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pchristensen.dk/erhverv/mercedes-benz/evito/

Ny Mercedes-Benz eVito

Mercedes-Benz eVito er lige så praktisk, sikker og anvendelig, som du kender det fra vores øvrige Vitoer. Den har også samme store lastekapacitet og samme 
komfort.

Med en enkelt opladning har den nye Mercedes eVito op til 265 km lokalt forureningsfri rækkevidde ved en fartbegrænsning på 120 km/t - og op til 314 km 
rækkevidde, når fartbegrænsningen er 80 km/t.
eVito kan bestilles i længderne lang og ekstra lang. Med en lastrumsvolumen på hhv. 6,0m3 og 6.6m3 er der ingen begrænsninger af lastrummet, fordi 
batterimodulerne er placeret under gulvet i bilen. eVito har en totalvægt på 3.200 kg, og nyttelasten er op til 855 kg1 for den lange version og op til 820 kg 
for den ekstra lange udgave.

Rækkevidde på én opladning for eVito dansk standard ved fartbegrænsning 120 km/t. Ved fartbegrænsning 80 km/t er rækkevidden 310 km. Mercedes-Benz eVito 112 Lang FWD Ksv med 60,0 kWh 
brugbart batteri. Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 25,3 kWh/100 km (WLTP måling. Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr.). CO2-emission 0 g/km (lokalt, i forbindelse med kørsel). Grøn 
ejerafgift 340 kr. pr. halvår. ServiceLeasing (Erhverv) på operationelle vilkår fra 2.375 kr./md. ekskl. moms. Leasingydelsen er inkl. service og vedligeholdelse. Leasingydelsen gælder for en leasingperiode 
på 48 måneder, 15.000 km pr. år samt en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr 4.140 kr. inkl. panthaverdeklaration. ServiceLeasing tilbydes kun via Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv 
kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 1. januar 2022. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.  

ServiceLeasing (Erhverv)
eVito 112 Lang FWD Ksv
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 2.375 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

100 % elektrisk. 100 % Mercedes-Benz. 

Dansk standard er lig med høj standard - meget høj!!
• Distronic Plus inkl. aktiv bremseassistent
• Præklimatisering af kabine
• Mercedes me (3 års gratis tjenester)
• Multifunktions læderrat
• Elmotor med maks. 85 kW (116 hk)
• AC-opladning 11 kW / DC-opladning 80 kW
• Ladekabel type 2 (3x20A), 8 meter

• Batterikapacitet 60 kWh
• Træthedsovervågning
• Krom interiørpakke
• Integreret vedligeholdelsespakke
• Semi-automatisk TEMPMATIC klimaanlæg
• Kombiinstrument med pixel matrix display
• Audio 30

• Dobbelt passagersæde
• Gennemgående skillevæg
• Igangsætningsassistent på skråninger
• Komfort førersæde med varme
• Rat med justerbar hældning og højde
• Adaptivt stoplys
• Og meget meget mere!

Op til 265 km på en enkelt opladning. Hurtigladning fra 10 til 80% på 35 minutter (jævnstrøm) 
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Nye lastbiler
Med købet af yderligere to mil-
jøvenlige lastbiler, der opfylder 
kravene fastsat i Euro 6, tæller 
den del af firmaet, der beskæf-
tiger sig med transport, nu syv 
lastbiler.
- En af de nye lastbiler har tip-
pelad, der kan tippe til siden el-
ler bagud samt kran, der har en 

rækkevidde på cirka 18 meter. 
Det er en rigtig entreprenør-bil, 
der kan løse mange opgaver, og 
vi har i øvrigt fået mange hen-
vendelse til den, oplyser Jørgen 
Skovgaard Hansen.

Nedbrydningsopgaver
Tonny Madsen er ekspert i ned-
brydningsopgaver. Ordrebogen 

tæller i øjeblikket omkring 15 
projekter, der er i gang eller skal 
i gang senere i år. I de sidste par 
måneder har Tonny Madsen og 
hans folk arbejdet med at ned-
bryde den gamle Kogtved Sø-
fartsskole Svendborg, hvor der 
skal opføres nye boliger. 
Nedbrydning er en vigtig del af 
firmaets dna, da det giver trans-

Nye lastbiler og 
firmaovertagelse
Det alsidige firma Tonny Madsen A/S med datterselskaber har ikke hvilet på laurbærrene 
i jubilæumsåret 2021, men fortsatte med høj aktivitet på alle fronter. To nye lastbiler er 
indkøbt til flåden, og det blev også til køb af et firma og kvæg-prammen ”Yrsa”.
- Vi har ikke haft negative effekter af Covid-19, fortæller de to daglige ledere af Tonny 
Madsen A/S i administrationsbygningen på Skotlandsvej 3 i Svendborg, populært kaldet 
kommandotårnet, Helene Madsen og Jørgen Skovgaard Hansen.

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

portopgaver til lastbilerne, og 
det giver arbejde til de to afdelin-
ger af Genknus Fyn, en i Svend-
borg og en i Ringe, som også er 
en del af selskabet. Desuden 
kommer der jo også metal-skrot, 
som kan behandles hos TM Me-
tal på Kuopiovej i Svendborg, så 
det hele i de diverse afdelinger 
hænger sammen. Lastbilerne 
har selvfølgelig også mange 
opgaver fra eksterne kunder, 
og dertil kommer transport af 
materialer fra Flintholm Sten & 
Grus i Odense, som Tonny Mad-
sen købte for nogle år siden.

Har købt Bang-Co
Med virkning fra årsskiftet har 
Tonny Madsen overtaget Svend-
borg-firmaet Bang-Co, der arbej-
der inden for samme område 
som datterselskabet TM Havn.
Bang-Co har speciale i opførelse 
og reparation af bade- og både-
broer, et område, som TM Havn 
også arbejder med, men TM 
Havn råder også over ”Kris”, en 
pram med plads til en gravema-
skine, så TM Havn kan udføre 
flere opgaver så som havne ud-
dybning og tilsandede sejlren-
der.

- Vi samler nu det hele under 
TM Havn, fortæller entreprise-
leder i TM Havn, Stephan Skytte 
Jørgensen.  Navnet Bang-Co for-
svinder således, og vi har overta-
get deres opgaver, ligesom vi har 
overtaget de tre ansatte i Bang-
Co, herunder Erling Brandt, som 
jeg fremover skal arbejde tæt 
sammen med. Vi er så nu otte 
mand ansat under TM Havn.
- Vi har fået mange opgaver med 
fra Bang-Co, og vi har også selv 
rigtig mange, så vi har fast ar-
bejde mere end et år frem, men 
vi kan selvfølgelig tage ekstra 

ind. Det er kun et spørgsmål 
om at ansætte flere folk. Blandt 
de større opgaver, vi har gang 
i for tiden, er et havneprojekt i 
Horsens og en lystbådehavn i 
Skælskør, siger Stephan Skytte 
Jørgensen.

Rekordår for Flintholm
Flintholm Sten & Grus har mær-
ket til den store aktivitet inden 
for anlæg og byg i Danmark de 
seneste år.
- Vi satte faktisk rekord i 2021 
med en samlet mængde på 
270.000 ton, så vi har haft travlt 
og forventer, at det vil fortsætte, 
siger den daglige leder, Brian 
Christensen, der står i spidsen 
for en arbejdsstyrke på 14 mand. 
Ral- og sandpumperen ”Sand-
holm” henter sømaterialer op 

fra havbunden og transporterer 
det ind til pladsen ved Odense 
Havn, hvorfra det køres ud til fir-
maets kunder eller vognmæn-

dene afhenter selv fra pladsen 
Odense. 
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Leder man efter et velrennome-
ret byggefirma, der er i stand 
til at påtage sig selv de større 
byggesager, så vil det uden tvivl 
være en ide at rette fokus mod 
firmaet TTS ApS.

Det langelandske firma, der de 
senere år har oplevet vedvaren-
de travlhed har nemlig stor eks-
pertise inden for totalløsninger.

- Vi observerede for en del år 
siden, at kunderne havde et øn-
ske om, blot at skulle henvende 
sig et sted, når de stod foran 
en renovering, tilbygning eller 
nybyggeri. Vi satte derfor den 
målsætning at kunne servicere 
kunderne således. TTS ApS er 
derfor i dag en byggevirksom-

hed, som har de fleste kompe-
tencer i eget hus - såsom jord-, 
beton-, kloak-, murer-, tømrer 
og snedkerarbejde, fortæller 
indehaveren af virksomheden 
Leif Christiansen.

Han oplyser endvidere, at når 
det kommer til de resterende 
fag så som VVS, el og maler, så 
har TTS ApS et godt netværk af 
dygtige samarbejdspartnere.

- Så alt i alt har vi opnået målet 
om at kunne tilbyde vores kun-
der de bedste totalløsninger, 
fastslår han.

Selvom TTS, der i dag beskæf-
tiger 50 kompetente medarbej-
dere hvoraf 13 er dygtige lær-

linge, primært beskæftiger sig 
med tømrer-, murer-, kloak- og 
entreprenørarbejde i alle fage-
nes facetter, så har firmaet også 
en del specialopgaver.

- Ofte har vi opgaver, der hand-
ler om renovering af bevarings-
værdige bygninger og kirker. 
Eksempelvis er vi i gang med 
bl.a. Bregninge Præstegård, 

Stor travlhed i byggefirmaet TTS ApS, der i dag råder over kompetencer, 
der betyder, at man som kunde kun skal henvende sig et enkelt sted.

TTS ApS Langeland · Tryggelev 42, 5932 Humble
Tlf.: 62 56 19 62 · tts@tts-langeland.dk · tts-langeland.dk

TTS garant for 
totalløsninger
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Generalen i Tranekær samt en 
større renovering af Broløkke 
Herregård, hvor alle fag - også 
de gamle håndværksfag - kom-
mer til deres ret. Broløkke Her-
regård bliver et stort aktiv for 
Langeland, når den er fuldt re-
noveret, siger Leif Christiansen.

Når man allierer sig med TTS 
ApS, kan man være sikker på at 
skulle samarbejde med en ræk-
ke håndværkere, der er kvalifi-
cerede på alle områder.

Udover at gennemgå rele-
vant efteruddannelse, klædes 

TTS-medarbejderne også på til 
en mere grøn fremtid.

- Der er i dag stort fokus på bæ-
redygtighed, og her er vi så småt 
i gang med at forberede os til 
den kommende tid, hvor der vil 
komme krav fra såvel bygherrer 

som de udbydende parter til bæ-
redygtigt byggeri. Ledelsen og 
formændene i TTS er tilmeldt 
kurser for at være på forkant og 
efterfølgende kunne implemen-
tere bæredygtigt byggeri i virk-
somheden og hos medarbejder-
ne, fastslår Leif Christiansen. 
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Som ErhvervFyn tidligere har 
kunnet berette, så har NYBORG 
EL ApS i de senere år været inde 
i en rivende udvikling.

Siden Rene Christiansen og 
Bjarke Jensen 1. maj 2019 købte 
sig ind i det velrenommerede in-
stallationsfirma har der løbende 
været tilgang af nye professio-
nelle medarbejdere, således at 
firmaet i dag er oppe at tælle 50 
ansatte.

NYBORG EL ApS kan karak-
teriseres som en mellemstor 
installationsvirksomhed med 
geografisk udgangspunkt i det 
østfynske med udgangspunkt i 
Nyborg, Rynkeby samt Lange-
skov-Ullerslev. Opgaverne der 
arbejdes med er mangeartede 
og kunderne ligeså.

- Det er hele vejen rundt. Of-
fentlige institutioner, private og 
virksomheder. Og vi arbejder 
med alt lige fra opstilling af lade 
standere til el-løsninger i bade-
værelser, køkkener, drivhuse og 
udvendig belysning. Ingen op-
gaver er for små for os og skulle 
der være nogle småting, det kan 
være svært at klare for en ældre 

medborger eller en enlig, så gi-
ver også gerne en hånd med der. 
Vi går meget op i at kunne levere 
et højt niveau af service, hvilket 
altid har været en af firmaets 
stærke sider, understreger Bjar-
ke Jensen.

Han oplyser samtidig at et af de 
steder, hvor der skal løses flere 
opgaver i øjeblikket, er på de 
fynske campingpladser. Blandt 
andre har Nyborg El netop af-
sluttet et større job på en af fyens 
mest populære campingplad-
ser, nemlig Grønnehave Strand 
Camping.

En velrennomeret camping-
plads, der er omgivet af skov, 
mose, mark og strand, og som er 
placeret direkte ud til Storebælt 
med fantastisk udsigt til broen 
og bæltet. Campingpladsen rå-
der over 11 hytter i tre forskellige 
kategorier – alle med udsigt til 
Storebælt – en stor og hyggelig 
teltplads og ca. 180 strømplad-
ser, hvoraf langt størstedelen 
har udsigt til Storebælt.

- Ja, vi har lige haft en større op-
gave på denne populære cam-
pingplads, hvor vi blandt andet 
har sørget for klargøringen af 
diverse elinstallationer. Nu nær-
mer vi os jo så småt campingsæ-
sonen, hvilket betyder flere op-
gaver på campingpladserne for 
os, siger Bjarke Jensen.

NYBORG EL ApS tæller også en 
automationsafdeling, hvor med-

arbejderne blandt andet har stor 
indsigt i den nyeste robottekno-
logi, el-teori og automation. 
- Vores automationsteknikeren 
kan udvikle innovative og fleksi-
ble løsninger, der kan optimere
produktionen inden for forskel-
lige dele af industrien. Også i 
den afdeling har vi oplevet en 
stor fremgang, understreger 
Bjarke Jensen. 

NYBORG EL ApS stedet hvor 
service er en selvfølge
Nyborg-virksomheden, der lægger stor vægt på 
professionalisme og udpræget kundeservice, har 
endnu en gang udvidet antallet af medarbejdere.

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95  |  e: mail@nyborg-el.dk  
www.nyborg-el.dk
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Beovision Eclipse kombinerer  
OLED 4K-billeder med verdens  
bedste TV-lyd. En perfekt  
symbiose pakket ind i et stilfuldt  
design, hvor intet er overladt til 
tilfældighederne.

Køb Beovision Eclipse 55”  
fra 1.724 kr. pr. md. i 36 mdr.**

Hør mere hos  
Bang & Olufsen Odense.

FÅ OP  T I L  1 1 .000 K R .  
FOR  DIT  GAM LE  TV  
UAN S E T  MÆ R K E  
VED KØB AF  
B EOVI S ION ECLI P S E*

** Kampagnen gælder indtil d. 10. april 2022 i Bang & Olufsen butikker. Kun ét TV i bytte pr. kunde. Tilbuddet kan ikke overføres til 
kontantrabat eller kombineres med andre kampagnetilbud. Beovision Eclipse 55” inkl. stoffront & Beoremote One og ekskl. beslag  
eller stand – Vejl. pris fra 69.550 kr. Trade-in rabat 7.500 kr. Beovision Eclipse 65” inkl. stoffront & Beoremote One og ekskl. beslag  
eller stand – Vejl. pris fra 83.300 kr. Trade-in rabat 11.000 kr.

** Beovison Eclipse 55” inkl. stoffront & BeoRemote One og ekskl. beslag eller stand. Vi tilbyder rentefri finansiering i samarbejde  
med Sparxpres. Vejledende pris fratrukket trade-in rabat (7.500 kr.) 62.050 kr. Kreditkøb fordelt over 36 mdr. 1.724 kr. pr. md. Samlet 
beløb der skal betales 62.050 kr. ÅOP 0,0%. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres. Lånet kræver positiv kreditværdighedsvurdering.  
Der er fortrydelsesret.

BANG & OLUFSEN ODENSE
FLAKHAVEN 1 .  5000 ODENSE C . TLF 66 14 19 12 . WWW.DREWSENS .COM

ERHVERV FYN · NR. 2 2022    9



Hedevejen 33, 5932 Humble · Tlf.: 70 90 70 80
info@brolokkeherregard.dk · www.brolokkeherregard.dk

Den kendte, velrenommerede 
og fredede Broløkke Herregård 
på Langeland gennemgår i øje-
blikket en omfattende moderni-
sering, der kommer til at få stor 
betydning for stedets mange 
gæster.

- Ja, vi er ved at indrette 13 fe-
rielejligheder, der skal være en 
eventhal til konferencer, møder 
og fester. Vi vil også etablere et 
mikrobryggeri og en gårdbutik, 
og indgangspartiet vil blive til-
ført en portbygning og en bro 
samt en lille sø, så det vil ligne 
en voldgrav, når man kommer til 
stedet, fortæller direktør Torben 
Haurum, der skal drive virksom-
heden sammen med sin hustru 
Karen Haurum.

Allerede den 14. april åbner her-
regården igen op for sin gour-
met-restaurant og 32 hotelvæ-
relser.  En del af hotellet vil dog 
fortsat være under ombygning i 
en periode efter åbningen.

- Om kort tid bliver vi tilknyttet 
Dinnerbooking, og så glæder vi 
os til at modtage såvel nye som 
gamle gæster, Vores køkken er 
præget af klassisk håndværk, 
rustikt med et touch af det mo-
derne køkken. Vi tager naturens 
spisekammer ind, og bruger lo-
kale råvarer, siger Torben Hau-
rum.

På sigt er det også planen, at Bro-
løkke Herregård skal indeholde 
et moderne aktivitetscenter.
 
- Her vil blive mulighed for pad-
deltennis, spil på multibane, 
naturlegeplads og ikke mindst 
glæder vi os til at præsentere 
mange former for spa og well-
ness i vores nybyggede spa-hus. 
Vi regner med at disse aktivite-
ter vil være tilgængelige i starten 
af 2024, oplyser Torben Hau-
rum. 

Fredet herregård i
storstilet modernisering
Ferielejligheder, mikrobryggeri og aktivitetscenter 
er blot nogle af de tiltag, der fremover vil møde 
Broløkke Herregårds gæster – stedet genåbner 
den 14. april.
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Salon Office v/ Shandie Kim Jørgensen
Tvedvej 199 · 5700 Svendborg · Tlf.: 30 46 31 10
shandie@stofanet.dk · www.salonoffice.dk

Når man træder ind ad døren 
hos Salon Office, bliver man 
mødt af erfarne frisører, der vil 
gøre deres bedste for at forkæle 
dig og dit hår. Det er en hyggelig 
salon med en god atmosfære, 
hvor kvalitet og personlig råd-
givning er i højsædet, og hvor 
alle er velkomne. 

Vi bestræber os på at imødekom-
me kundernes behov og ønsker, 
siger Shandie Kim Jørgensen.
Vi er klar med nye ideer, der pas-
ser til den enkelte kunde – og så 
er vi altid smilende og service-
minded.

I øjeblikket er Maja Ringmann 
Baagøe frisørelev i salonen, og 
hun kan se frem til at blive ud-
lært den 31. maj, - og det skal 
selvfølgelig fejres. Salonen mar-
kerer det ved at give 15 % rabat i 

hele maj måned til farve- og per-
manent behandlinger. Samtidig 
er der rabat på styling og hårple-
jeprodukter - køber man to, får 
man den tredje gratis.

I Salon Office tænker de også på 
miljøet og bruger kun økologi-
ske produkter. Brandet Oway er 
et af verdens førende på marke-
det indenfor professionel øko-
logisk hårfarve, pleje og styling.

Salon Office er mere end en fri-
sørsalon, - det er også et koncept 
med et godt frisørfællesskab. 
Her søger Salon Office nu en 
eller to uddannede frisører, der 
brænder for deres fag og sætter 
den personlige betjening højt. 

Du er ikke bundet op på økono-
miske omkostninger, men inve-
sterer med dig selv. Vi forventer, 

at du har en bestående kunde-
kreds og vil arbejde flere dage 
om ugen.
Er du den modige og udadvend-
te frisør, har du lyst til den bed-
ste arbejdsplads og er 100 % de-
dikeret til kunden, - så er dette 
nok noget for dig.

- Konceptet er lidt anderledes, 
da råd og vejledning prioriteres 
højere end omsætning, lyder det 
fra Shandie Kim Jørgensen. Det 
betyder naturligvis, at vi stiller 
krav til såvel faglige som person-
lige kvalifikationer. Men vi tilby-
der Danmarks bedste og sødeste 
kunder – de mest trofaste og 
loyale kunder du kunne ønske 
dig. Vores kunder kommer for 
den nære personlige betjening.

Salon Office er en dejlig stor, 
hyggelig og luftig frisørsalon. 

Det er meningen, at salonen skal 
have max 3-4 frisører i alt.  Så går 
du med drømmen om at blive 
selvstændig, men kun vil have 
med det sjove at gøre, - så er det-
te lige muligheden for dig og jeg 
glæder mig til at høre fra dig. 

Du kommer til at arbejde selv-
stændigt og styre din egen tid, så 
det passer dig og dit familieliv. 
Din husleje vil afhænge af din 
omsætning, - og sammen finder 
vi frem til den bedste løsning for 
alle parter, når vi sætter os for 
at skrive vores samarbejdskon-
trakt.

Salon Office er på vej mod sit 10-
års jubilæum, der kan fejres den 
4. januar 2023. 

God atmosfære 
i frisørsalonen
Salon Office er også et godt frisørfællesskab.
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Står man og skal have løst en al-
mindelig maleropgave eller en 
specialopgave, så kan man ro-
ligt henvende sig til Svendborg 
Malerfirma, der har mange års 
erfaring og ekspertise i at løse 
alle slags opgaver indenfor det 
gamle fag. Det såvel små som 
store opgaver for såvel private 
som erhverv.

- Jeg har været selvstændig siden 
1999 og her i det sydfynske siden 
2013, fortæller Søren Brøndum. 
Vi har haft travlt og har det sta-
dig. Det både med faste kunder 
og nye, der kommer til. Vi pas-
ser værelserne på Den Frie Læ-
rerskole ved til og fraflytninger 
samt almindeligt vedligehold 
som også mindre vedligehold 
for kommunen.

Svendborg Malerfirma har man-
ge privatkunder, der også udover 
almindeligt vedligehold får lavet 
spartling med indfarvet spartel-
masse, tapetsering og fotostater 
samt renovering af gamle døre.

- Jeg har haft meget med re-
novering af kirker og slotte fra 
min tid, hvor jeg stod i lære, så 
jeg kender de gamle teknikker 
til bunds. Opgaver af den slags 
er altid spændende og udfor-
drende for at opnå det optimale 
resultat.

Svendborg Malerfirma er også 
opmærksom på miljøet, og har 
netop udskiftet sin arbejdsbil til 
en ren elbil, - og bruger i øvrigt 
så miljøvenlige produkter som 
muligt.

- Vi skal være med så godt som 
muligt som håndværker for at 
gøre noget for miljøet. Når vej-
ret er til det om sommeren, så 

forgår min bykørsel med min 
el-ladcykel, og det er både godt 
for miljøet og også for mig selv, 
der får ekstra motion. 

Maler der kan 
fagets finesser
Svendborg Malerfirma er en erfaren partner også 
til opgaver der kræver fagets gamle teknikker.

Åbyskovvej 15, 5881 Skaarup · Tlf.: 23 61 38 29, 
sb@svendborg-malerfirma.dk · www.svendborg-malerfirma.dkSVENDBORG MALERFIRMA

36 Ugeavisen svendborg Tirsdag 19. november 2019

Svendborg: Nikita Trøjborg 
Büchert, der er frisørelev i Art 
of Hair Intercoiffure, Ting-
husgade i Svendborg, har i to 
dage klippet, farvet og stylet 
modeller til sin svendeprø-
ve på Frisørskolen i Odense. 
Det har hun gjort så godt, at 
hun nu har bestået sin sven-
deprøve med en bronzeme-
dalje.

I fire år har Nikita Trøjborg 

Büchert været elev hos Helle 
Baumann Jensen i salonen, 
hvor hun fortsætter som fri-
sørassistent. I den forbindel-
se forklarer Helle Baumann 
Jensen i en pressemeddelel-
se.

- Man smider ikke guld på 
gaden, og jeg er meget stolt 
over Nikitas flotte resultat./
exp

Bronze til lokal frisørelev

Her ses Nikita Trøjborg Büchert (til højre) sammen med en af 
sine modeller. PR-foto

Svendborg: Guldsmed Lau-
ridsen i Møllergade i Svend-
borg har investeret i en om-
bygning af en del af forretnin-
gen. Det er en helt ny shop in 
shop, altså en ny afdeling af 
Ole Lynggaard Copenhagen, 
hvor der vises nogle af Dan-

marks mest eksklusive smyk-
ker i guld og i sølv.

Ole Lynggaard Copenha-
gen har cirka 50 guldsmede 
siddende i deres værksted 
Hellerup. Man sælger deres 
smykker over det meste af 
verden, men kun få udvalgte 

guldsmede og juvelerforret-
ninger i Danmark forhand-
ler deres brand. På Fyn kun i 
Odense og i Svendborg.

- Vi er meget stolte af re-
sultatet, fortæller indehaver 
Jens Christian Møller i en 
pressemeddelelse.

Han er tredje generation 
af forretningen, der her i no-
vember havde 113 års forret-
ningsjubilæum og dermed er 
én af Svendborgs ældste for-
retninger. /exp

Ny indretning hos guldsmeden

 Indehaver Jens Christian Møller er tilfreds med indretningen af guldsmedeforretningen. PR foto

   

buTiksliv

Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en

positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye

tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder

– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03

Odense C Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66

Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

Lad Dennis gå på jagt efter 
positive overraskelser og mulige 
besparelser i din økonomi. 
Book et møde på 63 10 15 41.

Overvejer 
du at skifte 
bank?

Få et uforpligtende 
økonomitjek

Spar Nord Svendborg  |  Sankt Nicolai Gade 1A

Vi glæder os til at se jerKom og smag øl og oste
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Nordre Ringvej 24, 5700 Svendborg · Tlf.: 44 54 17 30
svendborg@bygma.dk · www.bygma.dkSVENDBORG

- Der er fuld gang i vores byggeri 
og samtidig er der nu fuldt blus 
på vores salgskontor, som gik 
i luften den 1.januar i år. Vi har 
foreløbig ansat seks nye medar-
bejdere, hvoraf halvdelen er fra 
lokalområdet. Så alt kører fuld-
stændigt efter planen, og vi glæ-
der os over stor travlhed.

Bygmas nye salgskontor der, 
indtil byggeriet er færdigt, er 
placeret på Løvholmen 4, Svend-
borg.

Som ErhvervFyn tidligere har 
skrevet, så er Bygma i øjeblikket 

ved at opføre en DGNB-certifi-
ceret tømmerhandel på 7000 
kvadratmeter med en overdæk-
ning på ikke mindre end 1500 
kvadratmeter.

Den nye forretning kommer til 
at bestå af en håndværkerbu-
tik og drive-in-hal med et stort 
overdækket areal imellem. Det 
bliver også en trælast med eget 
logistikcenter og derfor flere 
bulk haller. Byggeriet forventes 
færdig i starten af 2023.

- I Bygma lægger vi stor vægt på 
den lokale forankring, og vi glæ-

der os til et tæt samarbejde med 
entreprenører og lokale hånd-
værksmestre i regionen. Vi plan-
lægger at ansætte omkring 25 
lokale medarbejdere i takt med 
at byggeriet skrider frem. Men 
foreløbig er vi altså seks ansatte, 
bl.a. Staffan Petersen, som har 
et stort kendskab til områdets 
håndværkere, tilføjer regionsdi-
rektør Ejnar Andersen.

Bygma har valgt at lægge sin nye 
forretning i Svendborg fordi, der 
er godt gang i byggeriet i om-
rådet, og fordi trælastgiganten 
vurderer, at der er gode mulig-

heder for at blive en del af den 
vækst, der forventes i Svendborg 
og omegn i de kommende år. 

- Og her er adgangen til kvali-
tetsmaterialer og kvalificeret 
vejledning essentiel for alle par-
ter i en byggeproces. Med vores 
professionelle tømmerhandel 
og velfungerende logistikcenter 
kan vi nå ud til håndværkskun-
der på hele Sydfyn. Og så passer 
vores forretning her i Svendborg 
i øvrigt perfekt ind i porteføljen 
af de 6 øvrige forretninger, der 
indgår i Bygmas Region Fyn, 
fastslår Ejnar Andersen. 

Bygma har fået 
fodfæste på sydfyn
Mens Bygmas nye tømmerhandel i Svendborg ser dagens lys, så har byggemarkedgigantens 
nyoprettede salgskontor for alvor fået gang i kedlerne.
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Det er 22 år siden, at Charlotte 
Caspersen startede CKC Strik 
på St. Byhavevej i Svendborg, 
og man fristes næsten til at kal-
de det for ”en hjemmestrikket 
succes”, for det er gået godt gen-
nem alle årene. Og lige nu er der 
travlt i strikbutikken som aldrig 
før, hvilket kan relateres til coro-
nakrisen. 

– Vi har fået rigtig mange nye 
kunder, herunder mange yngre, 
som under coronakrisen fandt 
en modvægt til alle de begræns-
ninger, som krisen medførte. 

Interessen er bestemt ikke for-
svundet, og mange finder også 
ud af, at man kommer i ro med 
sig selv, når man strikker, poin-
terer Charlotte Caspersen. 

Hun fortæller videre, at tilgan-
gen af nye kunder består af såvel 
mindre som mere erfarne strik-
kere og også helt nytilkomne i 
faget. Og Charlotte Caspersen 
kan tilføje, at der blandt de sid-
ste også er mange mænd.

Fordelen ved en  
personlig butik
Hos CKC Stik kan man finde garn 
i alle prisklasser, hvad enten det 
er til strikning eller hækling. Og 
god service vægtes højt.

– I modsætning til at handle 
på nettet får kunderne, når de 
handler hos os, altid den nød-
vendige vejledning. Og vi er 
altid parate til at inspirere og 
hjælpe vores kunder, hvis de 
får problemer med noget, siger 
Charlotte Caspersen.

Butikken er endvidere vært for 
en række strikcaféer hen over 
året, ligesom butikken har et 
pænt udvalg af strikmodeller, 
der laves af butikkens 16 strik-
kedamer. 

– Vi følger moden, og man kan 
altid finde god inspiration i bu-
tikken, siger Charlotte Casper-
sen. 

Godt med gang i 
garn og pinde
Hos CKC Strik er man kommet mere end godt gen-
nem coroanakrisen. Og lige nu er der travlt som 
aldrig før i butikken på St. Byhavevei Svendborg, 
hvor der hele tiden kommer nye kunder til.

CKC Strik · St. Byhavevej 43, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 29 99 – 22 19 10 21
charlotte@ckcstrik.dk · www.ckcstrik.dk

Charlotte Caspersen, 
indehaver af CKC Strik i Svendborg.

til at ramme markedsprisen. Det 
er for os ligegyldigt, at vi ligger 
i Svendborg, for vores kunder 
følger os, og de kommer fra hele 
verden. Selvom vore auktioner 
fysisk foregår på adressen Tved 
Grønnevej, så følger mange auk-
tionerne gennem live stream, 
hvor de har mulighed for at byde 
fra.

Svendborg Auktionerne skifter 
mellem to typer af auktioner, 

som begge in-
deholder mel-
lem 800-1000 
katalognumre 
ad gangen. Det 
er auktion med 
Design, Kunst 
& Antikaukti-
on samt Indbo, 
Retro & Vinta-
geauktion, og 
sidstnævnte bliver næste gang 
afviklet den 27. marts samt den 
24. april, hvor der vil være noget 
for enhver smag. Det er en aukti-
on med en stor palette, der dæk-

ker hele markedet af bedre ind-
bo og andre effekter. Svendborg 
Auktionerne afvikler dødsboer, 
konkursboer samt foretager 
vurderinger af indbo. 

Internationalt 
sydfynsk 
auktionshus
Svendborg Auktionerne trækker købere 
fra hele verden.

Tved Grønnevej 4B, 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 22 31
mail@svendborg-auktionerne.dk · www.svendborg-auktionerne.dk

Som et af de sidste få store aukti-
onshuse i Danmark, så er Svend-
borg Auktionerne med over 50 
års erfaring en af de store spille-
re på markedet, og er et velren-
ommeret auktionshus hos kø-
berne både herhjemme og ude 
rundt i verden.

- Vi er det bedste auktionshus 
på Fyn, - et internationalt auk-
tionshus, og vi dækker hele ver-
den, siger Martin B. Nielsen. Vi 
har blandt andet solgt canadisk 
kunst til Canada samt kinesisk 
til Kina, og jeg synes, at vi er gode 
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Kvickly Svendborg Storcenter
Vestergade 167F, 5700 Svendborg · Tlf.: 63 21 75 00
06300@coop.dk · Følg Kvickly Svendborg Storcenter på Facebook

Torben Astrup lægger ikke skjul 
på, at han har fået indfriet sine 
forventninger, efter han i sep-
tember 2019 tiltrådte stillingen 
som varehuschef i Kvickly i 
Svendborg Storcenter. 

- Det har altid været min drøm-
mebutik, da den har et stort po-
tentiale og nogle flotte rammer. 
Og idet vi hele tiden oplever 
stigende tal, så er jeg absolut til-
freds, fortæller Torben Astrup.
Det er blandt andet i butikkens 
bagerafdeling, at tallene er i 
vækst.

- Vores bagerafdeling har i dag 
en årlig omsætning på 10 mil-
lioner kroner, og det skyldes 
en dygtig og engageret bager-
mester og hans folk, som ikke 
går på kompromis med kvalitet 
og de gode traditioner for godt 
brød. Og så synes jeg selv, at vi 
har et meget flot og indbyden-
de bagerudsalg, siger Torben 
Astrup.

2000 kagemænd
Det er Dennis Kvistlund, som 
igennem 10 år har været bager-
mester i bageriet, og han supple-
res ved ovnene af tre svende og 
to lærlinge.

- Vi laver næsten alt vores brød 
og kager helt fra bunden af, og 
vi forsøger hele tiden at gøre os 
bedre, og derfor lytter vi til vores 
kunder og følger med trenden, 
fortæller Dennis Kvistlund.

Rugbrødene er populære, lige-
så Meyers brød, der både bages 
som boller og hele brød, og som 
giver en helt unik smagsoplevel-
se. Om sidstnævnte siger Dennis 
Kvistlund: 

- Det er til de kunder, der ønsker 
det bedste af det bedste, men vi 
har selvfølgelig mange andre va-
rianter af godt brød, hvor der er 
noget for enhver smag.

Også på kagesiden er der man-
ge forskellige ting. Og specielt 
under coronakrisen har man 
kunnet mærke, at folk har for-
sødet tilværelsen lidt ekstra. 
Kagemændene, der er et hit til 
fødselsdage og lignende, er der 
også bud efter. 

- Vi sælger hele 2000 kage-
mænd i løbet af et år, siger Den-
nis Kvistlund.

Dygtige lærlinge
Med en så stor omsætning, som 

bageriet genererer, siger det sig 
selv, at der er travlt i bageriet, 
som udover leverancer til flere 
brødudsalg i byen også tilbyder 
firmaordninger.

Men der bliver ikke gået på kom-
promis med, at det skal være en 
god arbejdsplads, hvor der er tid 
til at lære og hele tiden blive dyg-
tigere. Det er bageriets lærlinge 
et bevis på. 

- Alle vores lærlinge har igen-
nem mange år scoret de højeste 
karakterer og udmærkelser ved 
deres svendeprøver, og så må vi 
jo have gjort vores arbejde godt, 
siger Dennis Kvistlund med en 
vis stolthed i stemmen.

Brødudsalget beskæftiger 10 
medarbejdere, dertil kommer 
fire medarbejdere i pakkeriet, 
som arbejder i flexjob.

- Vi har et socialt ansvar og vil 
gerne være med til at hjælpe folk 
videre. I det hele taget ønsker 
vi, at Kvickly i Svendborg Stor-
center skal være en attraktiv ar-
bejdsplads, understreger Torben 
Astrup.

Kvickly har pt. 100 fastansatte 
medarbejdere, der er fordelt ud 
over butikkens øvrige afdelin-
ger. 

Kvickly brænder 
for det gode brød
Kvickly i Svendborg Storcenter er et af kædens 
absolutte flagskibe. Det skyldes ikke mindst 
bagerafdelingen, hvor der både er gang i de 
stolte håndværkstraditioner og omsætning.

Dennis Kvistlund er på 10. 
år den, der styrer bageriet i 

storcentrets Kvickly.

Torben Astrup har siden 2019 været 
varehuschef i Kvickly i Svendborg Storcenter.
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Der skal ske noget nyt i påsken 
i dagene den 14. til 18. april hos 
NK Biler, hvir der bliver nok at 
se på for de besøgende. Det er et 
Åbent Hus arrangement, hvor 
der blandt andet bliver mulig-
hed for at komme og sparke 
dæk, samt se nogle af de flotte 
udstillede biler.

- Der skal være påskehygge, si-
ger De hos NK Biler, udover at 
der bliver noget at se på, så kan 
man også komme og få efter-
set sin veteranbil. Det bliver et 
specialarrangement, hvor vi til-
byder noget for enhver, så man 

kan roligt lægge vejen forbi her 
hos os, selvom man ikke har en 
veteranbil.

NK Biler er både autoværksted 
og bilforhandler med køb, salg 
og bytte af biler.

- Vi har biler ligefra 60érne og op 
til de nyere biler vi ser i dag. Vi 
sætter en stor lid til at restaurere 
klassiske bi-
ler og få dem 
til at frem-
stå som nye 
igen.

På autoværkstedet, der service-
rer alle bilmærker, har de specia-
le i reparation af motorer, manu-
elle- og automatiske gearkasser 
samt fejlfinding og reparation af 
elektronik.

NK Biler er et selvstændigt bil-
hus, men er medlem af Dansk 
Bilbrancheråd - DBR. 

 Kom og 
spark dæk
NK Biler gør klar til stort 
åbent hus i påsken.

NK Biler ApS · Porthusvej 129, 5700 Svendborg
Tlf.: 23 69 59 46 · Værkstedet tlf.: 32 11 16 96
nkbiler@gmail.com · www.nkbiler.dk 
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Ole Rømers Vej 61, 5700 Svendborg · Tlf.: 62 22 44 90
x-perten@mail.dk · www.farve-xperten.dk

Silkecement, der er et helt sær-
ligt produkt, som får stil, kvalitet 
og praktik til at gå op i en højere 
enhed, er nu også at finde hos 
den populære farvehandler i 
Svendborg.

Farve X-pertens velrenomme-
rede afdeling i Svendborg er 
nu klar til at præsentere sine 
kunder for et spændende nyt 
produkt. Nemlig den såkaldte 
silkecement. 

- Silkecement er et helt særligt 
produkt, som får stil, kvalitet og 

praktik til at gå op i en højere en-
hed. Med sin fine cementmasse 
skabes det nordiske look med 
sit rå og betonlignende udtryk, 
men efterlader en lækker og 
behagelig overflade, fortæller 
indehaver Kim Hofmann og til-
føjer:
- Og så skal det selvfølgelig også 
nævnes - nu hvor sejlersæsonen 
for alvor er ved at komme i gang,
at vi tilbyder Hempels totale 
program med lystbådsmaling 
samt plejeprodukter. Sejlerne 
kan trygt komme til os nu, for vi 
er klar til at rådgive i alt omkring 

bådpleje, understreger Kim Hof-
mann.

Farve X-perten i Svendborg er en 
uafhængig farvehandel, der ikke 
er bundet af et fast sortiment el-
ler bestemte leverandører.

- Og det er grunden til, at vi altid 
kan bestille de bedste produkter 
hjem til vores kunder. Derud-
over har vi mange special-ma-
linger på hylderne, der kan hjæl-
pe kunderne med selv de mest 
besværlige projekter, oplyser 
Kim Hofmann.

Farve X-perten er også med i den 
såkaldte Botex-kæde, der er en 
kæde af forretninger, der har 
specialiseret sig i gardiner og 
boligtekstiler.

- Når vores kunder skal have nye 
gardiner eller markiser, kommer 
vi hjem til dem – både for at måle 
op og for at rådgive dem om far-
ver, strukturer, faconer og funkti-
oner. Og naturligvis for at give et 
tilbud, fortæller Kim Hofmann. 

Spændende 
nyhed i 
farve X-perten

Silkecement, der er et helt særligt produkt, som får stil, kvalitet og praktik til at gå op i en 
højere enhed, er nu også at finde hos den populære farvehandler i Svendborg.
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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…

Er man på kig efter en lokalkendt 
og velrennomeret virksomhed, 
der kan klare alt inden for asfal-
tering og entreprenør-arbejde, 
så kan det så klart anbefales at 
tage kontakt til Entreprenør Pe-
ter Mortensen.

- Det gode vejr har gjort sit ind-
tog, og så er det en perfekt tid 
for os at udføre de forskellige 
asfalteringsopgaver. Og uanset 
om man er privat, virksomhed 
eller boligforening, så er det en 
god ide at tage kontakt til os nu, 
hvis man vil have udført et as-
falteringsjob, siger indehaveren 

Peter Mortensen, der i øvrigt 
startede sit firma for 15 år siden.

Udover asfaltarbejde tilbyder 
virksomheden eksempelvis 
også vognmandskørsel, kloak-
arbejder, udlejning af containe-
re og rørlægning.

Entreprenør Peter Mortensens 
folk har stor erfaring med at løse 
diverse specialopgaver.

- Alle mine medarbejdere har 
mange års entreprenør-erfaring 
og er derfor vant til at løse alle 
typer opgaver. De er alle fagud-
dannede inden for deres felt og 
tager gerne imod udfordringer. 

Ligesom de altid er klar til at give 
professionel rådgivning. Der er 
gang i hjulene hos Entreprenør 
Peter Mortensen, som står og 
mangler en lastbilchauffør til 
kørsel med kran og container. 

Med det gode 
vejr kommer 
hårdt arbejde
Entreprenør Peter Mortensen og hans fem 
professionelle medarbejdere går travl tid i møde 
med flere asfalterings – og entreprenør-opgaver.

Nyborgvej 514, 5881 Skårup Fyn · Tlf.:  40 21 71 63
PM@kloakmester-peter.dk · www.entreprenoer-fyn.dk

Autohuset v/ Frede West
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Står man og skal have sikret sin 
bolig eller bygning mod den me-
gen vand, der i stigende grad op-
leves, så kan man trygt henven-
de sig til Stormflodssikring ApS, 
der har mange års erfaring og 
ekspertise til at løse problemet.

- Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
om vores mange spændende 
aktiviteter, siger Kenneth Jør-
gensen, der overtog firmaet i 
slutningen af juni 2021. Vores 
landsdækkende kundekreds be-
står både af private, virksomhe-
der og offentlige institutioner, 

som vi bistår og hvor vi monte-
rer specialudviklede barrierer 
mod oversvømmelse og sky-
brudsikring. Det sker bla. ved 
specialfremstillede elementer, 
der fæstnes til nogle 100 % tæt 
fugede vægstolper, som vi vare-
tager monteringen af.

Stormflodssikring ApS er et 
kvalitetsbevidst firma, der siden 
2008 har beskyttet bygninger på 
tværs af Danmark mod storm-
flod og skybrud. I dag er de det 
mest erfarne firma på markedet, 
og de har aldrig haft en vandska-
de grundet svigtende barrierer, 
hvilket de kan tilskrive deres se-
riøsitet og gode produkter.

- Vi har et stort udvalg af skot, 
barrierer, mobiledæmninger 

samt vandtætte døre og vand-
tætte vinduer til beskyttelse 
af bygninger og områder mod 
oversvømmelser fra skybrud og 
stormflod.

Vi sælger og monterer stærke 
seriøse løsninger til erhvervs-
drivende, museer, hospitaler, 
universiteter, kommuner, for-
sikringsselskaber, banker og 
private samt udstyr til beredska-
berne. 

Stor og stigende interesse 
for stormflodssikring
Stormflodssikring ApS er en stærk partner når det gælder  
løsninger til skybrudssikring og stormflodssikring.

Stormflodssikring ApS · Bjerrebyvej 80, 5700 Svendborg, 
Tlf.: 25 73 97 51 · kontakt@stormflodssikring.dk
www.stormflodssikring.dk

For 36 år siden slog Frede West 
dørene op til det i dag velreno-
mmerede Autohuset v/ Frede 
West, og der er sket meget siden 
den gang. I dag er det et topmo-
derne værksted med moderne 
testudstyr til at fejlfinde på bi-
lerne, og er også et AutoPartner 
værksted. Det hele vokset fra 
starten i 1986 med 250m2 til i 
dag 950m2, der udover værk-
sted også består af en flot bilud-
stilling, som dog er lejet ud til 
andet formål.

- Vi har et fuldt moderne værk-
sted med op til 10 biler ad gan-
gen, siger Frede West. Vi ser-
vicerer alle bilmærker mekanisk 

og elektronisk, og har det nyeste 
udstyr til at teste alle biler. Vi 
har også eget opretterværksted. 
Vi laver forsikringsskader med 
alt hvad der hører til som vi også 
har aftaler med flere firmaer, 
hvor vi servicerer deres firma-
biler.

- Vores personale bliver hele 
tiden uddannet i det sidste nye 
inden for den nyeste teknik på 
alle biler, og i denne tide er det 
meget hybrid og el 
biler der bliver ud-
dannet i.

- Hos Autohuset har 
vi også dæk center, 

hvor vi kan levere dæk i alle fa-
brikater til virkelige skarpe pri-
ser. Vi har de mest avancerede 
dæk maskiner samt helt ny sty-
retøjs udmåling.

Autohuset har også bilsalg af 
brugtbiler med speciale i VW, 
Seat, Audi & Skoda, - samt sæl-
ger også en del nye biler efter 
bestilling fra kunder. 

Kendt autohus 
holder hjulene i 
gang på køretøjet
Autohuset v/ Frede West er et topmoderne auto-
værksted der kan servicere alle bilmærker.

Rytterhaven 6, 5700 Svendborg · Tlf.: 62 22 29 40 / 40 59 29 41 
autohuset@fwest.dk · www.autohuset-svendborg.dkAutohuset v/ Frede West
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NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

VejenBrørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as
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03TillægSøndag 2. februar 2020

Ryttermarken 12, Svendborg 

Mandag: 10-16. Fredag: 10-14.30 

Ring på 31 77 92 15

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

VINDUER & DØRE

Besøg
Fyns

størst
e

Idealc
ombi

show
room

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED
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Efter at have arbejdet på et nyt 
produkt til rensning er vi nu klar 
til at lancere disse unikke anlæg. 
Skabene kan bruges på pleje-
hjem, i Børnehaver, på maskin-
fabrikker og Spildevands anlæg 
for at nævne nogle stykker.

Ozon-skabene bygges på bestil-
ling og efter kundens ønsker 
fortæller direktør og indehaver, 
Jesper Albrektsen, der oprinde-
ligt er uddannet maskinmester.

JA WATERTECHNIK A/S ud-
vikler miljøvenligt udstyr i høj 
kvalitet indenfor tank- og vand- 
rensning samt vandhydrauliske 
produkter.

- Vi designer, udvikler og pro-
ducerer UV-anlæg, tankrensere, 
højtrykspumper, lynkoblinger, 
cylindre og ventiler samt sty-
ringer for vores produkter. Både 
som PLC og relæstyringer, siger 
Jesper Albrektsen og tilføjer:

- Og så skal det nævnes, at vi 
virksomheden lægger stort vægt 
på kvalitets-arbejde og god per-
sonlig kundeservice. 

Spændende
nyhed fra JA 
WATERTECHNIC A/S
Svendborg-virksomheden er klar med 
sit ”ozon-skab” til rensning af alt fra tøj, 
madrasser, puder og til håndværktøj etc.

OZON ANLÆG
Decinficering og fjernelse af dårlig lugt

JA WATERTECHNIC A/S 
Porthusvej 107A · 5700 Svendborg · Tlf.: (+45) 47 38 29 39
info@ja-as.dk · www.jawatertechnic.dk

UVC LUFTRENSER
Decinficering og fjernelse af bakterier i luft

Når man besøger multihuset 
Arena Østfyn, så er der mulig-
hed for at gøre flere gode hand-
ler. Det er en flergrenet virksom-
hed med både sæsonbetonet 
havecenter som også udover 
almindeligt bilsalg har reser-
vedelslager til amerikanerbiler 
samt også ældre og nye ameri-
kanerbiler.
Henrik Nielsen står bag Arena 
Østfyn, som han stiftede i 2020, 
og som er blevet godt modtaget 
af kunderne. 

- Vi forventer at åbne op for ha-
vecenteret i påsken, hvor man-

ge traditionelt er godt i gang 
med deres haver, siger Henrik 
Nielsen. Havecenteret vil så 
holde åbent hele sæsonen og 
frem til efter sommerferien. Vi 
vil have alt i krukker, blomster 
og planter, der kan leveres fra 
leverandørerne. Men om det er 
til havefolk eller nogle, der bare 
ønsker at forny og pynte op på 
terrassen, så kan de finde det her 
– det bliver alt i planter, buske, 
stauder og træer.

Ønsker kunderne nytteplanter, 
- så vil de også kunne finde det 
i havecenteret. Det gælder to-

mater, agurker, jordbærplanter, 
flere salater og porrer samt for-
skellige krydderurter som ikke 
mindst chili.

Som noget nyt kan man nu også 
få træ/epoxy, microcement samt 
planke spise eller sofaborde, 
som kommer fra Cas Wood De-
sign.

- Der er god gang i bilsalget i øje-
blikket, hvor vi sælger flere biler 
hver uge. Vi mærker et stigende 
salg og kan kun være tilfredse, 
og vi har siden start haft om-
kring 35-40 biler stående. Det er 

biler af forskellige mærker lige 
fra de små økonomiske til de 
større som blandt andet Cadil-
lac. Så det er biler i prisklassen 
fra 20 – 100.000 kr. som vi har.
 
Gennem websiden www.hen-
rikusa.com, som er Danmarks 
største webshop med alt i reser-
vedele til amerikanske biler, er i 
alt seks medarbejdere beskæfti-
get. Det er alt i reservedele til bi-
ler og både lige fra årgang 1909 
og frem til årgang 2020. 

Gør klar til det gode forår
Arena Østfyn ser frem til en god sæson i havecenteret

Nyborgvej 11A, 5853 Ørbæk · Tlf.: 60 89 48 73 · 
henrik@henrikusa.com · www.arenaoestfyn.dk · www.henrikusa.comArena Østfyn
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Det er en tydeligt veltilfreds Char-
lotte Franke, der nu kan folde sig 
ud i nye omgivelser på Nyborg-
vej 4 B i Svendborg. Her har hun 
indrettet sig i et grønt univers 
med jordrelaterede og organiske 
farver, og med ikke mindre end 
188 kvadratmeter til rådighed for 
værksted og udstilling.

- Der har været meget at se til 
med flytningen, og så har der jo 
også lige været åbningsrecepti-
on, fortæller Charlotte Fran-
ke, som på 15. år driver sin 
virksomhed, Charlotte Fran-
ke Floradesign, i Svendborg.

Charlotte Franke har speciali-
seret sig i at lave blomsterud-
smykninger til erhverv, events og 
fester, og naturen og dens farver 
er en vigtig inspirationskilde for 
blomsterdesigneren.

I 2020 stod Charlotte Franke for 
en større udsmykning i Rosen-
gårdcentret, men hun slår fast: 
- Ingen opgaver er for små eller 
store.

Serviceaftaler
Charlotte Franke Floradesign er 
ikke en butik, men et værksted, 
hvor Charlotte Franke træffes ef-
ter aftale.

- Primært er det bestillingsop-
gaver, jeg arbejder med, men 
jeg tilbyder også faste serviceaf-
taler inden for erhverv, hvor jeg 
både indretter det grønne miljø 
og vedligeholder det, fortæller 
Charlotte Franke og pointerer: 
- Det er enormt spændende. Jeg 
møder forskellige mennesker og 
miljøer og får lejlighed til at ar-
bejde ud fra mine indtryk.

Charlotte Franke vil nu også bru-
ge mere tid på at afholde works-
hops, som både kan finde sted 
ude i virksomheder eller i kur-

suslokalet på Nyborgvej.

- Jeg har jo masser af plads, og 
derfor er det også muligt for 
dem, der kan bruge det grønne 
miljø i forbindelse med foredrag 
og lignende, at leje sig ind hos 
mig, siger Charlotte Franke. 

Firma i fuldt flor
Charlotte Franke Floradesign er flyttet fra 36 
kvadratmeter i Møllergade til 188 af slagsen på 
Nyborgvej, hvor det kreative arbejde inden for 
blomsterdesign kan få endnu mere frit løb.

Nyborgvej 4 B, 5700 Svendborg · Tlf.: 50 90 75 68
floradesign@charlottefranke.dk · www.charlottefranke.dk 
Følg Charlotte Franke Floradesign på Facebook og Instagram

Charlotte Franke i de nye 
omgivelser på Nyborgvej 1 i Svendborg.

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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� Microcement
� Flisearbejde
� Badeværelse
� Nybyg
� Tilbygning

� Ombygning
� Renovering
� Vandskuring
� Facaderenovering

Tved Mureren udfører alsidigt 
professionelt murerarbejde i 
høj kvalitet – og altid med dig 

som kunde i fokus.
Kontakt mig på: 51 23 85 87

Tved Mureren v. Lars Foged Schødts · Hejlmannsvej 6, 5700 Svendborg
Tlf.: 51 23 85 87 · lars@tved-mureren.dk

� Følg med på Facebook
På Tved Murerens facebook side kan du følge med i 

hverdagens arbejde og få inspiration til nye projekter.
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Blomsterdesigner
i nye rammer
Charlotte Franke, indehaveraf Charlotte
Franke Floradesign, er for nyligt flyttet i
nye rammer vedhavnen i Svendborg. Selv
omhun ingenplanerhar omatåbneen
egentlig butik, giver det nyeogstørre
værkstedfleremuligheder for at invitere
nysgerrige indenfor.

PROFIL

Maja Julskjær
majul@fynskemedier.dk

Dethar været nogle travle da-
ge forblomsterdesignerChar-
lotte Franke. I weekenden
slog hun dørene op til sit nye
værksted vedhavnen i Svend-
borg og fejrede det med ikke
mindre end to receptioner,
ogmandagog tirsdag i denne
uge var hun tilbage som un-
derviser på Kold College.
Charlotte Franke holder

dog af at have en afvekslende
hverdag, der skifter mellem
undervisning og workshops
samt opgaver for virksomhe-

der ogprivate.Huner også en
fast del af holdet bag Odense
Blomsterfestival, der finder
sted hver sommer.
- Jeg laver meget forskel-

ligt, men det er det, der fun-
gerer bedst formig. Det er ik-
ke bare blomster og planter,
men alle de forskellige sam-
menhænge, de indgår i, siger
Charlotte Franke, der bor i
Svendborgmed sinmand.De
har to voksne børn, den ene
er flyttet hjemmefra, og den
anden går på højskole.

Naturen som drivkraft
Charlotte Franke har altid
været glad for naturen og alt
det, der vokser i den. Som
barn var hun meget hos sine

bedsteforældre, som brugte
detmeste af deres tid i haven,
så det var naturligt, at lille
Charlotte var med.
- Samtidig har det ligget i

mig at være kreativ og skabe
noget. Og så er mit element
blevet blomster ognatur, for-
tæller Charlotte Franke.
Som voksen uddannede

hun sig til blomsterdekora-
tør,men det var aldrig drøm-
men om at have en klassisk
blomsterbutik, der drev hen-
de.
- For mig er det naturen

mere end bare blomster. Alle
de forskellige former, farver
og teksturer, der findes. Jeg
har arbejdet med det hele
mit liv, så det er bare blevet
en del af mig. Jeg kunne ikke
forestillemig ikke at haveno-
get med blomster, natur og
planter at gøre, siger Charlot-
te Franke, der også bruger
meget af sin fritid i naturen,
hvorhunbådefinder inspira-
tion og materialer, hun bru-
ger i sine dekorationer.
Hun er ikke bange for at

bruge mere utraditionelle
materialer som visne, kroge-

Ta kontakt med Frank A. Busser,
vi er klar til at hjælpe dig.

Mailadresse: info@frankabusser.dk
Tlf.: 6226 3000 • www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller!

Frank A. busser tilbyder buskørsel i hele landet med
større og mindre grupper med personlig service

• Vi kan stå for at
arrangere hele din
udflugt fra A-B

• Vi kører for jer når I skal
til firmafest, lejrskole,
skitur osv.

• Skal I på udflugt kører
vi jer fra A-B

• Altid serviceminded og
flinke chauffører

• Vi kører både indlands
og udlands turer

• Vi har et bredt udvalg
af busser der passer
til din tur

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

LH Farver Svendborg
Vestergade 40 – 5700 Svendborg

Åben man-fre 9.00-17.30 lørdag 10-13
FRI kundeparkering bag butikken

Vi er din lokale farvehandel, når du skal have nye farver til din bolig.
Vi giver dig gode råd og ekspertvejledning, så du opnår det bedste resultat.

Kig ind i en af vores butikker og bliv inspireret.

-30 %
på Jotun
Tilbuddet er gældende
7 marts -31 marts.

Tilbuddet kan ikke
kombineres med
andre rabatter.

KØB LOKALT
OGMAL I DAG
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Toldbodvej 5, 5700 Svendborg
Tlf.: +45 6221 1700 · Fax +45 6221 9012
booking@hotel-garni.dk · www.hotel-garni.dkHotel Garni

Det faktum, at Svendborg igen-
nem de senere år har udviklet 
sig til en yderst populær turist-
destination, betyder nu, at Hotel 
Garni står overfor en spænden-
de udvidelse.

- Ja, meningen er, at vi inden 
denne sommer vil kunne præ-
sentere vores gæster for 10 nye 
familieværelser og to hotellej-
ligheder til udlejning i længere 
perioder, fortæller Tom Pelle 
Jensen.

Han er direktør på Hotel Svend-
borg, hvis ejer er Halberg Kon-
cernen. Samme koncern ejer 
også Hotel Garni, der er belig-
gende på Toldbodvej ved Svend-
borg Havn.

Tidspunktet helt rigtigt
- Vi råder også over bygningen 
ved siden af Hotel Garni, og det 
er her, vi satser på de nye facilite-
ter. Der er tale om en investering 
på omkring 10 millioner kroner, 
og vi tror på, at det er det helt 
rigtige tidspunkt at gå i gang nu, 
siger Tom Pelle Jensen.

- Turismen er vokset betrag-
teligt de senere år her i Svend-
borg.  Airbnb-markedet er ste-
get, flere og flere bytter huse 
og folk tager på weekendture 
hernede. Arrangementer som 
landsstævne, bridgefestival, 
Hansted Live, Svendfesten og 
meget andet, er medvirkende 
til, at vi er blevet en yderst po-
pulær turistdestination. Hvil-

ket ikke var tilfældet for bare ti 
år siden, uddyber han.

Klar til sommer
Udvidelserne, der selvfølgelig 
er godkendt i plan- og lokal-
samfundsudvalget, forventer 
hoteldirektøren, at han kan 
præsentere for sine gæster alle-
rede denne sommer.

- Hotel Garni er et lavprishotel, 
men jeg kan godt afsløre, at de 
10 nye værelser bliver lidt dyre-
re og større. Nogle af dem bliver 
dobbeltværelser, men tanken 
er ellers at forsøge sig med fa-
milieværelser med plads til tre 
eller fire personer, siger Tom 
Pelle Jensen.

 Hotel Garni på vej med 
spændende nyheder
Svendborghotel udvider med 10 nye familieværelser og to 
hotellejligheder – tiden nu er perfekt, mener hoteldirektør.

Meningen er også, at der skal 
placeres to lejligheder helt oppe 
under loftet i bygningen der i øv-
rigt i tidernes morgen, var Hal-
bergs Tobaksfabrik.

- Det bliver lejligheder for så-
kaldte ”long-stayers”. Lejlig-
hederne vil være møbleret, 
ligesom der vil være adgang til 
køkkenservice hele døgnet, op-
lyser Tom Pelle Jensen. 
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Vindebyørevej 50, 5700 Svendborg · Tlf.:  22 90 31 32
cafeoret@gmail.com · www.øret.dk

Kommer man fra det sydfynske 
og er man interesseret i en spi-
seoplevelse, der både inkluderer 
masser af hygge, et spændende 
køkken og en skøn natur, så kan 
det så klart anbefales at besøge 
restaurant Øret i Tåsinge.

Stedet, der drives af ægteparret, 
Houda og Bjarne Sandahl på 4. 
sæson, åbner igen op for dørene 
fredag den 8. april. 

- Vi glæder os til at kunne betje-
ne såvel nye som gamle gæster. 
Og så glæder vi os naturligvis 
over, at flere af vores stamgæ-
ster har givet udtryk for, at de 
ser frem til, vi åbner igen, siger 
Bjarne Sandahl.

Vælger man en spiseoplevelse i 
Restaurant Øret bliver man ikke 
bare placeret i de smukkeste na-
turomgivelser - man kan også 
være sikker på, at maden altid er 
tilberedt med friske råvarer og 
samtidig har et lokalt islæt.

- Ja, vi får eksempelvis alt vores 
kød fra den lokale slagter, lige-
som alt vores vin bliver indkøbt 
igennem en lokal økologisk 
vinimportør, fortæller Bjarne 
Sandahl. 

Hvis man som gæst studser over, 
at menuen på Tåsinge-restau-
ranten kan være både dansk, 
fransk og italiensk-inspireret, så 
er forklaringen ganske enkel.

- Ja, min hustru er af itali-
ensk-tunesisk oprindelse og det 
er hende, der suverænt styrer 
køkkenet, mens jeg står for be-
tjeningen, forklarer Bjarne San-
dahl.

Afslutningsvis skal det også 
nævnes, at restauranten har 
et tilhørende festlokale med 
plads til 50 gæster.

- Så folk er velkomne til at kon-
takte os, hvis de skal holde ek-
sempelvis bryllup eller konfir-
mation, understreger Bjarne 
Sandahl. 

Populær tåsinge- 
restaurant er klar 
til ny sæson
Houda og Bjarne Sandahl ser frem til at møde såvel nye som gamle 
gæster på deres spisested, Restaurant Øret, hvor maden er både 
dansk, fransk og italiensk-inspireret.

Oplev stemningen på 
Café/Restaurant Øret

Frokost & brunch 
kl. 10-15

A la carte 
kl. 15-21

Cocktailbar 
– efter køkkenet er lukket

Vi tager udgangspunkt i lokale økologiske råvarer

Vindebyørevej 50, 5700 Svendborg 
22 90 31 32, www.øret.dk
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Fagfolk inden for landbrugs- el-
ler gartnerfaget, der kender til 
mærket Müthing, vil vide, at 
produkterne herfra er kendt som 
værende af den højeste kvalitet. 

- Og derfor er det da også glæde-
ligt, at vi nu kan annoncere, at 
vi har fået Müthings produkter i 
vores sortiment, siger indehave-
ren af J. Dyhr A/S, Bo Dyhr Buk-
kehave.

Müthing, der er en familied-
revet virksomhed med over 
120 års tradition, er kendt for 
at være en af Europas føre-

nde leverandører af avanceret 
bioklipteknologi.  

- Müthing græsklippere og skår-
læggere er af høj kvalitet, og er 
perfekte til arealpleje og grønne 
områder. Maskinernes innovati-
ve konstruktion og driftssikker-
hed betyder, at de er kendte som 
nogen af de bedste på markedet. 
Og vi kan levere hele Mütlings 
program, der i øvrigt primært 

henvender sig til anlægsgartne-
re, landbrug og kommuner, op-
lyser Bo Dyhr Bukkehave.

Udover salg af kendte mær-
ker som Valtra, Krone, Bobcat, 
Weidermann, JCB, Kubota, TP, 
Ariens og Echo - og nu altså også 
Müthing - så er J. Dyhr A/S kendt 
for sin professionelle servicering 
af lastbiler, traktorer og land-
brugsmaskiner.

Blandt andet råder virksomhe-
den over 5 mobile værksteder, 
som er meget populære. Fra ser-
vicevognen kan firmaets dygtige 
mekanikere klare de fleste min-
dre reparationer og alle typer af 
servicetjek

- Vi gør alt for at de forskellige ma-
skiner hurtigt og sikkert kan re-
turnere til deres arbejdsopgaver, 
slår Bo Dyhr Bukkehave fast. 

J Dyhr A/S med 
nyt topprodukt

Gudbjergfirmaet leverer nu også maskiner fra den velrenommerede 
tyske virksomhed, Müthing, der producerer græsklippere og 
skårlæggere af høj kvalitet.

Teglværksvej 8, 5892 Gudbjerg · Telefon: 62251110 
info@jdyhr.dk · www.jdyhr.dk

Tusindvis af danske boligejere 
overvejer i øjeblikket om tiden 
er kommet til at skifte olie- eller 
gasfyret med en varmepumpe. 
Ønsket om at spare op til 70 pro-
cent på varmeregningen er ikke 
blevet mindre, efter at krigen i 
Ukraine nu betyder voldsomme 
prisforhøjelser på olie og gas.

Et af de steder, hvor man kan 
være 100 procent sikker på at 
møde en ekspert, hvis man øn-
sker at få installeret en varme-
pumpe, er hos Rudkøbing-fir-
maet, TR VVS & Energiteknik.

- Ja, vi installerer over 50 
pumper om året, og det tal er 
stigende grundet den øjeblik-
kelige udvikling på energi-

markedet. Heldigvis har vi en 
stor lagerbeholdning, fortæller 
indehaveren af firmaet, Thomas 
Rasmusen. 

En af årsagerne til, at flere og 
flere kunder benytter TR VVS & 
Energiteknik er blandt andet, at 
Rudkøbing-firmaet kan tilbyde 
sine kunder en varmepumpe 
med 15 års garanti.

- Ja, det er en model fra det sven-
ske firma CtC, der er kendt for at 
levere produkter i allerhøjeste 
kvalitet med meget lang leve-
tid. Hvis kunden sammen med 

varmepumpen tegner en ser-
vice-ordning med alle reserve-
dele og arbejdsløn indeholdt, så 
er der garanti på CtC-produktet 
i helt op til 15 år, understreger 
Thomas Rasmussen.

En anden grund til TR VVS & 
Energiteknik’s succes er, at fir-
maet tilbyder en såkaldt total-
løsning. 

- Vi hjælper kunden med at 
udvælge den rigtige pumpe, vi 
sørger i for bortskaffelsen af det 
gamle anlæg og så sørger vi na-
turligvis for selve monteringen. 

Og skulle der 
være kunder, 
der er lidt usikre 
på selve ansøg-
ningen om øko-
nomisk tilskud, 
ja så rådgiver 
vi også gerne 
på det område, 
lover Thomas 
Rasmussen.

TR VVS & Energiteknik har 
blandt andre samarbejde med 
GASTECH ENERGI og udfører i 
øvrigt alt andet VVS-arbejde. 

Stor efterspørgsel 
på svensk 
kvalitetsprodukt
Thomas Rasmussen fra TR VVS & Energiteknik har pt. 
forrygende travlt med installering af varmepumper- 
specielt en af slagsen er yderst populær hos kunderne.

Ellehaven 1, 5900 Rudkøbing · Tlf.: 60243747
thomas@tr-vvs.dk · www.tr-vvs.dk
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Den velrenommerede Rudkø-
bing-virksomhed RISBJERG 
EL&KØLETEKNIK er inde i en 
yderst positiv udvikling.

Ikke bare har virksomheden or-
drebogen godt fyldt op, men nu 
er firmaet også blevet udvidet.

- Det er korrekt. Vi startede en 
ny vvs-afdeling op den 1. januar 
i år, efter vi havde overtaget virk-
somheden, Landet Blik og VVS. 
Med de nye ansigter der kom-

met til i både el- og VVSafdelin-
gen er vi således nu oppe på at 
være 25 mand i firmaet, hvoraf 6 
er lærlinge hvilket vi naturligvis 
glæder os meget over, siger in-
dehaver Simon Risbjerg.

RISBJERG EL&KØLETEKNIK er 
en lokal forankret virksomhed, 
med afdelinger i både Rudkø-
bing, på Tåsinge og i Svendborg, 
der laver alle former for tekniske 
installationer for såvel private 
som virksomheder. Lige fra to-

Risbjerg El & Køleteknik 
udvider med VVS-afdeling
Gang i hjulene i Rudkøbing-virksomheden, der den 1. januar i år overtog 
LANDET BLIK&VVS og samtidig ansætter flere svende og lærlinge.
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Ellehaven 4A, 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 50 10 72
sr@simonrisbjerg.dk · risbjerg-elogkol.dk

talløsninger inden for automa-
tion, elinstallation, ventilation, 
køleteknik og varmepumper til 
mindre installationer som f.eks. 
en ekstra stikkontakt eller ud-
skiftning af en eltavle i boligen. 
Således har firmaet mere end 30 
års erfaring med værdiskabende 
løsninger til private, industri, 
landbrug-butikker og kontorer.

På det seneste har firmaet 
blandt andet haft større opga-
ver i Bøjden Færgehavn med 
konvertering af deres oliefyr 
til luft-vand varmpumpe og på 
Tranekær Slot, hvor Restaurant 
Generalen får renoveret et stø-
rer industrikøkken.

Om årsagen til RISBJERG 
EL&KØLETEKNIKs succes, ud-
taler Simon Risbjerg:

- Ingen opgaver er for store el-
ler små for os. Og selv om vi har 
mere end rigeligt at lave for ti-
den, så er vi altid klar med vores 
akutafdeling, hvor vi rykker ud 
24-7 og løser presserende opga-
ver som ikke kan vente. Hos os 
kan man altid få hjælp også om 
aftenen og i weekenden. Og så 
skal det nævnes, at vi går meget 
op i den personlige kundepleje, 
hvor vi altid tilstræber at levere 
et højt niveau af service. 
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ErhvervFyn kunne sidste år be-
rette, at det velrenommerede 
kranfirma PALFINGER efter 
igennem en årrække at have ledt 
efter en perfekt beliggenhed til 
et nyt servicecenter på Sjælland, 
nu endelig var nået i mål. 

I dag er det nye topmoderne 
servicecenter åbnet på adressen 
Geminivej 14 i et stort industrik-
varter i Greve.

- Ja, vi gik i luften den 3. januar 
i år og kan i dag glæde os over, 
at såvel nye som gamle kunder 
har taget rigtigt godt imod os i 
de nye omgivelser, siger admi-
nistrerende direktør i Palfinger, 
Jesper Mouridsen.

- Tidligere har vi følt, at vi nær-
mest har ligget i en baggård med 
vanskelige til- og frakørsels for-
hold. Nu er vi kommet direkte 

ud på hovedgaden i perfekte 
omgivelser, tilføjer han.

Det nye servicecenter har tidli-
gere huset en vognmandsfor-
retning, der har været igennem 
en større modernisering, så-
ledes at kunderne i dag bliver 
præsenteret for et topmoderne 
PALFINGER serviceværksted for 
lastbilkraner. Bygningen indret-
tes med et velassorteret reserve-

delslager, moderne showroom, 
konferencefaciliteter og salgs-
kontorer.

- Vores Østrigske moderfirma 
lagde fra starten vægt på, at 
værkstedet blev udstyret med 
alle tænkelige test- og analy-
seapparater samt specialværk-
tøjer, så service kan udføres 
forsvarligt, hensigtsmæssigt og 
sikkert. Det mærker vi, at vores 

 Palfinger fornemt 
fra start i nyt 
service cente
Såvel gamle som nye kunder har taget godt imod kranfirmaet 
PALFINGERs nye topmoderne servicecenter på Sjælland.

r
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Palfinger Danmark A/S · Stensgårdvej 21M, 5500 Middelfart
Tlf.: +45 70108010 · info-pdk@palfinger.com · www.palfinger.dk

kunder er yderst tilfredse med i 
dag, siger Jesper Mouridsen.
Det østrigske kvalitetsmærke, 
PALFINGER, er på verdensplan 
den absolut største og førende 
producent af lastbilkraner, krog-
hejs og udstyr. Ikke mindst pro-
dukternes kvalitet, betjening og 
sikkerhed er kendt for at være 
helt i front. Det er samtidig vel-
kendt, at de digitale løsninger på 
PALFINGER kraner gør arbejds-
processerne komfortable, lette 
og sikre.

- Det er med stor glæde, vi nu 
præsenterer vores kvalitets-
produkter for vores sjælland-
ske nuværende og ikke mindst 
fremtidige kunder i de helt rig-
tige omgivelser, slutter Jesper 
Mouridsen. 
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Står man og skal have løst et pro-
blem med enten lastbilen eller 
entreprenørmaskinen, så kan 
man roligt alliere sig med CMS 
Auto, der har stor erfaring og 
ekspertise til at servicere de store 
maskiner. Det gælder også, når 
der opstår akutte problemer, for 
så rykker CMS Auto fra det store 
værksted og ud på stedet med et 
af sine rullende værksteder. 

- Vi går meget op i, at få vores 
kunder ud at køre i en fart, si-
ger Christian Marcussen. Vi gør 
hvad vi kan for at holde hjulene i 
gang på de store maskiner og yde 
vores kunder en god og effektiv 
service.

Med en baggrund som udlært 
lastvognsmekaniker stiftede 
Christian Marcussen i 2007 CMS 
Auto med såvel eget værksted 
som også et rullende værksted, 
- en fuldt udstyret servicevogn 
til at klare stort set alle opgaver. 
I dag beskæftiger firmaet yderli-
gere en faglig dygtig svend samt 
en lærling.

- Vi er et værksted for lastvogn 
og entreprenørmaskiner og 
servicerer landbrugs og entre-
prenørbranchen med hele deres 
maskinpark. Med vores rullende 
værksteder er det primært vores 
erhvervskunder, som vi service-
re. Vi laver hydraulikslanger 
og reparationer på stedet, så de 
kan komme hurtigt i gang, - og 
hvis der er en reservedel, der 
ikke lige er med, så er de hurtigt 
fremskaffet, og ellers laver vi en 
nødreparation på stedet. Vi gør 
meget i akutreparationer.

Det er en bred vifte af opgaver 
som CMS Auto løser. De laver 

også slamsugningsanlæg, hvil-
ket er en stigende del af arbejds-
opgaverne samt de kører også 
for udlejningsfirmaer.

CMS AUTO udfører hydrau-
likopgaver og fremstilling af 
hydraulikslanger, samt  repara-
tioner på lastvogne og entrepre-
nørmaskiner - enten på værk-
stedet eller med servicevogn 
på stedet, og det er et firma, 
der sætter kvalitet, service og 
fleksibilitet i højsædet. Firmaet 
løser opgaver primært i det syd-
fynske, - men kommer rundt i 
landet, hvis kunderne er kørt i 
stykker. 

Rullende 
værksted holder 
hjulene i gang
CMS Auto servicerer kunderne på eget 
værksted eller på stedet når der er behov.

Gotlandsvej 12, 5700 Svendborg · Tlf. 21 69 77 50
christian@cmsauto.dk · www.cmsauto.dk 

Når det gælder opgaver små som 
store indenfor malerfagets store 
palette af muligheder, så er det 
velrenommerede Fyns Maler-
Team en god partner at alliere sig 
med. De kan deres fag og løser 
alle opgaver med stor ekspertise 
og med kun kvalitetsprodukter. 
Når opgaverne skal løses, går 
de ikke på kompromis, for det 
handler om god kvalitet til tiden.

Fyns MalerTeam ApS blev stiftet 
i juli 2021, hvor Ivan Haagensen 

besluttede at gå selvstændig 
med eget firma i malerbran-
chen, - og det har han ikke for-
trudt, for det har været en god 
start med nødvendighed af fra 
begyndelsen at ansætte yderli-
gere to fagligt dygtige malers-
vende, der begge har mange års 
erfaring i faget. 

- Med vores base i Svendborg 
kan vi servicere de mange kun-
der, som vi har i det syd og midt-
fynske, fortæller Ivan Haagen-

sen. Men vi har hele Fyn som 
vores primære arbejdsområde, 
og vi løser også opgaver både i 
det østlige og vestlige Danmark. 
Gennem vores hjemmeside får 
vi flere henvendelser om opga-
ver såvel i Jylland som på Sjæl-
land.

Fyns MalerTeam tilbyder alle 
opgaver indenfor malerfaget. 
Det både når det gælder nybyg i 
samarbejde med entreprenører, 
som også flytteboliger, forsik-

ringsskader samt renoveringer 
af private huse – både inde og 
ude.

- I takt med det stigende antal 
opgaver og flere og flere kunder, 
så vil det komme på tale, at der 
skal ansættes yderlige nye fag-
ligt dygtige medarbejdere. Vi 
vil godt være kendt for, at vi har 
nogle af Danmarks dygtigste og 
gladeste malere. 

Fyns MalerTeam 
løser opgaver for 
såvel private som 
erhverv.

Fyns MalerTeam ApS v/ Ivan Haagensen
Egensevej 24, 5700 Svendborg · Tlf.: 42 41 44 20
kontakt@fyensmalerteam.dk · fyensmalerteam.dk

God kvalitet 
til tiden
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Hestehaven 33, 5260 Odense S · Tlf.: 87120120
mail@raunstrup.com · www.raunstrup.com

De dygtige medarbejdere i tøm-
rerfirmaet Raunstrups Oden-
se-afdeling løber stærkt i øje-
blikket.

Faktisk er der så stor travlhed, 
at firmaet nu er på kig efter nye 
kolleger i form af dygtige selv-
stændige tømrersvende.

- Ja, vi glæder os over, at vi er 
impliceret i adskillige spænden-
de projekter både nu og i den 
nærmeste fremtid. Eksempelvis 
arbejder vi i øjeblikket på ny-
bygning af uddannelsesinstitu-
tionen SIMAC i Svendborg, vi er 
ved at klargøre 300 lejligheder på den gamle Dalum Papirfabrik 

her i Odense, vi har gang i 74 
nye boliger for Dansk Boligbyg 
i Årslev, vi skal i gang med en 
stor tagrenovering hos TV2 på 
Kvægtorvet, og så har vi netop 
færdiggjort 8 eksklusive shelter-
huse ved Helnæs Mølle, fortæl-
ler afdelingsleder Carsten Engel.

Raunstrup er en landsdækkende 
entreprenør-, tømrer-, og byg-
ningsservicevirksomhed, der 
har lokale afdelinger i det meste 
af landet. Virksomheden udfø-
rer tømrer- og snedkeropgaver 
og har mere end 50 års erfaring 
indenfor faget. Odense-afde-
lingen beskæftiger dags dato 
65 mand, hvoraf 48 er tømrere, 
12 er lærlinge og 5 byggeledere. 
Udpræget kundeservice og pro-

fessionalisme er blot et par af 
kodeordene i det velrenomme-
rede firma.

- Det er vigtigt for os, at vi har 
en tæt dialog med vores kunder 
gennem hele bygningsproces-
sen, da vi har erfaret, at det giver 
det bedste slutresultat. Vores 
kompetente håndværkere be-
handler kundernes hjem med 
respekt, og rydder altid op efter 
sig selv. Og så er det selvfølgelig 
vigtigt at nævne, at vi altid leve-
rer arbejde i højeste kvalitet og 
til den aftalte tid. Slutteligt skal 
det nævnes, at vi samarbejder 
med flere forskellige partnere, 
og kan tilbyde vores kunder 
unikke, innovative speciallave-
de løsninger, understreger Car-
sten Engel. 

Raunstrup 
i turbo-fart
Det velrenommerede tømrerfirmas Odense- 
afdeling impliceret i adskillige projekter og søger 
nu løbende dygtige selvstændige tømrersvende.
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Flere og flere får delvist omlagt 
haver og grønne områder til na-
turligt voksende vilde områder, 
der kommer til at summe af liv 
og er med til at skabe et både bed-
re levested for de mange insekter 
som også et sundere klima.

Det mærker de også hos DK Skov 
& Have, der er en stor aktør på 
området, når der skal passes, 
plejes, anlægges og vedligehol-
des på disse arealer. Selvom om-
råderne er omlagt til biodiversi-
tet, - så skal de stadig passes på 
den rette måde.

- Vi har sammen med en ma-
skinfabrikant og andre relevan-
te aktører været med til at udvik-
le nogle maskiner, der kan klare 
al pleje med klipning, beskæring 

Stigende antal grønne områder 
omlægges til biodiversitet
DK Skov & Have har stor ekspertise og maskinpark til pleje 
og vedligeholdelse af de vilde områder.

Grønnegade 2, 5450 Otterup · Tlf.: 51 60 75 36 
peter@rentparadis.dk · www.gørdetrent.dkDK Skov & Have v/ Peter Klemmensen

og opsamling, fortæller Peter 
Klemmensen, der har yderligere 
fem ansat til pleje af biodiversi-
tet. Vi har fået udviklet en lille 
smidig maskine, som er nem at 
komme rundt med, og som kan 
alle de funktioner, der er brug 
for. Her bliver alt det afskårne 
samtidig fyldt over i en tank.

- Til skråninger og vanskeligt til-
gængelige steder har vi fået en 
maskine, der kører på larvefød-
der, og som naturligvis også har 
alle de nødvendige arbejdsfunk-
tioner, - og det er miljøvenlige 
maskiner, der kører på biodiesel.

DK Skov & Have har hele palet-
ten af maskiner til små og store 
områder til at kunne klare alle 
opgaver med biodiversitet. De 
har gennem hele udviklingen 
af nye maskiner samt praktisk 
erfaring opnået en stor eksper-
tise og står godt rustet til at løse 
opgaver for de gode kunder med 
grønne intentioner – såvel pri-
vate som erhverv. 

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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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Det lille lokale autoværksted 
Max´s Brugtbiler, der blev stiftet i 
1985, fortsætter med at drifte. Det 
betyder også, at de som før lider 
af pladsmangel i autoværkstedet, 
og det arbejdes der på at løse til 
glæde for såvel medarbejdere 
som de mange trofaste kunder, 
der kommer ikke kun fra det lo-
kale – men hele Fyn og endda det 
jyske.

- Vi har nabogrunden, hvor vi i 
øjeblikket er i gang med at finde 
muligheder for at udvide værk-
stedet, fortæller ejer Jacob Han-
sen, der samtidig fortæller, at de 
også har sendt en ny byggetilla-
delse ind, på grund af behovet for 
at udvide – hvilket også vil lette 
arbejdet samt give en bedre ser-
vice overfor vores kunder.
- Udover udvidelse af værkstedet 
går vi også med tanker om et 

sted, hvor vi kan flytte alt det tun-
ge værktøj ind, så det ikke tager 
unødig plads på værkstedet, og 
giver mere fleksibilitet.

Max´s Brugtbiler er også blevet 
certificeret til at servicere El og 
Hybridbiler, og da der på nabog-
runden, der blev købt tidligere al-
lerede var vand og el, - så var det 
helt naturligt at udnytte det, og 
der er blevet sat to ladestandere 
op, som alle kan tanke strøm fra. 

Jacob Hansen er et velkendt an-
sigt hos kunderne. Han blev an-
sat i 1990 som svend, og i 2010 
overtog han firmaet, der udover 
autoværksted også har et stort 
brugtvognssalg af nyere biler, 

hvor der arbejdes meget med 
Toyota.  Max´s Brugtbiler be-
skæftiger yderligere 7 gode enga-
gerede medarbejdere, fire fagligt 
dygtige svende samt tre lærlinge.

- Selvom der er solgt mange nye 
biler sidste år, så er det i øje-
blikket en udfordring at skaffe 
brugtbiler til salg. Dette er grun-
det at de nye solgte biler ikke er 
kommet hjem endnu og blevet 
leveret. Det betyder, at hvor vi 
normalt har 30-40 gode brugtbi-
ler til salg, så har vi kun omkring 
det halve i øjeblikket. 

- Vi er løbende i udvikling og vi 
følger med og har de uddannel-

ser, som vi skal have for konstant 
at være up-to-date med hvad der 
sker i branchen. Vores lærlinge 
sender vi i øvrigt også på efter-
uddannelseskurser mens de er i 
lære. Det giver noget ekstra solidt 
til deres uddannelse, og det giver 
mere i det faglige, som vi også 
mærker her på værkstedet. 

Autoværksted med 
planer om udvidelse
Max´s Brugtbiler har planer om mulig  
udvidelse af værkstedet og har ny  
byggetilladelse til behandling.

Skerningegaardsvej 6 · 5765 V. Skerninge · Tlf.: 62 24 22 62, 
kontakt@maxsbrugtbiler.dk · www.maxsbrugtbiler.dk

Når man kommer ind i Dag-
li’Brugsen i Landet får man 
straks en fornemmelse af, at det 
er en velassorteret butik med et 
højt niveau i forhold til mange 
andre nærbutikker i de små lo-
kalsamfund.
Og det er helt i overensstem-
melse med de intentioner, som 
Heine Nielsen havde med sig, da 
han i juli sidste år overtog hver-
vet som uddeler i butikken. 

- Vi er her for lokalsamfundet, 
og det er vigtigt, at vi hele tiden 
lytter til vores kunder og udvik-
ler os i forhold til behov og øn-
sker, ellers kører de jo den anden 
vej, siger Heine Nielsen.

For eksempel er økologi et af de 
områder, der er kommet mere 

fokus på i butikken, og Heine 
Nielsen fortæller, at det ikke kun 
er inden for mejeriprodukter, 
frugt, grønt og dagligvarer, men 
også omfatter rengøringspro-
dukter. 

- 75 procent af de rengøringspro-
dukter, vi sælger, er økologiske, 
og det vidner jo om, at vi formår 
at følge med i en stigende mil-
jøbevidsthed hos vores kunder, 
konkluderer Heine Nielsen.

Et andet område, der bliver ud-
viklet på i butikken, er brødafde-
lingen, som primo maj vil blive 
til en moderne bake off, som 
leverer frisk bagværk alle ugens 
dage.

En livsstil
Med ansættelsen som uddeler 
er 50-årige Heine Nielsen, der 
er født og opvokset i Svendborg, 
således vendt tilbage til det syd-
fynske, efter han igennem cirka 
30 år har arbejdet forskellige ste-
der i både ind- og udland. Senest 
ni år som uddeler i Dagli’Brug-
sen i Ny Nørup. 

At han samtidig bor i lokalområ-
det i den lejlighed, der hører til 
Dagli’Brugsen, ser han som en 
stor fordel.

 – Det er vigtigt at kende folk i 
lokalområdet og være en del af 
det, der sker her. Det handler 
om, at vi finder ud af, hvad vi 
kan bruge hinanden til, pointe-
rer Heine Nielsen.

Heine Nielsen, som selv er initi-
ativtager til forskellige arrange-
menter i og omkring brugsen, 
lægger ikke skjul på, at der ses 
stort på timeforbruget. 

– Jeg brænder for mit arbejde og 
ser det som en livsstil, siger han. 

Uddeler med 
udvikling for øje
Heine Nielsen tiltrådte 1. juli sidste år posten som 
ny uddeler i Dagli’Brugsen i Landet på Tåsinge.  
Et job, hvor han ser mange udviklingsmuligheder, 
og hvor det at være uddeler også er en livsstil.

Dagli’Brugsen Landet · Skovballevej 36, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 54 13 54 · Åbent alle dage fra 7.30 til 20.00
Følg Dagli’Brugsen Landet på Facebook

Heine Nielsen ser arbejdet 
som uddeler som en livsstil.

Sådan kommer Dagli’Brugsens 
bake off til at se ud.
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Da Jørgen Hoff i 2007 købte 
Gundestrup Mejeri, var det hans 
tanke, at der skulle brygges øl, 
men idet han både er mejerist 
af hjertet og profession, blev pla-
nerne noget anderledes. Altså 
med hensyn til rækkefølge. 

– Jeg købte mejeriet af Ullerslev 
Mejeri. Og da jeg blev spurgt, om 
jeg ikke ville fortsætte deres pro-
duktion af rygeoste, slog jeg til, 
fortæller Jørgen Hoff.

Med disse ord fra Jørgen Hoff 
har vi en kort version af det, der 
er blevet til et lokalt mejeris suc-
ces i både ind- og udland, og som 
i første omgang skyldtes den 
fynske specialitet, rygeost. 

– Vores rygeoste er håndlavede 
efter gamle traditioner, og vi har 
vundet rigtig mange fine priser 
for dem og leverer dem til re-

stauranter og butikker overalt i 
Danmark, siger Jørgen Hoff.

Grøn omstilling
Jørgen Hoff har gennem årene 
foretaget flere gennemgribende 
moderniseringer af Gundestrup 
Mejer og Bryghus, som udover 
rygeoste laver 22 varianter af no-
stalgiske oste, alle lavet af økolo-
gisk mælk.

– Bæredygtighed er et vigtigt 
begreb for os – også i vores 
drift, hvor vi gør brug af grøn 
vindenergi, ligesom alle vore 
emballager er af bæredygtige 
materialer. Lige nu er vi inde 
i en cirkulær, grøn omstilling, 
hvor det er vores mål at være 
CO2-neutral i 2023, fortæller Jør-
gen Hoff.

Gundestrup Mejeri og Bryghus’ 
koncept er ost og øl, og med 

hensyn til sidstnævnte har virk-
somheden selvfølgelig sin egen 
humlehave, og ølbrygningen 
foregår ud fra en helt særlig me-
tode. 

– Vi bruger overskudsvallen 
fra osteproduktionen i vores 
specialøl, som hver især bliver 
tilpasset smagsmæssigt. På den 

måde får vi en øl, som passer 
perfekt sammen med ost, siger 
Jørgen Hoff.

Udover levering til de store su-
permarkedskæder, restauranter 
og catering har Gundestrup Me-
jeri og Bryghus en butik, hvor 
man kan købe de gode, lokale 
produkter. 

Gundestrup Mejeri og 
Bryghus bliver grønnere 
og grønnere
Respekt for de gamle traditioner og stor 
kærlighed til lokale råvarer er recepten 
på Gundestrup Mejeri og Bryghus, hvor 
bæredygtighed vægtes højt.

Åbyvej 49, 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 62 24 27 60
mail@mejeri-bryg.dk · www.mejeri-bryg.dkGundestrup Mejeri og Bryghus 
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Kontakt os og få et uforpligtende 
tilbud til dit arrangement.

TLF: 22 54 49 53 / TLF: 20 30 00 74
INFO@GOURMETVOGNEN.DK

Se alle vores lækre menuer på
GOURMETVOGNEN.DK

Skal det være ekstra lækkert
til dit næste event? 
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Ny leder af 
varmepumpeafdelingen, 
nemlig Søren Paaske

Tusindvis af danskere står i 
øjeblikket overfor at skulle 
have foretaget en energireno-
vering og er man bosat i det 
sydfynske, så kan det så abso-
lut anbefales at tage kontakt 
til Svendborg-firmaet, Dansk 
Installationsteknik A/S.

I mere end 20 år har virksom-
heden beskæftiget sig med 
installering af varmepumper, 
der i bedste fald kan spare 
forbrugeren for 70 procent af 
varmeregningen. Faktisk har 

det velrenommerede firma nu 
så travlt, at man netop har an-
sat en ny leder af varmepum-
peafdelingen, nemlig Søren 
Paaske, der har mange års erfa-
ring som både projektansvarlig 
og energirådgiver.

- Vi har forrygende travlt for 
tiden, og derfor har en i mine 
første opgaver også været at 
lave en struktur, hvor vi gør hele 
processen omkring købet af en 
varmepumpe mere kundeven-

ligt. Vi vil gøre det optimale for, 
at kunderne får den bedste ser-
vice, når det handler om alt lige 
fra udvælgelse af pumpe, selve 
monteringen og naturligvis 
også bortskaffelse af det gamle 
anlæg, siger Søren Paaske.

Han tilføjer samtidig, at når man 
som kunde handler med Dansk 
Installationsteknik A/S, så kan 
man være sikker på, at varme-
pumperne er af bedste kvalitet.

- Det er vigtigt at nævne, at vi 
primært arbejder med kvalitets 
varmepumper fra eksempelvis 
Panasonic og Vølund - og at vi 
altid har et stort lager af varme-
pumper. Og så skal det selvføl-
gelig også nævnes, at vore ansat-
te altid har været igennem den 
nødvendige kompetenceudvik-
ling, understreger Søren Paaske.

Dansk Installationsteknik A/S 
har afdelinger flere steder på 
Fyn og i Jylland og har mere end 
30 års erfaring inden for VVS, 
ventilation, el og blik. 

Ansætter ny leder af
varmepumpe-afdeling
Danskerne higer efter grønne energi- 
løsninger, og det mærker VVS-folkene i 
Dansk Installationsteknik A/S, der netop har  
ansat ny ansvarlig for varmepumpe-delen. 

Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg
Telefon: 62 63 22 90  ·  www.dit.as  · service@dit.as
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Når man henvender sig til Sørup 
Smede, så kommer man til et 
firma som har eksisteret i man-
ge år, og fulgt med udviklingen. 
Smedene er løbende på efter-
uddannelse, så de er klar til de 
forskellige opgaver. Maskinpar-

ken er løbende udskiftet, så den 
lever op til de krav, som stilles i 
dag.

- Vi laver ordrebestillinger, og 
det alt lige fra reparation af en-
treprenørmaskiner til altaner og 

trapper, siger ejer Torben Vidrik-
sen. Hvis der er kunder, der har 
specielle ønsker, så er vi meget 
fleksible i at finde en løsning til 
kundens tilfredshed. Vi er stærke 
på vores omstilling og fleksibili-
tet, og der er nogen på værkste-
det hele tiden, som er klar til at 
tage sig af kunderne. Vi yder vær-
steds- og montagearbejde til så-
vel private som erhvervskunder.

Hos Sørup Smede vægtes fag-
lighed højt, og deres 6 erfarne 
medarbejdere i værkstedspro-

duktionen udfører store som 
små arbejdsopgaver inden for 
alt med svejs i sort jern, rustfrit 
stål og aluminium samt inden 
for pladebearbejdning, klip, buk 
og fremstilling og montering af 
stålkonstruktioner. 

- For os er gode relationer afgø-
rende, og vi arbejder både ud 
fra færdige tegninger såvel som 
tegninger udarbejdet i eget hus 
i samarbejde med kunden, lige-
som vi gerne giver et uforplig-
tende tilbud. Smedene kan løse 

alle metalopgaver
Sørup Smede A/S er en stærk og erfaren 
partner når der skal løses opgaver.

Sørupvej 34, 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 02 87
post@soerupsmede.dk · www.soerupsmede.dk 

Vi var simpelthen vokset ud af 
vores gamle rammer. Behovet 
for større værksted samt kontor 
opstod.

”Vores målsætning er at leve-
re et perfekt resultat til tiden 
og til prisen. Vi ved, at tilfredse 
kunder er den, uden sammen-
ligning, bedste markedsføring, 
man kan få. Det har vist sig at 
være en rigtig god strategi.
Til trods for, at vi er et nystartet 
firma, er den overvejende del af 
vores nye kunder primært kom-

met til gennem mund til øre me-
toden. Derfor betyder det utro-
ligt meget for os, at der er styr 
på de små detaljer, så kunden 
ikke bare selv vil bruge os igen, 
men at kunden til en hver tid vil 
anbefale os til både venner og fa-
milie. Velvidende, at de også kan 
forvente håndværk i særklasse.” 
Henrik Christensen, indehaver.

Regionens dygtigste håndvær-
kere er netop blevet hyldet ved 
den årlige prisuddeling, som er 
arrangeret af den digitale plat-

form, håndværker.dk. Skovs-
minde Vvs vandt Bedste varme-
pumpeinstallatør prisen samt 
anden pladsen under kategorien 
VVS.

Vi er utroligt stolte og beærede 
over den ros vi får fra lokalsam-

fundet, som jo er vores primære 
kundesegment – nemlig Svend-
borg og omegn. Vi bestræber os 
derfor på, at ansætte lokalt og 
som tak for den anerkendelse vi 
får, støtter vi selvfølgeligt også 
både Team Rynkeby og Lev Fyn. 

Se lige os  
– vi er flyttet!
Det er med stor tilfredshed vi kan meddele 
at Skovsminde Vvs er Flyttet til nye lokaler. 
Siden 1. februar har vi holdt til på Bodøvej 8 
i Svendborg. Flytningen sker som et resultat 
af den vækst virksomheden har været 
igennem siden opstart i 2020.

Rytterskoven 4, 5700 Svendborg · Tlf.: 42 90 94 94
post@skovsmindevvs.dk · skovsmindevvs.dk
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HP-TAG.DK ApS · Stationsvej 13, 5771 Kværndrup
Tlf.: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

Står man for at skulle have re-
noveret eller lagt nyt tag, så kan 
man roligt henvende sig til HP-
TAG.DK, der har mere end 30 års 
erfaring og som er specialister i 
tagrenovering, - det gælder både 
flade som andre tage. 

Det velrenommerede tagdæk-
kerfirma er gået ind i et glidende 
generationsskifte. I 2008 over-
tog Kim Sønderlyng firmaet, der 
blev stiftet i 1979, og i de seneste 
10 år har sønnen Mads Sønder-
lyng arbejdet i firmaet, og det er 
nu tiden, at der arbejdes på et 
skifte fra far til søn. 

- Det er helt oplagt, og Mads 
kender jo alle kunderne i for-
vejen, og er i øvrigt også udlært 
tagdækker i det gamle firma, 
siger Kim Sønderlyng. Vi stifte-

de et nyt selskab i maj 2021 med 
næsten det samme navn, og det 
kører nu sideløbende med det 
gamle firma i hele overgangspe-
rioden, så vores kunder hele ti-
den har samme gode oplevelse.

- Vi udfører meget forskelligt ta-
garbejde for vores kunder, som 
er både private og erhverv samt 
blandt andet tømrermestre og 
kommunerne hvor de har be-

hov. Det er herunder blandt 
andet tagrenoveringer, liste-
dækninger og professionelle 
tageftersyn. Herudover tilbyder 
vi også totalentrepriser på taget. 

Firmaet udfører alt indenfor det 
traditionelle fag – små som store 
opgaver. Tre faste medarbejdere 
er beskæftiget, og efter behov 
hyres yderligere kvalificeret 
mandskab ind.

Hos HP-TAG.DK arbejder de 
også hele tiden på at uddanne 
tagdækkere, og er også klar til 
en ansætte en ny lærling, så 
snart der er en, der har den til-
strækkelige interesse for faget. 

- Vi går ikke ned på kvalitet og 
springer aldrig over, hvor gær-
det er lavest, siger Mads Sønder-

lyng. Vi har stor viden om, hvor-
dan man vedligeholder taget 
efterfølgende, og det hører altid 
med i vores vejledning. Vi rådgi-
ver kunden omkring valg af tag, 
holdbarhed og varmeøkonomi, 
og hermed får kunden det bed-
ste resultat, som holder mange 
år ud i fremtiden. 

Professionel tagdækker kan 
lave al slags tage i tagpap
HP-TAG.DK er et kvalitetsbevidst firma til tage 
for såvel private som erhverv.
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Mange bilister kender proble-
matikken. At man igen og igen 
har haft tanker om at rengøre 
sin bil, men at projektet løbende 
bliver udskudt, fordi man sim-
pelthen ikke kan finde tiden. 

Men nu er der kommet en løs-
ning på problemet.

Nemlig firmaet KRØYERS SER-
VICE, der for et år siden blev 

startet af 20-årige Tobias Dun-
can-King, der kommer fra Ringe.

- Det er korrekt. Jeg tilbyder 
at komme ud til kunderne på 
deres ønskede adresse på hele 
Fyn, hvor jeg så vil foretage en 
omfattende indvendig bilpleje. 
Jeg støvsuger bilen grundigt og 
rengører eksempelvis cockpit, 
bagagerum, måtter, luftkanaler 
og dørfalse – de ting man ikke 

selv får gjort. Mange af 
mine kunder har rost mig 
og fortalt, at det nærmest 
er som at få en ny bil, når 
jeg har været på besøg, for-
klarer Tobias Duncan-King.

Han fortæller endvidere, at 
kundeservice er essentiel i hans 
virksomhed.

- Jeg bruger altid de rigtige 
midler, så servicen er lang-
tidsholdbar. Samtidig tilsigter 
jeg at gøre oplevelsen så pro-
blemfri og hurtig som mulig 
for kunden. Hvis der er om-
råder kunden gerne vil have 
fokus på, gør jeg gerne en eks-
tra indsats, lover Tobias Dun-
can-King.

Han har tidligere arbejdet med 
industrirengøring, og faktisk 
var det midt under Covid19-kri-
sen han fik ideen til oprettelsen 
af sin virksomhed.

- Efter jeg havde bestået min HTX, 
søgte jeg en masse stillinger, men 
fik bare afslag. Jeg ville dog gerne 
i gang med et eller andet, og da 
jeg altid selv har interesseret mig 
for bilpleje, så var det oplagt at 
starte en virksomhed inden for 
dette område, siger Tobias. 

Professionel bilpleje 
på din privatadresse
20-årige Tobias K. Duncan-King er kommet fint 
fra start med bilpleje-virksomhed, han startede 
midt under Covid19-krisen.

Rudmevej 113, 5750 Ringe · Tlf.: 42 77 07 72
kontakt@kroyersservice.dk · www.kroyersservice.dk

Før Før

Efter Efter

KRØYERS SERVICE
INDVENDIG BILPLEJE

Vi tilbyder både CNC-fræs-
ning og -drejning og herunder 
fem-sidet fræsning, ligesom vi 
har en række Teach-in- styrede 
maskiner, ud over spåntagende 
bearbejdning. Så tilbyder vi også 
svejsning og montage, og sætter 
en ære i at kunne klare opgaven 
hurtigt og til aftalt tid.
Vi fremstiller maskindele i 
alle former for materiale, stål, 
krom stål, støbejern, bronze og 
plastmateriale. Materialer med 
sporbarhed og certifikater. Vi er 
fødevaregodkendt, hvilket gør at 
vi laver mange forskellige opga-
ver for fødevareproducenter.
Når vi skal løse tegneopgaver, 
bruger vi den nyeste udgave af 
Inventor Pro. Og ud fra 3D mo-
deller kan vi også producere 
CAM programmer.

Vi samarbejder, med vores sø-
sterselskab Rustfri Industri 
Service ApS. Så når der er em-
ner i rustfri stål, kan de sørge 
for svejsning, klip og buk. De 
beskæftiger sig med nogle af 
følgende emner: Procesanlæg 
(tanke, rør, ventiler) og maski-
neri (snegle, transportbånd, 
pumper). 

Kendetegnet for Maskinfabrik-
ken.dk ApS og Rustfri Indu-
stri Service ApS er at man har 
hænderne godt skruet på, og er 
i stand til at bruge hovedet, så 
kunderne kan få en løsning der 
er optimal, når den bliver afleve-
ret. 

Maskinfabrikken.dk ApS har 
fokus på maskinbearbejdning
Hos Maskinfabrikken.dk ApS i Stenstrup, 
har vi en meget alsidig maskinpark.

Maskinfabrikken.dk ApS
Tværvej 23 · 5771 Stenstrup · www.maskin-fabrikken.dk
 
Rustfri Industri Service ApS
Bygaden 35 · 5953 Tranekær · www.r-i-s.dkMMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  
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Dinitrol / Vestfyns Undervognscenter
Smedevænget 2, 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 18 01

info@vestfynsundervognscenter.dk · www.vestfynssundervognscenter.dk
Følg Dinitrol Aarup / Vestfyns Undervognscenter på Facebook

I 10 år har Dinitrol Aarup / Vest-
fyns Undervognscenter og Dan-
lad i Ejby samarbejdet omkring 
en optimal rustbeskyttelse af 
nye varevognsopbygninger fra 
Danlad. Og hvis man spørger 
Thomas Andreasen, indehaver 
af Vestfyns Undervognscenter, 
om nye varevogne ikke er godt 
nok dækket ind, når de forlader 
fabrikken, er svaret klart:

- Den rustbeskyttelse, der oftest 
foretages på fabrikkerne, bliver 
udført af robotter og er meget 
overfladisk. Derimod arbejder 
vi med bilerne i en helt rå form, 
hvor vi kommer ind i alle dele og 
sprækker, hvor der på sigt kan 
komme rust, siger han.

Han fortæller i øvrigt, at allerede 
under transporten fra fabrikken 
til leverandørerne – for eksempel 
med skib – kan de første rustdan-
nelser vise sig på bilerne på grund 

af saltvandsindholdet i luften. Li-
geledes tilføjer han, at de danske 
milde vintre tit misforstås som 
værende mere gunstige overfor 
bilers holdbarhed mod rust.

- Vi har nogle meget fugtige 
vintre, som er meget rustfrem-
kaldende – specielt på varebiler, 
der er ude at køre i al slags vejr, 
og som i sig selv også er udsat for 
større slid, siger Thomas Andre-
asen.

Et godt match
Hos Danlad, hvor man har spe-
cialiseret sig i opbygninger af 
vare- og lastbiler til erhvervslivet 
og i dag er totalleverandør med 
cirka 1300 køretøjer årligt, ser 
man samarbejdet med Vestfyns 
Undervognscenter som en stor 
fordel.

- Vi imødekommer i forvejen 
individuelle ønsker hos vores 

kunder, når vi opbygger biler. 
Og i dette tilfælde handler det 
om at forlænge holdbarheden 
på de mobile arbejdspladser, der 
kan være særligt udsatte, siger 
Danlads direktør, Henrik Chri-
stensen.

Han pointerer i øvrigt: 
- Hos Danlad er vi meget glade 
for det gode samarbejde med 
Vestfyns Undervognscenter. Vi 
oplever stor fleksibilitet og mat-
cher hinanden rigtig godt. 

Samarbejde styrker 
mobile arbejdspladser
Dinitrol Aarup / Vestfyns Undervognscenter står for en udvidet rustbeskyt-
telse af flere af de mange varebiler, der i løbet af et år bliver opbygget hos 
Danlad i Ejby. Dette samarbejde giver fundamentalt stærkere erhvervsbiler.

Danlad A/S
Industribuen 9, 5592 Ejby · Tlf.: 63 43 00 98

info@danlad.dk · www.danlad.dk
Følg Danlad A/S på Facebook
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Østre stationsvej 27, 5000 Odense C · Tlf.: 45 50 20 30 38
kontakt@mrdrive.dk · www.mrdrive.dk

I en tid, hvor landets medier fly-
der over med historier om virk-
somheder, der har måttet lade 

livet grundet Covid19-krisen, er 
det opløftende at kunne præsen-
tere en succeshistorie. Og en så-
dan må historien om Mohamad 
Saada siges at være. Den 27-åri-
ge grundlagde sammen med en 
ven i 2020 i Banegårdscenteret i 
det centrale Odense sin køresko-
le, MrDrive, der lige siden har 
bevæget sig fremad i turbofart.

- Ja, jeg glæder mig over, at vi 
har fået en fantastisk start. Fra 
at være en enkelt kørelærer er 
vi gået til i dag at have fem fast-
ansatte medarbejdere, fortæller 
Mohamad Saada, der samtidig 
kan glæde sig over flotte regn-
skaber.

- Det første år fik vi et pænt over-
skud, men i det regnskabsår, der 

netop er afsluttet, har vi formå-
et at mangedoble overskuddet, 
fortæller den 27-årige.

Om årsagen til MrDrives succes, 
siger han:
- Vi har fra starten lagt vægt på, 
at vores køreskole skal skille sig 
positivt ud fra konkurrenterne, 
når det drejer sig om undervis-
ningsmiljø og omgangstone. 
Meningen er, at eleverne skal 
se MrDrive som en god ven, der 
vil dem det bedste. Vores elever 
forventer at få undervisning i 
øjenhøjde og samtidig have et 
godt forhold til os undervisere. 
Vi er først glade, når vores elever 
er glade.

MrDrive holder til øverst oppe i 
Odenses Banegårdscenter, hvor 

eleverne kan glæde sig over at 
blive undervist i bløde biograf-
sæder, mens de nyder en kop 
friskbrygget kaffe.

- Vores centrale placering her på 
banegården, betyder også, at vi 
er nemme at komme til fra hele 
Fyn. Og mange af vores elever 
nyder det faktum, at de nærmest 
kommer direkte ind i undervis-
ningslokalerne, når de hopper af 
toget, fastslår Mohamad Saada.

Med til den positive historie 
hører også, at eleverne bliver 
undervist i enten BMW- eller 
Audi-biler, hvilket ikke just er 
afskrækkende. 

Køreskole i
 turbofart
Selvom Mohamad Saada startede sin køreskole, MrDrive, op midt i en krise-
tid, har han alligevel formået at gøre forretningen til en succeshistorie.
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Nyt Syn Brandts Passage
Brandts Passage 27, 5000 Odense · Tlf.: 61 69 05 00
odensec@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk

- Lad det blot være slået fast. Vi 
kommer ikke til at køre med 
alverdens rabat og tilbudsord-
ninger. Derimod vil vi koncen-
trere os om kvalitets-briller og 
kvalitets-stel, således at vi altid 
kan tilbyde vores kunde de mest 
lækre produkter. Og jeg glæder 
mig virkelig til at byde såvel 
gamle som nye kunder velkom-
men.

Sådan siger den nye indehaver 
af NYT SYN BRANDTS PASSAGE 
i Odense, Signe Schønnemann.
Hun overtog den 1. marts i år 
den velrenommerede brillebu-

tik, der ligger i de hyggeligste 
omgivelser i Odense latiner-
kvarter i byens centrum.

Signe Schønnemann har tid-
ligere jobbet som optiker hos 
NYT SYN WICHMANN OPTIK i 
Svendborg, ligesom hun i flere 
år har fungeret som butikschef 
i Nyborg, Tarup og Faaborg hos 
PROFIL OPTIK.

- Vi vil satse på at skille os ud 
i vores sortiment med briller 
og stel i moderne og eksklusi-
ve brands.  Som eksempler på 
nogle af de mærker vi allerede 

nu har aftaler med, kan nævnes 
danske Lindberg og det franske 
mærke Face a Face, der blandt 
andet er kendt for sin populære 
Boccia-kollektion, siger Signe 
Schønnemann.

Hun tilføjer, at hun løbende vil 
deltage i brillemesser i Paris for 
på den måde at udvide sit sorti-
ment med moderigtige og krea-
tive designs.

- Paris er stedet, hvor det sner, 
når der skal hentes inspiration 
og tales med leverandører inden 
for brillebranchen, fastslår hun.

Nyt Syn er en frivillig kæde, så 
optikerne ejer og driver selv bu-
tikkerne hver især. Derudover 
ejer Nyt Syn optikerne i fælles-
skab selskabet Nyt Syn Dan-
mark, som står for fælles mar-
kedsføring, økonomistyring, 
uddannelse og faglig sparring 
for alle butikkerne. Derfor er 
Nyt Syn kæden 100% danskejet 
af indehaverne, som kunderne 
møder i butikken hver dag, og al 
skat betales i Danmark. 

Kvalitet i højsædet
i nyt syn i odense
Den velrenommerede brillebutiks ny indehaver, Signe Schønnemann, 
vil blandt andet præsentere sine kunder for moderigtige og eksklusive 
briller indkøbt på messer i Paris.

ERHVERV FYN · NR. 2 2022    45



Dannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Erhvervsleasing - det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus K. Nielsen 
Kundechef  

Mobil: 21 43 45 40

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport 
tilbyder vi altid:

• Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
• Tilgængelighed 24-7
• Konkurrencedygtige vilkår
• Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
• Intet bureaukrati

28 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte, Stevens & Mondraker 

V/ Jakob Werner Petersen ·  Glarmestervej 14 
Tlf: 26 73 91 90 · www.wernerscykelri.dk  ·  info@wernerscykelri.dk

NY BUTIK
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HHOOBBBBYY  

 

Åbningstider:      Mandag - Fredag  10-17 
Lørdag  Lukket    Søndag 11-16 

 
Alt er allerede inklusiv i Hobby’s autocampere - Vi kalder det Hobby Komplet 

--  ii  OOppttiimmaa  oogg  VVaannttaannaa  sseerriieenn  

m/dobb.seng - enkeltsenge - køjer - hæve/sænkeseng  
Vi står klar med råd og vejledning i valg af autocamper Arno Henrik 
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VIP-arrangement
Til vores arrangement d. 10. juni kan du holde 
jeres sommerarrangement eller sommerfest.

Vælg mellem 2 billettyper (A eller B):

Om Ådalscenen:
Ådalscenen er en fantastisk åben udendørs scene 

i den skønne Ådal i Gislev. 
Fra det tidlige forår og frem til efteråret har vi mange 
forskellige arrangementer med masser af god musik 

og stemning. 

Det er her vi gerne vil give dig mulighed for en god 
eftermiddag og aften, sammen med dine ansatte. 
Du behøver ikke at tænke på alt det praktiske, det 

gør vi. I skal bare møde op nyde musikken, 
hinanden og dagen.

Program d. 10/6 2022:
Kl. 15.00 Pladsen åbner 

Kl. 16.15 Lasse & Mathilde 
Kl. 18.00 Lalou Band

Kl. 20.30 Birthe Kjær & Feel Good Band
Konferencier: Jacques Devantier

  A.  Fri entre - Buffet i VIP telt - øl, vand og vin  
ad libitum hele aftenen - fri kaffe:  

1000 kr. pr. deltager.

 B.  Fri entre - Ådalburger - 3 øl eller vand 
- fri kaffe:

400 kr. pr. deltager.
For hver 10 købte billetter får du en gratis oveni. 

Vil du vide mere om VIP-arrangementet? 
- kontakt aadalscenen@gmail.com

KjærogKjaer sender ti nye
nødhjælpsbiler til Ukraine 38

Fristed for ukrainske flygtninge:
En lille øaf tryghed, når alt er kaos 14

SvendborgsundFysioterapi:
Søn tager over efter far 11

UGE 11 ONSDAG DEN 16. MARTS 2022

Foto: Michael Thorbjørnsen

· 6 0 2 2 57 00
· i n f o@mengbo l i g . d k
· S a n k t N i co l a i G ade 6

· 5 7 00 Svendbo rg

Jens-Erik Meng Susanne Rabjerg

Nicolaj Foged

ALTID gratis
og uforpligtende
salgsvurdering

Ring 6022 5700

20.3 – 24.4 2022 SAK Kunstbygning

DEN
FYNSKE
FORÅRS-
UDSTILLING
2022

SAK KUNSTBYGNING
Vestergade 27, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 70 · sak.dk

Fernisering lørdag

den 19. marts kl. 14

● Gennemgang af købsaftalen og handlens bilag

●Møde med advokat

● Korrespondance og drøftelse med mægler

● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse

● Rådgivning om behovet for ejerskifteforsikring m.m.

● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse

● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig

FAST PRIS KR. 5.000,- inkl. moms

uanset om du køber eller sælger

S Y D F Y N S B O L I G A D V O K A T E R

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg . Telefon: 62 22 77 22

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig

VI GIVER SVENDBORGS LAVESTE AFSLAG*
*Jf. tal fra Boligsiden.dk --> Find Mægler --> Villaer solgt i 5700 Svendborg (mindst 10 solgte)

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

VI VISER IKKE BARE DIT HUS FREM - VI SÆLGER DET!

RING 6220 2000 OG BESTIL EN GRATIS SALGSVURDERING

V/FINN KRØIS

Ryttervej 8 • 5700 Svendborg • Tlf. 6126 2219

info@kroeislaase.dk • www.kroeislaase.dk

Den tidligere ejer af Skovs Låseservice

starter op med nyt navn på samme adresse:

KRØIS LÅSESERVICE

V/FINN KRØIS

VI KØRER UD HELE DAGEN, MED

•• Omkodning af låse
•• Tyverisikring
•• Låsesystemer m.m.

RING OG

HØR MERE

6126 2219

din

LOKALE
låsesmed

✔
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Overvejer du  
at skifte bank?
Kontakt Dennis for en snak om dit liv, 
din økonomi og dine fremtidsplaner  
– helt uforpligtende. 

Ring allerede i dag på 63 10 15 41.

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

SVERIGESVEJ 15, 5700 SVENDBORG TLF. 65914884.   WWW.HVGAS.DK

 ALLE FAGGRUPPER
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som  
samarbejdspartner sparer vi 
dig eller din virksomhed for at 
koordinerer mange forskellige 
håndværkere.

Vi har fem afdelinger med 
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner

som tager hånd om hele projek ter 
og sikrer, at opgaverne kom mer 
i de rette fagmænds hænder fra 
starten, og du sparer tid.

Din lokale Farve- & Gardinbutik
Klosterplads 4 - 5700 Svendborg 

Tlf.: 6221 3131 - 6221 5069
info@coloramasvendborg.dk 

- facebook.com/coloramasvendborg

ThomasHenning

Vi går op i detaljerne

GARDINBUSSEN
Inspiration og rådgivning, hjemme hos dig
Vores erfarne gardinmontør klarer alle løsninger 
indenfor gardiner, solafskærmning, markiser og 
screens. Til private og erhverv.

Book et 
besøg, det er 
gratis og ufor-

pligtende.

Skal vi klare din rengøring
Omhyggelig og effektiv

rengøring

Læs mere på Flenco.dk

Tlf. 65 91 67 27
MØLLERGADE 22A, 5700 SVENDBORG

Husk fradragfor rengøringi hjemmet

- det handler om tillid
Flenco er et familiedrevet fi rma siden 1997

Tilbydes af modne og stabile damer med mange års erfaring
Altid den samme person hver gang
Vi hjælper gerne med at afdække behovet for rengøringen og kommer gerne   

    med et uforpligtende tilbud herefter.
Før vi starter, besøger vi dig.

Svendborg-forfatter 
aktuel med roman 
om Vejstrup Pigehjem
Pigen fra Vejstruplund skildrer en historie 
om en ung og oprørsk kvinde fra Nyhavns 
prostitutionsmiljø, som bliver sendt på 
opdragelsesanstalt på Vejstrup Pigehjem 
i 1930'erne.

Emil Bang Hansen
embha@jfmedier.dk

Morten Møller udkommer med bogen, "Pigen fra Vejstruplund" den 10. 
februar 2022. Foto: Rico Feldfoss

med Danmarks Forsorgsmu-
seum og fortæller historien
om en ung kvindes ophold
på Vejstrup Pigehjem i
1930'erne.

I bogen blander Morten
Møller fiktion med historiske
kilder. Han inddrager straffe-
protokoller og journalsager
fra Vejstrup Pigehjems arkiv.
Det er en fortælling om, hvor-
dan en tvangsanbringelse
kan påvirke resten af et men-
neskes tilværelse.

Pigehjemmet fungerede
som opdragelsesanstalt for
unge kvinder fra 1908 og

prostitutionsmiljø på opdra-
gelsesanstalt på Sydfyn?

Det forsøger Morten Møl-
ler at finde svare på, når han
den 10. februar er aktuel med
den dokumentariske roman,
Pigen fra Vejstruplund. Bo-
gen udgives i samarbejde

frem til 1961.
- De unge kvinder blev an-

bragt på grund af en "særlig
vanskelig karakter", som man
dengang beskrev det, fortæl-
ler Morten Møller i en presse-
meddelelse fra Danmark
Forsorgsmuseum.

- Pigerne kom især fra kri-
minalitet eller prostitution,
og myndighederne var stærkt
bekymrede for, at de i frihed
ville sætte børn i verden og
sprede kønssygdomme til an-
dre dele af befolkningen, for-
tæller Morten Møller.

Morten Møller bor selv i

SVENDBORG: Hvad sker der, når
man sender en ung og op-
rørsk kvinde fra Nyhavns

Svendborg og underviser i hi-
storie og samfundsfag på Ou-
re Kostgymnasium. Han har
tidligere udgivet en række

faglitterære og biografiske
værker med fokus på mel-
lemkrigstidens, besættelsens
og den kolde krigs historie.

En del af Jysk Fynske MedierTlf. 65 45 53 70  - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

Tilmeld Nyhedsbrev
Sms ERHVERV til 1272Sms ERHVERV til 1272

Læs avisen digitalt 
via Nyhedskiosken
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HÅNDSYEDE 
ULDDYNER FRA 
MARCUSHOLM

Babydyner
Juniordyner
Voksendyner
Dobbeltdyner

Rullemadrasser

www.marcusholm.dk  |  Tlf. 24 82 70 38
Vognmandsvej 8, 5800 Nyborg

Ulddyner… 
Slut med at 

tælle får

FNE OUTDOOR

WEBSHOP
www.fne-outdoor.dk

Nørregade 5, 5800 Nyborg, TLF.: 6531 2303

Velkommen...

NYBORG

VANDRING
og udeliv

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-14
FNE P-plads - se www.fne-outdoor.dk

NYBORG

300 m2 unik
butik med

TØJ OG GREJ

Nye låger - Nyt køkken

Passer til alle

køkkener

Ring og hørmere:

52 300 850

www.rekitchen.dk

FØR

EFTER 65 37 10 35
froerup-savvaerk.dk

Frørup savværk &
Tømrerfirma ApS



froerupsavvaerk

FRØRUP SAWÆRK OG TØMRERFIRMA:
• Nye døre og vinduer
• Renovering
• Byggeri
• Bindingsværk
• Lønskæring
• Specialopgaver

• Opskæring af
Douglas og Ege
tømmer

• Salg af brænde og flis
• Egen murer afdeling

SAMTALECAFÉ FORTSÆTTER 
DER ER PLADS TIL FLERE DELTAGERE.

Vi kan bearbejde det vi tumler med, ved at være sammen med andre, 
så hvis du kan bruge nogen at snakke med, eller du mangler netværk 

i din hverdag, er du velkommen.
Det er gratis, men du skal melde dig til!

NETVÆRK FOR FORÆLDRE TIL 
BØRN OG UNGE MED ANGST

Der er plads til et par stykker mere, gruppen starter snart!
Er du kommet dertil, hvor du har lyst til at tale med andre, der er i samme situation?

Vi prøver at skabe et åndehul, med tid til at tale om det,  du er optaget af. 
Der bliver mulighed for at dele erfaringer og bekymringer, og tid til refl eksion.

Ring til Lis på 4274 5710, hvis du vil høre mere eller melde dig til.

TTellefon 22 42 70 96
e-mail: gideondror@sydfynsmail.dk
Hallindskovvej 78 • 5700 Svendborg

G I D E O N S

• Fuge- & Pudsearbejde
• Renovering
• Flisearbejde
• Vandskuring

JJeg tilbyder bl.a.

Mangler du en murermester?

Løsagtige 
fruentimmere, 
knytnæver og 
saftige historier
Bogen ”Arnesteder for Uro og Usæde-
lighed” giver et tankevækkende indblik i 
livet på Sydfyn, der ikke tidligere er fortalt 
om.

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

”Arnesteder for Uro og Usædelig-
hed” er en bog fyldt med saftige 
og vilde historier fra Svendborg i 
begyndelsen af 1900- tallet: 
Værtshusslagsmål, løsagtige fru-
entimmere, skyderier og nabo-
stridigheder. Pr-foto

Anita Lillevang, som er kendt af mange svendborgensere fra hendes byvandringer og gode historier om Svendborgs skyggesider, har skrevet bo-
gen "Arnesteder for Uro og Usædelighed". Pr-foto

SVENDBORG: Værtshusslagsmål,
løsagtige fruentimmere, sky-
derier og nabostridigheder.
Det gik hårdt for sig på nog-
le af Svendborgs gæstgiverier
i begyndelsen af 1900-tallet,
når sømænd på landlov mød-
te de lokale mænd og kvinder
og – ikke mindst – værtsfolke-
ne på gæstgiverierne.

Nu udkommer bogen ”Ar-
nesteder for Uro og Usædelig-
hed” af kulturjournalist og
forfatter Anita Lillevang, som
er kendt af mange Svendbor-
gensere fra hendes byvan-
dringer og gode historier om
Svendborgs skyggesider. Bo-
gen giver et tankevækkende
indblik i liv, der ikke tidligere
er fortalt om.

Utallige timer i arkiverne
Bogen bygger på flere års ar-
kivstudier af politirapporter,
politiprotokoller og dompro-

tokoller, suppleret med artik-
ler fra datidens aviser og flere
andre kilder.

- Fattige folk efterlader ik-
ke mange spor i historien. De
har sjældent skrevet dagbø-
ger eller breve, deres tøj blev

slidt i laser og deres ejendele
blev smidt på møddingen,
når de døde. Men deres liv var
synligt, når de krydsede spor
med myndighederne.

- Som læser kommer man
ind under huden på de men-
nesker, som ikke har mulig-
hed for at vælge, hvor de vil
bo og hvad de vil arbejde
med. Selvom hverken sugar-
dating og MeToo var på dags-
ordenen dengang, har bogen
eksempler på tilsvarende fæ-
nomener i datiden, hvor de
løsagtige fruentimmere både

måtte være opfindsomme og
finde sig i lidt af hvert for at
forsørge sig selv og deres
børn i en tid, hvor kvinder
uden mænd ikke rigtig talte,
fortæller Anita Lillevang i en
pressemeddelelse.

Tre snaskere
I bogen retter Anita spotlyset
mod tre af ”de værste sna-
sker”, som en datidig kritiker
kaldte gæstgiverierne: 

Kronen i Skattergade, hvor
gæstgiver Peter Anton Tange
i 1904 havde problemer med

at styre både temperamentet,
husbestyrerinden og forhol-
det til naboerne.

Ørkild, der i daglig tale blev
kaldt Limpotten, på Nyborg
Landevej. Her kunne sø-
mænd på landlov altid finde
kvindeligt selskab, der var
med på lidt af hvert. Gæstgi-
ver Carl Anton Jensens kone
og døtre førte an.

Jægerhytten i Hulgade blev
styret med fast hånd, knyt-
næver, hundepisk og pistoler
af gæstgiver Christen Casper-
sen. Det fik alvorlige følger,

både for nogle af hans gæster
og for gæstgiveren selv.

Interesserede kan købe bo-
gen på Danmarks Forsorgs-
museum og hos landets bog-
handlere.

Anita Lillevang er kendt af
mange svendborgensere som
guide på utallige byvandrin-
ger i Svendborg. Hun er ud-
dannet journalist samt natur-
og kulturformidler. Derud-
over er hun forfatter til en se-
rie på tre kriminalromaner
og fortællingen ”Den gale
mand fra Arnsted”.

IldsjælenHannesagde farvel og
blev overrasketmedsurprise-fest 8

Sedenominerede til
årets erhvervspriser 20-21

Gratis brunsviger trak folk til: Nyt
hjørnemedbrødogkiosk indviet 5

Jytte samler ind for at børn
skal haveet bedre liv 4

www.midtfynsposten.dk Udgivet siden1. december 1909UGE 12 ONSDAG DEN 23. MARTS 2022

Foto: Hardy Hounsgaard

ADVOKATFIRMAET

Bolighandel
5.000 kr.

Fremtidsfuldmagt
1.200 kr.

Testamente
2.700 kr.

Alle priser er inkl. moms

Østergade 15 B . 5750 Ringe . www.hochlaw.dk

Magdalena Hoch Ring
35 10 30 09

MIDTFYN

Den sidste vilje

Hvem arver dig, når du dør?

Lemmy Fialin (H) - Claus Olsen (H) - Verner Sørensen - Anne Mette C. Knutzen (L)

Torvet 3A, 5750 Ringe
info@advokathuset-midtfyn.dk
www.advokathuset-midtfyn.dk

tlf.: 6221 2124

Hushandler fra kr. 4.999,00

Testamenter fra kr. 2.500,00

Trænger dinTrænger din cykelcykel ellereller
scooterscooter til ettil et forårscheckforårscheckforårscheck?
Vi står klar til at
servicere dig.servicere dig.
Skal du have nyt,Skal du have nyt,
har vi et bredthar vi et bredt
udvalg i cykler,udvalg i cykler,
scootere, hjelmescootere, hjelme
og tilbehør.og tilbehør.

En Mægler der sælger
- det er dig der vælger.

danbolig Ringe
Stationsvej 15
5750 Ringe

70 23 17 17

IldsjælenHannesagde farvel og
blev overrasketmedsurprise-fest 8

Sedenominerede til
årets erhvervspriser 20-21

Gratis brunsviger trak folk til: Nyt
hjørnemedbrødogkiosk indviet 5
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Fakta om ioniseret drikkevand: Ionise-
ret vand er basisk, har mindre molekyle-
klynger end vandhanevand (fylder min-
dre), det er negativt ladet, er fyldt med 
antioxidanter, og er renset gennem et 
kulfilter. Ioniseret vand bliver brugt på 
sygehusene i flere asiatiske lande, bl.a i 
Japan, hvor hver femte husstand har et 
ioniseringsapparat til deres drikkevand.

Ioniseret Vand ApS
Industrivej 14
5762 Vester Skerninge

“Efter at jeg er begyndt at drikke ioniseret vand, så er min psoriasis for-
svundet, de fleste af mine led- og muskelsmerter er væk, jeg kan igen tåle 
hvedemel, pizza og fastfood, tager ikke mere smertestillende og gigtmedicin, 
smerter efter flere diskusprolapser er væsentlig aftaget, kan igen bare stå 
op om morgenen og gå i gang! Er iøvrigt førtidspensionist på 20. år med en 
uafklaret sygejournal. Endelig noget der har en positiv virkning!”

Søren Caspersen fra Stenstrup udtaler:

I vandhanevand er der oxidanter. 
I ioniseret vand er der livsvigtige antioxidanter ...

Lars Kirkegaard har solgt vand-
ioniseringsapparater de sidste 5 år, 

da han selv har gode erfaringer med 
at drikke ioniseret vand.

Alle levende væsner er skabt til at drikke 
det vand, som løber i den lokale å, bæk, 
flod eller sø. Og det vand har en noget an-
det struktur og ladning, end det manipu-
lerede positivt ladede vandhanevand har.

Cellerne i kroppen ligger i en cellemem-
bran, som er positivt ladet. Bl.a derfor er 
det smart at drikke negativt ladet ioni-
seret vand, da det derved nemmere kan 
trænge ind i cellerne og hydrere din krop.

Tlf.: 26 20 44 92

www.ioniseretvand.dk

Installer et avanceret drikkevandsfilter, og slip for alle sprøjtegifte, Pfos, medicinrester, mikroplast og hvad mennesket ellers har 
forgiftet grundvandet med! Renser alt væk, som er større end 0,0001-8 mikron… (afhængig af slut-membranen)! 
Kan også nemt kombineres med et ioniseringsapparat - hermed det ultimative drikkevand!
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NU 1000,- kr. tilskud

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03

Odense C Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66

Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

Smil og hyggelige stunder hænger sammen og dårlige eller

manglende tænder må ikke sætte en stopper for dette.

Lige nu giver vi 1.000 kr. i tilskud til tandproteser ved

bestilling inden den 31. marts 2022.

til tandproteser

Lind Hansens Vej 5 · 5000 Odense C · tlf. 65 91 48 84 / Treschowsgade 4 · 7100 vejle · tlf. 70 25 48 84

www.hvg-as.dk

Varmepumpen udmærker sig ved at have et langt
mindre energiforbrug end andre varmeanlæg, da den
kan overføre energien fra udeluften, jorden eller andre

varmekilder til opvarmning af en bygning eller brugsvand.

Varmepumper bidrager også til et bedre indeklima
og du får en mere grøn og energivenlig løsning.

Når dit anlæg er installeret og kører, skal du ikke bruge
mere tid på det. Det passer stort set sig selv.

Der skal foretages et årligt service tjek og det er det.

KONTAKT OS FOR ET LØSNINGSFORSLAG
OG ET GODT TILBUD.

Spar op til 40% på din varmeregning
og opnå tilskud på installationen

Spar op til 50% på din varmeregning
- få hjælp til valg af den rigtige varmepumpe

Projektleder
Lars-Erik Larsen

Tlf. 20194982
Mail: LL@hvg-as.dk

Foredrag ved Svend Løbner

Svend Løbner er både uddannet præst og journalist.

SVENDBORG:Den 30. marts kl. 19 præsenterer
Svendborg Forsamlingshus i samarbejde
med Kreativt Håndværk-Egense Husflid et
foredragmed journalisten Svend Løbner,
der har rejst og skrevet om det meste af ver-
den.
Især det store kontinent Afrika kommer

under lup, når Løbner beretter om danske
hjælpeorganisationer ogmenneskelige tra-
gedier. Vi tager med på rejse gennemAfrikas
jungle, hvor der fortælles så levende, at man
næsten selv ville kunne fornemme tsetseflu-
ernes summen og den blodige jagt på dem
inde i bilen. Det bliver også til et smut om-
kring Vestbredden i Palæstina, lige som der
tages fat på religiøse problematikker, når
der fortælles om jøder og arabere, som udgi-
ver Bibelen sammen, og om kirke-og kor-
anskolen i Tanzania, hvor Svend Løbner selv
er vokset op.

TiI sit foredrag vil Løbner fokusere på,
hvad der er væsentligt for livets opretholdel-
se, når man befinder sig uden for lov og ret,
kun bevæbnet med sit kamera og notesblok,
og sit gode hoved./jfm

Værmed til at styrke denmaritime kulturarv

Vær med til at styrke den maritime kulturarv. Svend-
borg Museum inviterer til netværksmøde 28. marts

SVENDBORG: SvendborgMuseum står i
2021-2023 i spidsen for et maritimt samar-
bejdsprojekt, Den Blå By, der er finansieret
af Svendborg Kommune.
Museet arbejder for, at når man kommer

til Svendborg, så skal søfartshistorien være
synlig. Formålet er at styrke fortællingen om
Svendborg som søfartsby. SvendborgMuse-
um inviterer til netværksmøde 28. marts i
Marinestuen, Færgevej 5 i Svendborg og hå-
ber at se alle, der arbejder med denmariti-
me kulturarv i Svendborg eller har interesse
heri.
På mødet fortæller vi om SvendborgMu-

seums planer for denmaritime formidling
de næste to år og præsenterer den støtte,
SvendborgMuseum kan give til forenings-
drevnemaritime aktiviteter.
Vi håber at se mange, som vil væremed til

at udvikle nyemaritime aktiviteter. Indtil nu
har SvendborgMuseum og DanmarksMu-

seum for Lystsejlads af coronamæssige hen-
syn fokuseret på at løftemuseumsoplevel-
sen i hallen på Frederiksø, skabe digital for-
midling af søfartshistorien og udvikle infra-
strukturen for det videre forløb/jfm

SIMAC er et hotspot, når det 
kommer til at uddanne maskin-
mestre og navigatører, og den 
position bliver yderligere for-
stærket af de aktuelle planer om 
at skabe et Maritim Erhvervs-
hus, hvor gode lokale kræfter 
er gået sammen om at bygge et 
hus, der kan tilbyde høj kvali-
tet for maritime virksomheder, 
og sammen med SIMAC skabe 
Danmarks bedste ramme for et 
maritimt kraftcenter. Det Mari-
time Erhvervshus kommer til at 
ligge ved siden af SIMAC på Nor-
dre Kaj på en 1500 kvadratmeter 
stor grund.

”Der er en virkelig spændende 
udvikling i gang i Svendborg.

Erhvervsmæssigt oplever vi en 
stor interesse for byen. Det vid-
ner den kommende Maritime 
Erhvervspark om, hvor indtil vi-
dere fem erhvervsvirksomheder 
går sammen i et partnerskab om 
at skabe et spændende erhvervs-
miljø på havnen ved siden af det 
nye SIMAC, ” siger Erhvervschef 
Søren Bach-Hansen.

Partnerskabet består af virksom-
hederne Halberg Koncernen, 
C.C. Jensen, Petersen og Søren-
sen Motorværksted, Nordane 

Shipping og M.H. Simonsen, og 
der kommer formodentlig flere 
investorer til.
 
Anlægsarbejdet på havnen om-
fatter også Den Blå Kant, der er det 
nye byrum omkring havnen, der 
dels skal skabe mere liv for borge-
re og turister i byen, og dels skal 
medvirke til at danne en ny, stærk 
forbindelse mellem bymidten og 
havnen. Projektet skal resultere 
i et attraktivt havneområde- og 
miljø, der skal løfte byen.
 

Lyder det spændende – og vil 
du vide mere?

Vil du starte virksomhed i 
Svendborg, blive en del af den 
spændende erhvervsudvikling, 
flytte din virksomhed eller fa-
milien til kommunen, så kon-
takt Svendborg Kommunes 
Erhvervskontor – din indgang 
til kommunen som virksomhed 
eller tilflytter.

Læs mere på 
www.svendborg.dk/erhverv

I Svendborg får man nu et synligt tegn på, 
at Sydfyn er et maritimt kraftcenter
Der har været fart på udviklingen i Svendborg i 
de sidste år, og nu er turen kommet til Svendborg 
Havn, hvor udviklingen af havneområdet er i 
gang med at folde sig ud. Én af de store brikker i 
den proces er SIMAC, der spiller en vigtig rolle i 
udviklingen af fremtidens havn.
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FÅ ET RENT OG FLOT TAG
Jeg algebehandler dit tag for kun 1.100 kr.
Jeg maskinrenser fliser fra kun 35 kr. pr. m2

Se mere på www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61

BILLIGE PORTE

LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL kr. incl. m

De kendte HÖRMANN porte

LEDHEJSEPORTE kr. 5.380,- incl. m

Eks. 4x4 = kr. + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

Ring for brochure - gerne aften

3.995,-

16.560,-

MOBIL 6134 6919
Brian Koornneef www.bkbyg.dk
Mulighed for finansiering

Haven netop nu
• Mosbehandling i græsplænen
• Forårsrengøring af bede
• Bortskaffelse af haveaffald
• Beskæring af træer, buske og frugttræer
• Fældning af syge/farlige træer
• Afretning af græskanter - samt alle øvrige opgaver i haven.

Bemærk:
At vi nu også tilbyder salg af afdækningsflis og brænde.

Skovsbo Skoventreprenør ApS • Mobil: 23 30 24 60

Vores allesammens

Kurt Skrøder
Johannessen
er stille sovet ind
den 18. marts 2022

På familiens vegne

Bente

Bisættelsen finder sted
fra Stenstrup Kirke
lørdag den 26. marts

kl. 11.00

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700Svendborg
Tlf. 6223 3000
www.svendborg.dk

Følg os på
facebook

Lovliggørelse Ydunshave.
Offentliggørelse af planforslag
Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 8.marts 2022
godkendt forslag til lokalplantillæg for lovliggørelse af et
område vedYdunshave. De har samtidig beslutte, at sende
planforslaget i offentlig høring i 8 uger fra den 11. marts til
og med den 6. maj 2022.
Læsmere påwww.svendborg.dk under
”Høringer og afgørelser”

Boligområde vedMølmarksvej.
Offentliggørelse af
lokalplanforslag 672
Svendborgs Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 8.marts
2022 vedtaget at sende forslag til lokalplan 672 i offentlig
høring i seks uger fra den 10. marts til og med den 21. april
2022.
Læsmere påwww.svendborg.dk under
”Høringer og afgørelser”

FORÅRS-
OPVISNING
I TVED HALLEN

Lørdag d. 26. marts 2022
• Fælles indmarch kl. 14.00
• Opvisning af foreningens
gymnastikhold.

Gratis adgang.
Gymnastik udvalget

Håndværkere

Dødsfald

Bekendtgørelser

Sport og fritid

Skyttekreds
har fået ny
formand

Svendborg Skyttekreds fortsætter med at have skydning om tirsdagen i Midtbyhallen. Pr-foto

Anna Thrane
annis@jfmedier.dk

SVENDBORG: Efter tre års næ-
sten total nedlukning afholdt
Svendborg Skyttekreds ordi-
nær generalforsamlingden5.
marts med efterfølgende
konstituerende bestyrelses-
møde d. 15. marts.
Foreningens nye formand

er Ole Fischer, mens Ida Ok-
sen fortsætter som kasserer.
Bestyrelsens øvrige medlem-
mer blev Lars Krumholt, Pia
NygårdHansen, Velid Besire-
vic, Nicki Jensen og Lasse Pe-
dersen. Formandenkonstate-
rer med tilfredshed, at besty-
relsen atter er blevet fuldtal-
lig. Det sidste stykke tid har

der kun været fire bestyrel-
sesmedlemmer, og det har
været et stort arbejde at hol-
de foreningen i gang.
Samtidig er det glædeligt,

at der er sket enkraftig foryn-
gelse af bestyrelsen, idet kun
tremedlemmer er over 50 år.
Svendborg Skyttekreds

fortsætter med at have skyd-

ning om tirsdagen i Midt-
byhallen fra klokken18, hvor
der er stor tilslutning. Der er
kun fem uger tilbage af in-
dendørssæsonen, så udvidel-
se af skydetidenblev udsat til
september.
Den 27. april åbnes uden-

dørssæsonen med skydning
om tirsdagen fra klokken 18 i

Rødskebølle Skyttecenter,
Bodøvej 22.
Bestyrelsen ser frem til

igen i år at deltage i aktivite-
terne hen over sommeren og
efteråret: Landsstævne 2022,
Fritidsforvaltningens som-
meraktiviteter ogDGI’s Skole
DM i Skydning.

Foredrag om
berømt
polarskib

Nella Dan i po-
larisen. Privat-
foto

SVENDBORG: Rækken af de
maritime foredrag i Svend-
borg fortsætter, og næst-
kommende foredrag hand-
ler om det berømte po-
larskib Nella Dans togter til
Sydpolen.
Her vil Rasmus Nygaard

fra ’Friends of Nella Dan’ be-
rette om sammenholdet
ombord under togterne, om
demange spændende eks-

peditioner med forsyninger
og videnskabsfolk til et af
klodensmest fjerntliggende
og ugæstfrie områder.
Endelig fortælles der også

om skibets tragiske endeligt
og forlis ved Sydpolen i de-

cember 1987.
Foredraget finder sted

torsdag den 31. marts kl.
19:00 i Marineforeningens
lokaler på Færgevej 5 i
Svendborg. Foredraget er
åbent for alle.

Forårsfællesspisning i
forsamlingshus

SVENDBORG: Bennys Køkken
står for en dejlig, vegetarisk
menu til fællesspisning søn-
dag 27. marts klokken
17:30-19 i Svendborg For-
samlingshus på Lundevej 2F.
- Solen begynder at få

magt. Træer og buske grøn-
nes. Grokraften vender tilba-
ge. Ogmens vi venter på de
første spæde grøntsager, kan
vi mødes og spise sammen,
siger arrangøren i en presse-
meddelelse.
Man skal tilmelde sig se-

nest 25. marts klokken 14, så
Benny kan lave en passende
mængdemad, og der sker
mindst muligt madspil. /jfmBenny har en bred erfaring som

kok og har lavet alt fra Michelin-
mad til rå juicer. Foto: Benny Mad-
sen

Mandagscafé med danse- og
spillemandslaug
SVENDBORG:Den 28. marts klokken 14.30 holder Vor Frue Kir-
kemandagscafé med Svendborg Danse- og Spillemandslaug
på Kirkestræde 4.
- Vi får besøg fra Svendborg Danse- og Spillemandslaug.

Nogen husker det måske som Thurø Spillemandslaug. Re-
præsentanter vil fortælle om laugets baggrund og historie,
laugsorkestret samt laugsaftner og andre arrangementer
med lauget. Vi kan også glæde os til at høre danse- og spille-
mandslauget give numre på sang, viser og traditionel spille-
mandsmusik, fortæller kirken i en pressemeddelelse./jfm

En del af Jysk Fynske Medier

Tlf. 65 45 53 70 - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

SKIBSINGENIØRFIRMA
- som bygger på solid erfaring i branchen

VALLING SHIP MANAGEMENT APS
VALLING SHIP SOLUTIONS APS
Havnegade 3 · 5700 Svendborg · Tlf: 72 30 18 55
info@shipsolutions.dk · info@shipmanagement.dk

shipmanagement.dk

Hen over verdenshavene på 
6500 ton på slæb i en wire er 
hverdag for NH Towage. Slæbe-
bådene fra det sydfynske rederi 
opererer overalt, hvor de har as-
sisteret alverdens skibsbyggere, 
kabellæggere og entreprenører 
med at få det tonstunge materi-

el bragt frem til den rette tid og 
steder. Blandt andet er en af slæ-
bebådene ved at fragte et halv-

færdigt skibsskrog fra Tyrkiet til 
Vestnorge men en anden er på 
vej fra Polen til Skotland.

- Det er ofte meget store og tungt 
lastede pramme, vi slæber, si-
ger ejer Niels Henriksen. Det 
tager den tid, som det tager, 
når transporterne foregår med 
fem til seks knob i timen. Det 
er jo tusindvis af tons, som er på 
slæb, så det kræver både en god 
portion tålmodighed og en god 
evne til at holde fokus og kon-
centration. På havet er vi også 
oppe mod naturens kræfter. Det 
gælder om at kunne læse havet 
og være lydhør overfor diverse 
varslinger.

- Vi slæber eksempelvis også rig-
tig mange skibsskrog, der skal 
transporteres fra det en værft til 

det andet for at kunne blive gjort 
færdige. Det betyder også, at der 
ofte er mange mennesker, der er 
afhængige af, at vi når frem til 
aftalt tid.

Det primære marked for NH 
Towage er i Danmark, hvor det 
handler om alt fra stensejladser, 
havnejobs til også slæb af tag-
konstruktioner. I dag er rederiet 
også engageret i Femern-byg-
geriet, hvor de indtil videre har 
slæbt flere entreprenørpramme 
til Rødbyhavn.

NH Towage er et dansk rederi 
med dansk indregistrerede ski-
be og danske besætninger, så 
det er klart, at store danske in-
frastrukturprojekter også ligger 
deres hjerte nær. 

Dansk rederi 
tager slæbet
NH Towage operer over hele 
verden med deres skibe.

Frederiksø 8, 5700 Svendborg · Tlf.: +45 6222 2911 
noh@nhtowage.dk · www.nhtowage.dk
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Ønsker man i forbindelse med et 
byggeprojekt at alliere sig med 
en samarbejdspartner med stor 
erfaring, så er det så absolut en 
ide at tage kontakt til Tomme-
rup-firmaet, DHM Byg.

Manden bag firmaet, Dennis 
Henriksen, har nemlig mere end 
16 års erfaring som selvstændig 
indenfor byggebranchen, og har 
i den forbindelse løst en bred vif-
te af opgaver.

- Vi leverer primært murer, tøm-
rer og malerarbejde og arran-
gerer gerne totalentrepriser for 

vores kunder. Bliver der i forbin-
delse med byggeprojektet brug 
for andre faggrupper, har vi et 
godt samarbejde med forskelli-
ge professionelle aktører, oply-
ser Dennis Henriksen og tilføjer:

- Vi giver altid en ærlig vurde-
ring af de projekter, vi skal arbej-
de med. Vi giver os god tid tilden 
enkelte kunde og sætter en ære i 
at levere et professionelt stykke 
arbejde med fokus på høj

kvalitet og god service. Vi be-
stræber os altid på at møde en-
hver kundes konkrete behov 

– uanset om det er virksomhe-
der eller private, fastslår Dennis 
Henriksen. 

Ekspert i bygge-
projekter

Med mere end 16 års erfaring inden for 
byggebranchen er manden bag DHM 

Byg, Dennis Henriksen, klar til at tage 
imod de helt store opgaver.

Brunsegyden 17
5690 Tommerup

Tlf: 22949697
dhmurerfirma@godmail.dk

Buskørsel til enhver lejlighed og 
udflugter til lands og på vandet

Vi tilbyder nu 24 timers pristjek. Alle kan via vores 
hjemmeside gå ind og skrive hvor I vil hen, hvad tid 
og hvornår I vil retur, så kan I med et klik se prisen.

 HURTIGT OG NEMT
www.jkbussen.dk  ·  31 78 00 46  ·  info@jkbussen.dk

Åben 08.00-16.00

Madsens Murer, Entreprenør og Udlejningsfirma
Volstrupvej 15 · 5750 Ringe

Tlf. 28 96 72 25

IldsjælenHannesagde farvel og
blev overrasketmedsurprise-fest 8

Sedenominerede til
årets erhvervspriser 20-21

Gratis brunsviger trak folk til: Nyt
hjørnemedbrødogkiosk indviet 5

Jytte samler ind for at børn
skal haveet bedre liv 4

www.midtfynsposten.dk Udgivet siden1. december 1909UGE 12 ONSDAG DEN 23. MARTS 2022

Foto: Hardy Hounsgaard

ADVOKATFIRMAET

Bolighandel
5.000 kr.

Fremtidsfuldmagt
1.200 kr.

Testamente
2.700 kr.

Alle priser er inkl. moms

Østergade 15 B . 5750 Ringe . www.hochlaw.dk

Magdalena Hoch Ring
35 10 30 09

MIDTFYN

Den sidste vilje

Hvem arver dig, når du dør?

Lemmy Fialin (H) - Claus Olsen (H) - Verner Sørensen - Anne Mette C. Knutzen (L)

Torvet 3A, 5750 Ringe
info@advokathuset-midtfyn.dk
www.advokathuset-midtfyn.dk

tlf.: 6221 2124

Hushandler fra kr. 4.999,00

Testamenter fra kr. 2.500,00

Trænger dinTrænger din cykelcykel ellereller
scooterscooter til ettil et forårscheckforårscheckforårscheck?
Vi står klar til at
servicere dig.servicere dig.
Skal du have nyt,Skal du have nyt,
har vi et bredthar vi et bredt
udvalg i cykler,udvalg i cykler,
scootere, hjelmescootere, hjelme
og tilbehør.og tilbehør.

En Mægler der sælger
- det er dig der vælger.

danbolig Ringe
Stationsvej 15
5750 Ringe

70 23 17 17
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Michael Rasmussen nyder sit ar-
bejde, og det var en god startka-
pital, da han for knap 10 år siden 
startede enmandsvirksomheden 
MR Industries ApS på Sandvad-
vej 20 i Odense. Dengang blot 24 
år og uddannet som industritek-
niker.

 – Fra starten af satsede jeg på 
at lave højt profileret præcisions-
arbejde, og meget hurtigt fik jeg 
med firmaet skabt et godt ry som 
leverandør af bearbejdede kom-

ponenter inden for en bred vifte 
af industrisektorer, fortæller Mi-
chael Rasmussen.

Det er Ikke mindst inden for den 
såkaldte langdrejning, at firmaet 
har ry for at være helt på top-
pen. Det har betydet, at Michael 
Rasmussen har investeret i flere 
maskiner, herunder langdreje-
maskiner, som er fremstillet til 
produktion af f.eks. mindre kom-
plekse præcisionsdele. Eksempler 
på de emner, der produceres med 

langdrejemaskinen, er aksler til 
vaskemaskiner og en del kompo-
nenter til robotindustrien. 

Stabil kundekreds
MR Industries ApS har I dag en 
stor og stabil kundekreds, og når 
Michael Rasmussen ser tilbage på 
de 10 år med firmaet, er meldin-
gen da også klar:

 - Det har givet mig langt mere, 
end hvad jeg havde forventet. Og 
så er jeg så heldig, at jeg har et 

arbejde, jeg virkelig nyder, siger 
han.
Med hensyn til fremtidsplaner 
tænker Michael Rasmussen på at 
finde større lokaler til firmaet, 
idet han kun råder over 180 kva-
dratmeter på den nuværende 
adresse.
 – I den forbindelse bliver det må-
ske også aktuelt at ansætte folk i 
firmaet, siger Michael Rasmus-
sen, som udover drejning og fræs-
ning også tilbyder værktøjsslib-
ning i høj kvalitet. 

10 år med 
præcision og succes
Det har langt overgået forventningerne, om 
hvad Michael Rasmussen turde forvente, da 
han for snart 10 år siden blev selvstændig med 
MR Industries ApS.

Sandvadvej 20  ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 60463165 
Web: www.mr-industries.dk  ·   Mail: mr@mr-industries.dk MR Industries APS
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Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
· Etablering af
græsplæner

· Græsslåning
· Vedligeholdelse
· Fræsning
· Grubning
∙ Træfældning
∙ Stubfræsning
∙ Mosfjernelse i græsplæner

Udlejning
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

Salg af
∙ Granit skærver grå og sort
∙ 0,6 grus ∙ Vasket grus
∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil /
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Tlf: 40 27 59 53 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk
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Skal vi passe dine
udendørsarealer?

Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

UDLEJNING
Af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,  
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,  
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

SALG AF
• Granit skærver - går og sort
• 0,6 grus · Vasket grus
• Støbemix · Perlesten · Muldjord
• Stenmel : Strandsand : Flis

Michael Rasmussen nyder sit ar-
bejde, og det var en god startka-
pital, da han for knap 10 år siden 
startede enmandsvirksomheden 
MR Industries ApS på Sandvad-
vej 20 i Odense. Dengang blot 24 
år og uddannet som industritek-
niker.
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arbejde, og meget hurtigt fik jeg 
med firmaet skabt et godt ry som 
leverandør af bearbejdede kom-

ponenter inden for en bred vifte 
af industrisektorer, fortæller Mi-
chael Rasmussen.

Det er Ikke mindst inden for den 
såkaldte langdrejning, at firmaet 
har ry for at være helt på top-
pen. Det har betydet, at Michael 
Rasmussen har investeret i flere 
maskiner, herunder langdreje-
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produktion af f.eks. mindre kom-
plekse præcisionsdele. Eksempler 
på de emner, der produceres med 

langdrejemaskinen, er aksler til 
vaskemaskiner og en del kompo-
nenter til robotindustrien. 

Stabil kundekreds
MR Industries ApS har I dag en 
stor og stabil kundekreds, og når 
Michael Rasmussen ser tilbage på 
de 10 år med firmaet, er meldin-
gen da også klar:

 - Det har givet mig langt mere, 
end hvad jeg havde forventet. Og 
så er jeg så heldig, at jeg har et 

arbejde, jeg virkelig nyder, siger 
han.
Med hensyn til fremtidsplaner 
tænker Michael Rasmussen på at 
finde større lokaler til firmaet, 
idet han kun råder over 180 kva-
dratmeter på den nuværende 
adresse.
 – I den forbindelse bliver det må-
ske også aktuelt at ansætte folk i 
firmaet, siger Michael Rasmus-
sen, som udover drejning og fræs-
ning også tilbyder værktøjsslib-
ning i høj kvalitet. 

10 år med 
præcision og succes
Det har langt overgået forventningerne, om 
hvad Michael Rasmussen turde forvente, da 
han for snart 10 år siden blev selvstændig med 
MR Industries ApS.
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Web: www.mr-industries.dk  ·   Mail: mr@mr-industries.dk MR Industries APS
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hojlund.dk

GUDBJERG | Ørbækvej 268A | 5892 Gudbjerg
HAARBY | Trunderupvej 10 | 5683 Haarby

AARUP | Holmelund 32 | 5560 Aarup
TARUP | Møllevej 26 | 5792 Årslev  

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage 09.00-17.30 | Lørdage 09.00-14.00 

Foråret starter på 
Højlund Mølle

PRIS PR. SÆT FRA

2.999,-
Vulcano Udendørs krukker

Vælg mellem 2 farver krukke sæt 
 med 3 store flotte krukker. 

Højt sæt højde: 70, 47 og 32cm. 
Lavt sæt: højde: 43,  

30 og  23cm.

PRIS PR. STK.

1.699,-
Rustikt bålfad
Stort bålfad på ben i  
rustent jern 72x25cm

PRIS FRA

65,-
Leca nødder

Dræn til krukker. 10 liter,  
25 liter og 50 liter

5 SÆKKE KUN

100,-
Danmuld
Flere varianter  
40 liter pr. sæk 

PRIS FRA

119,-
Vilde haver

Frøblandinger til flotte,  
spiselige og vilde haver
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     Arne        Per      Jimmi      Jens      Henrik 

Vi er stolte af, at være medvirkende til                      
bevarelsen af vores smukke kulturarv på Fyn. 

ERHVERV FYN · NR. 2 2022    55



Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt 
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og 

tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,-

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination 
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregis-
treret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil) 
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

                    Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.  
Bilen er vist med ekstra udstyr.

Udbetaling kr. 29.355.- 
ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, 
Palle Høvetskov - Tlf. 63 90 22 36 

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderholm 4052 3468 

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

A/S

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d
5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parke-
ringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder, 
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1 
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000 114.900

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d
6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. 
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofi x, kopholder, læderrat, tågelygter, service 
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000 124.900

2011 Fiat 500 1,2 Lounge 3d
5-g., hvid, benzin, hatchback, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, glastag, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, service ok

km 36.000 94.900

2006 Audi A4 1,6 102 4-d
5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocen-
ter, startspærre, udv. temp. måler, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, aftag. træk

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparation af alle bilmærker!

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGEHUSK! VI KAN LAVE DIN NYE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

uden-udbetaling.dkHALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr.  314,-
39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr.  581,-
29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr.  314,-
44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr.  1.127,-
13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl pr. md. kr.  486,-
49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr.  1.127,-
39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr.  1.024,-
14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr.  511,-
34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr.  922,-

TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,-

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING
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søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

Lørdag var der både musi-
cal, livemusik og standup på 
programmet i den store røde 
bygning på hjørnet af Mejerivej.

Og det gik rigtig godt, fortæl-
ler Bianca Giese, som har været 
med til at stable arrangementet 
på benene.

- Det er gået super godt. Det 
er selvfølgelig lidt af en udfor-
dring, at vi lukker helt af, mens 
der bliver opført musical, men 
heldigvis kigger folk ind, når der 
er åbent igen, fortæller hun.

Bianca Giese står bag den 
musical, som elever i Nordfyns 
Ungdomsskole opfører for før-
ste gang.

- Og vi opfører forhåbentlig 

musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe-

den, og håbet er, at der kommer 
flere kulturelle arrangementer i 
bygningen.

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

forskrifterne gennem autodata
• Auto-el
• Dækservice - afbalancering og 

sporing
• Forsikringsskader
• Pladearbejde
• Klargøring til syn
• Rådgivning ved køb og salg
• Motortest med Bosch tester

BEDRE SERVICE. GLADERE BILISTER.
BV Biler tilbyder totalløsninger inden for autoreparation på alle 
typer personbiler og varevogne. Vores arbejdsområder omfatter:

Står man og skal have justeret el-
ler anskaffet nye briller, der pas-
ser til én, så kan man roligt besøge 
Nyt Syn i Otterup. Det er en mere 
end 40 år gammel forretning, der 
de seneste 7 år har været ejet og 
drevet af optiker Anders Fialla, 
der også har yderligere fem an-
satte – heraf tre optikere, til at 
betjene kunderne. For 3-4 år siden 
også med en Nyt Syn forretning i 
Bogense.

Nyt Syn er en moderne forretning, 
der ikke kun tilbyder briller, men 
også meget personlighed, god ser-
vice og høj kvalitet. Det benytter 
rigtig mange sig af, og trækker 
kunder fra både nær og fjern, - ja 
endda fra det tyske.

- Det er en stigende god forret-
ning med mange nye kunder, der 
også kommer langvejs fra, siger 
Anders Fialla. Her kan vi skræd-

dersy brilleløsninger med person-
lighed til den enkelte kunde. Når 
man skal have nye briller, så skal 
der være noget personligt ved det. 
Det skal være nyt til kundens be-
hov, og som passer til personen.

- Vi er hele tiden opmærksomme på 
hvad, der sker på brillemarkedet, 
så vi er opdaterede med moden og 
de trends der måtte være, og vi 
tager på messer rundt i Europa. 

Vi tager jævnligt på kurser for 
at kunne dygtiggøre os, så vi kan 
tilbyde briller til enhver smag, - 
og ja, så er vi i øvrigt også rigtige 
gode til sportsbriller. Vi/jeg har 
en kærlighed til cykelsporten, og 
som mangeårig rytter, træner og 
sportsdirektør giver det en god 
erfaring. 

Høj kvalitet og personlighed trækker kunder til
Nyt Syn i Otterup er en moderne butik der 
leverer så det passer til den enkelte kunde
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Fortællinger om Indien
NORDFYN: Det er ”Ratatosk – Odense fortællekreds”, der for-
tæller ved Mitraniketans venners arrangement mandag den
15. november klokken 19 på Veflinge skole.

Fortællekredsens medlemmer fortæller historier og legen-
der fra det sagnomspundne Indien. Indien er jo udgangs-
punkt for arbejdet for Mitraniketan og det var netop skolen
for kasteløse børn i Kerala i Sydindien, der gav ideen til at
skabe arrangementer på Nordfyn, der kunne bidrage øko-
nomisk til skolens drift.

Det er efterhånden mange tusinde kroner, der er sendt fra
Nordfyn til skolens drift i Kerala, fortæller Kaj Andersen.

Du kan få en god oplevelse ved at møde frem i Veflinge og
samtidig bidrage i Mitraniketan skolens drift. Hele entre be-
løbet går ubeskåret til skolen for kasteløse børn.

KULT-musicalaften må aflyses
Mens vi under mere end et halvt års genåbning næsten hav-
de glem hvor træls og dominerende Covid-19-virus var, så
viser den igen sit grimme fjæs. Der var lagt op til en festlig og
musikalsk aften i Multisalen på Bogense skole fredag den 12.
november.

Foreningen KULT havde arrangeret tre sangsolister, der
tidligere har været tilknyttet Fredericia Teater og de unge ta-
lentfulde sangere skulle optræde med et program fra kendte
operaer og operetter.

Desværre er en af de unge solister nu blevet testet positiv
med Covid-19.

I KULT er vi rigtig kede af aflysningen, idet der har været
rigtigt stor publikumsinteresse, men vi ønsker god bedring
til den uheldige sanger.

Foreningen KULT satser på at programmet kan gennem-
føres i begyndelsen af 2022.

Debat: Et let valg.
Et let valg
Søren Ole Petersen, 
Bøgegårdsvej 68, Søndersø

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

Alligevel tør jeg godt løfte
sløret for, hvem jeg ikke vil
stemme på. Nemlig de lokal-
politikere der har sat 10
valgplakater op med sig selv
inden for få hundrede me-
ter. Det er et ressourcespild
uden lige og uden for al for-
nuft.

Til gengæld vil jeg stemme
på en politiker, der vil gå ind

for en genopretning af ho-
vedgaden i Søndersø. Den
ligner i dag en skændsel af
ikke vedligeholdte huse,
smadrede butiksruder, tom-
me huse og højt ukrudt i fli-
serne. Enhver indsats her vil
være til gavn for byens nu-
værende og kommende bor-
gere.

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

Arbejde.
Over 20 kilometer
frem og tilbage
Erik Beck Jensen, Sitkavænget 
6, 5400 Otterup

LOKALDEBAT: Bliv hjemme-
hjælper i Otterup i Nordfyns
Kommune. Du får en cykel
til rådighed, men du må
også gerne benytte egen bil.

Så slipper du for at kom-
me for sent eller komme
drivvåd frem til borgerne,
som min kone gjorde i 18
måneder. Som tak er hun nu

blevet tilbudt et ulønnet
praktikophold på et kom-
munalt plejehjem i Bogense.
En tur på over 20 kilometer
frem og tilbage og til en rin-
ge takst, der næppe rækker
til vedligeholdelse af en cy-
kel.

Kultur.
Ønske om mere snak 
om kultur
Bernt Nicolaysen, Stenløkken 
3, 5450 Otterup Skal flere besøge 

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

LOKALDEBAT: Det er tid til
kommunalvalg. Kulturhisto-
rien har en meget begrænset
plads i debatten. Det er ær-
gerligt. De nordfynske byer,
små som store rummer mas-
ser af kulturhistorie. Den
skal blot udfoldes. Bevares,
der har været forsøg på det-
te, men det har ikke rakt
langt.

Et eksempel. "Otterup
museum", et lille museum
fra 1722. Det er en overset
kulturskat i byen. Hvis væg-
gene kunne tale, kan de for-
tælle en masse historier fra
de fattige mennesker lige fra
Stoffer Olufson til Abelone,
der har boet i huset i perio-
den 1722 til 1926. Den histo-
rie skal bredes ud, så alle i
byen og omegnen kender
den. Men fortællingen for-
tæller ikke sig selv.

Skal flere besøge museet
skal indsats, husets tilstand
og markedsføringen opprio-
riteres. Otterups bys "Gods
Hospital" har et kæmpe po-
tentiale selvom det er et lille
hus. Potentiale til skolebørn
i alle aldre, gymnasieelever,
borgere i Otterup samt turis-
ter. Der er en udfordring. Tid

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

Det er fint, at der er frivillige
omkring museet. Med frivil-
lighed kan vi noget, men ik-
ke alt. Der skal oprustes på
den front, så børn og unge
mennesker kan besøge mu-
seet, når de kan - ikke når
museet kan.

Nordfyns Kommune har
nogle oversete kulturperler,
lige foran næsen. Det er
godt, når kommunalpoliti-
kerne opdager perlen i ste-
det for at gå udenom. Jeg vil
godt tage vores museums-
væsen alvorligt. Det gør vi,
når vi sammen udvikler de
hidtil usete perler.

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe 
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer  ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte 
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle.  Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas, 
har du altid dine natkøre briller med dig. Kig ind og hør mere om  DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 
Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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