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Vedligeholdelse · Renovering · Belægning

Du kan altid ringe og få et godt råd. 
Jeg kommer også gerne forbi og giver dig 

et uforpligtende tilbud og lidt 
gode ideer med på vejen.

Tlf. 40 27 09 76 · kontakt@silvers.dk

Dagli’Brugsen Allested-Vejle
Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby  ·  Telefon: 62 69 13 24

Åbningstider: Man - Søn: 08.00 - 20.00

Vi servicerer og reparerer 
alle biler, uanset mærke 

og årgang - også i 
garantiperioden 
på helt nye biler.

 
Jacobsens

 Autoværksted i/s
Gørtlervej 1  ·  5750 Ringe

Tlf: 6262 2428
mail@jacobsensauto.dk

Kroggyden 15, 5750 Ringe
Telefon: 62 66 11 16  ·  vantingema@hotmail.com

Presning og wrapning af græs.
Gradueret Kalkspredning fra eget lager.



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.
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--Man kan spare sig selv for ube-
hagelige overraskelser, hvis man i 
forbindelse med huskøb får foreta-
get en grundig undersøgelse af sit 
kloaksystem. Det er ikke alle, der 
tænker på det midt i hushandlen.
Sådan siger en ekspert udi klo-
aksystemer, Morten Flindt, der 
er indehaver af virksomheden 
Flindts Kloakservice. 

--Forestil dig et ungt par, der kø-
ber hus af et menneske, der måske 
ikke går i bad mere end en gang 
om ugen. Så flytter parret ind og 
går måske i bad et par gang om da-
gen. Så kan problemerne pludselig 
opstå. Eller måske der på et tids-
punkt opstår store problemer med 
regnvand, siger Morten Flindt og 
tilføjer:

--En inspektion af kloaksystemet 
foretaget af mit firma vil være 
med til at kunne forbygge even-
tuelle problemer. Så snart vi har 
lokaliseret problemstillingen, 
lægger vi en plan sammen med 
kunden. For os er kvalitetsarbejde 
og god kundekontakt en naturlig 
ting, understreger han.
Morten Flindt er i øvrigt ikke i 

tvivl om, at kloakinspektion en 
dag vil være en del af den til-
standsrapport, der i øjeblikket 
udfærdiges i forbindelse med hus-
køb.
--Man har talt om det tidligere, 
men jeg er sikker på, at næste 
gang man reviderer tilstandsrap-
porterne så bliver det obligato-
risk, slår han fast.  

FÅ ET KLOAK-CHEK 
VED HUSHANDLEN

Sådan opfodrer indehaveren  
af Flindts Kloakservice, Morten Flindt.

Lundevej 1  ·  5882 Vejstrup  ·  Tlf: 40272905
www.flindt-kloakservice.dk  ·  Mail: morten@flindtholm.dkFlindts Kloakservice

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

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
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.

4



Forsikringsformidlings-virksom-
heden, FOMO, med base i Svend-
borg, er nu klar med et nyt kon-
cept, der skal give fynske bilister 
den bedste dækning til den mest 
fordelagtige pris, når der skal væl-
ges bilforsikring.

FOMO, der arbejder tæt sammen 
med Tryg Forsikring, forsikrer 
i dag over 20% af fynboerne på 
Sydfyn, hvor FOMO siden 1963 
har leveret forsikringsløsninger 
til private. 

Men med det nye koncept, vil 
FOMO nu tilbyde sine produkter 
til alle fynboer.  

-Konceptet, der er en del af FOMOs 
vækststrategi, går i hovedtræk ud 
på, at vi på hele Fyn vil gå i dia-
log med autoforhandlere, således 
at disse kan tilbyde deres kunder 
vores fordelagtige bilforsikringer. 

Mange vælger, når de køber ny bil 
at gennemgå deres forsikringer og 
i den forbindelse er det vigtigt, at 
kunden får kendskab til FOMOs 
attraktive forsikringsløsninger, 
siger Morten Rosenlund.

Morten er for nylig blevet ansat 
i FOMO som partnerkonsulent, 
og får nu som sin hovedopgave at 
præsentere det nye koncept for de 
fynske bilforhandlere.

--Det er en opgave, jeg glæder 
mig til, ligesom jeg ser frem til 
det kommende samarbejde med 
autoforhandlerne. Og så er det na-
turligvis glædeligt, at jeg nu som 
FOMO-ansat kan være med til at 
tilbyde de fynske bilister bilforsik-
ringer med den bedste dækning til 
de mest fordelagtige priser, under-
streger Morten Rosenlund. 

NYT KONCEPT MED FORDELE
FOR ALLE FYNSKE BILISTER

Tlf. 62 21 44 88  ·  E-mail: fomo@fomo.dk  ·  Odensevej 8A  ·  5700 Svendborg

FOMO, der arbejder tæt sammen med Tryg, klar til samarbejde med 
alle fynske autoforhandlere om billigere og bedre bilforsikringer.

Morten Rosenlund.
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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

De mange tusind danskere, der i 
over et år har tørstet efter at kun-
ne komme på oplevelsesrige bus-
ture, spotter nu lys for enden af 
tunnelen. I løbet af de kommende 
måneder vil grænserne åbne mere 
og mere op, og et af de steder, hvor 
man er klar til at byde feriegæster 
velkomne er i det velrenomme-
rede busselskab, Frank A Busser 
i Vejstrup. Før epidemien trans-
porterede firmaet tusindvis af 
gæster rundt til de europæiske 

hovedstæder, ligesom eksempel-
vis weekendture, lejrskolekørsler 
og pensionistture var en stor del 
af virksomhedens populære re-
pertoire.

--Alt det er vi nu klar til igen, og vi 
glæder os meget til at byde vores 
gæster velkomne, siger indehave-
ren af firmaet Frank Bjarne An-
dersen og tilføjer:
--Og vi er faktisk allerede så småt 
gået i gang igen. Vi har haft flere 

lejrskoleture og weekendture og vi 
kan mærke, at folk glæder sig over 
atter at kunne sætte sig til rette i 
vores behagelige busser.

Frank A Busser har igennem de 
seneste år været igennem en mar-
kant positiv udvikling, der blandt 
andet betyder, at firmaet i dag rå-
der over 2 luksus-dobbeltdækkere 
med plads til henholdsvis 87 og 80 
passagerer samt 4 almindelige tu-
ristbusser med plads til henholds-

vis 58 og 53 passagerer. Dertil 
kommer to minibusser med plads 
til hver 19 gæster. 6 chauffører er 
fast tilknyttet firmaet og dertil 
kommer en stor mængde afløsere.
--Og som noget nyt har vi nu ansat 
en medarbejder, der specielt skal 
tage sig af udflugter for forenin-
ger og virksomheder. Det er en 
investering, vi forventer os meget 
af, fastslår Frank Bjarne Ander-
sen.   

KLAR TIL IGEN AT KUNNE
LEVERE OPLEVELSER

Indehaveren af Frank A Busser, Frank Bjarne Andersen, ser frem til igen at kunne sende 
tusindvis af danskere på busferie – har nu ansat medarbejder til foreningsture 

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER
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Dobbeltdækker, store busser og minibusser 
Telefon 62 26 30 00 / 40 16 20 62

www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller
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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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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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HANDL LOKALT

I SVENDBORG

HANDL LOKALT

I SVENDBORGHANDL LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN

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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Italienske elsakse, Japanske Silky 
lommesave og stangsakse med spe-
ciallavede klinger, Alt det nyeste 
professionelle udstyr til haven og 
skoven kan du finde hos Thomas, 
som ejer virksomheden TL Out-
door. Thomas har været i branchen 
i over 30 år og kan levere alt det 
professionelle havegrej som skal 
bruges i en virksomhed, offentlig 
institution. Hvis du som privat 

ikke vil gå ned på dit gear, kan Tho-
mas fortælle om, hvor du kan købe 
udstyret. Svendborgvirksomheden 
leverer primært til fagforhandlere, 
hvor den personlige service er i høj-
sædet.
 
”Ønsker man som professionel fag-
mand at få en demonstration af vo-
res varer, så rykker vi gerne ud til 
det også. Enten kommer jeg alene 

eller også i selskab med en af vores 
forhandlere”, siger indehaveren 
af TL Outdoor, Thomas Lyø. ”Det 
vigtigste er en god service og infor-
mation omkring det produkt som 
forhandleren skal bruge, så kunde 
får det rigtige produkt, fortsæt-
ter Thomas der kender branchen 
indgående. I øjeblikket har firmaet 
stor efterspørgsel på især sine ita-
lienske elsakse af mærket, VOLPI. 

-- VOLPI kombinerer højteknologi-
ske materialer og materialer af høj 
kvalitet til at sikre maksimal effek-
tivitet med mindst muligt arbejde 
af brugeren. Det har flere og flere 
fagfolk fået øjnene op for, og det ny-
der vi godt af, fastslår Thomas Lyø.
 
Kontakt os gerne for 
en fag snak !.  

LEVERERANDØR 
AF PROFESSIONELT 
HAVE & OUTDOOR 
GREJ

Vind i sejlene hos firmaet TL 
Outdoor, der blandt andet har 
stor succes med sine italienske 
elsakse af mærket, VOLPI

Rantzausmindevej 109  ·  5700 Svendborg  ·  TLF: 27 50 33 88
Hjemmeside: https://tloutdoor.dk/  www.elsakse.dk  ·  thomas@tloutdoor.dkTL Outdoor

Har du ikke det nødvendige mand-
skab til at få lavet dine tilbudsbe-
regninger? Eller er du træt af at 
sidde i 11. time evt. i de sene af-
tentimer og kæmpe med at få dem 
lavet? Så kan We Write hjælpe dig 
med at løse problemerne. Hvis du 
kontakter We Write, kan vi tage 
en snak om hvad opgaven består af 

og jeg kan give dig en fast pris på 
udførelsen af den samt en grundig 
gennemgang af tilbuddet, inden 
du sender det videre til din kunde. 
Derved kan du fokusere på det du 
er bedst til og fjerne det arbejds-
pres fra dig selv og jeg kan gøre 
det jeg er god til og vi kan derved 
hjælpe hinanden i mål.  

Tilbudskalkulationer
 til fast pris før opstart

Muskatvænget 1  ·  5772 Kværndrup  ·  Tlf: 60551586
www.wewrite.dk  ·  Mail: klc@wewrite.dk

• Mængdeberegninger på timer og materialer

• Kalkulationsopgørelse med synlig dækningsbidrag

• Tre faggrupper: Tømrer, murer og maler

• Sammensætning af hovedentrepriser

• Grundig gennemgang af materialet efterfølgende

• Tilsyn og byggestyring for private og erhverv
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-Vi glæder os over at være kom-
met rigtigt fint fra start. Som den 
eneste gulvlæggervirksomhed på 
Fyn har vi i dag otte fastansatte 
gulvlæggere, som hele tiden er i 
marken på opgaver.
Sådan siger den 48-årige Chri-
stian Cramon, der for nylig sam-
men med 39-årige Dennis Nielsen 
overtog den hæderkronede gulv-
læggervirksomhed, Garant Gulv-
centret.
Christian Cramon har været i tæp-

pebranchen siden 1994 og 39-årige 
Dennis Nielsen har via sin egen 
virksomhed i årevis har haft ad-
skillige opgaver for Tæppeland. 
Makkerparret overtog virksom-
heden efter den 81-årige Henning 
Andersen, der i 2020 skulle have 
fejret sit 50 års jubilæum som ejer 
af Garant Gulv-centret. 
--Hvis jeg skal nævne nogle eksem-
pler på nogle af de spændende op-
gaver, vi udfører i øjeblikket, så er 
vi i gang med stor opgave i Odense 

med monteringen af 950 kvadrat-
meter tæppefliser. Samme kunde 
har bestilt 650 kvadratamter kan-
tinegulv samt et 200 kvadratme-
ter sportsgulv til virksomhedens 
fitnesscenter, fortæller Christian 
Cramon.
Han understreger dog i samme 
åndedrag, at selv om der er stor 
travlhed i Garant Gulv-centret, så 
skal kunder ikke holde sig tilbage 
for at kontakte firmaet.
--Nej, hvis nogle skal have udført 

mindre opgaver, så skal vi nok 
finde tid til at udføre dem også. Vi 
er kendt for at være et meget flek-
sibelt firma, siger han.
Men fleksibilitet er ikke det eneste 
Garant Gulv-centret er kendt for.
--Vi lægger altid meget vægt på at 
levere kvalitetsarbejde. Ligesom 
vi gør en dyd ud af at overholde 
tidsfrister.  Det er et par af de vig-
tigste kodeord i virksomheden, 
slår Christian Cramon fast. 

FLYVENDE START FOR NYE EJERE
Fuld ordrebog hos Garant Svendborg, der for nylig er blevet overtaget af Christian 
Cramon og Dennis Nielsen – kvalitet og overholdelse af tidsfrister er kodeordene

 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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Hos Maskinfabrikken.dk ApS i 
Stenstrup, har vi en meget alsi-
dig maskinpark. Vi tilbyder både 
CNC-fræsning og -drejning og 
herunder fem-sidet fræsning, li-
gesom vi har en række Teach-in- 
styrede maskiner, ud over spån-
tagende bearbejdning. Så tilbyder 
vi også svejsning og montage, og 
sætter en ære i at kunne klare op-
gaven hurtigt og til aftalt tid.

Vi fremstiller maskindele i alle 
former for materiale, stål, krom 
stål, støbejern, bronze og plastma-
teriale. Materialer med sporbar-
hed og certifikater. Vi er fødeva-
regodkendt, hvilket gør at vi laver 
mange forskellige opgaver for fø-
devareproducenter.
Når vi skal løse tegneopgaver, 
bruger vi den nyeste udgave af In-
ventor Pro. Og ud fra 3D modeller 

kan vi også producere CAM pro-
grammer.
Kendetegnet for Maskinfabrik-
ken.dk ApS er at man har hæn-
derne godt skruet på, og er i stand 
til at bruge hovedet, så kunderne 
kan få en løsning der er optimal, 
når den bliver afleveret. Se vores 
hjemmeside www.maskin-fabrik-
ken.dk for at se, hvor store emner 
vi kan CNC bearbejde. 

Maskinfabrikken.dk ApS har 
fokus på maskinbearbejdning

Tværvej23  ·  5771 Stenstrup  ·  Tlf.: 88205363  ·  www.maskin-fabrikken.dk

elsakse.dk
havemandens bedste ven

Vil du gerne forhandle de fedeste el-sakse? 
Kontakt Thomas på 2750 3388  / tloutdoor.dk

Aldrig mere
træt i hånden, når du

skal beskære træerne!

Jeg tilbyder:
• TV-inspektion ak kloakledninger,  

regnvandsledninger m.m

• Strømpeforing som gør det nemmere 
og billigere at renovere kloakker

• Punktrepereation som er en effektiv 
metode til reparation af rørbrud

• Og meget mere - kontakt os for  
yderligere information.

Lundevej 1  ·  5882 Vejstrup  ·  Tlf: 40272905
www.flindt-kloakservice.dk  ·  Mail: morten@flindtholm.dk

Flindts Kloakservice
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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.  

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 kr  
 

Kontakt os for et
uforpligtende

tilbud

SAGA ApS   Telemarken 7 5600 Faaborg   info@saga.as   www.saga.as   +45 31135833 

kvalitets værnemidler til professionelle og erhverv
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Onbike er cykelforretningen med salg og 
reparation af alle slags cykler. Citybikes, 

elcykler, børnecykler, mountainbikes, 
racere og adskillige andre.

Asger Navne Sørensen
Vestergade 105  ·  5700 Svendborg  ·  tlf:61606433

asgernavne@yahoo.dk  ·  www.onbike.dk Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Fra 1999-2011 opbyggede og drev 
han anlægsgartnervirksomheden 
Esmann Entreprise med afdelin-
ger i Ringe og Middelfart. Denne 
virksomhed blev 2011 solgt til en 
stor landsdækkende aktør i bran-
chen.
”Salget var ikke af nød, virksom-
heden var sund og velfungerende 
og jeg havde nogle fantastiske 
medarbejdere og kunder. Men min 
stilling var i løbet af årene ændret 
fra at være fagmand/håndværker 
og til at være direktør, og den stil-
ling trivedes jeg ikke optimalt i”, 
udtaler Flemming Esmann 
Efter salget fortsatte Flemming 
Esmann som projektleder hos kø-
beren og har efterfølgende haft 

lignende stillinger i et par andre 
virksomheder.
Fra maj 2019 overgik han igen til 
at blive 100% selvstændig med 
virksomheden GartnerEsmann – 
et valg han ikke har fortrudt.
”I min ”nye” lille virksomhed er 
der focus på arbejdet som udfø-
res ude hos kunden, på den tætte, 
åbne og ærlige dialog”. 
Mottoet er det samme som min 
tidligere virksomhed blev grund-
lagt på ”Vi skal fremstå som en 
ærlig og troværdig samarbejds-
partner – også EFTER folk har 
handlet med os”
Da der ikke er ansatte ud over 
Flemming Esmann selv, er mange 
administrative opgaver reduceret.

”Jeg har nogle gode dygtige sam-
arbejdspartnere som hjælper mig 
når der er behov for ekstra mand-
skab” udtaler Flemming Esmann. 
”Flere af dem har jeg samarbejdet 
med i mange år – enkelte er sågar 
uddannet i ”min gamle” virksom-
hed” fortæller han med stolthed.
”Kundesegmentet som GartnerEs-
mann er den optimale samarbejds-
partnere for, er virksomheder, bo-
ligselskaber, institutioner, samt 
private, som ønsker et tillidsbase-
ret samarbejde og en ukompliceret 
og ærlig dialog”.
Opgavetyperne som GartnerEs-
mann er i stand til at løse er man-
geartede, lige fra mindre belæg-
ningsarbejder, plantearbejder, 

træfældning, græsklipning, sne-
rydning/saltning, beskæring ol. 
til div ejendomsservice opgaver.
Ring og spørg  -  eller send en mail 
– så hjælper vi med løsning af din 
opgave  

OVERHOLDELSE AF AFTALER, 
KUNDEKONTAKT OG 
ARBEJDSGLÆDE 
I HØJSÆDET
Gartner Esmann glæder sig over 
en dagligdag med fokus på det faglige 
og den personlige kontakt til kunden

Kohavevej 10
5750 Ringe 
Telefon: 21529565
www.gartneresmann.dk
gartneresmann@outlook.dk
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Uanset hvilke reparationer fir-
maer eller private måtte stå over-
for med deres lastvogne, vare- el-
ler personbiler, så er LK Service i 
Ringe klædt på til at klare opga-
verne. 

Firmaet, der indehaves af Lars 
Kristensen og som i marts sidste 
år kunne præsentere en ny dæk-
afdeling i Vejle Allested, råder 
udover professionelle stationære 
værkstedsfaciliteter også over 
fem fuldt udstyrede servicevogne
. 
Et faktum, der gør at det velan-
sete firma kan tilbyde service og 
reparation på stedet. Eksempel-
vis er disse rullende værksteder 
udstyret således, at der kan frem-
stilles hydraulikslanger på stedet.

POSITIV
UDVIKLING
Trods det faktum, at vi befinder 
os i regulære krisetider, så har 
LK Service de sidste år været 
igennem en utrolig positiv udvik-
ling.
--Ja, og det hænger sammen med 
flere forskellige faktorer. Vi er 
i dag i stand til at udføre ALLE 
former for reparationsarbejder. 
Udover lastbiler, firmavogne, 
entreprenør- og landbrugsmaski-
ner kan vi også klare hydraulik 
og kraner - og som det sidste nye 
skud på stammen har vi nu også 
fået autorisation til at syne fart-
skrivere. Vores alsidighed bety-
der, at vi kan løse stort set alle 
typer opgaver for både private og 
erhvervskunder, og vi garanterer 

høj kvalitet uanset opgavens art 
og omfang, understreger Lars 
Kristensen.

DÆKAFDELING
GODT FRA START
Han glæder sig samtidig over, at 
den nye dækafdeling i i Vejle Alle-
sted har fået en forrygende start.
En afdeling, der ledes af Jakob 
Steen Andersen, der har været i 
dækbranchen i over 18 år.
--Ja, LK Dækservice er et moderne 
dækcenter, der primært er baseret 
på service ude i marken. Det gæl-
der dækservice af både lastvogne, 
varevogne, entreprenør- og land-
brugsmaskiner. Og siden vi er 
startet, har vi kunnet glæde os 
over, at alle vores rullende værk-
steder nærmest har været på lan-

devejene dagligt, oplyser Jakob 
Steen Andersen.

FLYTTER TIL RINGE
Den positive udvikling i LK Ser-
vice betyder nu, at firmaet flyt-
ter fra Espe til Ringe til større og 
bedre faciliteter.
--Ja, vi går fra at leje vores værk-
sted til nu at blive herre i eget hus. 
Muligheden bød sig igennem nogle 
attraktive salgsvilkår og vi ser 
samtidig store fordele i at flytte 
til Ringe: Vi får mere plads og vi 
kommer tættere på motorvejen 
og tættere på synshallen. Det har 
været helt naturligt for os at væk-
ste med LK Service nu, hvor LK 
Dækservice er kommet så godt fra 
start, understreger Lars Kristen-
sen.  

VOKSEVÆRK I LK SERVICE
Ny dækafdeling i Vejle Allested, ekspertise til at klare alle typer opgaver 
og ikke mindst fem topmoderne rullende værksteder, er forklaringerne 

på LK Service’s øjeblikkelige succes.

Kastanievej 10  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 28140380
www.l-k-service.dk  ·  Mail: kontakt@l-k-service.dk
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Leder man efter en virksomhed, 
der kan varetage alle former for 
restaurering af fredede og beva-
ringsværdige ejendomme, så er 
det absolut en ide at alliere sig 
med Murermester Palle Jensen, 
V. Aaby A/S som har specialise-
ret sig indenfor disse områder.
Det hæderkronede firma har i 
årevis på mest professionel vis 
sørget for vedligeholdelse af ek-
sempelvis herregårde, kirker og 
slotte. I øjeblikket arbejder virk-
somhedens folk således med at 
kalke Dybbøl Mølle, der for nylig 

har været igennem en større re-
novering.

-- Vi løser alle opgaver indenfor 
området og følger alle gældende 
regler og anvisninger  fra fred-
ningsnævnet og nationalmuseet 
- samt andre myndigheder. Kvali-
tet og god kundekontakt er kode-
ord hos os, fortæller indehaveren 
af firmaet Søren Jensen.
Andre eksempler på nogle af fir-
maets veludførte opgaver kunne 
være underfundering af Ver-
ninge Kirke samt restaurering af 

Sct. Nicolaj Kirke i Vejle, Svan-
ninge Kirke i Faaborg og Augu-
stenborg Slot. 
--Det er også vigtigt at nævne, 
at vi altid er meget omhyggelige 

med vores opgaver og lægger me-
get vægt på kvalitet samt pro-
duktfordybelse. Og så arbejder 
vi i øvrigt både for private og 
erhverv,  tilføjer Søren Jensen.  

SPECIALISTER I 
RESTAURERING
Faaborg-firmaet, Murermester Palle Jensen, 
V. Aaby A/S har stor erfaring i alle former for 
renoveringsarbejder på fredede bygninger – lige 
nu arbejder firmaet med kalkning af Dybbøl Mølle

Rolighedsvænget 11  ·  5600 Faaborg  ·  Tlf.: 62616898 / 20217598
www.murermesterpallejensen.dk  ·  Mail:mpjbyg@hotmail.com

Katharina og Thomas Christiansen 
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup

www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19

En verden i farver

Storvogne  ·  Sandblæsning  ·  Metallisering
Industrilakering  ·  Epoxybelægning 
– din sikkerhed for faglig ekspertise 

i overfladebehandling og lakering 
Grundlagt 1956

Tlf.: 28 43 74 70

kontakt@fynsdiamant.com

www.fynsdiamant.com 

Træt af mos i din græsplæne?
Så ring til Torben på 40 43 60 52 og få et godt tilbud. 

Vi fjerner mos over hele Fyn, vi kommer også på 
Vest Sjælland og Trekantsområdet.

Du får en flot græsplæne uden at røre en finger. 
Vi fjerner mosset med en effektive og holdbar metode.

Tlf. 40 43 60 52 · Huslodderne 14 · 5853 Ørbæk
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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 renove-
rings-virksomhed TTS med 
base i Humble og Rudkøbing.

-Ja, det er korrekt. Vi har for ti-
den virkelig mange opgaver in-

denfor renovering/tilbygning 
og nybygning af huse samt 
sommerhuse. Vores faglige 
dygtige medarbejdere indenfor 
fagene jord, kloak, murer, tøm-
rer og snedker varetager disse 
opgaver til kundernes store til-
fredshed, fortæller TTSs ejer, 
Leif Christiansen. 

Om årsagerne til Langelands 
popularitet blandt huskøbere, 
siger han:

-På Langeland bruges naturen 
mere og mere til fritidsaktivi-
teter med plads omkring sig, 
hvor man kan slappe af og nyde 
at der er højt til loftet. Det gi-
ver fornyet energi at bruge na-
turen og de heldige får skønne 
naturoplevelser oveni.

Ønsker man at investere i et hus 
på Langeland kan TTS være be-
hjælpelig med rådgivning og 
planlægning.  Lige fra de før-

ste tanker omkring huskøb til 
renovering, byggeansøgning, 
udførelse og færdigmelding af 
projekterne.

-Når det kommer til arbejdets 
praktiske udførelse og afleve-
ring sker det i samarbejde med 
professionelle lokale samar-
bejdspartnere som VVS, el og 
maler hvor TTS ofte er totalen-
treprenør fastslår Leif Christi-
ansen. 

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

”Ja, og så glæder vi os over en ny 
trend blandt de unge der skal væl-
ge uddannelse. Det er nemlig ble-
vet in igen at være håndværker, 
hvilket betyder at vi langt oftere 
end tidligere får ansøgninger om 
mulige lærepladser. Der er stor 
aktivitet indenfor byggefagene 
som giver gode muligheder for 
lærepladser. Det er en glædelig 
udvikling som betyder at vi kan 
opretholde traditionen ved lø-
bende at kunne tilføre fagene nye 
svende der er udlært i TTS” fast-
slår LeifChristiansen.

TTS har gang i adskil-
lige projekter samtidig 
med at flere og flere 
unge ansker læreplad-
ser i firmaet. 2020 har 
budt på stor travlhed i 
firmaet der spænder fra 
jord, beton og kloak /i/ 
murer, tamrer og sned-
kerarbejde.

Medarbejdere og ledelse i TTS 
kan glæde sig over en periode 
med masser af projekter og reno-
veringer. Blandt andet rcnovcrer 
Boligselskabet Langeland en stor 
dCl af deres bygningsmasse for 
tiden hvor TTS er godt involverct.
”Ja, vi har masser at lave og er 
i øjeblikket i alt ca. 40 ansatte. 
Indtoget af Corona- virussen 
har medført at mange har fået 
øjnene op for andre værdier uden 
for byeme bla. Langelands dej-
lige natur. Dette har betydet at 
mange husejere benytter deres 
sommerhuse mere selv og ønsket 

om renoveringer er dermed blevet 
større” fortæller TTS«s ejer, Leif 
Christiansen. I såvel helårshuse 
som fritidshuse kommer ener-
gioptimering ind i billedet — der 
kan ved feks. efterisolering, ud-
skiftning af vinduer eller døre 
opnås en økonomisk besparelse på 
udgifteme til opvarmningen og 
oveni kan der opnås håndværker-
fradrag på arbejdslønnen.
Han oplyser endvidere at hans 
firma har været involveret i flere 
naturprojekter for Fuglevæms-
fonden. Senest med et fugletåm i 
Ravnstrup ved Næstved.

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

TTS i fortsættende travlhed...
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Naturlig kunst 
på Naturama

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

Bent Thurøe udstiller frem til den 30. juni sine meget naturalistiske malerier på Naturama.

SVENDBORG: Bent Thurøe, lokal
kunsnter, udstiller for tiden
på Naturama.

Naturen er omdrejnings-
punktet i Bent Thurøes male-
rier, tegninger og akvareller,
og stilen, som er naturalistisk,
afspejler kunstnerens kærlig-
hed til dyr og landskaber -
særligt fra det sydfynske.

Bent Thurøe har flere gan-
ge udstillet i Svendborg, og
nu er turen kommet til Natu-
rama, hvor den permanente
udstilling skaber ideelle ram-
mer for samspil og historie-
fortællinger mellem
de ud-stoppede dyr og deres po-
rtrætter skabt af Bent Thurø.

Der er tale om 22 malerier
og akvareller. Alle med po-
rtrætter af dyr og natur, som
beskueren vil kunne finde i

udstillingen.
Naturama har fornylig åb-

net dørene efter ikke mindre
end 126 dage uden gæster.

Åbningen af udstillingen

med Thurøe falder derfor
sammen med den generelle
åbning og åbningen af Natu-
ramas særudstilling, som
handler om, hvordan dyr og

vi mennesker bruger
dufte ivores adfærd.

Bent Thurøs værker udstil-
les frem til 30. juni.

Se godt udmed nye briller
Book en gratis tid hos Din nye lokale optiker...
på noorbriller.dk eller ring!

Kattesundet 10 Svendborg tlf. 62 20 30 40 Følg os:

Åbningstider

Mandag-fredag ...........10.00-17.00 Lørdag............................9.30-14.00

10-13
Alle lørdage 9.30-14

SPRING
KØEN OVER

RING DIN
BESTILLING IND
ALLE HVERDAGE

MELLEM 9-10
START

DAGEN MED
NOGET GODT

GÅ IND I
CKC STRIK

HÅNDARBEJDE

FOREBYGGER
STRESS STRIK DIGGLAD

VI SES

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

FØR

EFTER 65 37 10 35
 froerup-savvaerk.dk

Frørup savværk & Tømrerfi rma ApS



froerupsavvaerk

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

• Opskæring af
Douglas og Ege

 tømmer
• Salg af brænde og fl is
• NYHED egen murer  
 afdeling

Kontakt os på følgende måder:

Tlf. 60 38 13 67 - www.denblaakirke.dk

Lundevej 5 - 5700 Svendborg

Skal I holde

BRYLLUP?
Så er Den Blå Kirke i Svendborg et godt bud!

Vi tilbyder komplette bryllupspakker inklusiv alt:

Bryllupsreception og middag: Kr. 1295,- pr. person

Bryllupsmiddag: Kr. 995,- pr. person

Læs mere om mulighederne på

www.denblaakirke.dk/bryllup

Ældre rejseur 
fundet i Korsgade
Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

Rejseur fundet i Korsgade - er du 
ejermanden, så kan du henvende 
dig hos Audika i Korsgade 15. Pri-
vatfoto

SVENDBORG: De gode medar-
bejdere i hørecentret Audika
i Korsgade 15 fik mandag den
3. maj, indleveret et ældre rej-
seur i butikken, tabt på fort-
orvet foran adressen.

Hos Audika mener man, at
Ugeavisen Svendborg er det
rette sted for en efterlysning
efter den rette ejermand - og
den efterlysning bistår vi ger-
ne med.

Er du ejermand af rejseu-
ret, kan du henvende dig i Au-
dika, få det udleveret og der-
med igen følge med i tiden.
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Murermester

Jesper Aashøj Sand

● Facaderenovering
● Badeværelse
● Klinkegulve
● Tilbygning
● Reparation m.m.

Nu udfører vi også:
● Radonmåling
● Radonsikring
Ingen opgave er for lille.

Tlf. 25 46 80 87
Jesper Aashøj Sand, Bergmannsvej 67, Thurø, 5700 Svendborg

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet
Peter Teilgaard er vores nye erhvervskundechef,
og han er ekspert i skræddersyede løsninger
tilpasset din virksomhed.

Book et møde på 63 10 15 45 og hør,
hvad Peter kan gøre for din virksomhed.

- til studiekort,buskort,
legitimationskort og pas!

Þ

Þ

Þ

Den hyppigste årsag til rygsmerter/Iskias
er stive led i ryggen.

Stive led kan irritere nervevæv og give smerter.
Faaborg Rygcenter har specialiseret sig i at

finde og fjerne stiv led.

Book en tid til en gratis screening
for at finde ud af, om du har

stive led - og om vi kan hjælpe dig.
Tlf 6261 1875

Odensevej 84, 5600 FFaaaabboorrgg
nfo@faaborgrygcenter.dk • www.faaborgrygcenter.dk

Lider du af
rygsmerter/Iskias?

Hurtig og effektiv 
dampning af tøj
Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

Stinna Skovgaard Nielsen vil de kommende dage i Kop & Kande i Svendborg vise interesserede, hvordan en steamer fungerer. Privatfoto

SVENDBORG: Stinna Skovgaard
Nielsen, 25 år og elev i Kop &
Kande, Møllergade 8 i Svend-
borg, afholder fagprøve i bu-
tikken fra den 5. til 8. maj
med fokus på hurtig og effek-
tiv dampning af tøj.

- I min fagprøve har jeg
valgt at have fokus på tre for-
skellige Philips Steam & Go-
produkter: En god, en bedre
og den bedste model. En
tøjsteamer damper tøj uden
at skulle forberede for meget,
for du fylder blot vand i tan-
ken, tænder for knappen og
begynder at dampe.

- Disse steamere er gode til
både opfriskning af tøj, duge
og andre tekstiler og kan i
mange tilfælde erstatte stryg-
ningen.

- Skal du på weekendtur,
eller et smut hjem og besøge
familien, er en steamer nem
at have med, da de ikke fylder
særlig meget, skriver Stinna
Skovgaard Nielsen i en pres-
semeddelelse.

Der vil de kommende dage
være ekstra gode tilbud på
produkterne, lidt godt til ga-
nen samt konkurrencer på
Kop & Kande Svendborgs si-
de på Facebook.

Stinna Skovgaard Nielsen
vil selv være at finde i butik-
ken hele ugen, hvor hun laver
demo hver dag, både ude og
inde i butikken.

- Mangler du den perfekte
gave til Mors Dag søndag den
9. maj, så kig forbi og lad dig
inspirere, opfordrer Stinna
Skovgaard Nielsen.
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Står man og har brug for et pro-
fessionelt firma til at varetage 
sin ejendomsservice, så bør man 
så afgjort overveje at tage kon-
takt til Årslev-firmaet, Meco Ser-
vice ApS, som er lokalt funderet 
og derfor i stand til at give hur-
tig og effektiv service til Fynske 
kunder.
Firmaet har flere års erfaring i 

de mange funktionsområder, der 
vedrører ejendomme.
-Ja, vi har blandt nogle meget at-
traktive totalløsninger, hvor vi 
tilbyder at stå for al administrati-
on, vedligehold, reparationsarbej-
de, viceværtsfunktion, udendørs-
områder og rengøring. Vi tager 
dog også gerne enkeltopgaver in-
denfor de enkelte områder, fortæl-

ler indehaver og stifter af Meco 
Service ApS, Torben Madsen.
Han fortæller videre, at hans fir-
mas ydelser egner sig specielt godt 
til virksomheder.

--Ja, vi modtager gerne opgaver 
fra industrien, butikker, kontorer, 
sportsanlæg, institutioner og bo-
ligforeninger.  Man kan kontakte 

os døgnet rundt skulle der opstå 
akutte problemer, understreger 
Torben Madsen.
Vælger man Meco Service ApS 
som samarbejdspartner kan man 
være sikker på flere ting.
--Vi lægger altid stor vægt på kva-
litet i vores arbejde, og den tætte 
kundekontakt er meget vigtig for 
os, slutter indehaveren.

EKSPERT I 
EJENDOMSSERVICE
Meco Service ApS tilbyder 
totalløsninger indenfor servicering 
af ejendomme, hvilket blandt 
andet inkluderer viceværtsfunktion, 
administrationsopgaver, 
udførelse af reparationsopgaver, 
havearbejde og rengøring.

Stationsvej 85  ·  5792 Årslev  ·  Tlf.: 28688077
www.mecoservice.dk  ·  Mail: mail@mecoservice.dk

Rolighedsvænget 11  ·  5600 Faaborg
Tlf. 6261 6898  ·  mpjbyg@hotmail.com

SPECIALISTER I RESTAURERING 
Murer, flise og tagarbejde  ·  Restaurering
Specialpuds  ·  Stuk, gesimser og kvadrer 

Kirker  ·  Fredede bygninger.
For både private og erhvervskunder.

Vores kompetencer
• Tømrerarbejde

• Murerarbejde

• Malerarbejde

• Haveservice

• Opkøb af dødsbo

• Ejendomsservice

• Montagearbejde

• Flytteopgaver

Mobil 22 98 69 10
Mail michael@falcher.dk

www.falcher.dk
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SUPER BILLIGT
First Price 
Naturligt mineralvand
0,5 liter. 
Prisen er ved køb af 1000 stk. ex. moms

SPAR Ryslinge
Gråbjergvej 2 • 5856 Ryslinge

Tilmeld dig på SPAR.DK og modtag vores tilbudsavis

Åbent alle dage

7-21

FRI LEVERING
Leveres på eur Palle

Pant eur Palle 100.-

Levering Ca. 1 uge

BESTIL PÅ
TLF: 62 67 13 06

ELLER 
RYSLINGE@SPAR.DK

SPAR Ryslinge
Gråbjergvej 2
5856 Ryslinge

PR. STK.

171
Pr. stk. 2,14 + pant incl. moms.

+ pant
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6720 er vores mest kompakte kassettemarkise 
der med sit afrundede design passer til de 
fleste facader. 

Denne model markise leveres med IO Somfy 
motor og fjernbetjening.

Markisen anvendes til terrasser og facader, hvor 
markisen er placeret frit på en væg samt ved 
forretninger hvor den lukkede kassette giver en 
flot og harmonisk facade. 

Stoffet/dugfarven fås i et udvalg af 120 
forskellige farver og mønstre, det betyder at 
den kan passe til alle former for huse.

Alle markisens dele er fremstillet i materialer 
som kræver minimal vedligeholdelse, men 
vigtigst af alt den er dansk produceret!

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg 
Tlf.: 6222 4490
svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4 
5750 Ringe 
Tlf.:  6263 3014
ringe@farvexperten.dk

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M 
Tlf.:  66147882 
odense@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Markiser fra Acrimo

Markise 
model 6720 

300 cm x 260 cm - pris-eksempel

15.999 Vejl. udsalgspris 

26.329
-20% på andre 

markise modeller 
fra Acrimo

Vi kører ud på 
hele Fyn, måler op 
gratis og giver et 

uforpligtende 
tilbud
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Tusindvis af fynboer har op igen-
nem årene stiftet bekendtskab med 
de velrenommerede Ringe-firmaer 
Gylvigs Autolakering, og Bilernes 
Skadecenter, når firmaets eller fa-
miliens køretøj har trængt til en la-
kering eller reparationer af diverse 
skader. 
Hidtil har de to virksomheder, der 
arbejder for alle forsikringsselska-
ber, haft forskellige ejerkredse, 
men dette har nu ændret sig, efter 
at ejeren af Bilernes Skadecenter, 
Jonas Bjerregaard Gregersen for 
nylig er blevet medejer af Gylvigs 
Autolakering. 

Dette firma har hidtil kun været 
ejet af Klaus Gylvig, der også er in-
dehaver af virksomheden, Gylvigs 
Undervognscenter.

STÆRKT SAMARBEJDE
--Med de tre virksomheder, vi nu 
repræsenterer, er vi godt dækket 
ind, når bilerne skal have foretaget 
forskellige reparationer efter ek-
sempelvis forsikringsskader. Jonas 
laver en skadesvurdering i Bilernes 
Skadescenter og hvis det viser sig 
en ny lakering er nødvendig, så hen-
viser han til Gylvigs Autolakering. 
Vi har hidtil haft et godt samarbej-

de, men efter Jonas nu er kommet 
med i ejerkredsen, forventer vi, at 
dette kan blive endnu bedre. Hvil-
ket selvfølgelig også vil komme vo-
res kunder til gode, understreger, 
Klaus Gylvig og påpeger samtidig:
--I den forbindelse er det vigtigt 
at kunderne ved, at de altid selv 
kan vælge hvilken fagmand, der 
skal reparere deres biler efter en 
forsikringsskade. Ofte oplever vi, 
at kunderne tror, de skal rette sig 
efter forsikringsselskabernes an-
befalinger. Men sådan er det ikke. 
Der er frit valg. 

VELUDDANNEDE FAGFOLK
Såvel Gylvigs Autolakering som 
Bilernes Skadescenter er kendt for 
at levere præcisionsarbejde i høj 
kvalitet. Ligesom begge virksom-
heder går meget op i den personlige 
kundepleje.
--For både Klaus og jeg er det utro-
ligt vigtigt at kundernes biler lever 
op til alle kvalitetssikringer og 
krav til sikkerhed efter en reparati-
on eller en lakering. Derfor er vores 
folk i begge virksomheder ansvars-
bevidste, erfarne og veluddannede 
fagfolk, tilføjer Jonas Bjerregaard 
Gregersen    

PRÆCISIONARBEJDE I HØJ KVALITET
Flere og flere kunder vælger Gylvigs Autolakering og Bilernes Skadecenter, 

når uheldet er ude – og nu er de to firmaer kommet endnu tættere på hinanden.

Industrivej 14  ·  Nyborgvej 19D  ·  5750 Ringe
www.gylvigs-autolak.dk / www.bilernes-skadecenter.dk
bil@bilernes-skadecenter.dk
Tlf: Gylvig Autolak: 60119842/60929104
Tlf: Bilernes Skadescenter: 60166247

Gylvigs Autolakering 
Bilernes Skadecenter

Gylvigs Undervognscenter
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Camping-ferie er for alvor blevet 
et hit, efter at danskerne i nu i 
over et år har været afskåret fra 
at tage på de sædvanlige ferier til 
udlandet. Og et af de steder, hvor 
man for alvor har kunnet mærke 
den stigende lyst til at investere i 
egen campingvogn, er hos det vel-
renommerede Årslev-firma, Juels 
Auto & Camp ApS.
--Ja, vi haft forrygende travlt si-
den landet lukkede ned i marts 
sidste år. Usikkerheden omkring 
udlandsferier og det faktum, at 
campingferie nok er den mest co-
ronavenlige ferieform man kan 
forestille sig, har gjort, at vores 
salg er vokset eksplosivt, fortæl-

ler daglig leder Signe Juel Chri-
stensen.
Hun oplyser endvidere, at man hos 
Juels Auto&Camp ApS har spe-
cialiseret sig i det kendte mærke, 
WEINSBERG. 
En campingvogn, der er produ-
ceret i bedste tysk kvalitet fra 
det velansete firma KNAUSTAB-
BERT GMBH og som fås i flere 
forskellige modeller og prisklas-
ser.
--Ja, vi kører med modeller fra 
cirka 118.000 kroner til 198.000 
kroner. Det er priser, hvor mange 
kan være med og vi kan mærke, at 
vognen virkelig er faldet i vores 
kunders smag, siger Signe Juel 

Christensen, der samtidig glæder 
sig over, at hun snart kan præsen-
tere en 100 procent eldreven mo-
del fra WEINSBERG.
-Ja, det er modellen, WEINSBER 
CaraCito 500 QDK 2021, der kører 
helt uden gas. En campingvogn 
med et unikt design, og som ek-
sempelvis kommer med et 230- 
volt-glaskeramisk komfur og et 
60 liter stort kompressor køleskab 
(12/230 Volt). Derudover har Ca-
raCito et kombineret varme- og 
klimaanlæg med behovsoptimeret 
temperaturstyring, der sikrer en 
behagelig temperatur indendørs 
uanset årstiden, forklarer Signe 
Juel Christensen.

Udover salg af forskellige cam-
pingvogne har vores Juels Auto & 
Camp Ap også eget værksted med 
reparation og service af camping-
vogne.  

CAMPING POPULÆRT 
SOM ALDRIG TIDLIGERE
Stor travlhed hos det populære firma, Juels Auto & Camp 
ApS, der for alvor kan mærke danskernes stigende 
interesse for at campere under Covid19-krisen.

Juels Auto & Camp ApS
Ibjergvej 5  ·  5792 Årslev  ·  Tlf: 63907080/63907080  ·  www.juelsautoogcamp.dk  ·  morten@juelsautoogcamp.dk

10 U G E A V I S E N  Ø B O E N O N S D A G  1 4 .  O K T O B E R  2 0 2 0

Risbjerg EL & Køleteknik A/S din elinstallatør i Svendborg,
Sydfyn og Langeland. Vi tilbyder totalløsninger inden for
elinstallation, køleteknik og varmepumper.

Vi henvender os til både den private husejer, større
industrielle virksomheder samt butikker og landbrug.
Hos os er ingen opgave for stor eller for lille.

Kontakt os allerede i dag!

Vi står klar til alle udfordinger – store som små!

Mere end
30 års
erfaring!

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

Mail: info@simonrisbjerg.dk • www.risbjerg-elogkol.dk

Maglebys kastanier er væk
De store kastanie-
træer i Magleby blev 
fældet i sidste uge

Gitte Kjeldal
gikj@faa.dk

Selv om det er trist, at kastanierne langs kirkegården måtte lade livet, 
er der nu frit udsyn til kirken. Nye træer bliver plantet og vil efterhån-
den vokse op på kirkegårdsdiget. Foto: Jens Schrøder

MAGLEBY: De karakteristiske
mere end 100 år gamle kasta-
nietræer omkring Magleby
Kirkegård blev fældet forle-
den.

Træerne er syge, angrebet
af minermøl og menigheds-
rådet har, efter konsulation
hos kirkegårdskonsulent og
havearkitekt Fanny Møller
fra Fynske Kirkegårde, beslut-
tet at fælde alle træer og plan-
te nye fuglekirsebærtræer
istedet. De gamle stammer
bliver liggende på kirkegår-
den af hensyn til biodiversite-
ten, så fugle og insekter fort-
sat har glæde af træerne og
måske kan de fungere som si-
depladser til et øjebliks stille
meditation på kirkegården.

Hededanmark havde med
to kraner, motorsave og
stubfræser og i løbet af et par
dage var de gamle træer fæl-
det og stammerne lagt ned.

Kastanietræerne har over
længere tid været angrebet af
de såkaldte kastaniemøl, der
langsomt ødelægger træerne.
Umiddelbart var der ikke de
store skader, at se på træerne,

men menighedsrådet har al-
ligevel valgt at fælde træerne
nu, inden de bliver så dårlige,
at de falder ned i hovedet på

kirkegårdsgæster eller forbi-
passerende og samtidig bru-
ge lejligheden til at plante
nye træer der så får plads og

luft til at vokse sig store og ik-
ke mindst blomstre smukt til
foråret.
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Hvis alt går efter planen regner 
regeringen med kunne udfase for-
samlingsforbudet helt i slutnin-
gen af maj. 

Og er man en af mange tusinde 
festhungrende danskere, der i øje-
blikket overvejer, om det nu er ti-
den at planlægge forårets og som-

merens store fester, så bør man så 
absolut overveje at tage kontakt 
til Peer Bjørns Partyservice. 
Som noget helt ekstraordinært til-
byder firmaet nemlig at levere den 
fulde partypakke.

--Når man bestiller hos os, behø-
ver man ikke involvere andre. Vi 

sørger for telt, borde, stole, ser-
vice, musik og mad. Vores speciale 
er pattegris, men vi tager gerne 
imod andre bestillinger. For os er 
kvalitet og god kundepleje kode-
ordene, siger indehaveren af Peer 
Bjørns Partyservice, Peer Bjørn 
Pedersen, der i det daglige arbej-
der som selvstændig brolægger.

Han fortæller endvidere, at party-
firmaet maksimalt tager imod 
bestillinger på op til 90 personer, 
når mad er inkluderet. Drejer det 
sig kun om leje af telt, kan man 
klare bestillinger op til 250 per-
soner. Firmaet kører både på Fyn, 
Sjælland og i Jylland.  

SÅ ER DET TID 
TIL FEST IGEN
Samtidig med landet lukker mere og mere 
op tilbyder Ringe-firmaet, Peer Bjørns 
Partyservice fest-pakker med alt inclusive.

Assensvej 17  ·  5750 Ringe  ·  Tlf.: 40382058
Hjemmeside: www.peerbjoern.dk  ·  Mail: peerbp@hotmail.comPeer Bjørns Partyservice

Nybyg / renovering af badeværelser og køkkener
 

Renovering af VVS Installationer
 

Energioptimering
 

Varmepumpe og jordvarme installationer
 

Vi giver altid et uforpligtende tilbud på opgaven.

Ring til Claus på 31 31 91 20

Stenløkkeparken 33  ·  5450 Otterup
Tlf: +45 31 31 91 20  ·  Mail: info@mk-vvs.dk

Besøg os i gårdbutikken 

Vormarkallé 5, 5871 Frørup og på

Laybourn-d
esign.dkT 2180 7309  |  info@laybourn-design.dk

Smukt 
   stemningsfyldt 
        pynt til  
         haven

Gårdbutikken holder åbent mandag-torsdag kl. 12.00-17.00samt efter aftale
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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

Samson Marine Service
Korrekt montering, høj kvalitet af materialer 

og udstyr er vigtig når det gælder sikkerhed til søs. 

Hos Samson Marine Service har vi mange års erfaring i 
servicering af motorer og har udviklet en 

el tilstandsrapport til bådenes elektriske systemer. 

Er du sikker nok ? 
ring 60 63 68 98 

Samson Marine Service - Lystbådevej 10, 5800 Nyborg
Tlf.: 60636898 · trp@samsonmarine-service.dk

www.samsonmarineservice.dk

Butikken åbner juni 2021
Lystbådevej 10, Nyborg

Sommeren og foråret står for dø-
ren og netop i den periode gør tu-
sindvis af danske sejlere sig klar 
til eventyrene på havene. Og står 
man i den forbindelse og har brug 
for ekspertise specielt omkring 
det mekaniske, så kan det så ab-
solut anbefales at tage kontakt til 
indehaveren af SMH Manpower, 
Simon Møllemand Hansen.
Med en uddannelse som skibsmon-
tør og flere års erfaring inden for 
netop det fag, er han manden, der 
står klar med rådgivning og eks-

pertise omkring de mekaniske ud-
fordringer.
-Ja, jeg har i firmaet meget fokus 
på det maritime. Og det drejer sig 
både om servicering og reparation 
af såvel både som sejlskibe, siger 
Simon Møllemand Hansen.
Han glæder sig i øvrigt over for 
nylig at have indgået et samar-
bejde med Palby Marine, der er 
Danmarks største grossist af ma-
ritimt udstyr og reservedele.
-Et samarbejde, der betyder, at jeg 
kan tilbyde virkelig fordelagtige 

priser på forskellige skibsmate-
rialer. Jeg står også gerne til rå-
dighed, hvis nogen skulle ønske 
rådgivning omkring indkøb af re-
servedele til deres skibe eller både, 
understreger Simon Møllemand 
Hansen.
Han oplyser endvidere, at det ma-
ritime kun er en del af hans virk-
somhed.
-Ja, jeg laver alle former for sme-
dearbejde med fokus på kvalitet og 
professionel kundepleje. 

SPECIALIST I 
SMEDEARBEJDE
Ringe-firmaet SMH Manpower klarer 
alle former for smedearbejde og har 
blandt andet mange opgaver inden for 
det maritime område.

Sdr. Højrupvejen 95  ·  5750 Ringe
Telefon; 60945830  ·  Mail: smh.manpower@gmail.comSMH Manpower

 FYN CUPPalby
Sejladsen omkring Fyn fra Bogense 2021

28 - 30 MAJ

Kom sikkert i havn!

2
0
2
1

2
0
2
1 20212021

Lær at sejle  ̵ Hold dit grej i orden  ̵ Planlæg din tur  ̵ Hav en livline til land  ̵ Brug vesten

hele Danmarks bådudstyrsleverandør

Vi har alt til dine drømme

Følg de 5 sejlråd fra SejlSikkert
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Hjulene er smurte og tiderne travle 
for Ringe-firmaet, Ole’s Olie A/S. 
Firmaet, der forhandler billig fy-
ringsolie og dieselolie i høj kva-
litet til hele Fyn, har ikke mær-
ket meget til den øjeblikkelige 
krise, hvor der stadig er brug for 
kvalitets-olie til såvel virksomhe-
der som private, og hvor specielt 

håndværkere har mere end rige-
ligt at se til. Og netop hvad angår 
håndværkere, har firmaet oplevet 
en trend, der tager til i styrke.

--Ja- vi har rigtig mange opgaver, 
hvor vi tager ud og installerer pri-
vate dieseltanke, fortæller indeha-
ver Mads Jensen og fortsætter:

--Når håndværkerne sætter sig ud 
i bilerne om morgenen, starter de 
mange gang med at skulle ind og 
tanke på en tankstation. Nogle 
gange er der kø og travlhed og 
folkene fristes måske til at bruge 
mere tid på tanken, end mester 
bryder sig om. Det problem er 
løst, hvis firmaet har sin egen die-
seltank. Og tid er jo som bekendt 
penge, fastslår Mads Jensen.
Oles Olie A/S blev stiftet i 1997 af 
Ole Jensen, hvilket betyder at fir-
maet til næste år har 25 års jubi-

læum. Det er Ole Jensens tre søn-
ner, Lars, Mads og Jan, der driver 
virksomheden i dag. 

--Vi glæder os over i dag at have 
en forretning, der leverer til både 
private og erhverv, som værdsæt-
ter god kvalitet til konkurrence-
dygtige priser. Vi er eksperter i 
såvel fyringsolie som dieselolie, 
hvorfor kunder altid kan rådføre 
sig med os, hvis de skal bruge den 
ene eller anden slags brændsel, 
fastslår Mads Jensen.  

HJULENE SMURT HOS 
OLE’S OLIE
Fremgangsrig tid for Ringe-firmaet, Ole’s Olie A/S, der 
blandt andet installerer flere og flere private diesel-
tanke – og som til næste år kan fejre 25 års jubilæum.

Damhusvej 16    5750 Ringe  ·  Tlf.: 62625048  ·  Hjemmeside: www.oles-olie.dk    Mail: olesolie@oles-olie.dk

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

Henrik Tofteby
Tlf. 21 78 40 46

tofteby@mail.dk - tofteby.dk - +45 21 78 40 46

ALT I EL 
- FEJLFINDING 

OG REPARATION
Ønsker du profesionel hjælp? 

Jeg kan hjælpe dig
 

25 års erfaring i reparation af 
motorstyringer, maskiner m.m. 
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Har man opgaver der indbefatter 
tømrer- eller murerarbejde eller 
opgaver inden for jord- og beton, 
så bør man overveje at alliere sig 
med Faaborg-firmaet, Skovgårdens 
Træ, Jord og Beton. 
Indehaveren af firmaet Bjarne 
Madsen lægger stor vægt på kvali-
tet og tæt kundekontakt, og det har 
han haft succes med i flere år nu.
--Ja, firmaet har eksisteret i ti år. 

Og det har været ti gode år. Jeg har 
formået at udvide medarbejdersta-
ben med seks gode folk. To tømrer, 
to murere, en gravmaskineope-
ratør og en arbejdsdreng, fortæl-
ler Bjarne Madsen, der som andre 
håndværkere, har rigeligt at lave 
for tiden.
--Ja, det er gode tider, og vi får 
mange alsidige opgaver. Eksempel-
vis er vi i øjeblikket ved at bygge et 

nyt malkehus i Pejrup v/Faaborg 
på samme sted, som det gamle lig-
ger. Det vil sige, vi er i gang med 
at bygge en ny tagkonstruktion ud 
over den gamle. Når vi er færdige 
med denne opgave, venter der os en 
stor nedbrydningsopgave i Vester 
Skerninge, oplyser Bjarne Madsen.
Skovgårdens Træ, Jord og Beton 
løser hovedsageligt opgaver for er-
hvervskunder, skoler og institutio-

ner i Faaborg, Ringe, Svendborg og 
omegn
-Men vi kører også på resten af 
Fyn. Jeg vil gerne afslutningsvis 
gøre opmærksom på, at kunderne 
hos os kan være sikker på kvalitets-
løsninger i alle aspekter. Vi lægger 
stort arbejde i alle de opgaver, vi 
udfører, og der bliver altid kræset 
om detaljerne, understreger Bjarne 
Madsen.  

TØMRER OG MURERARBEJDE
 I DEN BEDSTE KVALITET
Siden Bjarne Madsen for ti år siden stiftede firmaet, Skovgårdens Træ, Jord & Beton 
er det gået slag i slag med opgaver og ansættelse af nye folk

Skovgårdsvej 9, Vester Åby  ·  5600 Faaborg
Tlf.: 25785911  ·  www.skovgårdens.dk  ·  b.j.madsen@hotmail.comSkovgårdens Træ, Jord & Beton

Nedbrydning Ny staldbygning Ny tilbygning

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
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Med 21 års erfaring som murer har 
murermester Allan Andersen stået 
overfor både store og små opgaver 
for såvel virksomheder som pri-
vate. 
Og selvom han tit udfører opgaver 
for større firmaer, så lægger han 

ikke skjul på, at han også brænder 
for de mindre opgaver.
--Nej, jeg lægger ikke skjul på, at 
jeg også rigtigt godt kan lide de 
mindre opgaver for private. 
Den personlige og tætte kundekon-
takt er meget vigtig for mig og det 

er selvfølgelig nemmere, når man 
laver opgaver for private, siger Al-
lan Andersen, der helst arbejder i 
sit nærområde omkring Ringe.
--Men det hænder selvfølgelig også, 
at jeg tager opgaver uden for Fyn. 
Samtidig vil jeg gerne nævne, at 

jeg altid lægger stor vægt på kva-
litetsarbejde og at jeg har et net-
værk af gode professionelle samar-
bejdspartnere, der kan hjælpe med 
de forskellige opgaver, hvis det er 
nødvendigt, understreger murer-
mesteren.  

JEG BRÆNDER FOR 
ALLE TYPER OPGAVER
Murermester Allan Andersen har mange 
opgaver for større firmaer, men han brænder 
også for de helt små opgaver. 

Rudmevej 47  ·  5750 Ringe  ·  Tlf.: 22358073
facebook.com/Murermester-Allan-Andersen  ·  andersen.allan@ymail.comMurermester Allan Andersen

Servicemedarbejder Ringe

  Medarbejder søges til morgenrengøring på hverdage
fra kl. 06:00 1 ½ time dagligt.

Opstart den 3. august
Ansøgning via hjemmeside www.clean-up.dk

eller på mail post@clean-up.dk
for yderligere oplysninger kontakt

Lars på tlf. 405 15 405

Servicemedarbejder Ringe

  Medarbejder søges til morgenrengøring på hverdage
fra kl. 06:00 1 ½ time dagligt.

Opstart den 3. august
Ansøgning via hjemmeside www.clean-up.dk

eller på mail post@clean-up.dk
for yderligere oplysninger kontakt

Lars på tlf. 405 15 405

Vil du være vores nye kollega i Salon Offi  ce?
Hvis du har den fi reårige uddannelse som frisør og har lyst � l at blive 
selvstændig i et velfungerende frisørfællesskab, hvor du ikke er bun-
det op på økonomiske omkostninger, men investerer med dig selv, vil 
vi meget gerne høre fra dig.
”Vi” er Shandie, frisørmester, og Maja, elev.
Vi forventer, at du har en bestående kundekreds, og at du brænder 
for frisørfaget og vil arbejde fl ere dage om ugen.
Salonen er pt. lukket på grund af corona-restrik� onerne, men vi 
glæder os � l at kunne åbne igen, så skriv gerne allerede nu lidt om 
dig selv � l shandie@stofanet.dk – så hører du fra os.

      

Salon Offi  ce:

•   50 kvadratmeter moderne salon
•   Seks betjeningsstole og to vaskepladser
•   Handicapvenlig indgang
•   Aircondi� on med en al� d behagelig temperatur
•   Blødt BWT-vand – mindre kemi- og vandforbrug
•   Massagestole � l ryggen 
•   Udsøgte varme og kolde drikke samt gra� s wifi 
•   Gra� s overvåget parkeringsplads

Juletiden nærmer sig!
Det vil sige, at vi går årets julefrokoster og festlige sammenkomster i møde.

Trænger du til at få håret frisket op inden de festlige begivenheder?
Shandie laver lige nu sine farvebehandlinger til 20% og vores elev Maja til 

25%. Rabatten gælder fra d. 8/11 t.o.m d.8/12 2019
Så kom ind og få frisket dit hår op. Vi sørger for

varm kakao eller en specielt lavet lækker is kaffe og en dejlig julestemning.

De bedste hilsner Salon Office
Husk at følge med på salonens instagramside @salonofficeofficial, hvor der 

vil komme inspiration, tilbud samt nyheder.

TVEDVEJ 199, 5700 SVENDBORG. TLF. 30463110

Husk at følge med på 
salonens instagramside 
@salonofficeofficial, hvor 
der vil komme inspiration, 

tilbud samt nyheder.

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.
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- GØR HVERDAGEN LETTERE!
Palfinger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . info-pdk@palfinger.com . Tlf. +45 7010 8010

www.palfinger.dk

MANGLERDUMATERIEL?
PALdrivegiverdignyemuligheder for en

nøglefærdig lastbil ogkran i en samlet enhed

DINE FORDELE:

u

t
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--Det handler ganske enkelt om, at vi har brug for en mand til at struk-
turere vores salgsapparat i forsøget på at udvide vores markedsandele.

Sådan siger administrerende direktør i PALFINGER DANMARK A/S, 
Jens Kristoffersen, efter det nu kommer frem, at det velrenommerede 
kranfirma den 1. december 2020 ansatte en ny salgsdirektør.

--Navnet på vores nye mand er Anders Helbo, og han kommer fra en stil-
ling som salgschef ved Fyns Kran Udstyr A/S. Han kender i forvejen 
til de kunder, der bruger kraner og vi tror på han er manden, der over 
tid kan være med til at forøge vores markedsandele, understreger Jens 
Kristoffersen.

Det østrigske kvalitetsmærke, Palfinger AG, er på verdensplan den ab-
solut største og førende producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr. 
Ikke mindst kranernes kvalitet, betjening og sikkerhed er kendt for at 
være helt i front.  Samtidig er det velkendt, at de digitale løsninger fra 

Palfinger AG gør arbejdsprocesserne lettere og arbejdet med de forskel-
lige produkter endnu mere behageligt.

--Vi ved, at vi har et rigtigt godt produkt, og derfor er vi også klar til at 
gøre en ekstra indsats for at få det bredere ud her i landet. Vi føler, der er 
områder i Danmark, hvor vi kunne sælge endnu bedre. Og det er blandt 
andet her Anders Helbo kommer ind i billedet, siger Jens Kristoffersen.

Han glæder sig i øvrigt over, at Palfinger har klaret sig fint i et år fyldt 
med udfordringer.

-Ja, 2020 var et hårdt år med den verdensomspændte Covid19-epedemi. 
Men vi klarede os bedre end forventet. Til gengæld har vi høje forvent-
ninger til 2021, hvor vi satser på en øget omsætning. 

En forventning, der i øvrigt deles med de vognmænd, vi til daglig er i 
kontakt med, fastslår Jens Kristoffersen.  

PALFINGER 
ANSÆTTER NY 

SALGSDIREKTØR
Fyns førende kranfirma 

går i offensiven 
i jagten på nye markedsandele.

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk

Scan og se 
din næste lastbil
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”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk

1-2_Angelbo_8-19p.indd   1 08/10/2019   11:05

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

28



Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 
 

 

 

 

 

 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed   
i målsætningen om kundetilfredshed. 

      Arne                  Per                       Jens                Henrik 

Nyborgvej 17 . 5750 Ringe . Tlf.: 27 11 53 89  
E-mail: michaeltomrer@outlook.com 
www.tm-michaelolsen.dk

Hos Tømrermester Michael Olsen møder du den 
høje kvalitet og den gode service. Vi har stor 
erfaring med mange former for tømreropgaver, 
og vi klarer både de store og de små opgaver.
Kontakt os for en snak og et uforpligtende tilbud. 

ALSIDIGHED & KVALITET
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Ståby Savværk I/S 
/v Kaj Storm
Ståbyvej 37, 5672 Broby
Tlf. 22 51 46 04
www.staabysavvaerk.dk

Vi udfører blandet andet opgaver 
indenfor følgende område.

–  Opskæring af tømmer
(op til 14 meter)

– Salg af tømmer

– Slibning af rundsavsklinger

– Salg af haveflis

– Salg af tømmer efter
specialmål

Åbningstider:
Man - Tors: 08:00 - 17:00
Fre - Lør:  08:00 - 12:00 
Søndag: LUKKET 

Fladt dæk, ny cykel eller
service på scooteren?

Nu er der atter gang i cykelværkstedet på Østre Ringvej, 
hvor Jan Frederiksen med forretningen Lykke Cykler & 

Scootere ApS er tilbage i vante rammer.

OLES OLIE – NU MED GAS OG TRÆPILLER
Men der er hård konkurrence. 
De bliver solgt fra snart sagt 
ethvert gadehjørne, konstaterer 
Lars Jensen.

De får træpillerne fra en lokal 
leverandør, men de holder et 
vågent øje med, om der skulle 
være mulighed for selv at kunne 
komme i tæt samarbejde med en 
producent.

I lokalområdet er Oles Olie 
kendt som gavmild sponsor af 
foreningslivet og aktuelt kræft-
kampagnen Mand det nytter.

Sønnerne Lars, Mads og 
Jan er ved at ændre Oles 
Olie A/S i Ringe til et 
energiselskab med varer
som træpiller og gas på 
hylderne.

Olies Olie i Ringe blev stiftet i 
1996 af Ole Jensen, men efter 
et vellykket generationsskifte 
er det nu sønnerne Lars, Mads 
og Jan, der driver den velkendte 
olieforretning videre. Tidligere
var mor Birthe også med, men 
det er hun ikke mere. De gør det 
uden baggrund i branchen. Lars 
er udlært autolakerer, mens Jan 
og Mads begge er murere. 

De sælger stadig mest fyrings-
olie og dieselolie til private, 

landbrug og erhverv i øvrigt, 
men med nye varer som gas og 
træpiller på hylderne, er de ved 
at videreudvikle forretningen til 
et energiselskab.

Primagaz
I 2016 fik Oles Olie distributio-
nen af Primagaz-produkter fra 
Air Liquide på hele Fyn. Det er 
blandt andet truckgas, svejsegas 
og ilt samt kulsyre til bryggeri-
erne i Ørbæk og Refsvindinge.

Vi står også for at fylde burene 
ved Bilka, Silvan, Bauhaus og 
tankstationerne op, fortæller
Mads Jensen.

Og vi har lige forlænget med 
en ny, tre-årig kontrakt, tilføjer 
Lars Jensen.

Træpiller
Et nyt og populært produkt er 
afgiftsfri træpiller.

Oles Olie A/S . Damhusvej 16, 5750 Ringe . Telefon: 62 62 50 48 . olesolie@jensen.mail.dk . w ww.oles-olie.dk
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Audi e-trons GT-udgave har fået 
monteret en elmotor ved både 
for- og bagakslerne.

Men i RS-udgaven er elmotoren 
ved baghjulene noget kraftigere, 
hvilket bringer den samlede mo-
toreffekt op på 600 hk

Bilen kan lade fra 5 til 80 procent 
på lidt over 22 minutter. Hjemme 
kan man på en nats tid få ladet 
batteriet op til fuld styrke.

Bag rattet sidder man virkelig 
rart, og der er på vanlig Audi-
vis styr på både instrumenter, 
betjening og den store skærm i 
midten. Styretøjet har en lineær 
udveksling, og den styrer lige 
præcis, som føreren vil have den 
til. Hvis man sammenligner med 
Tesla model S og presser begge 
hårdt, vinder den nye Audi e-tron 
GT med flere længder. Tesla sejler 
meget mere, hvor en Audi e-tron 
kører markant mere stabilt.

En lille reminder om farten i den 
ellers lydsvage bil, får man fra 
højttalerne igennem det lækre 
B&O anlæg, hvor en kunstig mo-
torlyd skal give fornemmelser af 
at køre.

Bilen ligger virkelig godt på ve-
jen, og der er mulighed for at 
køre i sportsmode, hvor oplevel-
sen minder om at køre i sports-
vogn.

Designet og køreegenskaberne er 
uovertrufne. Og hvis man som 
jeg er en drengerøv, så er det som 
at være i drømmeland, når man 
cruiser rundt i det fynske. 

Med et prisleje på omkring 1 mil-
lion kroner med standardudstyr 
kan bilen naturligvis ikke være 
hvermands eje. Men vi har jo alle 
lov at drømme. 

I EN VERDEN AF DRØMME
MED RENDYRKET ENERGI

Audis e-tron GT-udgave accelerer fra 0-100 km/t 3,3 sekunder hurtigere 
end eksempelvis den nye Ferrari Roma- men den er ikke hvermands eje.

Audi Odense - 
Middelfartvej 50 -5200 Odense V - Tlf.: 70 70 10 25. Mail: odense@audi.dk- www.audi.dk
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* Audi Q5 50 TFSI e quattro 299 hk S tronic. 519.990 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 66,7 km/l. CO2: 35 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Priser fra 519.990 kr.*

Vi har skruet op for spændingen på den nye Audi Q5 plug-in hybrid, som nu er opdateret med et endnu større batteri.
Glid lydløst gennem byens gader med en elektrisk rækkevidde på op til 62 km eller udnyt den kraftige systemydelse på
hele 299 hk på de lange stræk. Audi Q5 plug-in hybrid er en udstyrsdrøm, som bl.a. byder på quattro firehjulstræk,
Audi assistentpakke med bl.a. adaptiv hastighedsassistent, 3-zonet komfortklimaanlæg og Audi smartphone interface
med Apple CarPlay og Android Auto.

Sæt strøm til din drøm og oplev Audi Q5 plug-in hybrid hos din Audi forhandler.

Sæt strøm til udstyrsdrømmen
Den nye Audi Q5 plug-in hybrid

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk

Audi Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

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

Salgsansvarlig
Alexander 
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70

Åbningstider: 
Man-fre: 09:00-17:30 
Lør og søn: 11:00-16:00

OD Audi A5.indd   1OD Audi A5.indd   1 05.05.2021   19.1905.05.2021   19.19
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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


