 

så installationerne bliver mere 
miljøvenlige.
Henrik Nyvang Petersen satte 
den første elvandvarmer op for 
fire år siden, og med det resultat, 
at han for halvandet år siden stif-
tede firmaet elvandvarmer.dk, der 
frem til nu allerede har solgt over 
300 elvandvarmere.  
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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

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 

 PROFESSIONEL

RENgøRINg
Vælg os, hvis du ønsker en
god kvalitet 
- og ikke vil gå på kompromis.
Kvalitet er, 
når resultatet 
er som 
forventet.
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Den Røde Tråd
Systue og -Skole

- Omforandringer
- Nysyning
- Slåede knapper og bælter
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Karin Lauritsen
Strandvej 38 - 5700 Svendborg

Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com
åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale
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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

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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Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

KDC Kraner har en bred erfaring 
indenfor specialtransport med alt 
fra flytning af legehuse, transport 
af skulpturer, hejs af elementer og 
tagpap, til transport af containere, 
skurvogne, pavilloner og mobilehome. 
Der iblandt også særtransport af 
bredt,langt, højt, tungt og farligt gods.

Skal båden op eller i…
- det klarer vi!

Vi bakser og flytter alle  
typer opgaver

Kraner fra 48 til 115tm

SPECIALTRANSPORT

BÅDTRANSPORT

MASKINTRANSPORT

KRANOPGAVER

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

ET MEGET NÆRVÆRENDE 
APOTEK I DET SYDFYNSKE

Det skal være let at handle 
på mit apotek
- Vi har 30 medarbejdere fordelt på 
apoteket i Svendborgs centrum, 
Sct. Nicolai Apotek Vest i Kvickly 
Storcenter og Vester Skerninge 
Apotek, siger apoteker Per Wis-
bech. Dertil kommer 12 udleverings-
steder i på Sydfyn.
Da Sct. Nicolai Apotek åbnede i 
1897, måtte kunderne fra byen og 
oplandet hente deres medicin på 
adressen i Gerritsgade 7. Det gør 
mange stadig, men for apoteker Per 
Wisbech har ambitionen i mange 
år været at komme tættere på sine 
kunder. Det skal være let at handle 
på mit apotek, siger han.
-  Det første skridt var overtagelsen 
af Vester Skerninge Apotek i 2008 
og en modernisering af apoteket 

i Nicolaigaarden i 2011, hvor vi fik 
bedre forhold for kunderne, siger 
Per Wisbech. Vi fik bl.a. installeret en 
robot, der sender varerne op i apo-
teket i forbindelse med ekspedition. 
I forløbet har man udvidet antallet af 
medicinudleveringssteder, så man 
i dag har aftale med 12 dagligvare-
butikker på Sydfyn, hvor kunder kan 
hente deres medicin i butikkernes 
åbningstid. 
Dertil kommer, at man på alle tider 
af døgnet kan komme på nettet og 
bestille medicin og andre varer fra 
Sct. Nicolai apotek. Det kan bestilles 
til direkte levering eller til afhentning 
på de 3 apoteker via en såkaldt 
Click og Collect-løsning. Via apo-
tekets hjemmeside eller på www.
apotekeren.dk kommer man ind på 
netshoppen.

- I 2016 åbnede vi en ny filial i 
Kvickly Storcenter i Vestre Bydel, 
siger Per Wisbech. Her er der ud-
videde åbningstider med personlig 
betjening dagligt og i weekenden, 
og her forhandles receptpligtig 
medicin, håndkøbslægemidler og 
mærkevarer. 
Per Wisbech anfører, at der i stor-
centret såvel som i Gerritsgade og 
Vester Skerninge er faglig betjening 
af både farmakonomer og farma-
ceuter, der ikke kun er til stede for at 
udlevere medicin, men også meget 
gerne vil rådgive om køb af både 
medicin, og frihandelsvarer såsom 
helsekost vitaminer og cremer.. Der 
er også gode parkeringsforhold alle 
tre steder. På apotekets Facebook-
side kan man løbende følge med i, 
hvad der sker på apoteket.

Sct. Nicolai Apotek – Gerritsgade 7 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6221 0152  Mail: sctnicolai@apotekeren.dk – www.sctnicolaiapotek.dk
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OD-LAN PARTY
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Bergmannsvej 71 · 5700 Svendbb
Thurø · Tel. 20 96 95 40

www.hosleone.dk

l Frisør
l Muskulær zoneterapi er foo
l Kranio-sakral behandling
l Bach Blomsterremedier
l Healing/massage

FRISØR, MASSAGE
& ZONETERAPEUT

HOS LEONE

Fleksibel freelance assistance

GDPR!*
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AF N I EL S CHR IST IAN N IEL SEN, PRO JEK TLEDER GO2GREEN

Hvorfor gør vi ikke,  
som vi burde gøre?

Jeg kan godt tænde af en gang 
imellem. Ikke på den hårde fy-
siske måde, hvor jeg sparker 

      til konen, katten eller møbler-
ne, men mere verbalt. Årsagen 
er i de fleste tilfælde, at nogle af 
mine/vore medmennesker udviser 
en adfærd, som jeg ikke kan og vil 
respektere. Vi er alle borgere i et 
lokalt samfund og forskellige fæl-
lesskaber, hvor vi har nogle skrev-
ne som uskrevne regler. Hvis jeg 
kører for stærkt, så risikerer jeg at 
få en fartbøde (har senest fået én 
på 1.000 kr.), og hvis jeg glemmer 
at stille P-skiven, så kan jeg også 
få en bøde (det er også hændt). 
Det er dog ikke hændt, at jeg ikke 
har betalt bøderne, for så ville der 
komme endnu en konsekvens.
 
En uacceptabel adfærd skal efter 
min mening have konsekvenser, 
men vore mange vej, gade- og 
skovsvin, som vi desværre jo også 
har på Sydfyn, slipper næsten 
uden konsekvenser. Hvis jeg var 

Niels Chr. Nielsen 
GO2Green
info@go2green.dk 
www.go2green.dk

et affaldssvin, og blev anmeldt 
til politiet med et konkret bevis 
på, at jeg var synderen, så ville 
bødestørrelsen være af en pæn 
størrelse. F.eks. koster det 3.000 
kr. for private at smide affald i 
byen og 5.000 kr. i naturen. For 
erhvervsdrivende er de vejleden-
de bødeniveauer 5.000 kr. for at 
smide affald i byen og 8.000 kr. i 
naturen. Desværre sker der ikke 
mange anmeldelser til politiet. 
Inden for de sidste 9 år er der ud-
skrevet under 50 bøder i alt. An-
tallet gælder ikke kun for Sydfyn, 
men for hele Danmark. Staten og 
kommunerne bruger i omegnen af 
1 milliard kr. om året på at fjerne 
affaldssyndernes efterladenska-
ber. Det svarer til, at der cirka 
bliver brugt 1 million kroner om 
året i Svendborg Kommune på at 
opsamle mere end 200 tons smidt 
affald. Set i lyset af de mange mil-
lionbesparelser, som vi er i gang 
med at finde i kommunen, og så 
ovennævnte beløb, så tænder det 

mig ekstra af, at så mange stadig 
ser stort på fællesskabets regler 
og normer for god (og normal) ad-
færd, men også pisser på alle vore 
frivillige medborgere, som bruger 
mange af deres fritimer på at få 
by og land til at se pæn og ren ud 
i Svedborg Kommune.
 
Jeg har ikke de vise sten til, hvor-
dan vi får flere til at ændre adfærd 
her og nu, men vi skal til stadig-
hed forsøge at påvirke holdningen 
til det at smide affald på gader, 
veje og i skove. Og så skal vi 

gøre det nemt at komme af med 
affaldet i byerne. Vi kunne f.eks. 
tænke i nye affaldsspande, der er 
bedre egnet til pizzabakker, samt 
forsøg med nye typer affaldsspan-
de til områder med meget natteliv 
og fulde mennesker. Lad os i 
fællesskab forsætte kampen mod 
affaldssvinene, som vi desværre 
ikke kan hegne ind.
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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

Det er kun godt en måned siden, 
at Lasse Jonas Hansen startede 
op som selvstændig med firmaet 
Murermester Hansen, og det er 
gået over al forventning siden da.

- Det kører forrygende, siger Lasse 
Jonas Hansen. Der er passende at 
lave og ordrebogen er godt fyldt. 
Så det var den helt rigtige beslut-
ning at starte for mig selv, - og det 
er ikke kun i det sydfynske jeg kø-
rer – men tager opgaver over hele 
landet, hvis opgaven er til det.
- I øjeblikket går jeg og renoverer 

lejligheder i Fredericia, hvor der 
skal laves nye badeværelser og 
støbes gulve i 56 lejligheder, - og 
jeg er i gang i 12 lejligheder på en 
gang.

Den nye murermester, der er 31 
år, er udlært ved henholdsvis mu-
rermestrene Jørgen Bønneløkke 
Nielsen på Nordlangeland og 
Carsten Andersen i Hesselager, 
- og tanken om at blive egen mu-
rermester er ikke ny.
- Jeg har haft lysten til at starte 
for mig selv, og har gennem de 

seneste 3-4 år seriøst 
gået med tanken om 
det. Så fik jeg en mu-
lighed som jeg ikke 
kunne sige nej til, - 
og så gik det ellers stærkt med at 
blive etableret. 

Murermester Hansen er god til 
arbejdet med renoveringer og lø-
ser ellers alle opgaver indenfor 
murerfaget, og ved nybygninger i 
samarbejde med andre erfarne og 
kvalificerede murermestre.
- Jeg kan godt lyde, at der er styr 

på det. Det betyder også, at hvad 
der er aftalt – det er også det, 
der bliver lavet. Samtidig med 
at opgaven afleveres, så skal det 
være på samme måde som jeg 
selv ønsker det er hos mig, - at 
der er gjort ordentlig rent og ryd-
det op efter opgaven. Det sker nu 
helt automatisk for sådan bør det 
være.   

v/ Lasse Jonas Hansen, Skovdongvej 1B, 5881 Skårup Fyn, Tlf.: 53 26 12 03, murermesterhansen87@gmail.com

Nyt murerfirma 
har fået en 
fantastisk start
Murermester Hansen fra Skårup er efterspurgt af kunderne

MURERMESTER 
HANSEN

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



Tømrer/snedkermester Thomas 
Skræp fra Tåsinge er uddannet 
i lokalområdet og har haft eget 
firma i godt og vel et år. Skræps 
Tømrer & Snedker ApS arbejder 
allround og løser alle til faget hø-
rende opgaver 

”Som hjemhørende på Tåsinge 
går jeg meget op i tilhørsforhol-
det til lokalområdet”, fortæller 
Thomas Skræp. ”Firmaet ser-
vicerer primært lokale privat- og 
erhvervskunder. Skræps Tømrer 
& Snedker er organiseret som 
en enkeltmandsvirksomhed, der 
arbejder allround. Jeg er leve-
ringsdygtig i alt indenfor tøm-
rer-/snedkerfaget – fra løsning af 
småopgaver over døre/vinduer, og 
renoveringer til tagarbejde, der 

netop nu genererer stor aktivitet. 
På snedkerfronten har jeg eget 
værksted og løser her en lang ræk-
ke mindre opgaver. 

Kunderne behøver kun kontakte 
én person omkring kommunikati-
on, planlægning og opgaveløsning; 
nemlig mester selv. Jeg har tjek 
på opgaveforløbet, lige fra opmå-
ling og tilbudsgivning til arbejdets 
udførelse og levering. Det giver 
ro, stabilitet og ikke mindst kva-
litet i arbejdet, såvel arbejds som 
materialemæssigt. Når det gæl-
der større opgaver og entrepriser, 
samarbejder jeg med en fast kreds 
af håndværkerfirmaer i alle fag. 
Alle interesserede er velkomne til 
at ringe og høre nærmere”, slutter 
Thomas Skræp.   

Skræps Tømrer & Snedker

v/ Thomas Skræp . Eskærvej 29, Tåsinge . 5700 Svendborg . E-mail: thomas-skraep@hotmail.com . Tlf.: 20 12 16 57

Det er kun godt en måned siden, 
at Lasse Jonas Hansen startede 
op som selvstændig med firmaet 
Murermester Hansen, og det er 
gået over al forventning siden da.

- Det kører forrygende, siger Lasse 
Jonas Hansen. Der er passende at 
lave og ordrebogen er godt fyldt. 
Så det var den helt rigtige beslut-
ning at starte for mig selv, - og det 
er ikke kun i det sydfynske jeg kø-
rer – men tager opgaver over hele 
landet, hvis opgaven er til det.
- I øjeblikket går jeg og renoverer 

lejligheder i Fredericia, hvor der 
skal laves nye badeværelser og 
støbes gulve i 56 lejligheder, - og 
jeg er i gang i 12 lejligheder på en 
gang.

Den nye murermester, der er 31 
år, er udlært ved henholdsvis mu-
rermestrene Jørgen Bønneløkke 
Nielsen på Nordlangeland og 
Carsten Andersen i Hesselager, 
- og tanken om at blive egen mu-
rermester er ikke ny.
- Jeg har haft lysten til at starte 
for mig selv, og har gennem de 

seneste 3-4 år seriøst 
gået med tanken om 
det. Så fik jeg en mu-
lighed som jeg ikke 
kunne sige nej til, - 
og så gik det ellers stærkt med at 
blive etableret. 

Murermester Hansen er god til 
arbejdet med renoveringer og lø-
ser ellers alle opgaver indenfor 
murerfaget, og ved nybygninger i 
samarbejde med andre erfarne og 
kvalificerede murermestre.
- Jeg kan godt lyde, at der er styr 

på det. Det betyder også, at hvad 
der er aftalt – det er også det, 
der bliver lavet. Samtidig med 
at opgaven afleveres, så skal det 
være på samme måde som jeg 
selv ønsker det er hos mig, - at 
der er gjort ordentlig rent og ryd-
det op efter opgaven. Det sker nu 
helt automatisk for sådan bør det 
være.   

v/ Lasse Jonas Hansen, Skovdongvej 1B, 5881 Skårup Fyn, Tlf.: 53 26 12 03, murermesterhansen87@gmail.com

Nyt murerfirma 
har fået en 
fantastisk start
Murermester Hansen fra Skårup er efterspurgt af kunderne

MURERMESTER 
HANSEN
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- Da jeg begyndte som brobygger 
og vognmand med kraner til båd-
transport, fandt jeg ud af, at jeg 
selv kunne fremstille værktøj til 
de formål og opgaver, som vi løb 
ind i.
- I dag er vi er en håndfuld erfarne 
bådfolk i Bang-Co, siger Henning 
Lerche, Vi har erfaring som spe-
cialister i små og mellemstore op-
gaver.  Fra vores sydfynske base 
nybygger og vedligeholder vi både- 
og badebroer og anlægger mindre 
bådhavne i hele Danmark.
Henning Lerche peger på, at det 
er vigtigt at vedligeholde bade- og 
bådebroer. 

- Det er tid at se efter bade- og bå-
debroer i træ. Et forøget saltind-
hold i de indre danske farvande 
og invasive arter af pæleorm er et 
voksende problem, siger Henning 
Lerche. Normalt taler vi om en 
levetid på broer på 20 til 30 år. I 
forløbet skal man naturligvis hol-
de øje med tilstanden både over og 
under vandlinjen.
- Vi påtager os gerne at foretage 
et tilsyn under vandspejlet. Er der 
problemer, så giver vi også gerne 
et tilbud på, hvad der skal til for 
at udbedre skaderne, og hvad det 
vil koste. 

Det tidlige forår 
giver en lang sæson

- Der er heldigvis langt mellem de 
isvintre, som ødelægger både- og 
badebroer, siger Henning Lerche 
fra Svendborg-firmaet Bang-Co. 
I år har vi fået et dejlig tidligt 
forår og har travlt med at flytte 
og håndtere både for et fortsat sti-
gende antal bådejere.

Bang-Co er for 20 år siden stiftet 
af iværksætteren Henning Lerche 
i Rantzausminde ved Svendborg. 
Han har en fortid i forsvaret, hos 
Falck og i Mærsk, inden han i mo-
den alder blev iværksætter.

- Det er tid at få båden i vandet og set efter bade- og 
bådebroer i træ, siger Henning Lerche. Hans firma 
Bang-Co bygger og vedligeholder broer i træ i 
sæsonen og flytter både hele året.

Erling Brandt, der er sjakformand 
i Bang-CO, kender efterhånden 
hele den danske kystlinje.
- Der er kommet mange nye båd-
ejere til, siger Erling Brandt. 
Kommuner og bådelaug udvider 
til egne formål og for at tiltrække 
turister. Det har betydet vækst i 
antallet af både offentlige og pri-
vate badebroer og bådhavne.
-  Sidste år byggede vi nok Dan-
marks længste badebro ved Ko-

bæk Strand nær Skælskør. Den er 
110 meter lang med et brohoved 
på 48 kvadratmeter, og den har 
været benyttet flittigt hele vinte-
ren af de mange nye vinterbadere.
Det er som fra starten Henning 
Lerche, der har kundekontakten 
og styrer logistikken med hensyn 
til anvendelsen af maskinparken, 
som omfatter lastbiler og grej til 
entreprenøropgaverne i forbindel-
se med brobygning. 

Bygger havne og flytter både Den længste badebro

Tankefuldvej 34

5700 Svendborg

Tlf. 20 21 79 46

post@bang-co.dk

www.bang-co.dk

Fri eller optaget
Henning Lerche har patenteret 

et ”Fri eller optaget”-skilt, så 

lystbådehavnens gæster og hav-

nefogeden fra søsiden og både-

broen kan se, om pladsen er opta-

get. På skiltet kan der påsættes 

et beskedklips, der kan orientere 

om pladsens status.

Det rød/grønne skilt er leveret i 

tusindtal til lystbådehavne i det 

meste af verden. 
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Svendborg Campingcenter - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 6221 7007 
 

Der er gang i handlerne med både nye og brugte vogne, og kun-
derne er ikke kun fra Fyn, men fra hele landet. I de sidste par år 
har vi haft en stor vækst af Sjællandske kunder, som gerne kører 
ned til os for at handle campingvogn, både nye og brugte. Folk 
søger på nettet og finder måske ønskevognen i vores vogndata-
base, mens andre anbefales til at køre herned, så det er selvfølge-
lig et skulderklap til os alle, at det vi gør er det rigtige. Af nyvogns-
mærker forhandler vi 2 af Danmarks mest solgte mærker nemlig 
Hobby og Adria. 
Vi har et stort og flot udvalg af nyere brugte vogne i alle mærker, 
lige fra den lille rejsevogn for 2 personer til den helt store familie-
vogn, så vores udvalg dækker alles behov slutter Marianne og 
Arno, og ønsker samtidig alle en rigtig god campingsæson 2019. 
 

     VELKOMMEN TIL SVENDBORG  - i Fyns hyggeligste campingcenter 
Er du på udkig efter ny - eller brugt campingvogn 
- så er Svendborg Campingcenter absolut et besøg værd. 
Med vores unikke placering på hjørnet af Ring Nord og Porthusvej 
på en tidlige planteskolegrund med træer, buske og øvrig be-
plantning, prøver vi at skabe de helt rette campingpladslignende 
omgivelser for vores kunder, med den rette campingatmosfære, 
så det er med en vis stolthed vi kalder det for Fyns hyggeligste 
campingcenter, fortæller indehaverne Marianne og Arno Kristen-
sen. Når vores kunder går på opdagelse rundt i vores udendørs 
udstilling, gør vi desuden en dyd ud af at alle vores udstillings-
vogne, både de nye og de brugte, fremtræder pæne og rengjorte, 
som er med til at give folk en god oplevelse i jagten på ny eller 
brugt vogn.  
I vinterhalvåret gør vi også det, at hver søndag i åbningstiden 
tænder vi for varmen i alle udstillingsvogne, som igen er med til 
at give vores kunder en god oplevelse,  det at kunne sætte sig 
ind, og i ro og mag studere vognenes indretning i en dejlig opvar-
met vogn, som vi i øvrigt har med den traditionelle gasvarmeovn 
fra Truma, samt det helt ekstraordinære lækre centralvarmean-
læg fra Alde. 
Der er forår på vej, og det er noget vi rigtig kan mærke her i cam-
pingcentret fortæller Arno videre. 
 
 www.svendborgcampingcenter.dk 
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EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 51 52 44 85

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

H Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
H Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
H God velfungerende servicebygning.
H Afdeling for autocampere

Marstal Camping - DK - 3-12-2017 8:00

Marstal Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.01

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r 
og seniorer.

• Separat afdeling for 
lette campister.

• Udlejning af 
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og 
køkkenforhold.

• God legeplads med 
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

Ærøskøbing Camping - DK - 3-12-2017 8:07

Ærøskøbing Camping - DK.indd   1 03/12/17   08.07

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...
www.femmasteren.dk 
Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Femmasteren 1/4 - DK - 22-11-2017 7:32

Femmasteren 1/4 - DK.indd   1 22/11/17   07.32

Autentisk
og idyllisk

øferie. 

feriepartner.dk/fyn
Tlf.: (+45) 6441 2322

En god
oplevelse

Book en miniferie til en rigtig god pris, eller spar 20% 
på udvalgte huse i off-season, når i kun er 2 personer. 

Feriepartner har Ærø´s største udvalg af ferieboliger. 
Du kan vælge mellem mere end 70 boliger på hele øen.   

Miniferie og 2-personers tilbud!

Ærø´s største udvalg af ferieboliger! 
  

MOB - DK - 22-11-2017 10:25

MOB - DK.indd   1 23/11/17   16.47

Ombrydning 2018 - annoncer - Dansk.indd   20 04/01/18   06.54
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Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn. 
Marstalhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
God velfungerende servicebygning.
Afdeling for autocampere

Det  handelslivgo’e

Festlokale til 140 pers.
Billig overnatning til 40 pers.

(Book til 2020 nu)
Åbent hele året

Guesthouse Danninghus
Sundbrovej 31

5700 Svendborg

+45 23457616

mitsvendborg.dk 19

A F  R U D I  R U S F O R T  K R AG H ,  FM D.  BY  O G  L A N D -  S Y D F Y N

By og Land-Sydfyn. Fælles for 
disse borgere var, at de var 

bekymret over den udvikling 
Svendborg by havde oplevet fra 
1950erne og gennem 1960erne. 
En helt ny plads var i 1950erne 
blevet anlagt uden for middelal-
derbyen. Pladsen, som fik navnet 
Centrumpladsen, blev anlagt på 
bekostning af en lang række byg-
ninger blev jævnet med jorden. På 
pladsen blev et nyt moderne hotel 
opført. Andre moderne bygninger 
omkredsede tillige Pladsen. Den 
eneste ældre bygning der fik 
lov at stå tilbage på Pladsen var 
Badstuen. Meningen var, at den 
nye plads skulle blive det nye cen-
trum for det moderne Svendborg. 
Derfor navnet Centrumpladsen. 
I Bagergade blev en række byg-
ninger revet ned, så man kunne 
køre direkte fra Pladsen til Dron-
ningemae.
På havnen var der i slutningen af 
1950erne planer om at lave en 

tunnelløsning til Tåsinge – så man 
fik et samlet fast vejforløb fra 
Svendborg til Langeland. Tunne-
lanlægget var planlagt til at ligge 
på Jessens Mole. Alternativet var 
at lave en bro længere væk fra by-
midten. Næringslivet i Svendborg 
var imod en sådan broløsning, da 
man så ikke var sikker på at bili-
sterne ville besøge midtbyen og 
handle. Denne tunnel-vision blev 
aldrig til noget. I stedet byggede 
man Svendborgsundbroen, som 
blev det største anlægsprojekt i 
nyere Svendborg-historie, som 
bl.a. medførte en total omdannel-
se af skovene i Svendborg vest.
Mens man i 1963-1966 byggede 
Svendborgsundbroen blev der 
samtidig bygget på Centrum-
pladsen; man opførte i de år 
bygningerne hvor Fynske Bank og 
Nordea i dag ligger. Andre gade-
gennembrud og husnedrivninger 
var i gang i Svendborg samtidig 
med at protesterne voksede mod 

forandringer af Svendborg by. 
For eksempel blev det 115 årige 
gamle Wandalls Hotel i Gerrits-
gade revet ned og erstattet af 
et moderne varehus (Schou Epa 
– siden overtaget af Coop). Netop 
dette ikoniske hotel havde man-
ge ældre svendborgensere gode 
og følsomme minder knyttet til, 
med dets restaurant og klubber.
Det var et sammenrend af over-
lærere, dyrlæger, pensionerede 
embedsfolk, gymnasielærere 
og andet godtfolk der sagde at 
nok er nok og dannede forenin-
gen By og Land-Sydfyn. Tiden i 
1960erne var til kritik af autori-
tære magthavere og ønsket om 
mere demokrati og medbestem-
melse. I Svendborg kom kritikken 
af boligmangel også til udtryk 
gennem slumstormere og hus-
besættelser. Andre græsrødder 
dannede nye foreninger, der hav-
de fokus på fx den lokale historie 
eller den lokale bygningsbeva-

ring. Det er i år 50 år siden at By 
og Land-Sydfyn blev dannet. For-
eningen har stadig fokus på sik-
ring af det særlige ved Svendborg. 
Hvad enten det fx er Frederiksøen, 
Baagøe og Riber-grunden, ud-
viklingen af Jessens Mole – eller 
sikring af de sårbare kulturmiljøer 
som Svendborg Kommune er rig 
på. Men foreningen har også fo-
kus på udvikling af herlighederne 
i Svendborg, for at sikre det som 
er særligt værdifuldt, som trækker 
turister til, og som vi fastboende 
er knyttet til og stolte viser frem. 
Eller bare er glade for den herlig-
hedsværdi, som tingene har i sig 
selv.

byogland-sydfyn.dk

Byen kunne havde set helt anderledes  ud

Lars Henning Brandstrup 
24 27 26 89  .  mail@lhbregnskab.dk

Høj faglighed og bred erfaring er 
værdigrundlaget i LHB Regnskab, i målet 
om at hjælpe virksomheder af alle typer, 

med økonomisk overblik, struktur 
og et altid opdateret bogholderi



- Gennem alle de år har vi op-
bygget et kæmpe netværk, der 
betyder, at vi ved hvor vi skal 
henvende os for at kunne skabe 
det optimale arrangement. Vi 
har erfaringen i at finde de rette 
leverandører til de forskellige op-
gaver.   
  

Står man og skal afvikle en 
fest eller et festligt arran-
gement, hvad enten det er 

fra første spadestik til rejsegilde, 
barnedåb, konfirmation, bryllup, 
jubilæer og personalefester, - så 
er der mange ting at tage højde 
for, hvis festen skal gå op i en hø-
jere enhed og blive en succes. Det 
ved de alt om hos Alletiders Par-
ty Service / Lindern Group, der 
nu kører på sit 29. år, og de er en 
god erfaren partner at have med, 
når der skal arrangeres, - og det 

kan endda også betyde besparel-
ser, da unødvendige udgifter mi-
nimeres.

- Det har været gode spændende 
år, siger JC (Jan Cornelis) von 
Lindern. I gennemsnit har vi cir-
ka 1000 leverancer om året, med 
alt lige fra barnedåb, konfirma-
tioner, bryllupper og begravelses-
kaffe. Ofte i den samme familie. 
Omkring 70 % af vores kunder er 
nemlig gengangere.

Alletiders Party Service udfører 
opgaver for såvel private som 
erhverv – B2B, hvor de er meget 
stærke i totalløsninger. Firmaet 
har kæmpe succes med blandt 
andet boligselskaber, hvor de 
er med fra første spadestik til 
rejsegildet og indvielsen. Deres 
komfortzone ligger fra 50 til 600 
gæster.

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

DEN GODE FEST I 
DE BEDSTE RAMMER
Alletiders Party Service har erfaring og  
ekspertise til at løse alle slags festligheder

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
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Det er vigtigt for os, at vi har 
fagligt dygtige medarbejdere. 
Medarbejdere der har fokus på 
både Kunder og Kvalitet. Dette 
gælder også ude i fremtiden, 
hvorfor vi uddanner vores egne 
elever inden for både, slagter, de-
likatesse og bagere. 
Vores Slagter består af 10 ansat-
te inden for slagter og delikates-
se faget.  De er altid klar med råd 
og vejledning til din festmenu. Vi 
giver mørhedsgaranti på det kød 

vi sælger, og vi kan levere råva-
rer af høj kvalitet selv til store 
selskaber. Skal du bruge lækkert 
tilbehør eller bare et godt råd, så 
kom og tag en snak med persona-
let i slagteren. 
I bageren møder de første om-
kring midnat og bager frem til 
sidst på eftermiddagen, for at 
sikre at der er friske varer hver 
dag. Alle vores bagere og kondi-
torer er uddannede, så særlige 
ønsker og bestillinger udover 

vores faste sortiment kan også 
aftales. 
Har du brug for vin til maden, så 
kom og få en snak med vinman-
den. Vi har et af Fyns største sor-
timenter inden for vin og spiritus. 
Skal du bruge større mængder, så 
aftaler vi en pris, og får du købt 
for meget, så tager vi uåbnede fla-
sker retur, når festen er slut.
Skal det være nemt, elegant eller 
vil du gerne spare dine arvestyk-
ker, så har vi service i både pap, 

plastic, porcelæn og glas, så skal 
du ikke bekymre dig, hvis det bli-
ver lidt for festligt.
Kronen på værket til enhver be-
givenhed er blomster. I Kvickly 
har vi ansat vores egne blomster-
dekoratører. De binder til fro-
kostbordet, fester, begravelser, 
konfirmationer. Vores udvalg ta-
ger altid udgangspunkt i sæson 
og kvalitet. Vores inspiration og 
indkøb kommer fra både Dan-
mark og udland.  

Vestergade 167f  ·  5700 Svendborg  ·  63217520 

Kvickly Svendborg Storcenter er klar til forår og fest

I Kvickly i Svendborg Storcenter kan du finde alt 
hvad der skal bruges til hverdag og fest.



Svendborg
Grønnemosevej 20
Tlf.: +45 7370 8935
svendborg@skorstensgaard.dk

Få et tilbud eller book en tid på:
Skorstensgaard.dk

ALTID
20-40%
billigere
end mærke
værkstederne

A/C service
Fyldning af kølemiddel
Fyldning af sporemiddel
Fyldning af olie middel
Kontrol for utætheder

Service
efter bogen
Til alle biler

Inklusiv

Mobilitetsservice

• 100% fabriksgaranti

Vi følger anvisninger og tjekskema
fra fabrikken, hvilket garanterer dig
den dokumentation der kræves i
tilfælde af en garantisag.

Pris fra kr. 1099,-

ALTID
20-40%
billigere
end mærke
værkstederne

Service til ældre biler
Til alle biler typisk over 8 år.

Eksklusivmobilitetsservice

og fabriksgaranti.

Lille service Pris 899,-
- Olie/filter og inkl. 4 l long-life olie

Mellem service Fra 1524,-
- Olie/filter, pollenfilter

Stort service Fra 2224,-
- Olie/filter, pollen/luft/brændstoffilter

Frakr. 899,-

Fast
Lav pris

Skift til vinterhjul
Til alle biler typisk over 8 år.
Eksklusivmobilitetsservice
og fabriksgaranti.

+ Afbalancering 250,-

Montering af 4 dæk på fælge 499,-
-inkl. afbalancering

Pris kr. 249,-

Tyske
værkstedspriserSvendborg

20-40%
BILLIGERE END
MÆRKEVÆRKSTEDERNE
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Besøg buti
Gundestru
og Bryghus

os
pr. 1/2 .

ffra 335,--

OSTE TIL ALLE

BÅDE TYKKE

OG SMALLE

Ost fra 10+

til 60+

Vi praler
- og siger
ost til alle!

HUsKV�r�� ��d�ry������køb en 1/2 til kun20,-
Vi har stadig et stort ud
vores almindelige, gode o

mitsvendborg.dk 39
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VÆRELSER 
Vi har 98 værelser og suiter, hvoraf mange 

har en smuk udsigt ud over Svendborg Sund. 
RESTAURANT  

Vores restaurant serverer god mad og har den 
flotteste panoramaudsigt. KONFERENCER & MØDER 

Vi har lokaler til store konferencer og små  
hyggelige mødelokaler. 

SELSKABER 
Vi har festlokaler til både store og små  

arrangementer. 

NOGLE VÆLGER OS PÅ GRUND AF 

NATUREN 
Det forstår man godt, - for inddragelse 
af naturen kan være netop dét, der 
tilfører dit arrangement den ekstra 
energi og gode oplevelser. Alle værel-
ser og lokaler inviterer til f.eks. walk-
and-talk lige uden for døren.  

 MØDER 
 KONFERENCER 
 PERSONALEUDFLUGTER 
 TEAMBUILDING 
 SOMMERFESTER 
 RECEPTIONER MM. 

Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg | Tel: +45 62 21 90 00 | booking@christiansminde.dk | www.christiansminde.dk 

Påskefrokost  
Hvor mange af de 45 
forskellige typer 
smørrebrød kan I nå 
at smage? 

Hold årets påskefrokost 
på Hotel Christiansminde 
med hele familien!  

Spis jer mætte i lækkert 
smørrebrød og køb snaps  

 og bitter til ½ pris.  

Børnene kan tage på påskeskattejagt, hvor der uddeles 
præmier, og efter en dejlig frokost, kan I slutte dagen 
med en gratis runde på Christiansminde Minigolf. 

 
Book bord allerede nu på  

tlf.: 62 21 90 00 eller mail: booking@christiansminde.dk 

SMAG 10 RETTER 
Og få en unik madoplevelse i Panorama 
restauranten* 

kr. 595,- pr. pers. 

*Skal bestilles  
  af hele bordet 

NYHED! 
SMØRREBRØDS 

BUFFET 

Pris kr. 195,- 
pr. pers. 

d. 21. & d. 22. april 2019 
Kl. 12:00 - 14:30  

Nyd en kop 

kaffe, eller en 

lækker frokost 

på vores skønne 

terrasse ! 
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Aulbjerghus 

THOMAS MUNK · Ludvigsgaardevej 28 · 5592 Gelsted · Tlf.: 42 71 07 10
munk@detfynskemadhus.dk · www.aulbjerghus.dk

Idyllisk konference
Pris: 550,- ex. moms

MORGENMAD 
Rundstykker-rugbrød, 

2 slags pålæg, friskpresset æblejuice, 
ost, brunsviger, kaffe og the

Til mødet vil der være 
isvand/danskvand, snacks, frugt, 

kaffe og the

AV-udstyr til rådighed m/fibernet, 
hvis man ønsker dette

FROKOST  
Fynsk tapas m/ lokale råvarer 

(koldt, lunt, sødt)

Smoothie m/ frisk frugt 
til mødet efter frokost

EFTERMIDDAGSPAUSE
Hjemmelavet flødebolle 

m/ hindbærskum, 
kaffe og the
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Der er noget helt særligt ved at være tæt på 
vandet. Det inspirerer og giver ro. 

Hold dit næste frokost- eller businessmøde med 
god mad, smukke omgivelser og betagende udsigt 

over Svendborg Sund.

BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER DINNERBOOKING.COM

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK 

AFTEN MENU
SMØRREBRØD

LETTE FROKOSTRETTER

FROKOST
3 RETTER KR. 425,- 

A LA CARTE 

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

KRYDSTOGT UDEN 
AT BETALE FULD PRIS

Verdens største krydstogt medlemsklub  
100.000+ medlemmer, nu også i Danmark.

Jan Ærenlund 
Mobil 2040 2288 . https://krydstogt.now.site
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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
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Engangs-service, -Duge og -Servietter



-  På H. C. Andersens tid var der den samme ro til 
eftertænksomhed på Frederik VI ś Hotel som i dag, 
siger Thomas Danielsen, der er salgschef for H. C. An-
dersen Kongrescenter, herunder det nybyggede ODE-
ON i Odense centrum og Frederik VI ś Hotel.
Den oprindelige bygning i bindingsværk blev indviet 
for 195 år siden, men brændte i 1928, hvorefter byg-
ningen blev genopført i mursten i tidens stil.
- Facaden er den samme som i 1928, men bygningerne 
er moderniseret og drives derudover som et moderne 
hotel og konferencecenter, siger Thomas Danielsen. 

Nærhed til Odense
- Frederik VI ś Hotel er i dag en del af H. C. Andersen 
Kongrescenter og det nybyggede ODEON. Det nyder 
vi godt af på mange måder. Vi har i Korup nærhed til 
de store arrangementer i Odense og kan tilbyde både 
ophold og mødeaktiviteter.

Thomas Danielsen peger på, at kroen ikke kun er et 
supplement til kongrescentret, men også nu har åbent 
alle ugens dage både i hotel-afsnittet og i restauran-
ten.

Individuelle gæster
- Her finder vores gæster de ideelle rammer og faci-
liteter til både mindre og større arrangementer – til 
bl.a. møder, konferencer, kurser, undervisning, semi-
narer, private fester, firmafester og receptioner samt 
overnatningsmuligheder for op til 122 personer i 62 
værelser og en 4-stjernet restaurant.
- Det betyder, at vi nu har mange individuelle gæster 
på hel- eller halvpension, der nyder opholdet i de ro-
lige naturskønne omgivelser og nemt og bekvemt kan 
komme til Odense enten med de gode busforbindelser 
lige uden for hotellets fordør eller i egen bil.  

Landlig ro og tæt på det hele

Frederik VI’s Hotel og Konferencecenter – Rugårdsvej 5905210 – Odense NV - Tlf.: 6594 1313 – Mail: reception@f6h.dk – www.f6h.dk

Frederik VI ś Hotel i Korup er et attraktivt mødested alle ugens dage, 
siger salgschef Thomas Danielsen. Det er den ideelle 4-stjernede ramme for både 

individuelle gæster, konferencer og større arrangementer. 
Her er ro og masser af gratis parkering og bus til Odense centrum hver halve time.
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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…

59Torsdag 29. november 2018 Arbejdsmarked

 �Dansk Materiale Netværk (DMN) blev etableret den 1. juli 2014, 
da Plast Center Danmark af staten blev opfordret til at etablere 
et større og bredere netværk omfattende flere materialer end 
plast og kompositter. Plast Center Danmark, der er tildelt Europa-
Kommissionens guldklyngecertifikat, er administrator og facili tator 
for DMN. 

 �Bag innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, 
er et konsortium med repræ sen tan ter fra betydnings fulde 
erhvervsvirksomheder, førende universiteter, fagskoler, GTS-
institutter, videnscentre, branche organisationer samt kommuner og 
regioner. 

 �DMN tilbyder matchmaking, videnformidling og uddannelse inden 
for materialeteknologi. Dertil gennemføres demonstrationsprojekter 
i samarbejde med dan ske virksomheder, universiteter, offentlige 
institutioner samt ledende viden cen tre fra ind- og udland. Netværket 
beskæftiger sig med de mest betydningsfulde materialer for dansk 
industri, metaller, halvledere, keramer og polymere materialer. 

 �Læs mere om DMN på www.dmn-net.com

 

Fakta
InnovaTIonsneTværkeT

Seks ud af otte ,fem kvinder og en enkelt mand, om et mødebord i Dansk Materiale Netværk.  
Fra venstre ses laboratoreingeniør Lena Thyssen, laboratorieingeniør Hatice Tüzün, 
polymerspecialist Ida Rudbeck-Rønne, centerleder og netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, 
projektleder aluminium Hans Schmidt Lindholm og polymerspecialist Bente Nedergaard 
Christensen. Foto: Carsten B. Grubach

Carl Nielsensvej 7 . 5792 Årslev . Tlf. 42459 6940 . CVR: 35108912 . E-mail: lyngbye@regnskabpro.dk

– den professionelle løsning!

Kontakt en ekstern bogholder
og skab overblik i din økonomi.
Vi udfører:

• Bogføring

• Lønregnskab

• Moms

• Ejendomsadministration
(Bruger af systemet Strato)

• Afstemninger

• Udarbejdelse af periodebalancer/regnskab

• Budgetter, analyser m.m

Kan du svare ja på følgende spørgsm
• Har du en virksomhed stor eller lille og er træt af at bøvle med dine

bilag, moms, løn og regnskaber m.m.?

• Mangler du en løsning på sigt eller er der tale
om en kortere periode som f.eks. vikar?

Så kontakt undertegnede

v/Susanna Lyngbye - HD i regnskabsvæsen
tlf. 24 59 69 40 eller mail: lyngbye@regnskabpro.dk

m.

mål?

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Mangler du julegave
n

der har stor betydni
ng

for dine medarbejde
re?

- Giv dine medarbej
dere

et helbredstjek i
julegave.

MATERIALE UDLEJNING ApS
Lindø Nordvej 7F 5330 Munkebo

+45 2018 4618
WWW.THOR-MU.DK more@thor-mu.dk
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VI HOLDER ÅBENT
ALLE HVERDAGE KL. 9.00 - 17.30
SAMT LØR-, SØN- OG HELLIGDAGE KL. 9.00 - 16.00

XL-BYGGECENTER · NYBORGVEJ 2 · 5700 SVENDBORG
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NY SKROTNINGSPRÆMIE PÅ 
BRÆNDEOVNE

Skrotningspræmieordningen træder i kraft  
pr. 1. februar 2019, hvor ejere af ældre brænde-

ovne fra 1994 eller tidligere, kan få udbetalt 
2.000 kr. samt 215 kr. til skorstensfejerens 

attest, hvis de vælger at skrotte eller udskifte 
brændeovnen til en nyere model.

SPØRG 
OLE

SPØRG 
GITTE

SPØRG 
JESPER

SPØRG 
OLE

Stort udvalg i brænde-
ovne fra Varde og Morsø

Husk vi toner din maling 
i lige den farve du ønsker 

GRATIS

Kom ind og få inspiration 
til dit nye køkken.

Skal du have nyt gulv har 
vi et stort udvalg i fliser 

og trægulve.

Kom ind og få inspiration 
til dit nye badeværelse

SPØRG 
PETER

OLE  
Rådgiver i køkken, 
bad, brænde ovne, 
gulve, fliser og 
skydedøre

JESPER 
Rådgiver i VVS

Skal du lave stort eller 
småt, hjælper Jesper  
dig med din VVS opgave,  
så dit badeværelse  
bliver flot

GITTE 
Rådgiver i maling

Besøg vores farve - 
afdeling og bliv inspir-
eret af årets nye trend-
faver fra Dyrup, som  
fås i 3 kvaliteter: 
GOD-BEDRE-BEDST

PETER 
Rådgiver i værktøj 

Om du skal skrue eller  
save har Peter lige det 
værktøj du skal bruge  
til din opgave

Kom og se vores store 
udvalg i El/Akku maskiner  
fra følgende leverandører: 

Bosch, Ryobi, Makita  
Metabo m.m
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Det grønne 
forsamlingshus på Tåsinge
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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-

Chanson Danmark • Tlf. 7672 7270 • kontakt@chanson.dk • www.chanson.dk

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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Grohe Red 
– kogende vand 
direkte fra 
vandhanen
Et ekstra filter medfølger ved køb 
(vejl. pris er 539 kr. inkl. moms)

GROHE yder 
750 kr. cashback 

ved køb og installering 
af GROHE Red mod 

fremvisning 
af faktura på dette

Euphoria 
Smartcontrol

– Features: Brus-
esystem med in-

tuitivt Smartcontrol 
betjening. Betjenes 

via trykknapper 
ligesom brusesty-

rken kan individuelt 
tilpasses. To typer 

spray i brusehoved. 
GROHE Cooltouch 

som fjerner risikoen 
for skoldning på 

overfladerne.

SKRÆPS  

v/ Thomas Skræp
Eskærvej 29, Tåsinge . 5700 Svendborg 

thomas-skraep@hotmail.com . Tlf.: 20 12 16 57

TØMRER & SNEDKER

Gartnervænget 10, 5874 Hesselager
Tlf. 20 40 41 70

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

Gartnervænget 10, 5874 Hesselager
Tlf. 20 40 41 70

carsten@murer-svendborg.dk
www.murer-svendborg.dk
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3a
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

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

A
P

S

149,-
PR. SÆK

Vildtfuglefrø 
eller solsikke
Max 2 sække pr. kunde pr. dag.
Tilbuddet gælder fra d. 11/3 til 
og med d. 23/3. 

110,-
4 PAKKER

2295,-
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!

SPAR 
OP TIL 

30,-



Kullinggade 1C
5700 Svendborg

24 61 37 87

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for snart 10 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte og Stevens

Werners Cykelri  

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

Werners 
Cykelri

Står det til SEF Energi skal 
det være både nemmere og 
billigere for de sydfynske 
borgere at skifte oliefyret ud 
med et mere klimavenligt 
varmeanlæg. Derfor har den 
sydfynske energivirksomhed 
nu valgt at lancere et helt nyt 
koncept: 
SEF Nærvarme. For en fast 

abonnementspris om måne-
den får kunden installeret luft 
til vand-varmepumpe - helt 
uden uforudsete udgifter.

7 fordele ved  
SEF Nærvarme
1. Du er med til at nedsætte 

forbruget af fossile brænd-
stoffer

2. Du får grønnere varme på 
abonnement - det er let

3. Lavere varmeudgifter, hvis 
du skifter fra oliefyr til 
varmepumpe

4.  Der er ingen uforudsete 
udgifter - SEF klarer ser-
vice 
 

5. 100 % driftssikkerhed - 
SEF tager risikoen

6. Nem og hurtig installation 
- SEF klarer processen fra 
installation til drift

7. Bedre energimærkning af 
dit hus og derved større 
værdi af boligen.

Nu bliver det nemmere at 
skifte oliefyret ud på Sydfyn

Nu bliver det nemmere at skifte 
oliefyret ud på Sydfyn 
Står det til SEF Energi skal det være både nemmere og billigere for de sydfynske 
borgere at skifte oliefyret ud med et mere klimavenligt varmeanlæg. Derfor har den 
sydfynske energivirksomhed nu valgt at lancere et helt nyt koncept: SEF Nærvarme. 
For en fast abonnementspris om måneden får kunden installeret luft til vand-
varmepumpe - helt uden uforudsete udgifter. 

7 fordele ved SEF Nærvarme 

1. Du er med til at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer 
2. Du får grønnere varme på abonnement - det er let 
3. Lavere varmeudgifter, hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe  
4. Der er ingen uforudsete udgifter - SEF klarer service 
5. 100 % driftssikkerhed - SEF tager risikoen 
6. Nem og hurtig installation - SEF klarer processen fra installation til drift 
7. Bedre energimærkning af dit hus og derved større værdi af boligen 

 

	

Nu bliver det nemmere at skifte 
oliefyret ud på Sydfyn 
Står det til SEF Energi skal det være både nemmere og billigere for de sydfynske 
borgere at skifte oliefyret ud med et mere klimavenligt varmeanlæg. Derfor har den 
sydfynske energivirksomhed nu valgt at lancere et helt nyt koncept: SEF Nærvarme. 
For en fast abonnementspris om måneden får kunden installeret luft til vand-
varmepumpe - helt uden uforudsete udgifter. 

7 fordele ved SEF Nærvarme 

1. Du er med til at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer 
2. Du får grønnere varme på abonnement - det er let 
3. Lavere varmeudgifter, hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe  
4. Der er ingen uforudsete udgifter - SEF klarer service 
5. 100 % driftssikkerhed - SEF tager risikoen 
6. Nem og hurtig installation - SEF klarer processen fra installation til drift 
7. Bedre energimærkning af dit hus og derved større værdi af boligen 

 

	

Nu bliver det nemmere at skifte 
oliefyret ud på Sydfyn 
Står det til SEF Energi skal det være både nemmere og billigere for de sydfynske 
borgere at skifte oliefyret ud med et mere klimavenligt varmeanlæg. Derfor har den 
sydfynske energivirksomhed nu valgt at lancere et helt nyt koncept: SEF Nærvarme. 
For en fast abonnementspris om måneden får kunden installeret luft til vand-
varmepumpe - helt uden uforudsete udgifter. 

7 fordele ved SEF Nærvarme 

1. Du er med til at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer 
2. Du får grønnere varme på abonnement - det er let 
3. Lavere varmeudgifter, hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe  
4. Der er ingen uforudsete udgifter - SEF klarer service 
5. 100 % driftssikkerhed - SEF tager risikoen 
6. Nem og hurtig installation - SEF klarer processen fra installation til drift 
7. Bedre energimærkning af dit hus og derved større værdi af boligen 

 

	



 41

Per Mikkelsen fra VBG 
GROUP SALES A/S i Ejby er 
leverandør af sikkert tilkob-
lingsudstyr til HCT – High 
Capacity Transportation. Han 
peger på, at sikkerheden bør 
have første prioritet.
- Det er ligeledes vigtigt at se 
på trængsel og grøn transport. 
Per Mikkelsen opfordrer 
transportsektorens organi-
sationer og politikerne til at 
finde fælles løsninger.

Lavere udledning af CO2

- Danske transportvirksom-

heder bør anvende HCT. Det 
vil sige modulvogntog bestå-
ende af lastbil og et eller to 
påhængskøretøjer, hvor de 
enkelte køretøjer opfylder gæl-
dende bestemmelser om stør-
ste længde, og hvor vogntogs-
længden overskrider 18,75 m.
- Det vil betyde, at større last-
vognstog vil sikre en lavere 
udledning af CO2.  HCT kan 
nedsætte chaufførmanglen, 
idet et modulvogntog kan 
transportere større mængder 
og nedsætte trængslen på vo-
res landeveje.

Per Mikkelsen fortæller, at 
Finland er langt fremme og 
mere løsningsorienteret i for-
hold til at se på mulighederne. 
Her er dialogen med industri-
en mere målrettet på effektivi-
sering og løsninger end i f.eks. 
Danmark.

- Vores finske kolleger har nu 
mulighed for at kombinere kø-
retøjer på op til 34,5 meter og 
med 76 tons.
- Det er den rigtige løsning. 
Danmark er afhængig af 
transport og effektivitet. Vi 

har f.eks. kombinationer, hvor 
det ville god mening sam-
fundsmæssigt at ændre på 
vogntogenes længde. 

- Danmark har brug for flek-
sible løsninger for at kunne 
være med i konkurrencen 
på det internationale trans-
portmarked.Vi har en lav 
arbejdsløshed og et liberalt 
arbejdsmarked. Politikerne og 
organisationerne må kunne 
finde sammen og få gennem-
ført de løsninger samfundet 
har behov for.     

5592 Ejby –Industribuen 20 . DK-5592 EJBY - Tlf.  +45 64 46 19 19  
Office: +4563460102 . Mobile: +4540383895 . per.mikkelsen@vbggroup.com

Grøn løsning 
med flere  
modulvogntog
Danmark har en stor transportsektor og er 
transitland for lastbiltrafik fra og til Norden, 
og derfor bør dansk lovgivning tilpasses 
lovgivningen i de øvrige lande.

Ökande godsvolymer och
skärpta utsläppskrav.

Hos Gourmet Wine har vi en brændende passion for  
vine og fynske fødevarer. Derfor har vi fyldt vores butik 

op med vin fra hele verden, sammen med dejlige skinker  
og pølser fra Steensgaard gods, most fra Strynø og  

Langeland, oste fra Gundestrup, kaffe, vin, chokolade  
og meget mere - alt sammen fra Fyn. 

SMAG ALTID ET GODT GLAS VIN HOS GOURMET WINE
Kig ned i vores flotte butik i Kulinggade 29 og bliv inspireret til nogle 

fantastiske smagsoplevelser. Vi har åbent torsdag fredag og lørdag - 

og vi har altid et glas vin du kan smage.  

Kullinggade 29 • 5700 Svendborg • Telefon: 21 15 81 15
Åbningstider i butikken er:

Torsdag og fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 15.00

Gourmet Wine
P A S S I O N  F O R  V I N

97,-
KUN

PRIS PR. FL.

Bestselleren

CAMPOLAIA 
Rosso Toscana IGT

97 POINT
af vinguruen 
Luca Maroni
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ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

- Det giver god mening at gå 
fra oliefyr til fyring med træ-
piller, siger Henrik Bjergga-
ard Hansen fra Højlund Mølle. 
Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller. 

Højlund Mølle mærker tydeligt, 
at mange med oliefyr nu er skif-
tet til pillefyr. Ikke mindst fordi 
olieprisen svinger og er pålagt 

CO2-afgift. For Højlund Mølle 
er fyringssæsonen startet for et 
godt stykke tid siden. Mange af 
deres faste kunder på Fyn og i 
trekantsområdet har for længst 
bestilt træpiller. 
- Det er vi naturligvis glade for. 
Det betyder, at vi i god tid kan 
tilrettelægge leveringer af de 
afgiftsfrie træpiller. siger Hen-
rik Bjerggaard Hansen. Vi le-
verer nemlig gratis inden for 
otte dage, og vi er derfor også 
logistisk sparsommelige på CO2-
regnskabet.

Små og store leverancer 
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæl-
ler Henrik Bjerggaard Hansen, 
der understreger, at det er nemt 
at fyre med træpiller. 
- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 
Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle har aftale med en 
vognmand, som leverer træpil-

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
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Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.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…
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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

              Arne              Dennis                                                                                      Henrik              Jens 
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719 kvm med en løftehøjde på 12 meter 
NY HAL UDLEJES TIL SOMMER
KONTAKT OS FOR MERE INFO

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

Forskning · innovation · viden · teknologi · Økonomi FYN UGE 8 | 2019

Direktør i Viking Rubber lærte på den hårde måde:

Et generationsskifte skal være blødt

 → siDe 8

Poul Guldborg, kommunikationsrådgiver og klummeskribent: 
Vil du skabe en trofast og glad kundeskare, så opnås det  

ikke med loyalitetsprogrammer, lange bindingsperioder  
og gave/klippekort med kort udløbsdato.

Fokus på Faaborg-Midtfyn  side 20-29

 → siDe 24-25
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Tag med til sMV-dagen i industriens hus
 → siDe 10-11

Gode råd  
om email 
marketing
 → siDe 30-31

Tillid er lige så 
vigtig som viden

 → siDe 22-23

ADVOKATFIRMAET

Østergade 15 B . 5750 Ringe

Magdalena Hoch
Ring 35 10 30 09

Speciale i
Ansættelsesret
Entrepriseret
Kontrakter
Retssager

Selskabslokaler & Diner Transportable
Brolandvej 7, Bullerup | 5320 Agedrup | Telefon 65 93 87 07

www.moellekroen.dk | e-mail: admin@moellekroen.dk

Det er vi naturligvis glade for
at høre. Måske er det fordi, at
al vores mad er hjemmelavet
fra bunden?
Læs mere på moellekroen.dk

Vi har hørt, at vi
laver god mad

Nye sæson
menu’er

hele året fra

250,-
(ud af huset)

❝

Reparation
af el-motorer
24/7

Intego A/S | 9936 4260
intego.dk | intego@intego.dk

ADVOKATFIRMAET

Ring 35 10 30 09
Magdalena Hoch

Østergade 15 B . 5750 Ringe
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www.tagatech.dk
5500 Middelfart
+45 42 63 78 74
tlg@tagatech.dk

INGENIØR-
SERVICE 

•	 Vi er en lille virksomhed,  
med meget få omkostninger.

•	 Vi vil gerne være den ekstra 
ressource I ringer til næste 
gang.

•	 Vi kommer gerne ud til  
en uforpligtende snak

VÆRDISKABENDE

RÅDGIVNING

• Høj kvalitet

• Personlig kontakt

• Tillid

• Tryghed

• REVISORGRUPPEN er en stærk revisionsvirksomhed med
 12 revisorer og rådgivere.

• Det er vores viden og personlige engagement, der gør en forskel.
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Lars Henning Brandstrup/ 22 27 26 89/ 
mail@lhbregnskab.dk

Pr. 1. januar 2019 er virksomheden LHB 
Regnskab startet op. 
Med mere end tredive års erfaring som ansat 
registeret revisor, og tre som regnskabschef 
ved Kroers Tømmerhandel, besidder direktør 
Lars Henning Brandstrup et indgående kend-
skab til regnskabsbranchen, som han nu fører 
videre på egen hånd. 
Med et bredt branchekendskab, er der især 
en sag som ligger Lars Hennings hjerte nært, 
når det kommer til håndteringen af virksom-
hedernes regnskaber. Et væsentligt ledelses-
værktøj, der generelt undervurderes. Og det 
er her LHB Regnskab vil gøre en forskel.
”Virksomhedernes ledelse misser ofte et 
vigtigt ledelsesværktøj, fordi de ikke har et 
100 % opdateret bogholderi og får løbende 
perioderegnskaber. Tit har jeg oplevet, at 
bogholderens arbejde har krævet væsentlige 

korrektioner efterfølgende. Dette kan skabe 
uheldige økonomiske hændelser, der kunne 
være undgået eller have udmundet i langt 
bedre resultater, hvis virksomheden havde 
været opmærksom på bogføringen løbende.” 
Fortæller Lars Henning Brandstrup. 
Derfor er det også en del af LHB Regnskabs 
mission, netop at aflægge fast månedsrap-
portering med tilhørende bemærkninger til 
kunden, således at de altid er opdateret på 
deres virksomheds bogholderi/regnskab. 
Regnskabsassistance fra A til Z
LHB Regnskab tilbyder udover løbende rap-
portering til virksomhedens ledelse, også 
assistance som regnskabschef og evt. med 
kontrol af nuværende bogholderier. Der ydes 
sparring om økonomi, herunder opgørelse og 
indberetning af moms, intrastat og Danmarks 
Statistik mv.. Udarbejdelse af budgettering 

og opfølgning, diverse ad hoc opgaver samt 
en fuldstændig bogholderiløsning er også en 
opgave for LHB Regnskab.
LHB Regnskab kan endvidere assistere med 
udarbejdelsen af årsrapporter uden revision-
spligt, samt indberette disse til Erhvervssty-
relsen og SKAT. For personlige virksomheder 
tilbydes ligeledes samme ydelser. 
Kort og godt. LHB Regnskab løser regnska-
bsmæssige opgaver af alle størrelser, for alle 
typer virksomheder og en skræddersyr løsn-
ing, der passer til den individuelle virksom-
heds behov. 

Virksomheder misser 
væsentligt ledelsesværkstøj 
– det vil nyt virke gøre op med

35 års jubilæum

I anledning af TTS’ 35 års jubilæum vil det glæde
mig at se medarbejdere, forretningsforbindelser,

venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen
søndag 3. marts
kl. 10.00-14.00

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.

• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer

Er der problemer med el, køl eller frost
- så ring til Drost.

www.drostelservice.dk

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

mitsvendborg.dk 35

og fremmest udfører murerarbej-
de i det sydfynske område. Min 
ambition er at blive folks foretruk-
ne murer i lokalområdet, så skulle 
den rette medarbejder være 

derude, så er han eller hun meget 
velkommen til at gi’ mig et kald, 
smiler murermesteren.

murermesterjonasbay.dk
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C.F. Møller og EFFEKT 
vinder arkitektkonkurrencen 
om Det ny SIMAC
Det ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) 
bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution på hav-
nen i Svendborg. Det åbne, fleksible og moderne lærings-
hus er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT. I 2022 
vil de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens le-
dere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative 
erhverv. Udover Det ny SIMAC har vinderholdet også udar-
bejdet en helhedsplan for, hvordan en ny bydel på Nordre 
Kaj – med boliger og erhverv – kan tage form. Inklusive et 
konkret forslag til en genåbning af Kobberbækken, hvilket 
både giver nye, bynære grønne områder og sikrer denne 
del af Svendborg mod fremtidens ekstreme nedbør.

Arkitektkonkurrencen er gennem-
ført af SMUC Fonden (Fonden 
Svendborg Maritime Uddannelses-
center), der er stiftet med henblik 
på at eje, udvikle og bygge det ny SI-
MAC samt drive grund og bygninger 
i samarbejde med SIMAC. Projektet 
er blandt andet muliggjort takket 
være en betydelig donation på 100 
millioner kroner fra A. P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal.

Vinderprojektet for Det ny 
SIMAC signalerer åbenhed, 
fleksibilitet og højt til 
loftet
Forslaget fra C.F. Møller Architects 
og EFFEKT er udpeget som endelig 
vinder af arkitektkonkurrencens fa-
se 2. Dommerkomiteen betegner 
vinderforslaget som et stærkt ud-
gangspunkt for at etablere den nye 
uddannelsesbygning og for kom-
munens videre arbejde med udvik-
lingen af Nordre Kaj.

Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, 
SMUC Fonden, siger:
”I dommerkomiteen har vi vurderet, 
at C.F. Møller Architects og EFFEKT 
har præsenteret en spændende og 
veldisponeret uddannelsesinstitu-
tion, der afspejler SIMAC’s fokus og 
visioner om åbenhed og fleksibili-
tet. Det ny SIMAC vil fremstå som et 
fyrtårn på Nordre Kaj, og vinderpro-
jektets fine fornemmelse for skala 
giver overgange til havnens øvrige 
store bygninger og åbne rum. Kort 
sagt: vi synes at det nye hus vidner 
om en kraftfuld og energisk institu-
tion med højt til loftet og stor op-
findsomhed.” 
Borgmester Bo Hansen (S), Svend-
borg Kommune, siger:
”Det ny SIMAC er en del af Den Blå 
Kant, der bevarer og fremtidssikrer 
havnen i Svendborg. Vi er meget 
glade for at have fået et konkret for-
slag til helhedsplan for området ved 
Nordre Kaj, der giver plads til både 
boliger og arbejdspladser. Vi får fin 

adgang til havnen. Strukturen og 
tætheden i den nye bydel minder 
om det gamle Svendborg. Og for-
slaget til åbning af Kobberbækken 
vil give grønne forbindelsesveje og 
den nødvendige sikring mod eks-
treme regnskyl. Arbejdet med at 
realisere visionerne i helhedsplanen 
er kommunens ansvar og vil få stort 
fokus i de kommende år.”
Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC, 
siger:
”Vi ser frem til at bringe skibe, ma-
ritime eksperimenter og den nyeste 

teknologi til havnen. Med de nye 
rammer styrker vi innovation og er-
hvervsudviklingen i området. Og vi 
kan møde den stigende søgning til 
de maritime uddannelser. Det ny SI-
MAC bliver et meget attraktivt sted 
at uddanne sig, og vi kan styrke vo-
res rolle som et maritimt kraftcen-
ter, der kan tiltrække og fastholde 
talent i Svendborg.”

Baggrund
Arkitekter:

Det ny SIMAC og helhedsplanen 
for Nordre Kaj er tegnet af C.F. Møl-
ler Architects og EFFEKT Arkitekter 
med C.F. Møller Architects som to-
talrådgiver. C.F. Møller Architects 
har bl.a. stor erfaring med skole- og 
undervisningsbyggeri samt master-
planer og byrumsprojekter. I både 
Danmark og udlandet.
EFFEKT har stor erfaring med ledel-
se af komplekse byudviklingspro-
jekter og vandt også konkurrencen 
for konkretiseringen af ”Fremtidens 
Havn” – Svendborg Kommunes kli-

masikrings og byudviklingsprojekt 
for hele Svendborg Havn.
Bygningen:
Det ny SIMAC bliver på 12.500 m2 
brutto og indeholder fællesarealer 
(bl.a. Campustorvet og Open Lear-
ning Center) undervisningsarealer 
(i forskellige størrelser, to auditorier, 
laboratorier/værksteder samt simu-
latorcenter med virtuelle lærings-
miljøer), lokaler til administration og
teknikrum.
Fotos: C.F. Møller og EFFEKT



Når mulighederne er der, så 
kommer der også gode ideer hos 
Lars Aagaard, der siden 2010 
som partshaver har drevet spil-
lestedet og værtshuset Hansted i 
Svendborg,hvilket han overtog i 
2012. Men når man er aktiv og 
gode ideer kommer til én – så 
sker der som regel noget mere. 
Sådan er det med Lars Aaga-
ard, der interesserer sig for sin 
by og som er aktiv i relevante 
foreningssammenhænge, blandt 
andet som bestyrelsesmedlem i 
Svendborg Event, turistforenin-
gen og som formand for bevær-
terforeningen.

Hansted Live blev født i 2013, og 
udspringer naturligt af værts-
huset af samme navn, - og er en 
gratis festival lige i hjertet af 
Svendborg.

- Hansted Live bygger på den lo-
kale forankring og med mange 
gode frivillige kræfter, siger Lars 
Aagaard, der som festivalchef 
har kunnet glæde sig over den 
stigende succes med festivalen.

Festivalen startede som sagt i 
2013, hvor den blev afviklet i Ba-
agøes Gaard. Det var populært 
og det skabte stigende interesse, 
så behovet for mere plads var 

hurtigt aktuelt. Hansted Live 
rykkede derfor i 2016 til Krøyers 
Have.

Lars Aagaard har udvidet sit eget 
forretningsrum med Vinsted, der 
hurtigt udviklede sig til mere end 
det var tænkt fra starten.

- Det var egentlig meningen, at 
Vinsted skulle være en vinhan-
del med engros salg til erhvervs-
livet, - samt have en lille vinbar i 
kælderen. De tanker blev hurtigt 
ændret til, at stedet skulle være 
en vinbar med gode aktiviteter, 
- med en kælderen til butiksdel 
og engros salg. Vinsted er i dag 

både en vinbar, vinhandel og en-
gros salg til erhvervslivet.

Vinsted tilbyder også, at de kan 
komme ud til kunderne med 
såvel vinbar som smagningsaf-
tener. Instedet er har et ”menu-
kort” som båder indbyder private 
til en rolig snak i behagelige 
omgivelser, og til at erhverv kan 
komme bruge Vinsted som deres 
foretrukne leverandør.

En anden mulighed er at både 
private og virksomheder kan 
benytte vores hyggelige kælder, 
hvor vi holder vin smagning og 
meget andet!   

Vinsted . Klosterplads . 5700 Svendborg . kloster . plads 5 . 27363107

Idémand er aktiv 
i bymiljøet

Vinsted på Klosterplads et godt sted for private og erhverv
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GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

TRYK OG PRINT 
Nå ud til dine kunder med de helt 
rigtige tryksager – fra visitkort til 
kampagner i millionoplag

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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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!

Claus Pedersen · Tlf. 6224 1448
Fåborgvej 39 · 5762 Vester Skerninge

www.kp-biler.dk

Tlf.: 23 48 42 14 - info@cspmontage.dk - www.cspmontage.dk

csp montage ApS

• Montage hos jer / i jeres lokaler

• Montage hos jeres kunder

• Montagebil med nødvendigt værktøj og udstyr

• Montage og samling af alle former for møbler

• Montering af overvågningsudstyr og alarmer

• Montering af alt andet forefaldende

Timepris kr. 309,- 
+ moms
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Nyheden S19 fi ndes i nye smukke farver – inspireret af 

naturen. S19 er udført i praktisk Surface  laminat med et 

blødt overfl ade touch. S19 er designet af vores arkitekt 

MAA Rolf Birk. 

S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med 

unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i 

 køkkenet, da vi introducerer det største element nogen-

sinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads – 

præcis som i naturen. 

s19
inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos 
os og se mere på svane.com

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion              

svane køkkenet odense

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

Følg os på  /  



Audi Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør: Lukket / Søn: 11:00-16:00

Enestående køregenskaber, høj komfort og lavt støjniveau. 

Det er bare nogle af de egenskaber, som kendetegner Audi A4 

Avant. Nu har vi givet den en ekstra indsprøjtning med bl.a.  

S tronic gearkasse, MMI Navigation, parkeringssensorer samt 

elektrisk bagklap. Vi kalder den Audi A4 Avant Prestige, og 

den er klar til at give dig et komfortabelt spark i hverdagen.

Audi A4 Business Edition tilbydes i 40 TFSI 190 hk samt 

40 TDI 190 hk, hvor Audis sportslige S tronic gearkasse er 

inkluderet i prisen. Begge motoriseringer, fås desuden med 

udstyrlinjen Sport.

Audi A4 Avant Prestige kan opgrades til en Prestige Tour for 

10.000 kr., hvilket inkluderer de 7 assistentsystemer Active 

lane assist, køassistent (<65 km/t), adaptive cruise control, 

kamerabaseret vejskiltegenkendelse og Audi pre sense front 

inkl. undvigeassistent og drejeassistent.

Udstyrsliste
• 3-eget multifunktionslæderrat
• Alufælge 16” eller 17” (2.0 TDI 190 hk)
• Lys- og regnsensor
• Audi Pre sense city
• Bagagerumsafdækning, elektrisk
•   El-opvarmelige forsæder
• Forberedelse til anhængertræk
• Førerinformationssystem
• Komfortmidterarmlæn
• Elektrisk åbning og lukning af bagklap
• Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet
• Audi drive select (motorer på 190 hk)
• Klimaanlæg, fuldautomatisk
• MMI Radio plus
• Sidespejle, elopvarmelige
• Splitbagsæde
• Tagræling, sort
• Xenon plus forlygter
• Parkeringshjælp for og bag
• MMI Navigation
• Audi connect i 3. mdr.
• Fjernlysassistent

En tysk indsprøjtning 
til dansk erhvervsliv
Audi A4 Avant Prestige - beskatningsgrundlag 365.000 kr.*

* Audi A4 Avant Prestige 40 TFSI 190 HK S tronic: 365.000 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 14,3 km/l., CO2: 158 g/km. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.  Energimærke . Prisen er betinget af udlevering senest d. 31. marts. 2019. 

Certificeret 
Salgsrådgiver
Dennis L. 
Østergaard
Tlf.: 21 67 17 99

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Certificeret 
Salgsrådgiver
Rasmus Max 
Jensen
Tlf.: 23 99 11 93

Salgschef
Head of Audi
Kristian Jais 
Hansen
Tlf.: 21 77 56 08

OD Audi A4 Avant-Business.indd   1 28/02/2019   13.20
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Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-

Bi
lle
de

rn
e
ka
n
væ

re
vi
st
m
ed

ek
st
ra
ud

st
yr

Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-
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25.584,-
11.192,-

Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-
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Se flere trailere på www.trailercentret.dk
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Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-

Bi
lle
de

rn
e
ka
n
væ

re
vi
st
m
ed

ek
st
ra
ud

st
yr

Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-

Bi
lle
de

rn
e
ka
n
væ

re
vi
st
m
ed

ek
st
ra
ud

st
yr

Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-

Bi
lle
de

rn
e
ka
n
væ

re
vi
st
m
ed

ek
st
ra
ud

st
yr

Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

.

Svendborgvej 226

Man - tirsdag kl. 12-17 - Ons, tors - fredag kl. 10-17 Lør kl. 10-14



 53

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BOLIG & ERHVERV
Uanset om domicilet skal være rammen om en 
familie eller en virksomhed, så skal det være 
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal 
kort sagt være, lige som man drømmer om.

TØMRER & SNEDKER
Arbejder med mindre og mellemstore fag,  
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spæn-
dende projekter har Raunstrup opbygget en 
omfattende ekspertise i at projektere og byg-
ge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP sa-
marbejder med bygherre. 

DETAIL
Trimmet Byggeri er derfor kernen i at ska-
be en optimal byggeproces og et stramt sty-
ret forløb, der optimerer værdien for vores 
kunder. 

APTERING & STORENTREPRISE
Ud fra kundens præmisser, økonomiske ram-
mer og behov. Fuldt overblik over økonomi, 
byggestyring og tidsrammer og med fuld ad-
gang til også at finde den dybe detailindsigt.

NYE VINKLER PÅ BYGGERI
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Vi sætter din virksomhed i centrum!

høj faglighed, nærhed og tryghed igennem hele processen.

Rikke Lund NielsenMorten Damgaard MøllerSøren Bøggild Lund

Bredbjergvej 46 · 5230 Odense M · Tlf. 66 12 33 15 · axelgram.dk

Den kendte Odense-virksomhed grundlagdes i 1936 
og er Danmarks ældste Bosch værksted. Evnen til 
stadig fornyelse har bibragt firmaet en høj grad af 
ekspertise indenfor såvel diesel som benzinbiler, og i 
dag også el- og hybridbiler. 

”Efter generationsskiftet den 1. oktober 2018, hvor jeg 
og Henrik Christensen blev firmaets nye direktører, 
betjenes kundekredsen efter de samme gode princip-
per som hidtil”, ligesom de tidligere ejere Erling Chri-
stensen og Poul Dam fortsat arbejder i firmaet”, beret-
ter Per Blæsbjerg.  

Dieselcenter og meget mere
Udover at være et allround autoværksted, der service-
rer og reparerer køretøjer af alle mærker og årgange, 
er vi Syddanmarks eneste dieselcenter”, fortsætter 
Per Blæsbjerg. ”Over hele linjen er vi specialiserede 
i alt fra salg til service, fejlfinding og reparation. På 
værkstedet tilbyder vi også dækskift og opbevaring af 

dæk på vores dækhotel. Et andet stort speciale er re-
paration af elektronik – herunder speedometre og sty-
rebokse. Vi er ligeledes eksperter i salg, montering og 
reparation af bilvarmere fra Webasto og Eberspächer. 
Til autobranchen sælger og servicerer vi som de ene-
ste i Danmark værkstedsudstyr fra Beissbarth – bl.a. 
dæk- og afbalanceringsmaskiner.
       
Fra gps til lækker lyd
”På handelsfronten er Lange Jørgensen bl.a. distri-
butør af mærkerne Blaupunkt og Pioneer”, fortæller 
Henrik Christensen. Disse brands byder blandt andet 
på en lang række populære kombinationsløsninger 
indenfor autoradio og gps-navigation. Ønsker man 
specielt lækker lyd i sin bil, fører vi specialudviklede 
løsninger – blandt andet Match og Helix fra det tyske 
firma Audiotec Fischer, som har specialiseret sig i lyd-
opgradering til biler. Alle interesserede er velkomne 
til at kigge ind og høre nærmere, afrunder Henrik 
Christensen.   

Lange Jørgensen . Ove Gjeddes Vej 14 . 5220 Odense SØ . Tlf.: 66 15 88 88 . Web: www.langejorgensen.dk

Ove Gjeddes Vej 14 • 5220 Odense SØ • 66 15 88 88
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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
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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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

Tlf. 99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  www.intego.dk
Holkebjergvej 91  |  5260 Odense SV
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Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Kontakt vores energirådgivere på 63171988 eller energibesparelser@energifyn.dk

Få en bedre 
bundlinje og en 
grønnere profil

Hos Energi Fyn tilbyder vi 
store og mellemstore virk-
somheder energirådgivning 

uden regning. Vi hjælper hvert år virk-
somheder med at forbedre bundlinjen 
ved at reducere energiforbruget. 

Mit job består i at identifi cerer og pri-
oritere din virksomheds energibespa-
relsesmuligheder, samt hjælpe jer med 
implementeringen. Dermed skaber jeg 
grundlaget for, at du kan foretage de 
mest rentable investeringer, som giver 
dig de største besparelser på bundlin-
jen. Samtidig får din virksomhed også 
en grønnere profi l.

Thomas Meincke,
Energirådgiver hos Energi Fyn

FÅ 
ENERGI-

RÅDGIVNING 
UDEN 

REGNING


