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VIND
gavekort til 
butikker i 

Svendborg

Som Nyt Syn optiker ejer jeg selv min butik og er en del af det lokale handelsliv. Jeg mærker 
derfor også, når byen har det svært og har brug for opbakning. Min opfordring er derfor: 
Se Svendborg og støt Svendborg. Så sikrer vi sammen, at der fortsat er liv og handel i 
Svendborg også på længere sigt. Lige nu deltager du endda i konkurrencen om gavekort 
til  butikker i Svendborg, hvis du køber briller eller  kontaktlinser hos os. Kig ind og hør mere.

Se Svendborg – støt Svendborg

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

Mercedes Vito er bygget med en alarm, der går i gang, hvis nogen forsøger at åbne 
dørene eller motorhjelmen. Nu er både bilen og godset i varerummet tyverisikret. 
Så skal du ikke spekulere på det mere. Tyverisikringen er kun en af de mange nye 
udstyrsdetaljer og innovationer, der er standard i Mercedes Vito. Så er du foran igen – 
også når det gælder indbrud.

Vito foran igen. 
Slut med tyveri fra arbejdspladsen. 
Som standard kommer Mercedes Vito nu med tyveri- og indbrudsalarm, 
der sikrer både bil og det, du har i varerummet.

ServiceLeasing (Erhverv)

Pris fra 1.695 kr./md.

Inkl. serviceaftale.
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Mercedes-Benz Vito 114 Kort 9G-TRONIC AUT. Forbrug ved blandet kørsel fra 14,3 km/l*, CO2-emission fra 184 g/km. Grøn ejerafgift 3.090 kr. pr. halvår ved registrering i perioden 15.02.2021 
- 30.06.2021. Grøn ejerafgift 3.330 kr. pr. halvår ved registrering i perioden 01.07.2021 - 31.12.2021**. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 
48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 1.020 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. 
moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. *WLTP måling. **Begrænset kampagneperiode, registrering inden 31.12.2021. Der tages forbehold for ændringer i 
priser og/eller specifikationer. Desuden gælder, at priserne er baseret på en politisk flertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18.12.2020. Da de nye registreringsaf-
gifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet.

B
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Tonny Madsen: 100 års mærkedag i år
broen. Nu skal vi snart i gang med 
at forlænge stenmolen i Vindeby 
og senere på året skal vi i gang 
med en udbygning af lystbådehav-
nen i Rudkøbing, så det ser godt 
ud, slutter Stephan.

Ny leder i Odense
I 2017 købte firmaet Flintholm 
Sten & Grus Aps, der med ral- og 
sandpumperen ”Sandholm” hen-
ter sø-materiale op fra havbunden 
til brug i anlægsopgaver på land. 
Firmaet hører hjemme ved Odense 
Havn og beskæftiger godt en halv 
snes mand. Claus Madsen har væ-
ret leder, men er nu gået på pen-
sion og er erstattet af Brian Chri-
stensen som leder i Odense.

Lastbiler som bindemiddel
Tonny Madsen A/S har altid haft 
en flåde af lastbiler, tipsætte-

vogne, blokvogn, containerbiler 
samt kran og grabbiler, der udgør 
et vigtigt bindemiddel mellem de 
øvrige aktiviteter. Hans morfar 
havde i øvrigt som en vigtig op-
gave under besættelsen at køre 
brunkul fra Søby ved Herning til 
værket i Odense.
I dag tæller flåden af lastbiler seks 
efter køb fornylig af en brugt last-
bil med kran, og der er bestilt en 
helt ny Volvo til levering senere 
i år. Som et led i at gøre alle dele 
af virksomheden så ”grønne” som 
muligt lever alle de nye lastbiler 
op til miljøkravene i Euro 6.

Genbrug og genknus
For tre år siden købte Tonny Mad-
sen H. J. Hansen Genvindings af-
deling i Svendborg, og 
alt arbejdet med genindvinding af 
metal blev samlet på Kuopiovej 36 

i Svendborg under navnet TM Me-
tal og Skrot. Her håndterer man 
jernskrot, metaller, akkumulato-
rer, kabelskrot m.m.
Genindvinding af andet end metal 
er samlet i Ringe og Svendborg, 
hvor Genknus Fyn har afdelinger. 
Her nedbrydes byggematerialer, 
hvorefter de sorteres og klargøres 
til ny anvendelse. 
Byggematerialerne får man så 
bl.a. fra egne nedbrydningsjobs. 
Nedrivning og nedbrydning samt 
sanering er en væsentlig del af 
selskabets aktiviteter og listen 
over bygninger, som man har ned-
revet, er lang. Mest kendt er nok 
nedrivningen af Nordre Skole i 
Svendborg, og i øjeblikket er man 
bl.a. i gang med at nedbryde Rud-
købing Gamle Skole.
Med lastbilerne som bindemiddel 
til at transportere byggemateria-
ler, metal, skrot m.m. er fødekæ-
den sluttet, så firmaets aktivite-
ter udgør en harmonisk helhed, 
der giver arbejde til et halv hun-
drede ansatte.
Det skal også lige med, at Tonny 
Madsen siden 2003 har ejet en-
treprenørfirmaet J. Clausen på 
Grønnemosevej i Svendborg med 
en halv snes ansatte.  

Travlt år trods corona
Selskabet ledes i det daglige ar-
bejde fra ”Kommandotårnet” på 

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

Tonny Madsen, indehaver af Ton-
ny Madsen A/S med base i Svend-
borg, kan i år fejre 100 års mær-
kedag forstået på den måde, at det 
i år er 40 år siden, han overtog 
firmaet, og så fylder han 60 år til 
september.
Tonny Madsen A/S er således et 
gammelt, hæderkronet firma, 
men det har så sandelig forstået at 
udvikle sig og være omstillings-
parat, klar til at påtage sig helt 
nye opgaver hen ad vejen igennem 
mange årtier.
Tonny Madsen overtog halvdelen 
af sin morfars firma for 40 år si-
den – og broderen Claus Madsen 
overtog den anden halvdel. Der 
blev både udført entreprenørar-
bejde i stor stil og vognmands-
kørsel.   Efter ca. fire år overtog 
Tonny så den anden halvdel og det 

blev til det velkendte firma, som 
vi ser i dag. 

Til lands og til vands
Firmaet har i dag aktiviteter både 
på landjorden og på vandet. I 2015 
byggede Tonny Madsen graveflå-
den ”Kris” og etablerede TM Havn 
A/S, der i dag har Stephan Skytte 
Jørgensen som daglig leder.  TM 
Havn arbejder med uddybning 
af bl.a. sejlrender, molebygning, 
ramning og vibrering, anlæggelse 
af både- og badebroer samt etable-
ring og reparation af havneanlæg.
- Vi har haft et meget travlt år, 
fortæller Stephan. Vi har i nogen 
tid haft otte mand i gang og har 
bl.a. færdiggjort en renovering af 
den gamle servicekaj i Middelfart, 
renoveringen af stenmolen samt 
opstilling af en ny bro ved Fjelle-

Skotlandsvej 3 af Helene Madsen 
og Jørgen Skovgaard.
- Vi har selvfølgelig som alle an-
dre mærket til Covid-19 igennem 
det sidste års tid, men det har 
ikke haft negativ indflydelse på 
firmaets aktivitetsniveau. Vi har 
haft meget travlt, og alt tyder på, 
at vi også vil få travlt i år. Det er 
også grunden til, at vi har inve-
steret i yderligere to lastbiler for 
at kunne følge med, siger Helene 
og Jørgen.  
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Se Svendborg – støt Svendborg

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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Nyt landinspektørfirma har fået fodfæste
FORSKEL Landinspektørfirma ApS, der har en grøn profil med fokus på kunden, 
har vind i sejlene og glæder sig over flotte anmeldelser på nettet.

Fruerstuevej 30, 5700 Svendborg
Tlf: 51953377  ·  awh@forskel-land.dk
www.forskel-land.dk

Det kan være sin sag at starte 
en virksomhed op i en alvorlig 
krisetid. Men for landinspek-
tør Anders Wengel-Hansen, 
der for nylig har startet fir-
maet, Forskel Landinspektør-
firma ApS, har tidspunktet 
været det helt rigtige.
-Ja, jeg glæder mig over at 
være kommet fint fra start. 
Opgavemængden er støt sti-
gende og der er aktuelle planer 
om at udvide virksomheden 
med en landinspektør mere. 
Den respons jeg får fra kun-
derne, som er begejstret for 
nærheden og servicen, ligesom 
de flotte anmeldelser det har 
resulteret i på nettet, giver 
endnu mere blod på tanden, 
siger Anders Wengel-Hansen.

FORSKEL Landinspektør-
firma ApS løser alle former 
for landinspektør- og landmå-
lingsopgaver på Fyn og øerne. 
Det vil sige fra helt tradi-
tionelle opgavetyper (udstyk-
ning, afsætning af bygninger 
og opmålingsplaner) til ejen-
domsrådgivning i forbindelse 
med større byggerier. 
--Vi lægger ikke skjul på vores 
tilhørsforhold til Fyn og det 
sydfynske i særdeleshed. Det 
er her vi driver forretning, her 
vi nyder kulturlivet og her vi 
har vores hverdag. Derfor støt-
ter vi vores lokale samfund. 
Det gør vi blandt andet ved at 
handle lokalt og støtte lokale 
projekter. Således har alle vo-
res indkøb og ydelser et lokalt 

islæt og vi støtter selvfølgelig 
lokalsporten på Sydfyn, for-
klarer Anders Wengel-Hansen 
og tilføjer:
--Jeg mener, at tiden er kom-
met til at bevise at man sag-
tens kan drive landinspek-
tørforretning med fokus på 
værdier som grøn omstilling, 
lokal forankring i nærområdet 

og det faktum, at det er samme 
person, som følger opgaven 
hele vejen igennem. 

Forskel Landinspektørfirma 
ApS er i øvrigt Danmarks 
første landinspektørvirksom-
hed, som udelukkende kører 
”grønt” og anvender 100% el-
bil til løsning af opgaverne.  
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Danskernes interesse for køb af huse på Langeland er ste-
get eksplosivt under Covid19-epidemien. Et af de steder 
hvor man for alvor har mærket den stigende interesse for 
køb af huse og fritidshuse er i den anerkendte bygge- og 
renoverings-virksomhed TTS med base i Humble og Rud-
købing.

-Ja, det er korrekt. Vi har for tiden virkelig mange opga-
ver indenfor renovering/tilbygning og nybygning af huse 
samt sommerhuse. Vores faglige dygtige medarbejdere in-
denfor fagene jord, kloak, murer, tømrer og snedker vare-
tager disse opgaver til kundernes store tilfredshed, fortæl-
ler TTSs ejer, Leif Christiansen. 
Om årsagerne til Langelands popularitet blandt huskøbe-
re, siger han:

-På Langeland bruges naturen mere og mere til fritidsak-
tiviteter med plads omkring sig, hvor man kan slappe af 
og nyde at der er højt til loftet. Det giver fornyet energi 
at bruge naturen og de heldige får skønne naturoplevelser 
oveni.
Ønsker man at investere i et hus på Langeland kan TTS 
være behjælpelig med rådgivning og planlægning.  Lige 
fra de første tanker omkring huskøb til renovering, byg-
geansøgning, udførelse og færdigmelding af projekterne.

-Når det kommer til arbejdets praktiske udførelse og af-
levering sker det i samarbejde med professionelle lokale 
samarbejdspartnere som VVS, el og maler hvor TTS ofte er 
totalentreprenør fastslår Leif Christiansen. 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

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

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

www.tts-langeland.dk

Sådan kunne devisen lyde for TTS ApS der i øjeblikket  har adskillige  
renoverings-opgaver i såvel helårshuse som sommerhuse på Langeland.

FRA GRIM ÆLLING TIL SMUK SVANE

Fra renoveringsmodne huse/sommerhus til nyrenoverede energioptimerede
 hjemlige familiebaser i samarbejde med og bistået af TTS.
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Spar-købmanden på Mølmarksvej 
i det centrale Svendborg har fået 
ny ejer. Det drejer sig om Jonas 
Frimann, der efter i 4 år at have 
drevet en større7-Eleven-butik i 
København, nu vender tilbage til 
Fyn sammen med sin hustru, deres 
lille pige Vibe og familiens hund.
--Vi har altid vidst, at vi en dag 
ville vende tilbage til Fyn, og da 
den spændende mulighed inden 
for Dagrofa-koncernen meldte sig, 
valgte vi at slå til, fortæller Jonas 

Frimann, der allerede som lærling 
i Coop blev udnævnt til souschef. 
Samme sted tog han i øvrigt også 
en lederuddannelse.
--Det er meningen, at jeg på sigt 
skal overtage det Spar-supermar-
ked, som sidst på året åbner i det 
nye byggeri på Nordre Skole-grun-
den. Det er en opgave, jeg glæder 
mig utroligt meget til. Jeg kan selv 
være med til at påvirke, hvordan 
butikken skal indrettes og det er 
meningen, jeg vil inddrage lokalbe-

folkningen i den proces også. Men 
jeg kan allerede love, at butikken 
bliver indrettet efter de helt nye og 
moderne koncepter i Spar-kæden 
med fokus på blandt andet en ind-
bydende grøntafdeling, en conveni-
ence-afdeling med et stort udvalg 
af færdiglavet mad samt konkur-
rencedygtige priser, understreger 
købmanden.  

KLAR TIL 
NY KARRIERE 
I SPAR
Jonas Frimann er vendt tilbage 
fra København sammen med sin 
familie og glæder sig nu til en 
ny og udfordrende karriere inden 
for Dagrofa-koncernen.

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning 
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar, Mølmarksvej  ·  Mølmarkesvej 101  ·  5700 Svendborg
Tlf. 62213009 / 61706328  ·  Mail: 0504118@spar.dk

Søren Mohr, ændrede sit firma-
navn i 2019, efter at være blevet 
bygningskonstruktør, og er en 
erfaren, kompetent partner, hvis 
man står for at skulle handle bolig 
eller det handler om tilbygninger, 
nybyggeri og lignende. Han tilby-
der både tømrer/snedkerarbejde og 
byggeteknisk rådgivning.
Lysten til at blive selvstændig og 

udvikle sig i tilknytning til faget 
har Søren Mohr haft hele tiden. 
Han blev uddannet tømrer i 2002, 
og startede selvstændig op i 2014. 
Det var en opstart, - ikke kun for 
at drive selvstændig tømrervirk-
somhed, - men også for at tjene 
penge til at videreuddanne sig 
som bygningskonstruktør. Det er 
en uddannelse som varer 3 ½ år 

på fuld tid, og som han afsluttede 
i 2018.

- Fordelen ved at jeg kan kombi-
nere rådgiverrollen med det prak-
tiske er, at kunderne godt kan lide, 
at det er den samme mand, de har 
med at gøre gennem hele proces-
sen, siger Søren Mohr. Jeg har 
også fået et helt andet fokus på 

mere af det tekniske, så de løsnin-
ger der bliver valgt, er helt opti-
male og langtidsholdbare.

Søren Mohr er nu i gang med at 
bygge på allerede nuværende kom-
petencer, og er ved at videreud-
danne sig til også at kunne være 
syn og skønsmand indenfor sig 
eget fag.  

Din Tømrer & Kon-
struktør har erfaring 
og kompetence til 
sikker rådgivning 
ved nybyggeri og 
køb af bolig

Nørremarksvej 21B, 5762 Vester Skerninge, Tlf.: 60 25 55 47, 
kontakt@smohr.dk / www.smohr.dkDin Tømrer & Konstruktør

Kompetent rådgivning 
giver god mening
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Vejle
Dansk Dia-Bor A/S

Tlf. 2122 5474

Fredericia
Speedys Service og Montage

Tlf. 2022 9155

Aarhus
Dansk Dia-Bor A/S

Tlf. 7022 4244

Odense
Odense Diamantskæring A/S

Odense Overfladeteknik ApS
Tlf. 6313 0040

Kerteminde
Fyns Diamantboring og Skæring

Tlf. 3085 7210

Svendborg
Ballen Diamantskæring

Tlf. 4029 3797

Dansk Dia Group

Odense Diamantskæring A/S Dansk Dia-Bor A/S
Nordbirkvej 1 Ulvevænget 8
5240 Odense NØ 7100 Vejle
Tlf.: 63 13 00 40 Tlf.: 70 22 42 44
odensediamantskaering.dk danskdiabor.dk
ods@odensediamantskaering.dk diabor@danskdiabor.dk

Odense Diamantskæring A/S:  
Alt indenfor boring og skæring i beton 
samt mindre nedbrydning (Odense).

Odense Overfladeteknik ApS:  
Slibning og polering af betongulve,  
reparation, slibning og  
polering af terrazzo samt injicering  
af beton (Odense).

Fyns Diamantboring & Skæring:  
Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Kerteminde).

Ballen Diamantskæring:  
Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Svendborg).

Vestfyns Betonboring:  
Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Gelsted).

Dansk Dia-Bor A/S:  
Alt indenfor boring og skæring i beton 
(Vejle).

Speedys Service og Montage:  
Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Fredericia).

• Vi borer, skærer og sliber.

• Vi har hele Danmark som  
vores arbejdsplads!

• Vi udfører kvalitetsarbejde 
med kundens ønske i fokus.

• Vi borer ud og baner vej.

• Vi kører på den store klinge!

• Vi er altid klar til at afgive  
et fast tilbud.

Odense Diamantskæring A/S
og Dansk Dia-Bor A/S

DANSK DIA-GROUP (DDG)
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Med et kulturprogram af de mere 
spændende og status som en hyg-
gelig og inspirerende kystby frem-
står Svendborg nu som et af de 
steder mange oplevelseshungrende 
danskere efter al sandsynlighed vil 
søge hen i den kommende sommer. 
Tanken er i hvert fald så sandsyn-
lig, at direktøren på byens førende 
hotel, Best Western Plus Hotel 
Svendborg. Tom Pelle Jensen nu 
har taget konsekvensen.
--Ja, vi har simpelthen brugt den 

Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1  ·  5700 Svendborg
Telefon +45 40 96 15 55 ·  Restaurant +45 62 17 62 03 
www.hotel-svendborg.dk  ·  booking@hotel-svendborg.dk

sidste lockdown på at få istandsat 
og shinet 20 af vores i alt 135 væ-
relser op til det rykind, vi håber 
på her til sommer. 10 af de nævnte 
værelser har været igennem en 
gennemgribende istandsættelse, 
hvor al indmaden er blevet taget 
ud og erstattet med nyt, ligesom 
der eksempelvis er blevet malet og 
skiftet stikkontakter. Disse værel-
ser fremstår nu spritnye, siger Tom 
Pelle Jensen og tilføjer:
-- Når der renoveres værelser er det 

nye, at vi nu sætter to gange 160cm 
senge ind, således at der kan være 
4 personer på værelserne igennem 
hele sommerperioden. På enkelt-
værelserne er der nu også placeret 
større senge. Og så skal det tilføjes, 
at der fremover vil være usb-stik 
ved alle senge, således at gæsterne 
også kan lade deres telefoner op 
der.
Med de nye forbedringer, ser Tom 
Pelle Jensen nu frem mod den kom-
mende sommer med optimisme.

--Vi har jo set, at mange danskere 
under epidemien vælger at holde 
sommerferie i Danmark, og når 
der ikke længere er mulighed for 
at komme i sommerhus, ja så søger 
mange mod hotellerne ved kystby-
erne. Det er det, vi håber og tror, 
vil ske igen til sommer, siger han.
Renoveringen af de mange værel-
ser kommer efter, at Best Western 
Plus Hotel Svendborg i 2020 blev 
bygget om for næsten 13 millioner.

HOTEL SVENDBORG 
SHINET OP TIL SOMMEREN

Efter Hotel Svendborg sidste år fik nyt look for næsten 13 millioner kr. 
er den sidste lockdown blevet brugt på at renovere 20 værelser, 

hvoraf flere af dem nu fremstår spritnye.

Mogens Hønnerup Nielsen er cen-
terdirektør for Andelskassens 
filial i Svendborg. Han har solid 
erfaring med ledelse, erhvervs-
rådgivning og netværksdannelse 
og står i spidsen for en bank med 
lokal forankring.

Erfaren fynbo med fokus på 
det lokale erhvervsliv
Mogens er indfødt fynbo og har 
arbejdet det meste af sit liv på øen. 
Det er særligt inden for erhvervs-
sektoren og netværksdannelse, 
at Mogens har sine store interes-
ser, og det skinner også igennem 

i hans mere end 30-årige karriere.
”I bankverdenen kommer man 
i kontakt med mange forskel-
lige mennesker, og det finder jeg 
meget interessant. Jeg brænder 
særligt for erhvervsområdet, og 
jeg finder det spændende at følge 
lokale virksomheders udvikling 
og være sparringspartner for dem 
både i det daglige, men også med 
strategier fremadrettet. ”

Netværksmenneske med øje 
for det lokale
Det er både i løbet af arbejdsda-
gen, men også i fritiden, at Mo-

gens arbejder med netværksgrup-
per.

”Jeg er netværksmenneske helt 
ind til benet og deltager også i 
netværksgrupper lokalt. Så det er 
helt grundlæggende, at jeg inte-
resserer mig for netværksskabel-
se, hvordan jeg kan bidrage til at 
skabe udvikling for Andelskassen 
i det sydfynske, og hvordan vi kan 
medvirke til, at området løfter sig 
og på den lange bane får sat et po-
sitivt aftryk i lokalmiljøet. ”

Om Andelskassen
Danske Andelskassers Bank – i 
daglig tale Andelskassen – er et 
børsnoteret bank med hovedkon-
tor i Hammershøj mellem Randers 
og Viborg. Banken har 19 afdelin-
ger, der betjener både privat- og 
erhvervskunder rundt i landet. 
Banken har et lokalt fokus og en-
gagerer sig i sine lokalområder, 
blandt andet gennem uddeling af 
priserne ”Sammen kan vi mere” 
og ”Andelskasseprisen”.  

Direktør i Andelskassen er 
en handlekraftig sparringspartner 

for det lokale erhvervsliv

1-1_ Andelskassen-221.indd   11-1_ Andelskassen-221.indd   1 17/03/2021   14:2817/03/2021   14:28
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gagerer sig i sine lokalområder, 
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Arkitektfirmaet Arne Birk´s hjerte banker for værdiskabelse og 
udvikling af de eksisterende bygninger samt de menneskelige 
forandringsprocesser, der knytter sig dertil. Vores mission er at sikre 
høj kvalitet, holdbarhed og smukke løsninger i byggeriet.

Arne BirkArkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Med stor viden og over 30 års erfaring har Arkitektfirmaet Arne Birk 
været med til at sætte sit præg på Svendborgs bymidte og derved 
forskønne vores dejlige by med flotte huse og byrum.

www.ArneBirk.dk  ·  62 21 61 71  ·  Mølmarksvej 173  ·  5700 Svendborg

14



Botex-forhandlingen er et sup-
plement til Farve X-pertens ma-
ling fra bl.a. Sigma, tæpper fra 
bl.a. Ege-tæpper, som også har 
sin egen udstilling i butikkerne, 
gulvbelægning m.m., som stadig 
vil være kernen i de produkter og 
serviceydelser, som butikkerne  i 
Svendborg, Ringe og Odense, kan 
levere til deres kunder på Fyn.

Bred vifte af tekstiler
I Svendborg og Ringe er en del af 
butiksarealet nu blevet indrettet 
med en bred vifte af lækre bolig-
tekstiler fra den landsdækkende 
Botex-kæde. Det er bl.a. gardiner 
fra Botex Highline, faber og luxa-
flex, sengebetræk fra Hoie, hånd-
klæder fra Södahl m.m. - altsam-
men flot og overskueligt udstillet.
- Vi dækker nu med vores produk-
ter hele vejen rundt i huset, når 
der skal indrettes fra bunden af el-
ler blot delvist i huset eller på kon-
toret, siger butikschef i Svend-
borg, Hedi Bech, bedre kendt som 
Futte.

Konsulentbesøg
- Enten kan man komme ind i vo-
res butik i Svendborg eller Ringe 

Farve X-perten nu også  
Botex-forhandler 

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg  

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M 

Ringe
Gørtlervej 4 
5750 Ringe 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk · www.farvexperten.dk

og se vores Botex-udstilling, eller 
også kan man bestille et besøg af 
vores Botex-bus. Så kommer jeg 
eller en af mine kolleger ud til 
kunden med bilen fyldt med va-
reprøver. Man kan også først be-
søge os, hvorefter vi kan tage ud 
til kunden og se, hvordan det ser 
ud direkte på stedet. Vi er altid 
klar med et uforpligtende, gratis 
konsulentbesøg overalt på Fyn, så 
vi sammen med kunden kan finde 
den helt rigtige løsning.
- Vi ved, hvor svært det kan være 
at finde de rigtige gardiner, der 
passer med resten af indretnin-
gen, og vi kan nu med hele Botex-
kæden i ryggen sikre vores kunder 
en skræddersyet løsning, der hol-
der i mange år, siger Futte.   

Farve X-perten er netop 
også blevet Botex-for-
handler og dækker hele 
Fyn. Fra butikkerne kan 
man nu få  gode råd og 
vejledning om gardiner 
og solafskærmning 
samt se et flot program 
i lækre boligtekstiler 
fra Botex.
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Det er ikke kun de mange spæn-
dende arbejdsopgaver og udfor-
dringer folkene i entreprenørfir-
maet, J. Clausen ApS glæder sig 
over i øjeblikket. Også det faktum, 
at virksomheden nu er flyttet i 
mere moderne lokaliteter på Grøn-
nemosevej 24 i Svendborg skaber 
glæde i den anerkendte virksom-
hed, der specielt er kendt for sin 
store kundetilfredshed og høje 
kvalitet i hver enkelt opgave.
-Ja, vi er meget glade for vores 
nye omgivelser. Kontor og admi-
nistrationen har fået bedre plads 
og gutterne har fået bedre om-

klædnings- og kantine-faciliteter, 
fortæller den daglige leder, kloak-
mester Henning Klit Hansen.
Han oplyser endvidere, at de nye 
omgivelser også inkluderer et vel-
udstyret værksted til reparatio-
ner samt en løftekran, der bliver 
taget i brug, når tungt grej skal 
håndteres.
--Og så har vi fået et særligt ind-
rettet skilte- og kloakrum. Så alt i 
alt er der en del at glæde sig over, 
siger Henning Klit Hansen, der 
samtidig er godt tilfreds med, at 
hans virksomhed har rigeligt med 
arbejdsopgaver i det, der med ret-

te kan betegnes som en krisetid.
--Det har vi heldigvis ikke mær-
ket noget til. Eksempelvis har vi 
på det seneste haft rigtigt mange 
kloakopgaver for såvel private 
som virksomheder.  Og i den for-
bindelse har vi netop investeret i 
et helt nyt kloak-tv med sonde og 
søger, der kan afdække hele klo-
akkens udseende. Og efter påsken 
står vi overfor en ny stor opgave, 
idet vi på det tidspunkt skal re-
novere forsyningsledningerne for 
Svendborg Vandværk, fastslår 
han.  

J.CLAUSEN I NYT FORNEMT DOMICIL
Forholdene for såvel arbej-
dere som kontorpersonale 
mærkbart forbedret efter 
Entreprenør J. Clausen ApS 
er flyttet ud på Grønne- 
mosevej 24 i Svendborg.

Grønnemosevej 24  ·  5700 Svendborg
Telefon: 23440490  ·  www.jclausen.dk  ·  kontoret@jclausen.dkEntreprenør J. Clausen ApS
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--Vi har foretaget en udvidelse 
af sælgerstaben, af forretnings-
mæssige og strategiske årsager. 
Helt konkret handler det om, at 
vi vil satse yderligere på læsse-
maskiner fra JCB og Weidemann.
Sådan siger indehaveren af J. 
Dyhr A/S, Bo Dyhr Bukkehave
Manden, der skal være med til at 
forbedre salgstallene i J. Dyhr 
A/S hedder Henrik Matthiesen 
og er oprindeligt uddannet land-
mand.
--Og så har han blandt andet tid-
ligere solgt dæk til landbruget 
for firmaet, Nordisk Dæk Import 
i Odense, fortæller Bo Dyhr Buk-
kehave.

J. Dyhr A/S har ansat ny sælger
Gudbjergfirmaet satser nu yderligere på traktordelen på Nordfyn

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

Udover salg af kendte mærker 
som Valtra, Krone, , Bobcat, 
Weidermann,JCB, Kubota, TP, 
Ariens og Echo, så er J.Dyhr A/S 
også kendt for sin servicering 
af lastbiler, traktorer og land-
brugsmaskiner. Blandt andet rå-
der virksomheden over 5 mobile 
værksteder, som er meget popu-
lære. Fra servicevognen kan fir-
maets dygtige mekanikere klare 
de fleste mindre reparationer og 
alle typer af servicetjek
--Vi gør alt for at de forskellige 
maskiner hurtigt og sikkert kan 
returnere til deres arbejdsopga-
ver, slår Bo Dyhr Bukkehave fast.  



Tusindvis af danske bolig-
ejere overvejer i øjeblikket om 
tiden er kommet til at skifte 
olie- eller gasfyret med en 
varmepumpe. Ønsket om at 
spare op til 70 procent på var-
meregningen er ikke blevet 
mindre, efter der nu er blevet 
mulighed for at fået stort øko-
nomisk tilskud til udskiftnin-
gen. Og et af de steder, hvor 
man kan være 100 procent 
sikker på at møde eksperter, 
hvis man ønsker at få instal-
leret en varmepumpe, er hos 
Svendborg-firmaet, Dansk In-
stallationsteknik A/S
-Ja, vi installerer adskillige 
varmepumper hvert år. Både 
til erhverv og private.  Blandt 
andet laver vi omkring 300 
varmepumper årligt for Nær-
varme Danmark. Så det er et 
felt, vi har det rigtigt godt 
med, siger firmaets service-
chef Per Hybel.
En af grundene til at flere og 
flere vælger Dansk Installa-
tionsteknik A/S som varme-
pumpe-installatør er, at fir-
maet tilbyder en totalløsning.
-Vi hjælper kunden med at ud-
vælge den rigtige pumpe, vi 
sørger for bortskaffelsen af 
det gamle anlæg og så sørger 
vi naturligvis for selve mon-
teringen. Og skulle der være 
kunder, der er lidt usikre på 
selve ansøgningen om økono-
misk tilskud, ja så rådgiver 
vi også gerne på det område, 
lover Per Hybel.
Det skal i den forbindelse 

Eksperter i varmepumper
I mere end tyve år har de dygtige VVS-folk fra Dansk Installationsteknik 
A/S i Svendborg installeret varmepumper på Fyn, Jylland og Sjælland.

Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg
Telefon: 28194919  ·  www.dit.as  ·  peh@dit.as

nævnes, at firmaet primært 
arbejder med kvalitets-var-
mepumper fra eksempelvis 
Panasonic og Vølund.
De har afdelinger flere ste-
der på Fyn og i Jylland og har 
mere end 30 års erfaring med 
VVS, ventilation, el og blik.   

1-1_DIT_2-21p.indd   11-1_DIT_2-21p.indd   1 17/03/2021   14:0517/03/2021   14:05

 17



TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018SIDE 6

I VESTER SKERNINGE HALLEN 
LØRDAG  DEN 3.  NOVEMBER 

2018

Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

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

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

H
ov

e
d

sp
o

n
so

r

N
y

b
o

rg
ve

j 
2

5
7

0
0

 S
ve

n
d

b
o

rg
Tl

f.
 6

2
2

1
 3

3
1

3

Lej en container

Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S
v/ Finn og Per Pedersen

Holmelundsvej 3 · Vester Skerninge
tlf. 6224 1781
Fax 6224 1780 . www.ulboelle.dk

Al vognmandskørsel 
udføres
•  Tanktransport  

national/international

•  Containerudlejning

•  Grus & sten leveres

•  Træ- og affaldskørsel

•  Kranarbejde

Uheld eller motorstop

Vi henter din MC overalt!

Døgnvagt 4037 7224

v/ Kurt Jensen, Møllevej 19, 
Ulbølle 5762 V. Skerninge

Tlf. 62 24 16 35, Mobil 4037 72 24
sydfynmc@post10.tele.dk

www.sydfynmc.dk

VESTER SKERNINGE
EL-FORRETNING ApS

6224
 

1790

Langegyde 3 · 5762 V. Skerninge
lev vel med el

- det klarer Arbejdshesten

Ejendoms- og rengøringsservice
tlf. 62 24 40 39 · www.arbejdshesten.dk

Rengøring og haveservice 
- til private og erhverv

Martins Tømrerforretning 
Tømrer-/Snedker-/Glasarbejde 

21937370      mail@mtomrer.dk
www.martinstømrerforretning.dk

Mail: lj@sydmf.dk

Alt malerarbejde 
udføres
 

Lars Løve 
Jørgensen
Svendborgvej 140
5762 V. Skerninge 
Tlf. 6224 2469
Fax 6224 2414
Mobil 4095 2469

GARANTI PÅ KVALITET

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  2924 3202  ·  www.ullapoulsen.dk

Du behøver måske ikke have ondt.

Zoneterapi og massage kan være netop det,
der løser op for dine smerter. 
      Vær god ved dig selv!

Av mit hoved! Zoneterapi & Massage

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  2924 3202  ·  www.ullapoulsen.dk
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Vær god ved dig selv!

EGNSFEST  Til Egnsfesten 
er det tradition at man først 
nyder den medbragte mad, 
køber lidt til ganen i baren, 
og derefter svinger kære-
sten/ægtefællen på dan-
segulvet - eller måske det 
spændende nye bekendt-
skab, man møder til festen.
Hvad enten du er single el-
ler sammen, så husk det 
dansevenlige fodtøj, for hele 
tre bands vil give hallens ly-
danlæg kamp til stregen.

After Midnight 
Dette band leverer LIVE 
musik. En musikalsk ople-
velse i særklasse. Et saftigt 

svingende dansk liveband, 
bestående af sang, tromme-
slager, to guitarister, bassist 
og pianist. Med hele seks 
musikere på scenen, er der 
garanti for fed og fyldig lyd! 
Bandet leverer den helt rig-
tige blanding af udødelige 
hits fra de sidste fem årtier. 
After Midnight er bandet til 
det kræsne publikum, der 
ønsker at se og høre, hvad 
et rigtigt professionelt live-
band formår, og de lover at 
gøre Egnsfesten til en fuld-
stændig uforglemmelig af-
ten.

John Mogensen Band
Tommy Hansen er en erfa-
ren underholder til fester 
af alle slags gennem mange 
år. For 6 - 7 år siden fandt 
han nye dybder i sit talent, 
da han spillede John Mo-
gensen i et dilettant-stykke i 
Vester Skerninge. Siden har 
han sværmet for den afdøde 
dansktop-gigant, og op-
træder jævnligt på Børsen i 
Svendborg, hvor han har den 
ære at spille på John Mogen-
sens eget klaver, som nu står 
i et særligt indrettet rum med 
minder om den store sanger.
Nu har han dannet et band 
med fire andre garvede mu-

Husk danseskoene

Dagli’ Brugsen Ulbølle
Fjællebrovejen 1, 5762 Vester Skerninge, Tlf.  62 24 16 41

Med en flot osteafdeling
som har åbent alle ugens dage fra kl. 8.00-19.00

Butikkens åbningstider
Hverdagen 08.00-19.00
Weekenden 07.00-19.00

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

www.kp-biler.dk

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

www.kp-biler.dk

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

www.kp-biler.dk

TIL SALG
Erhvervsejendom 
med bolig i 
Vester Aaby

186 m³ bolig
114 m³ erhverv

1.295.000
Ring 40 78 29 19 
så gir jeg en kop kaffe

GUNDESTRUP MEJERI OG BRYGHUS A/S 
Åbyvej 49 - 5762 Vester Skerninge – Tlf.: 6224 2760 - Email: mail@mejeri-bryg.dk - www.mejeri-bryg.dk

Gundestrup Mejeri og 
Bryghus A/S søsætter 
et tiltag, der vil skabe 
glæde i ethvert hjem i 
en tid, hvor der mere 
brug for hygge end 
nogensinde.

Som mange ved, er Gundestrup 
Mejeri og Bryghus A/S kendt 
i gastronomiske kredse for sin 
originale danske rygeost og ikke 
mindst egenproducerede øl. Pro-
dukter, der for alvor er faldet 

FYNSK, FRISK OG DEJLIG
i danskernes smag og som har 
gjort det lokale mejeri og bryghus 
landskendt. Men nu har virksom-
heden søsat et nyt tiltag, der vil 
skabe glæde i ethvert hjem i en tid, 
hvor der mere brug for hygge end 
nogensinde.
– Det er nemlig rigtigt. Vi kan nu 
tilbyde det vi kalder ”smagekas-
ser”, som er kasser pakket med 
de lækreste oste, smagfulde øl, 
diverse snacks og kiks, fortæller 
indehaver Jørgen Hoff og fortsæt-
ter:
– Vi tilbyder smagekasser til fire, 
seks eller otte personer i et prisleje 
fra 500 til 1000 kroner. Kasserne 

kan bestilles fra vores hjemme-
side og kasserne bliver sendt ud 
onsdag med levering fredag. Så er 
der lagt i kakkelovnen til en fest-
lig stund med venner eller familie 
i weekenden, og det er jo lige, hvad 
vi trænger til i den her hårde tid.
Når familien modtager en sma-
gekasse, kan man blandt andet se 
frem til en rygeost, der er lavet 
udelukkende på fynske produkter 
efter en opskrift, der blev brugt 
på de fynske gårde for over 200 år 
siden. En rygeost, der – undskyld 
udtrykket – går som varmt brød 
i hele landet. Samtidig modtager 
man de mest smagfulde øl, der er 

Butikken på Gundestrup 
Mejeri- og Bryghus er åben:
Torsdag 14.00-17.00
Fredag 14:00-17:00 og
Lørdag 10:00-13:00.

brygget på valle fra Gundestrup 
Mejeris osteproduktion.
– Ja, jeg tør godt garantere det 
er fynsk, frisk og dejligt, siger 
Jørgen Hoff med et stort smil og 
tilføjer:
– Og så vil jeg gerne takke alle, 
der har støttet os i denne sure 
COVID19-tid.
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Ellerup Tømrerforretning  ·  Stokkebækvej 3  ·  5874 Hesselager 
Telefon: 20 33 39 61  ·  www.ellerup-tømrer.dk  ·  info@ellerup-toemrer.dk

Mangler du en stærk 
samarbejdspartner
– så ring.

Skal man have foretaget tryk-ar-
bejde og leder man efter en profes-
sionel leverandør af arbejdet, så er 
Svendborg-firmaet SERIPRINT 
så absolut en egnet medspiller.
--Vi har specialiseret os i at trykke 
på tekniske emner primært til 
industrielt brug, fortæller inde-
haveren af virksomheden, Stefan 
Rowland Juel Jensen.
Han gør endvidere opmærksom 

på, at SERIPRINT også råder 
over en moderne UV-printer.
--Med den printer vi primært til 
skiltebranchen og den grafiske 
branche. Men alt i alt er vi meget 
alsidige og ikke mindst løsnings-
orienterede. Vi arbejder i mulig-
heder frem for begrænsninger, 
og indimellem kan vi udrette det 
umulige, lover Stefan Rowland 
Juel Jensen. 

STOR ERFARING I 
SILKETRYK OG PRINT
Svendborg-firmaet SERIPRINT har blandt andet 
specialiseret sig i tryk på tekniske emner.

Græsholmvej 68, 5700 Svendborg, Tlf.: 62 21 39 85 / 28 12 92 48, 
info@seriprint.dk / www.seriprint.dk 



Mange vil sikkert nikke genkendende, når 
de i disse dage træder ind i Homes lokaler i 
Svendborg og hilser på boligkædens nye pro-
jektansvarlige. Kvinden, der vil stå foran 
dem, er nemlig den 40-årige Mette Eskegaard, 
der oprindeligt kommer fra Svendborg og alt-
så har rødder i det sydfynske. 

Mette Eskegaard har tidligere arbejdet for 
den landskendte boligkæde, da hun i 12 år var 
ansat i Home Bjerregaard & Co. i København.
 
De seneste år har hun dog været pro-
jektansvarlig i Carlsberg Byen i hovedstaden 
i et projekt, der inkluderer mere end 3000 bo-
liger.

--Jeg glæder mig over at være vendt hjem til 
familie og venner, og samtidig har jeg mine 
erfaringer fra det københavnske projektmar-
ked med i flyttelæsset til Svendborg, siger 
Mette Eskegaard.
 
Hun er engageret og brænder for at blive invol-
veret i en masse spændende boligprojekter og 
selvfølgelig sælge en masse boliger.

--Svendborg har stor tiltrækningskraft på nye 
borgere – også fra hovedstadsområdet. Jeg 
kan allerede nu sige, at der er en del spænden-
de projekter i støbeskeen, tilføjer hun.
 
I 2020 flyttede ca. 3.100 københavnere til Fyn 
og mere end 700 af dem valgte Svendborg.

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

HOME SVENDBORG 
SATSER PÅ PROJEKTER

Har ansat projektansvarlig Mette Eskegaard til at stå i spidsen 
for ejendomsmæglerkædens lokale boligprojekter – 

hun kommer fra en tilsvarende stilling i Carlsberg Byen i København.
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5700 Summer blev 
denne sommers 
succeshistorie
I ni dage udfoldede 5700 Summer sig i 
Svendborg. Det var ni dage med alt godt 
fra det kulinariske kulturhav, som 
udspillede sig overalt i byen. Den 
nystartede festival var en kæmpe succes 
i Sydfyns kulturelskende havneby, men 
hvordan ser det ud til næste år, når 
musik- og kulturfestivaler igen fylder 
sommerens program ud?

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Denne sensom-
mer har der været ekstra fo-
kus på Svendborg. Byen dan-
nede fra fredag den 31. juli til
og med lørdag den 8. august
ramme for den nystartede
festival, 5700 Summer.

Folkene bag festivalen, For-
eningen Små Armbevægel-
ser, ville forvandle byen til én
stor summende festivalplads.
Byens foreninger, forretnin-
ger og borgere var med på
idéen og lynhurtigt var det ik-
ke kun musikken, som var i
højsædet, men andre kultur-
tiltag fik også plads til at bol-
tre sig.

Muligheder frem for 
begrænsninger
Udeblivelsen af sommerens
mange festivaler og kulturar-
rangementer fik en gruppe
svendborgensere til at se mu-
ligheder frem for begræns-
ninger, og der var ikke langt
fra tanke til handling. Plan-
lægningen af 5700 Summer
gik i gang den 20. maj og løb
som bekendt af stablen fra
den 31. juli. 72 dage, mere
skulle der ikke til, før det he-
le var timet og tilrettelagt.

Spørger man Jasper Gram-
kow Mortensen, arrangør og
talsmand for 5700 Summer,
så lægger der noget ganske
særligt til grund for det.

- Da vi fortalte om vores
tanke om at gøre Svendborg
til en festivalplads, så gik
Svendborg by selv ind i det.
Så det var Små Armbevægel-
ser, der satte gang i noget,
men alle hoppede med om-

Mød Claus Beck Larsen, vores
nye totalrådgiver. Claus har
20 års erfaring i bankverdenen
og står klar til at hjælpe vores
mange nye kunder.

Ring og få en snak med Claus
og book et møde.

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1

Ring på 63 10 15 54

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet

Fyns bedste
RØGET SPÆK

Pr. kg. ..................75,-
PÅLÆGSPAKKE
Flere slags

Fra ....60,-
MORTENS AND
m/hvide og brunede kartofler, rødkål og brun sovs.

Bestil senest den 5. november.

¼ and pr. pers. ..125,-

Frisk hakket
OKSEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................70,-
FLÆSKEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................64,-

Sylte-tid

LILLE kr.30,-
STOR kr.52,-

STENSTRUP SVENDBORG

SE ALLE VORES TILBUD PÅ FACEBOOK!

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

-  et  lettere l iv
Klosterplads 10, Svendborg, Tlf. 62 20 10 81, www.bailine.dk

Linda, bailine terapeut
og indehaver

Følg med på
facebook

GRATIS 
prøve-

behandling
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Brugsen klarer 
halvdelen af 
kontingentet
Super Brugsen har solgt mere inden for 
nogle varegrupper - vil hjælpe trængte 
kolleger

Michael Strange Lorenzen
milo@faa.dk

Kim Behnfeld Jensen vil på Super Brugsens vegne give en håndsrækning til kolleger i handelsstandsforenin-
gen. Det udmøntes i betaling af halvdelen af det aktuelle kontingent.

FAKTA

TRE SATSER

TOM RENE, INDEHAVER AF 
TØJMANDEN

Der er flere satser for kontin-
gentet, som betales kvar-
talsvist.

Det billigste for små butik-
ker/liberale erhverv er cirka 
500 kroner.

Mellemstørrelsen, som for 
eksempel Tøjmanden beta-
ler, er cirka 1600 kroner.

De største betaler cirka 4000 
kroner.

RUDKØBING: Super Brugsen
Rudkøbing har besluttet at
klare halvdelen af det aktuel-
le kontingent, som medlem-
sforretninger i Rudkøbing
Handelsstandsforening skal
betale. Det drejer sig samlet
om 28.000 kroner, oplyser
uddeler Kim Behnfeld Jensen
i handelsstandsforeningens
nyhedsbrev til medlemmer-
ne.

Kim Behnfeld Jensen er
også formand for Rudkøbing
Handelsstandsforening.

Hermed lever Super Brugs-
en Rudkøbing op til det løfte,
han tidligere har givet om en
håndsrækning til trængte bu-
tikker/kolleger, så man kan få
gang i omsætningen igen.

Det drejer sig om et kvartal.
Der er cirka 40 medlemmer,
som tæller både butikker og

liberale erhverv.
- Vi har i bestyrelsen stået

i et dilemma, for kan man til-
lade sig at sende en opkræv-
ning af kontingent ud på nu-
værende tidspunkt, når de
fleste har haft lukket i lang tid
og ingen indtægter haft? Vi
har haft en del overvejelser,
og nu er vi altså endt med at
dække halvdelen, siger Kim
Behnfeld Jensen uddybende
til Øboen.

Færre besøg hos bager og 
delikatesse
Super Brugsen har selv haft
en fornuftig tid og solgt mere
inden for visse varegrupper -
for eksempel trimmere, som
tidligere omtalt i Øboen.
Men der har dog også været
områder med mindre om-
sætning.

Det gælder især inden for
bageriet og delikatessen.

- Jeg kan bedst forklare det
med et eksempel: Jeg talte
med en, der havde været her
som turist i uge 7 og kun væ-

ret i byen en enkelt gang,
hvor det ellers normalt ville
være to-tre gange. Når folk er
rundt i byen, køber de typisk
en kage til kaffen, lige som
butiksindehavere og -ansat-

te køber mogenbrød og
frokost. Her har vi manglet
salg. Og en del af delikates-
sens salg er mad ud af huset,
som vi jo også er gået glip af
under nedlukningen, nævner

han.
Kim Behnfeld Jensen er na-

turligvis glad for, at en del er
åbnet igen.

- Det giver en helt anden
stemning i byen.

Intet nævneværdigt at 
spare
De forskellige nedlukninger
har haft en anden effekt - de
har fået folk væk fra grænse-
handlen.

- Jeg tror, at grænsehand-
lens succes hænger meget
sammen med, at man kan kø-
be uden pant og ikke skal hen
til en flaske- og dåseautomat
med returemballage. Så det
er dejligt at se, at mange nu
har fået øjnene op for, at øl,
vin og vand er næsten lige så
billigt her som i Tyskland. In-
den for drikkevarer er det gå-
et i vores retning, nævner
han.

Udover det halve kontin-
gent havde Super Brugsen
også påtaget sig regningen for
fredagens flagallé på 1500
kroner.

Torvet 11 • Rudkøbing • Tlf. 62 51 12 37 • www.torvetsbriller.dk

orråret er p
ej meed solskkin o
lyssere tideer.

Torvets Briller har derfor
et godt tilbud til dig.
Vælg briller med

glidende overgang,
og få et sæt i samme
kvalitet, ganske gratis,
til en ekstra brille

Schnohrsvej 47 - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 51 26 05

www.hmlarsen.dk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
på Langeland og Sydfyn

Kvalitet
med liv & sjæl

Nybyggeri
Tilbygning
Renovering

HM Larsen A//S

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

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

                              

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemure • Opretning

Brolægger Allan Vogn Vi kører overalt på Fyn…

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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- Det har været et turbulent år 
med corona, som har ramt mange, 
og hvor flere af vores kunder også 
har haft lukket ned, siger Lars 
Jørgensen. Vi har drevet rengø-
ringsfirma i snart 50 år, og under 
corona-epidemien har vi mærket 
det største skifte i hele perioden. 
Det har ændret vores fokuspunk-
ter på den måde, som vi gør rent 
på, og det er næsten uden merpris 
for kunderne.

Når Clean Up Service A/S rykker 
ud til en opgave, så er de ikke kun 
kundens leverandør, - men også 
samarbejdspartner. Det betyder, 
at de skræddersyr rengøringen ef-
ter kundens behov og med det helt 
rette match i deres personale. Det 
velrenommerede rengøringsfir-
ma, der har været drevet af Lars 

Jørgensen siden 1999, udfører lo-
kal erhvervsrengøring efter kun-
dens behov, grundigt, fleksibelt 
og personligt. Clean-Up Service 
har et godt velfungerende og en-
gageret personale, og beskæftiger 
i dag 29 medarbejdere.

- Der er flere af vores kunder, som 
har valgt at få rengøring udover 
aftalen, - og det ud fra, at det kan 
koste mere hvis firmaet bliver lagt 
ned på grund af corona. Vi har i 
den forbindelse også investeret i 
en ny spraypistol til overfladedes-
infiktion. Den sprøjter små dråber 
ud i rummet, og er en tågeforstø-
ver, der udsender en ultrafin tåge 
til brug imod bakterie og virus.

- Vi har været ude ved privatkun-
der, hvor der har været smitte, - 

og her lavet en corona-rengøring. 
Vores kunder er opmærksomme 
på vigtigheden af at få foretaget 
smittebekæmpende rengøring, så 
corona-virus ikke spredes.

Fradrag for 
rengøringshjælp
Det nye servicefradrag for 2021 er 
sat op til 25.000 kr. pr. person over 
18 år i boligen. Det skal være med 
til at øge beskæftigelsen og gælder 
også for rengøringshjælp.
- Vi håber naturligvis på, at det 
kan give noget mere rengøring, så 
vi kan få det sorte rengøring til at 
blive hvidt. 

Clean Up Service 
går ind for miljøet 
Det er vigtigt for firmaet at være 
miljøbevidste, og det betyder 

blandt andet, at de går mere og 
mere over til svanemærkede pro-
dukter til den daglige rengøring. 
Firmaet har udskiftet i bilparken, 
og som de første i Svendborg fået 
en Plug – In Hybrid Ford Transit, 
som nu er kørende på vejene.

- Vi kan godt lide at være ”First 
Movere”, både med bil og rengø-
ringsprodukter. I fremtiden vil 
der ligeledes ske en udskiftning 
af flydende midler til tabs eller 
pulver – ganske som ved opva-
skemaskiner. Det sparer en del 
godstransport samt vægt og er 
selvfølgelig en udvikling vi holder 
øje med. 

Corona-rengøring er 
kommet for at blive

Corona har forandret hverdagen, og fremover 
vil rengøring fokusere på coronaen og risikoen 
for smitte, siger Lars Jørgensen, der er 
indehaver af Clean-Up Service A/S i Tved
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Tiden med fest og glæde nærmer sig

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

Når flere er vaccinerede og 
sommeren byder på yderli-
gere genåbning er Svendborg 
Service&Teltudlejning klar med 
udstyret til de store fester

Titusindevis af danskere bliver i disse dage vac-
cinerede imod COVID19 og om kort tid vil tallet 
stige, når nye vacciner bliver godkendte til brug 
i Danmark. Set i det lys kan vi alle drømme om 
et forår og en sommer, hvor vi igen får mulighed 
for at feste med venner, familie eller kollegaer. 
Og et af de steder, hvor man har valgt at se på 
den nærmeste fremtid iført positive briller er 
hos Svendborg Service&Teltudlejning.
-Ja, vi er klar til at rykke ud, når vi igen får 
lov til at feste. Vi har alt, hvad man får brug i 
forbindelse med afviklingen af et arrangement: 
Eksempelvis telte, borde, stole, gulve, service, 
toiletvogne, lys og varmekilder, fortæller inde-
haver Peter Vraa.

Svendborg Service&Teltudlejning er blandt 
kendt for sin gode kundeservice og konkurren-
cedygtige priser.
--Og man er altid velkommen til at kontakte os, 
så vi kan støtte op med gode råd og vejledning, 
således at arrangementet bliver gennemført med 
størst mulig succes, understreger Peter Vraa.

1-2_Svendborg_Service_2-21p.indd   11-2_Svendborg_Service_2-21p.indd   1 17/03/2021   12:5917/03/2021   12:59

Ønsker man at alliere sig med en 
VVS’er der har erfaring i alle ty-
per varme- vand- eller sanitets-
opgaver, så er en egnet medspiller 
så afgjort Casper Junge Skjold, 
der er manden bag det nyoprettede 
firma, Skjold VVS. 
Han har 25 års erfaring inden for 
VVS-faget, og er oprindeligt ud-

dannet i det hæderkronede Svend-
borg-firma, VVS Gården.
--Ja, vi glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder til de man-
ge forskelligartede opgaver, vi er 
klar til at løse, siger Casper Junge 
Skjold, der i sit nye firma vil lægge 
vægt på blandt andet god kunde-
service og kvalitetsløsninger. 

--Og så er det vigtigt at nævne, 
at vi til de forskellige opgaver 
også tilbyder totalløsninger, hvor 
vi involverer erfarne og dygtige 
samarbejdspartnere. Oppe i tiden 
lige nu er implementeringen af 
varmepumper og jordvarme, og 
det er også opgaver, vi er klædt på 
til. Vi bruger naturligvis kun pro-

dukter vi kan stå inde for og her er 
Valliant en stærk spiller på mar-
kedet indenfor varmepumper og 
jordvarme. Lige fra en ansøgning 
om økonomisk støtte skal sendes 
afsted, til selve installationen er 
klaret. Og vi er naturligvis VE-
godkendte, understreger han.  

ERFAREN 
VVS’ER 
STARTER 
NYT FIRMA
Skjold VVS er navnet på 
den nye  Svendborg-
virksomhed, der blandt  
andet har specialiseret 
sig i etablering af 
varmepumper og jordvarme.

Præstevænget 21
5700 Svendborg
Telefon: 61679341
Mail: casperjungeskjold@gmail.com
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Jesper Kieler og Morten Drost er 
ud over at være erfarne elektrike-
re også gamle venner og arbejds-
kammerater. De har nu oprettet 
firmaet SD Køleteknik ApS i 
Svendborg med Jesper Kieler som 
daglig leder.
Morten Drost driver fortsat den 
godt 20-årige Drost El Service i 
Svendborg, men har lagt køletek-
nik i SD Køleteknik ApS, hvor 
Jesper Kieler, som er elektriker og 
køletekniker, er medejer og daglig 
leder.
- Vi er gamle venner og arbejds-
kammerater, siger Jesper Kieler. 
Morten og jeg har tidligere arbej-
det sammen som elektrikere hos 
Simon Risbjerg på Sydfyn. Vi har 
ofte talt om at gå sammen om det 
fortsat voksende behov og marked 
for køleteknik.

Certificeret ledelse
Jesper Kieler er 42 år og familie-
far og bor på Tåsinge. Til april får 

Til fødevarer og for et bedre indeklima

Munkevænget 1, 5700 Svendborg
Tlf.: 7199 2268  ·  info@sdkoeleteknik.dk  ·  www.sdkoeleteknik.dk  Firmanavn

han sit ISO-9001certifikat, som 
er et lovkrav for at installere, ser-
vicere og reparere køleanlæg.
- Alle forbrugere kender i dag både 
køle- og frysemontre i fødevare-
virksomheder, supermarkederne 
og kiosker. Her er der sket en 
voldsom teknologisk udvikling til 
gavn for fremstilling, opbevaring 
og salg af ferske og forarbejdede 
produkter.
Jesper Kieler peger på, at man 
under corona-pandemien hører om 
meget følsomme vacciner, der skal 
opbevares under ekstreme kulde-
grader.
- Det er endnu ikke vores hverdag. 
Her er det levnedsmiddelprodu-
center og detailhandel og private, 
der fylder vores hverdag med mon-
terings- og serviceopgaver.

Renovering og nyanlæg 
Jesper Kieler nævner også mu-
ligheden for store besparelser 
ved renovering og nyanlæg af 

- Vi rådgiver og kan installere 
køle- og fryserum i alle størrel-
ser og til alle formål, så som  lev-
nedsmidler, kantinedrift, restau-
ration, køkken og institutioner, 
herunder også på skibe og lystfar-
tøjer.

Aircondition på  
arbejdspladser
- I dag er der også fokus på inde-
klimaet på arbejdspladser og i alle 
typer butikker i byernes gågader 
og butikscentre.
- Her har aircondition holdt sit 
indtog, siger Jesper Kieler. Det 
drejer sig om både kunders og 
medarbejdernes velbefindende. 
Det gælder alle type forretnin-
ger, ikke mindst i beklædnings-
branchen, hvor kunderne trygt 
skal kunne prøve tøj uden at føle 
ubehag ved at svede en varm som-
merdag. 
SD Køleteknik har også forslag til 
energibesparelser. 
- Vi er gode til luft-til-luft varme-
pumper både til private og virk-
somheder, boligselskaber og in-
stitutioner, og så har vi en speciel 
interesse for køleteknik, som vi 
gerne udlever som leverandør eller 
underleverandør i forbindelse med 
nyanlæg eller optimering af ældre 
energikrævende systemer.   

Jesper Kieler er daglig leder og medejer af SD Køleteknik ApS i Svendborg.

lavenergi-køle- og fryserum. Køle- 
og fryserummene kan opbygges 
af højisolerede moduler, der kan 
klikkes sammen med gulve, vægge 
og lofter. 

Morten Drost til venstre og Jesper Kieler er ved at udvide kølekapaciteten hos 
Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
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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

Ønsker man at beskytte sin virk-
somhed imod virusangreb, tab af 
data eller måske få implementeret 
Microsoft 365, tidligere kendt 
som Office 365, så vil en god med-
spiller være Brian Steensen fra 
IT-firmaet, ModulData fra Svend-
borg. 
Ovennævnte er blot nogle af de 
ydelser jeg tilbyder virksomhe-
derne. Jeg arbejder derudover 
også med forskellige netværks-
løsninger, anti-spam, antivirus, 

pc- eller server nedbrud, ligesom 
jeg også gerne rådgiver omkring 
indkøb af pc-udstyr, siger Brian 
Steensen, der har 25 års erfaring i 
IT-branchen – heraf 10 år i firmaet, 
NetPlan system design i Årslev. 
Han har igennem årene fungeret 
som ekstern IT-konsulent inden 
for flere forskellige erhvervsgrene 
så som boligadministration, revi-
sorer, køkkenfirmaer, håndvær-
kere, idrætscentre og forskellige 
detailbutikker.

ModulData har på det seneste 
hjulpet flere firmaer med at få im-
plementeret Microsoft 365.
- Ja, det er et system, jeg har me-
get erfaring med. Jeg har lavet en 
aftale med det amerikanske firma, 
Barracuda Networks, og kan der-
for også tilbyde backup af Micro-
soft 365, SharePoint og Onedrive 
løsninger. Barracuda Networks er 
en af verdens førende producenter 
indenfor sikkerhedsløsninger, un-
derstreger han.  

MODULDATA SIKRER 
DIN VIRKSOMHED
Svendborg-virksomhedens indehaver  
Brian Steensen har 25 års erfaring i IT-branchen.

Pjentemøllestræde 12  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 40116861
www.moduldata.dk  ·  Mail: info@moduldata.dkModulData
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Niels Sørensens svendebrev er 
over 30 år gammelt, men indeha-
veren af Bilhuset Svendborg bli-
ver ved med at lære nyt. Senest 
er både ham selv og hans medar-
bejder på værkstedet på, Grøn-
nemosevej 12 i Svendborg blevet 
godkendt som el- og hybridbilsme-
kanikere.

- Man skal se sig for, når man ar-
bejder med en elmotor. Den største 
forskel er den enorme
strømstyrke, som man kan komme 
voldsomt til skade ved. Men ellers 
ligner det meget det andet, fortæl-
ler han.

Hyppig efteruddannelse
Det er langt fra første gang siden 
læretiden, at Niels Sørensen har 
siddet på skolebænken. Bilhuset
Svendborg er en del af den lands-
dækkende kæde Automester, som 
stiller krav om løbende efterud-
dannelse til sine medlemmer.

- Hvis man ikke udvikler sig, så af-
vikler man sig, konstaterer Niels 
Sørensen. For ham er det ikke kun 

en pligt, men også en fornøjelse at 
lære nyt. 

- Det mest interessante er at arbej-
de med fremtiden. Det duer ikke at 
læne sig tilbage, for så kører tin-
gene fra en, og pludselig kan man 
ikke følge med.

Sælger både nyt og brugt
Bilhuset Svendborg har både ser-
viceværksted, skadecenter, maler-
værksted, reparation af trailere.
Desuden forhandler Niels Søren-
sen både nye og brugte biler, lea-
sing af varebiler og salg af trai-
lere.

Nye biler kan han skaffe i en lang 
række mærker, men han har end-
nu ikke haft nye el- eller hybridbi-
ler til salg.

- Folk er nok stadig mest tilbøje-
lige til at købe nyt, når de vælger 
el. Men jeg tror helt sikkert,
der kommer et brugtbilsmarked 
indenfor det også, siger Niels Sø-
rensen.
Han begrunder sin teori med, at 

der er et intenst arbejde i gang for 
at forbedre mulighederne for at 
reparere elbilernes energipakker 
fremfor at skifte dem helt ud.
- Det er jo sjældent det hele, der 
går i stykker på en gang. Så hvis 
man kan nøjes med at udskifte et 
par celler er det både billigere og 
bedre for miljøet, for det forure-
ner jo at producere batterierne.

Opdateret på udviklingen
Niels Sørensen holder sig opda-
teret på udviklingen, så han kan 
give den bedst mulige service til 
alle sine kunder. Både dem, der 
vælger traditionelle biler, dem der 
kører på el, og dem, der fremover 
vil vælge nye muligheder, som vi 
ikke kender endnu.

- Næste skridt bliver nok noget 
med brint, lyder hans bud på frem-
tidens brændstof, og på det 
tidspunkt er vi også klar!!

Også eksperter 
for virksomheder
Det er ikke kun private, der har 
fået øjnene op for de mange for-

dele, der er ved at alliere sig med 
Bilhuset Svendborg, når det dre-
jer sig om køb af bil, leasing eller 
service.

Også flere og flere virksomheder 
samarbejder nu med det anerkend-
te bilhus i Svendborg.

-Ja, vi har flere forskellige ydelser, 
vi kan tilbyde virksomhederne. 
Meget populært er vores leasing-
tilbud af varebiler op til 35oo kilo. 
Her tilbyder vi kendte mærker 
som eksempelvis Ford, Peugeot og 
Citroen. Samtidig har vi også salg 
af erhvervstrailere med mulighed 
for finansiering, fortæller indeha-
ver Niels Sørensen.

Han gør samtidig opmærksom på, 
at Bilhuset Svendborg også råder 
over et malerværksted, som virk-
somhederne kan drage fordel af.
-Her tilbyder vi alt i lakering og 
maling af møbler og døre. Ja, så-
gar maling af varmepumpe i hu-
sets farve, kan vi klare, oplyser 
Niels Sørensen. 

Bilhus klar til el:  
– Det er spændende at lære nyt
Indehaver af Bilhuset Svendborg, 
Niels Sørensen, sætter en ære i 
at følge med udviklingen, og det 
gør også arbejdslivet mere 
interessant, mener han

Grønnemosevej 12  ·  5700 Svendborg
Tlf: 62 210 786  ·  www.bilhusetsvendborg.dk
info@bilhusetsvendborg.dk
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Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

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

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

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

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

Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.
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v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 · Vester Skerninge
Tlf.  62 24 22 62 · www.maxbrugtbiler.dk

HER FÅR DU SERVICE, KVALITET OG GODE TILBUD

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

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

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

Eller man kan forberede sig 
med et glatførekursus.

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

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

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

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

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

☎ 6224 4004

Står din bil for syn?

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

- KOM OG FÅ ET GRATIS SYNSTJEK

Bliv en bedre vinterbilist

Øv dig på vinterkørsel i trygge 
omgivelser

Der findes masser af muligheder for at tage 
et glatførekursus, så du er klar, når det vir-
kelige vintervejr udfordrer dine køreevner.
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ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

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

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

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

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

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
P
S

Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

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

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

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

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

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

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

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

EF_2_19.indd   42 06/03/2019   10.21

Tusindvis af danske boligejere overve-
jer i øjeblikket om tiden er kommet til at 
skifte olie- eller gasfyret ud med en var-
mepumpe. Ønsket om at spare op til 70 
procent på varmeregningen er generelt 
blevet stærkere, efter der nu er blevet 
mulighed for at få et økonomisk tilskud 
til udskiftningen. Og et af de steder, hvor 
man er klar til at modtage den forventede 
øgede efterspørgsel, er hos Skovsminde 
VVS, der har mange års erfaring med 
montering af varmepumper.  
– Vi tilbyder en totalløsning, hvor vi 
hjælper kunden i mål fra start til slut, 
fortæller indehaver Henrik Christensen 
og uddyber:
– Det vil sige, at vi fra start rådgiver 
kunden om, hvilken varmepumpe, der er 

den rigtige for vedkommende. Vi hjælper 
også gerne kunden med at søge det øko-
nomiske tilskud, ligesom vi står for både 
afmontering af det gamle anlæg og mon-
tering af den nye varmepumpe.
 Indehaveren understreger, at Skovsmin-
de VVS, der siden firmaets start har sat 
en ære i at overholde alle tidsfrister og 
aftaler i forbindelse med en handel, kun 
installerer anerkendte og godkendte var-
mepumper.
– Ja, vi arbejder med mærkerne VAIL-
LANT, WEISHAUPT, PANASONIC og 
VØLUND som for alles vedkommende er 
udviklet til at passe til forskellige be-
hov i alle typer af hjem. Det er mærker 
af høj kvalitet, understreger Henrik 
Christensen.  

NY VARMEPUMPE I TOTALLØSNING
Vil man spare penge på sin varmeregning og investere i en varmepumpe af høj kvalitet, 
så tilbyder Skovsminde VVS i Svendborg en løsning, hvor der er tænkt på alt.

Skovsminde Vvs Rytterskoven 4

5700 Svendborg



New Yorker løsninger

Enkelt døre Dobbelt døre Skydedøre

Pinol døre Vægge Brusevægge

DYFA A/S    kontakt@dyfa.dk
Finlandsvej 12   +45 91553355
5700 Svendborg  www.dyfanewyork.com
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noorbriller.dk  ·  Kattesundet 10  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 62 20 30 40

• Nytænkning og gode  
kundeoplevelser.

• Personlig service,  
rådgivning og inspiration.

• En brillebutik - der skal opleves.

Velkommen hos Noor Briller

BOOK 
GRATIS TID 

www.noorbriller.dk 
eller tlf. 62 20 30 40

Gotlandsvej 4  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 62220671
www.svendborgvinduer.dk  ·  info@svendborgvinduer.dkSvendborg Vinduer ApS

Den sydfynske virksomhed Svend-
borg Vinduer ApS har vind i sejlene. 
I en tid, hvor mange virksomheder 
er hårdt ramt af COVID19-krisen, 
kan folkene bag firmaet glæde sig 
over, at ordrebøgerne stadig er 
pænt fyldte.
– Det er selvfølgelig forfærdeligt 
for de firmaer, der lider. Men vi 
glæder os over, at vi stadig har 
travlt, og at der er masser at lave, 
siger indehaver Lars Jensen.
En af de store opgaver Svendborg 
Vinduer ApS fik sidste år var le-
veringen af døre med automatik 
til både Svendborg og Odense ś CO-
VID19-centre.
– Ja, det er korrekt, vi har leveret 
alle døre til de to centre. Døre med 
automatisk åbning og lukning. Det 

har været en spændende udfor-
dring for os, i og med vi også har 
været under et vist tidspres, for-
tæller indehaver Lars Jensen.
Svendborg Vinduer ApS er en pro-
duktionsvirksomhed, der i Dan-
mark producerer vinduer, døre, 
facader og lign. af høj kvalitet i 
KOMPOSIT.  Firmaet anvender 
udvalgte profiler fra REHAU, som 
er fra en af Europas største produ-
center. Ligeledes forhandler Svend-
borg vinduer også andre vinduer og 
døre i Træ/Alu, træ, og i ren Alu.
Svendborg Vinduer ApS produk-
ter produceres på højteknologiske 
produktionsanlæg, der sikrer ens-
artethed, korte leveringstider og 
højeste kvalitet til konkurrence-
dygtige priser.

Svendborg Vinduer ApS med vind i sejlene
Travlhed i den sydfynske virksomhed, der blandt 
andet sidste år leverede døre med automatik til 
nye COVID19-centre.
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VID19-centre.
– Ja, det er korrekt, vi har leveret 
alle døre til de to centre. Døre med 
automatisk åbning og lukning. Det 

har været en spændende udfor-
dring for os, i og med vi også har 
været under et vist tidspres, for-
tæller indehaver Lars Jensen.
Svendborg Vinduer ApS er en pro-
duktionsvirksomhed, der i Dan-
mark producerer vinduer, døre, 
facader og lign. af høj kvalitet i 
KOMPOSIT.  Firmaet anvender 
udvalgte profiler fra REHAU, som 
er fra en af Europas største produ-
center. Ligeledes forhandler Svend-
borg vinduer også andre vinduer og 
døre i Træ/Alu, træ, og i ren Alu.
Svendborg Vinduer ApS produk-
ter produceres på højteknologiske 
produktionsanlæg, der sikrer ens-
artethed, korte leveringstider og 
højeste kvalitet til konkurrence-
dygtige priser.

Svendborg Vinduer ApS med vind i sejlene
Travlhed i den sydfynske virksomhed, der blandt 
andet sidste år leverede døre med automatik til 
nye COVID19-centre.

Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

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

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

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

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

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

Rengøringsselskabernes

Branche- og Arbejdsgiverforening

Medlem af:

www.clean-up.dk

www.clean-up.dk

751-093

751-030

 CVR. 69727514 CVR. 69727514 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

www.clean-up.dk
 CVR. 69727514 CVR. 69727514

Rengøringsselskabernes
Branche- og Arbejdsgiverforening

Medlem af:

Rengøringsselskabernes

Branche- og Arbejdsgiverforening

Medlem af:

www.clean-up.dk

www.clean-up.dk

751-093

751-030

 CVR. 69727514 CVR. 69727514 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

 CVR. 69727514

www.clean-up.dk
 CVR. 69727514 CVR. 69727514

Rengøringsselskabernes
Branche- og Arbejdsgiverforening

Medlem af:

Tvedvej 199  |  5700 Svendborg
www.clean-up.dk

T: 62216812  M: 405 15 405

Den Røde Tråd
Systue og -Skole

- Omforandringer
- Nysyning
- Slåede knapper og bælter
- Reparationer

Karin Lauritsen
Strandvej 38 - 5700 Svendborg

Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com
åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale
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Krydser vejen. Han sætter tempoet 
yderligere op. Forbi fiskehandleren 
og skaterområdet. Han er en god 
løber og når hurtigt Christiansmin-
destien. Over for roklubben står 
der et gammelt træ. Piet standser. 
Knoerne er fortsat hvide, fordi 
han krammer hånden så hårdt og 
hemmelighedsfuldt sammen, som 
rummer den noget ganske forun-
derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
ved det, men ser sig til begge sider. 
Der er ingen mennesker på stien. 
Med få adrætte skridt er han omme 
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Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

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

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen  
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.  
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet  
dekorationsmaler se: ngpart.com
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derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
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Uanset om man er privat, virk-
somhedsejer eller boligforening, 
så er det nu man skal begynde at 
tænke på eventuelt fremtidigt as-
faltarbejde. Og ønsker man i den 
forbindelse at alliere sig med en 
professionel entreprenør, der har 

Specialister i asfaltarbejde
Entreprenør Peter Mortensen og hans medarbejdere ser nu frem mod sæsonen, 
hvor der skal udføres asfaltarbejde for virksomheder, boligforeninger og private.

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

Entreprenør

Peter Mortensen

mange år erfaring med at lægge 
asfalt, ja så er det en ide at kon-
takte firmaet, Entreprenør Peter 
Mortensen.
– Ja, nu nærmer sæsonen sig for at 
få udført asfaltering. Vi udfører 
primært arbejde for virksomhe-

der, boligforeninger og private og 
vi er allerede begyndt at få ordre 
ind nu, fortæller Peter Mortensen.
Udover asfaltarbejde tilbyder 
hans firma eksempelvis også 
vognmandskørsel, kloakarbejder 
og udlejning af containere.

– Alle mine medarbejdere har 
mange års entreprenør-erfaring 
og er derfor vant til at løse alle ty-
per opgaver. De tager gerne imod 
udfordringer og er altid klar til 
at give professionel rådgivning, 
understreger Peter Mortensen.  
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Det er ikke hver dag firmaer 
headhunter arbejdskraft fra 
Langeland, når opgaven hed-
der opførsel af ny virksomhed 
i USA. 
Men det var lige nøjagtig hvad 
der skete for den 42-årige 
automationstekniker, Søren 
Ambus Risbjerg, der til dag-
lig arbejder for Rudkøbing-
firmaet Risbjerg El & Køle-
teknik.
En lokal forankret virksom-
hed, med afdelinger i både 
Rudkøbing og Svendborg, der 
laver alle former for tekniske 
installationer for såvel pri-
vate som virksomheder. Lige 
fra totalløsninger inden for 
automation, elinstallation, 
ventilation, køleteknik og 
varmepumper til mindre in-
stallationer som stikkontak-

Headhuntet til 
kæmpeopgave i USA
Siden starten af 2019 har Søren Ambus Risbjerg fra Risbjerg El & Køleteknik haft 
ansvaret for al automation på ny 10000 kvadratmeter stor virksomhed i USA.

Ellehaven 4A, 5900 Rudkøbing
Telefon: 6250 1072  · www. Risbjerg-elogkol.dk  ·  info@simonrisbjerg.dk

ter og lampeophæng. Således 
har firmaet mere end 30 års 
erfaring med værdiskabende 
løsninger til private, industri, 
landbrug butikker og konto-
rer. 
Søren Ambus Risbjerg blev 
altså i 2019 bedt om at påtage 
sig ansvaret for implemen-
teringen af al automation på 
en nyopført virksomhed i den 
amerikanske stat, Georgia. 
Arbejdsgiveren var og er det 
svenske firma, GEVEKO Mar-
kings, der siden 1924 har leve-
ret vejmarkeringsmaterialer 
til store dele af verden.
I 2019 besluttede det svenske 
firma sig for at opføre en næ-
sten 10000 kvadratmeter stor 
fabrik i byen Gainesville i in-
dustrikvarteret ”Gainesville 
Business Park”.

Ansvar for alt med el
-- Ja, min opgave i den for-
bindelse var at sørge for at al 
automation kom til at fungere 
på fabrikken. Dimensione-
ring, opbygning, program-
mering, samt udarbejdelse af 
den tekniske dokumentation 
for     styringerne til de enkelte 
produktionsanlæg var en af 
hovedopgaverne. Men jeg har 
også bistået projektledelsen 
med udarbejdelse af krav og 
specifikationer til de enkelte 
hovedforsyningstavler rundt 
på fabrikken samt placeringer 
af disse mm. I øvrigt er vi ikke 
helt færdige derovre endnu, så 
jeg skal til USA igen senere. 
Men foreløbig har jeg rejst 
frem og tilbage imellem Dan-
mark og USA otte gange, for-
tæller Søren Ambus Risbjerg, 

der i øvrigt fik tildelt opgaven 
igennem GEVEKO Markings 
afdeling på Langeland.
--Ja, de havde tiltro, at vi 
i Risbjerg El & Køleteknik 
kunne klare opgaven og jeg er 
i dag glad for at jeg tog imod 
den, siger Søren Ambus Ris-
bjerg, der i forløbet fik følge-
skab af de to kollegaer, Andre-
as og Jonas.
--I starten gik vi ud fra, at jeg 
udelukkende kunne benytte 
lokal amerikansk arbejds-
kraft, men det var ikke opti-
malt. Derfor bestemte vi os 
for at indkalde to dygtige kol-
legaer, som jeg er vant til at 
arbejde sammen med.

Masser af udfordringer
Søren Ambus Risbjerg lægger 
dog ikke skjul på, at tiden i det 

amerikanske også har været 
præget af en vifte af udfor-
dringer.
--Ja, vi var vel ikke nogen, der 
havde regnet med at verden 
skulle blive ramt af en altom-
spændende og uhyggelig epi-
demi. Der måtte vi selvfølgelig 
hele tiden træffe de fornødne 
forholdsregler, men også rent 
arbejdsmæssigt var der en 
masse tilladelser, der skulle 
på plads. Heldigvis fik vi god 
assistance fra GEVEKO Mar-
kings i den forbindelse, fortæl-
ler automations-teknikeren. 
Men også familiært har det 
været en udfordring for den 
42-årige.

--Ja, jeg er jo gift og far til to 
små børn, som også gerne vil 
se deres far, så der har været 

perioder, hvor jeg virkelig 
glædede mig til at komme 
hjem. Men de har alle tre væ-
ret super forstående.

Når Søren Ambus Risbjerg i 
dag skal lave status over sit 
foreløbige amerikanske even-
tyr, er han ikke i tvivl:
--Det har været hårdt, udfor-
drende, lærerigt, og virkeligt 
spændende. Jeg er glad for, at 
jeg blev tilbudt opgaven. Og 
så er jeg er stolt over de op-
gaver mine kollegaer og jeg 
har løst. Ikke mindst taget i 
betragtning af, at jobbet er 
foregået på den anden side 
af Atlanten og i en tid, hvor 
alt og alle er udfordret af 
COVID19-epidimien, slår han 
fast.   

Fra venstre er det Andreas, Jonas og  Søren.
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                    – løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Lundby Servicecenter 
er en stærk partner med 
høj faglig standard til at 
servicere alle bilmærker

De er kendt for en høj faglig stan-
dard og rigtig god kundekontakt 
på Lundby Servicecenter, der er en 
del af Automester kæden. Det er 
værdier, som har været kendeteg-
nende for autoværkstedet siden 
Jørgen ”Gulf” Larsen startede op i 
1963, og som har gjort, at det er et 
velrenommeret autoværksted med 
et godt ry. Det er også værdier, der 
kommer til at fortsætte, når auto-
værkstedet indenfor de næste 7-8 
år er klar til et ejerskifte.

- Jeg gik med på halvdelen af 
værkstedet i 1998, fortæller Mi-
chael Madsen, og i 2000 overtog 
jeg det hele med svende og alt, da 
Jørgen Larsen gik på efterløn. Da 
de gamle svende, der har været her 
i årtier, begyndte at stoppe, blev 
Nikolaj Vestergaard ansat. Han 
er uddannet hos Tommy ś Auto i 
V. Skerninge, og han havde tillige 
også været ude at samle yderligere 
erfaring fra andre autoværkste-
der. Dertil kommer, at han har den 
helt rette indstilling og ånd til så-
vel faglighed som kontakten med 
kunderne, som vi sætter højt her. 
- Det betyder, at vi har oprettet et 
ApS, og nu er i gang med et løben-
de ejerskifte.

- Jeg har altid haft lysten til at 
blive selvstændig, fortæller Niko-
laj Vestergaard. Jeg er uddannet 
indenfor Automester, hvor vi har 
med alle slags biler at gøre, og som 
er med til at give en bredere faglig-
hed. Jeg falder godt ind i værkste-
dets ånd med en god fornemmelse 
for god kundepleje, - og lysten til 

at blive selvstændig er bare blevet 
forstærket gennem årene.

Lundby Servicecenter har været 
med i Automester lige fra starten 
af kæden , hvor Michael Madsen 
har siddet i hovedbestyrelsen for 
Automester , de sidste 8 år.  

Automester holder bilen 
velsmurt og kørende

Sundbrovej 106, Lundby, 5700 Svendborg, 
Tlf.: 62 54 14 13 / 40 26 45 99,  
automester-taasinge@mail.dk  
www.automester-taasinge.dk

LUNDBY SERVICECENTER 

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

www.kp-biler.dk

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

www.kp-biler.dk

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

www.kp-biler.dk
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Den respekterede og anerkendte 
tæppebutik, Garant Gulv-centret 
på Odensevej 84 i Svendborg har 
fået nye ejere.  Det drejer sig om 
den 48-årige Christian Cramon, 
der har været i tæppebranchen si-
den 1994 og 39-årige Dennis Niel-
sen, der via sin egen virksomhed i 
årevis har haft adskillige opgaver 
for Tæppeland. 

-Vi er et godt match med en god 
synergi.  Dennis har sin store 

ekspertise inden for udførelse af 
alle typer gulvbelægning og plan-
lægning. Og jeg med min erfaring 
som sælger og butikschef. Vi har 
begge et stort netværk og glæder 
os meget til at kunne betjene såvel 
nye som gamle kunder i fremtiden, 
siger Christian Cramon.

Garant Gulvcentret var tidligere 
ejet af den 81-årige Henning An-
dersen, der i 2020 skulle have fej-
ret sit 50 års jubilæum som ejer af 

Garant Gulv-centret. Dette satte 
Corona-virussen dog en stopper 
for. I stedet koncentrerede Hen-
ning Andersen sig om at finde to 
egnede arvtagere til hans livs-
værk. 
To arvtagere, der fra starten har 
haft rigeligt at se til.

--Ja, vi har haft rigtigt travlt 
under nedlukningen, hvor mange 
virksomheder og private har haft 
brug for vores ekspertise. I den 

forbindelse har det været nød-
vendigt at ansætte 2 ekstra gulv-
læggere og investere i 2 nye biler. 
Vores team består i dag af i alt 
14 dygtige og engagerede medar-
bejdere der står klar til at levere 
kvalitetsløsninger i alt indenfor 
gulve og solafskærmning, fortæl-
ler Christian Cramon.  

GARANT GULV-CENTRET
MED NYE EJERE

Christian Cramon og Dennis Nielsen har overtaget den hæderkronede tæppebutik.

 Garant Gulv-centret  ·  Odensevej 84 · 5700 Svendborg  ·  Telefon: 30 73 63 90/ 62 21 53 38  ·  www.garant.nu  ·  cc@gulv-centret.dk
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Det er 18 år siden, Søren Thom-
sen overtog Arkitektfirmaet 
Arne Birk, og dermed også over-
tog placeringen af virksomheden 
i Møllergade i Svendborg. I løbet 
af årene er lokalerne imidlertid 
blevet for trange til de i alt otte 
medarbejdere, og derfor glæder 
indehaver Søren Thomsen sig 
over flytningen til Mølmarksvej: 

-Vi har været rigtig glade for 
at holde til i Møllergade. Da jeg 
overtog virksomheden, var vi i 
alt tre medarbejdere. Nu er vi 
otte, og med den udvikling vi 
er inde i lige nu, skulle vi gerne 
blive flere inden for overskuelig 
fremtid. Derfor har vi brug for 
større kontorfaciliteter, der lever 
op til nutidige krav, fortæller Sø-
ren Thomsen. 

Selve flytningen er gået over al 
forventning, og både medarbej-
dere, samarbejdspartnere og 
kunder er faldet godt til i de nye 
lokaler. 

-Vi trængte til luftforandring, 
og det har vi fået. Der er blevet 
mere plads omkring os. Vi har 
fået et mere åbent miljø, hvor vi 
på tværs kan sparre med hinan-
dens fagligheder, og det nyder 
både vi og vores kunder godt af, 
siger Søren Thomsen. 

Arkitektfirmaet Arne Birk er et 
af de ældste arkitektfirmaer på 
Sydfyn og udfører traditionelt 
arkitektarbejde for både offent-
lige og private bygherrer. Derud-
over er virksomheden inde over 
cirka 500 ejendomshandler om 

Nyt domicil og nye muligheder 
Arkitektfirmaet Arne Birk har 
været inde i en rivende udvikling, 
siden indehaver Søren Thomsen 
overtog virksomheden for 18 år siden. 

Med flytningen til større og mere 
tidssvarende lokaler, er virksomheden 
nu klar til at drømme endnu større. 

året i form at tilstandsrapporter, 
energimærker og el-tjek på hele 
Sydfyn og øerne:

-Byggeriet har ikke været ramt 
af de samme restriktioner, som 
mange andre brancher har været 
ramt af på grund af corona-ned-
lukning. Der er heller ikke noget, 
der tyder på, at hushandlen er 
gået i stå, tværtimod har vi op-
levet en stigning i efterspørgslen 
på tilstands- og energirapporter 
i løbet af det seneste år, uddyber 
Søren Thomsen. 

De mere traditionelle arkitekt-
opgaver løser tegnestuen også 
stadigt flere af. I løbet af de se-
nere år har Arkitektfirmaet Arne 
Birk blandt andet stået i spidsen 
for renoveringen af Ebenezers 
ejendom i Møllergade, facade-

renovering af Sundhedshuset i 
Hulgade og opførelsen af den nye 
idrætshal i Oure og som den sid-
ste indkommende opgave, et helt 
nyt seniorhus i Otterup for Nord-
fyns Kommune. 

-Vi spænder efterhånden over 
mange kompetencer her på tegne-
stuen, og vi udfører både statiske 
beregninger, brandvurderinger 
samt traditionelle arkitektop-
gaver. Det, at vi kan løse mange 
elementer i en opgave, giver vores 
kunder en tryghed for, at opga-
verne bliver løst fagligt korrekt 
og uden brister i kommunikatio-
nen mellem delopgaverne og til en 
konkurrencedygtig tid og pris, 
siger Søren Thomsen.  

Søren Thomsen er sammen med 
sine medarbejdere lige nu i gang 

med blandt andet at projektere 
et nyt spisehus til Oure-skolerne, 
renovere en fredet bygning i Ør-
bæk og udskifte det cirka 100 år 
gamle tag på Rådhuset på Rams-
herred. Dermed er forventnin-
gerne til fremtiden intakte:

-Vi ser lyst på det kommende år, 
og allerede nu kan vi se, at der er 
nye opgaver på vej ind, som må-
ske kan give anledning til nye 
beskæftigelser. Sidste år etable-
rede vi en professionel bestyrelse 
for at styrke virksomheden og få 
tegnestuen op på næste niveau. 
Det er det, vi er i fuld gang med, 
og det giver pote, forklarer Søren 
Thomsen.   

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

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

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

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

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

Arkitektfirmaet Arne Birk
I 1994 modtog indehaveren af det kendte sydfynske arkitektfirma Søren Thomsen sit 
momsregistreringsnummer og startede op for sig selv. Den 1. april i år kan han fejre 
25 års jubilæum som selvstændig

www.ArneBirk.dk  ·  62 21 61 71  ·  Mølmarksvej 173  ·  5700 Svendborg
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Det er 18 år siden, Søren Thom-
sen overtog Arkitektfirmaet 
Arne Birk, og dermed også over-
tog placeringen af virksomheden 
i Møllergade i Svendborg. I løbet 
af årene er lokalerne imidlertid 
blevet for trange til de i alt otte 
medarbejdere, og derfor glæder 
indehaver Søren Thomsen sig 
over flytningen til Mølmarksvej: 

-Vi har været rigtig glade for 
at holde til i Møllergade. Da jeg 
overtog virksomheden, var vi i 
alt tre medarbejdere. Nu er vi 
otte, og med den udvikling vi 
er inde i lige nu, skulle vi gerne 
blive flere inden for overskuelig 
fremtid. Derfor har vi brug for 
større kontorfaciliteter, der lever 
op til nutidige krav, fortæller Sø-
ren Thomsen. 

Selve flytningen er gået over al 
forventning, og både medarbej-
dere, samarbejdspartnere og 
kunder er faldet godt til i de nye 
lokaler. 

-Vi trængte til luftforandring, 
og det har vi fået. Der er blevet 
mere plads omkring os. Vi har 
fået et mere åbent miljø, hvor vi 
på tværs kan sparre med hinan-
dens fagligheder, og det nyder 
både vi og vores kunder godt af, 
siger Søren Thomsen. 

Arkitektfirmaet Arne Birk er et 
af de ældste arkitektfirmaer på 
Sydfyn og udfører traditionelt 
arkitektarbejde for både offent-
lige og private bygherrer. Derud-
over er virksomheden inde over 
cirka 500 ejendomshandler om 

Nyt domicil og nye muligheder 
Arkitektfirmaet Arne Birk har 
været inde i en rivende udvikling, 
siden indehaver Søren Thomsen 
overtog virksomheden for 18 år siden. 

Med flytningen til større og mere 
tidssvarende lokaler, er virksomheden 
nu klar til at drømme endnu større. 

året i form at tilstandsrapporter, 
energimærker og el-tjek på hele 
Sydfyn og øerne:

-Byggeriet har ikke været ramt 
af de samme restriktioner, som 
mange andre brancher har været 
ramt af på grund af corona-ned-
lukning. Der er heller ikke noget, 
der tyder på, at hushandlen er 
gået i stå, tværtimod har vi op-
levet en stigning i efterspørgslen 
på tilstands- og energirapporter 
i løbet af det seneste år, uddyber 
Søren Thomsen. 

De mere traditionelle arkitekt-
opgaver løser tegnestuen også 
stadigt flere af. I løbet af de se-
nere år har Arkitektfirmaet Arne 
Birk blandt andet stået i spidsen 
for renoveringen af Ebenezers 
ejendom i Møllergade, facade-

renovering af Sundhedshuset i 
Hulgade og opførelsen af den nye 
idrætshal i Oure og som den sid-
ste indkommende opgave, et helt 
nyt seniorhus i Otterup for Nord-
fyns Kommune. 

-Vi spænder efterhånden over 
mange kompetencer her på tegne-
stuen, og vi udfører både statiske 
beregninger, brandvurderinger 
samt traditionelle arkitektop-
gaver. Det, at vi kan løse mange 
elementer i en opgave, giver vores 
kunder en tryghed for, at opga-
verne bliver løst fagligt korrekt 
og uden brister i kommunikatio-
nen mellem delopgaverne og til en 
konkurrencedygtig tid og pris, 
siger Søren Thomsen.  

Søren Thomsen er sammen med 
sine medarbejdere lige nu i gang 

med blandt andet at projektere 
et nyt spisehus til Oure-skolerne, 
renovere en fredet bygning i Ør-
bæk og udskifte det cirka 100 år 
gamle tag på Rådhuset på Rams-
herred. Dermed er forventnin-
gerne til fremtiden intakte:

-Vi ser lyst på det kommende år, 
og allerede nu kan vi se, at der er 
nye opgaver på vej ind, som må-
ske kan give anledning til nye 
beskæftigelser. Sidste år etable-
rede vi en professionel bestyrelse 
for at styrke virksomheden og få 
tegnestuen op på næste niveau. 
Det er det, vi er i fuld gang med, 
og det giver pote, forklarer Søren 
Thomsen.   

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

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

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

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

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

Arkitektfirmaet Arne Birk
I 1994 modtog indehaveren af det kendte sydfynske arkitektfirma Søren Thomsen sit 
momsregistreringsnummer og startede op for sig selv. Den 1. april i år kan han fejre 
25 års jubilæum som selvstændig

www.ArneBirk.dk  ·  62 21 61 71  ·  Mølmarksvej 173  ·  5700 Svendborg
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Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

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

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

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

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

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

Arkitektfirmaet Arne Birk
I 1994 modtog indehaveren af det kendte sydfynske arkitektfirma Søren Thomsen sit 
momsregistreringsnummer og startede op for sig selv. Den 1. april i år kan han fejre 
25 års jubilæum som selvstændig

www.ArneBirk.dk  ·  62 21 61 71  ·  Mølmarksvej 173  ·  5700 Svendborg

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.

• Malerentrepriser

• Flyttesyn

• Restaurering

• Renovering

• Maling af vægge

• Garantiordning

• Håndværkerfradrag

FYNSKE FARVER A/S
Havnegade 2  ·  5700 Svendborg  ·  TLF: 7214 8880 

SG Huset -  
tilbygning

Kullinggade - 
boliger

Naturama - 
tilbygning

Jessens  
Mole - boliger
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Salg, service, reparationer, udlejning
 og specialopbygning af trailere
Dækservice og aksel-renovering

Byllerup 8  ·  5580 Nørre Aaby  ·  Tlf. 23 41 00 97
westerboetrailerservice@live.dk
www.westerboetrailerservice.dk

E R H V E R V S T R A I L E R E

Står man og skal have serviceret el-
ler udført reparation på sit køretøj, 
så kan man roligt alliere sig med 
Pavegydens Auto A/S, der er et vel-
renommeret autoværksted med er-
farne kvalificerede medarbejdere, 
der kan løse alle opgaver. Værkste-
det er bygget op efter nutidens krav 
og med udstyr i 1. klasse til service 
og reparation.
- Vi laver alle bilmærker, og så er 
vi specialiseret i Mercedes-Benz, 
fortæller ejer Anders Knudsen, der 
overtog hele autoværkstedet for to 

år siden. Vi har alt specialudstyr til 
at kunne udføre alt arbejde på Mer-
cedes-Benz, og det udgør omkring 
90  % af vores arbejde. Al service 
er efter forskrifterne fra Mercedes-
Benz, og vi udfylder også den digi-
tale servicebog.
Pavegydens Auto A/S blev stiftet 
i 1991 af brødrene Lars & Jens Sø-
rensen. For fire år siden blev der 
indledt et generationsskifte, hvor 
Anders Knudsen, der havde været 
ansat i firmaet i otte år, gik med i 
autoværkstedet. Her blev firmaet 

opdelt i Pavegydens Bilsalg, der 
drives af stifterne Lars & Jens Sø-
rensen og Pavegydens Auto A/S, 
der drives af Anders Knudsen. 
Autoværkstedet beskæftiger 9 
medarbejdere, heraf fire svende og 
to lærlinge.
- Automatgearkasser er også et af 
vores specialer, hvor vi har alt ud-
styr til at servicere og udføre diver-
se reparationer. Alt hvad vi laver 
med Mercedes-Benz er naturligvis 
med originale dele. Når det gælder 
klimaanlæg, så har vi også her et 

fint og moderne værksted, der kan 
løse og servicere alle opgaver, der 
måtte være. Vi udfører også repa-
ration af forsikrings skader.
Pavegydens Auto A/S tilbyder 
også dækhotel samt salg af dæk og 
fælge. 
Hos Pavegydens Auto A/S arbej-
der de ud fra grundprincipperne 
service, kvalitet, sikkerhed og til-
fredse kunder. De kan også med 
tilfredshed se, at mange af deres 
kunder kommer langvejs fra for at 
få serviceret deres køretøjer.   

Topmoderne auto- 
værksted klarer 
alle bilmærker
Pavegydens Auto A/S har stor erfaring og 
kvalificeret viden indenfor moderne bilreparation

Pavegyden 10, 5771 Stenstrup, Tlf.: 63 24 14 25,  
biler@pavegydensauto.dk / www.pavegydensauto.dk Pavegydens Auto A/S
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Alle fortjener Alle fortjener 
noget godt noget godt 
til ganentil ganen

Yet Another er et fynsk 

spiritusbrand til folket. 

Det er til alle med en 

forkærlighed for noget 

godt til ganen. 
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Filterbrænder.dk - Brylle Industrivej 1 - 5690 Tommerup - Tlf. 2363 6383 - inoxsmeden@gmail.com - www.fi lterbrænder.dk

FØR EFTER

FILTERBRÆNDER
Hos fi lterbrænder klarer vi rensning af alle gængse partikel-
fi ltre og SCR katalysatorer på markedet.
Det gælder både lastbiler, person- og varevogne samt 
landbrug- og entreprenørmaskiner.

Det er vigtigt altid at holde et fi lter rent og fuldt funktionelt, 
men det behøver slet ikke være nogen stor eller besværlig opgave for dig eller dit fi rma.

Du ringer bare til os!  23 63 63 83

100% miljøvenligt

- ingen brug af vand eller kemikalier

Filterbrænder - 3x86.indd   1Filterbrænder - 3x86.indd   1 29-05-2020   08:15:4529-05-2020   08:15:45

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
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Vi havde det svært i starten af 
krisen, men i efteråret gik det den 
rigtige vej igen. Og i dag kan jeg 
kun glæde mig over at det ser godt 
ud i vores ordrebøger, og at fir-
maet igen er inde på den kurs, vi 
startede for 14 år siden.
Sådan siger indehaver og stifter 
at firmaet, Rasmus Skovgaard. 
Siden han startede sit firma i 
2007 som en enkeltmandsvirk-
somhed, er den vokset støt til at i 
dag at repræsentere seks fuldtids-
ansatte.
Virksomheden leverer primært 
som underleverandør maskiner til 
fødevare- og fjernvarmeindustri-

R Skovgaard Produktion fortsætter 
positiv udvikling
Siden Rasmus Skovgaard i 2007 startede sit firma, er det vokset støt – trods krise ser ordrebogen 
fornuftig ud, og firmaet får i dag flere og flere opgaver relateret til det europæiske marked.

Rønnowsvej 1, 5881 Skårup Fyn  ·  Telefon: 2085 1033  ·  www.rskovgaard.dk  ·  mail@rskovgaard.dk

en, ligesom den har flere større 
opgaver for kommunale rens-
ningsanlæg og derudover også 
påtager sig arbejder for private. 
Firmaet arbejder med alt indenfor 
rustfri, aluminium og sort jern
Specielt indenfor fjernvarme har 
R Skovgaard Produktion de sene-
ste år oplevet en særdeles positiv 
udvikling.
– Ja, når vi snakker opgaver for 
fjernvarmeindustrien, er det helt 
klart det område, vi har flyttet os 
mest. Vi leverer i dag maskiner til 
flere steder i Europa og det er en 
udvikling, jeg tror meget på fort-
sætter, forklarer Rasmus Skovga-
ard og tilføjer:
– Vi er i dag et firma, der lægger 

meget vægt på kvalitet og god 
kundeservice. Solidt håndværk, 
omhyggelighed og tryghed er ko-
deordene hos os. Og så er det vig-

tigt at nævne, at vi også påtager 
os de helt store opgaver, som vi i 
reglen løser med dygtige samar-
bejdspartnere.   

Siden ægteparret Katharina og 
Thomas Christiansen i 2018 over-
tog den velansete virksomhed, 
Sydfyns Lak ApS, har ægtepar-
ret haft mere end nok at se til. Og 
årsagen er enkel:  Kirkeby-firmaet 
er nemlig kendt for at levere sand-
blæsning og industrilakering på 
et meget højt niveau. 

--I Sydfyns Lak ApS har vi forstå-
et at tilpasse os skiftende tiders 
behov og ikke været bange for ud-
fordringer. Ikke mindst i kraft af 
vores dygtige medarbejderes om-
hyggelige og samvittighedsfulde 

arbejde, er vi kendt for at være 
gode til det, vi beskæftiger os 
med, siger Thomas Christiansen, 
der har alt ansvar for det drifts-
mæssige, mens fruen klarer admi-
nistrative opgaver.
Sydfyns Lak ApS har siden 
grundlæggelsen for 65 år siden 
haft samme aktivitetsmæssige 
hovedfokus nemlig sandblæsning, 
industrilakering og lastvogne.  
Firmaet råder i dag over i alt fire 
malerkabiner - to på 14,5 x 7,25 
meter, en på 3,5 x 7 meter og en på 
3 x 12 meter, samt en sandblæser-
hal på 5 x 15 meter. 

--Vi er en moderne, højt speciali-
seret virksomhed. I kraft af vores 
store viden og erfaring er vi en 
god rådgivnings- og sparrings-
partner omkring idéudvikling og 
realisering af vores kunders ideer 
og projekter”, fastslår Thomas 
Christiansen. 

Præcisions-
arbejde i 
høj kvalitet
Sydfyns Lak har siden grundlæggel-
sen for næsten 65 år siden 
haft hovedfokus på sandblæsning, 
industrilakering og lastvogne. 

Katharina og Thomas Christiansen 
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup

www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 62 26 14 30
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I en svær og trist krisetid er 
det altid rart at kunne melde, 
at man rent arbejdsmæssigt 
stadig har opgaver. Og sådan 
er situationen i øjeblikket for 
H. & M. Larsen A/S Tømrer & 
Snedker Langeland.
– Ja, i en sådan tid glæder vi 
os selvfølgelig over, at vi har 
masser af lave, fortæller tøm-
rermester Lennart Rasmus-
sen, der sammen med sine 
dygtige folk i øjeblikket er i 

H. & M. Larsen  
giver gammel skole nyt liv
Det anerkendte Rudkøbing-firma har fuld gang i opførslen af 22 moderne seniorboliger, 
der forventes klar til indflytning i slutningen af året.

Schnohrsvej 47, 5900 Rudkøbing
Telefon: 62 51 26 05  ·  www.hmlarsen.dk  ·  info@hmlarsen.dk

gang med en større opgave for 
boligselskabet Langeland.
--Vi er sammen med andre 
håndværkere i gang med at 
bygge Rudkøbing Gl. Skoles 
hovedbygning om til 22 mo-
derne senior-boliger. En spæn-
dende opgave, hvor vi gør en 
del ud af bevare skolens stil 
og sjæl. Faktisk er det sådan 
en opgave der er meget mere 
håndværk i end bare at bygge 

nyt, siger Lennart Rasmus-
sen.
H. & M. Larsen A/S Tømrer 
& Snedker har igennem 50 år 
lavet større og mindre bygge-
sager på Langeland, Strynø, 
Tåsinge og i Svendborg. Ja, 
hele Syd Fyn. 
– Og i dag er vi et firma, der 
kan tilbyde en bred vifte af 
ydelser. Eksempelvis tømrer- 
og snedkerarbejd, låse og ty-

verisikring, glas-arbejde og 
alle former for nybyggeri og 
renoveringer. 
Når kunderne køber vores 
ydelser kan de være sikre på, 
at vi lægger hovedvægten på 
kvalitet og service, understre-
ger Lennart Rasmussen.  

42



Går du med overvejelser om ud-
skiftning eller nyindkøb af f.eks. 

Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 

Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed. 

Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder. 

Og det skal du selvfølgelig ikke betale for. 

Vores flotte og inspirerende butikker  kan også være et godt afsæt for 
din inspiration, og så kan du nyde en kop frisk kaffe samtidig. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Service & rep. af alle bilmærker!

Per Pytlick
Skovballevej 62 – 5700 Svendborg

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

HOLSTEDVEJ 64  ·  5200 ODENSE V  ·  TLF.: 28916466
 MP@PAPSNEDKEREN.DK  ·  WWW.PAPSNEDKEREN.DK

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton

Gartnervænget 10, 5874 Hesselager
Tlf. 20 40 41 70

carsten@murer-svendborg.dk
www.murer-svendborg.dk
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Der har været fart på udviklin-
gen i Svendborg i de sidste år, og 
nu er turen kommet til Svendborg 
Havn, hvor udviklingen af hav-
neområdet 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 frem-
tidens havn. SIMAC er et hotspot, 
når det kommer til at uddanne 
maskinmestre og navigatører, 
og den position bliver yderligere 
forstærket 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 kvalitet for 
maritime virksomheder, og sam-
men med SIMAC skabe Danmarks 
bedste ramme for et maritimt 
kraftcenter. Det Maritime Er-
hvervshus kommer til at ligge ved 
siden af SIMAC på Nordre Kaj på 
en 1500 kvadratmeter stor grund.
”Der er en virkelig spændende 
udvikling i gang i Svendborg. Er-

hvervsmæssigt oplever vi en stor 
interesse for byen. Det vidner den 
kommende Maritime Erhverv-
spark om, hvor indtil videre fem 
erhvervsvirksomheder går sam-
men i et partnerskab om at skabe 
et spændende erhvervsmiljø på 
havnen ved siden af det nye SI-
MAC, ” siger Erhvervschef Søren 
Bach-Hansen.
Partnerskabet består af virksom-
hederne Halberg Koncernen, C.C. 
Jensen, Petersen og Sørensen Mo-
torværksted, Nordane Shipping 
og M.H. Simonsen, og der kom-
mer formodentlig flere investorer 
til.

Anlægsarbejdet på havnen omfat-
ter 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 forventes at stå 

I Svendborg får man 
nu et synligt tegn på, 
at Sydfyn er et 
maritimt kraftcenter

færdig til sommer, og skal resul-
tere i et attraktivt havneområde- 
og miljø, der skal løfte byen. 

Den spændende 
erhvervsudvikling 
fortsætter i Svendborg
Det er ikke kun på havnen, at der 
bygges. Generelt har kommunen 
oplevet lidt af et byggeboom. På 
trods af 30 procent flere byg-
gesager i 2020 med i alt 2439 
sager, har en målrettet indsats 
på området og en tilførsel af nye 
medarbejdere resulteret i, at man 
er lykkedes med at nedbringe 
sagsbehandlingstiden og komme 
markant under de nationale ser-
vicemål. Byggesager om indu-
stri- og lagerbygninger tager 33 
dage i snit (nationalt servicemål 
50 dage). Erhvervsbyggesager om 
etagebyggeri tager 22 dage (na-
tionalt servicemål 55 dage). Sam-
tidig er sagsbehandling for alle 
sager inklusiv private sænket fra 
42 dage i 2019 til 39 dage i 2020.

For erhvervslivet betyder det kon-
kret, at byggesagerne behandles 
hurtigere, og tiden fra ansøgning 
til første spadestik bliver kortere, 
end hvad man oplever mange an-
dre steder i landet.

Teknisk chef i Byg, Natur og Miljø 
Marianne Wedderkopp glæder sig 
over de gode resultater: ”I Svend-
borg ligger vores byggesagsbe-
handlingstider for erhvervssager-
ne væsentligt under servicemål 
og gennemsnittet på landsplan. 
Det glæder os meget, da vi netop 
har prioriteret området og opnor-
meret i Byg, der tager sig af disse 
sager – alt i alt skulle det gerne 
bidrage til gode rammevilkår for 
erhvervslivet”.

Med de gode resultater på byg-
gesagsbehandlingstider for er-
hvervssagerne er fokus nu rettet 
mod enfamilieshuse, hvor sagsbe-
handlingstiden pt. er 14 dage ved 
fuldt oplyst sag.

Svendborg Kommune er en 
attraktiv bosætningskom-
mune
I løbet af 2020 valgte mange at 
flytte til Svendborg Kommune. I 
alt kom der 3406 nye indbyggere 
til kommunen - bl.a. en del køben-
havnere, som efter at have stif-
tet familie enten valgte at flytte 
tilbage til byen eller som blot er 
faldet for Svendborgs skønhed, 
natur og sprudlende (kultur)liv. 

Lyder det spændende 
– og vil du vide mere? 
Vil du starte virksomhed i Svend-
borg, blive en del af den spæn-
dende erhvervsudvikling, flytte 
din virksomhed eller familien til 
kommunen, så kontakt Svend-
borg Kommunes Erhvervskontor 
– din indgang til kommunen som 
virksomhed eller tilflytter. 
Læs mere på https://www.svend-
borg.dk/erhverv
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og den position bliver yderligere 
forstærket 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 kvalitet for 
maritime virksomheder, og sam-
men med SIMAC skabe Danmarks 
bedste ramme for et maritimt 
kraftcenter. Det Maritime Er-
hvervshus kommer til at ligge ved 
siden af SIMAC på Nordre Kaj på 
en 1500 kvadratmeter stor grund.
”Der er en virkelig spændende 
udvikling i gang i Svendborg. Er-

hvervsmæssigt oplever vi en stor 
interesse for byen. Det vidner den 
kommende Maritime Erhverv-
spark om, hvor indtil videre fem 
erhvervsvirksomheder går sam-
men i et partnerskab om at skabe 
et spændende erhvervsmiljø på 
havnen ved siden af det nye SI-
MAC, ” siger Erhvervschef Søren 
Bach-Hansen.
Partnerskabet består af virksom-
hederne Halberg Koncernen, C.C. 
Jensen, Petersen og Sørensen Mo-
torværksted, Nordane Shipping 
og M.H. Simonsen, og der kom-
mer formodentlig flere investorer 
til.

Anlægsarbejdet på havnen omfat-
ter 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 forventes at stå 

I Svendborg får man 
nu et synligt tegn på, 
at Sydfyn er et 
maritimt kraftcenter

færdig til sommer, og skal resul-
tere i et attraktivt havneområde- 
og miljø, der skal løfte byen. 

Den spændende 
erhvervsudvikling 
fortsætter i Svendborg
Det er ikke kun på havnen, at der 
bygges. Generelt har kommunen 
oplevet lidt af et byggeboom. På 
trods af 30 procent flere byg-
gesager i 2020 med i alt 2439 
sager, har en målrettet indsats 
på området og en tilførsel af nye 
medarbejdere resulteret i, at man 
er lykkedes med at nedbringe 
sagsbehandlingstiden og komme 
markant under de nationale ser-
vicemål. Byggesager om indu-
stri- og lagerbygninger tager 33 
dage i snit (nationalt servicemål 
50 dage). Erhvervsbyggesager om 
etagebyggeri tager 22 dage (na-
tionalt servicemål 55 dage). Sam-
tidig er sagsbehandling for alle 
sager inklusiv private sænket fra 
42 dage i 2019 til 39 dage i 2020.

For erhvervslivet betyder det kon-
kret, at byggesagerne behandles 
hurtigere, og tiden fra ansøgning 
til første spadestik bliver kortere, 
end hvad man oplever mange an-
dre steder i landet.

Teknisk chef i Byg, Natur og Miljø 
Marianne Wedderkopp glæder sig 
over de gode resultater: ”I Svend-
borg ligger vores byggesagsbe-
handlingstider for erhvervssager-
ne væsentligt under servicemål 
og gennemsnittet på landsplan. 
Det glæder os meget, da vi netop 
har prioriteret området og opnor-
meret i Byg, der tager sig af disse 
sager – alt i alt skulle det gerne 
bidrage til gode rammevilkår for 
erhvervslivet”.

Med de gode resultater på byg-
gesagsbehandlingstider for er-
hvervssagerne er fokus nu rettet 
mod enfamilieshuse, hvor sagsbe-
handlingstiden pt. er 14 dage ved 
fuldt oplyst sag.

Svendborg Kommune er en 
attraktiv bosætningskom-
mune
I løbet af 2020 valgte mange at 
flytte til Svendborg Kommune. I 
alt kom der 3406 nye indbyggere 
til kommunen - bl.a. en del køben-
havnere, som efter at have stif-
tet familie enten valgte at flytte 
tilbage til byen eller som blot er 
faldet for Svendborgs skønhed, 
natur og sprudlende (kultur)liv. 

Lyder det spændende 
– og vil du vide mere? 
Vil du starte virksomhed i Svend-
borg, blive en del af den spæn-
dende erhvervsudvikling, flytte 
din virksomhed eller familien til 
kommunen, så kontakt Svend-
borg Kommunes Erhvervskontor 
– din indgang til kommunen som 
virksomhed eller tilflytter. 
Læs mere på https://www.svend-
borg.dk/erhverv
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Inden NK Biler flyttede til den nu-
værende adresse på Porthusvej i 
2019, så blev mekanikerne opgra-
deret på kurser til den ny tekno-
logi, og i den forbindelse kom der 
også el- og hybridbiler i huset.
NK Biler er både autoværksted 
og bilforhandler med køb, salg og 
bytte af biler, - brugte som nye. 
Nye biler importeres, - og også på 
bestilling efter kundens ønske. 

- Vi har biler lige fra 60érne og op 

til de helt nye i dag, siger Korosh 
Dalei, der har været med fra star-
ten af NK Biler, der blev stiftet i 
2007. Vi arbejder også med histo-
riske biler, som vi henter hjem. De 
bliver skilt af og renoveret for så 
at blive bygget op igen. Så her er 
vi forhandler af biler fra mange 
årtier.

- Autoværkstedet, hvor vi har tre 
svende og to lærlinge, klarer alt 
der er behov for, når bilen skal 

serviceres eller repareres. Vi har 
også her eget pladeværksted til 
opretning ved buler samt også 
eget autoelektroværksted. Så vi 
kan klare ethvert behov bilejerne 
skulle have.

På autoværkstedet, der servicerer 
alle bilmærker, har de speciale i 
reparation af motorer, manuelle 
og automatiske gearkasser samt 
fejlfinding og reparation af elek-
tronik.

NK Biler, der beskæftiger i alt 10 
medarbejdere, er et selvstændigt 
bilhus, der har valgt at stå uden-
for en fast forbindelse til en kæde. 
Men har valgt at være medlem at 
Dansk Bilbrancheråd.

Medarbejderne bliver løbende op-
dateret på kurser, så de hele tiden 
er up-to-date med teknologien.  

Autoværkstedet kan 
nu udføre enhver 
service og reparation 
i eget hus

NK Biler er fuldt opgraderet til at 
klare fremtidens el- og hybridbiler

Porthusvej 129, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 69 59 46 / 
Værkstedet tlf.: 32 11 16 96, nkbiler@gmail.com / www.nkbiler.dk NK Biler ApS

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

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

Skal båden op eller i…
- det klarer vi!

Vi bakser og flytter alle  
typer opgaver

Kraner fra 48 til 115tm

SPECIALTRANSPORT

BÅDTRANSPORT

MASKINTRANSPORT

KRANOPGAVER

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

Bogense • Otterup • Søndersø Tirsdag den 10. december 2019 10. årgang. Nr 50

side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense
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Toftegårdens

Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
Alle kan på Toftegården blive klædt på...!

på alt i hele
butikken
frem til jul

Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker

Udvalgte bukser2 par 500,-

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

- bare bedre bilværksted

Kør vinteren

sikkert i møde!

Dæktryk og mønsterdybde

Frontrude

Lys og lygter

Visker- og vaskersystem

Kølevæske og frostsikring

Oliestand på motor

Batteri

Ved et vintertjek, gennemgår vi:

kr. 199,- Au2nord

Ørkebyvej 1B

5450 Otterup

Tlf. 2049 2852

www.au2nord.dk
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Skulle man som virksomhedsejer 
have tænkt over, hvordan man 
kan investere i en grønnere og 
mere energieffektiv fremtid, der 
samtidig betyder en klækkelig re-
ducering af elregningen, så er det 
så absolut en god ide at alliere sig 
med specialisterne i energioptime-
ring hos Recke El i Stenstrup.

-Ja, der er ingen tvivl om, at kører 
man stadig med de traditionelle 
lysstofrør, så kan man gøre meget 
for både kollegaerne, miljøet og 
energiforbruget ved at skifte til 
LED-belysning, siger indehaveren 
af Recke El, Kaj Recke.

Han fortæller endvidere, at LED-
pærerne anvender 4-5 gange min-
dre strøm på at yde nøjagtig det 
samme lys som eksempelvis en ha-
logenpære, samtidig med at de har 
en meget længere levetid.

--Når vi installerer LED-belys-
ning i en virksomhed er systemet 
faktisk så smart, at det automa-
tisk regulerer lysniveauet i alle 
rum, således at medarbejderne 
kommer til at arbejde ved det mest 
korrekte lys igennem hele arbejds-
dagen. Ved forkert lys bli-
ver øjnene nemt 
trætte, 

og det er selvfølgelig ikke hen-
sigtsmæssigt, siger Kaj Recke.

Overvejer man at energioptimere 
sin virksomhed lysmæssigt, skal 
man ikke holde sig tilbage for at 
kontakte Recke El.

-Nej, vi er klar til at rykke ud og 
vurdere, hvordan vi skal gribe op-
gaven an. Det gør vi i samarbejde 
med andre eksperter, således at 
vi kan danne os et 

fuldt overblik over de ændringer, 
der skal foretages. Nogle vælger 
med det samme at få lagt LED-be-
lysning ind i hele virksomheden, 
mens andre vælger en trinvis løs-
ning. Under alle omstændigheder 
er der tale om en investering, der 
på sigt har en positiv effekt på så-
vel driftsomkostninger som miljø, 
understreger Kaj Recke. 

EKSPERTER I  
ENERGIOPTIMERING
Flere og flere vælger Recke 
El, når virksomheden skal 
have optimeret lysforhol-
dene – penge kan spares 
både på løbende udgifter og 
reparationer.

 

- Alt hvad du tænder på!

Stationsvej 54 · 6771 Stenstrup · Tlf.: 62 26 10 18
Tlf.: 20 22 50 18  ·  mail@recke-el.dk · www. recke-el.dk

Dagli’ Brugsen Stenstrup
Stationsvej 16 . 5771 Stenstrup . Tlf.: 62 26 13 53

Åbningstider:
Man - Søn: 08.00 - 20.00
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FAKTA

MARITIM ERHVERVSPARK
Grund: 1500 m2.

Bygning: 5000 m2. fordelt på 
stueplan og fem etager med 
tagterrasse. Grundplanen er 
936 m2.

Afstand til kajkant: 12 meter.

Pris for byggeriet: 72 millio-
ner kroner.

Pris på grunden: 1.875.000 
kroner.

Byggeriet forventes at stå 
færdigt i september 2022.

Hvem står bag: Halberg Kon-
cernen, C.C. Jensen, Petersen 
og Sørensen Motorværksted, 
Nordane Shipping og M.H. Si-
monsen.

Maritim Erhvervspark skal 
ligge på ydersiden af Simac 
(tættest på DLG). Der bliver 
fem-syv meter mellem de to 
bygninger, og vejen, som går 
imellem bygningerne, skal 
kaldes "Strøget".

Maritim Erhvervspark bliver 
ifølge Christian Thuesen, ad-
ministrerende direktør i C&W 
Arkitekter, fremtidssikret på 
den måde, at stueetagen bli-
ver indrettet så den kan tåle 
oversvømmelser fra højvan-
de. Huset er kun for mariti-
me virksomheder og iværk-
sættere.

Finansiering: Kapital fra in-
vestorer: 34 mio. kr. Lån fra 
realkreditforening: 38 mio. 
kr.

Ledelse: Jens Pave (Halberg) 
er direktør, mens Carl Aage 
Jensen (C.C. Jensen) er for-
mand for bestyrelsen.

Det er lige så meget med hjertet som med 
hjernen, vi er går ind i det her. Vi gør det, fordi vi 
ønsker en udvikling på havnen og på Sydfyn.
JENS PAVE, DIREKTØR I MARITIM ERHVERVSPARK

”

ner skal finansieres med et re-
alkreditlån.

Carl Aage Jensen fra C.C.
Jensen fortæller, at ønsket
om et maritimt erhvervshus
på havnen kommer fra Si-
mac.

- Simac har ambition om
at øge sin anseelse og blive
det ypperste sted i landet,
som uddanner navigatører og
maskinmestre. Derfor ønsker
vi at bygge et internationalt
anerkendt kraftcenter af høj
kvalitet for maritime virk-
somheder. Den nye maritime
erhvervspark skal leve i sym-
biose med Simac, forklarer
han.

Sydfyn skal være et 
kraftcenter
Han henviser til, at de største
succeser på Sydfyn hidtil har
været højskolerne i Oure og
Ollerup, og han håber, at Ma-
ritim Erhvervspark sammen
med Simac vil få samme suc-
ces og anerkendelse - hvis ik-
ke større.

- Alt teknik i skibsfarten
ændrer sig i øjeblikket - lige
fra sprøjtemaling af skibe til
styringen af olien i et thruste-
ranlæg. Jeg kan jo bruge min
egen virksomhed som ek-
sempel. Den blev grundlagt af
en tidligere elev på teknisk
skole i Svendborg. Han sejle-
de som maskinmester og tog

hjem og grundlagde C. C. Jen-
sen. I dag er det en virksom-
hed med 200 ansatte. Vores
håb er, at driftige iværksætte-
re og maritime virksomheder
vil slå sig ned i Svendborg,
fordi vi nu får et kraftcenter
på havnen, forklarer han.

Har tygget på planerne 
siden 2018
Erhvervsvirksomhederne har
gået og tygget på planerne si-
den 2018, og de er nu kom-
met så langt, at de er så godt
som i mål med investerings-
kapitalen, fortæller Arne
Knudsen, som er advokat og
bliver præsenteret som part-
nerselskabets blæksprutte.

- Der er fem investorer, og
vi er nu i gang med at indhen-
te tegningstilbud fra seks øv-
rige investorer, forklarer han.

Investorerne har dog sat sig
en betingelse, inden de går i
gang med byggeriet.

- Før vi kan sætte spaden i
jorden, skal vi have udlejet
3000 ud af de i alt 5000 kva-
dratmeter. Målet er, at det
skal være sket inden 1. juni

2021. Grunden bliver ikke
købt, før den betingelse er
opfyldt, forklarer Arne Knud-
sen.

Ingen af investorerne er
dog bekymrede for, at det bli-
ver et problem af leje 60 pro-
cent af husets areal ud inden
1. juni.

- Nu er vi nået så langt, og
vi har drøftelser med flere in-
teresserede lejere, så vi me-
ner, at det er et realistisk mål,
siger Carl Aage Jensen, der fo-
restiller sig, at også C.C. Jen-
sen vil leje sig ind i den nye
maritime erhvervspark.

- Vi vil gerne undervise i
trilogy (smøringen af en die-
selmotor, red.). Men jeg kun-
ne også godt se for mig, at for
eksempel A.P. Møllers kadet-
administration eller MAN
(B&W, red.) kunne leje sig ind,
siger han.

Den solgte grund er på
1500 kvadratmeter og borg-
mester Bo Hansen (S) forkla-
rer, at Maritim Erhvervspark
P/S var de eneste der bød på
grunden, da den var i udbud.

Salgsprisen er 1.875.000

kroner, og handlen er gået så
hurtigt, at den ikke er blevet
godkendt af byrådet endnu.
Det skal den, fortæller borg-
mesteren, og derfor er der det
forbehold i købsaftalen.

- Vi bygger med hjertet
Det nye erhvervshus skal byg-
ges af lokale virksomheder.

- Hans Jørgensen & Søn
skal stå for byggeriet, mens
C&W Arkitekter har tegnet
huset. Vi samarbejder også
med lokale rådgivere og et lo-
kalt pengeinstitut, som er
Fynske Bank, forklarer Arne
Knudsen.

Investorerne forventer
selvfølgelig, at det nye mariti-
me erhvervshus vil give sorte
tal på bundlinjen, men de
forventer ikke at tjene tykt på
forretningen.

- Det skal selvfølgelig dri-
ves, så det giver overskud, og
vi forventer også, at der kom-
mer et afkast til investorerne.
Men det er lige så meget med
hjertet som med hjernen, vi
er går ind i det her. Vi gør det,
fordi vi ønsker en udvikling
på havnen og på Sydfyn, for-
klarer Jens Pave, som er direk-
tør i Halberg Kapital.

Maritim Erhvervspark P/S
tegnes af Jens Pave som direk-
tør og Carl Aage Jensen som
bestyrelsesformand.

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

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – paaasssssssseeeerrr ttttiiiilll ALLE kkkkøøøøkkkkkkkkeeeennnneeeerrr

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Kjeld Haldkjær
T: 3070 7870

FYNSÆLDSTE SPECIALBUTIK ETAB. 1967

ÆGT E TÆPP ER & K E L I M

OPHØR
ÆGTE TÆPPER & KELIM

Fuld knald på
ONSDAG, TORSDAG,
FREDAG OG LØRDAG

Spar reelt op til

50%
Jeg har stadigvæk byens største udvalg!

Jernbanegade 19, Odense, tlf. 27 64 07 19

TAKE AWAY
GOURMETMENU

3-retters menu

Hver fredag & lørdag

Forret, Hovedret & dessert

Skifter efter sæsonens råvarer

Kr. 360,-

Se mere på: www.restaurantresume.dk

Kontakt os på:

info@restaurantresume.dk eller Tlf. 60 38 13 67
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– Først og fremmest handler det 
om kærligheden til mit fag. Der-
næst handler det også om, at jeg 
nu har fået mulighed for at indret-
te min egen butik, hvor kunderne 
kan føle sig afslappede og hjemme, 
når de skal vælge deres nye briller 
eller kontaktlinser.
Sådan forklarer den 53-årige op-
tiker Pernille Jakobsen, at hun 
for nylig har åbnet en ny brillefor-
retning i Svendborg med navnet, 
Noor Briller. En forretning, der 
ikke har tilknytning til nogen 
kæder og hvor der derfor – som 
Pernille Jakobsen formulerer det 
– ”ikke er langt fra tanke til hand-
ling”.
– Svendborg er en helt speciel 
handelsby med mange specialbu-
tikker, og da Noor Briller er en 
lokalt forankret forretning, er jeg 
sikker på, der er plads til en ny og 
unik brillebutik. Og så håber jeg 
selvfølgelig på, at der et behov for 
og en lyst til at støtte et lokalt ini-
tiativ, der ikke er underlagt noget 
kædekoncept, siger Pernille Ja-
kobsen, der er bosat på Thurø.

UNIK brilleforretning 
med lokal forankring
Kærlighed til sit fag og lysten til at drive egen 
butik uden relation til kæder er årsagen til, at 
optiker Pernille Jakobsen nu har åbnet butikken 
Noor Briller i Svendborg.

Kattesundet 10  ·  5700 Svendborg
Telefon: 62 20 30 40   ·  www.noorbriller.dk  ·  info@noorbriller.dk

Når man træder ind i Noor Briller, 
mødes man ikke blot af synet af 
de smukkeste brillestel, men også 
af en behagelig duft af nybrygget 
kaffe. Butikken indeholder nemlig 
også en kaffebar.
– Jeg værdsætter at have en god 
og hyggelig dialog med mine kun-
der over en kop kaffe og så finde 
frem til lige nøjagtig den brille, 
som kunden ønsker. For mig er 
personlig service og god tid til 
kunden vigtige ingredienser, un-
derstreger Pernille Jakobsen.
Alt inventar i Noor Briller er spe-
cialdesignet og efterlader et ind-
tryk af kvalitet og finesse.
– Og kvalitet er også, hvad kun-
derne vil opleve, når de køber bril-
ler i vores forretning. Vi forhand-
ler brilleglas fra Hoya og satser på 
brillemærker, som du ikke finder 
alle steder. 
– Det er vigtigt for mig, at ud-
valget er inspirerende og i flere 
prisklasser. Og så gør vi meget ud 
af, at vores priser altid er gennem-
skuelige, slår Pernille Jakobsen 
fast.   
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SAGA ApS   Telemarken 7 5600 Faaborg   info@saga.as   www.saga.as   +45 31135833 
 

kvalitets værnemidler til professionelle og erhverv

100% dansk
Testet og godkendt. 

Vores populære
renseservietter,
gør desinficering af
kontaktflader
nemt og effektivt.

PRISER FRA 6,00
PER ENHED

 
Ring for et

uforpligtende
tilbud

Efter over et år med en verdens-
omspændende COVID-19 epidemi 
er ingen længere i tvivl om, hvor 
vigtig hånd- og overfladesprit er i 
dagligdagen. Vil man være sikker 
på, at de værnemidler man inve-
sterer i er både godkendte og ind-
begrebet af kvalitet, bør man ven-
de blikket mod SAGA i Faaborg.
Vi garanterer, at vores produkter 
er dansk producerede og lever op 
til alle de krav, der i dag stilles til
hånd- og overfladesprit. 
Det vil sige, at vi har alle de cer-
tifikater, der er påkrævet. I virk-
somheden har vi tilknyttet egen 
biolog, så vi hele tiden er opda-

Kvalitet og tryghed
Det er kodeordene hos SAGA ApS i Faaborg, hvor der produceres
hånd- og overfladesprit.

Telemarken 7, 5600 Faaborg 
Tlf. 3113 5833  ·  www.saga.as  ·  info@saga.as

teret på nye regler og tiltag. For 
os er kundens tryghed altafgø-
rende, understreger marketing- 
og salgsansvarlig i SAGA ApS,  
Sofie Sehested.

Hun fortæller endvidere, at virk-
somheder kan få deres logo på  
SAGAs enkeltpakkede vådservi-
etter såfremt de bestiller større 
ordre. 

Hånd- og overfladespritten fås i 
flere størrelser helt fra vådservi-
etten med 6 ML op til en hel 
tank med 1.000 Liter.  

1-2_SAGA_2-21p.indd   11-2_SAGA_2-21p.indd   1 17/03/2021   15:0417/03/2021   15:04
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ERHVERV FYN har været om 
bord i den helt nye Volkswagen 
ID.4, der er næste skridt i kon-
cernens enorme satsning på fuldt 
elektriske biler.
Prisen på ID.4 starter fra kr. 
319.995,- inkl. 5 år/100.000 km 
service- og reparationsabonne-
ment.
Merprisen i forhold til lillebror 
passer rigtig godt. Hvor ID.3 ser 
lidt almindelig ud, er ID.4 et hak 
op på niveauskalaen.

ID.4 har fokus på høj komfort og 
egner sig virkelig godt som en 
seriøs firmabil eller familiebil,   
med   utrolig gode pladsforhold, 
Der er der plads til fem voksne.
 
Batteri
Bilen vi har lånt kan køre ca. 380 
km på en opladning (da bilen be-
regner kørsel ud fra vinterklima 
og sidste anvendte kørestil)
, og det passer fint til vores for-
brug. Batteripakken ved ID.4éren 

starter ved en rækkevidde på 
ca. 348 km op til 522 km. Så der 
er gode muligheder, for at vælge 
hvad der passer en bedst.
Der er flere ting man ligger mærke 
til når man sætter sig ind i ID.4 
éren, som standard er der 10 tom-
mers touchskærm, samt naviga-
tion, trådløs opladning af telefon 
og adaptiv fartpilot. Udover dette 
må den endda trække en pænt stor 
påhængsvogn.

Kørsel
Køreegenskaberne er rigtig gode, 
om den skal bruges som familiebil 
eller i firmaregi, det er faktisk en 
dejlig bil at komme rundt i.
Der er ingen tvivl om at det vil 
blive et hit med ID.4, den kører 
godt under alle forhold, på små 
veje, på motorvejen, koldt eller 
varmt vejr.  Den får 5 stjerner af 
Erhverv Fyn. Fremtiden for ID.4 
på det danske vejnet ser meget po-
sitiv ud. 

ID.4 en succes!
ID.4 har fokus på høj komfort og egner sig virkelig godt som en seriøs firmabil eller 

familiebil,  med  utrolig gode pladsforhold

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE ARTEON
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 
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Forhandler

ID.4 fra vejl. pris 319.995 kr. Forbrug v. 52 kWh-batteri: 169-171 Wh/km.  
Rækkevidde: 343-340 km. Forbrug v. 77 kWh-batteri: 173-184 Wh/km. Rækkevidde: 518-490 km. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen anbefaler opladning med

100 % SUV 100 % elektrisk

 
En rummelig og innovativ SUV, med plads til hele familien, der kan køre op til 518 km på én enkelt opladning. 
Ny teknologi. Nyt design. Stadig helt igennem Volkswagen. Pris fra 319.995 kr. inkl. Service- og Reparations-
abonnement i 5 år/100.000 km.  
Oplev ID.4 hos os

Den nye ID.4 er her

Forhandler

ID.4 fra vejl. pris 319.995 kr. Forbrug v. 52 kWh-batteri: 169-171 Wh/km.  
Rækkevidde: 343-340 km. Forbrug v. 77 kWh-batteri: 173-184 Wh/km. Rækkevidde: 518-490 km. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen anbefaler opladning med

100 % SUV 100 % elektrisk

 
En rummelig og innovativ SUV, med plads til hele familien, der kan køre op til 518 km på én enkelt opladning. 
Ny teknologi. Nyt design. Stadig helt igennem Volkswagen. Pris fra 319.995 kr. inkl. Service- og Reparations-
abonnement i 5 år/100.000 km.  
Oplev ID.4 hos os

Den nye ID.4 er her

Forhandler

ID.4 fra vejl. pris 319.995 kr. Forbrug v. 52 kWh-batteri: 169-171 Wh/km.  
Rækkevidde: 343-340 km. Forbrug v. 77 kWh-batteri: 173-184 Wh/km. Rækkevidde: 518-490 km. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen anbefaler opladning med

100 % SUV 100 % elektrisk

 
En rummelig og innovativ SUV, med plads til hele familien, der kan køre op til 518 km på én enkelt opladning. 
Ny teknologi. Nyt design. Stadig helt igennem Volkswagen. Pris fra 319.995 kr. inkl. Service- og Reparations-
abonnement i 5 år/100.000 km.  
Oplev ID.4 hos os

Den nye ID.4 er her

Forhandler

T-Cross Team
fra 239.995 kr.

Vi er igen klar til at byde dig velkommen. Og der er god grund til at lægge vejen forbi. 

Du kan fx prøve den komfortable T-Cross Team-model, som har mere udstyr end normalt. 

Du kan selvfølgelig også opleve den stilsikre T-Roc eller Polo, som perfekt balancerer design 

og funktion.

Oplev alle modellerne hos os. Vi holder åbent med respekt for COVID-19.

T-Cross Team 1,0 TSI Life 95 hk fås fra vejl. pris kr. 239.996,- Forbrug v. bl. kørsel. 17,2 km/l. 
CO2-udslip: 132 g/km. A+ . Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen til Åbent Hus: 
Mandag-fredag: 09.00-17.30 / Lørdag og søndag: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Thomas V. 
Møller
SALGSRÅDGIVER

T: 24 87 62 83

Mergim 
Beka
SALGSRÅDGIVER

T: 21 16 07 62

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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50 Gang i Fyn

Nyt fra EU
Artiklen er leveret af  
South Denmark European Office

Robotter kan finde anven-
delse i en række af sektorer: i 
sundhedssektoren og i land-
bruget, til vedligehold af infra-
strukturer samt i industrien, 
hvor de kan styrke konkur-
renceevnen og lette arbejds-
gange.

Kunstig Intelligens (AI) skal 
styrkes med tættere forsker-
samarbejder og videndeling 
samt dybere integration med 
industrien og i samarbejder 
med mennesker. AI kan ikke 
stå alene og det skal ikke være 
en kopi af amerikanerne eller 
kineserne, Europa skal finde 

sin egen vej i overensstem-
melse med god anvendelig-
hed og etik.

Det er blot to af priorite-
terne i det nye ICT-arbejds-
program under Horizon 
2020, EU’s flagskib for forsk-
ning og innovation, der skal 
sikre Europas digitale frem-
tid, evne til at løse de sociale 
udfordringer i den voksende 
digitalisering og fremme kon-
kurrencedygtigheden på den 
internationale scene.

Udover robotter og AI 
åbner der også muligheder 
indenfor 5G og fremtidens 
internet, Big Data og data-
infrastrukturer samt fotonik 
til 3D, mixed-reality og scan-
ning. Flere af ICT-indkaldel-

serne er nu åbne, og der kom-
mer flere til november.

Blandt syddanske succeser 
på området finder man bl.a. 
virksomhederne Smooth Ro-
botics og Tendo, som har fået 
plads i acceleratorprogram-
met RobotUnion samt pro-
jektet CovR, hvor Teknologisk 
Institut koordinerer fordelin-
gen af ca. 78 mio. kr. fra Hori-
zon 2020, der skal bidrage til 
at øge sikkerheden for men-
nesker og robotter, som deler 
arbejdsrum i produktionen.

Kontakt gerne Det Syddan-
ske EU-Kontors robotekspert 
Else Dyekjær Mejer for at 
høre, om din projektidé mat-
cher med én af de mange ind-
kaldelser.

Robotter med alsidige evner og  
kunstig intelligens i verdensklasse

Her er de store prioriteter i EU’s ICT-arbejdsprogram.

Se mere på www.msandersen.dk . mail: cm@msandersen.dk . Tlf. 2812 8377

MSA – det er dem der ka´
Lad os hjælpe dig færdig!

Vi sv
arer

24/7

• Håndværker rengøring
• Maler, murer og tømrer opgaver
• Afsyring af fliser i store rum
• Rengøring efter brand
• Tag og facaderens – der virker med det samme.

Ring på
28 12 83 77

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING

Bion�d�ryd�lig
����ll�g�

KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

Kontakt: Henrik Bergholdt

henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE-Driving the world  

Modernisering
Retrofit
Fra dataopsamling til konvertering
Øget driftspålidelighed og – tilgængelighed

Referenceprojekt

Industri: Rensningsanlæg
Løsning: Retrofit – servicering af skruepumpe
Kunde: Kleinsbach rensningsanlæg 
Kapacitet: 32.000 personækvivalenter

For mere info, kontakt mail: 
sew@sew-eurodrive.dk

MODERNISERING

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, gear, ventilatorer, pumper og elværktøj.

Nye
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Er du på kig efter en cykel, hvor 
det er det kvalitetsmæssige, der 
er i højsædet, så er cykelforret-
ningen, ONBIKE, i Svendborg så 
absolut en mulighed. 
Firmaet har nemlig specialise-
ret sig i kvalitetscykler inden for 
mountainbikes, racercykler, el-
cykler og bycykler.
-Ja, vi har cykler, der er produ-
ceret af nogle af de førende pro-

ducenter inden for de fire nævnte 
genrer. I øjeblikket er trenden 
mountainbikes og elcykler, hvor 
vi har flere spændende modeller 
at tilbyde, siger indehaver Asger 
Navne Sørensen.
Udover at du kan købe din kvali-
tetscykel hos ONBIKE, så er der 
også mulighed for at få klaret så-
vel service som reparation efter-
følgende.

-Hos os kan du få din cykel set efter 
og lavet eventuelle justeringer, så 
din cykels levetid bliver længere. 
Vi har gode priser og det er vig-
tigt for os at alle kunder går til-
fredse ud af vores butik.
Vi laver reparationer på alle slags 
cykler og har gode samarbejdsaf-
taler med de bedste leverandører 
af reservedele, slår Asger Navne 
Sørensen fast.  

Cykler i den bedste kvalitet  
Mountainbikes og elcykler 
er i høj kurs hos ONBIKE i 
Svendborg i øjeblikket

Vestergade 105  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf: 61 60 64 33  ·  www.onbike.dk  ·  asgernavne@yahoo.dk



NYT SALGSKONTOR 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

Vejen

Billund

Brørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens
Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
SALGSKONTOR
Englandsvej 6
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 på vores nye salgskontor på 
Englandsvej 6 eller online på www.davidsen.as
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

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

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

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

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

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

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

NYE VINKLER PÅ BYGGERI

Ønsker man at alliere sig med et 
tømrer- eller snedkerfirma, der 
har baseret virksomheden på 
traditioner, der kendetegner et 
veldrevet familiefirma, så er det 
så absolut en ide at kontakte Vej-
strupvirksomheden, Landevejens 
Tømrer & Snedker Vejstrup ApS.

Firmaet, der drives af far og søn 
- Poul Erik Larsen og Dean Huus 
Elmelund – har de sidste 16 år 

Far og søn bag succesrigt
Tømrer- og snedkerfirma
Siden opstarten i 2005 er Landevejens Tømrer 
& Snedker Vejstrup ApS vokset støt og tæller i 
dag 16 ansatte.

Landevejen 89, 5882 Vejstrup  ·  Tlf.: 24 82 68 10  ·  Tlf: 51 32 98 32
www.landevejens.dk  ·  pel@landevejens.dk

Landevejens Tømrer  
& Snedker Vejstrup ApS

serviceret primært Sydfyn med 
solidt tømrer- og snedkerarbejde.
Siden opstarten i 2005 er virk-
somheden vokset fra kun at be-
skæftige far og søn til i dag at 
have 16 ansatte. Og spørger man 
Dean Huus Elmelund om årsagen 
til firmaets succes, er han ikke i 
tvivl:
--Vi har fået en flok rigtig dygtige 
ansatte og så har vi fra starten 
lagt meget vægt på god kundeser-

vice. Vi er i kontakt med kunden 
fra start til slut og så gør vi meget 
ud altid at levere kvalitetsarbej-
de. Dertil kommer, at vi har eget 
værksted med mange muligheder, 
hvor vi er i stand til at udføre in-
dividuelle opgaver for vores kun-
der, siger Dean Huus Elmelund, 
der den 1. januar i år som et led i 
et fremtidigt generationsskifte 

overtog halvdelen af firmaet.
--Min far arbejder stadig i firmaet 
og det vil han forhåbentligt gøre 
mange år endnu. Men når den tid 
kommer, så er jeg klar til at vide-
reføre det i den positive og inspi-
rerende ånd, der har hersket her 
siden opstarten i 2005, slår Dean 
Huus Elmelund fast.  

54



Ønsker man at alliere sig med et 
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traditioner, der kendetegner et 
veldrevet familiefirma, så er det 
så absolut en ide at kontakte Vej-
strupvirksomheden, Landevejens 
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Siden opstarten i 2005 er Landevejens Tømrer 
& Snedker Vejstrup ApS vokset støt og tæller i 
dag 16 ansatte.

Landevejen 89, 5882 Vejstrup  ·  Tlf.: 24 82 68 10  ·  Tlf: 51 32 98 32
www.landevejens.dk  ·  pel@landevejens.dk

Landevejens Tømrer  
& Snedker Vejstrup ApS

serviceret primært Sydfyn med 
solidt tømrer- og snedkerarbejde.
Siden opstarten i 2005 er virk-
somheden vokset fra kun at be-
skæftige far og søn til i dag at 
have 16 ansatte. Og spørger man 
Dean Huus Elmelund om årsagen 
til firmaets succes, er han ikke i 
tvivl:
--Vi har fået en flok rigtig dygtige 
ansatte og så har vi fra starten 
lagt meget vægt på god kundeser-

vice. Vi er i kontakt med kunden 
fra start til slut og så gør vi meget 
ud altid at levere kvalitetsarbej-
de. Dertil kommer, at vi har eget 
værksted med mange muligheder, 
hvor vi er i stand til at udføre in-
dividuelle opgaver for vores kun-
der, siger Dean Huus Elmelund, 
der den 1. januar i år som et led i 
et fremtidigt generationsskifte 

overtog halvdelen af firmaet.
--Min far arbejder stadig i firmaet 
og det vil han forhåbentligt gøre 
mange år endnu. Men når den tid 
kommer, så er jeg klar til at vide-
reføre det i den positive og inspi-
rerende ånd, der har hersket her 
siden opstarten i 2005, slår Dean 
Huus Elmelund fast.  
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Dannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Michael Skjellerup 
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88

Erhvervsleasing 
- det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus Krog 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 dansk  
erhverv 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

Kontakt vores salgsteam
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet 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 fiberforbindelse.  
Med fibernet 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 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Annonce A4.indd   1Annonce A4.indd   1 05/02/2020   15.5105/02/2020   15.51
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Blikfang hjælper virksomheder med at gøre deres 
budskaber, kommunikation og markedsføring visuel 

Algade 68,2       Middelfart       hej@blikfang.nu       20 68 16 60
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Det er om at holde på hat og bril-
ler, når man beder indehaveren af 
Jpl Industri ApS, Lars Knudsen 
give en orientering om de opgaver 
firmaet håndterer i øjeblikket. 
Grundet god kundepleje og et ry 
for altid at levere kvalitetsarbejde 
får Nyborg-virksomheden nem-
lig ordre fra et hav af forskellige 
brancher.
--Ja, vi glæder os over at have ri-
geligt at se til. Hvis jeg skal næv-
ne nogle eksempler på nogle af de 
ting vi beskæftiger os med, så har 

vi lige fået en ordre på beslag til 
kørestole, vi står for produktion 
af blomsterkasser i stål og så leve-
rer vi tit lakerede flader til eksem-
pelvis kølerum og porte, fortæller 
Lars Knudsen, der har 13 erfarne 
og kvalificerede mand ansat i sin 
virksomhed.
--Og nogen gang får vi så også 
nogle specialopgaver, som er ret 
spændende. Eksempelvis hjælper 
vi ofte TV2Vejret i forbindelse 
med klargøring af deres vejrbil, 
tilføjer indehaveren.  

EKSPERTER I STÅL

Et fremragende ry i stålbranchen giver 
folkene i Nyborg-virksomheden 
Jpl Industri ApS mangeartede opgaver 
indenfor flere forskellige brancher.

v/ Lars S Knudsen  ·  Falstervej 10 C  ·  5800 Nyborg
Telefon: 65 30 13 77  ·  www.jpl-industri.dk  ·  lk@jpl-industri.dkJpl Industri ApS
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En af landets førende importvirk-
somheder af entreprenørmaskiner, 
KSM maskinservice fra Ullerslev 
er nu klar til at præsentere såvel 
nye som gamle kunder for en hjul-
læsser helt i topklassen. Det drejer 
sig om den 26,3 tons tung Hidro-
mek 640 WL, der blandt andet leve-
res med en 325 hestekræfter stærk 
Mercedes-motor og en skovlkapaci-
tet på næsten 7,2 m3.

-Ja, det er den første i landet lige 
nu. En virkelig stærk og driftssik-
ker hjullæser, der vil være en god 
investering for mange virksomhe-
der. Eksempelvis er den fortrinlig 
til alle læsseopgaver, såsom grus, 
sten og affaldshåndtering, fortæl-
ler Henrik Bergholdt.

Sønnen Frederik Bergholdt er ejer 
af den gamle familievirksomhed, 

som har været i familiens eje i 5. 
generationer, og driver i dag virk-
somheden med sin far.

KSM maskinservice, der har i alt 8 
ansatte, beskæftiger sig primært 
med salg og service af entrepre-
nørmaskiner, hvilket gøres så 
dygtigt, at firmaet flere år i træk 
har kunnet præsentere særdeles 
flotte regnskaber. 

--Vi går meget op i kvalitet og god 
kundeservice. Vi går meget op i 
kvalitet og god kundeservice. Et 
af vores specialer er hydraulikser-
vice på stedet. Om det er weekend 
eller hverdag, dag eller nat, ryk-
ker vi ud, når kunder kalder på 
hjælp til en maskine, der ikke vil, 
som den bør, understreger Henrik
Bergholdt.  

Gummiged i topklassen 
er nu landet på Fyn
Firmaet KSM MASKINSERVICE ApS i Ullerslev har modtaget landets  
første eksemplar af den 26,3 tons tunge hjullæsser, HIDROMEK 640 WL.

Skovgyden 1, 5540 Ullerslev
Telefon: 5166 6070  ·  www.ksm-maskinservice.dk  ·  Henrik@ksm-gruppen.comKSM Maskinservice
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Dobbeltdækker, store busser og minibusser 
Telefon 62 26 30 00 / 40 16 20 62

www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller

Korsgade 14, Svendborg | www.butik14.dk  Følg med på  / 

Vi glæder os til at se dig i butikken

Hos Butik 14 gør vi 
os umage for at skabe 
et indbydende univers 

for dig der elsker 
boliginspiration, 

bæredygtig mode og 
økologiske produkter.

Lotte Købmand i Kirkeby har 25-års jubilæum
I weekenden kunne Liselotte "Lotte" 
Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4.500 + moms
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Dagli’ Brugsen Gudbjerg
Teglværksvej 3, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Åbningstider:
Man - Søn: 07.00 - 20.00
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5700 Summer blev 
denne sommers 
succeshistorie
I ni dage udfoldede 5700 Summer sig i 
Svendborg. Det var ni dage med alt godt 
fra det kulinariske kulturhav, som 
udspillede sig overalt i byen. Den 
nystartede festival var en kæmpe succes 
i Sydfyns kulturelskende havneby, men 
hvordan ser det ud til næste år, når 
musik- og kulturfestivaler igen fylder 
sommerens program ud?

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Denne sensom-
mer har der været ekstra fo-
kus på Svendborg. Byen dan-
nede fra fredag den 31. juli til
og med lørdag den 8. august
ramme for den nystartede
festival, 5700 Summer.

Folkene bag festivalen, For-
eningen Små Armbevægel-
ser, ville forvandle byen til én
stor summende festivalplads.
Byens foreninger, forretnin-
ger og borgere var med på
idéen og lynhurtigt var det ik-
ke kun musikken, som var i
højsædet, men andre kultur-
tiltag fik også plads til at bol-
tre sig.

Muligheder frem for 
begrænsninger
Udeblivelsen af sommerens
mange festivaler og kulturar-
rangementer fik en gruppe
svendborgensere til at se mu-
ligheder frem for begræns-
ninger, og der var ikke langt
fra tanke til handling. Plan-
lægningen af 5700 Summer
gik i gang den 20. maj og løb
som bekendt af stablen fra
den 31. juli. 72 dage, mere
skulle der ikke til, før det he-
le var timet og tilrettelagt.

Spørger man Jasper Gram-
kow Mortensen, arrangør og
talsmand for 5700 Summer,
så lægger der noget ganske
særligt til grund for det.

- Da vi fortalte om vores
tanke om at gøre Svendborg
til en festivalplads, så gik
Svendborg by selv ind i det.
Så det var Små Armbevægel-
ser, der satte gang i noget,
men alle hoppede med om-

Mød Claus Beck Larsen, vores
nye totalrådgiver. Claus har
20 års erfaring i bankverdenen
og står klar til at hjælpe vores
mange nye kunder.

Ring og få en snak med Claus
og book et møde.

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1

Ring på 63 10 15 54

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet

Fyns bedste
RØGET SPÆK

Pr. kg. ..................75,-
PÅLÆGSPAKKE
Flere slags

Fra ....60,-
MORTENS AND
m/hvide og brunede kartofler, rødkål og brun sovs.

Bestil senest den 5. november.

¼ and pr. pers. ..125,-

Frisk hakket
OKSEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................70,-
FLÆSKEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................64,-

Sylte-tid

LILLE kr.30,-
STOR kr.52,-

STENSTRUP SVENDBORG

SE ALLE VORES TILBUD PÅ FACEBOOK!

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

-  et  lettere l iv
Klosterplads 10, Svendborg, Tlf. 62 20 10 81, www.bailine.dk

Linda, bailine terapeut
og indehaver

Følg med på
facebook

GRATIS 
prøve-

behandling
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Læggekartofler
Flere forskellige sorter.

Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Højlund Mølle  
afd. Tarup 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

A
P

S

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

Åbent alle hverdage kl. 9-17.30 og lørdage kl. 9-14

149,-
PR. SÆK

Højlund  
Vildtfuglelux 15kg
Max 2 sække pr. kunde pr. dag.
Tilbuddet gælder til og med  
d. 11/4-21

byder foråret velkommen!

SPAR 
OP TIL 

30,-

KOM IND I EN 
AF VORES AF-

DELINGER OG SE 

MULIGHEDERNE

Møllerens 
Plænegødning  
NPK 13-3-13 PR. STK. KR 

        99,-

Møllerens 
Universalgødning 
NPK 14-3-15

PR. STK. KR 

      149,-
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NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK

Grafiske løsninger 
– skræddersyet til dig …
Hos PR Offset har vi alle kompetencer samlet i ét hus.  
Hvad enten du står og skal bruge en ny visuel identitet, eller skal  
have pakket og distribueret pos-materiale ud til dine butikker.

Med vores samlede faglige styrker, har vi mulighed for at lave  
skræddersyede løsninger tilpasset netop dit behov.  

Du kan bruge os til store eller mindre opgaver.
Vi er altid klar til at hjælpe dig.

F R ED ER I C I A S  G R A F ISK E  H U S

GRAFISK DESIGN
TRYKSAGER

PRINT
WEBLØSNINGER

STORFORMAT
MESSESYSTEMER

SUPPORT
SKILTE

PAKNING
DISTRIBUTION

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

til byggeriet

Bygma  støtter  lokalt  i Svendborg:

SVENDBORG 
HÅNDBOLDKLUB

Vi leverer fra dag til dag, hvor, hvornår og hvordan det passer dig

Bygma Ringe
Tlf. 88 32 30 35 • ringe@bygma.dk

Bygma Nyborg
Tlf. 88 32 30 00 • nyborg@bygma.dk

Bygma Odense
Tlf. 88 32 30 65 • odenseoest@bygma.dk

Bygma Bellinge
Tlf. 65 96 17 81 • bellinge@bygma.dk

Bygma Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50 • kerteminde@bygma.dk

Bygma Otterup
Tlf. 64 82 22 33 • otterup@bygma.dk

_07GTF_2043_36295_BygmaStoetterLokalt_Svendborg_A4.indd   1_07GTF_2043_36295_BygmaStoetterLokalt_Svendborg_A4.indd   1 22/10/2020   12.5022/10/2020   12.50
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Er du klar til nye 
udfordringer?
Vi hjælper dig videre

Vi ved, at relationer skaber salg, og derfor søger vi sælgere, som er stærke i gamle dyder som kunde service, 
købmandskab og rettidig omhu. Måske ved du ikke selv, at du ønsker nye udfordringer. Måske er tiden 
kommet til, at du giver dig selv muligheden for at blive en del af en koncern, hvor købmandskab, 
 troværdighed og nytænkning er grundstenene. En � loso� , som også vil kendetegne os i fremtiden. 
Vi vil være de bedste, og det kræver det bedste hold.

Er du relationsskabende, initiativrig, holdspiller og brænder for dine kunder og den gode forretning?
Kan du se dig selv i en virksomhed, som sætter kunden først? Så har du allerede mange af de kvaliteter, 
vi søger. Vi forestiller os, at du sidder i et lignende job i dag eller har meget stærke relationer til kunder på 
Fyn fra tidligere job. Vi tilbyder attraktive stillinger i vores afdelinger på Fyn. 

Er du en af Bygma Fyns nye spillere?
Kontakt - Regionsdirektør Ejnar C. Andersen 28440274 eller mail ean@bygma.dk for en uforpligtende snak.

Martin Domaille 
Direktør 
Bygma Ringe

Steen Braskov
Direktør 
Bygma Nyborg

Er det dig? 
Direktør 
Bygma Bellinge

Ejnar C. Andersen 
Regionsdirektør
Bygma Fyn

Sten Kristo� ersen
Filialchef
Bygma Kerteminde

Flemming Rosendal
Direktør 
Bygma Otterup

Klaus M. Andersen 
Direktør 
Bygma Odense


