
NR. 9 · 27. ÅRGANG · SEPTEMBER 2008

FOCUS på Langeland og Svendborg

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

vvscomfort-sydfyn
Side 4-5

Side 35

Rødgaard Biler

www.rodgaardbiler.dk · humble@volkswagen.dk

Tlf. 62 57 12 72

w
w

w
.e

rh
ve

rv
-f

yn
.d

k 

Fittness.dk  Side 9

Sailing Rally  Side 10

Simon Risbjerg  Side 11

ABC Frugt  Side 24-25

Glarmester Stender  Side 33

Bundgaard Advokater

Advokater i øjenhøjde
Side 13

TEMA julefrokost



ERHVERV FYN

Svendborg Synshal 
 Side 15

Bellevue Revision 
 Side 12

Pers Auto 
 Side 16

Arne B 
 Side 42

SG Brand 
 Side 40

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 13 14
Fax: 62 22 93 43
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Inger K. Larsen
Journalist
Mobil: 23 26 80 75

Torben Laursen
Journalist
Mobil: 31 59 19 59

Ane Kirstine Jensen
Grafiker
Mobil: 40 16 28 15

Distribution:
Post Danmark

Uden forudgående aftale 
er erhvervsmæssig 
affotografering af magasinets  
tekst og annoncer ikke tilladt.

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Graphic Source 

Oplag:
25.000 eksemplarer

Guldager EL 
 Side 17

Securia Vagt 
 Side 19

2 · ERHVERV FYN

Dalsgaard’s Have & Anlæg 
v/ Brian Dalsgaard, 

Tlf. 6138 5585

Hovedgaden 9 · 5932 Humble

www.have-og-anlaeg.dk
brian.dalsgaard@jubii.dk

Kloak
Entreprenør
Maskinudlejning
Belægning
Træfældning
Erhverv/Privat

Vagn Erik Sørensen

Telefon 62 51 10 80
E-mail: byens-taxi@get2net.dk
www.byenstaxi-langeland.dk

Taxi-, handicap- og 
selskabskørsel udføres!



Vito Kup
Du kan stole på Mercedes Vito. Det er ikke en bil, der lige 
går hen og lægger sig. Kørt fornuftigt er der let 30.000 km 
mellem service. Og så følger udstyr som el-ruder, indstil-
leligt rat og fjernbetjent centrallås med som standard. Og 
sikkerheden dækkes af ESP, ABS, antispin og bremseas-
sistent. Lær at bruge sikkerhedsudstyret på et spændende 
glatbanekursus med instruktør og få max udbytte af det 
høje sikkerhedsniveau. Ring eller kom forbi, hvis du vil 
kurere firmaets køresyge. www.pchristensen.eu

kr. ekskl. moms

149.900
kr. /mdr

1.699

*Denne pris gælder en special model med reduceret udstyr. 
Forudsætning: Serviceleasing over 48 måneder og 60.000 km, 
med førstegangsydelse på 38.500 kr. Alle priser eksklusiv 
moms men inklusiv afgift. Eksklusiv leveringsomkostninger, 
leasinggebyr og dæk. Så længe lager haves.

Krumtappen 20, 5260 Odense S, tlf. 63 95 39 00 - www.pchristensen.eu

Vito 109 CDI specialtilbud Vito 109 CDI serviceleasing 
ekskl. moms fra
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På regnskabs og 
administrationsom-
råderne har fusionen 
mellem Tåsinge VVS 
ApS og Sofus Larsen 
ApS været en realitet 
siden den 30. septem-
ber. Hele fusionen 
ventes at være 100% 
implementeret på alle 
planer ved slutningen 
af året 

»Kunderne oplever ikke den 
store forskel på før og nu« for-
tæller Per Hybel fra Tåsinge 
VVS. »Steffen Larsen og jeg 
er kendte ansigter i hver vo-
res lokalområde, og sådan 
kører det også fremover. VVS 
Comfort Sydfyns tre afdelin-
ger har til huse på Tåsinge 
og Langeland, hvor de oprin-
delige firmaer lå samt i Ul-
bølle, hvor vi har åbnet en ny 
afdeling. Den 30. september 
er vores regnskab og admini-
stration blevet samlet i Rud-
købing. 

Stor knowhow og  
kapacitet 

»I kraft af Tåsinge VVS og 
mit oprindelige firma Sofus 
Larsens  forskellige spids-
kompetencer kan vi trække 
på hinandens knowhow og 
kapacitet på en række spe-
cialområder. På den måde op-
timerer vi vores aktivitetsfelt 

ERHVERV FYN

Tåsinge VVS ApS v/Per Hybel 
Bregningevej 1b · Vindeby · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 · Mobil 28 19 49 19

info@vvscomfortsydfyn.dk
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og dermed vores udviklings-
muligheder i branchen«, siger 
Steffen Larsen. »Eksempelvis 
er en af styrkerne i firmaet 
Sofus Larsen et stort kend-
skab til og erfaring med bo-
ligforeningsmarkedet, mens 
Tåsinge VVS er en af Sydfyns 
førende eksperter, når det 
gælder nybyggeri. Sammen 
udnytter vi vores ressourcer 
100 %, og det giver den nød-
vendige frihed til at koncen-
trere os om det, vi hver især 
er gode til.«

Høj faglig specialisering

»Det nye VVS Comfort Syd-
fyn præges af høj faglig spe-
cialisering, idet vores 30 dyg-
tige medarbejdere tilsammen 
kan mønstre et meget bredt 
kompetenceområde. Vores 
medarbejdere kan det hele 
indenfor branchen – fra VVS 
og blikkenslagerarbejde til 
håndtering af stål. Et stadig 
vigtigere speciale er energi-
rigtige varmeløsninger, hvor 
VVS Comfort Sydfyn marke-
rer sig stærkt.« 

Fokus på uddannelse og 
produktkendskab

»Parallelt med det øgede fo-
kus på vores spidskompeten-
cer, forbedres mulighederne 
for specialisering gennem vi-
dereuddannelse væsentligt«, 
fortæller Per Hybel. »I kraft 
af de stigende energipriser 
er interessen for alternativ 
energi i enhver form stærkt 
stigende – både når det gæl-
der sol og jordvarme. Samti-

digt stilles der større og stør-
re krav fra myndighederne 
til arbejdsmiljø, kvalitetssik-
ring m.v., hvor der hele tiden 
implementeres nye lovæn-
dringer. Der er overhovedet 
ingen tvivl om, at uddannelse 
og øget produktkendskab er 
vejen frem, og det er vi 100 % 
med på.«    

Trapper og terrasser  
i stål 

»En sideaktivitet med stigen-
de efterspørgsel er produk-
tion, levering og montering 
af en række stålprodukter 
til byggeriet. Vi er leverings-
dygtige i trapper og terras-
ser i alle afskygninger. VVS 
Comfort Sydfyn fører et bredt 
og alsidigt sortiment, og med 
vores kvalitetsprodukter hen-
vender vi os til en bredt sam-
mensat kundekreds - både 
indenfor privat- og erhvervs-
byggeri.« 

Ny udstilling på vej

»På sigt er det planen at 
åbne et nyt udstillingslokale 
i Svendborg. Her vil folk få 
mulighed for at opleve alle 
vores mange produkter i den 
helt rigtige funktionsmæs-
sige sammenhæng. Her og nu 
kan man blandt andet se et 
bredt sortiment af spænden-
de baderumsmøbler og jord-
varmeanlæg i VVS Comfort 
Sydfyns udstillingslokale på 
Spodsbjergvej i Rudkøbing«, 
afrunder Steffen Larsen. 

Aut. Gas & Vandmester Sofus Larsen ApS
Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44  · Mobil 22 10 51 51

www.vvscomfortsydfyn.dk

»LYRA« ARMATURER

535,-
Vejl. udsalgspris 
670,-

INTRODUKTIONSPRIS



Egen tømrer sikrer kvaliteten 
For yderligere at styrke vores 
position har vi netop ansat 
vores egen tømrer. Kim har 
mere  end 20 års erfaring som 
tømrer. Med ham er vi sikre på 
at vore døre og vinduer altid 
bliver monteret korrekt.

Klassiske produkter med 
nyskabelser

To af vore produkter fra Ide-
alCombi er efterhånden lidt af 
nogle klassikere.
Natura som er et rent træ-
produkt er fremstillet siden 
1973, men løbende forbedret 
med side og toplister i alumin-
ium og vores indbrudssikre og 
massive hagelolver.  
Frame er vores klassiske træ/
aluminumsvinduer produceret 
siden 1988. Løbende forbedret  
bl.a. med en helt ny kuldebroi-
soleret composit/aluminum kon-
struktion. Alle vinduer er med 
varm kant.
Vore kunder som hovedsaglig 
tæller private, kan godt lide at 
se og røre , åbne og lukke vin-
duer og døre, før de beslutter 
sig. Det har de rig lejlighed til 
i vores store udstillingslokale 
på Viebæltet nr. 3 hvor vi har 
et righoldigt udvalg af vore 
produkter udstillet.
Når en kunde ringer eller 
besøger vores showroom til-
byder vi altid at besøge dem, 
for at besigtige  husets vinduer 
og døre. På den måde sikrer vi 
den bedste rådgivning og in-
formation mht. til kundens øn-
sker og husets stil, før kunden 
foretager det endelige valg.
Netop fleksibilitet er vores 
styrke, hvor hver eneste op-
gave og rådgivning er forskel-
lig og individuel slutter Kim 
Rummelhoff.

Åben en dør og  
luk et vindue 

Hos Lysgaard Vinduer og Døre koncentrerer vi os om det vi er gode  
til, nemlig danskproducerede døre og vinduer i den bedste kvalitet,  
fortæller Kim Rummelhoff. Vore produkter er udført i Fyr Kernetræ,  
Kombineret Træ og Aluminium eller Mahogni med finish og detaljer  
ud over det sædvanlige. F.eks. gør vores sikringsprogram det næsten  
umuligt for en tyv at bryde ind

Lysgaard Vinduer & Døre 
Viebæltet 3 

5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 20 69 – 31 77 92 15

www.lysgaard-vinduer.dk 
kr@lysgaard-vinduer.dk

ERHVERV FYN
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Succes med 
Gratis Hverdag
Nordea Bank Rudkø-
bing har stor succes 
med Gratis Hverdag 
konceptet. Et sti-
gende antal kunder 
vælger at sige farvel 
til kontoudskrifter på 
papir til fordel for en 
internetbaseret løs-
ning, og dermed får 
de 100 % gratis bank i 
hverdagen 

»En forudsætning for Gratis 
Hverdag er, at de daglige 
bankforretninger klares 
via internettet, og det er i 
stigende grad en realitet – 
både for vores privatkunder 
samt en lang række små og 
mellemstore erhvervsvirk-
somheder«, fortæller filial-
direktør Annemarie Ander-
sen. »Nordeas netbank er 
et højtudviklet teknologisk 
værktøj, der har f lere faci-
liteter end de f leste af vo-
res konkurrenters, og så er 
vores netbank let at gå til. 
Også når det gælder online 
investering, er vi blandt de 
bedste i landet.«

Kundetilvækst på  
8-10% på et år

»Med Gratis Hverdag får 
kunderne gratis netbank og 
Visa/Dankort, ligesom de 
uden beregning kan hæve 
penge i samtlige Nordea 
Banks filialer og automater. 
Folk er meget glade for den 
gebyrfri hverdag, og vi ople-
ver en stabil kundetilgang. 
Alene indenfor det seneste 
år har vi kunnet notere en 

markant kundetilvækst på 
8-10 % i Fordel + gruppen.« 

Populær højrentekonto

»På indlånssiden er et vig-
tigt punkt på Nordea Banks 
popularitetsbarometer vores 
højrentekonto. Siden højren-
tekontoen lanceredes for 6 
år siden, har vi indhøstet en 
lang række positive erfarin-
ger på dette specialområde. 
På det seneste har vi gjort 
det endnu mere attraktivt 
at spare op i Nordea Bank, 
idet renten er blevet sat op, 
så man i dag får 5 % på sin 
opsparing. Rentesatsen lig-
ger fast på 5 % uanset kun-
dens placering i Fordelspro-
grammet – dog maksimalt 
500.000 kr. pr. person.« 

Nordea Banks  
fordelsprogram fører  

»Nordea Banks Fordelspro-
gram er baseret på et fast 
og let gennemskueligt pris-
system – jo f lere bankfor-
retninger kunderne samler 
hos os, jo mere attraktive 
priser får de. Det kan tyde-
ligt mærkes på økonomien, 

om man har valgt de rigtige 
lån. I en sammenlignende 
test på www.pengepriser.
dk foretaget af Finans- og 
Forbrugerrådet vinder Nor-
dea Banks løsningsmodeller 
i otte ud af ni tilfælde over 
de nærmeste konkurrenters. 
I testen holdes bankernes 
priser for en række typiske 
familier op mod hinanden, 
og Nordea Banks placering 
som førende udbyder er ikke 
til at tage fejl af«, afrunder 
Annemarie Andersen. »Alle 
interesserede er velkomne 
til at kontakte os for nær-
mere information«.   

Nordea Bank

Rudkøbing Afdeling
Østergade 39

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 11 04

Åbningstider:
Mandag-onsdag
kl. 10.00-16.00

Torsdag
kl. 10.00-17.30

Fredag
kl. 10.00-16.00

Humble Afdeling
Ristingevej 9
5932 Humble

Tlf. 62 57 12 13

Åbningstider:
Mandag 

kl. 10.00 – 16.00
Torsdag 

kl. 10.00 – 17.00



Etårigt værksted med 
stor succes  
Den 1. september 
2008 kunne Motor-
byen Specialbussers 
værksted Combicare 
på Hvidkærvej 4 fejre 
sit et års jubilæum, 
og hér var der virkelig 
noget at fejre. Efter 
kun et års drift kører 
værkstedet på fuld 
produktion

»I perioden fra 2006-07 run-
dede Motorbyens Specialbus-
ser A/S 100 millioner kroner i 
omsætning, og i løbet af værk-
stedets førte leveår fordob-
ledes den samlede Motorbys 
medarbejderstab, så vi i dag er 
26 personer«, fortæller direk-
tør Jens Noer. »Vi har plads til 
flere, så hvis der skulle være 
et par gode erfarne mekani-
kere/montører med lyst til og 
forudsætninger for at beskæf-
tige sig med specialindretning 
af køretøjer til handicappede, 
er de velkomne til at henvende 
sig for mere info.« 

Fuld Fiat-service på  
erhvervsbiler 

»De primære aktiviteter på 
Motorbyens værksted er spe-

cialindretning af biler og 
busser til private kunder, 
vognmænd og institutioner«, 
siger værkstedschef Henning 
Johansen. »Når det drejer sig 
om køretøjer til handicapkør-
sel, forhandler og servicerer 
vi alle mærker godkendt her-
til. Salget af Fiat varebiler til 
erhvervsformål har gennem 
længere tid været støt stigen-
de, og det skyldes utvivlsomt, 
at vi nu - også på dette felt - er 
leveringsdygtige i autoriseret 
service og reparation på eget 
værksted. Se nærmere om 
vores erhvervsbiler og meget 
mere på den ny hjemmeside 
www.motorbyen.dk«

Sikkerhed i topklasse

»Vores indretning af biler og 
busser til handicappede er 
baseret på et tæt samarbejde 
med de kommunale hjælpe-
middelcentraler og handicap-
organisationen PTU (Polio, 
Trafik og Ulykkesforeningen). 
PTU har egen køreskole med 
ergo og fysioterapeuter, så sik-
kerheden er altid i top. Motor-
byen sætter ingen konstruk-
tioner i produktion, før de har 
været udsat for trækprøver og 
crash tests hos den engelske 
institution MIRA (en parallel 
til Statens Bilinspektion). Alt 
udstyr godkendes af Teknolo-
gisk Institut og Statens Bilin-

spektion, og det giver optimal 
tryghed«.

Landsdækkende  
sportspartner

Når det gælder sportslige ak-
tiviteter, er Motorbyen Spe-
cialbusser a/s en aktiv med-
spiller – både i det fynske 
lokalsamfund og på lands-
plan. I forbindelse hermed 
har virksomheden etableret 
sponsoraftaler med en række 
klubber og foreninger – AGF, 
Næsby Boldklub, FC FYN og 
OB, til hvem Motorbyen Spe-
cialbusser a/s har doneret en 
bus til ungdomsspillerne. 

Sammenlægning og  
generationsskifte

»På sigt er det planen, at Mo-
torbyens salgs og administra-
tionsafsnit i forbindelse med 
et forestående generations-
skifte skal lægges sammen 
med værkstedet Combicare 
på Hvidkærvej 4«, afrunder 
Jens Noer.  »Her tænkes der 
etableret et showroom, så alle 
driftsselskabernes aktiviteter 
hermed samles under et tag. 
Administrationsbygningen på 
Hvidkærvej 39 overgår heref-
ter til andet formål.«

Motorbyen Specialbusser a/s · Hvidkærvej 39 · 5250 Odense SV
Tlf. 63 15 20 00 · Mobil 40 18 83 51 · jn@motorbyen.dk
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Fitness.dk Svendborg

Den 30. august flytte-
de Fitness.dk Svend-
borg ind i sit nye 
domicil på Nyborgvej, 
og lige fra dag et har 
det populære moti-
onscenters nye spæn-
dende trænings og 
rekreationsmulighe-
der tiltrukket mange 
mennesker og været 
en stor succes  

»Fitness.dk er et veletableret 
trænings- og motionscenter i 
Svendborg, der gennem de se-
neste år har oplevet en enorm 
tilgang af nye medlemmer«, 
fortæller afdelingsleder Ka-
rin Bonde. »Samme dag som 
vi indviede de nye lokaler, 
rundede vi medlem nummer 
4000, og det skete selvfølgelig 
under udfoldelse af stor festi-
vitas. Med i alt 2400 m2 på 
den nye adresse har Fitness.
dk masser af plads til flere 
medlemmer, og i løbet af for-
året 2009 regner vi med at 
runde nr. 5000.« 

Bred kundegruppe  
– individuel træning

»Aktiviteterne i Fitness.dk er 
tilrettelagt, så alle kan være 
med«, fortsætter Karin Bonde. 
»25 % af vores medlemmer er 

over 50 år, og andre store grup-
per er ledige og pensionister. 
Et bredt udsnit af befolknin-
gen har fået øjnene op for, at 
det er rart at være i god form. 
Nye medlemmer bydes velkom-
men af en personlig trænings-
instruktør. Efter udfyldelse af 
et helbredskort udarbejdes der 
på basis af kundens ønsker og 
behov et individuelt trænings-
program med opfølgning og 
evaluering.« 

Sundhed giver gode  
resultater 

»For erhvervslivet er det en 
god forretning, at have glade 
motiverede medarbejdere, der 
er sunde og har det godt. Det 
giver gode resultater på bund-
linjen. Vi kan tilbyde et bredt 
sortiment af fordelagtige fir-
maaftaler med indbygget ra-
bat. Fitness.dk har fleksible 
åbningstider og står gerne 
til rådighed, når det gælder 
oprettelse af specielle holdak-
tiviteter. Det kan f.eks. være 
spinning med regelmæssige 
intervaller – udelukkende til-
rettelagt for en bestemt virk-
somheds medarbejdere.«   

Holdtræning er populær

»Fitness.dk i Svendborg er 
en af de afdelinger, der på 
landsplan har størst erfaring 
og ekspertise, når det gælder 
holdtræning. Vi lægger stor 
vægt på denne motionsform, 
hvis store udbredelse og popu-

laritet tilfører motionscentret 
et godt socialt fællesskab. I 

praksis fungerer vores hold-
træning på samme måde som 
i en forening – blot er den lø-
sere struktureret. Eksempel-
vis kører vi et rygtrænings-
hold tre gange om ugen med 
tilmelding fra gang til gang. 
Det er helt op til den enkelte 
hvornår og på hvilket hold, 
han eller hun ønsker at træne. 
Man skal blot huske at tilmel-
de sig forinden, og tilmelding 
kan ske fem minutter før hold-
start.«   

Fremragende  
børnepasning og 
fantastisk wellness 

»Fitness.dk byder i det nye do-
micil på fremragende børne-
pasningsfaciliteter med fast 
opsyn – også i weekenden. 
Her kan ungerne udover en 
masse legetøj fornøje sig med 
TV, Playstation og Nintendo 
Wii. Derudover har de nye lo-
kaler rent ud sagt fantastiske 
bade og wellness-faciliteter«, 
slutter Karin Bonde. »Der er 
sauna, dampbad, varmestole, 
event-brusere og meget mere. 
En hyppig tilbagemelding fra 
vidt forskellige kunder er, at 
det - efter vi tog de nye loka-
ler i anvendelse – tager alt for 
lang tid at gå i bad, når man 
vil prøve det hele, og det er vi 
jo meget glade for at høre...«

Fitness.dk Svendborg 
Nyborgvej 4 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 13 22 
svendborg@fitnessdk.dk
www.fitnessdk.dk
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Udviklingskonsulent 
Erik Johansen står i 
spidsen for Svendborg 
Strategiske Udvik-
lingscenter og kursus-
firmaet Sailing Rally, 
som beskæftiger sig 
med to sider af samme 
sag – udvikling af in-
dividuelle modeller til 
virksomhedsudvikling    

»Svendborg Strategiske Udvik -
lingscenter, som jeg grundlag-
de i 1991, har i dag strategisk 
virksomhedsudvikling på kon-
sulentbasis som primært spe-
ciale«, fortæller Erik Johansen. 
»Aktiviteterne inddrager hele 
virksomheden – fra direktion 
til menige medarbejdere.« 

Fra blankt papir til vision

»Alle virksomheder er forskel-
lige. Derfor starter jeg altid 
med et stykke blankt papir 
og bygger billedet af virksom-
hedens aktuelle situation op 
fra scratch. Virksomhedsud-
vikling skal »skræddersyes« 
til den enkelte virksomhed«, 
siger Erik Johansen. 

»Typisk indledes udviklings-
processen med formulering 
af virksomhedens fælles pro-
aktive vision. Hvilken situa-
tion vil virksomheden gerne 
befinde sig i om f.eks. 7 år? 
Vi fokuserer på særligt vig-
tige områder - kunder, kvali-
tet, kommunikation, ledelse. 
Visionen indeholder også en 
afklaring af virksomhedens 
mission, strategi, værdig-
rundlag og handlingsplan for 
»hvad vi gør på mandag.

Herefter afklares og formule-

res virksomhedskulturen, den 
fremtidige organisation og de 
strategiske mål. Organisatio-
nen designes specifikt til virk-
somhedens konkrete behov – 
som når en arkitekt tegner et 
hus til en familie.«

I hvilke situationer  
kan virksomhederne  
have udbytte af en  
udviklingsproces? 

»Det kan alle virksomheder i 
alle situationer«, svarer Erik 
Johansen. »Der vil altid være 
flere gevinster at hente. De 
største forbedringer opnås 
hurtigst i virksomheder, der 
»kører godt«. Virksomheder, 
der har problemer, får også 
en gevinst, men det tager ofte 
lidt længere tid. Det er altså 
en klar fordel at starte udvik-
lingen af virksomheden, før 
der opstår problemer. I forbin-
delse med et generationsskif-
te, klargøring til salg eller en 
fusion er en afklaring af virk-
somhedens vision et både vig-
tigt, nyttigt og helt igennem 
nødvendigt arbejdsredskab til 
at opnå succes.«

Hvad får virksomhederne/
kunderne ud af det?

»Et centralt udgangspunkt 
for min indsats er, at den skal 
generere et overskud til kun-
derne, der er til at føle på. 
Herudover får virksomheden 
gladere medarbejdere, der 
tager »ejerskab« for virksom-
hedens situation og opgaver. 
Typisk falder sygefraværet og 
medarbejdernes trivsel stiger. 
Målretning af udviklingspro-
cessen er vigtig – men - suc-
cesfulde tennisspillere ved, at 
man skal fokusere på boldene 
og ikke på pointtavlen. Noget 
lignende gør sig gældende her. 
De fleste af mine kunder op-
når på få år forbedringer på 
20-30 % af driftsresultatet«

Udvikling med maritimt 
udgangspunkt 

Sailing Rally har kursusvirk-
somhed med praktisk udvik-
ling af lederteams og ledere 
på programmet. Målgruppen 
findes på alle ledelsesniveau-
er - f.eks. en virksomheds 
direktion, ledergruppen, en 
bestemt afdeling, teams i en 
teamorganisation eller tvær-
organisatorisk i en projekt-
gruppe. Kurserne afvikles 
ombord på sejlbåden Blondie, 
der med en egenvægt på 10 
tons og en længde på 38 fod 
rummer ti separate køjeplad-
ser og er specialindrettet til 
formålet. Kursusforløbene er 
inddelt i moduler på i alt seks 
dage - en dags forberedelse, 
tre dages sejlads og to dages 
evaluering samt efterfølgende 
afklaring af retningslinjerne 

for teamets og den enkelte del-
tagers videre udvikling.

Gode lederteams bliver 
endnu bedre

»På forberedelsesdagen sæt-
tes deltagerne ind i de basale 
søfartsfærdigheder omkring 
navigation og sikkerhed om-
bord«, fortæller Erik Johan-
sen. »Herefter forlader vi 
Svendborg Havn. Ombord på 
Blondie bringes deltagerne i 
tre dage ud af deres vante om-
givelser. Her konfronteres de 
med en verden, de ikke kender, 
og et sprog de ikke forstår – sø-
fartens verden og dens sprog. 
Jeg formulerer opgaverne, 
og det er ingen fordel at have 
sejlerfaring. Blondie fungerer 
udelukkende som et instru-
ment til afklaring af begrebet 
ledelse. Når man på den måde 
er på Herrens Mark, kommer 
ens grundlæggende kompe-
tencer frem i lyset – både le-
delsesmæssigt og personligt. 
Folk lukker op for, hvem de er, 
og hvad de kan. Det hele sker 
i en åben, handlingsorienteret 
og tolerant atmosfære, hvor 
gode lederteams tackler nye 
udfordringer og i fællesskab 
bliver endnu bedre. Hver dag 
efter endt sejlads indgår der 
coaching og feedback – både på 
teamets og på deltagernes in-
dividuelle »præstationer«. De 
to opfølgningsdage finder sted 
ca. 3-4 uger efter sejladsen.« 

Ledelses- og virksomhedsudvikling 
i teori og praksis

Svendborg Strategiske Udviklingscenter og firmaet Sailing Rally · Troensevej 25 C · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 77 87 · Mobil 21 75 77 87 + 27 83 77 83 · www.ssu.nu · www.sailingrally.dk 

Svendborg Strategiske
Udviklingscenter

v/ ledelses- og udviklingskonsulent
ERIK JOHANSEN
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Det kendte langeland-
ske el- og kølefirma 
etablerer sig i løbet af 
efteråret i Svendborg, 
hvor en medarbejder 
på fast basis udstatio-
neres i byen    

”Det primære geografiske 
aktivitetsområde for Simon 
Risbjerg ApS er Langeland, 
øerne og det sydfynske om-
råde”, fortæller indehaver Si-
mon Risbjerg. ”Som noget helt 
nyt etablerer vi os i løbet af 
efteråret fast med en medar-
bejder i Svendborg. Også her 
vil vi have hele den faglige 
palet i spil. Det garanterer 
vores dygtige el- og køletekni-
ker Thomas Andersen, som er 
manden, der fremover vil va-
retage de daglige gøremål i Si-
mon Risbjerg ApS Svendborg. 
Ring gerne for en uforpligten-
de snak på tlf. 62 22 10 72.  

Fjorten engagerede  
fagfolk

”Mig selv inklusive beskæf-
tiger firmaet her og nu i alt 
fjorten engagerede fagfolk 
- otte svende, fire lærlinge 
samt en administrativ medar-
bejder”, siger Simon Risbjerg. 
”Kundekredsen spænder fra 
private og mindre erhvervs-
drivende til store landbrug og 
industrivirksomheder. Opga-
veområderne spænder tilsva-
rende fra private køleskabe 
og mindre butikskøleanlæg til 
industrielle anlæg og automa-
tikløsninger. Omkring større 
projekter kan vi trække på 

et stort og velfungerende net-
værk af gode samarbejdspart-
nere.” 

Fra installationsarbejde 
til adgangskontrol

”Installationsarbejde ved ny-, 
om- og tilbygninger er blandt 
de store specialer i Simon 
Risbjerg ApS. En sideaktivi-
tet i den forbindelse er IHC-
systemer – herunder IHC-net. 
Salg, installation og service 
i forbindelse med teleanlæg, 
netværksinstallation og PLC-
styring er ligeledes at finde 
blandt firmaets store aktivite-
ter. Simon Risbjerg ApS løser 
også et stigende antal højt spe-
cialiserede opgaver omkring 
tyverialarmer, videoovervåg-
ning og adgangskontrol.”   

Optimale løsninger

”Simon Risbjerg ApS udfører 
alle former for service og repa-
ration på elektricitetsområdet 
– installationer, køleanlæg og 
hvidevarer. Med vores total-
løsninger indenfor køle- og el-
installation har vi snor i hele 
processen – fra rådgivning, 
salg og montering til den ef-
terfølgende service og repa-
ration. Løsningsmodellerne 
skræddersys efter den enkelte 
kundes ønsker og behov. Uan-
set om det gælder frostrum, 
vandkøleanlæg eller varme-
pumper er vi leveringsdygtige 
i totalløsninger, der virker. I 
kraft af vores mangeårige er-
faring får kunderne optimale 
løsninger over hele linjen. 
Tjek Simon Risbjergs hjem-
meside for mere information 
eller ring 62 50 10 72.”  

Simon Risbjerg kommer  
til Svendborg

Rudkøbing Tlf. 62 50 10 72
Svendborg Tlf. 62 22 10 72

www.el-installation.net
risbjerg@el-installation.net

FANTASTISK
TILBUD

Til helårshuset
Panasonic HE9-DPK 
Varmefaktor COP 5,2.
Kapacitet 0,6 - 6,5 kW. 

Pris kr. 20.895,- 
Inkl. moms og installation. 

Til sommerhuset
Panasonic NE7-DPP 
Varmefaktor COP 4,5
Kapacitet 0,6 - 4,0 kW. 

Pris kr. 18.195,- 
Inkl. moms og installation. 

Spar 66% på varmeregningen

 d 2

SPAR
CO2 

Til helårshuset Til sommerhuset

NYHED
5 års 
garanti

Her findes ingen dumme spørgsmål
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Det er far og søn som 
driver Autohjælpen 
på Langeland. Vi er 
et familiefirma som 
har aner tilbage til 
1926, fortæller Daniel 
Tornhøj som er fjerde 
generation.

Vores store succes med brugt-
bilsalg via internettet, har gjort 
at vi igen udvider vore aktivite-
ter, til også at omfatte salg af 
helt nye person og varebiler.  
Endvidere har vi et stort brugt-
bilsalg til lokalbefolkningen.  

Nyt værksted og  
autotransporter

Vi er netop påbegyndt en ud-
videlse af vores værkstedsfa-
ciliteter som skal stå klar i 

2009. Det betyder at arbejds-
styrken udvides, så vi nu stort 
set kan klare enhver opgave 
og ikke siger nej til nogen. I 
dag er vi 7 mand til at påtage 
os opgaverne.
På værkstedssiden råder vi 
over alt det nødvendige udstyr 
til reparationer og servicering 
på alle bilmærker. Andre kom-
petencer er forsikringsskader 
og udskiftning og reparation 
af bilglas.
For at kunne yde en hurtig 
og sikker autohjælp har vi 
investeret i en ny autotrans-
porter så hjælpen altid er lige 
om hjørnet for den strandede 
bilist, uanset om han er vores 
eller en andens kunde.

Tillid

Autoreparation er i høj grad en 
tillidssag, bl.a. derfor er vi med-
lem af Mekonomen Autoteknik, 

Det tidligere Tåsinge 
Revision blev den 1. 
juli 2008 overdraget 
til Dorthe Grabentinn, 
som flyttede virksom-
heden til Rudkøbing, 
hvor den nu viderefø-
res under navnet Bel-
levue Revision

»I forbindelse med min overta-
gelse af det tidligere Tåsinge 
Revision oprettede jeg Belle-
vue Revision og rykkede ind 
på adressen af samme navn 
her på havnen i Rudkøbing«, 
fortæller den travle indehaver 
Dorthe Grabentinn. »Jeg har 
en bredspektret erfarings-
baggrund i branchen, da jeg 

der  er en landsdækkende kæde 
af professionelle autoværk-
steder, som udfører service og 
reparation af alle bilmærker.  
Det er din garanti for at vi har 
den faglige kompetence og ud-
styr til at håndtere moderne og 
avanceret autoteknologi.

Finansiering

Vi er gerne behjælpelige med 
financiering af bilkøbet. Det 
gælder såvel købekontrakter 
som leasingaftaler til både 
private og erhvervslivet.

AUTOHJÆLPEN
Tryggelev 6 · 5932 Humle

Tlf. 62 56 11 10
Finn Tornhøj 21 61 07 31

Daniel Tornhøj 21 61 07 33

www.autohjalpen.dk
autohjalpen@mail.dk

gennem 22 år har arbejdet i 
Revisionsfirmaet Niels-Erling 
Larsen samt i Tåsinge Revi-
sion.«

Alsidige revisionsydelser

»Bellevue Revisions opgave-
felt indenfor erhvervsrevision 
spænder fra daglig bogføring 
til årsregnskaber og en hel 
masse derimellem«, smiler 
Dorthe Grabentinn. »Mange 
rutiner varetages online via et 
lille program, der efter aftale 
sætter mig i stand til at koble 
mig direkte på kundens com-
puter. Alle tråde samles ude 
hos kunden, samtidig med at 
mit tids og ressourceforbrug 
i forbindelse med transport 
minimeres. Bellevue Revision 
leverer all round revisions-
ydelser og kundekredsen, der 
også er all round, spænder 

fra solovirksomheder til store 
firmaer med flercifret million-
omsætning – frisører, automo-
bilforhandlere, vinhandlere, 
anlægsgartnere samt læger.«

Stabil kundetilvækst 

»Jeg er glad for at kunne kon-
statere, at en meget stor del 
af kunderne er fulgt med fra 
Tåsinge Revision. På bag-
grund af en stabil tilvækst af 
nye kunder ansætter jeg pr. 
15. november en administra-
tiv medarbejder til kontering, 
bogføring og telefonpasning. 
På længere sigt håber jeg at 
kunne ansætte yderligere en 
revisionsmedarbejder. I nær-
meste fremtid lancerer Belle-
vue Revision en hjemmeside 
og her vil man kunne læse 
mere om det ny revisionsfir-
mas alsidige kompetencer.«    

En succes kommer  
sjælden alene

Bellevue revision · Bellevue 5a 1th · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk
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»Vi møder samtlige kunder og 
klienter i øjenhøjde«, indle-
der indehaver og advokat (L) 
Susanne Bundgaard Møller. 
»Det faglige skal selvfølgelig 
være 100% i orden og på plads. 
Men når det er sagt, er den 
ideelle ramme om den måde, 
vi har valgt at drive advokat-
virksomhed på, en uhøjtidelig 
og rar atmosfære med højt til 
loftet.« 

Ingen mentale barrierer

»Bundgaard Advokater er et 
moderne og dynamisk advo-
katteam med et menneskeligt 
ansigt. Der skal ikke være 
nogen mental barriere mellem 
kunderne og os. Vi har mange 
kompetencer i spil, og hos os 
er der ikke så langt fra tanke 
til handling, som folk måske 
ellers har været vant til in-
denfor vores branche. Vi er et 

ægte team, hvis enkelte med-
lemmer supplerer hinanden 
rigtig godt.«

En ny advokattype

»I dag foregår det at drive ad-
vokatvirksomhed på samme 
vilkår som dem, man kender 
fra andre erhverv. Som alle 
andre erhvervsdrivende skal 
advokaten levere en vare, og 
han eller hun skal forholde sig 
til kundernes forventninger 
omkring varens kvalitative 
standard og beskaffenhed. 
Markedsvilkårene har banet 
vej for en ny advokattype. »Hr. 
landsretssagførerens« dage 
er snart talte. Jeg er selv en 
moderne og måske stadig lidt 
atypisk advokat, der kan lide 
at have en bred kontaktflade 
såvel professionelt som privat. 
Det handler både om faglig-
hed og personlighed.« 

God dialog giver de  
bedste resultater

»Bundgaard Advokater dæk-
ker bredt, ligesom vores spe-
cialer er brede. Bundgaard 
Advokater huser specialviden 

inden for en lang række juri-
diske specialer – heriblandt 
familieret, fast ejendom, er-
hvervsret og arvesager. I vo-
res løsningsmodeller afvejer 
vi altid de forskellige interes-
ser i en sag nøje. God dialog 
er udgangspunktet for de bed-
ste resultater. I stedet for at 
udsende uforståelige breve i 
juridisk kancellisprog griber 

vi gerne telefonen og tager en 
snak med kunden eller klien-
ten, så problemerne bliver løst 
hen ad vejen. Den overordne-
de guideline for vores arbejde 
er på ethvert plan at skitsere 
muligheder og finde løsninger, 
der i videst mulige omfang til-
godeser den enkelte klients in-
teresser bedst muligt«, slutter 
Susanne Bundgaard Møller.     

Advokater i øjenhøjde

Torvet 2 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 10 32
www.bundgaardadvokater.dk

Bundgaard Advokater etableredes i januar 2008 af Susanne Bundgaard Møller, der har  
otte års erfaring som selvstændig advokat. Bag etableringen lå ønsket om at skabe et moderne 

og dynamisk advokatteam med et menneskeligt ansigt.
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Bank går mod strømmen 

Store og små opgaver – kortvarige eller længerevarende – for alle typer virksomheder
udføres og varetages professionelt – med viden, indsigt og erfaring – med fokus og empati

www.sitecenter.dk/bjoernmichaelandersen E-mail: bjoernma@mail.dk

Svendborg Sparekasse · Østergade 41 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 16 70
www.svendborgsparekasse.dk · post@svendborgsparekasse.dk 

Svendborg Sparekasses Rud-
købing afdeling, vil gerne pro-
filere sig som en bank der går 
lidt mod strømmen. Modsat 
mange andre har vi udbyg-
get vores erhvervsafdeling. 
Langeland er en ø af mange 
driftige erhvervsfolk indenfor 
detail, fiskeri og håndværk, 
som vi gerne vil støtte bedst 
mulig siger Afdelingsdirek-
tør Bjarne Andersson.  For at 
styrke disse aktiviteter har vi 
udnævnt Bjarne Bay Jacobsen 
til ny erhvervskundechef.
 
Hvorfor skal kunden altid 
komme i banken når de skal 
have hjælp og rådgivning. 
Det kan ofte være et problem 
for en erhvervsfisker. Derfor 
forsøger at bevare den tætte 

kontakt med kunderne ved 
at besøge dem, når de har tid.  
Derfor scorede vi også top-
point i vores tilfredshedsun-
dersøgelse på tilgængelighed.

Nye ansigter i Rudkøbing

Vi har netop udvidet staben i 
Rudkøbing med et nyt ansigt 
nemlig Karin Vester Jensen 
som er privat kunderådgiver.
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Svendborg Synshal 
har fire medarbejdere, 
og den 1. juli blev ka-
paciteten udvidet fra 
to til tre baner. Ved 
etableringen i 2006 
husede Svendborg fire 
synshaller, mens der i 
dag kun er to. Svend-
borg Synshal er blevet 
voksen

»Siden starten i 2006 er der 
unægtelig sket mangt og me-
get«, fastslår indehaver Rene 
Larsen. »Svendborg Synshal 
etableredes på basis af min 
egen og min kompagnon Søren 
Rasmussens mangeårige erfa-
ring fra Statens Bilinspektion. 
I 2007 ansatte vi vores tidligere 
chef Mads Steffensen, som kan 
bryste sig af en referenceram-
me på ikke mindre end 27 år 
i branchen, og så kom der for 
alvor fart på udviklingen. Den 
1. juni i år ansatte vi yderligere 
en medarbejder, og den 1. juli 
udvidedes kapaciteten fra to til 
tre baner. Da vi lagde ud, var 
der fire synshaller i byen, og i 
dag er der kun os og den gamle 
Statens Bilinspektion. Svend-
borg Synshal er blevet voksen.«

Specialopgaver og  
internationalt samarbejde

»Et nyt programpunkt i Svend-

borg Synshals aktivitetspalet 
er et velfungerende samarbejde 
med Fyns Politi. Vi adskiller 
de af politiet indbragte knal-
lerter og undersøger dem for 
konstruktive ændringer, der 
sætter dem i stand til køre 
hurtigere end den tilladte mak-
simalhastighed. Dagen efter 
undersøgelsen leverer vi - efter 
at have fjernet eventuelle ulov-
lige motordele - køretøjerne til-
bage til politiet. Et andet nyere 
programpunkt er synshallens 
samarbejde med Motorkonto-
ret i Flensborg omkring Tempo 
100-godkendelse af camping-
vogne. Via en grundig under-
søgelse stadfæster vi, om en gi-
ven campingvogn er egnet til at 
køre 100 km i timen på de tyske 
motorveje.«  

Bilsyn med et smil

»Gennem 2½ år har Svendborg 
Synshals kerneydelse været dét 

og 98% af dem afvikles efter 
mindre end ti minutters ven-
tetid. På sigt er det planen, at 
vi overtager udleveringen af 
nummerplader fra SKAT. På 
baggrund af vores fremragende 
samarbejde med autobranchen, 
vil dette initiativ utvivlsomt 
også komme vores mange er-
hvervskunder til gode. Hvem 
ved – måske bliver Svendborg 
Synshal et fremtidigt mekka 
for hele den sydfynske bilbran-
che«, slutter Rene Larsen med 
et smil. 

Svendborg Synshal  
er blevet voksen

at levere bilsyn med et smil. Den 
opgave har vi klaret så godt, at 
mange kunder giver udtryk 
for, at de er glade for at komme 
her. Helt generelt føler folk ikke 
længere, at et bilsyn nærmest 
er at sammenligne med en 
rodbehandling hos tandlægen. 
Tværtimod siger mange, at de 
glæder sig til at komme, og en 
stor del af kunderne genser vi 
da også, når deres køretøj efter 
to år skal synes igen.«

Smidighed og fleksibilitet

»Svendborg Synshal har fleksi-
ble åbningstider – vi har længe 
åbent hver dag, ligesom vi har 
åbent hver lørdag. Vores nyeste 
slogan hedder »Vi syner når du 
synes«, og den smidighed der 
her gives udtryk for, er vi helt 
på omgangshøjde med – også i 
virkelighedens verden. 90% af 
bilsynene gennemføres uden 
forudgående tidsbestilling, 

Svendborg Synshal
Kuopiovej 14

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 95 00 

Mobil 40 13 65 95
mail@svendborgsynshal.dk
www.svendborgsynshal.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag

7.45-17.00
Fredag 7.45-15.00
Lørdag 8.00-13.00

Søndag lukket
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Hotel Troense kombinerer dét at 
være tæt på naturen med få mi-
nutters transporttid til Sydfyns 
hovedstad Svendborg. Alle ho-
tellets værelser er udstyret med 
eget bad/toilet, telefon og TV og 
er fordelt på 16 dobbeltværelser 
i havens hvide bungalows samt 
13 dobbelt- og 1 enkeltværelse i 
hovedbygningen – heraf nogle 
få med udsigt over vandet. Der 
er planer om en snarlig udvidel-
se af antallet af dobbeltværelser 
med 6, så hotellet opnår en ka-
pacitet på 36 værelser.  

Dejlig mad og  
storslået udsigt

»Vores hyggelige a la carte re-
staurant, byder på dejlig vel-
tilberedt mad og en storslået 
udsigt over Svendborgsund«, 
fortæller adm. direktør Claus 
Bonde. »Restauranten er en 
ideel ramme om større selska-

Pers Auto er præget 
af stor travlhed - både 
på værkstedet og i 
brugtvognsafdelingen. 
Firmaet, der flyt-
tede til nye, større og 
bedre lokaler på Mjøl-
byvej den 13. maj i år, 
har netop indviet det 
ny domicils kontor- og 
medarbejderfaciliteter 

»Pers Auto har gennem de sid-
ste 2-3 år haft vokseværk og 
været på udkig efter nye loka-
ler, så da chancen bød sig her 
på Mjølbyvej, slog vi straks til«, 
beretter indehaver Per Theo-
dorsen. »Her råder vi over 400 
m2 værksted og 100 m2 kontor- 
og medarbejderfaciliteter. Den 
administrative side af firmaet 
varetages af min kone Kirsten, 

og udover mig selv består per-
sonalet af seks dygtige og enga-
gerede medarbejdere.« 

Kvalitetsarbejde til tiden

»Vores kundekreds fordeler sig 
i størrelsesforholdet 60/40 mel-
lem private og erhvervskunder. 
Pers Auto er leveringsdygtig 
i alt indenfor service og repa-
ration af alle bilmærker. Vi er 
specialister i asiatiske mærker 
som Toyota, Honda, Nissan, 
Mazda, Hyundai og Suzuki. 
Værkstedet råder over det mest 
moderne udstyr, og medarbej-

ber som bryllupper, konfirma-
tioner, fødselsdage og diverse 
firmafester. Vi råder over en 
række selskabslokaler i størrel-
sesordenen fra 15-130 personer, 
så det er næsten kun fantasien, 
der sætter grænser, så har man 
overnatningsmuligheder i be-
kvem nærhed.« 

Fire store julelørdage

»Årets program for julefrokoster 
på Hotel Troense er allerede på 
plads og er man interesseret i at 
deltage, er det absolut ikke for 
tidligt at melde sig på banen. De 
populære julearrangementer 
kører fire lørdage startende den 
22. november frem til den 13. 
december. Arrangementerne er 
åbne – både for private selska-
ber og firmaer. Efter spisningen 
byder Esmanns Duo op til dans 
til kl. 1.00.« 

derstaben holder sig løbende 
opdateret med den nyeste vi-
den og teknik gennem kurser 
og regelmæssige uddannelses-
forløb. I autobranchen er salg, 
service og reparation en ud-
præget tillidssag, og Pers Auto 
er kendt i lokalområdet for at 
levere kvalitetsarbejde til af-
talt tid. Med 10-15 person- og 
varevogne på lager er der hele 
tiden gode tilbud for enhver 
smag i brugtvognsafdelingen. 
Ring og hør nærmere eller kig 
ind i vores nye lokaler. Alle er 
velkomne…«

Hotel Troense

Pers Auto  
          – nu med ny adresse

Hotel Troense · Strandgade 5  · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 54 12

mail@hoteltroense.dk · www.hoteltroense.dk

Pers Auto 
AutoMester
Mjølbyvej 6

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 55 56

persauto@persauto.dk
www.persauto.dk

Med en idyllisk beliggenhed på Tåsinge med direkte udsigt over Svendborgsund er  
Hotel Troense en ideel ramme om golf- og weekendophold, kurser og konferencer samt diverse 

udflugts- og festarrangementer



ERHVERV FYN

ERHVERV FYN SEPTEMBER 2008 · 17

Guldager El har en stor og 
bred funderet kundekreds 
med geografisk udspring 
omkring hovedafdelingen i 
Rudkøbing samt i Svendborg-
området. »Netop nu oplever vi 
en stabil tilvækst af kunder 
– både private, industri- og er-
hvervskunder generelt. Der-
for er vi på udkig efter en all 
round elektriker – gerne med 
erfaring fra såvel landbrug 
som industri. Vi forestiller 
os, at vedkommende er bosid-
dende i det sydfynske lokal-
område.«   

Alsidig el-projektering

»Guldager El er inddelt i en 
el-afdeling og en ingeniør dit-
to«, fortæller indehaver Peter 
Guldager. »Personligt er jeg 
uddannet både som stærk- og 
svagstrømsingeniør. Stærk-
strømsområdet omfatter bl.a. 
dimensionering af strøm-
styrke, etablering af nødan-
læg samt lysberegning, mens 
svagstrømsområdet repræsen-
terer den specifikke styring – 
eksempelvis af varme og lys. 
En anden aktivitet er projek-
tering af el-siden af store og 
små byggerier, der typemæs-
sigt rækker fra villaer over 
kontorbygninger og under-

visningsfaciliteter til de helt 
store industri- og landbrugs-
byggerier. Her er samarbejds-
partnerne primært arkitekter 
og bygningsingeniører.

Fra aircondition til  
centralstøvsugere

Guldager El har i løbet af 
det seneste år udvidet sine 
aktiviteter indenfor aircon-
dition, varmepumper samt 
genvex–anlæg betragteligt. 
På erhvervssiden er firmaet i 
gang med implementeringen 
af samtlige el, edb og telefon-
faciliteter i en stor nyopført 
kontorbygning tilhørende den 
kendte Svendborg-virksomhed 
Bukkehave A/S. Store aktivi-
teter på bolig- og privatkun-
desiden er implementering af 
komplette alarmanlæg og cen-
tralstøvsugere. 

KNX-certificeret  
ekspertise 

Guldager El har stor erfaring 
på IHC-området, og med virk-
ning fra 1. december 2008 er 
firmaet certificeret til KNX, 
som er det seneste skud på 
stammen. KNX kræver en 
høj grad af ekspertise lige 
fra planlægningsfasen til det 
færdige system står parat til 

brug. »I den forbindelse er det 
en stor styrke, at jeg er ud-
dannet ingeniør og løbende 
har sørget for at holde samt-
lige kompetencer i spil«, siger 
Peter Guldager og fortsætter: 
»KNX varetager og monitore-
rer både lys og varmestyring 
samt optimering af effektfor-
bruget. På den måde spares 
mange ressourcer, ligesom 
man sikrer et optimalt ar-
bejds- og aktivitetsmiljø – ek-
sempelvis i kontorbygninger 
og idrætshaller.« 

Bedre end de bedste 
alarmer

»KNX kan styres via internet-
tet, hvorfra man løbende kan 
aflæse og regulere sit effekt-
forbrug. KNX er også en ideel 
tyverisikring, idet man med 
et tryk på en knap kan op-
tage alle husstandens tænd/
sluk-rutiner – f.eks. over en 
14 dages periode - og afspille 
dem, når man er bortrejst. Sy-
stemet kan naturligvis opti-
meres til udelukkende at kon-
centrere optagelsen af tænd/
sluk-rutiner omkring strate-
giske og udefra synlige lyskil-
der. Se mere om det spænden-
de KNX-system ved at gå ind 
på Guldager Els hjemmeside. 

Vælg emnet KNX og følg der-
efter de angivne links. KNX 
er ganske enkelt bedre end 
den bedste alarm på marke-
det. Kontakt Guldager El for 
yderligere information.«

Guldager El i nye 
omgivelser

Den 1. juli flyttede  
Guldager El til nye lokaler 
på havnen, hvor firmaet nu 
deler adresse med Demant 
VVS. På et år er personalet 
udvidet med tre ansatte, 
så det nu omfatter tre 
svende, en voksenlærling 
samt en administrativ  
medarbejder

Guldager El - Havnegade 104 · 5900 Rudkøbing 
Mobil 20 76 23 00 · Tlf. 62 22 22 06 · peter@guldager-el.dk · www.guldager-el.dk
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Bagenkop kro er en 
moderne kro med en 
unik atmosfære og 
en varieret kulinarisk 
stil.

Vi har åbent alle ugens dage 
fra 12 til 21 og vores spisekort 
spænder fra frokostanret-
ninger, kaffe og kage til aften 
menuer hvor gæsterne frit 
kan vælge mellem buffet og 
a la carte.  Vi tilrettelægger 
endvidere helt unikke menuer 
efter kundens ønsker til større 
selskaber.
Vi har en total kapacitet på 
200 gæster fordelt på 100 
personer i en stor sal og tre 
mindre lokaler som rummer 
mellem 20 og 50 personer. Til 
kroen er tilknyttet moderne 
værelser, som giver mulighed 
for overnatning både som al-

mindelig gæst og i forbindelse 
med selskaber.
Endelig leverer vi mad ud af 
huset. Vi er kendt for god tra-
ditionel dansk mad, med spe-
cialiteter indenfor friske fisk 
landet på havnen i Bagenkop.

Traditionsrige  
julefrokoster i  
december måned

I julemåneden løber vores 
traditionelle og festlige jule-
frokostbuffet af stablen med 
efterfølgende musik og dansk. 
Datoerne er 6, 12, 13 og 19 de-
cember.
Bagenkop Kro er de ideelle 
rammer hvis firmaet eller 
familien skal have fest, så 
ring eller kik forbi og se vores 
lokaliteter, og lad os få en 
snak om hvordan vi kan gøre 
netop dit arrangement til en 
god oplevelse slutter Flem-
ming Johansen.

Bagenkop Kro · Østergade 15 · 5953 Bagenkop 
Tlf. 62 56 13 04
www.bagenkopkro.dk · bagenkopkro@gmail.com

ERHVERV FYN

Kom til fest på 
Bagenkop Kro 

FRUENLUND HAVE  
OG ANLÆG
· Græssåning med stenlægningsfræser
· Snerydning
· Gravearbejde
· Græsslåning
· Belægningsarbejde
· Hækkeklipning
· Fræsning
· Have- og anlægsarbejde
· Minigraver og -læsser
 · Salg og udlægning af 
  granitskærver og grus

Ved Ole Skytte Jørgensen
Torpevej 1 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 54 12 · 40 54 15 33
fruenlund@mail.dk
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Professionel og  
skræddersyet vagtordning
Det er ofte små ting 
som afgør hvor tyve 
slår til. En vagtordning 
er under alle om-
stændigheder en god 
forholdsregel for at 
undgå og ikke mindst, 
at mindske omfanget 
ved et tyveri eller 
indbrud, siger Rasmus 
Ørsted Jensen, indeha-
ver af  Securia Vagt.

Rasmus har rygsækken i or-
den. Han har en fortid som 
brandmand og røgdykker hos 
Falck i Svendborg og vagt 
hos Falck Securitas, G4S og 
Dansikring, inden han blev 
selvstændig.
  

For at drive vagtordning 
skal man godkendes og have 
en autorisation fra Rigspoli-
tiet som løbende skal fornys. 
Vores kerneområder er inden-
for ronderingsvagt, alarmpa-
trulje og fastvagt, med eller 

uden hund, men tilbyder i øvr-
igt det meste indenfor vagtord-
ninger ud fra kundens ønsker.
Ronderingsvagt er en god løs-
ning for mange da det har en 
præventiv virkning mod in-
dbrud og hærværk samtidig 
med at vi også fører tilsyn med 
bygninger for slukning af lys 
og andre elinstallationer.

Individuelle vagtordinger

Vi er et mindre lokalt firma 
med stort lokalkendskab i det 
fynske.  
Som vagtfirma er det vigtigt at 
kunden altid kan have tillid til 
os. Derfor er det altid de samme 
vagter som besøger kunden.  

En anden fordel, er at vi ikke 
tilbyder standard baserede 
langtidskontrakter. Vi tager 
en dialog med kunden for at 
få afdækket behovet. Herefter 
sammensætter vi en helt indi-
viduel løsning. Løsningen kan 
løbende ændres hvis behovet 
ændrer sig, og kontrakten kan 
opsiges med en måneds varsel.   
Sammen med vores vagtord-
ning er tilknyttet en tydelig 
afmærkning. Det er med til at 
give en præventiv virkning. 
Denne kan yderligere suppleres 
med elektronisk og mekaniske 
sikringer af vinduer og døre. 

Securia Vagt · Fåborgvej 52
5762 Vester Skerninge · Tlf. 40 11 99 88

www.securiavagt.dk · securiavagt@securiavagt.dk

SECURIAVAGT

Skal din vare sikkert fra A 
til B så ring efter Thomas D. 

TD-Transport er et 
veletableret trans-
portfirma med base 
på Langeland. Siden 
starten i begyndelsen 
af 2007 er det gået 
over al forventning. 
Vi råder i dag over tre 
biler, alle kassevogne 
i 4 pallers størrelsen.

Vores  styrke er firmakørsler 
og kurerkørsel, men andre 
transportopgaver finder vi 
skam også en løsning på, 
fortæller Thomas Didriksen.
Det ligger os meget på sinde, 
at vore kunder oplever os som 
et transportfirma, de trygt 
kan overlade deres transport-
er til, uanset hvad det drejer 
sig om.

Firma og kurerkørsel

Mange firmaer kan have 
fordel af at lade os udføre 
deres transporter. De behøver 
ikke længere at tænke på 
udgifter til biler, forsikringer 
og chauffører. Vi stiller med 
mand og bil hver dag, og er der 
tale om en fast aftale kan de 
endda få reklame på bilen.

Vi kommer stort set over alt, 
en af vore chauffører kører 
kurerkørsel i hele landet. De 
to andre kører fast firmakør-
sel på Sydfyn og Langeland.

Flytning og opbevaring  
af indbo

Et andet område er mindre 
flytteopgaver hovedsagelig for 
private. Har kunden brug for 
midlertidig opbevaring af sit 
flyttegods, råder vi over et 
350 m2 aflåst lagerrum.
Kort sagt, vi tilbyder alt i 
transport.

TD-Transport · Bøstrupvej 2 · 5953 Tranekær · Tlf. 29 36 41 28 · www.tdtransport.dk · thomas@td-transportfyn.dk
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Når alt andet glipper, 
står Torben Riising og 
hans specialister hos 
Langelands Elektro 
klar til at yde første-
hjælp til afbrændte 
elektromotorer

Vi er i blandt de få i landet 
som renoverer alle typer elek-
tromotorer, men stort set de 
eneste som vikler de helt små 
ankre, felter og statorer. Selv-
følgelig vikler vi også større 
AC og DC motorer om.
Meget af arbejdet er håndvik-
ling som kræver stor omhyg-
gelighed og erfaring. 
I forbindelse med en omvik-
ling skal de gamle viklinger 
først fjernes. Herefter rengø-
res stator,anker eller felt, in-
den de er klar til de nye vik-
linger.
Kundekredsen er stor og op-
gaverne varieret, fra enkelt-

styksopgaver til mindre serier 
både fra ind og udenlandske 
kunder. Det er vigtigt for os at 
være hurtige og samtidig me-
get kvalitetsbevidste, så kun-
den kan se en fordel i at få re-
pareret sin motor frem for at 
skulle ud og købe en ny, som 
ofte betyder lang ventetid, da 
en betydelig del af elektromo-
torer er specialdesignede og 
uden for standard og derfor 
ikke lagervare. Mindre stan-
dard motorer bliver oftest ud-
skiftet med nye.

På udkik efter  
kvalificeret arbejdskraft

Efter nogle år med få nyud-
dannede elektromekanikere 
er udbuddet heldigvis igen 
stigende. Vi er i øjeblikket på 
udkik efter kvalificeret ar-
bejdskraft, så hvis der ligger 
en kvalitetsbevidst og omhyg-
gelig supervikler gemt i dig, 
var det måske en ide at kon-
takte Torben Riising.
Vi forhandler elmotorer fra 

R. Frimodt Pedersen A/S og 
Brdr. Klee A/S, men kan na-
turligvis fremskaffe de fleste 
andre fabrikater. Endvidere 
forhandler vi kileremme, rem-
skiver, lejer og kul.

Landskendt vikle specialist 

Langelands 
Elektro P. Stempin ApS

Schnohrsvej 42
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 29

www.langelandselektro.dk
langelandselektro@pc.dk

All-round service

www.olsenallround.dk  

ER DU KLAR TIL VINTER?
 VI VARETAGER:
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Vi bygger grønt
– med garanti

Vi ved, at et godt resultat begynder med seriøs rådgivning.
Anlægsgartnerfirmaet 3A har gennem 25 år udført kvalitets-bevidst anlægsgartnerarbejde.

– Derfor tager vores landskabsarkitekter altid udgangspunkt i
kundens individuelle behov og rådgiver om design, udførelse,
samt pleje af alle grønne anlæg.

Anlægsgartnerfirmaet 3A råder over en stor og moderne 
maskinpark med mange specialmaskiner og vi har 
en fast stab af dygtige anlægsteknikere og faguddannede gartnere 
– din garanti for en professionel samarbejdspartner

I fællesskab når vi frem til det bedste resultat
– til aftalt tid og pris.

● 25 års erfaring med etablering  
 og pleje af grønne områder

● Et godt stykke arbejde 
 – til fasttid og pris

● Vi rådgiver – og udfører  
 1. klasses arbejde, med sans  
 for detaljer

● Vi stiller faglig kompetence og
 fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A.dk eller
telefon 62 221 205
Hvis du har spørgsmål eller vil have et 
uforpligtende møde, med en af vores havearkitekter.
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Benner & Løvendahl 
Kommunikations spe-
ciale og primære akti-
vitet er udarbejdelse 
og implementering af 
en række individuelt 
designede totalløs-
ninger på området for 
internetbaseret busi-
nesskommunikation 
og bestillingssystemer 

»Sammen med kunden finder vi 
frem til de mest optimale ram-

mer for netop hans eller hendes 
virksomheds e-handel og kom-
munikation«, fortæller Hans 
Christian Benner. »I overens-
stemmelse med kundernes in-
dividuelle målsætning og vær-
digrundlag designer vi deres 
visuelle identitet på internet-
tet. Vi leverer kort sagt person-
lige totalløsninger tilpasset den 
enkeltes behov.« 

Brugervenlighed og  
individualitet

»En webshop er ikke bare en 
webshop«, konstaterer Kim 
Løvendahl. »Undersøgelser har 
vist, at en virksomhed har ca. 
10 sekunder til at fastholde den 

besøgende og gøre vedkommen-
de til kunde. Ved hjælp af vores 
individuelle systemløsninger, 
kan kommunikationen med 
kunderne håndteres let og bru-
gervenligt. Markedsføring via 
søgeoptimering er en hastigt 
voksende aktivitet. Den tekni-
ske side af sagen er implemen-
teret i alle vores løsninger. Som 
supplement hertil kan vi tilbyde 
en række webmasterværktøjer 
til målretning af den strategi-
ske søgning. Andre populære 
produkter er diverse admini-
strationsløsninger med daglige 
produktionslister, pakke- og 
kørelister. Systemerne inklude-
rer ordrestyring, genbestilling, 

salgsrapporter, momsopgørel-
ser og fakturahåndtering.« 

Fremtidens integrerede 
medieløsninger

»Et sikkert bud på fremtiden 
er, at den kommer til at byde på 
en øget integrering af mobile 
og stationære medieløsninger i 
forhold til mailsystemer, kalen-
derløsninger m.m.«, afrunder 
Hans Christian Benner. »Vi er 
på forkant med udviklingen 
med hensyn til at få de mobile 
og stationære medier til at spil-
le sammen og gå op i en højere 
enhed. Tjek hjemmesiden, ring 
og hør nærmere…« 

Individuelle 
businessløsninger

Benner & Løvendahl Kommunikation
Kirkestræde 11 a  |  5700 Svendborg  |  Tlf. 5189 7306  |   www.blkom.dk
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»Siden starten for otte år siden, 
har Svendborg Vinduer befun-
det sig i en stabil vækstposition 
med konstant stigende efter-
spørgsel«, fortæller indehaver 
Lars Jensen. »Det er i store 
træk den glædelige baggrund 
for, at vi har valgt at rykke 
vores hovedkvarter fra Tved 
til nogle større og langt mere 
udviklingsegnede lokaler i et af 
Svendborgs dynamiske indu-
striområder«, 

Øget lokal  
opmærksomhed

»Svendborg Vinduers kunde-
kreds kommer fra hele landet 
– dog med solidt udgangspunkt 
i det sydfynske. Markedsførin-
gen foregår primært via lokale 
medier samt gennem diverse 
bolig og byggemesser. Vores 
egenproduktion og salg er kon-
centreret omkring kvalitets-
vinduer i plastik, mens søster-
selskabet Net2vinduer sælger 
træ og træ/alu-vinduer samt 
plast – primært via internettet. 
Vi ser store udviklingsmulighe-
der på Sydfyn«, siger Lars Jen-
sen. »Svendborg Vinduer har 
udvidet kapaciteten betydeligt, 
og vi satser på, at den øgede 
synliggørelse vi har opnået 
gennem flytningen, generelt vil 
øge den lokale opmærksomhed 
omkring virksomheden.«    

Alt under et tag

»Vores nye domicil på Eng-
landsvej er på ca. 1900 m2, og 
det er næsten en femdobling af 
arealet i forhold til det gamle 
domicil i Tved på 420 m2. Pro-
duktion, lager, salg, admini-
stration og udstilling er samlet 
under et tag. Vi er parate til at 
tage nye udfordringer op, og i 
løbet af efteråret lægger vi sid-

ste hånd på en udstillingssekti-
on på 300 m2. I dette showroom 
vil vi præsentere et bredt ud-
valg af Svendborg Vinduers og 
søsterselskabet Net2vinduers 
attraktive kvalitetsprodukter.«   

Dobbelt lås og indvendig 
glasliste 

»P.t. er der stor opmærksom-
hed omkring sikkerhed og ind-
brudsforebyggende foranstalt-
ninger. I tråd hermed er en af 
Svendborg Vinduers nyeste ak-
tiviteter produktion af special-
konstruerede døre med dobbelt 
sikkerhedslås. I den forbindelse 
er det også værd at lægge mær-
ke til, at det for samtlige opluk-
kelige vinduer og døre i vores 
sortiment gælder, at den liste 
der fastholder vinduesglasset 
er placeret på den indvendige 
side af ruden og dermed ikke er 
tilgængelig udefra.«

Lyse fremtidsudsigter

»Svendborg Vinduers medar-
bejderstab er på fem ansatte og 
virksomheden har netop inve-
steret i en række nyudviklede 
bearbejdningsmaskiner, der 
tilsammen har en kæmpe ka-
pacitet i forhold til den tidligere 
maskinpark. For mig person-
ligt har den øgede efterspørgsel 
først og fremmest betydet, at 
jeg har måttet gå fra at være 
indehaver og produktionsmed-
arbejder til i dag udelukkende 
at varetage ledelse og salg«, 
smiler Lars Jensen. »Svend-
borg Vinduer er i år blevet ud-
nævnt til Gazelle-virksomhed 
af Børsens Nyhedsmagasin, og 
der er ingen tvivl om, at vi også 
fremover kan forvente en pænt 
øget vækst. Svendborg Vinduer 
ser lyst på fremtiden…« 

Svendborg Vinduer
Englandsvej 8

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 06 71

lje@svendborgvinduer.dk
www.svendborgvinduer.dk

www.net2vinduer.dk

Gazelle-virksomheden Svendborg Vinduer flyttede i foråret 
2008 sammen med søstervirksomheden net2vinduer fra Tved 
til et nyopført domicil på Englandsvej i Svendborg. I løbet af 

efteråret åbner virksomhederne nyt fælles showroom
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»Bortset fra sundhed, grøn 
bølge og medarbejderpleje var 
den udløsende faktor med hen-
syn til for alvor at få gang i for-
retningen den kendsgerning, 
at Stines Gårdbutik på Thurø 
midt i 2007 stoppede for leve-
ring af frugtkurve«, siger ABC 
Frugts stifter og indehaver 
Thomas Højlund-Hansen. 

Et unikt koncept

»Mit firma THH Shipping var 
blandt Stines trofaste kunder«, 
fortsætter Thomas Højlund-
Hansen. »Har man én gang 
oplevet den umiddelbare be-
gejstring, der breder sig i hele 
virksomheden over at få frisk 
frugt leveret, er man klar 
over, at dette er noget unikt. 
Frugt er sundt, frugt skaber 
overskud, og folk bliver glade. 
Det medvirker ganske enkelt 
til på dagligt plan at danne 
basis for skabelsen af en win/

win-situation for alle, og det 
synes jeg, mange flere skal 
have chancen for at opleve. An 
apple a day keeps the doctor 
away. På den baggrund etable-
rede jeg i juli 2007 ABC Frugt 
sammen med den tidligere 
gårdbutiksejer Stine Winther 
og min barndomskammerat 
Lars Pedersen. Efter at have 
hjulpet ABC Frugt godt i gang 
har Lars dog fundet nye job-
mæssige græsgange. 

Gårdbutikkens tidligere chauf-
før Kurt Findsen fulgte også 
med over i ABC Frugt, og i dag 
står han sammen med Torben 
Hoffmann for den daglige le-
delse af firmaet, der tæller tre 
medarbejdere – Inge Kruuse, 
Michael Chetronoch og Ole 
Havregaard Nielsen. Stine og 
jeg holder os i baggrunden og 
bliver mest brugt til sparring 
med Kurt og Torben i forbin-
delse med vores ugentlige mø-
der omkring strategi og vide-
reudvikling af virksomhedens 
forskellige koncepter.

Frugtkurve efter ønske 
og behov

»ABC Frugts primære specia-
ler er sammensætning og di-

stribution af frugtkurve i alle 
størrelser«, fortæller produkti-
onschef Kurt Findsen. »Deres 
størrelse og indhold samt leve-
rancernes hyppighed afstem-
mes 100 % efter kundernes 
individuelle ønsker og behov. 
Vi kører ud hver dag fra kl. 7 
om morgenen og leverer frisk 
frugt til firmaer i alle størrel-
ser – fra soloforetagender over 
små og mellemstore firmaer 
til helt store virksomheder. 
Blandt kunderne er Svendborg 
Elforsyning, Svane Køkkenet, 
Svendborg Vandforsyning, 
Bukkehave og SBS. Derudover 
servicerer vi en lang række 
private kunder, til hvem vi 
typisk leverer frisk frugt en 
til to gange om ugen. Kunde-
kredsen fordeler sig over hele 
Svendborg Kommune. På det 
seneste er vi begyndt at se på 
nye distributionsområder uden 

Inspirationen bag 

etableringen af ABC 

Frugt har blandt andet 

afsæt i tidstypiske  

begreber som sund-

hed, grøn bølge og 

medarbejderpleje. 

Efter cirka et års drift 

beskæftiger virksom-

heden fem personer 

og har fornuftige tal 

på bundlinjen

Teamet fra ABC Frugt Livsstilsmesse på Valdemar Slot 2008
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for kommunen, dette kræver 
blot at vi får fat i ca. 10 kunder 
i samme område for at det er 
rentabelt at starte op.«

Prøv en frugtkurv

»Interesserede virksomhe-
der er meget velkomne til at 
kontakte mig med henblik på 
at prøve en ABC frugtkurv«, 
siger salgschef Torben Hoff-
mann. »Frugten leveres i de-
korative pilefletkurve foret 
med limefarvet silkepapir. 
En frugtkurv fra ABC pynter 
overalt i virksomheden – ikke 
mindst på receptionsskranker 
og kantineborde. Indholdet 
sammensættes efter kundens 
direktiver. En ABC frugtkurv 
optræder i forskellige størrel-
sesmæssige standarder inde-
holdende fra 15 stykker frugt 
og opefter. De fleste kunder 
foretrækker at bestille og købe 
frugten i samlede enheder - 
f.eks. på 50 stykker frugt – som 
så kan fordeles i kurve efter 
behag. Al vores frugt indkøbes 
så vidt muligt hos frugtavlere i 
det sydfynske lokalområde.« 

Ud med sukker og ind 
med frugt

»Folk har generelt fået øjne-

ne op for den livskvalitet og 
sundhed, der findes i frugt«, 
fortsætter Torben Hoffmann. 
»Udover virksomheds- og 
privatkunder betjener ABC 
Frugt en række skoler i Svend-
borg Kommune. Et barns 
gennemsnitlige frugtforbrug 
repræsenterer en beskeden 
udgift på cirka 18 kroner om 
ugen. I ABC Frugt fremmer 
vi gerne en gennemgribende 
samfundsmæssig holdnings 
og vanebearbejdelse til be-
grænsning af børns indtag af 
slik, sukkerholdig sodavand 
og fastfood til fordel for frugt 
i rigelig mængde. Frugt er et 
fint mellemmåltid, der giver 
ny energi, når man har brug 
for den, hvad enten klokken er 
10 eller 14.« 

»Jeg bliver modtaget med 
massevis af positiv feedback 
fra kunderne i forbindelse 

med leveringen, supplerer 
Kurt Findsen. »Der er ingen 
tvivl om, at frugt er lækker 
og velsmagende, og regelmæs-
sig indtagelse fremmer såvel 
børns som voksnes almene 
velbefindende. Kendskabet 
til ABC Frugt er først og 
fremmest blevet udbredt via 
mund-til-øre-metoden, og det 
er vi meget stolte af.« 

Forarbejdede grøntsager

»En vigtig sideaktivitet til 
frugtkurvene er levering af 
skrællede og skivede kartof-
ler samt alle slags skrællede 
eller snittede grøntsager og 
salat«, fortsætter Kurt Find-
sen. »ABC Frugts salatsnitter 
og kartoffelskrællemaskine 
har kapacitet til forarbejdelse 
af alle slags kål, løg, porrer, 
champignons, agurker, gule-
rødder og meget mere. Vi er 
også leveringsdygtige i fær-

ABC frugt & grønt 
Frederiksø 14 a 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 19 12 

mail@abcfrugt.com
www.abcfrugt.com

Frugtkurv XXX Kurt Findsen

digblandede salater efter kun-
dens ønske. Efter forarbejd-
ning vakuumpakkes varerne 
og videredistribueres i poser 
på 1-3 kg.«

Vækst over al forventning

»I ABC Frugts korte levetid 
har vi hen ad vejen sat os 
nogle delmål, som til fulde er 
blevet indfriet med hensyn 
til vækst«, afrunder Thomas 
Højlund-Hansen. »Men hvor 
vi på grund af stigende priser 
på frugt og grønt har måttet 
kæmpe bravt for at få bund-
linje med sort, er det efter 
godt og vel et års drift begyndt 
at se fornuftig ud. Vi har fået 
balance i tingene, og det be-
tyder, at vi kan vende blikket 
udad og fokusere endnu mere 
på vækst, efter at de indre lin-
jer omkring firmaets struktur 
er faldet på plads. I dag har 
vi opbygget en bredt funderet 
kundekreds med mange gode 
og stabile kunder. Lige nu op-
lever vi en tilvækst på mellem 
fem og ti nye kunder om ugen, 
så vi ser utroligt optimistisk 
på fremtiden.« 
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Campingpladsens nye 
værtspar har taget 
initiativ til en gennem-
gribende renovering 
af alle faciliteter. Det 
er planen at skabe en 
hyggelig atmosfære 
– bl.a. gennem flere 
aktiviteter for børn og 
installation af en helt 
ny swimmingpool

Via et besøg hos sin ven Per 
Brandt, der ejer Tåsinge Cam-
ping, blev Lasse Burrack Juul 
opmærksom på muligheden for 
at overtage LBJ Langelands 
Camping & Motel. Nu glæder 
han sig til sammen med ko-
nen Jeannie at føre den lige nu 

noget forfaldne campingplads 
ind i en ny tidsalder. 

Skov, strand og by

»Beliggenheden er bare fan-
tastisk. Vi nyder i lige så høj 
grad som gæsterne de natur-
skønne omgivelser med skov 
og strand, og så ligger Rudkø-
bing jo lige om hjørnet. Stedet 
er fyldt med muligheder. Lige 
nu står vi midt i en totalreno-
vering, hvor alle faciliteter får 
den store tur. Vi regner med, 
at hele pladsen står nyrenove-
ret og klar til sommersæsonen 
2009-10.« 

Fra familiefester til  
kursusvirksomhed

»Udover campingaktiviteterne 
har vi en bred vifte af andre 
tilbud. De baserer sig blandt 
andet på et selskabslokale med 
plads til 150 personer samt en 

topmoderne lejrskole med faci-
liteter til 77 overnattende gæ-
ster. Lægger man dertil cam-
pingpladsens 18 hytter, hvis 
kapacitet spænder fra 2-8 per-
soner, er der plads til mange 
flere. Lejrskolen bruges bl.a. 
af universiteterne i Odense og 
Roskilde til de årlige rusture. 
I 2009 er LBJ Langelands 
Camping & Motel vært for EM 
i lystfiskeri. Arrangører og del-
tagere bor hos os og benytter 
vores faciliteter i forbindelse 
med arrangementets officielle 
festmiddage, præmieoverræk-
kelser og så videre. Mange 
virksomhedskunder har meldt 
sig på banen, og vi har book-
ninger i kalenderen helt frem 
til 2012. LBJ Langelands 
Camping & Motel kan det hele 
– fra familie- og firmafester til 
alle former for kursusvirksom-
hed. Ring og hør nærmere.«
 

Nye tider på LBJ Langelands 
Camping & Motel

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

Michael S. Dahlmann · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg
md.diamant@yahoo.dk · www.md-diamantboring.dk

Tlf. 24 481 481

Orden i regnskabet giver økonomisk tryghed  
og mere tid til dig selv. Bogføring af alle regnskaber 
samt konsulentsparring.

Dunhammervænget 35·  5250 Odense SV
www.jvregnskab.dk·  jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 20 83 61 81 

STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

Ringvej 10 · 5853 Ørbæk 
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41 

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

LBJ Langelands 
Camping & Motel

Spodsbjergvej 277 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 50 10 92  

Mobil: 20 24 00 94
amg.e55@hotmail.com 

www.langelandscamping.dk

Forhandler af:

www.moduldata.dk 
email@moduldata.dk

64 83 10 66

IT-løsninger indenfor:

ModulData - din lokale IT-partner…
Farsbøllevej 22 · 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 10 66 · Fax. 64 83 10 99
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Benner & Løvendahl Kommunikation
Kirkestræde 11 a  |  5700 Svendborg  |  Tlf. 5189 7306  |   www.blkom.dk

Vi kører din virksomhed i front på internettet

> Markedsføring på internettet
>  Internet programmering
> Webshop med handel og ordrestyring
>  Integrering af mobile og stationære IT-systemer
>  Hjemmeside design og layout
> Brugervenlig CMS
> Iværksætterpakker
> GRATIS eftersyn af dine Internet løsninger.

Øje for Business to 
Business IT løsninger

forhandler nu også

 VI FORHANDLER:
 Træpilleovne

 
 
 Træpiller

 VI VARETAGER:

 ligeholdelse af din bolig
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Virksomheden grund-
lagdes i 1966 som 
Knud Sørensen Land-
brugsmaskiner og 
har siden 1968 været 
drevet fra Nørrebro 207 
i Rudkøbing. I 1998 
fusionerede virksom-
heden med Heden Ma-
skinforretning A/S og 
fik sit nuværende navn 

»Langelands Maskinforret-
nings hovedagentur er AGCO, 
som ejer vores primære pro-
dukter FENDT og Massey 
Ferguson«, fortæller salgskon-
sulent Robert Uhrenholdt, der 
varetager funktionerne salg, 
markedsføring og repræsen-

Det kendte kursus og 
konferencecenter har 
netop opført 24 nye 
hotelværelser og 16 
ferielejligheder. Man 
håber i løbet af et 
par år at få tilladelse 
til at gennemføre en 
større renovering og 
udbygning, som øger 
hotellets kapacitet 
yderligere

»Foreløbig har kommunalbe-
styrelsen kun ytret sig posi-
tivt i forhold til ideen«, fortæl-
ler indehaver Jane Pedersen. 

tation. I tæt samarbejde med 
værkfører Keld Mikkelsen og 
lagerchef Anisette Hansen 
styrer han maskinforretnin-
gen, der med sine 18 ansatte 
er Hedens afdeling på Lange-
land. »Vores tætte tilknytning 
til det fynske moderfirma 
sikrer optimale indkøbsbetin-
gelser og giver adgang til et 
stort serviceapparat, der bl.a. 
omfatter et af landets største 
reservedelslagre. Langelands 
Maskinforretnings sortiment 
matcher ethvert formål og be-
hov – lige fra kæmpestore bal-
lepressere og mejetærskere til 
traktorer i alle størrelser og 
udformninger.«

Vi følger det moderne 
landbrug

»Langelands Maskinforret-
nings store veletablerede kun-
dekreds, hvor landbruget og 

»Den planlagte renovering og 
udbygning vil bl.a. betyde, at 
vi kommer til at råde over to 
store konferencerum på hver 
200 m2 plus diverse gruppe-
rum og andre faciliteter. Vi 
håber at kunne påbegynde 
byggeriet i efteråret 2009, 
så det står færdigt i foråret 
2010.« 

Speciale i kurser og  
konferencer

Rudkøbing Skudehavn grund-
lagdes den april 1989 og råder 
over 64 enkelt og dobbelt-
værelser samt 90 yderligere 
sengepladser i Danland-regi. 
»Blandt vores specialer er sel-
skaber på op til 150 mennesker 
samt kurser og konferencer af 
enhver art og varighed«, siger 

kommunerne er stærkt re-
præsenteret, inkluderer Ærø, 
Tåsinge og Sydfyn. Via inter-
nettet dækker salget af brugte 
maskiner hele Danmark samt 
nabolande som Norge og Tysk-
land. I gennemsnit har vi altid 
omkring 100 brugte maskiner 
på lager, hvoraf de fleste figu-
rerer på internettet med foto 
og pris. Vi følger det moderne 
landbrugs strukturudvikling, 
der har affødt et behov for store 
teknisk avancerede maskiner. 
Elektroniske testere og bær-
bare pc’er er naturlige arbejds-
redskaber for vores dygtige me-
kanikere og montører. På sigt 
er det planen at intensivere 
indsatsen på have/park-områ-
det, hvorfra vi oplever stigende 
efterspørgsel. Langelands Ma-
skinforretnings stærke tilbud 
matcher ethvert behov.« 

Jane Pedersen. »Vi er meget 
fleksible og lytter til kunder-
nes ønsker. Rent teknisk rå-
der vi over alle av-faciliteter, 
og i kraft af vores mangeårige 
erfaring og engagement kan 
vi også imødekomme specielle 
ønsker – f.eks. om aktiviteter, 
der bringer kursusdeltagerne 
ud af huset som sejlture eller 
orienteringsløb.« 

Julefrokostsæsonen lige 
om hjørnet

Hotellet er året rundt ramme 
om en lang række aktivite-
ter som weekendophold, mi-
niferier samt diverse fest og 
selskabsarrangementer i pri-
vat og erhvervsmæssigt regi. 
Grupperejser af 1-5 dages 
varighed med indbygget halv-

pension er en aktivitet i ha-
stig vækst. »Selvom man ikke 
kan se det på vejret, er julesæ-
sonen lige om hjørnet«, smi-
ler Jane Pedersen. De første 
weekender i december afhol-
der vi traditionen tro en serie 
hyggelige julefrokostarrange-
menter med op til 150 gæster. 
Arrangementerne er åbne for 
alle, og det er ikke spor for tid-
ligt at bestille plads...«

Langelands 
Maskinforretning

Rudkøbing Skudehavn

Langelands 
Maskinforretning

Nørrebro 207
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 18 09

salg@heden-langeland.dk
www.heden-fyn.dk

Hotel Rudkøbing Skudehavn · Havnegade 21 · Tlf. 62 51 46 00 · info@rudkobingskudehavn.dk · www.rudkobingskudehavn.dk



Olie- & gasfyr

Spar 25 % på 
varmeregningen!

Gammelt anlæg:
Ældre gasfyret kedelunit med forbrug på 
2.500 m3 naturgas.

Udgift inkl. el-forbrug: 22.000,- kr.

Nyt anlæg:
Milton SmartLine HR 24 med forbrug på 
2.105 m3 naturgas.
Udgift inkl. el-forbrug: 15.840,- kr.
Besparelse: 6.160,- kr. årligt

Milton tilbyder naturgasfyr med økonomi-
ske fordele – det giver tryghed omkring 
varmeøkonomien.
Med Milton SmartLine kondenserende gaskedler 
får du økonomisk og miljørigtig opvarmning med 
naturgas. Kombineret med vores enkle og præcise 
styring af varmeanlægget, betyder det ofte en be-
sparelse på 25 % på din årlige varmeregning.

Problemfri varme og 15 års garanti
Milton SmartLine er en moderne kondenserende 
gaskedel, der naturligvis har energimærke A. Den 
arbejder lydsvagt, og den elektroniske styring 
sørger selv for at tilpasse varmen efter dit behov. 
Milton SmartLine er udviklet med henblik på at 
sikre dig mange års effektiv og problemfri drift. 
Ud over 2 års garanti på alle dele får du 15 års 
garanti på varmeveksleren*.

AEnergimærke

Spar over 5.000,- kr. på varmeregningen
Vi har via Gaspro On-line regnet på, hvad en 
typisk dansk familie på 4 kan få ud af at skifte til 
en Milton kondenserende gaskedel.

Du opnår ligeledes besparelser, når du skifter et 
ældre oliefyr til en ny, moderne kondenserende 
gaskedel.

Udregn din besparelse på www.miltongas.dk eller kontakt



ERHVERV FYN

30 · ERHVERV FYN SEPTEMBER 2008

 

DANSK KONTOR CENTER

SPS-2000
SPS-2000 er optimalt til den der ønsker et pladsbesparende 
kassesystem uden at skulle gå på kompromis med funktionalitet 
og brugervenlighed

Hardware
Den integrerede 12,4” TFT-Touchskærm med en opløsning på 
1024 x 768 punkter er baggrundsbelyst og vippebar, derfor er 
den let at indstille til optimal læsbarhed fra alle vinkler.

Betjening
Betjening af terminalen er meget let, nye medarbejdere oplæ-
res hurtigt og selv komplicerede indtastninger bliver simple, da 
den store skærm giver et godt overblik.

SPS-2000 MED 12,4” TFT TOUCHSKÆRMMM

æ

åå 
r erer 

e 
alitet 

åå KUN..

16.995,- 
 excl. moms

KUN 10 stk.

ejdere oplæ
ndtastninger bliver simple, 
verblik.

æ-
da 

 Udskriver med 20 sider  
fuldfarve og s/h i minuttet.
 Elektronisk sortering, duplex  
og dokumentfremfører.

 60 GB harddisk. Standard PCL 5C/6 og  

Ekstraudstyr:

NYHED
 

Til de 10 første

1 stk. gratis Ineo 162F

LEJE

399,- 
pr. mdr.

SPAR 3.000,-

INEO+ 203
20 sider FULDFARVE print pr. minut

Dansk Kontor Center

Multimaskine: Kopi, print, fax & farvescan

Til d
minuutt

LEJE KUN..

  795,- 
Excl. moms

JUBI-TILBUD

WWW.DANSKKONTORCENTER.DK
Se flere JUBI-TILBUD på 

samt et kæmpe brugtmarked!
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Den 1. februar 2008 
blev autoriseret klo-
akmester Christian 
Ågård og kloakmester 
Peder Nielsen ansat 
i Jørgens Entrepre-
nørservice. Det med-
førte en udvidelse af 
firmaets kapacitet 
med hele paletten af 
kloakeringsopgaver 
– fra nyetablering til 
service og reparation.
»En stor aktivitet på kloakom-
rådet er kloakering i det åbne 
land via etablering af nedsiv-
nings- og minirensningsanlæg«, 
fortæller indehaver Jørgen Skov 
Mortensen. »Vi udfører også alle 
former for ledningsarbejde og er 
leveringsdygtige i kloak-tv. Fejl-
finding og udbedring af skader 
– herunder forsikringsskader 

– arbejder vi meget med. Bred-
den i opgaveløsningen gør, at vi 
appellerer til en meget varieret 
gruppe af private, landbrugs- og 
erhvervskunder - både i land og 
byområder.«    

Indkørsler, terrasser  
og fibernet

»Jeg startede firmaet i marts 

2004, og faktisk har der været 
fuld knald på siden«, smiler Jør-
gen Skov Mortensen. »Det faste 
personale er vokset med opgave-
mængden og består udover mig 
selv af Kurt Andersen og Peder 
Nielsen. På entreprenørsiden 
udfører vi alle slags opgaver. In-
tet er for stort og intet for småt. 
Som noget nyt har vi indledt et 

samarbejde med et lokalt bro-
læggerfirma omkring etablering 
af indkørsler og terrasser. Vi ud-
fører også mange udgravninger 
ved etablering af gulvvarme, 
ligesom nedgravning af fibernet 
til private husstande er en hyp-
pigt efterspurgt aktivitet. Vores 
alsidige maskinpark omfatter 
traktorer og gravemaskiner i 
alle størrelser samt stampere, 
fejemaskiner, havetraktorer og 
tilhørende vogne. Hertil kom-
mer håndværktøj som motor-
save, brændekløvere og fræsere.  
Jørgens Entreprenørservice 
dækker enhver opgavetype.«

Vi kan det hele  
– fra stort til småt

Odensevej 8A - 5700 Svendborg
Tlf. 6221 4488
www.fomo.dk - fomo@fomo.dk

Kaskoforsikring med friskader og glasforsikring. Årlig pris for 
bil mellem 1000-1199 kg ved 5 års skadefri kørsel i egen bil.

Selvrisiko kun kr. 500,-

BILFORSIKRING
4000.-

Ring efter 

brochure

Jørgens Entreprenørservice
Jørgen Skov Mortensen

Vårøvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 54 24 80

Mobil 21 64 93 68
ljhartmann@yahoo.dk

Vi tilbyder:
Privat slagtning · Grill · Mad ud af huset · Storkøb

Skal der holdes fest så kom og få et tilbud 
Vi giver gerne råd og vejledning 

Intet er for småt og intet er for stort
Din kød leverandør i det sydfynske

Se vores fordelagtige priser på vores hjemmeside

Slagtermester John F. Nielsen
Teglværksvej 89 · 5884 Gudme

Tlf. 62 25 10 81 · 21 64 84 81
johnf@nielsen.mail.dk

www.gudmeprivatslagteri.dk
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Firmaet startedes i 2005 af Jan Rasmussen, der er klejnsmed  
og automatikmekaniker med speciale i el, hydraulik og pneuma-
tik samt PLC-styring og programmering. En ny aktivitet er salg og 
montage af swimmingpools og teknikrum

”Med virkning fra januar 2009 forventer jeg i forbindelse med et generationsskifte at 
kunne overtage et etableret firma, som sælger swimmingpools og diverse udstyr i form af 
pumper, filtre osv.”, fortæller indehaver Jan Rasmussen. ”Et andet voksende speciale er 
salg og montering af svensk producerede flydebroer med tilhørende ramper i aluminium, 
som jeg selv producerer. Kunder til flydebroerne er bl.a. fiskesøer, sejlsportsklubber og 
lystbådehavne.” 

Alt forefaldende arbejde

”Som udgangspunkt udfører JR Montage alt forefaldende arbejde, smiler Jan Rasmus-
sen. ”Fra tid til anden løser jeg projektopgaver i udlandet – primært i EU. I kraft af mine 
faglige specialer har jeg stor erfaring med løsning af specialopgaver omkring flytning 
af emner. Eksempelvis arbejder jeg rutineret med enhver form for transportører, hvad 
enten de er rullebane-, lamel eller kædebaserede.” 

Service til fødevareindustrien

”Omkring montage, maskinopbygning og el-tavler er en god samarbejdspartner min 
gamle arbejdsplads DANPAK, hvor jeg fra 1991-2005 var montør og montageleder. DAN-
PAK producerer palleteringsmaskiner og robotter. JR Montages kundekreds er i vid ud-
strækning industri- og fødevarevirksomheder som mejerier, slagterier og brødfabrikker. 
Min håndværkerbil kører over det meste af Fyn og Jylland med alt det nødvendige grej 
ombord. Ring og hør nærmere…” 

JR Montage

JR Montage
Teglværksvej 62

5884 Gudme
Mobil: 22 37 28 23

jrgudme@hotmail.com
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Glarmesteren i Svend-
borg midtby står for 
kvalitet og individu-
elle løsningsmodeller. 
Medarbejderstaben, 
hvis dygtighed og 
faglige engagement 
sikrer kunderne opti-
mal service, ønskes i 
nærmeste fremtid sup-
pleret med en lærling   
 
»Et af vores store specialer er 
det, der på godt dansk hedder 
custom made frames«, smiler 
indehaver Johnny Olsen. »Det 
er specialfremstillede ram-
mer, glas og passepartouts 
efter den enkelte kundes indi-
viduelle behov. Vi indrammer 
alt – fra malerier, grafik, pla-
kater og lp-plader til diverse 
objekter – T-shirts fra festiva-

Den første renovering af 
butikken gjaldt el-systemet 
og fandt sted i forbindelse 
med Ronni Gammelgaards 
overtagelse i 2006. Nu reno-
verer Superspar igen – den-
ne gang gælder det en total 
udskiftning af butikkens 
køle- og frysefaciliteter

»Jeg startede den 1. juni 2006, 
og faktisk er omsætningen kun 
gået fremad siden«, smiler in-
dehaver Ronni Gammelgaard. 
»Gennem de senere år har der 
været en meget positiv udvik-
ling af lokalområdet omkring 
Wandallsvej med mange nye 
boliger under opførelse. Det 
giver flere kunder, og det kan 
vi mærke. Udover en øget om-

ler eller sportsbegivenheder. 
På rammeområdet råder vi 
over mere end 600 løsnings-
modeller, og dertil kommer di-
verse kombinationsløsninger 
med passepartouts.«

Førsteklasses service  
og vejledning

»Når det gælder nye tiltag på 
indramningsfronten hentes 

inspirationen bl.a. på verdens 
største ramme-messe i Bolog-
na. En ny populær glastype er 
uv-beskyttende og antirefleks-
behandlede »museumsglas«, 
og en serviceydelse, der er lige 
på trapperne her i butikken, 
er digital prøveindramning af 
kundernes billeder. Vi er spe-
cialister indenfor dette niche-
område og yder vores kunder 

sætning medfører den positive 
udvikling større opbevarings-
mæssige kapacitetskrav, og 
det er en af de vigtigste grunde 
til, at vi har valgt at udskifte 
køle og frysefaciliteterne. Vores 
kunder fortjener den bedste 
kvalitet og masser af den.«  

Populær vareudbringning

»Superspar på Wandallsvej har 
en stor og bredt sammensat fast 
kundekreds. Udover et stort 
antal private kunder omfatter 
den en række skoler og uddan-
nelsesinstitutioner – heriblandt 
Vestre, Nordre og Østre Skole 
samt Hømark og SIMAC sko-
lerne. Desuden servicerer vi en 
række institutioner, plejehjem 
og virksomheder. Et populært 

førsteklasses service og vej-
ledning.« 

Man kan lave alt i glas  

»Produktion og montering af 
unikt designede specialløs-
ninger – bl.a. til bademiljøer – 
er også en stor aktivitet. Her 
hentes inspirationen bl.a. på 
den internationale glasmesse 
i Düsseldorf. På værkstedet 
bearbejder og sliber vi glas-
set – borer huller og limer det 
sammen til smukt og unikt 
interiør – døre, spejle, hylder, 
montrer samt hele vægge og 
lofter. Et efterspurgt speciale 
er sandblæste mønstre i ruder 
og døre. Det er en gammel tra-
dition, der netop nu oplever en 
stærk renæssance og herved 
får et moderne brush up. Glas 
er et fleksibelt materiale med 
uendelige muligheder. Alt kan 
laves i glas. Kig ind i butik-
ken, se vores værksted – alle 
er velkomne.«   

speciale er vareudbringning 
til ældre medborgere, skoler 
og virksomheder. Vores varebil 
kører både i Svendborg by og på 
Tåsinge.«  

Et lokalt indkøbssted

»Set gennem min optik er for-
retningen først og fremmest et 
lokalt indkøbssted, men samti-
dig stiller vi alle SPAR-kædens 
stordriftsfordele i form af at-
traktive tilbud til rådighed for 
vores kunder. Superspar på 
Wandallsvej sætter stor pris på 
det lokale islæt, og derfor satser 
vi kraftigt på også i fremtiden 
at kunne oppebære en stor lo-
kal markedsandel. Vi kender 
kunderne, og de kender os.« 
  

Glarmester Stender

Superspar på Wandallsvej 
renoverer

Glarmester Stender ved Johnny Olsen
Lundevej 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 16 31 

jo@glarmester-stender.dk · www.glarmester-stender.dk

Tlf. 62 22 07 71
wandalsvej.svendborg@spar.dk
www.spar.dk
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Nørhavegaard er 
kendt for sit unikke 
cateringkoncept, der 
fokuserer på gode 
smagsoplevelser og 
for salg af økologisk 
producerede varer. 
Den populære gårdbu-
tik på Langeland fik 
den 1. juli følgeskab 
af en lignende butik 
på Thurø

Vinspecialisten er 
et landsdækkende 
netværk af selvstæn-
dige vinhandlere. 
Anne Lasthein, som 
pr. 1. september i år 
overtog butikken i 
Kors gade, driver side-
løbende en anden af 
gadens delikatesse-
forretninger – nemlig 
Oste specialisten

»Et af Nørhavegaards pri-
mære specialer er catering i 
forbindelse med store selska-
ber fra 35 til flere hundrede 
kuverter«, fortæller indehaver 
Mette Holme. »Kundekredsen 
er bredt sammensat, og dens 
tyngdepunkt veksler i løbet af 
sæsonen mellem store private 
fester og firmafester i alle af-
skygninger. Det unikke ved 
vores cateringkoncept er, at al 
mad laves fra bunden ude hos 
kunden. Nørhavegaards reper-
toire omfatter det hele – fra for-

”Begge mine forretninger har 
fokus på lækkerier og gode 
smagsoplevelser”, fortæller in-
dehaver Anne Lasthein. ”Vi 
sælger kvalitet og er gode til at 
fokusere på helheden. På den 
baggrund kan vi tilbyde vores 
kunder optimal rådgivning om 
gode kombinationsmuligheder 
– f.eks. af vine og oste.” 

Fra special-øl til  
årgangsportvin

”Vinspecialisten Svendborg 
rummer et bredt sortiment 
af vine, spirituosa og special-
øl. Sidstnævnte område er i 
vækst, og vi har mange dejlige 
øl – både danske og udenland-
ske. Andre specialer er te fra 
alverdens producenter i et utal 
af spændende blandinger samt 
friskmalet velduftende kaffe. 
Det fynske kulinariske islæt 
ses bl.a. på chokoladeområdet, 
hvor har kvalitetsprodukter 

retter til deserter, og alt laves 
på stedet.«

Det bedste oksekød på 
markedet

»Nørhavegaards økologiske stu-
dekød er uden overdrivelse det 
bedste oksekød på markedet. 
Vi leverer kød til en række af 
de bedste restauranter på Fyn. 
Nørhavegaard-kødet er ekstremt 
fint i strukturen og besidder der-
udover en enestående mørhed 
og en fin kraftig smag. Studene, 
der udelukkende har levet af 

fra Summerbird i Assens og 
Konnerup fra V. Aaby.  I øv-
rigt er Vinspecialisten Svend-
borg den eneste forretning på 
Sydfyn, der har det enestå-
ende belgiske chokolademærke 
Neu  haus på repertoiret. Vores 
velassorterede tobaksafdeling 
byder på piber, cigarer og pi-
betobak af mærket My Own 
Blend, og forret-
ningens ”skatkam-
mer” lokker med 
udsøgte rødvine, 
champagne og år-
gangsportvin.”

Gavepakker og 
kurve

”Et af Vinspecia-
listen Svendborgs 
mest populære og 
efterspurgte spe-
cialer er gaver i 
form af vine, pak-
ker og kurve. De 

frisk græs, har haft et godt liv og 
været helt fri for stress. Dyrene 
slagtes økologisk af en autorise-
ret slagter, og kødet hænger 16-
18 dage, hvilket yderligere frem-
mer dets enestående kvalitet og 
mørhed. Vi griller kødet i en luk-
ket grill, så det hverken branker 
eller svinder ind. Efter stegnin-
gen anbringes det i varmekas-
ser, hvor det samler sig igen. 
Nørhavegaard leverer catering 
til fester og virksomhedsarran-
gementer i hele landet. Kontakt 
os for nærmere information.«

fås som standarder eller sam-
mensættes helt efter den en-
kelte kundes ønsker og behov. 
Vores store gavesortiment er 
et kærkomment og velsma-
gende indslag ved fødsels-
dage, jubilæer og ikke mindst 
som firmagaver til medarbej-
derne op til jul. Ring og hør 
nærmere...”  

Succes med gode 
smagsoplevelser

Fokus på gode 
smagsoplevelser

Nørhavegaard ved Mette Holme: Tlf. 62 20 76 70 · Mobil 26 24 76 70 · metteholme@yahoo.dk · www.norhavegaard.dk
Gårdbutikkernes åbningstider: Søndre Landevej 34 · 5900 Rudkøbing · Fredag kl. 12-18 eller efter aftale
 Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tirsdag kl. 12-18 eller efter aftale

Vinspecialisten Svendborg 

Korsgade 7 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 21 22 11 

svendborg@vinspecialisten.dk

www.vinspecialisten.dk
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”Vi er glade for gennem tiden 
at have oparbejdet en stor og 
fast kreds af tilfredse kunder, 
som ud over at handle med os 
igen og igen også anbefaler os 
til venner, bekendte og fami-
lie”, fortæller indehaver Søren 
Rødgaard. ”Vores ni dygtige 
medarbejdere har tilsammen 
211 års erfaring i autobran-
chen, og blandt deres absolut-
te spidskompetencer er evnen 
til at yde god service og hurtig 
levering.”

Servicetjek med garanti

Rødgaard Biler er en del af 
AutoMester-kæden, som er 
landets største kæde af frie 
værksteder. ”Gennem diverse 
kurser er vores medarbejdere 
hele tiden fagligt klædt på til 
at reparere og yde service på 
nye såvel som ældre biler. Vi 
er autoriseret serviceværk-
sted for Subaru, men kan 

klare alle bilmærker. Værk-
stedet er udstyret med det 
mest moderne elektroniske 
testudstyr – heriblandt en ny 
BOSCH tester samt aircondi-
tion-service. Uanset hvilket 
bilmærke, kunden kører i, 
bevares bilens forhandlerud-
stedte garanti – også ved ser-
vicetjek hos os. Sidst men ikke 
mindst løser vi en lang række 
meget forskellige opretnings 

og forsikringsopgaver på pla-
deværkstedet.” 

PAVA Antirust  
og Brenderup trailere

”Rødgaard Bilers speciale er 
salg, service og reparation af 
bilmærkerne VW, Daihatsu 
og Subaru. 
Derudover kan vi tilbyde vo-
res kunder at udføre PAVA 
rustbeskyttelse. Endelig fører 

vi et bredt udvalg af kvalitets-
trailere fra Brenderup. Tjek 
de gode tilbud hos Rødgaard 
Biler...”  

God service og hurtig levering

Rødgaard Biler ApS
Bagenkopvej 1B

5932 Humble
Tlf. 62 57 12 72

humble@volkswagen.dk
www.rodgaardbiler.dk

Hos Rødgaard Biler garanteres kunderne et godt bilkøb, der kombineres med service i 
topklasse – både i forretningen og på værkstedet

Virksomhedernes 
omsorg for medarbej-
derne handler også 
om fastholdelse af 
viden, rekruttering og 
bundlinie 

Som omtalt i sidste nummer af 
Erhverv-Fyn, er der etableret 
et netværk for virksomheder i 
Svendborg, Langeland og Ærø 
kommuner, sættes fokus på 
nedbringelse af sygefraværet.
- ” Vi har holdt en række loka-
le informationsmøder,” fortæl-
ler Erling Nørtoft fra Nørtoft 
Trivsel, der er tovholder i pro-
jektet. – ” Netværket er kom-
met godt fra start og består af 
såvel private som offentlige 
virksomheder, som løbende 
inspirerer hinanden til en 

mere effektiv sygefraværs- og 
omsorgspolitik.”

Overskriften er nærvær 
frem for fravær!

Og der er nok at tage fat på. 
Sygefraværet i de danske virk-
somheder har været stærkt 
stigende i de senere år, og pe-
rioden, hvor virksomhederne 
skal betale medarbejderne 
under sygdom er nu blevet ud-
videt til 21 dage.
Netværket  ”Return On Inve-
stment” er finansieret af det 
lokale beskæftigelsesråd. Der-
for er det gratis for virksom-
hederne i de tre kommuner at 
deltage, og der er fortsat plads 
til flere virksomheder i net-
værket.
- ”For virksomhederne er tre 
ting væsentlige i forhold til en 
god sygefraværs- og omsorgs-
politik. For det første er det et 

redskab til at fastholde viden 
og erfaring i virksomheden. 
For det andet er en veludvik-
let politik på området et godt 
argument, når der skal re-
krutteres nye medarbejdere. 
Og for det tredie, så kan resul-
taterne umiddelbart aflæses 
på virksomhedens bundlinie,” 
slutter Erling Nørtoft, der er 
specialist i businesscoaching. 

FAKTA

Return On Investment
Virksomhedsnetværk for virk-
somheder i Svendborg, Lange-
land og Ærø kommuner.

Yderligere oplysninger og til-
melding til netværket kan ske 
til Nørtoft Trivsel, tlf. 65 91 
77 28.
Se mere om netværkets tilbud 
til din virksomhed på www.
noertoft-trivsel.dk

Return On Investment

Nørtoft Trivsel · Sdr. Højrupvejen 31 · 5750 Ringe · Tlf. 65 91 77 28 · Mobil 22 98 77 28 · erling@noertoft-trivsel.dk
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Få lavet en professionel 
webløsning

Udnyt internettet og få mersalg...
Forbrugerne er ikke længere bange for 

at handle på nettet

Torvet 10, 2.sal - 5800 Nyborg
www.xlweb.dk - tlf.: 63 35 01 70

Fuglsbølle Autolakering
Fuglsbøllevejen 18
5900 Rudkobing

Tlf. 62 50 11 66

Fuglsbølle Autolakering

Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk

Salg, installation, 
udlejning 

og projektering af 
av-løsninger

Billed & Lyd ApS

Ørbækvej 268 C

5220 Odense SØ 

Telefon 6612 2730

www.billedoglyd.dk

Rådgivende 
Arkitektvirksomhed

Trimmet Tegnestue I/S
v/Mikael Paulsen & Hassan Siddiqui
Thorsgade 23 · 5000 Odense C
Tlf.  42 40 80 02
info@trimmettegnestue.dk
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Med nye og større 
køkkenfaciliteter har 
kroen udvidet sin ka-
pacitet betydeligt. Det 
velbesøgte spisested 
kan hermed både imø-
dekomme en stærkt 
øget tilstrømning af 
kunder i weekenderne 
og ikke mindst levere 
mere mad ud af huset

”Pr. 1. august i år blev Tulle-
bølle Kro godkendt som oplæ-
ringssted for kokkeelever, og 
netop nu er vi på udkig efter 
en sådan”, smiler indehaver 
Malene Blomm. ”Udover de vel-
besøgte weekendarrangemen-
ter danner kroen ramme om 
afvikling af alle former for sel-
skaber og mødearrangementer. 

Kundekredsen tæller udover 
private gæster en række for-
eninger, firmaer og busselska-
ber. Medarbejderstaben tæller 
p.t. to fuldtidsansatte tjenere 
og en kok.” 

Udendørs  
serveringsterrasse

”Et andet nyt tiltag er en uden-

dørs serveringsterrasse med 
plads til 35-40 gæster, som blev 
indviet i sommers. Vi har haft 
stor fornøjelse af terrassen – 
ikke mindst i industriferien, 
hvor rigtigt mange gæster be-
nyttede sig af lejligheden til at 
nyde maden i det fri. Kroens 
kulinariske repertoire er sam-
mensat af traditionelle danske 

retter plus diverse årstids- og 
gourmetmenuer.” 

Med mulighed for  
overnatning

”Udover den gode mad byder 
Tullebølle Kro med 13 værel-
ser på førstesalen på en god 
og prisbillig overnatningsmu-
lighed. Alle værelser er gamle 
men hyggelige, og der er bad og 
toilet på gangen. Vores værelser 
er efterspurgte – både i forbin-
delse med fester og som midler-
tidigt hjem for håndværkere på 
kortere eller længerevarende 
gæstevisit i det langelandske. 
Ring og hør nærmere.”          

Tullebølle Kro 
udvider sin kapacitet

Tullebølle Kro 
Bygaden 91 

5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 13 25 

mail@tulleboellekro.dk
www.tulleboellekro.dk
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Arbejdshesten har, 
siden virksomheden 
etableredes i 1993, 
haft rengøring som 
primært speciale. 
Sidste år tilføjede fir-
maet aktiviteten ejen-
domsservice, og det 
har vist sig at være en 
ideel kombination

”Rengøring og ejendomsser-
vice er to parallelle specialer, 
der i Arbejdshestens regi har 
fælles telefonnummer men 
ellers kører så godt som uaf-
hængigt af hinanden, og det 
har vi stor succes med”, for-
tæller indehaver Anette Holm 
Kristensen. ”Kundekredsen 
fordeler sig for begge spe-
cialers vedkommende cirka 
50/50 mellem private og er-
hvervsdrivende.”

Rengøring overalt

”Arbejdshestens rengørings-
tilbud er målrettet såvel 
private som firmaer. På er-
hvervssiden kommer vi hele 
virksomheden rundt - kanti-
ne, kontor og lager samt toilet 
& badefaciliteter. Vores dygti-
ge medarbejdere kan det hele, 
og blandt de øvrige tilbud er 
store rengøringsmæssige spe-
cialprojekter som håndvær-

kerrengøring og hovedrengø-
ring i forbindelse med flytning 
m.m.” 

Kompetent  
ejendomsservice

”Arbejdshestens ejendoms-
service varetages af Finn 
Kristensen, der er uddannet 
maskinmester og all round 
håndværker. Begrebet ejen-
domsservice omfatter bl.a. 
pasning af grønne arealer – 
herunder beskæring af træer 
og buske, opsætning af hegn, 
gravearbejde lægning af fli-
ser og afrensning af facader. 
På renoveringsområdet dæk-
ker vi et bredt spektrum af 
opgaver lige fra malerarbejde 
til tagrenovering. Har kun-
den behov for hurtig løsning 
af større reparations- eller 
renoveringsopgaver, kan vi 
henvise til et velfungerende 
netværk af gode samarbejds-

partnere indenfor alle hånd-
værksfag. Ring og hør mere 
om Arbejdshestens ejendoms-
service.”

Arbejdshesten – rengøring 
og ejendomsservice

Røjle Trapper fremstilles i alle typer:

Vore moderne smedejernstrapper er udført i takt med tidens krav  
– derfor kan trapperne altid indpasses – som et elegant  
interiør – i harmoni med vor tids byggeri.

Vi fremstiller ikke blot vort omfattende standardprogram, men også i vid 
udstrækning trapper i special udførelse, som vist her på siden.

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed med et 
højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det  
vores idé altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens  
forventninger i henhold til den indgåede aftale.

Vi sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Send en mail eller ring for et  
uforpligtende tilbud 

Røjle Trapper A/S
– Når de vil ovenpå…

Trapper til ethvert formål efter kundens ønske

Søndenbro 21 . 5935 Bagenkop . Telefon 62 56 14 54 . www.roejletrapper.dk

Alt indenfor smedejernstrapper, altaner, låger, gelændere, stålkontruktioner og smedearbejde

Arbejdshesten ApS
Strandvej 48

5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 40 39

info@arbejdshesten.dk
www.arbejdshesten.dk
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I en tid hvor det lange-
landske lastbilmarked 
fader noget ud, har 
Snøde Autoværksted 
valgt i højere grad at 
satse på personbiler. 
Værkstedet servicerer 
dog stadig de eksiste-
rende vognmandskun-
der i fuldt omfang

»Med den øgede satsning på 
personbiler følger Snøde Auto-
værksted en tendens, der gen-
nem det seneste år er blevet 
mere og mere markant. Fort-
sætter den igangværende ud-
vikling på lastbilmarkedet, er 
der ingen tvivl om, at fremti-
dens automarked på Langeland 

først og fremmest kommer til at 
stå i personbilernes tegn«, siger 
indehaver Morten Jakobsen.

Rudkøbing trækker

»En anden trend netop nu er, 
at hele øens erhvervsliv i sta-
digt højere grad centreres om-
kring Rudkøbing. Derfor har 
vi valgt at orientere en stor del 

af vores aktiviteter i retning 
af afdelingen i Tullebølle, der 
på sigt vil overtage rollen som 
firmahovedsæde. Imidlertid vil 
vi også i fremtiden have værk-
steder placeret i både Snøde 
og Tullebølle, da de to enheder 
tilsammen sikrer en rationel 
drift af den samlede virksom-
hed. Pladearbejde og repara-

tion af skader foregår i Snøde, 
mens servicering og reparation 
af person- og varebiler er Tulle-
bølle-afdelingens speciale.« 

Landsdækkende  
Automester-garanti

»Snøde og Tullebølle Auto-
værksted beskæftiger i alt 
syv mekanikere. En lærling 
er netop færdiguddannet, 
og en anden er stadig under 
uddannelse i Snøde. Pr. 1. 
januar 2009 kommer to nye 
lærlinge til. Vi er medlemmer 
af Automester-kæden og sat-
ser meget på løbende efterud-
dannelse af vores medarbej-
dere og jævnlig opdatering af 
værkstedernes tekniske grej. 
Vi servicerer alle mærker og 
modeller – også de allernyeste 
– og dét med landsdækkende 
Automester-garanti.         

Snøde Autoværksted – med 
øget fokus på privatbiler

Snøde Autoværksted · Stoensevej 2 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 10 18 · www.snode-auto.dk · mj@snode-auto.dk
Tullebølle Autoværksted · Bygaden 99 · Tullebølle · 5953 Tranekær
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Blundstone Sikkerhedsstøvle

Model 305 eller 307. Brun eller sort.

Stødabsorberende såler, SUPER-stærke.

Kraftigt læder. Velegnet til industrien.

Landbruget. Fritiden. Faktisk VANE-

dannende. Endnu en australsk skønhed

fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14

Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01
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SG BRAND ApS er 
et nyt handelsfirma 
grundlagt og ejet 
af Søren og Peter 
Gleerup

Søren har flere års erfaring 
indenfor brand og redning 
hos Falcks Redningskorps og 
Apollo Brandmateriel ApS, 
mens Peter har en baggrund 
som Adm. Direktør indenfor 
International Banking med 
kontorer rundt om i verden.
SG BRAND ApS’s produktpor-
tofølge er bl.a. nicheprodukter 
indenfor brand- og rednings-
materiel af allerhøjeste kvali-
tet. SG BRAND ApS’s force er 
også at kunne tilbyde eksklu-

sive produkter som de andre 
ikke har såsom specialdesig-
nede brandskabe, selvlysende 
strålerør og meget mere.

Eneforhandling

Hvis det ikke lige var for det 
røde symbol for brandskabe, 
ville man ikke vide at der var 
tale om et brandskab. Og det 
er præcis hvad der er menin-
gen fortæller Peter Gleerup. 
Vi har fået ene forhandlingen 
på disse »moderigtige« brand-
skabe fra Polen, som giver 
helt nye muligheder for ind-
placering af lovpligtige brand-
skabe i forretninger, kontorer 
og shoppingcentre uden at det 
skæmmer.
Alle skabe er godkendt af de 
danske brandmyndigheder og 

udbydes i 16 forskellige far-
ver både som løsthængende 
model, eller placeret på en 
konsol. Naturligvis er vi også 
leveringsdygtige i de gammel-
dags røde modeller griner Sø-
ren og Peter.

Fra olieabsorberende 
granulat til specielle 
koblinger

Vores væskeabsorberende gra-
nu lat Terrabaz er universelt 
anvendeligt til opsugning af 
olie eller som grus til den hjem-
lige kat. Produktet er biologisk 
nedbrydeligt og har 3 gange 
højere sugeevne end tilsvaren-
de produkter. SG BRAND ApS 
er det eneste firma i Norden 
som nu også kan tilbyde 360° 
drejelig specialkobling til alle 

slags opgaver, derved undgås 
slidtage på suge-/brandslan-
ger m.m. Det er kun et udvalg 
af vore mange produkter som 
man kan se og læse meget 
mere om på vores hjemmeside 
www.sgbrand.dk. Vi afholder 
også kurser i brandslukning 
og førstehjælp og mangler man 
en brandslukker eller en før-
stehjælpskasse til hjemmet le-
verer vi også det slutter Søren 
Gleerup.

SG Brand ApS
Nordre Havnevej 9B

5610 Assens
Tlf. 64713800
Fax 64713802

info@sgbrand.dk
www.sgbrand.dk

Brandskabe med stil

Gallerie Rasmus
Ny Vestergade 8+9 . 5000 Odense C
www.galler ie-rasmus.dk 

i Gallerie Rasmus oplever vi en øget interesse for 
kunstnerisk udsmykning blandt landets virksomheder. 
Opgaverne er lige så forskellige som virksomhederne. 
Nogle ønsker permanente løsninger, andre vil leje 
kunsten. Nogle foretrækker seriøse, stille kunstværker, 
andre ønsker humor og fantasi. Fælles for dem er ønsket
om, at skabe en speciel atmosfære i deres virksomhed, 
at skabe et spændende miljø for kunder og medarbejdere, 
at fi nde kunsten der kan være med til at understøtte 
virksomhedens image.
Gallerie Rasmus har stor erfaring i disse udsmyk-
ningsopgaver og når vi sammen med virksomheden 
har fundet frem til, hvilke lokaler/arealer der skal 
udsmykkes og hvor mange værker der skal bruges, 
fi nder vi i fællesskab frem til, hvilke kunstnere der vil 
passe ind i virksomheden.
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Der er fuld fart på TTS-Langeland hvor Direktør 
Leif Christensen har udvidet kompetenceområ-
derne yderligere, så firmaet nu tilbyder indivi-
duelle helhedsløsninger indenfor Murer,-tømrer,- 
snedker,-gulvmontering,- beton og kloakarbejder, 
samt køkken og badløsninger til helårshuse, 
sommerhuse, industri og landbrug.

Kunden i centrum

Med snart 25 års erfaring og nu næsten 60 an-

satte fordelt på to lokationer, har firmaet oplevet 
en jævn stigende vækst siden starten. Vores mål-
sætning er høj kvalitet, levering til aftalt tid og 
fast pris.

På forkant

Lovgivningen omkring byggeri bliver stadig mere 
og mere kompliceret. Derfor har vi vores egen 
bygningskonstruktør som projekterer og udfører 
alle beregninger på moderne CAD anlæg. Der-
ved kan vi sikre os mod at undgå de klassiske 
faldgrupper indenfor f.eks. varmetabs- og energi-
rammer før byggeriet går i gang. Desuden giver 
det også fine visuelle muligheder, så kunden kan 
danne sig et realistisk forhåndsindtryk af bygge-
riet før vi går i gang.

Nybyggeri på Bagenkop havn

Vi har netop afsluttet et stort boligbyggeri på Ba-
genkop havn, med opførsel af 44 havneboliger på 
det gamle færgehavnsområde slutter Leif Chri-
stensen.

Vi tager ansvar  
for helheden  

Emmerbøllevej 24 · DK-5953 Tranekær · Tel. +45 62 59 12 26 · Fax +45 62 59 12 28 · e-mail: info@emmerbolle.dk

www.emmerbolle.dk

GRATIS

min. 25°C

Egen strand og kæmpe pool
Masser af aktivitets- og overnatningsmuligheder

TTS-Langeland 
Tryggelev 42 · 5932 Humle · Tlf. 62 56 19 62 / Banevænget 19 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 19 64  

www.tts-langeland.dk · tts@tts-langeland.dk
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En god oplevelse  
– mere end bare blomster

Vi er en specialbutik i brugs-
kunst og eksklusive gaveartik-
ler og har desuden et bredt ud-
valg indenfor vin, øl, chokolade, 
te, kaffe og andre delikatesser. 
Folk som handler hos os, skal 
ha’ en rigtig god oplevelse i bu-
tikken, men også når de kom-
mer hjem, så derfor lægger vi 
meget stor vægt på at varernes 
kvalitet er i orden og på at gi’ den 
gode service, fortæller Heidi.

Løsninger  
til erhvervslivet
Vores kunder tæller både priva-
te og erhverv, bl.a. GOG Svend-
borg TGI, Maersk Training 
Centre, Skårup Seminarium og 
SIMAC. Mange virksomheder 
har set fordelen ved at vi kan le-
vere alt fra ugens buket over vin- 
og firmagaver til beplantninger 
og kunstige træer og planter. 
Vi tager ofte ud til kunden som 

rådgiver og kommer her med 
forslag til kreative løsninger, 
som alle tager udgangspunkt i 
kundens ønsker og behov. Yder-
ligere er vi tilknyttet blomster-
kæden Interflora, og tilbyder ad 
denne vej at sende blomster, vin 
og chokolade over hele landet.

Blomster

Som blomsterforretning tilby-
der vi selvfølgelig også alle for-

mer for plantearrangementer 
og blomsterbinderi til bryllup, 
begravelse, receptioner osv. så 
mulighederne er mange afslut-
ter Heidi

Blomsterhjørnet · Østergade 1 · 5881 Skårup · Tlf. 62 23 23 69 · post@blomsterhjornet.dk · www.blomsterhjornet.dk

Blomsterhjørnet
mere end bare blomster

For indehaver Heidi Strandgaard ligger det meget på sinde at hendes butik er mere end bare blomster, 
og udvalget af vin, chokolade, kaffe og andre spændende delikatesser er stort hos Blomsterhjørnet

Traditionelle julefrokoster (på buffet) med et pift...
pr. kuvert* kr. 150,- · pris inkl. eftf. danse·venlig live·musik

Fredag el. lørdag kl. 1900 i uge 47, 48 og 50 · Bestil i god tid på 6222 4783
Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

* eksklusiv drikkevarer kom og se Arne B har fået ny indretning med ny og større scene samt nyt lydanlæg
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Alt i kvalitets 
VVS-arbejde udføres

✔ BIOBRÆNDSEL
✔ SOLVARME
✔ FJERNVARME
✔ CENTRALVARME
✔ VAND & SANITET
✔ OLIEFYRSSERVICE

   Elnegaard VVS
       Aut. VVS-installatør Thomas Elnegaard

Tlf. 20 28 49 47
www.elnegaard-vvs.dk
Vandværksvej 6B · Snøde
5953 Tranekær

✔

✔ BIOBRÆNDSEL
✔ SOLVARME
✔ FJERNVARME
✔ CENTRALVARME
✔ VAND & SANITET
✔ OLIEFYRSSERVICE

Ring 
og få et 

godt 
tilbud!

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 kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Revisionsfirmaet 
Kaj Aage Rasmussen

                                                     
REGISTRERET REVISOR

Odensevej 59
5700 Svendborg
Telefon 62 21 77 86
Fax 62 21 77 66
E-mail: kar@k-a-r.dk

– gi’r en fornuftig løsning!

● 24 timers service  ● Medsejlende montører
● Overhaling af alle typer motorer  ● Understøbning med Epocast 36
● Overhaling af turbolader  ● Opretning med nyeste laserudstyr
● Alt i smedearbejde  ● Reparation af entreprenørmaskiner
● Supervisor  ● Slibning af motorstativ med
● Elektronisk autolog  ● Chris-Marine 00-600 mm

Trappehavevej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778

E-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk

GG
A
L

G
GALLERI KORSBJERG

MUNKEGÅRDVEJ 37 · 5500 MIDDELFART
ÅBEN: TORSDAG-SØNDAG 11.00-17.00

Åbent året rundt

Ny stor udstilling på 
Galleri Korsbjerg

Nyt kæmpe 
materialesalg
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Andelskassen Svendborg

Erhvervsrådgivning
i topklasse

-

95 procent 

Kontakt os og find ud af, hvad vi kan gøre for din virksomhed!
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Nyåbnet 5000 m2 
møbelhus i Svendborg 
med alt i møbler,  
belysning og brugs-
kunst.  Det er anden 
og tredje generation, 
far og søn Johnny og 
Lennart Rasmussen 
som tidligere har  
drevet familiefirmaet  
Gera Møbler i  
Rudkøbing som nu 
varetager den daglige 
ledelse af IDE møblers 
butik nr. 38, som er 
landet største bolig-
kæde indenfor møbler, 
belysning, galleri, til-
behør og inspiration.  

Vi har fået en rigtig positiv 
modtagelse her i Svendborg, 
fortæller Lennart Rasmus-
sen og heldigvis har de fleste 
af vore mange faste kunder 
fra Rudkøbing valgt forsat at 
handle hos os.
Det nye møbelhus er helt spe-
cielt indrettet for at tilgode 
se de stadig stigende krav til 
boligindretning.  Her er højt 
til loftet, luft mellem møb-
lerne og masser af lys. Alene 
brugskunst afdelingen råder 
over  500 m2.  Faktisk har vi 
nok et af de største udvalg i 
brugskunst, så mange kunder 
valfarter alene for det. Vores 
udstilling bæger også præg af 
at være helhedsløsninger, som 
kan virke inspirende.

God kvalitet og  
kundetække

Vores fokus går på høj kvali-
tet til den rigtige pris samt en 
god og velkvalificeret rådgiv-

ning fra vores personale som 
er trænet i hurtigt at kunne 
pejle sig ind på kundens øn-
sker og behov og herudfra give 
den rette vejledning.

5 nye stilgrupper

I vores nye års katalog og bu-
tik, er de gennemgående te-
maer, fem nye stilgrupper der 
hver især kendetegner den 
nye individuelle boligstil.
URBAN er for den nysger-
rige og udforskende stil som 
afspejler byens puls. Design 
og form er her nøgleordet. 
UPNORDIC er den moderne 
stilsikre indretning med ro og 
harmoni.
GLOBAL er en blanding af 
fornyelse og tradition med en 
blanding fra forskellige kul-
turer.
DELUXE er den ekstravagan-
te stil, for dem som holder af 
elegant og eksklusiv luksus.
CASUAL er den afslappede 
indretningsarkitekt med en 
lidt tilbagelænet hjemlig at-
mosfære.
Specielt de to grupper UP-
NORDIC og CASUEL falder 
godt i sydfynboernes smag.
Vores hovedkatalog afspejler 
vores grundsortiment, som 
hver 14 dag suppleres med nye 
kampagner, som i den kom-
mende tid naturligvis vil være 
fokuseret på  det forestående 
julesalg.
Vi glæder os til at byde nye 
som gamle kunder velkom-
men i vores boligunivers, slut-
ter Lennart Rasmussen. 

IDE Møbler i Svendborg

IDE Møbler  
Mølmarksvej 187 
5700 Svendborg 
Tlf. 65 51 16 96 

svendborg@ide.dk 
www.ide.dk 
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Dansk Klima Service
VENTILATION · KØLEANLÆG · AUTOMATIK
O D E N S E  ·  Å R H U S  ·  K Ø B E N H A V N

Vi servicerer alle typer af 

■ ventilation

■ køl

■ automatik 

samt udfører og installerer nye anlæg

Kochsgade 31A · 5000 Odense C

Tlf. 72 40 15 00

Din virksomheds nye revisor? · Leverer engagement
· Leverer tillid
· Leverer til aftalt tid

Fredmosevej 12 · 5932 Humble
Tlf. 6356 00 22 · www.øhavsrevision.dk

Årsregnskab, skat, revision, rådgivning og bogføring.

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdsvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 78 · Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

SMEDEJERN

P.I.T. Hegn
Kielbergvej 8 · 5750 Ringe
Tlf. 62 25 12 54
info@pithegn.dk

W W W . P I T G A T E S . d k

Problemer i haven?
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MT Højgaard – stor koncern,  
der også løser mindre opgaver

En af dem er et utra-
ditionelt, cirkelformet 
børnehavebyggeri i 
Svendborg 

Søren Haller Clausen er afde-
lingschef i MT Højgaards afde-
ling i Svendborg, hvor han står 
i spidsen for 30 medarbejdere 
med et grundigt lokalkend-
skab og stærke kompetencer 
inden for byggeri og anlæg.

Disse kompetencer skal i det 
næste års tid bruges på bl.a. 
Børnely. Det er en  kommunal 
børnehave og vuggestue, som 
MT Højgaards sydfynske af-
deling opfører i Svendborg by.

»Børnely er en utraditionel insti-
tution, der breder sig i landska-
bet som »ringe i vandet« i form 
af to cirkelformede bygninger 
bundet sammen af et fællesrum. 
Vi er i gang med projekteringen 
og begynder selve opførelsen i 
november i år,« fortæller Søren 
Haller Clausen.

MT Højgaards afdeling i 
Svendborg har byggeriet i to-

talentreprise og vandt licitatio-
nen på opgaven til 16,8 mio. kr. 
i konkurrence med seks andre 
indbudte firmaer. 

Satser på mere på  
mindre opgaver

Selv om MT Højgaard er 
Danmarks førende bygge- og 
anlægsvirksomhed, løser kon-
cernen og dens afdelinger ikke 
bare store, men også mindre 
opgaver. Det er entreprisen på 
Børnely et godt eksempel på. 

»Jeg er stødt på den opfattelse, 
at vi kun tager opgaver ind fra 
20 mio. kr. og opefter. Men det 
er slet ikke tilfældet, for vi har 
flere opgaver mellem 50.000 
kr. - 10 mio. kr. end over dette 
beløb. Det budskab vil vi sætte 
yderligere ind på at udbrede, 
bl.a. ved at være mere opsø-
gende og gennem øget dialog 
med kunderne. På den måde 
får de mere at vide om, hvad 
MT Højgaard kan og står for, 
samtidig med, at vi får større 
indsigt i deres behov,« siger Sø-
ren Haller Clausen.

Andre eksempler på mindre 

opgaver, som MT Højgaards 
Svendborg-afdeling er invol-
veret i, er en opførelse af en 
transformatorstation til seks 
mio. kr. for Sydfyns Elforsy-
ning foruden byggeriet af en 
ekstra etage på fagforeningen 
FOA’s ejendom i Svendborg. 
Det er en opgave til 10 mio. kr. 

»Bygningen skal have tilføjet 
en 2. sal for at give plads til 
nye kontor- og mødelokaler. 
Det bliver et let byggeri udført 
i en stålkonstruktion med an-
vendelse af meget glas. Den 
nye 2. sal får ikke det samme 
arkitektoniske udtryk, som de 
eksisterende etager, men er et 
godt eksempel på, hvordan nyt 
og ældre byggeri kan indgå i et 
harmonisk samspil,« forklarer 
projektleder Michael Jørgen-
sen, der står i spidsen for FOA-
byggeriet, som efter planen 
sættes i gang i november i år.

Banebrydende  
skolebyggeri

MT Højgaard sætter også sit 
præg på det sydfynske Land-
skab med store byggerier til 
trecifrede millionbeløb. Kon-

cernen har for nyligt vundet 
licitationen om opførelsen af 
Ørstedskolen i Rudkøbing - et 
på mange måder banebryden-
de skolebyggeri til 200 mio. 
kr. For eksempel vil bygnin-
gerne blive indrettet således, 
at energiforbruget bliver langt 
lavere, end de gældende regler 
kræver.  

Det er også banebrydende, at 
MT Højgaard i spidsen for et 
konsortium opfører Ørstedsko-
len som et såkaldt OPP-pro-
jekt. Det står for Offentlig-Pri-
vat Partnerskab og indebærer, 
at de ansvarlige for projektet 
ikke alene står for byggeriet af 
skolen, men også drift, vedli-
geholdelse og finansiering i de 
næste 30 år. Der er gennemført 
4 OPP-projekter i Danmark. 
MT Højgaard har været invol-
veret i de tre af dem.

MT Højgaard a/s · Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 48 · shc@mth.dk · www.mth.dk



Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com


