
NR. 9 · 28. ÅRGANG · SEPTEMBER 2009

Focus på svendborg/Langeland

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

EP Industri og Marine service/
Assens skibsværft

Side 4-5

side 6

Elmegaard skadedyrservice

www.elmegaardskadedyrservice.dk 

Tlf. 26 68 88 61

w
w

w
.e

rh
ve

rv
-f

yn
.d

k 

Papsnedkeren Side 6

Jens Schultz A/S Side 9

JK Metal ApS Side 17

Super SPAR Side 27

VVS Comfort-Sydfyn Side 29

c & W Arkitekterne A/s

succesfuld tegnestue 
Side 11



 ERHVERV FYN

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

Jonas B. Andersen
Konsulent
Mobil: 29 72 35 86

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 41 98 06 68

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

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Margrethe Schmidt
Journalist
Mobil: 25 33 44 28

Hanne Kenneth
Journalist
Mobil: 21 60 40 60

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:
26.000 eksemplarer

2 · ERHVERV FYN

Svendborg Sparekasse
 Side 15

Simon Risbjerg ApS
 Side 18

Elnegaard VVS
 Side 22

TTS Tryggelev
 Side 25

Blikkenslager  
Birger G. Larsen Side 25

TD Transport
 Side 30

Kemp & Lauritzen A/S
 Side 43

Sydfyns Tømrer og 
Tækkefirma Side 51

Tornhøj Biler A/S
Vi tilbyder autotransport 24 timer i døgnet

hos os kommer din bil ikke på vejen  
før den er 100% i orden

Vi reperarer alle bilmærker til favorable priser

Garantien på en ny bil gælder når den bliver  
servicet hos os

Tlf. 62 56 11 10
finn Mobil 21 61 07 31 · Daniel 21 61 07 33
Tryggelev 6 · 5932 humble
tornhojbiler@gmail.com · www.tornhojbiler.dk

– Brugte  
biler i alle 

prisklasser
– Salg af  
nye biler

www.kliniksoesborg.dk · Tlf. 30 62 26 89

www.kliniksoesborg.dk

Tlf. 30 62 26 89

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg • Tlf. 8252 5800



 ERHVERV FYN

Elektrisk leasing!
Tesla Motors og P. Christensen a/s indgår officielt samarbejde og tilbyder nu leasing og finansiering af
den elektriske sportsvogn Tesla Roadster; verdens eneste miljørigtige sportsvogn.

Tesla Roadster blev sidste år præsenteret som århundredets vigtigste bilnyhed i Danmark. Bilen, som har
vundet design- og miljøpriser verden over, er desuden Hollywoods miljøbevidste stjerners mest eftertragtede
køretøj. Matt Damon, George Clooney og Steven Spielberg er blandt de 600 amerikanere, som allerede  
har fået leveret den CO2 neutrale sportsvogn. Netop nu leveres de første biler til Europa. For til trods for at  
Hollywoods stjerner står i kø for at sikre sig et eksemplar af bilen, har Tesla Motors besluttet at øremærke 
250 biler til det Europæiske marked. De første biler leveres i Danmark nu, og reserverer du en Tesla Roadster  
i dag, leveres den til Oktober. I Danmark sælges elbiler uden afgifter, hvilket vil sige, at du får en miljørigtig  
luksus-sportsvogn til en tredjedel af prisen. Tesla Motors er i skrivende stund den eneste elbil-producent, 
som kan levere godkendte biler til både det Nordamerikanske og det Europæiske marked.

For yderligere information se:
www.teslamotors.com - her kan du læse alt om Tesla Roadster, og downlode high-res billeder.
www.pchristensen.eu – her kan du læse alt om P. Christensen a/s. P. Christensen A/S

Standard udstyr (interiør):
Lædersportssæder m. varme og 
lændestøtte
Touch screen m. bilinformationer
Musikanlæg m. CD, MP3,  
navigation, Bluetooth,  
7-højtalere m. sub-woofer samt 
I-Pod interface
Læderrat
Air-condition
Fartpilot
El-ruder

Standard udstyr (eksteriør):
Valgfri metal / premium lak
Hard top i bilens farve
Vindafviser
LED baglygter
Alu-hjul
Oplader
Batterivarmer

Ydelser:
Acceleration fra 0-96 km/t  
(s): 3,9 sek.
Rækkevidde: 393 km
Tophastighed ca. (km/t): 200 km/t
Opladning: Fra 3,5 time  
(total opladning) 

Standard udstyr (sikkerhed)
ABS, TRC
Dæktryks sensor
Fører- og passagerairbag

Tesla Roadster - Produktinformation

Pris (inkl. moms):
Garanti: 3 års fuld garanti (uden kilometerbegrænsning)

Signature Edition (DKK): fra 950.000,-
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EP Industri og Marine service/Assens skibsværft

Dalvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 55 58 · www.ep-assens.dk
Assens skibsværft A/s · sønder Havnevej 2 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 11 34 · asv@asyard.dk · www.asyard.dk  

»EP Industri og Marine service har eksisteret i 15 år«, fortæller direktør Erling Pedersen.  
»Vi arbejder primært med reparations- og montagearbejder af industrianlæg og teknisk udstyr  
– pumper, ventiler, motorer, gearkasser mv. indenfor industrien og værfter. Arbejdet foregår  
som regel hos kunden, men vi råder også over egne værkstedsfaciliteter«

EP Industri og Marine service 
udfører sammen med sit  
søsterselskab  
Assens skibsværft arbejder  

 indenfor følgende områder:

l	 Reparation og vedligeholdelse 
 af pumper, gear, ventiler, varmeveksler,  
 transportbånd, spil og el-motorer
l	 Stål- og rørarbejder i alle metaller
l	 Specialopgaver i rustfrit stål
l	 Maskinbearbejdning – dreje, fræse, bore
l	 Hydraulik
l	 Coatning
l	 Sandblæsning
l	 Overfladebehandling, maling og metallisering

4 · ERHVERV FYN SEPTEMBER 2009

 ERHVERV FYN



nets støtteskib Absalon. Med 
det nye udstyr afviklede vi de 
diagnostiske målinger ombord 
på skibet, før det dokkede ind. 
På basis af vores rapporter 
kunne arbejdet med skibets 
reparationer og vedligeholdelse 
gå i gang umiddelbart her-
efter. På den måde sparede 
man på én gang en masse tid 
og fik overblik over, hvor man 
med fordel kunne gå ind med 
forebyggende vedligeholdelses 
opgaver.

Regelmæssige  
målinger og eftersyn

»EP Industri og Marine Ser-
vice kan tilbyde regelmæssige 
serviceeftersyn af kundernes 
anlæg et par gange om året. 
Det avancerede apparatur 
genkender de enkelte kompo-
nenter i de involverede anlæg 
fra gang til gang og registrerer 
selv den mindste ændring eller 
afvigelse. Efter hvert eftersyn 
får kunden dokumentation for 
målingernes gennemførelse og 
resultat.«  

Vi er en fast stab på 88 med-
arbejdere, hvor de 7 er drifts-
ledere. Hver opgave tildeles 
en bestemt driftsleder, som 
følger arbejdet fra start til 
slut. Det sikrer en fornuftig 
kommunikation og ansvar-
lighed for den enkelte opgave. 
Vi ligger altid inde med et la-
ger af reservedele og fittings 
og sammen med en 24 timers 
vagtplan, kan vi løse mange 
opgaver hurtigt.

Ny service til industri  
og skibsfart

»Ved hjælp af nyudviklet elek-
tronisk frekvens- og vibra-
tionsmåleudstyr kan EP In-
dustri og Marine Service nu 
tilbyde at give kunderne to-
talt overblik over alle former 
for industrielle og maritime 
maskinanlægs øjeblikkelige 
service og reparationsbehov. 
Gennem cirka en måned har 
5 værfts- og maskinarbej-
dere/reparatører gennemgået 
en målrettet efteruddannelse 
i betjening af det nye udstyr. 
Uddannelsen blev afviklet 
i samarbejde med Assens 
Fjernvarmeværk, der med 
sine mange muligheder for 
at foretage målinger på indu-
strielle komponenter i drift 
var en formidabel location 
med hensyn til dét at lære det 

EP Industri og Marine service/Assens skibsværft

Dalvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 55 58 · www.ep-assens.dk
Assens skibsværft A/s · sønder Havnevej 2 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 11 34 · asv@asyard.dk · www.asyard.dk  

nye udstyr at kende.« 

Hurtig og præcis indsats

»De enkelte bestanddele i mari-
timt og industrielt udstyr som 
tandhjul og lejer udsender nøje 
definerede frekvenser«, uddy-
ber Erling Pedersen. »Med det 
nye elektroniske detector og 
balancing kit kan vi yde opti-
mal kundeservice, idet en given 
fejl eller skade nu kan lokalise-
res med 100% nøjagtighed. For 
eksempel kan vi fastslå præcist 
hvilket leje i en gearkasse, der 
måtte være defekt, ligesom vi 
hurtigere end før kan identifi-
cere fejlkilderne omkring gener 
som støj, vibrationer og tempe-
raturudsving. 
Vi måler op på stedet og kan 
samtidigt løse opgaven her og 
nu, hvis der er behov for det. 
Med vores unikke kombination 
af nyudviklet udstyr og mange-
årig ekspertise omkring store 
maskinanlæg kan kunden kom-
me unødvendige og bekostelige 
produktionsstop i forkøbet. Vi 
udfører hurtigt lige præcis den 
service eller reparation, der er 
brug for. Det betyder store be-
sparelser på bundlinjen.« 

Vellykket debut i rum sø

»Det ny målegrej har allerede 
vist sit værd i forbindelse med 
reparationsopgaver på søvær-
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»Elmegaard Skadedyrservice 
er godkendt af Miljøstyrel-
sen«, fortæller indehaver Dor-
the E. Nielsen. »Jeg er uddan-
net kemisk laborant med flere 
års brancheerfaring og sidelø-
bende har jeg gennem 23 år ar-
bejdet med sikkerhed og egen-
kontrol i fødevarebranchen. I 
vores daglige arbejde skelner 
vi skarpt mellem nytte- og 
skadedyr – for eksempel mel-
lem bier og hvepse. Vi udryd-
der alle former for skadedyr – 
rotter, mus, muldvarpe, myrer, 
hvepse, væggelus, kakelakker, 
lopper og fluer. Elmegaard 
Skadedyrservice råder over 
alle de nødvendige autorisa-
tioner og sprøjtecertifikater til 
miljørigtig skadedyrsbekæm-
pelse. Oftest rykker vi ud til 

kunden samme dag, som ska-
dedyrsproblemet anmeldes – 
også i weekenden.« 

Tryghed og kvalitet  
i højsædet

»Elmegaard Skadedyrservice 
hjælper med vejledning og 
iværksættelse af diverse for-
anstaltninger omkring virk -
somheders egenkontrol. Ek-
sempelvis kan vi hjælpe en 
fødevarevirksomhed med at 
leve op til de af Fødevaredirek-
toratet definerede regler for 
rengøring, opbevaring og sik-
ring mod indtrængen af ska-
dedyr. Det indebærer blandt 
andet daglig kontrol af tem-
peraturniveauerne i køle og 
fryserum. Udvendigt betyder 
det grundig kontrol af revner 

og sprækker i mure og ikke 
mindst opdatering af virksom-
hedens procedurer om kring af-
faldshåndtering.
Parallelt hermed implemen-
terer vi diverse skadedyrssik-
ringer – blandt andet i form 
af giftkasser og insektfangere 
i alle størrelser og udform-
ninger. Vi sætter tryghed og 
kvalitet i højsædet, og vores 

målsætning er via fordelag-
tige serviceaftaler at yde vo-
res kunder optimal service til 
konkurrencedygtige priser.
Alle interesserede er velkomne 
til at ringe og høre nærmere. 
Vi løser ethvert skadedyrspro-
blem.«

skadedyrservice

Dorthe E. Nielsen · Kirsebærlunden 4 · slukefter · 5210 odense NV
Tlf. 26 68 88 61 · dnelmegaard@mail.dk · www.elmegaardskadedyrservice.dk

Firmaet, der er specialiseret i egenkontrol og skadedyrsbekæmpelse,  
betjener service og produktionsvirksomheder i forskellige brancher samt boligforeninger,  

privatkunder og ejendomsselskaber på hele Fyn samt i Trekantsområdet

Efter små 3 år som selv stæn dig 
 emballage udvikler/producent i 
Odense, valgte Michael Petersen 
at følge med Dahl Gruppen til 
Ringe

I Odense havde Papsnedkeren lejet sig 
ind hos Dahl Gruppen, så da det stod 
klart at Dahl Gruppen havde købt egen 
Industri i Ringe og forespurgte Michael 
om han ville flytte med, tog det kun 
ganske få dage at sige JA TAK til bedre 
faciliteter og et fortsat fantastisk sam-
arbejde.

Køb af skærebord
Det nye kontor er 32 m2, altså 4 gange 
så stort som det i Odense, så derved var 
det tid til at tænke på nyt skærebord. 
Som start blev der tænkt i brugt, men 
da Eickhoff kom med et godt tilbud på et 
helt nyt og moderne skærebord, var der 
kun et hurtigt besøg af kammeraten, 
som hjælper med regnskabet, inden den 
beslutning var truffet. Det nye bord har 
med et skæreformat på 1700x1300 mm 
opfyldt Papsnedkeren’s ønske om at frem-
tidssikre sig mod kundernes øget efter-
spørgsel på specielle opgaver. I fremtiden 
vil små seriestørrelser kunne fremstilles 
på det nye skærebord og derved sparer 
kunderne de dyre startomkostninger.

Papsnedkeren   
Nyt kreativt ansigt på Midtfyn

Indflytningen
1. februar startede indflytningen, først 
skulle alt males og rengøres. Da maski-
nen ankom, opstod der nye udfordrin-
ger, maskinen kunne ikke komme ind 
gennem en almindelig dør, så i gang 
med vinkelsliberne og døråbningen 
måtte udvides. Ved hjælp af 5 stærke 
mænd lykkes det at få maskinen på 
plads. Så skulle installation/undervis-
ningen i gang, men da den kineser som 
var sendt herop ikke kunne et ord en-
gelsk, var det som at spille tegn og gæt. 
Efter en lang uge kom det hele i orden 
alligevel. Papsnedkeren var nu klar til 
at fortsætte udviklingen.

Papsnedkeren’s niche
Men 13 års erfaring i emballageud-
vikling/design er det her Michael har 
fundet sin lille niche. Papsnedkeren 
løser alle slags emballageopgaver pri-

mært i bølge, kartonnage og plast. Det 
er meget bredt hvilken slags opgaver 
der løses, det kan være salgsdisplay, 
salgsemballage,  gaveæsker, vinembal-
lager,  forsendelsesløsninger, specielle 
opgaver, dekoreret prototyper og meget 
andet. Vi fokuserer meget på at udvikle/
design den emballage som netop fanger 
forbrugerens øjne, så der bliver skabt 
den opmærksom og mersalg på netop 
kundens produkt.
Endvidere tilbyder Papsnedkeren at 
producerer emballagen. I eget hus 
varetager vi mindre ordre med små 
startomkostninger og med en bred vifte 
af dygtige danske og udenlandske un-
derleverandører, kan vi også håndtere 
store ordre.

Ny hjemmeside
Efter snart 3 år, er Pap snedkeren’s kun-
dekreds vokset stødt og rolig. Uden at 
gøre det helt vilde vedr. salgsarbejde, er 
det alligevel lykkes hele tiden at få nye 
kunder. Her har det vist sig at, med de 
rigtige søgeord og et godt navn, har de 
fleste kunder fundet Papsnedkeren via 
internettet eller mund til mund meto-
den. Derfor valgte Michael i samarbejde 
med Skandiaweb at få pifte hjemmesi-
den op, så endnu flere finder hjemmesi-
den interessant. Mange vil nok sige at 

salgsarbejde er det vigtigste for at drive 
en god virksomhed, det er sikkert også 
sandt, men der lægges ligeså meget 
vægt på at være kreative og pleje nu-
værende kunder hos Papsnedkeren, det 
har indtil nu vist sig at være det rigtige 
løsning.

Fremtiden  
Alle snakker om krisen og jo Papsned-
keren har også mærket den lidt, men 
i stedet for at sætte sig ned og venter 
på den slutter, har Michael valgt at 
se fremad og fortsætte med at hjælpe 
kunderne med at få løst Deres embal-
lagebehov på en spændende og  på et 
prisrigtigt niveau. Michael trives godt 
med fortsat at være ene mand og har pt. 
ingen planer om at ansætte folk, men 
pointere at det meget vigtigt at havde 
mennesker omkring sig i dagligdagen, 
for at føle et fællesskab og sparring.
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Sydfyns Malerforretnings pri-
mære aktivitet er bygnings-
maling – ude såvel som inde«, 
fortæller indehaver Lars Løve 
Jørgensen. »Sprøjteværkste-
dets opgaver spænder fra fami-
lien Jensens køkkenlåger over 
behandling af nye vinduer for 
tømrermestre fra hele Fyn til 
industrielle jern og stålkon-
struktioner.
Firmaet har netop  ansat en 
ny medarbejder, så nu  kan der  
også serviceres med profes-
sionelt  spartling af gips samt 

øvrige spartel opgaver.
Flügger forretningen, der har 
salg af malerprodukter til pri-
vatkunder på repertoiret, er i 
maj 2008 og juni 2009 blevet 
udnævnt til månedens butik. 
Sydfyns Malerforretnings tre 
aktivitetsområder beskæftiger 
i alt eleve svende, tre lærlinge 
og en sprøjtelakerer.«

Fokus på kundernes  
ønsker og behov
»Omkring bygningsmaling 
fordeler opgaverne sig mellem 

sydfyns Malerforretning 
udvider kapaciteten

sydfyns Malerforretning · Tlf. 40 95 24 69 · www.sydmf.dk
Flügger Farver · svendborgvej 140 · 5762 Vester skerninge

Pr. 1. august blev Peter Müller ansat som malermester. Med ansættelsen  
af Peter, der kommer efter 22 år i en lignende stilling i Malerfirmaet  
Gunnar Pedersen, har sydfyns Malerforretning udvidet kapaciteten betydeligt 

underleverandørarbejde på ny-
byggerier samt renovering, 
ombygning og almindelig ved-
ligeholdelse. Vi beskæftiger os 
løbende med vedligeholdelses-
opgaver for diverse boligfor-
eninger – heriblandt CAMA 
kollegierne i Svendborg og 
DOMEA i Egebjerg. En stor 
opgave var malersiden af gen-
opførelsesarbejdet på Vester 
Skerninge Bageri efter bran-

den i marts. Vi lægger vægt 
på professionel rådgivning og 
omhyggelig planlægning med 
fokus på kundernes ønsker og 
behov. Kontakt os for et ufor-
bindende tilbud.«
Lars 40 95 24 69
Peter 51 81 24 69
Sprøjteværksted 22 90 24 69

Din virksomhed kan leje biler, minibusser og varevogne til nedsat pris, når I har en Avis Erhvervsaftale
Vi fi nder sammen den bedste løsning, som passer til netop din virksomheds behov.
 
Kontakt mig allerede i dag.
 
Med venlig hilsen
Carsten Nedergaard
 

www.avis.dk

Lej Avis biler med rabat

Avis Biludlejning Avis Biludlejning
Rugårdsvej 3 c/o NIKA Biler, Grønnemosevej 22
5000 Odense 5700 Svendborg
Tlf. 70 24 77 87 Tlf. 62 21 61 99
odense@avis.dk

185x131_AvisMedRabat_1k.indd   1 18/09/09   11:46:04
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I forbindelse med en 
markant udvidelse af 
sit domicil har den 
sydfynske tømrer/
snedkervirksomhed 
netop lagt sidste hånd 
på opførelsen af en 
350 kvadratmeter stor 
hal med helt nye  
kontor, kantine og 
værkstedsfaciliteter 

»Milling Byg er leveringsdygtig 
i alt lige fra familien Hansens 
havelåge til større ombygnings- 
og renoveringsprojekter og op-
førelse af hele huse«, fortæller 
indehaver Sune Milling. »Vi in-
volverer os altid 100% en opgave 
og agerer i overensstemmelse 
med kundens ønsker og behov. 
Blandt vores store aktiviteter 
er underentreprenørarbejde 
omkring større byggeprojekter 

lavenergiprincippet i Ringe og 
Svendborg-områderne.« 

Fra nybyg  
til reparationsopgaver

»Milling Byg kan trække på en 
dygtig og ansvarlig medarbej-
derstab på syv snedker/tøm-
rere og tre lærlinge. Hos os er 
ingen opgave for lille, og heller 
ingen for stor. To sjak tager sig 

på fast basis af nybyg og reno-
vering, mens en hushåndvær-
ker er fast beskæftiget med 
mindre projekter og reparati-
onsopgaver. Milling Bygs folk 
er gode håndværkere med tag 
i processerne. Vi kører overalt 
på Fyn, og for alle opgavety-
per gælder det, at vi har snor i 
hele projektforløbet, som også 
følges ordentligt til dørs. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud.« 

i såvel privat, erhvervsmæssig 
og offentlig kundesammen-
hæng. Vi har også en række 
spændende projekter omkring 
renoveringer og tilbygninger på 
programmet, og her samarbej-
der vi med forskellige arkitek-
ter og rådgivende ingeniører. 
Netop medvirker vi ved opfø-
relsen af 11 ældrevenlige ud-
lejningsejendomme baseret på 

Milling Byg Aps 
ved sune Milling 
Holmdrupvej 21 

5881 skårup  
Tlf. 27 64 60 04  

info@milling-byg.dk
www.milling-byg.dk

Milling Byg i nye lokaler
 ERHVERV FYN

Ny bolig?
Tag os med i planlægningen
Tal med os, før du kikker på ny bolig. Vi hjælper dig
med at finde ud af, hvad der er råd til og hvilken
finansieringsform, der passer bedst til din økonomi.
Så er finansieringen klar, den dag du finder
drømmeboligen.

Gør det muligt

Rudkøbing Afdeling
Østergade 39
62511104
nordea.dk
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– Trælast på den go’e måde
Jens Schultz a/s lagerfører et 
bredt varesortiment, der lø-
bende tilpasses vores kunde-
segmenters efterspørgsel og 
forbrug. Vi samler kort sagt på 
tilfredse kunder, og henover 
sommeren har vi trods krisen 
faktisk registreret en pæn til-
gang af professionelle hånd-
værkskunder, samt et stigende 
besøg i vores Byggeudstilling 
på Odensevej.

Kurser og tema-aftener 
på Js skolen

Et nyt initiativ i forhold til vo-
res professionelle håndværks-

kunder er »JS Skolen«, som i 
samarbejde med Dansk Bygge-
ri og Svendborg Erhvervs skole 
udbyder aktuelle fag relevante 
kurser og tema-aftener målret-
tet tømrer- og murerfaget. JS 
Skolens repertoire spænder fra 
specifikke murer/tømrer-kur-
ser om efter isolering og mon-
tering af dampspærre til bredt 
favnende emner som kundeple-
je og mersalg.  

Danbuy – vort bagland

Jens Schultz a/s er en af 12 
trælaster i den landsdækken-
de indkøbsforening Danbuy. 

Hvad antallet af medarbejdere 
angår, er Danbuy en lille men 
særdeles effektiv organisation 
med en stor volumen. Det giver 
mulighed for konkurrencedyg-
tige priser. Lige p.t. arbejder 
vi med havemøbelsortimentet 
for år 2010 og deltager i den 
forbindelse på en række inter-
nationale messer, hvor næste 
års trends og tendenser præ-
senteres.

service og vejledning i 
topklasse

Hovedparten af Jens Schultz 
koncernens dygtige og service-

mindede personale har man ge 
års brancheerfaring indenfor 
rådgivning og kundebetjening. 
Medarbejderne føl ger aktivt 
med i den seneste brancheud-
vikling. Vi kender vores pro-
dukter til bunds og yder service 
og rådgivning i topklasse. Vi er 
på forkant med udviklingen og 
står for kvalitet, lokal tilstede-
værelse og konkurrencedygtige 
priser.

Kig ind i en af vores afdelinger 
Jens Schultz a/s 
– en trælast af tiden…           

Jens schultz a/s 
odensevej 116 
5700 svendborg 
Tlf. 62 21 24 28
info@js.by · www.js.by

Faglig indsigt  
og erfaring kombineret 

med inspiration, 
tilgængelighed og 

kundetilpasset  
service er blandt de 

basale værdier i Jens 
schultz koncernen



R skovgaard Produktion 
solo-virksomheden, 
der grundlagdes af 
Rasmus skovgaard i 
2007, karakteriseres 
af stor alsidighed og 
spændvidde indenfor 
almindeligt og rustfrit 
stål samt aluminium. 
Firmaet opererer med 
døgnvagt og fleksible 
åbningstider 

»Når det gælder produktion og 
service, spænder jeg bogstave-
ligt talt lige fra rustfri køkke-
ner til gravemaskiner«, smiler 
Rasmus Skovgaard. »En stor 
aktivitet er underleverandør-
arbejde – blandt andet i form 

tager en sms med forespørgsel 
om en hasteopgave. Lørdag 
formiddag sætter jeg opgaven 
på skinner sammen med kun-

af rustfri maskiner til føde-
vareindustrien i hele verden. 
Som chef og eneste medar-
bejder holder jeg administra-
tionsudgifterne på det lavest 
mulige niveau. I kraft heraf 
kan jeg tilbyde mine kunder 
kvalitetshåndværk til meget 
konkurrencedygtige priser.«  

specialist i hasteopgaver

»Jeg har døgnvagt ugen igen-
nem – også i weekenderne. 
Mit private hjem er firmaets 
nærmeste nabo, og selvom jeg 
har en familie at passe, giver 
det stor fleksibilitet omkring 
åbningstiderne. Drejer det sig 
om ekspedition af større or-
drer, kan jeg med kort varsel 
trække på et lokalt netværk af 
dygtige og stabile samarbejds-
partnere. Det er ikke usædvan-
ligt, at jeg lørdag morgen mod-

R skovgaard Produktion · ved Rasmus skovgaard
Rønnowsvej 1 · 5881 skårup · Tlf. 20 85 10 33 · mail@rskovgaard.dk · www.rskovgaard.dk
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den, og mandag morgen er den 
leveret. Ring 20 85 10 33 for 
nærmere information.«     

Erhvervskontoret
tlf. 62 23 37 37 
mail: erhverv@svendborg.dk 
www.svendborg.dk/erhvervsservice

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 C
5700 Svendborg

Erhvervskontoret

Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav.
Og det er ikke blot med det maritime element,

byen udmærker sig.

Svendborg er nu forbundet med motorvejsnettet 
til resten af Danmark og det øvrige Europa. 

Har din virksomhed brug for 
en optimal placering, med god logistik, så har Svendborg 

en række velplacerede erhvervsarealer klar.  

                                     Samtidig får du adgang til: 
               - velkvalificerede og kompetente medarbejdere  
               - gode bosætningsforhold for dine medarbejdere  
               - en stærk kommunalt forankret erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin
unikke placering ved den nye motorvej,

det helt rigtige sted at etablere sin virksomhed.

Erhvervskontoret er din indgang til kommunen, når det
drejer sig om erhvervsrelaterede henvendelser.

sv
b 
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C & W arkitekter grundlagdes 
i 1974. Siden da er der sket sto-
re ændringer i såvel kapacitet 
som opgavesammensætning, 
men i kraft af udviklingens 
roligt fremadskridende forløb, 
har vi formået at bevare vores 
tilknytning til Sydfyn. Vi er 
tro mod vores ophav og løser 
en bred vifte af opgaver i alle 
størrelsesordener. Vi elsker 
vores job og forstiller os ikke - 
ånden fra 74 er intakt. 

supertankeren  
– et fantastisk domicil

Fra januar 2007 har vores 
30 arkitekter, konstruktører, 
teknikere og administrative 
medarbejdere haft til huse i 
et fantastisk domicil kaldet 
Supertankeren beliggende på 
forskerparkens øverste etage. 
Supertankeren, der har sund- 
og havneudsigt til tre sider, er 
indrettet som et åbent kontor-
landskab, hvis enkelte afsnit 
har maritime navne. Mens 
»broen« rummer administrati-
onen, huser »lastrummet« teg-
nestuen, og »stævnen« er med 
sin formidable udsigt ramme 
om frokoststue og mødelokale. 

Historiebogen er i orden

C & W arkitekter tilbyder alle 
former for arkitektvirksomhed 
fra idé og skitse til produktion 

og projektering samt udførelse 
og tilsyn med projektforløb. Vi 
har historiebogen i orden og 
kan trække på et meget stort 
netværk. Det afspejles i vores 
brede aktivitetsfelt i både pri-
vat og offentligt regi. Opgaver-
ne spænder fra enfamilieshuse 
og ombygninger til fabrikker 
med tilhørende administrati-
onsafsnit samt virksomheds-
domiciler.
Dertil kommer kirker, skoler, 
plejehjem og diverse kulturin-
stitutioner.   

sejler med fuld  
besætning

Naturens afrundede og skulp-
turelle former har altid været 
en stor inspirationskilde for os. 
Vi tænker strategisk ud i frem-
tiden, og derfor har vi fokus på 
økologi, co2 og bæredygtighed. 
Netop nu er der stor aktivitet 
i såvel renovering i den eksist. 
boligmasse som i planlægning 
af nye almene boliger. Det 
samme gælder offentlige in-
stitutioner. Vi sejler med fuld 
besætning og har stor tro på 
fremtiden. 

www.cw-arkitekter.dk

Den succesfulde svendborg- 
tegnestue skaber unikke  
arkitektoniske rammer  

for positiv livsudfoldelse.  
Begreber som arbejde,  

fritid, kultur, trivsel, sundhed, 
idræt og motion er vigtige  

pejlemærker for dens  
vidtspændende aktiviteter

c & W arkitekter a/s

ØJE FOR ENKELHED - SANS FOR TRIVSEL

Printet på grafiprint
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TekTrol
Mineralolier a/s »Vi har haft til huse i vores nu-

værende domicil siden 2006, 
og det er vi meget tilfredse 
med«, fortæller indehaver 
Lars Juel Hansen. »Lokalerne 
er specialdesignede til netop 
vores formål, og det giver op-
timale forhold – både for os 
og for vores stabilt voksende 
kundekreds. Jeg er uddannet 
pladesmed og har arbejdet 
med karosserier gennem 26 
år, undervognsbehandling i 10 
år. Udover mig tæller firmaet 
tre dygtige og stabile medar-
bejdere. Min kone Ann Mette, 
der varetager firmaets admi-
nistrative dimension, sprøjte-
operatøren Patrick, har hver 
især ti års erfaring i branchen. 
Patrick er bosiddende i Odense 
og har arbejdet her i to år uden 
nogensinde at have mødt for 

sent på arbejde eller haft en 
sygedag. Rasmus, der netop er 
startet, har 8 års erfaring med 
at sprøjte, og vaske biler.« 

specialister  
i undervognsbehandling

»TekTrol Anti Rust Svendborg 
har et supergodt samarbejde 
med en lang række autoværk-
steder og forhandlere fra hele 
det sydfynske og langelandske 
lokalområde. Vi er speciali-
ster i undervognsbehandling, 
og vores erfaring siger, at jo 
færre boringer, der foretages 
i forbindelse med en behand-
ling, jo bedre. På de nye VW, 
Volvo og Ford, samt andre, 
bruger vi således slet ikke bo-
ringer. TekTrol produktet er 
så godt som lugtfrit. Efter 14 
dage er alle spor af påføringen 

forduftet, siger vo res kunder, 
og det er en populær egenskab. 
TekTrol Anti Rust Svendborg 
kører med 3 års behandlings-
intervaller, og de lange inter-
valler bevidner kvaliteten af 
behandlingen. Værkstedet 
kontrolleres to gange årligt af 
Teknologisk Institut, og der-
med er vores kunder sikret et 
højt og ensartet kvalitetsni-
veau.«

Det danske klima

Fugtigheden i det danske kli-
ma gør at den danske bilpark 
ruster, derfor er det vigtigt din 
bil får en rustbeskyttelse.

TekTrol Anti Rust svendborg

TekTrol Anti Rust svendborg · Nordre Ringvej 123 · 5700 svendborg · Tlf. 62 80 00 48 · www.tektrolsvendborg.dk

Tjek den flotte nyproducerede video på hjemmesiden www.tektrolsvendborg.dk  
Her kan man på nærmeste hold følge en undervognsbehandling i alle dens faser og ved  
selvsyn konstatere, at svendborg-virksomheden er førende på sit felt
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Alt indenfor entreprenørfAget…
• Ledningsarbejde

• Kloakering
• Kloak-TV

• Anlægsarbejde
Vi hAr den rette mAskine  

til Alle opgAVer – små som store

JClausen Aps
entreprenør

rytterhaven 7 · 5700 svendborg

62 20 34 90 · kontoret@jclausen.dk

Vi udfører alt indenfor entreprenør- og kloakarbejde. Vi er hurtige, effektive og har mange års erfaring

TekTrol
Mineralolier a/s



Med og uden redskabsrum, med sadeltag eller 
fl adt tag, enkelt eller dobbelt garage...?
Du har mange valgmuligheder, når du skal 
vælge din AN-CARPORT.
Bestil brochuren og se de mange modeller – 
eller kig forbi til en uforpligtende snak om et 
praktisk og nemt gør det selv-projekt.

Bellevue 5B · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 10 45 · Fax 62 51 17 48 · www.xl-langeland.dk

Carporte...?
Det er da noget, man bygger selv
- og sparer penge på

AN-CARPORTE er et komplet Byg-Selv-
koncept, hvor du kan vælge mellem 40 
forskellige produkter, der kan tilpasses alle 
miljøer og stilarter. Alle materialer er samtidig 
kvalitetsmaterialer fra byggeriets bedste leve-
randører, der er egnede til det danske vejr. 

Materialerne er samtidig alle, fra den mindste 
skrue til det trykimprægnerede træ og tag-
materialerne, udvalgt af fagfolk. Det giver dig 
en god kvalitetsgaranti i ryggen, når du be-
slutter dig for at opføre et AN-CARPORTE-
projekt, som du får glæde af i mange år.

Og det er ganske nemt:
Alle de materialer, du skal bruge, har vi sam-
let i en pakke, der passer til det projekt, du 
har valgt. Det hele til en god pris – og meget 
nemt at arbejde med, når din nye carport skal 
opføres.

Mere om konceptet...
Du får en letforståelig arbejdsvejledning og prak-
tiske tegninger med...
Du behøver ikke være professionel håndværker 
for at bygge en AN-CARPORT.
Du skal blot følge de beskrivelser og arbejdsteg-
ninger, der følger med materialerne. 

Byggetilladelse eller 
anmeldelse til kommunen...?
Under normale omstændigheder skal du ikke 
søge om byggetilladelse til byggerier under 50 
m2. Du skal blot anmelde det til kommunen. I 
brochuren kan du læse mere om reglerne.

Materialerne...
AN-CARPORTE leveres i dimensioner og kvali-
teter, der opfylder myndighedskravene. Træet 
leveres i nogle få centimeters overlængde, så 
situationen kan klares, selvom der skulle opstå 
nogle små unøjagtigheder undervejs. 

Du behøver ikke 
alverdens specialværktøj...
Med almindeligt håndværktøj som hammer, sav, 
skrue- og boremaskine kommer du rigtig langt 
med dit AN-projekt. I vores velassorterede XL-
Byggecenter kan du fi nde alt, hvad du skal bruge.

Carporten leveres selvfølgelig 
hjem til dig...
Vi leverer selvfølgelig din AN-CARPORT hjem til 
dig med lastbil. Så tæt på byggepladsen, det er 
muligt for chaufføren. Varerne er pakket i den 
rigtige rækkefølge, hvilket letter dig i byggear-
bejdet.

Overfl adebehandling...
Alt træ til din AN-CARPORT, på nær færdige 
gitterspær, leveres trykimprægneret, beskyttet 
mod råd og svamp. Stolperne er imprægneret i 
Klasse A til jordkontakt. I brochuren kan du læse 
fl ere råd om, hvordan du yderligere kan behandle 
materialerne selv.

”8% af alle husstande på
Langeland overvejer at 
anskaffe en ny carport”
Fynske Mediers Panel Fyn, Gallup

- hos XL Byg 
gør de noget ved det

Bestil vores nye, store 
carport-brochure og 

en prisliste på 62 51 10 45

Hjemmesiden 
www.an-carporte.dk 

er godt på vej. 
Hold øje med den. Porten til inspira-
tion, informationer, valgmuligheder 

og din nye carport går snart op...
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 ERHVERV FYN Virksomhedsportræt

Besøg vores profcenter

Åbent alle dage fra kl. 6.45

TELEFAX, PROFFCENTER   Fax 62513117

Tag direkte kontakt til os:

Frits Feodor Nielsen 63512600 ffn@xl-langeland.dk

Leif Johansen 63512601 lfj@xl-langeland.dk

Casper Pedersen 63512604 cp@xl-langeland.dk

Kaj Nielsen 63512602 kn@xl-langeland.dk

Marianne Lorenz 63512603 ml@xl-langeland.dk

Christian Møltved 63512607 cm@xl-langeland.dk

Bellevue 5 B · 5900 Rudkøbing · tlf. 52 51 10 45

www.xl-langeland.dk
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siden Årets Langelænder Bent olesen i 1975 
startede sit virke i Rudkøbing Brugs,  
er aktiviteterne udvidet betydeligt.  
Frem mod nutidens super Brugs er det  
populæreindkøbssted vokset fra 500-2000m2,  
hvoraf de 1000 er butiksareal 

»Super Brugsen Rudkøbing er på alle måder en lokal butik og 
dertil en rummelig arbejdsplads, hvor folk kan lide at være. Godt 
og vel en halv snes af vores dygtige og veluddannede medarbej-
dere har holdt 25 års jubilæum. Vi kender vores kunder, og de 
kender os, og der er ingen tvivl om, at det koncept er kommet for 
at blive. Super Brugsen Rudkøbing er en velfungerende forret-
ning med en sund økonomi. Vi har eget benzinanlæg med tilhø-
rende vaskehal, der af pladsmæssige grunde er placeret udenfor 
byen. Et ønske til fremtiden kunne være mindst 500m2 mere at 
gøre godt med, men det vil jeg lade min efterkommer på posten 
bekymre sig om«, fortæller uddeler Bent Olesen. 

Brugsmedlemskab kan føre til meget

»I marts 2010 fylder jeg 63 år og benytter lejligheden til at gå 
på efterløn. Gennem mine 34 år i Rudkøbing har jeg oplevet at 
blive udnævnt til fuglekonge, ligesom jeg er æresmedlem af øens 

jazzklub og af handelsstandsforeningen. Jeg har haft æren af at 
være offer for satiren i forårets Langelandsrevy, og endelig er jeg 
af den lokale Lions Club – som den kun niende dansker uden-
for foreningens egne rækker – blevet tildelt Melvin Jones prisen. 
Hver gang jeg har modtaget en af disse æresbevisninger, har jeg 
tænkt, at NU kunne man da ikke nå længere på Langeland. Hver 
gang har virkeligheden dog overhalet mig indenom. Det skete 
også i år, hvor Skt. Georgs gilderne tildelte mig prisen som Årets 
Langelænder. Jeg er på én gang overrasket over og dybt taknem-
melig for den ærefulde udnævnelse. Den eneste forening, jeg no-
gensinde selv har været medlem af, er nemlig Brugsen, og sådan 
vil det nok blive ved at være«, slutter Bent Olesen med et smil.

Årets Langelænder takker 
af som uddeler i 2010

super Brugsen · Ahlefeldtsgade 5 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 13 54 · 06750@coop.dk · www.superbrugsen.dk/rudkoebing

OM-/TILByGNING
DøRE OG VINDuER
TAGARBEjDE

visitkort.indd   1 26/08/08   17:40:24

 Brændeskov Møllevej 20 A · 5700 Svendborg
 navntoft@mac.com

 20 31 66 27

Yunik – din lokale farvespecialist

Unik gammel forretning med unik personlig betjening
Vi fører malevarer, værktøj og vægbeklædning fra Yunik

Stort udvalg i kunstnerfarver og malelærreder, 
samt materialer til 3D

Østergade 7A · Bagenkop · Tlf. 62 56 11 14 
karlsen@farve-tapet.dk

Bagenkop
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Erhvervsafdelingen er 
flyttet i nye lokaler

www.svendborgsparekasse.dk

Vi ønsker at styrke vores lokale tilstedeværelse 
overfor erhvervslivet på Langeland – og kan nu 
byde velkommen i de nye lokaler på 1. sal.
Her finder du også vores nye erhvervsrådgiver, 
Johnny Tholstrup, der skal være med til at skabe 
vækst for virksomhederne på Langeland.

Ring og aftal et møde med

Bjarne Bay Jacobsen
Erhvervskundechef
tlf. 6351 0214

Johnny Tholstrup
Erhvervsrådgiver
Tlf. 6351 0217

Fra den 1. maj i år har erhvervsafdelingen udvidet sine lokaler på 
førstesalen. Derudover markerer ansættelsen af erhvervsrådgiver 
Johnny Tholstrup et øget fokus på erhvervslivet

Johnny Tholstrup, der er et kendt ansigt i Langelands erhvervsliv, har siden 1985 ar-
bejdet på Langeland. »Vi har primært fokus på små og mellemstore virksomheder, og 
her lægger vi stor vægt på begreber som nærhed, service, kvalificeret sparring og korte 
beslutningsveje«, fortæller Johnny Tolstrup.

selvstændig langelandsk erhvervsafdeling

»I Svendborg Sparekasse tager vi lokalområdet alvorligt. Det er det vi lever af. Der er 
brug for både små og store virksomheder i vores område, og uanset størrelse har du krav 
på kompetent rådgivning.
Du har ideerne og kender din virksomhed – og vi kender området samt de økonomiske 
muligheder. Vi ønsker et tæt samspil med vores erhvervskunder for at vi kan tilbyde de 
mest hensigtsmæssige løsninger. Derfor vælger vi løsninger, hvor branchekendskab, kom-
petence og beslutningsdygtighed sikrer en individuel tilpasning til den enkelte virksom-
heds specifikke behov. Som kunde hos os får du naturligvis én fast erhvervsrådgiver, som 
kender dig og din virksomhed.
Vores slogan er »vi er med«. Tre små ord, der fortæller vores kunder, hvad de kan forvente 
af os som pengeinstitut, og at de kan være trygge ved at have os med, når beslutningerne 
handler om penge.

svendborg sparekasse  
udvider i Rudkøbing

Østergade 41 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 16 70
post@svendborgsparekasse.dk · www.svendborgsparekasse.dk
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Tømrer- og Snedker ApS

62 59 13 46

lohals: 
jan-erik holm

40 30 10 58

Tullebølle:
Tommy holm

40 30 10 59

Dageløkkevej 1
5953 Tranekær

Dageløkke

Alt tømrer-,snedker-,  
og glasarbejde udføres

Leif Beck ApS
Statsautoriseret revisor

 

Torvet 2 5900
Rudkøbing

Tlf. 62 51 32 66

Jans Taxi Rudkøbing
Tl

f.
 6

2 
51

 2
1 8

0 Gudbjerg Smedie & VVS ApS

  Tlf. 62 25 11 12

Gudbjerg Smedie & VVS ApS ved Daniel Greve
Vandmestervej 4 · 5892 Gudbjerg · greve-vvs@mail.tele.dk
Tlf. 6225 1112 · 6225 1166 · Mobil 2173 1994

l	 VVS-arbejde  l	 Blikkenslager
l	 Ventilation  l	 Smedearbejde
l	 Naturgas  l	 Solvarme
l	 Oliefyrsservice  l	 Jordvarme
l	 Fjernvarme  l	 Biobrændere
l	 Varmeventilationer l	 Gaseftersyn

GARANTI
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Magnus Kastberg, 
indehaver af  
malerfirmaet Master 
Malerservice i Egense 
på sydfyn

Magnus har efterhånden boet 
i Danmark i en halv snes år, 
men taler det dejligste, klin-
gende svensk. Det med det 
svenske ophav spiller han da 
også på i sin webadresse www.
svensken.dk. 
– Men bortset fra det, så er det 
nu mest for sjov, det med det 
svenske, smiler Magnus Kast-
berg, der driver sit malerfirma 
fra hjemadressen Egense Sta-
tionsvej 15. 
Magnus Kastberg har været i 
fire års mesterlære i Sverige 
for snart 22 år siden. – Både 
mester og hans to svende var 
skrappe og holdt mig til ilden 
på den gode måde, hvilket be-
tyder, at jeg fik lov til at prøve 
det hele under skarp observa-

godt. Kunderne må vel være 
tilfredse, for de anbefaler mig 
til venner og bekendte, så jeg 
har nok at lave. 
– Mit næste store ønske er at 
få en lærling i mit firma. Jeg 
har lyst til at give nogle af de 
gode håndværksmæssige tra-
ditioner videre, som jeg selv 
har fået med mig fra min læ-

retid. Det handler mest om at 
turde kaste sig ud i det, men 
det er en af mine målsætnin-
ger at føre en lærling igen-
nem inden for de næste 5 år. 
Og grundlaget for at have en 
lærling må siges at være i or-
den, når man som Magnus 
Kastberg både er uddannet 
lærer og maler! 

tion. Dengang var jeg tit træt 
af dem, men i dag kan se, at de 
har givet mig en masse gode 
ting med. Disciplin, udholden-
hed og en faglig stolthed, når 
det gælder at aflevere et godt 
stykke arbejde. 
Den 38-årige svensker har 
ikke kun en uddannelse som 
maler i baghånden, men har 
også taget en læreruddannelse 
fra Den frie Lærerskole i Ol-
lerup. 
– Da min kæreste og jeg flytte-
de til Sydfyn for otte år siden, 
var det ikke så nemt at finde 
job som selvstændig maler. 
Derfor besluttede jeg mig for 
at tage en læreruddannelse. 
Det har været spændende og 
lærerigt at møde nye og meget 
forskellige mennesker. Men 
efter 5 år på skolebænken, 
gik det op for mig, hvor me-
get jeg savnede mit gamle fag. 
Derfor sprang Magnus Kast-
berg ud i at drive selvstændig 
virksomhed som malermester 
for ca. et år siden. – Det er gået 

www.svensken.dk 

Master Malerservice
Egense stationsvej 15 · Egense

5700 svendborg
Tlf. 24 45 18 38

  mastermalerservice@gmail.com

K Ø K K E N  ·  B A D  ·  G A R D A R O B E

Rødhøjsvej 21 Tlf. 62 20 59 81 
5772 Kværndrup Mobil 23 32 59 81

knutson.per@gmail.com
Virksomhedens produkter/ydelser:
l	 Havedesign

l	 Udførelse af bygninger  
 og andre konstruktioner i haven

l	 Alle former for havearbejde  
 (hækkeklipning, snerydning osv.)

l	 Anlæg af have

l	 Udførsel af havebassinger,  
 søer, bække, vandfald  
 samt diverse vandanlæg i haven

l	 Tegning af haveplan

l	 Stenarbejde (fliselægning,  
 håndtering af store og små natursten)

 

KNIEP
MONTAGE OG DESIGN

Tvedvej 43B · 5700 Svendborg · Tlf. 22 42 53 70
kniep.michael@gmail.com · www.kniep.dk

Svendborg Slagtehus A/S

Kødkvalitet i alle led
Dansk kødkvæg

www.kildegaarden.com
Tlf. 98 57 44 01

Porthusvej 75 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 32 78



Den dynamiske svendborg-virksomhed, der 
grundlagdes i 2005, har i dag en veluddannet 
og fleksibel medarbejderstab på 10 smede  
og maskinarbejdere 

»JK Metal er en 100% underleverandørvirksomhed«, beretter di-
rektør Jesper Lørup, der ejer og driver virksomheden sammen 
med Kim Nissen, der har ansvaret for produktionen. Begge part-
nere har mere end ti års brancheerfaring indenfor deres respekti-
ve specialer. »Vores primære produktmæssige omdrejningspunkt 
er alle former for tynd- og finplade arbejde. På dette specialom-
råde er JK Metal leverandør og samarbejdspartner for en bred 
vifte af virksomheder.«    

Fra styreskabe til gulpladebiler

JK Metal arbejder i alle materialer – fra almindeligt stål over 
rustfrit til aluminium og kobber. En stor aktivitet er fremstilling 
af kabinetter til alle former for elektronik. Til diverse private, hel 
og halvoffentlige virksomheder og institutioner leveres der alle 
former for produkter fremstillet i plade. På alle fronter spænder 
produktudbuddet fra basale og prisbillige emner til specifikke 
projektemner, der kun fremstilles i få hundrede eksemplarer. JK 
Metal er også involveret i den lovpligtige ombygning af biler til 
kørsel på gule plader. Virksomheden har blandt andet medvirket 
ved indretning og design af Audi Q7. 

specialiseret sparrings og samarbejdspartner

»Vores knowhow og ekspertise går langt udover dét at bukke en 
plade«, fortsætter Jesper Lørup. »JK Metal har stigende efter-
spørgsel på rådgivningsområdet. Her kan vi tilbyde at gå ind og 
agere som kundernes sparrings og samarbejdspartner. Med vores 
specialiserede knowhow og ekspertise i ryggen kan virksomhe-
derne frigøre vitale ressourcer, og dermed øge både produktivi-
tet og omsætning. JK Metal kommer rundt om hele logistikken. 
Blandt andet er vi behjælpelige, når det gælder distributions-

gangene til og fra underleverandører omkring overfladebehand-
ling og meget mere. Som et lille kuriosum kan jeg nævne, at der 
blandt vores kunder er flere grossister, som aldrig ser deres va-
rer, da de som en naturlig del af vores service leveres direkte 
herfra til slutbrugeren.«    

Fleksibilitet og automatisering

»JK Metal har med succes investeret i et moderne og fleksibelt 
produktionsapparat. Vi betjener os af en meget høj grad af auto-
matisering. Ad den vej kan vi både nedbremse den omsiggriben-
de outsourcing en smule, holde en række gode arbejdspladser i 
Danmark og ikke mindst levere prisbillige kvalitetsprodukter 
til vores kunder. Vores produktionsapparat, der er tilpasset et 
vidtspændende aktivitetsfelt, er så fleksibelt indrettet, at vi til 
enhver tid og med kort varsel kan tilpasse os og imødekomme de 
skiftende ønsker og behov i vores brede kundekreds.«

Fra simple kasser til avanceret design

»De store krav, som kunderne naturligt stiller, afspejles af det 
faktum, at pladebearbejning gennem de senere år har udviklet 
sig fra fremstilling af simple kasser til i dag at være en central del 
af slutproduktets design. Når det gælder smedearbejdet, råder 
JK Metal over en række meget dygtige håndværkere in house, 
og i kraft af de optimale bearbejdningsmuligheder der ligger i 
vores konstant opdaterede maskinpark, er vi leveringsdygtige i 
særdeles avanceret design«, afrunder Jesper Lørup. 
»JK Metal er gearet til et tæt leverings og rådgivningssamar-
bejde, og interesserede virksomheder er meget velkomne til at 
kontakte os for mere info om vores unikke kundekoncept.« 

JK Metal Aps

JK Metal Aps · Norgesvej 10 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 46 10 · info@jkmetal.dk · www.jkmetal.dk
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Firmaet simon  
Risbjerg med afd. i 
svendborg råder over 
en bred vifte af  
faglige kompetencer.  
opgavefeltet spænder 
fra private køleskabe 
og mindre butikskøle-
anlæg til store  
industrielle anlæg  
og avancerede  
automatikløsninger
 

»Vores kundekreds rækker 
fra privatkunder og mindre 
erhvervsdrivende til store 
landbrugs- og industrivirk-
somheder«, fortæller indeha-
ver Simon Risbjerg. ”Udover 
køl og automatik er installati-
onsarbejde ved ny-, om- og til-
bygninger blandt vores store 
specialer. En voksende sideak-
tivitet er IHC-systemer – her-
under IHC-net. Salg, instal-
lation og service i forbindelse 
med teleanlæg, netværksin-
stallation og PLC-styring er 
blandt firmaets aktiviteter. 

Endelig løser vi specialiserede 
opgaver omkring tyverialar-
mer, videoovervågning og ad-
gangskontrol. Omkring større 
projekter kan vi trække på et 
stort og velfungerende net-
værk af gode samarbejdspart-
nere.« 

store besparelser med 
varmepumper

»Et aktuelt indslag i forbin-
delse med den forestående 
fyringssæson er vores righol-
dige udvalg af varmepumper 
og jordvarmeanlæg. I forskel-

lig kombination kan de betyde 
store besparelser på varme-
regningen. En kilowatt strøm-
forbrug genererer tre kilowatt 
varme, og så har varmepum-
per yderligere den fordel, at de 
kan anvendes til aircondition 
i sommerperioden. En anden 
populær detalje er, at pumper-
nes tænd/sluk-funktion nemt 
og bekvemt lader sig styre via 
en almindelig mobiltelefon. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for et ufor-
bindende tilbud«

Vi klarer alt i el & køl
������
������������

���������������������

skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 10 72

Mobil 30 44 38 98
info@simonrisbjerg.dk
www.simonrisbjerg.dk
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»Vi er ikke i færd med at udfase 
værkstedets autoafdeling«, fast-
slår indehaver Morten Jakob-
sen. »Vi er fortsat en del af Auto-
mesterkæden med alt, hvad det 
indebærer. Medarbejderstaben 
i vores afdeling i Tullebølle er 
netop blevet forøget med en ny 
dygtig mekaniker; nemlig Bo 
Hansen der er et kendt og popu-
lært ansigt i den langelandske 
autobranche.«

Indenbords motorer  
og oliefyr

»I 1991 uddannede jeg mig til 
maskinmester efter endt ud-

dannelse som automekaniker. 
Både har altid interesseret 
mig, og i dag bruger jeg da 
også en del af min sparsomme 
fritid på at sejle. Snøde Auto-
værksted fokuserer dels på 
bådtyper med påhængsmo-
torer og dels på indenbords 
motorer, der på mange måder 
minder om lastbilmotorer. Vi 
udfører også monterings- og 
serviceopgaver på oliefyr til 
både. Siden foråret, hvor vores 
maritime initiativer søsattes, 
har vi serviceret en del både 
og fået gode tilbagemeldinger 
fra kunderne. Fremover vil vi 

snøde Autoværksted  
– nu til både biler og både
som en naturlig konsekvens af lastbiltrafikkens gradvise afvikling på øen,  
har snøde Auto på Nordlangeland fået nye programpunkter på dagsordenen;  
nemlig en række helt nye salgs- og service-initiativer omkring både

snøde Autoværksted · stoensevej 2 · 5953 Tranekær  Tullebølle Autoværksted Man-tor 7.30-16.00 
Tlf. 62 55 10 18 · mj@snode-auto.dk · www.snode-auto.dk  Bygaden 99 Tullebølle · 5953 Tranekær  Fre 7.30-14.15

også på det maritime område 
levere et godt stykke arbejde 
til en fornuftig pris. Firmaets 
maritime servicebil har alle 
nødvendige faciliteter til ud-
førelse af service og repara-
tion på stedet. På sigt er det 
tanken i samarbejde med en 
svendborgensisk forhandler af 
både at etablere en skiftende 
udstilling af joller, påhængs-
motorer m.m. Kig ind og hør 
nærmere.« 

Mester
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siden grundlæggelsen i 2004 har  
stenstrup-firmaet markeret sig blandt sydfyns 
førende aktører, når det gælder løsning af 
service og montageopgaver omkring oliefyrede 
anlæg i alle størrelser og udformninger

»Den helt basale aktivitet i firmaet udgøres af de årlige ser-
viceeftersyn af fyr«, fortæller Lars Vilstrup. »Jeg er uddannet 
bygnings- og landbrugssmed og har arbejdet med oliefyr gennem 
18 år. Her og nu arbejder jeg både med små og store brændere på 
op til 350 kilowatt. Jeg går ind for personlig service, og i kraft af 
at jeg driver en solovirksomhed, har jeg snor i hele et kundeforløb 
fra start til slut. Kunden møder kun én person nemlig mig, og det 
fremmer både trygheden, overblikket og kommunikationen. Jeg 
har aften og weekend-service fra kl. 8-21 hele ugen i perioden fra 
den 1. september i år til udgangen af april 2010. Jeg kan hurtigt 
være fremme, når oliefyret strejker.«

Få varmen med en ispind

»En stigende aktivitet udgøres af rådgivning omkring nyinveste-
ringer. Dertil kommer diverse montageopgaver, der spænder fra 
radiatorer over olietanke til nye kedelanlæg. En varm nyhed net-
op nu er den såkaldte ispind, som er et godt alternativ til jordvar-
me«, smiler Lars Vilstrup. »Ispinden, der fungerer som en slags 
varmepumpe, hvis slanger er skiftet ud med et varmeapparat, 
introduceres på markedet i løbet af september og oktober måned. 
Generelt er der stor interesse for olie- og energibesparende ud-
styr og foranstaltninger, der dækker alt fra simple kontakture til 
inden- og udendørs termostatstyring af starttemperaturer. En-
delig arbejder jeg med salg til private af små co2-neutrale anlæg 
baseret på brug af bio-olie. På sigt er det tanken at etablere et 
showroom til præsentation af nye tiltag på varmeområdet. Ring 
for mere information om firmaet.«

Lars Vilstrups oliefyrsservice 

Lars Vilstrups oliefyrsservice 
Gammel sognevej 16 · 5771 stenstrup
Tlf. 63 24 00 24 · lhvilstrup@mail.dk
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www.btmaling.dk

Alt maler arbejde udføres

SPARTLING
FILT
VÆV
TAPET
MALING
& LAK& LAK
Alt i gulvbelægning

EPOXY
VINYL
LINOLIUM
TRÆGULVE
AFSLIBNING OG LAKERING26 29 55 87

Ring for et uforpligtende tilbud

Finanskrise rabat hele 2009-2010
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i stor vækst

Dagli’ Brugsen 
Lohals har øget sin 
omsætning betydeligt

– Vores vækst er den femte-
største blandt Dagli’ Brugser 
i hele Danmark, fortæller den 
stolte uddeler Mogens Juhl fra 
Dagli’ Brugsen i Lohals. – No-
get af forklaringen er selvføl-
gelig, at købmanden lukkede. 
Men det skyldes helt afgjort 
også, at vores butik nu er ble-
vet udvidet med 374 m2. Heraf  

neder kunne risikere at skulle 
fylde varer på hylderne helt 
til kl. 21-22 om aftenen, fordi 
der var så lidt plads i gangene, 
forklarer salgsassistent Niels 
Otto Jensen. Men vareopfyld-
ningen er nu ikke længere et 
problem og kan løbende kla-
res i løbet af dagen. Varerne 
præsenterer sig desuden mere 
overskueligt end før.
– Vi har fået bedre plads til 
økologien, siger Mogens Juhl. – 
Vi havde også økologi før, men 
nu har vi fået samlet det hele 

er de 205 m2 lagt til butikken.  
Udvidelsen har bevirket, at 
det nu er blevet langt lettere 
for kunderne at manøvrere 
rundt i butikken med deres 
indkøbsvogne. – Kunderne er 
rigtig glade for udvidelsen. Så 
kan de nemmere slå en slud-
der af med hinanden uden at 
stå i vejen! For personalet har 
det også betydet meget, siger 
Mogens Juhl. – Det har gjort 
varehåndteringen nemmere. 
– Det var ikke usædvanligt, at 
man i de hektiske sommermå-

på et sted. Vinen, der før var 
gemt lidt af vejen mellem reo-
lerne, præsenterer sig også flot 
med sin nye placering i eget 
hjørne på butikkens ene bag-
væg. Butikken, der har fjorten 
ansatte, kan tilbyde alt, hvad 
hjertet måtte begære inden for 
dagligvarer. – Og det vi ikke 
har, sørger vi for at skaffe, for-
sikrer Mogens Juhl. 

Uddeler Mogens Juhl ved økologien, der nu er 
samlet et sted i butikken.

Salgsassistent Niels Otto Jensen og uddeler Mogens 
Juhl ved vinen, der også har fået bedre plads i butikken

Det udvidede butiksareal betyder, at varehåndterin-
gen er blevet nemmere

Dagli’ Brugsen · Østergade 80 · Lohals · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 14 55

20 65 16 61 · 62 51 59 52
Møllevænget 6 · 5932 Humble

Er stuen trist og grå lad 
MAIKEN sætte farver på

BAGeNkOp 
SMeDe- & MASkiNVærkSTeD ApS

Bagenkop Smede- og  
Maskinværksted er specialister i  

Skibs- og motorreparationer · Hydraulik
udrustning i aluminium · luger- 

styrehuse- søgelænder- og master
samt garn og andet fiskeriudstyr

Vi producerer og monterer bl.a.:
Munkebo garnspil · langlinespil og horisontalspil
Bagenkop garnopklarer og garnrulle/rusehaler
Bagenkop trawlskovle og Munkebo garnrenser

Fra butikken i Bagenkop sælges:
Messinglamper- lanterner- og skibsinteriør

Redningsudstyr- arbejdsudstyr-  
arbejdstøj- liner- og garn

Havnegade 2 · 5935 Bagenkop
Tlf. 62 56 13 21

kontor@bagenkop-smede.dk
www.bagenkop-smede.dk 
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Det kører for  
familien Andersen!
Jes Andersen, der 
driver køreskole i 
Rudkøbing, har udvi-
det forretningen med 
kørerlærer, Britt An-
dersen. og det bliver i 
familien, Britt er Jes’ 
datter!

Da Jes G. Andersen for ni år 
siden solgte sin købmandsbu-
tik i Rudkøbing, valgte han i 
stedet at blive kørelærer. – Jeg 
kan godt lide den udfordring 
der er i at have med menne-
sker at gøre, og desuden fore-
trækker jeg at være selvstæn-
dig. De senere år har jeg nu 
haft for meget om ørerne, så 
jeg er glad for, at min datter, 
Britt, har besluttet sig for også 
at blive kørelærer.

Britt Andersen, der tog sin kø-
relærereksamen sidste efterår, 
har også en socialpædagogisk 
baggrund. Om dagen arbejder 
hun som støttepædagog på en 
skole, og eftermiddage og afte-
ner er hun kørelærer.
- Kørelærer og pædagogjob, 
det passer fint sammen! Jeg 
kan lide at have med menne-
sker at gøre og synes, det er 
sjovt at undervise. 
Psykologisk indsigt er man 
nødt til at have, når man er 
kørelærer. – Eleverne skal be-
handles vidt forskelligt, men 
man skal tale pænt til dem. 
Nogle kørelærere skælder ud, 
det virker jo helt modsat af 
hensigten! siger Jes Andersen.
- Vi er nogle ret tålmodige og 
rolige mennesker begge to, 
smiler Britt.
Jes Andersen nyder at have 
fået en kollega: – Ellers kan 

det godt være et lidt ensomt 
job.
En anden fordel ved at være to 
er, at Britt og Jes nu har mu-
lighed for at starte nye teori-
hold op hver 6. uge, hvor Jes 
før kun havde mulighed for 
at begynde teorihold hver 12. 
uge.
Teoriundervisningen foregår i 
et teorilokale i Ahlefeldtsgade, 
som Britt og Jes deler med 
byens to andre kørelærere, 
men alle køretimerne foregår 
i Svendborg. Køreskolen har 
base to steder, i Rudkøbing og 
i Svendborg, hvor eleverne bli-
ver samlet op af Britt og Jes, 
når de skal til køretime eller 
på køreteknisk anlæg.
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BeneFit Rudkøbing

Med nyudviklede behandlingsformer som 
chokbølgeterapi og Re5 samt unikke  
produkter som supersole har BeneFit  
Rudkøbing flere tilbud på programmet  
end dem, man normalt finder i en klassisk  
fysioterapeutisk klinik

»Chokbølgeterapi er en revolu-
tionerende behandlingsform, 
som ikke er omfattet af syge-
sikringen«, fortæller indeha-
ver, fysioterapeut og daglig 
leder af BeneFit Rudkøbing 
Annie Borch. »Den påvir-
ker sener og væv så kraftigt, 
at stadiet på den kroniske 
skade bringes tilbage til den 
akutte fase, hvorefter en nor-
mal opheling kan begynde. 
Chokbølgeterapi er særdeles 
virksom mod moderne lidelser 
som tennis og golfalbuer, fros-
sen skulder og andre kroniske 
vævs- og sene-lidelser.« 

Re5

Re5 Regeneration er en ny me-
tode til behandling af slidgigt 
– eksempelvis gigthænder el-
ler slidgigt i knæ, nakke eller 
lænd. En Re5 behandling varer 
cirka ½ time, og foregår på den 
måde, at den specialudviklede 
Re5-applikator placeres over 
det kropsområde, der skal be-
handles. Under behandlingen 
kan patienten sidde, stå eller 

ligge, som han eller hun har 
lyst til. 

supersole

Annie Borch er ambassadør for 
SuperSole og har fulgt en ræk-
ke kurser i fremstilling af kor-
rigerende indlægssåler: »Med 
SuperSole kan man afhjælpe 
og kurere en lang række fod-
relaterede lidelser strækkende 
sig fra sportsskader over gigt 
til sukkersyge. SuperSole, der 
både kan anvendes med og 
uden ledsagende fysioterapi, 
remodellerer patientens fodsål 
i forhold til hans eller hendes 
aktuelle behandlingsbehov. 
Produktet er føddernes svar 
på tandbøjlen. Lider man af 
skævheder i kroppen, som 
skyldes en forkert fodstilling, 
kan de rettes op med et Su-
perSole behandlingsforløb, der 
koster mindre og virker hur-
tigere, end man umiddelbart 
forestiller sig.«

Tlf. 62 51 13 99
www.benefit-rudkoebing.dk  

Jes G. Andersens Køreskole Aps 
Platanvej 15
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 47 27
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siden starten i 2004 har det langelandske  
vvs-firma udvidet meget. I dag tæller  
medarbejderstaben 8 fastansatte inklusive 
indehaveren. Elnegaard VVs medvirker i et 
stærkt lokalt netværk af håndværkere i alle fag 

»Fra 1. januar i år er firmaet omdannet fra privat ejet selskab til 
anpartsselskab«, fortæller indehaver Thomas Elnegaard. »I lø-
bet af foråret etablerer vi et 40 kvadratmeters udstillingslokale i 
Lohals. Udstillingen har til formål at præsentere et bredt udvalg 
af de mange muligheder indenfor sanitetsinstallationer og bade-
rumsmøbler. Elnegaard VVS er certificeret forhandler og instal-
latør af kvalitetsprodukter fra Danfoss. For kunderne indebærer 
samarbejdet stabile priser og god opdateret information og back-
up omkring den velrenommerede leverandørs produkter.« 

Nye effektive  
solfangeranlæg

»Netop nu er der i udpræget grad travlhed i butikken«, fortsætter 
Thomas Elnegaard. »En stor del af de mange aktiviteter gene-
reres af boligforbedringer i form af sol og jordvarmeanlæg hos 
private. Der er ingen tvivl om, at mange af vores kunder er blevet 
inspireret til at gå i gang med deres projekter i kraft af tilskud-
det fra staten, som har stimuleret investeringslysten betydeligt. 
Mange opgaver skulle alligevel løses indenfor overskuelig tid, 

men statstilskuddet har virkelig sat gang i processen. På solvar-
meområdet har vi travlt med installation af nye systemer, der 
er baseret på de såkaldte vakuum-fangere, der er langt mere ef-
fektive end de traditionelle plade-fangere. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for mere information.«  

Elnegaard VVs Aps

Vandværksvej 6 B · snøde · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 27 47 · Mobil 20 28 49 47 · info@elnegaard-vvs.dk · www.elnegaard-vvs.dk
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MesterPERS AuTO
Vi har byens mest moderne værksted
l Vi har specialiseret os i servicering  
 af alle bilmærker
l Vi har testudstyr til 95%  
 af den danske bilpark
l Vi er specialister i AIRCON. service & rep.
l Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk
l Vi er specialister i rep. af stenslag,  
 revner & udskiftning af ruder
l Vi er specialister i udmåling  
 af styretøj støddæmpertest m.m.
l Vi er de eneste på Sydfyn  
 der har en vejkontakttester
l Vi er specialister i AuTO EL, fejlfinding & rep.

Kom ind & spørg hvis du mangler udstyr til din bil

 Mjølbyvej 6
 5900 Rudkøbing
 Tlf. 62 51 55 56
 www.persauto.dk
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Bøgild solafskærmning

»Vi har netop lagt sidste hånd 
på indretningen«, beretter 
Morten Bøgild. »Jeg driver bu-
tikken sammen med min sø-
ster Heidi, som er regnskabs-
uddannet og kører hele den 
administrative side af fami-
liefirmaet. Selv er jeg uddan-
net tømrer og startede som 
selvstændig i faget den 1. april 
i år. Vores far Flemming har 
arbejdet med solafskærmning 
gennem 25 år, så vi er begge to 

»I forbindelse med markiserne 
forener jeg mine tømrerkompe-
tencer med gardinfagets, idet 
jeg både måler op og monte-
rer«, afrunder Morten Bøgild. 
»Det speeder ekspeditionsfor-
løbet op til fordel for kunden. 

Alle interesserede er velkomne 
til at besøge butikken og se 
nærmere på de mange spæn-
dende muligheder indenfor 
solafskærmning«. 

nærmest opflasket med faget. 
Derfor faldt det da også helt 
naturligt, at mit tømrerfirmas 
aktiviteter i takt med somme-
rens komme udvidedes til også 
at omfatte solafskærmning.« 

Individuelt tilpassede 
kvalitetsprodukter

Fra den nyindrettede og velas-
sorterede butik byder Bøgild 
Solafskærmning på et stort 
udvalg i anerkendte kvalitets-
produkter fra WH. »Vi sælger 
både til private og til firmaer«, 
fortæller Heidi Hansen. Vores 
store udvalg spænder lige fra 
plisségardiner over lamel- og 
rullegardiner til persienner og 
markiser i alle størrelser og 
farver både med og uden mo-
tor«. Med hensyn til mål og 
dimensioner tilpasses samtlige 
produkter individuelt efter vo-
res kunders ønsker og behov. 

Bøgild Aps solafskærmning
Glarmestervej 14
5700 svendborg

Tlf. 62 21 30 45
boegild@c.dk

www.bøgildaps.dk

Morten Bøgild og søsteren Heidi Hansen står for driften af den nyåbnede solafskærmnings-del af 
familiefirmaet Bøgild Aps, der med faren Flemming Bøgild i spidsen også omfatter et tømrerfirma 
samt et ejendoms og udlejnings ditto

Solafskærmning

AUBO - sans for selvbyg · www.AUBO-byg-selv.dk

Det største byg-selv 
udvalg  nder du hos 
AUBO-Byg-Selv!

AUBO har det suverænt største udvalg af byg-selv elementer til køkken, bad og 
garderobe — i høj kvalitet, smukt design og med masser af praktiske løsninger. 
Kig ind og få en snak om hvordan familiens helt eget rum skal se ud. Bestil dine 
elementer og afhent dem efter få dage. Let, logisk og ligetil — og så står AUBO 
altid klar med råd og vejledning.

Priseksempel på standardkøkken 
ekskl. hvidevarer, vask og bl. batteri fra:  11.795,-

AUBO Svendborg
Viebæltet 1 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 20 13 66 · Fax: 62 20 23 66

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab
Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk
Bredagerløkken 16 · 5220 Odense SØ

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

 AnnoncER  TLF. 62 22 13 14
 ERHVERV FYN
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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

Ny leder er blevet godt 
modtaget af kunderne

Carsten Wessel, der er gift 
med Benny og Ena Hansens 
datter, Mia, kommer oprinde-
lig fra en stilling som produk-
tionschef ved Vestas. – Der har 
været meget, jeg skulle sætte 
mig ind i med hensyn til at 
lære maskinerne at kende og 
kundernes situation og behov. 
Der har Benny været en stor 
hjælp, fortæller Carsten Wes-
sel og tilføjer, at han føler sig 
rigtig godt modtaget både af 
firmaets mange kunder, og af 
de 25 ansatte. 
Det gamle familiefirma, der 
blev grundlagt tilbage i 1959 
af Benny Hansens forældre, 
Alfred og Else Hansen, ser-
vicerer især landbruget. Fir-

I 2007 fik Kædeby Maskinforretning carsten Wessel som ny leder.  
Da svigerfar Benny Hansen efter 35 år, besluttede sig for at rejse sig fra chefstolen

maet forhandler alt indenfor 
landbrugsmaskiner bl.a. trak-
torer, harver, plove, såmaski-
ner, mejetærskere og trans-
portdiesel.  

Døgnservice

– Vi har døgnservice og kan 
yde en meget fleksibel løsning 
i forhold til landbruget. Hvis en 
maskine pludselig går i styk-
ker, eller man kører tør for 
olie, så nytter det ikke, hvis 
man skal vente til weekenden 
er omme – så skal det være nu 
og her, siger Carsten Wessel og 
tilføjer, at den nye teknologi i 
landbrugsmaskiner stiller sto-
re krav til firmaets 12 mekani-
kere. – Vi bruger omkring 600 

timer årligt på efteruddannelse 
af vores folk.

Byggemarked?

Kædeby Maskinforretning har 
udover salg og servicering af 
landbrugsmaskiner også en 
VVS-afdeling, der betjener 
både private og erhverv, samt 
en smedeafdeling, hvor man 
bl.a. leverer stålkonstruktio-
ner til stålindustrien. Desuden 
sælges der alt fra have- og 
parkredskaber til maling, søm 
og katte- og hundemad.
– Vi er ikke et decideret byg-
gemarked, men man kan fak-
tisk finde mange af de samme 
ting i vores butik som i et byg-
gemarked, siger Carsten Wes-

sel, der sammen med Mia og 
datteren Emma er flyttet ind i 
privatboligen ved siden af Kæ-
deby Maskinforretning. 
– Vi har valgt at overtage Mias 
barndomshjem. Hvis vi fami-
liemæssigt skulle have mest 
ud af det, var det vigtigt at 
flytte hertil. Og det er en be-
slutning, vi er glade for, siger 
Carsten Wessel.Kædeby Maskinforretning · Kædebyvej 1 · 5932 Humble · Tlf. 62 57 12 55 · www.kaedeby.dk
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TTs har fået egen 
gulvmand!

Tømrer- og murerfirmaet 
TTS i Tryggelev og Rudkø-
bing kunne sidste år føje 
endnu en ting på listen over 
ydelser, de tilbyder deres 
kunder. De har ansat deres 
egen gulvlægger, Paw Ander-
sen, der kan klare alt fra våd-
rum over faste tæpper til Li-
noleumsgulve. Paw Andersen 
var indtil sidste år selvstæn-
dig, men havde forinden løst 
flere opgaver for TTS. – Der 
var meget administration 
forbundet med at være selv-
stændig, derfor kontaktede 
jeg TTS’ direktør og grund-
lægger, Leif Christiansen, og 
spurgte, om han ville ansætte 
mig, fortæller Paw Andersen. 
Leif Christiansen, der kendte 
Paw Andersen som en dygtig 
håndværker, sagde ja til til-
buddet!

vi kan være med i alle faser af 
kundernes byggeri, fortæller 
Leif Christiansen. TTS tager 
sig ikke kun af ny- og tilbyg-
ninger for private, kommuner, 
landbrug og industri, men har 
også en lang tradition for reno-
vering af gamle ejendomme og 

Gulvlægning er kun en af 
mange ting, TTS kan tilbyde 
deres kunder. – Vi har egen 
tegnestue, tømrer- og sned-
kerafdeling, murer-, jord & be-
ton og kloakafdeling, vi sælger 
Svanekøkkener, og nu har vi 
også vores egen gulvlægger. Så 

TTs syd Tryggelev 42 · 5932 Humble 
Tlf. 62 56 19 62

TTs Nord Banevænget 19 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 64

www.tts-langeland.dk

har bl.a. varetaget renoverin-
gen af Broløkke Gods.

25 års jubilæum

TTS kan i øvrigt fejre sit 25 års 
jubilæum i år. – Allerede mens 
jeg stod i lære, vidste jeg, at 
jeg gerne ville være selvstæn-
dig, smiler Leif Christiansen. 
Derfor købte han et nedlagt 
snedkerværksted i Tryggelev 
og begyndte sin egen tømrer-
og snedkervirksomhed efter 
endt læretid.
I dag holder TTS til både på den 
oprindelige adresse i Tryg gelev, 
men har desuden lokaler i Rud-
købing. Firmaet beskæftiger 
ca. 55 medarbejdere. – Blandt 
de 55 ansatte er de 15 lærlin-
ge. Jeg har altid sat en ære i at 
være med til at udklække nye 
svende med høje, faglige ambi-
tioner. Flere af lærlingene har 
vundet sølv- og bronzemedal-
jer og en af dem er lige nu til 
VM i Canada. 

Lige et øje Blik!

Travlt Rudkøbing  
blikkenslagerfirma 
lover, at det kun tager 
»et øje Blik«! 

Blikkenslagerfirmaet »Et øje 
blik«, indehaves af blikkensla-
germester Birger G. Larsen, 
anden generation i firmaet, 
der blev grundlagt i 1955 af 
faren, Jens Groth Larsen.
– Min far var »store blik«, 
og jeg var »lille blik«, fortæl-
ler Birger Larsen. – Det blev 
så med tiden til »Et øje blik«. 
Pointen er selvfølgelig, at når 
kunderne ringer efter os, går 
der kun »Et øje blik«!

kenslagerarbejde f. eks. tag-
render,  inddækning af tag og 
facade, inddækning af kviste 
m.m. – Vi laver for det meste 
inddækningerne i zink. Det er 
et utrolig holdbart materiale, 
som ikke kræver megen ved-
ligeholdelse. Man brugte det 
meget i gamle dage, men holdt 
op af sparehensyn. Nu er man 
heldigvis ved at få øjnene op 
for zinkens kvaliteter igen. 
Firmaet, der ud over Blik 
selv, tæller 3 medarbejdere, 
er lige nu i gang med at lave 
tagrender og inddækninger på 
Danahus Plejecenter i Rudkø-
bing. Næste opgave bliver at 
lægge skifertag på apoteket. 

– Vi har også repareret tårnet 
på Bagenkop og andre kirker, 
fortæller Blik, der udover at 
være blikkenslager også er 
passioneret motorcykel-kører. 
– Jeg har både en Nimbus og 
en BMW. Den sidste tog konen 
og jeg, da vi var ved Walensee i 
Schweiz i sommer. 
Da Blik var ung, arbejdede 
han halvandet år i Schweiz  
hos en schweizisk blikkensla-
germester. – Det var en stor 
oplevelse. Dernede arbejder 
man mest i kobber, fortæller 
Blik og tilføjer, at begge ma-
terialer har deres forcer og 
svagheder. – Man er begyndt 
at bruge kobber igen herhjem-
me, men faktisk syntes jeg, 
det kan være smukkere med 
zink-inddækninger når det er 
sorte tagsten. Kobberet bliver 
mørkebrunt, hvor zinken får 
en grå patina!

Blikkenslager 
Birger G. Larsen

Jens Winthersvej 34
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 10 13 · 21 66 17 13
etojeblik@mail.dk

Firmaet, der laver alt i blik-
kenslagerarbejde og ventila-
tion, har blandt andet instal-
leret varmegenvindingsanlæg 
i en del af Rudkøbings dagin-
stitutioner. – Det er godt for in-
deklimaet. Sygefraværet blev 
generelt mindre efter, vi har 
installeret anlæggene, fortæl-
ler Blik og tilføjer, at anlæg-
gene ikke kan erstatte almin-
delige varmekilder. – Men det 
er et godt tilskud. Desværre er 
mange af de nybyggede huse 
hermetisk tætte, derfor burde 
alle nye huse have installeret 
genvindingsanlæg.
Udover genvindingsanlæg la-
ver firmaet som sagt alt i blik-
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A. T. Møller A/s er en gammel 
traditionsrig VVs-virksomhed

skulle det være en pakning i en vandhane,  
blikkenslagerarbejde eller en energi-rigtig løsning?

A.T. Møller A/S blev grundlagt i 1935 af Anders Thorvald Møller, og er dermed en af de ældste 
eksisterende VVS virksomheder i Svendborg. Senere overtog hans søn Fritz Møller virksomheden 
og gjorde den til en »sand« mester inden for fjernvarme. I dag drives A. T. Møller af 3. generation, 
Svend Erik Møller, som er uddannet Aut. Gas-vandmester og vvs-tekniker. Virksomheden er i dag 
en alsidig og traditionsrig VVS-virksomhed med 10 ansatte.

– Ud over almindelige vvs-installationer, så som badeværelse, køkken og gulvvarme i både nybyg-
ninger og renoverede bygninger og for både private, erhverv og industri, arbejder vi meget inden for 
energi. Det er både traditionelle naturgaskedler og ikke mindst solvarme og jordvarme, som vi har 
stor ekspertise inden for.
– Vi udfører også skifertag og blikkenslagerarbejde så som inddækninger og tagrender og nedløbs-
rør. Det meste af det kan vi selv fabrikere på værkstedet takket være specialværktøj og maskiner.

– For at sikre at kunden får den rigtige løsning er det vigtigt, at vi er med i hele processen også 
omkring nybygnings- og renoveringsarbejder. A. T. Møller A/S lægger stor vægt på godt håndværk, 
og der bliver derfor brugt tid på rådgivning og planlægning af de enkelte projekter. Vi har et bredt 
net af dygtige samarbejdspartnere så en totalløsning på projekter er klart en mulighed, siger Svend 
Erik Møller.

– Inden for industri kan jeg nævne, at vi udfører avancerede svejseopgaver på svært tilgængelige 
steder, hvor vore medarbejdere ud over at være certificerede inden for svejsning også skal være sær-
ligt sikkerhedsgodkendte. Det er krævende opgaver – men alle mine medarbejdere er meget fagligt 
dygtige, pointerer Svend Erik Møller.

Virksomheden har i dag mange typer kunder. Alt fra private husejere til større industrielle virk-
somheder. En af årsagerne kan være at A. T. Møller A/S har døgnservice. 
– Skader og rørbrud har det med ikke altid at ske inden for normal forretningstid – derfor møder vi 
op uanset tidspunkt på døgnet, fortæller Svend Erik Møller.

– Og, siger Svend Erik Møller; er du »gør det selv-mand« sælger vi også materialer til selvbyg, og et 
godt råd med på vejen er gratis.

Bodøvej 3
5700 svendborg 
Tlf. 62 21 16 08

www.atmoller.dk

Mads Nielsen, Montering af ny vask
Thomas Heide, montering af 
flow-måler på kraftvarmeværk Jack Rasmussen, fugning af vask

Svend Erik Møller, justering af 
gaskedel

»VVS garanti«
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»Den 1. februar startede vi vo-
res populære slagterafdeling 
op – i første omgang med base 
i to til lejligheden rekvirerede 
skibscontainere«, fortæller in-
dehaver Ronni Gammelgaard. 
»Den midlertidige slagteraf-
deling blev hurtigt så stor en 
publikumssucces, at ønsket 
om at få den under tag udlø-
ste startskuddet til hele den 
omfattende butiksombygning, 
der nu bliver lagt sidste hånd 
på.« 

succesfuld slagterafdeling 
– nu under tag

»Vores nye flotte slagterafde-
ling er på 100 m2 og er opdelt i 
to sektioner – en for råvarer og 
en for færdiglavede produkter. 
Hvad personalet angår, er af-
delingen bemandet af de sam-

me dygtige og stabile fagfolk, 
som folk kender fra skibscon-
tainerne. Under ombygningen 
har vi haft utroligt mange 
forespørgsler på delikatesse-
varer, og der er ingen tvivl om, 
at den ny afdeling har været 
ventet med længsel – både for 
kundernes og personalets ved-
kommende. Parallelt med at 
vores slagterafdeling bringer 
varer ud til pensionister, fir-
maer og institutioner, leverer 
afdelingen produkter til Spars 
afdelinger på Mølmarksvej og 
Thurø.« 

Ny overskuelighed  

»Generelt har ombygningen 
resulteret i øget overskuelig-
hed og bedre fysiske rammer 
– både for vores kunder og 
medarbejdere«, fortsætter 

Ronni Gammelgaard. »Ind-
gangspartiet er blevet flyttet 
og virker nu større og lettere 
tilgængeligt. En følge heraf er, 
at man føres rundt i butikssor-
timentets mange varegrupper 
på en langt mere logisk frem-
adskridende facon, end det var 
tilfældet førhen. Personalets 
daglige arbejdsgange, hvoraf 
mange er af logistisk art, er 
hermed lettet betydeligt. 
Også sikkerhedsmæssigt er 
ombygningen en gevinst, idet 
vi nu har bedre udsyn til ty-
verimæssigt attraktive va-
regrupper som kosttilskud, 
håndkøbsmedicin og spiritus.«

Flere p-pladser og mere 
lækkert brød

»I den ny butik er vores sto-
re og velassorterede frugt 

& grønt afdeling det første, 
kunderne møder på deres vej. 
Hertil kommer en mere publi-
kumsvenlig kasselinje samt en 
helt nyopført kiosk. Kiosken 
har udvidet sortimentet, så vi 
nu kan byde på flere varianter 
af Thurø bagerens lækre brød, 
som er en stor succes hos kun-
derne. Sidst men ikke mindst 
har vores kunder nu adgang 
til 26 nye p-pladser lige uden-
for døren. Superspar på Wan-
dallsvej sætter stor pris på det 
lokale islæt, og derfor satser vi 
kraftigt på også i fremtiden at 
kunne oppebære en stor lokal 
markedsandel. Kom og besøg 
vores nye flotte butik.«

 
på Wandallsvej bygger om

Wandallsvej 10
5700 svendborg
Tlf. 6222 0771 · www.spar.dk

Det samlede butiksareal på 1049 m2 efter ombygningen markerer  
en beskeden udvidelse på omkring 25 m2. Hemmeligheden bag ombygningen  
ligger da også i en langt bedre pladsudnyttelse end tidligere
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Gammelt Rudkøbingfirma 
har fået ny leder

H&M Larsen A/s · Tømrer & snedker · schnohrsvej 47 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05 · 40 28 92 06 · www.hmlarsen.dk

officielt bliver Kenn 
Dam først leder af 
H&M Larsen A/s i 
denne måned,  
men reelt har han 
fungeret som sådan 
siden marts i år

H&M Larsen A/S blev grund-
lagt for 40 år siden af de to 
tømrermestre Harry Larsen og 
Mogens Larsen – der i paren-
tes bemærket ikke er brødre! 
For to år siden valgte Harry 
Larsen at blive pensioneret, og 
nu ønsker også Mogens Larsen 
at takke af.
Kenn Dam, der udover at 
være tømrer også er uddannet 
bygningskonstruktør og som 
blandt andet har en fortid i 
NCC, Eurodan og Interbyg, er 
barnefødt på Langeland og var 
egentlig draget fra øen. – Jeg 
havde ikke forestillet mig, at 
jeg ville vende tilbage, smiler 
han. – Men da jeg så fik til-
budt jobbet som daglig leder af 
H&M Larsen A/S, slog jeg alli-

gevel til. Jeg havde længe haft 
tanker om at nedsætte mig 
som selvstændig, men tøvede 
lidt fordi det er en stor mund-
fuld. Så tilbuddet fra Alf Jen-
sen og Mogens Larsen var nok 
det spark, jeg havde brug for.
– Det er en stor fordel, at 
Kenn Dam også er uddannet 
bygningskonstruktør, siger fir-
maets økonomiansvarlige, Ja-
cob Larsen. – dvs. vi i dag selv 
kan levere tegningerne, både 
når det gælder ny- og tilbyg-
ninger og renoveringer.
MRB: Låse- og glasarbejde
Firmaet kan også levere glas- 
og låsearbejde. – Vi overtog et 
kombineret låse- og glarme-
sterfirma i 2001. Det er prak-
tisk, at man som firma kan 
varetage mange forskellige 
opgaver, siger Kenn Dam og 
tilføjer:  – Vi kan sagtens lave 
totalentrepriser fra grundteg-
ning til færdigt byggeri, men 
vi tager altid gerne hensyn til, 
hvilke håndværkere folk selv 
foretrækker.
– Når man arbejder i et lokal-
samfund som Langeland og 
Sydfyn og øer, er det ekstra 

vigtigt, at man giver sine kun-
der en ordentlig behandling. 
Man kan jo risikere at møde 
sine kunder omme i Brugsen! 
Så skal man kunne se dem 
i øjnene og vide, at man har 
leveret et ordentligt stykke 
arbejde, siger Kenn Dam og 
fortæller, at firmaet blandt 
andet har været med til at 
bygge Rudkøbing Skudehavn 
og Maersk Training Center i 
Svendborg. 
MRB: De sjove biler
– Folk spørger mig: »Hvor er 
det nu, du arbejder, Kenn?«. 
Når jeg forklarer, at jeg er hos 
H&M, siger de: »Nååh, jer med 
de sjove biler!«
– Ja, det er en lidt skæg hi-
storie, siger Jacob Larsen. 
– Harry havde noget orange 
maling stående derhjemme, og 
Mogens’ bil havde den der lidt 
sjove, grønne farve. Så malede 
de det øverste af bilen orange 
– og det blev så den nye firma-
bil!
– Og det virker, siger Kenn 
Dam. – Alle kender vores bi-
ler!

Firmaet ejes i dag af Alf Jensen 
A/S, men drives som selvstæn-
dig virksomhed og beskæftiger 
i øjeblikket 16 ansatte.
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Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62511244 · Fax: 62511245

Bregningevej 1B · Vindeby · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 55 26

Jordvarmeanlæg fra Vølund Varmeteknik, udnytter den passive sol-
varme fra jorden.
Varmen genvindes via et varmepumpeanlæg til opvarmning af boligen 
samt brugsvand.
Som varmekilde kan anvedes jord, stald eller sø.
Udnyttelsen af den passive solvarme giver en besparelse på opvarm-
ningen, op til 50 - 60% i forhold til olie. Vølund Varmeteknik leverer 
varmepumper fra 6kW - 17kW.

Jordvarme ”Bedre økonomi
med jordvarme”

Spar op til

50 - 60 %

Vølund Varmeteknik FIGHTER 1140 og 1240
– Komplette varmepumpeunits, som giver varmt vand 
samt opvarmning af boligen.

raindance air Showerpipe
Vejl. Pris kr. 11.342
Tilbudspris kr. 5.695
Spar kr. 5.647

Blandingsbatteri Talis e2 
Vejl.pris kr. 1.200
Tilbudspris kr. 598
Spar kr. 602
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Bregningevej 1B ·5700 svendborg · Telefon 62 22 55 26

En del af 

Sofus Larsenspodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing 
Telefon 62 51 12 44
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Værkstedet er et 
Bosch car service 
værksted, som  
servicerer alle  
bilmærker. udover 
Peter Hartmann, der 
overtog virksomheden 
den 1. januar i år,  
beskæftiger værkstedet 
en mekaniker – nemlig 
tidligere indehaver 
Jørgen Nielsen

»I Rudkøbing Auto kan vi til-
byde vores kunder en række 
attraktive serviceordninger 
– blandt andet omkring vej-
hjælp, kreditkort og meget 
mere«, fortæller Peter Hart-
mann. »Køber man en vej-
hjælpsaftale i forbindelse med 
et serviceeftersyn, får man et 
etårigt vejhjælpsabonnement 
med diverse tilkøbsmulighe-
der med i købet. Garantien 

kan omfatte alt lige fra hjem-
transport over transport til 
eget værksted til transport til 
det nærmeste værksted.«

Biler, havemaskiner og 
hydraulik

»Rudkøbing Auto dækker hele 
Langeland og står for effekti-
vitet og hurtige arbejdspro-
cesser. Værkstedet reparerer 
og servicerer alle mærker, og 
vi leverer så vidt muligt bilen 
retur til kunden samme dag, 
som den indleveres. Kundens 
nybilgaranti opretholdes uan-
set hvor køretøjet er købt. 

Blandt vores sideaktiviteter 
er reparation og servicering af 
små maskiner til brug i have 
og park – heriblandt traktorer, 
plæneklippere og fræsere samt 
motorsave m.m. Endelig gene-
rerer værkstedets arbejde med 
hydrauliske slanger til land-
brug, industri og entrepre-
nører stor aktivitet. På dette 
specialområde kan vi med kort 
varsel yde hjælp i nødsituatio-
ner.« 

Rudkøbing Auto
 

Humblevej 78 b 
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 29 75
Mobil 29 25 17 92 
rudkobingauto@ 
boschcarservice.dk  
hartmann@ 
langeland.dk
rudkoebingauto. 
boschcarservice.dk
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TD-Transport  
grundlagdes i 2007 
og er et veletable-
ret transportfirma 
med base på Lange-
land. Firmaet, hvis 
kapacitets mæssige 
grundlag er kasse-
vogne i 4-pallers  
klassen, er et oplagt 
valg til såvel kurer- 
som fast firmakørsel 

»Jeg kører TD-Transport som 
en solovirksomhed«, fortæl-
ler indehaver Thomas Did-
riksen. På den måde har jeg 
hele tiden fingeren på pulsen 
omkring samtlige faser i fir-
maets opgavehåndtering – 
lige fra den første aftale ind-

gås, til det sidste læs er kørt 
ind. TD Transports primære 
styrke ligger i firma- og ku-
rerkørsel, men andre trans-
portopgaver finder vi skam 
også en løsning på. Det ligger 
mig meget på sinde, at TD 
Transports kunder oplever 
firmaet som et transport-

firma, de trygt kan overlade 
deres transporter til, uanset 
hvilke produktkategorier, det 
drejer sig om.«

Erfaren transport-partner

»Firmaet er en erfaren sam-
arbejdspartner indenfor alle 
aspekter af transportområ-

det. Blandt andet servicerer 
TD-Transport en række min-
dre virksomheder, der for ek-
sempel har afdelinger i både 
Rudkøbing og Svendborg. En 
anden grundlæggende akti-
vitet er fast firmakørsel. En 
stor kunde indenfor dette spe-
ciale er Svendborg-afdelingen 
af den kendte autokæde FTZ, 
hvor to biler dagligt kører 
varer ud til en lang række 
værksteder på Fyn og Øerne. 
En sideaktivitet i stigning er 
kørsel i forbindelse med min-
dre flytninger - fortrinsvis for 
privatkunder i lokalområdet. 
TD Transport kan også til-
byde opmagasinering af møb-
ler, varer og andre effekter 
under betryggende forhold i 
vores 350 m2 aflåste hal. Ring 
og hør nærmere om firmaets 
mange muligheder.«

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

TD-Transport · Bøstrupvej 2 · 5953 Tranekær · Tlf. 29 36 41 28
thomas@td-transportfyn.dk · www.tdtransport.dk



ERHVERV FYN SEPTEMBER 2009 · 31

Tillid får man ikke gratis
Troværdighed, tillid 
og tilbagevendende 
kunder får man ikke 
gratis, det skal man 
gøre sig fortjent til 

Det kræver ordentligt arbejde 
til den rigtige pris og til tiden. 
Selv om han kun er 26 år, så 
har Martin Larsen forstået dét 
med gensidig tillid, når man er 
håndværker og gerne vil have 
sine kunder i mange år frem. 
– Det lærte jeg allerede i min 
læreplads hos Sydlangelands 
Malerforretning. hvor vigtig-
heden af kvalitetsarbejde og 
præcision ganske enkelt blev 
indarbejdet i os lærlinge hver 
eneste dag,  ordentligt  arbejde, 
udført med  ordentlige materi-
aler, sammenholdt med at holde 

– Når man kender hinanden så 
godt som vi tre gør, så er det 
også muligt at være 100% sik-
ker på at tingene fungerer. Jeg 
behøver aldrig at kontrollere 
mine svende, jeg ved at de gør 
tingene lige så godt som jeg 
selv gør, siger han stolt og er 
glad for at han har et så vel-
fungerende team 
– Det der er vigtigst for mig 
er, at folk får det optimale. At 
vi aldrig går på kompromis på 
kvaliteten, og at vi kan være 
stolte af vort arbejde. Vi er 
ikke altid de billigste, men vi 
bruger altid de bedste materi-
aler, og vi laver et arbejde der 
holder. 
Martin Larsen og team sat-
ser på opgaver til private og 
erhvervsvirksomheder i deres 
elskede lokalområde, nemlig 
Sydfyn og Langeland.

alle indgåede aftaler. Det ligger 
jo helt enkelt på ryghvirvlen, 
fortæller Martin Larsen, som 
efter et par år som  lønmodta-
ger, blev selvstændig malerme-
ster i  feb. 2007.
Siden har Martin haft mange 
opgaver i det sydfynske, og  når 
opgaverne ligger på hjemmeba-
nen Langeland, svulmer hans 
hjerte, for her kender han hver 
en krog og den lokale humor. 
Også de to malersvende, som 
Martin har i sit firma, er fra 
Langeland. 
– Ja, jeg har faktisk gået i fol-
keskole i Humble med Martin 
Theilgaard, siger malermester 
Martin med et stort smil. De to 
kender hinanden ud og ind, og 
sammen med maler Per Ras-
mussen, som også er udlært 
samme sted som Martin, dan-
ner de  et fabelagtigt team. 

Malerfirmaet Martin Larsen · Erik skeels Vej 2A · 5700 svendborg
LAGER: ormstrupvej 14 · Tryggelev · 5932 Humble · Tlf. 51 29 61 21 · m2a@mail.stofanet.dk
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kvalitetshåndværk
30 års erfaring

VEjSTRuP
Tømrer & Snedker

FORRETNING
 l	 Nybygning
	 l	 Ombygning
	 l	 Vinduer/Døre
	 l	 Køkkener
	 l	 Tagarbejde
	 l	 Reparation
	 l	 udskiftning  
  af thermoglas

kvalitetshåndværk
30 års erfaring

jan Szustykiewicz
Egemosevej 20 · 5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 16 84 · 20 23 16 84Bellevue Revision · Bellevue 5a 1th · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

l	 Rådgivning
l		 Bugetter
l		 Årsrapport
l		 Skat
l		 Bogføring
l		 Moms
l		 Anden Assistance
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I år er det 25 år siden, Kaj Pryds 
overtog den kombinerede have-
redskabs- og cykelforretning.
– Oprindelig er jeg uddannet 
mekaniker, men forretningen 
her var den mulighed der bød 
sig, da jeg ville være selvstæn-
dig.

Uddannelsen som mekaniker 
har han nu haft god brug for, 
mens han har haft butikken i 
Tullebølle. – Hvis folk har in-
vesteret i en dyr havetraktor, 
vælger de naturligvis at få den 
repareret, hvis den går i styk-
ker. Hvorimod hvis folk har 
valget mellem at købe en ny 
plæneklipper, der koster fra 
1.700 kr. eller få repareret på 
en gammel, så vælger de fle-
ste nu at købe en ny, siger Kaj 
Pryds, der i øvrigt har et stort 
reservedelslager: – Det er man 
nødt til, når man ligger lidt 
afsides! 
Forretningen har mærket en 
vis stigning i omsætningen 
efter lukningen af en cykel- og 
knallertforretning i Rudkø-

bing. Kaj Pryds beskæftiger 
derfor i øjeblikket to mand, 
hvor han ellers normalt kun 
har en ansat. 
Forretningen fører mærker 
inden for have- og skovredska-
ber som Stiga, Jonsered, Stihl. 
Scooterne er af mærket PGO 
og cyklerne er af mærkerne 
Raleigh og Nishiki: – Gode, 
gedigne cykler uden de store 
dikkedarer til mellem 3.000 
– 4.000 kr., siger Kaj Pryds. 
Han forhandler også el-cykler. 
– Har man først prøvet sådan 
en, så gider man ikke cykle på 
andet!
Selv er Kaj Pryds nu ikke 
cyklist, men motorcyklist. – 
Jeg har en gammel Suzuki 
chopper, som jeg selv har sat i 

stand. Jeg kører sammen med 
nogle andre gutter. Ind i mel-
lem tager vi en weekendtur 
ud i det blå. Det er dejligt at 
få blæst alle tanker ud af ho-
vedet, især fordi arbejdet i for-
retning og værksted foregår 
nærmest i døgndrift. 

 cykler, scootere  
og haveredskaber i 25 år

Kaj Pryds · cykler plæneklippere motorsave · Bygaden 74 · 5953 Tranekær · Tlf. 6250 1797 ·kajpryds@get2net.dk · www.kajpryds.dk

Kaj Pryds sælger og reparerer alt i have- og skovredskaber fra butikken i Tullebølle

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

rIn, drejestol
Design: Hiromichi Konno 2009

T-no. 1, bord
Design: Todd Bracher 2008
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Rødgaard Biler Aps
ved søren Rødgaard 
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

»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 absolutte 
spidskompetencer er evnen til 
at yde god service og hurtig le-
vering.«

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 serviceværksted 
for Subaru, men kan klare alle 
bilmærker. Værkstedet er ud-
styret med det mest moderne 
elektroniske testudstyr – heri-

blandt en ny BOSCH tester 
samt aircondition-service. 
Uanset hvilket bilmærke, 
kunden kører i, bevares bilens 
forhandlerudstedte garanti 
– også ved servicetjek hos os. 
Sidst men ikke mindst løser vi 
en lang række meget forskel-
lige opretnings og forsikrings-
opgaver på pladeværkstedet.« 

PAVA Antirust  
og Brenderup trailere

»Rødgaard Bilers speciale er 
salg, service og reparation af 

bilmærkerne VW, Daihatsu og 
Subaru. 
Derudover kan vi tilbyde vores 
kunder at udføre PAVA rustbe-
skyttelse. Endelig fører vi et 
bredt udvalg af kvalitetstraile-
re fra Brenderup. Tjek de gode 
tilbud hos Rødgaard Biler...«  

God service og hurtig levering
 ERHVERV FYN

ALT I KURÉRKØRSEL · SToRE og SMå oPgAVER
CK-Transport er en virksomhed der prioriterer kvalitet og kundepleje højt.
CK-Transport er et sikkert valg hver gang for hurtig og præcis levering.

Vi transporterer blomster og grøntsager
for ole Larsen Brabrand
rundt i Danmark og Sverige

 

 Torpevej 25 · 5900 Rudkøbing

Vores vognpark består af:

l	 Kurer bil til småpakker
l	 Multitrækker med 2 strengs hydraulik
 godkendt til linktrailer 60 tons/25 meter
l	 Tiptrailer til korn og grus 48 kubikmeter/ 33 tons

Fornuftige priser

Høj kvalitet

Højt serviceniveau
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Motorcyklister stiller 
store krav til deres 
forhandler. svendborg 
Mc, der er autoriseret 
Kawasaki og Honda-
forhandler, har indret-
tet og opbygget sine 
nye forretnings- og 
værkstedsfaciliteter, 
så kunderne kan få al 
den service,  
de forventer 

»Når det gælder Kawasaki og 
Honda, finder man altid et 
stort antal nye og brugte mo-
torcykler til salg hos os – også 
af de andre store japanske 
mærker«, fortæller indehaver 
Henrik Nielsen. »Derudover 
byder vores flotte og velindret-

tede butik på et stort udvalg af 
tøj, hjelme og andet udstyr til 
motorcykler. Vores godkendte 
og autoriserede værksted gør 
brug af nyudviklet teknologi 
og måleudstyr – blandt andet 
til korrekt justering og op-
timering af motorcyklernes 
ydelse og motorgang. Netop nu 
færdigindrettes et rum spe-
cielt til en ny computerstyret 
testbænk og et rullefelt. En 
anden nyhed er ideelle facili-
teter til vinteropbevaring af 
kundernes motorcykler.«

Kvalificerede kunder

»Svendborg MC betjener en 
bred kundekreds. Mange kun-
der er midaldrende, hvis børn 
er fløjet fra reden, så de har 
fået økonomisk råderum til at 
udleve motorcykeldrømmene. 
Og jeg skal da lige love for, at 
de gør noget ved det«, smiler 
Henrik Nielsen. »Vores kun-

der er kvalificerede kunder på 
den måde, at de sætter sig ind 
i tingene og giver os fagligt ud-
fordrende modspil på den gode 
måde. Mange kommer igen år 
efter år, ligesom flere kommer 
langvejs fra for at besøge os. På 
trods af at de måske er flyttet 
til andre landsdele, holder folk 
kontakten ved lige og tilbage-
lægger gerne store afstande 
for at slå en handel af, få ser-
viceret cyklen eller bare for at 
hilse på og få en kop kaffe. 
Motorcykler er en god social 
fritidsinteresse. Kig ind og se 
vores store udvalg i motorcyk-
ler m.m.«

svendborg Mc  
– med service i højsædet

svendborg Mc
ved Henrik Nielsen
Nordre Ringvej 125
5700 svendborg
Tlf. 62 22 23 13
info@svendborgmc.dk 
www.svendborgmc.dk
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kim Sørensen – et godt autoværksted

Humblevej 85 · 5900  rudkøbing
Tlf. 28 30 74 26 · kim@insman.dk

Åbningstider værksted: 
Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Langelands Træfældning

–  Fældning af vanskelige træer

–  Beskæring af stort løv

–  Flishugning (op til 40 cm)

–  Rådgivning af træpleje

–  Stubfræsning

–  Topkapning

–  Sprængning

Søren ibsen 
Lohalsvej 15

5953 Tranekær
Mobil 2046 0218

Tlf. 6255 1786

Lars’ haveservice
l	Havearbejde 
 for alle
l	Hækklipning
l	Fliselægning
l	Træfældning

Ring og få et 

tilbud



Mekaniker og VVs’er

baggrund med uddannelser 
som både automekaniker og 
VVS’er kan Otto Christensen 
klare lidt af hvert. – Det er en 
stor fordel, at jeg spænder så 
bredt. Jeg reparerer traktorer 
og mejetærskere og skibsmo-
torer og udfører VVS-arbejde. 
Jeg kan godt lide mit arbejde, 
fordi det er så utroligt afveks-
lende. I dag er jeg i gang med 
at renovere et biobrændselsan-
læg. I går skiftede jeg en vand-
varmer og forleden var jeg på 
Emmerbølle Campingplads 
for at vinterklargøre camping-
pladsen 
Otto Christensen forhandler 
desuden landbrugsmaskiner 
af mærkerne Valpadana, Lan-
dini-traktorer og Lavarda-me-
jetærskere. – Italierne er fanta-
stiske til landbrugsmaskiner, 

siger Otto Christensen.
Fritid er der ikke meget af, 
når man som Otto Christen-
sen også er formand for den 
lokale smedemesterforening, 
bestyrel sesmedlem i DS Hånd-
værk og Industri, kasserer i  
traktorforhandlerforeningen 
samt censor ved oliefyrsmon-
tørernes eksamen. 
– Der er nok at tage sig til, og 
jeg har en mani med, at jeg 
ikke kan sige nej til folk. Min 
mobil er åben døgnet rundt og 
hvis jeg kan hjælpe folk, vil jeg 
gerne det. Så er det jo godt, at 
mit job samtidig er min hob-
by!

stengade VVs & Maskinforretning · stengadevej 34 · 5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 16 32 · 40 16 61 90 · orc@post10.tele.dk · www.agrolangeland.dk

I det gamle familiefirma stengade VVs & Maskinforrretning  
klarer man det umulige med det samme

– Det umulige klarer jeg straks, 
mirakler er der lidt ventetid 
på, griner Otto Christensen, 
der driver firmaet Stengade 
VVS & Maskinforretning. Fir-
maet blev i 1953 overtaget af 
Otto Christensens far og den-
gang drevet som almindelig 
landsby smedje med reparation 
af landbrugsmaskiner og VVS. 
Efter farens død i 1976 overtog 
Otto Christensen firmaet. 
– Jeg var 27 år på det tids-
punkt og havde prøvet fire for-
skellige arbejdspladser samt 
været soldat. 
Samtidig med, at Otto Chri-
stensen passede den daglige 
drift i firmaet, tog han en ud-
dannelse som VVS’er. 
– Jeg gik i skole tre dage om 
ugen og arbejdede i fire. 
På grund af den alsidige 

Dunsbjergvej 22 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 48 91 · Mobil 20 15 22 95
daekgaragen@mail.dk · www.daekgaragen.dk

Både når det gælder reparati-
on og service på alle bilmærker 
samt justering, udskiftning, 
montering og afbalancering 
af dæk råder Dækgaragen 
over markedets mest moderne 
udstyr.« Vi betjener os af de 
nyeste modeller indenfor mo-
tortestere, firhjulsmålere og af-
balanceringsmaskiner.Med 4 
lifte er der godt flow i arbejds-
gangene, og vores dygtige me-
kanikere kan imødegå enhver 
udfordring indenfor faget«, 
for tæller indehaver Per Møller. 
»Fællesnævneren for samtlige 
Dækgaragens indsatsområder 
er et højt kvalitetsniveau, og 

vores førende brands hedder 
Michelin og Kleber«.  

Danmarks laveste  
dækpriser

»Dækgaragens kundekreds, der 
udspringer i lokalområdet, om-
fatter hele Svendborg-området 
og store dele af resten af Fyn. 
Indgående ordrer ekspederes 
løbende, og vi har som regel me-
get korte ventetider.Udover de 
suveræne tekniske faciliteter 
byder vores nye lokaler på lyse 
handicapvenlige venteforhold 
for kunderne.
Folk kan fordrive tiden, mens 
vi skifter dæk eller ordner bil, 

med dagens avis og en kop 
friskbrygget kaffe, te eller ka-
kao. Dækgaragen samler på 
glade kunder og opererer med 
Danmarks laveste priser på 
dæk af alle mærker. Kontakt 
os for et uforbindende tilbud.”  

Dækgaragen Aps  
i nye lokaler
Den 24. juli kunne auto og dæk virksomheden flytte fra simmerbølle til  
et nyopført domicil i Rudkøbing. De velindrettede og topmoderne værk-
steds- og lagerfaciliteter repræsenterer en arealudvidelse fra 48-300 m2  
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3.500 kilo på krogen

P. Christensen A/S
Odense: tlf. 639 53900 - Kolding: tlf. 7634 7800 Haderslev: tlf. 7452 5510 - Padborg: tlf. 7467 1919 - www.pchristensen.eu

Mercedes-Benz har igen lanceret en varevogn, som 
sætter nye standarder for  lyd- og sikkerhedsniveau 
samt kørselskomfort. Den nye Sprinter kan trække 
3,5 tons, hvilket gør den stjernegod til eksempelvis 
entreprenørarbejde. 

.

Du bestemmer selv, om det skal være en kasse- el-
ler ladvogn eller dobbeltkabine. Som et ekstra plus 
er vognen udstyret med Euro 5 teknologi og Eco 
Gearing, hvilket gør den miljøvenlig og brændstof-
besparende. 

  
Kig forbi din lokale P. Christensen a/s - vi glæder os til at vise dig 
de nye muligheder med Sprinter varebilerne fra Mercedes-Benz.

NYE MASKINER – NYE MØBLER?
TÆNK BRUGT – MED NYGARANTI

TJEK BRUGTBØRSEN PÅ

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

www.guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Gratis 3D indretningsforslag

Landsdækkende 
service
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· alt i reparations- & kloakarbejde
· slamsugning af kloak
· kloak-TV
· gravearbejde med minigraver
· jordraket:
 Til underføring af rør i veje, have- og 
 flisearealer, indkørsler m.m. 

KValiTeTsbeVidsT arbejde 
udføres indenfor:

KValiTeTsbeVidsT arbejde 
udføres indenfor:

✔ fjernvarme
✔ solvarme
✔ Træpillefyr
✔ oliefyrsanlæg
✔ badeværelser
✔ jordvarmeanlæg

ASGER LARSEN
Aut. VVS & Kloakmester
Tlf. 62 57 15 35

asger
mobil 4085 7446

cand. alt muligt
Tommy Larsen er alt-mulig-mand  
i Lohals med forstand på lidt af hvert!

Tommy Vedel Larsen fra Lohals på Nordlangeland har været 
selvstændig i to år. Efter mange år som alt-mulig-mand hos Frie 
Funktionærer, hvor han passede 36 ferieboliger i Tranekær samt 
deres kursusejendom »Færgegården«  i Lohals, fik han og de an-
dre ansatte en fyreseddel. 
– Da Frie Funktionærer besluttede at sælge deres ejendomme på 
Langeland, stod jeg pludselig uden arbejde. Men jeg kan slet ikke 
finde mig i at gå ledig. I stedet fandt jeg på at lave mit eget firma 

Træ & Bolig Entreprise. Da jeg fortalte folk, at jeg ville nedsætte 
mig som selvstændig her på Nordlangeland, sagde de, at jeg var 
tosset i hovedet! Men det er nu gået meget godt. 
Selv om Tommy Vedel Larsen ikke har en formel uddannelse, har 
han efterhånden tilegnet sig en masse færdigheder på forskellige 
områder.
– Jeg kan rense kloakker og skifte og male ruder. Jeg har væ-
ret med til at lægge fliser nede ved »Færgegården« og brosten på 
havnen. Jeg bryder badeværelser ned og lægger tage, anlægger 
haver og ser efter folks sommerhuse om vinteren. 
– Tit er der en håndværksmester der ringer og spørger, om jeg 
ikke kan gå til hånde nogle uger. Og ellers finder jeg selv på no-
get.  Lige nu er jeg ved at bygge en »kattegård« til en genbo og så 
har jeg købt  60 m2 brænde, som jeg skal i gang med at save.
– Det har vist sig at være en god niche at være selvstændig alt-
mulig-mand, fortæller Tommy Vedel Larsen. – Tiden hos Frie 
Funktionærer bød på mange udfordringer, så jeg har lært en 
masse forskelligt. Skulle jeg endelig blive bedt om at lave noget, 
jeg ikke kan i forvejen, skal jeg nok få det lært!

Træ & Bolig Entreprise 
smedegade 12
5953 Tranekær

Tlf. 62 55 14 83 · Mobil  21 53 71 92

B.k. Transport
 Sydfyn

kurér
FirMAkørSel
iNDeNriGS
DøGNSerVice

Tlf. 22 84 41 23
Tlf. 22 84 41 21
Tlf. 22 84 41 20

peløkkevej 14 · 5900 rudkøbing
jbkreiberg@mail.dk
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Oplev mere...

www.nordic-ferry.com 

Esbjerg

Sælvig

Spodsbjerg

Tårs

Fanø

Hou 

Ystad 
Køge

Sassnitz

Rønne

Bøjden

Kolby Kås
Kalundborg

Fynshav

Hovedaktiviteterne i spodsbjerg Maskinværksted er forefaldende smedearbejde - svejse- og  
konstruktionsopgaver i aluminium, rustfrit stål og almindeligt jern samt klipning og bukning af plader

Fleksibelt maskinværksted 
på Langeland

»Udover løsning af enkeltop-
gaver laver jeg også underle-
verandørarbejde. For begge 
områder gælder det, at jeg ud-
arbejder individuelle løsninger 
målrettet den enkelte kundes 
behov«, fortæller indehaver 
Mikael Jensen. »Typisk leve-
rer kunden færdige tegninger, 
men jeg kan lige så vel finde 
frem til den mest optimale løs-
ning på en given opgave i sam-

spodsbjergvej 239 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 20 21 21 39 · spodsbjergmaskin@mail.dk · www.spodsbjergmaskin.dk

arbejde med kunden.« 

Vidtspændende firma 
med stor kapacitet

Siden 2007 har firmaet haft 
til huse sit nuværende domicil, 
der med sine gode pladsforhold 
har givet luft til en udvidelse 
af maskinparken. Det har be-
tydet større kapacitet og bred-
de i opgaveløsningen. »Min 
kundegruppe består af private 

samt mindre virksomheder«, 
beretter Mikael Jensen. »Et 
stort speciale er diverse stati-
ver. Her spænder Spodsbjerg 
Maskinværksted lige fra folie-
stativer til ophængning af rul-
ler over skiltegalger i mange 
udformninger til opbevarings-
stativer til aviser og reklamer. 
Andre aktiviteter er fremstil-
ling og montering af gelændere 
og låger samt diverse beslag til 

maritimt brug. Opgaverne lø-
ses på eget værksted eller ude 
hos kunden. Alle interesse-
rede er velkomne til at besøge 
firmaets hjemmeside. Send en 
mail for mere detaljeret info.«
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Nu er det et år siden, 
at Bettina og Jimmi 
oddersborg, startede 
dykkercentret  
og butikken Teredo 
Jet Dive på Tåsinge, 
og det år er gået fint 

Idéen til Teredo Jet Dive op-
stod, fordi Jimmi Odderborg, 
der er erhvervsdykker med 
speciale i tilstandsrapporter 
til havne, gik ledig om som-
meren. Rapporterne laves og 
skrives om vinteren, når hav-
nene er tomme. Men hvorfor så 
ikke åbne et dykkercenter og 
en butik, så man også kan be-
skæftige sig med dykning om 
sommeren! – Dykning er det, 
jeg brænder for og erhvervs-
dykning og undervisning sup-

plerer hinanden rigtig godt, 
siger Jimmi Oddersborg, der i 
øvrigt snart er færdig med sin 
uddannelse i teknisk dykning. 
I forvejen underviser han i 
såkaldt »rekreativ dykning«, 
hvor man kan dykke ned til 40 
meters dybde, men snart må 
han også undervise i dyk der 
går ned til 100 meters dybde.
– Vi kan tilbyde hele pak-
ken indenfor dykning, både 
undervisningsmæssigt og på 
udstyrssiden, siger Bettina 
Oddersborg. Butikken for-
handler alt i dykkergrej i de 
amerikanske mærker Oceanic 
og Hollies, begge stærke på ud-
styrssiden og bl. a. brugt af det 
amerikanske forsvar, desuden 
forhandler butikken det sven-
ske Waterproof, der er bedre 
på dragtsiden. 
Bettina og Jimmi Oddersborg 
er endvidere initiativtagere 

til Fyns Dykkerklub. – Det er 
en selvstændig klub med egen 
økonomi, der ikke hænger 
sammen med Teredo Jet Dive. 
Vi startede klubben, fordi 
mange af vores kunder ikke 
havde nogen at dykke sammen 
med, fortæller Bettina Od-
dersborg. 
– Sydfyn er dykkermæssigt 
interessant. Der er lokaliseret 
mange skibsvrag og flyvema-
skiner, , siger Jimmi Odders-
borg. 
Som noget nyt kan Teredo 
Jet Dive nu også tilbyde luk-
susdykkerrejser til Rødeha-
vet, Maldiverne og England i 
samarbejde med det engelske 
rejseselskab »blue o two«. En 
rejse til Rødehavet koster små 
11.000 kr, men så er det all 
inclusive plus fire dyk om da-
gen. Næste rejse er april 2010, 
men man skal til at være hur-

tig, hvis man vil sikre sig en 
plads!

Teredo Jet Dive tilbyder alt 
inden for dykning og udstyr

Bjerrebymøllevej 13A
5700 svendborg

Tlf. 20455545

Den kun 22-årige  
tømrer, Helge clausen, 
har overtaget sin fars 
tømrerfirma i stoense. 
Allerede nu ved han, 
at han har fundet sin 
rette hylde

I januar i år overtog Helge 
Clausen sin fars tømrerfirma 
i Stoense på Langeland. 
– Lige siden 1923 har der væ-
ret tømrerforretning her på 
adressen, fortæller den kun 
22-årige tømrermester Helge 
Clausen, der januar i år over-
tog tømrerforretningen på 
Stoensevej 5 efter sin far Jo-
han Clausen. Da Helge var ved 

at være færdig med sin lære-
tid, havde han og hans far  al-
lerede længe talt om, at Helge 
skulle overtage firmaet. 
– Da jeg blev udlært i 2008, tog 
jeg hjem og arbejdede for min 
far og i vinter gik han på før-
tidspension og så tog jeg over. 
Indtil videre har Helge Clau-
sen forpagtet både forretning 
og barndomshjem i fem år. – 
Men jeg har svært ved at fore-
stille mig, at jeg ikke bliver 
ved. Det er et spændende fag, 
selv om der er en del mere pa-
pirarbejde, end jeg lige havde 
forestillet mig. Heldigvis kom-
mer min søster ind i mellem og 
giver en hånd med ved compu-
teren.
Helge Clausen Tømrer og 
Snedker laver alt fra termoru-

deskift, tagkonstruktioner og 
sommerhuse. 
– Der er ikke en dag i dette fag 
der er ens. Hver dag er en ud-
fordring, fortæller Helge Clau-
sen, og tilføjer, at han ikke 
har mærket noget til nogen 
finanskrise. – Det har ganske 
vist været et skidt tidspunkt at 
overtage forretningen på, men 
der har indtil videre været nok 
arbejde til mig selv, mine to 
svende og en lærling.  

 

Yngste tømrermester  
på Langeland

Helge clausen Tømrer & snedker · stoensevej 5 · stoense · 5953 Tranekær
Tlf. 62 55 11 47 · Mobil 20 76 83 68 · clausen5@mail.dk
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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

Vagn Erik Sørensen

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

Taxi-, handicap- og 
selskabskørsel udføres!

Køb eller salg
Træf det rigtige valg

- Når det passer dig!

Østerport 2 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 512 411

BestZeller Langeland

Dine lokale mæglere www.edc.dk/590

Ring til:
Svend Otto Rasmussen
- mobil: 20 31 35 49

Johnny Didriksen
- mobil: 20 31 35 72

Benny Boesgaard
- mobil: 20 31 35 73

Køb eller salg
Træf det rigtige valg

- Når det passer dig!

Østerport 2 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 512 411

BestZeller Langeland

Dine lokale mæglere www.edc.dk/590

Ring til:
Svend Otto Rasmussen
- mobil: 20 31 35 49

Johnny Didriksen
- mobil: 20 31 35 72

Benny Boesgaard
- mobil: 20 31 35 73

Køb eller salg
Træf det rigtige valg

- Når det passer dig!

Østerport 2 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 512 411

BestZeller Langeland

Dine lokale mæglere www.edc.dk/590

Ring til:
Svend Otto Rasmussen
- mobil: 20 31 35 49

Johnny Didriksen
- mobil: 20 31 35 72

Benny Boesgaard
- mobil: 20 31 35 73
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TAnDPRoTESE KliniKKEn
 

 Klinisk Tandteknikker  l joan Dideriksen
 Valdemarsgade 40  Skippergade 3
 5700 Svendborg  5800 Nyborg
 Tlf. 62 21 09 77  Tlf. 65 31 11 16

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33
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RK Lokalforsikring har 
mange lokale kunder

RK Lokalforsikring  
har som eneste  
forsikringsselskab 
kontor i Rudkøbing. 
Det sikrer en god  
kontakt med de  
mange lokale kunder

I 2007 åbnede RK Lokalfor-
sikring kontor midt i hjertet 
af Rudkøbing. Kontoret er be-

mandet med assurandør Mor-
ten Pape Henriksen og sælger 
Lene Huyon Johansen. Først-
nævnte er barnefødt på Lan-
geland og selv søn af en forsik-
ringsmand. – Det gør det nogle 
gange lidt nemmere at komme 
ind på livet af folk, fordi jeg 
selv er her fra øen, siger han.
– Mange af vore kunder giver 
udtryk for, at de er glade for, at 
vi har et kontor her, så de kan 
kigge forbi og sætte ansigt på 
deres forsikringsselskab, si-

ger Lene Huyon Johansen, der 
passer salgsarbejdet på konto-
ret, mens Morten Pape Hen-
riksen er den, der kører ud til 
kunderne.
– Jeg tager altid ud til kun-
derne, så vi kan lære hinan-
den bedre at kende. Jeg kan 
mærke, at det er godt med den 
private kontakt, siger Morten 
Pape Henriksen og tilføjer, at 
forsikringsselskabet både va-
retager private kunder og er-
hvervs- og landbrugskunder.
– Selv om vi er et lille forsik-
ringsselskab, så kan vi klare 
alt indenfor forsikring – og vi 
er bestemt konkurrencedyg-
tige med de store selskaber, 
siger Morten Pape Henriksen.
– Det er gået rigtig godt i de 
to år, vi har eksisteret, for-
tæller Lene Huyon Johansen 
og tilføjer, at man får mange 
henvendelser hver uge. – Både 
telefonisk, og folk der går forbi 

RK Lokalforsikring
Østergade 72

5900 Rudkøbing
mph@lokal.dk · lhj@lokal.dk

www.rkforsikring.dk

og lige stikker hovedet ind på 
kontoret.  
RK Lokal Forsikring G/S er 
en sammenlægning af de tidli-
gere RK Forsikring, Udflytter-
nes Forsikring, Frederiksborg 
Brand og Stevns Brand. Sam-
menlægningen skete for bedre 
at kunne konkurrere med de 
store forsikringsselskaber. 
Forsikringsselskabet, der be-
skæftiger i alt 70 ansatte, har 
kontorer på Sjælland, Fyn 
og Langeland og åbner snart 
endnu et kontor. Denne gang i 
Kerteminde. 

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1

Fyns Isolering Danmark ApS  
er specialister i isolering med  
uld/granulat.
Vi giver gerne råd og vejleder  
om en energi forbedring.
Det kan være dyrt at vælge 
forkert.
Få 10% rabat ved køb inden  
den 31. oktober.

Fyns Isolering Danmark ApS
Kulepilevej 14
5900 Rudkøbing
Tlf. 24 79 21 81 Færdig isolering

Ældre isolering med  
hævet gangbro
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– Gennem årene har vi oplevet 
en stigende interesse fra gør 
det selv-folket med hensyn til 
vedligeholdelse af både, for-
tæller værftsejer og bådebyg-
ger Thorvald Walsted, som er 
2. generation Walsted. 
På grund af efterspørgelsen 
på tips og idéer fra bådejere, 
der selv ønsker at reparere og 
vedligeholde deres både, har 
værftet taget initiativ til en 
workshop, hvor man blandt 
andet kan lære om reparation, 
vedligeholdelse samt lægning 
af teakdæk. Glasfiberrepara-
tioner. Tætning/udskiftning af 
vinduer. Rig og tovværk. Ved-
ligeholdelse af lak og informa-
tion vedrørende Rylard malin-
ger og laksystemer og brugen 

af disse. Der vil også være en 
introduktion til selve værftet 
samt forskellige arbejdende 
værksteder.
Walsteds Baadevært, der siden 
1949 har bygget, renoveret og 
repareret både i træ og glasfi-
ber, har pt. 25 ansatte.
– Den arbejdsstyrke vi har er 
meget fleksibel og kan hurtigt 
omstilles fra glasfiber til træ 
og omvendt, siger Thorvald 
Walsted. 
I år har værftet især haft en del 
servicearbejde på både. Blandt 
andet har man haft et omfat-
tende reparationsarbejde for en 
stor kunde i Tyskland. 
– Desuden har vi haft nogle 
store forsikringsskader både 
fra Danmark og Tyskland.

Walsted Baadeværft er end-
videre serviceværft for Grand 
Banks Malaysia. – Det bety-
der, at vi klargør Grand Banks 
både til deres kunder i Norden. 
Det er et rigtigt godt aktiv for 
værftet med den aftale, siger 
Thorvald Walsted.
Thorvald Walsted kan i øvrigt 
sammen med sin søster Sonja 
Walsted, der også arbejder på 
værftet, fejre 40 års jubilæum 
i år samtidig med, at værftet 
selv kan fejre 60 års jubilæum. 
Begge dele fejres ved en recep-
tion på værftet den 30. okto-
ber.

Walsteds Baadeværft holder 
workshop for gør det selv-folk

Walsteds Baadeværft
saugskærvej 21 · Thurø

5700 svendborg
Tlf. 62 20 51 68

info@walsted.dk
www.walsteds.dk

Det thurinske Walsteds Baadeværft klarer alt  
fra forsikringsskader til nybygning af både.  
som noget nyt afholder værftet en workshop for gør det selv-folk

Afholdelse af workshop den 14. November 2009 kl. 10.00-15.30

Fra den 1. juli i år har 
Albjerg’s MaskinTec 
fået salg og service 
af suge-blæseanlæg 
på programmet. De 
stærke og fleksible 
anlæg bruges blandt 
andet ved opsugning 
af materialer som 
korn, samt blæsning 
af foder, savsmuld, 
lega og træpiller, mv.

»Ved hjælp af vores suge-blæ-
seanlæg kan det løse materiale 
opsuges fra mark, lade eller 
lignende til lastbil, hvorfra det 
så blæses på plads i kundens 
lagerfaciliteter«, fortæller in-
dehaver Peder Albjerg. »De 
primære kunder i forhold til 
suge-blæseanlæggene er vogn-
mænd, korn- og foderstofsel-
skaber, landmænd og industri-
virksomheder fra hele landet. 
Vi er i øjeblikket i færd med at 
etablere kontakt til de norske 
og svenske markeder. En vig-
tig sideaktivitet er salg og ser-
vicering af professionelle save- 

kløvemaskiner af det østrigsk 
producerede mærke POSCH, 
der står for pålidelighed og 
høj kvalitet. POSCH spænder 
fra små kløvemaskiner til ca. 
15.000 kr. i anskaffelse til de 
helt store specialanlæg til godt 
og vel 1 million.«     

Et alsidigt familiefirma

»Albjerg’s MaskinTec er et 
alsidigt smede- og maskin-
værksted, der udover mig selv 
beskæftiger mine to sønner«, 
fortsætter Peter Albjerg. »Jeg 
er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker og har i mange år 

arbejdet med salg. Michael på 
25 år er industritekniker og 
Kenneth på 22 år er landbrugs-
maskinmekaniker og i øjeblik-
ket på trainee-ophold i USA. 
På maskinsiden løser vi alle 
opgaver indenfor fræsning og 
drejning. Vores store speciale 
er servicering og reparation 
af suge – blæseanlæg af alle 
mærker, hvor vi, med mere end 
30 års erfaring kan yde den 
bedste service til vore kunder. 
Vi har egen servicevogn, der, 
udstyret med alle nødvendige 
reservedele og specialværktøj, 
kører ud over hele Danmark. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere in-
formation om firmaet.«

stærke suge-blæseanlæg

Albjerg’s MaskinTec   
ved Peder Albjerg
Assensvej 286
5771 stenstrup
Tlf. 62 26 24 91 · 20 27 84 91
pha@mail.tele.dk
www.maskintec.dk
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»Fra 1992 til 2008 var Kemp & 
Lauritzens afdelinger i Oden-
se og Svendborg kendt under 
navnet El-Compagniet«, for-
tæller Karsten Lunde, der er 
afdelingschef i Svendborg. »El-
Compagniet« var et datter-
selskab af Kemp & Lauritzen 
A/S, og da vi sidste år fik lejlig-
hed til at få samme navn som 
resten af koncernen, valgte vi 
at slå til. Vi er stadig en 100% 
fynsk enhed. Vi beskæftiger 
lokale folk og har et indgående 
kendskab til de udviklings-
mæssige ønsker og behov på 
hele Fyn.«

Bredspektret  
industriservice

»Service er et stort aktivitets-
område for begge vores fynske 
afdelinger«, fortsætter Kar-
sten Lunde. »Vi kommer hele 
el-spektret rundt – fra famili-
en Jensens stikkontakter over 
alt det nyeste indenfor KNX 
til komplekse industrielle in-
stallationer. På industriområ-
det foretager vi energioptime-
ringer, hvor en virksomheds 
samlede elforbrug trimmes i 
forhold til priser og forbrugs-
afgifter. En naturlig følge er, 
at virksomhedens co2-afgifter 

nedbringes, hvilket giver et 
plus i de grønne regnskaber. 
Endvidere kan vi tilbyde ved-
ligeholdelses og serviceaftaler 
med indbygget døgnvagtord-
ning. På Fyn har vi 65 dygtige 
teknikere og elektrikere, der 
dækker alle el-fagets specialer 
– herunder PLC m.m. Med en 
flåde på 36 servicebiler er vi 
hurtigt fremme i tilfælde af en 
kritisk situation.«         

Vidtspændende alarm  
og sikring 

»Indenfor alarm og sikring er 
de fynske afdelinger godkendte 
af Forsikring & Pension (F&P) 
til installation af sikringsan-
læg på alle niveauer og certi-
ficeres årligt af Bureau Veri-
tas«, beretter Robert Brunsvig 
Hansen, der er afdelingschef i 
Odense. »Hermed dækker vi et 
utroligt bredt kundespektrum, 
der spæn der fra private over 
en bred vifte af forskellige 
industrivirksomheder til spe-
cialforretninger som guldsme-
de m.m. Den store spændvidde 
kommer kunderne til gode i 
form af tryghed i hverdagen, 
lavere forsikrings-præmier og 
sikring mod produktionstab  
– for eksempel i forbindelse 

med indbrud med tyveri af 
information. Et speciale er 
blandt andet. tågegeneratorer, 
der hur tigt fylder rummet med 
røg og besværliggør tyvens 
arbejde. De primære brands 
for alarmafdelingen er ABA 
(automatisk brand alarme-
ringsanlæg) AIA (auto matisk 
indbrudsalarmeringsanlæg) 
ADK (adgangskontrolanlæg) 
og ITV (internt tv overvåg-
ning) i daglig tale videoover-
vågning.«

Alt i el-tavler

»Kemp & Lauritzen er leve-
ringsdygtig i såvel simple mo-
torstartere som avancere de 
Turn-key løsninger og ma-
skinstyringstavler samt ATEX-
 tavler«, fortæller Karsten Lun-
de. ”Svendborg-afdelingens 
speciale er serieproduktion af 
el-tavler til en stor kundekreds, 
der omfatter alle former for 
produktions- og industrivirk-
somheder. Vi er ISO9001 certi-
ficerede, derved opnår vi, ikke 
alene, en høj kvalitet, men også 
en effektiv og konkurrencedyg-
tig produktion. Vi har endvi-
dere et certificeret kvalitets-
styringssystem efter EN13980 
for at kunne producere et bredt 
udvalg af ATEX-tavler til brug 
i eksplosive miljøer såsom raf-
finaderier og boreplatforme og 
lever derfor op til alle de sene-
ste dokumentationskrav om-
kring leverede anlæg. 

Automation  
og robotteknologi

»På automationsområdet fun-
gerer vi som virksomhedernes 
komponent-uafhængige part-
ner indenfor maskin- og trans-
portanlæg, håndterings-, pro-
ces samt SRO. Vi kan levere alt 
i styring, regulering, måling 
og overvågning. Et stort spe-

Kemp & Lauritzen A/s  
Virksomheden er med over 1400 ansatte på landsplan og to afdelinger på Fyn  
blandt de største entreprenørvirksomheder på el-området. Kundekredsen omfatter private,  
erhverv, industri, hovedentreprenører, energiforsyning og infrastruktur

Kemp & Lauritzen A/s · Englandsvej 1 · Tved · 5700 svendborg · Tlf. 62 26 13 38 · Hestehaven 100 · 5260 odense s · Tlf. 66 15 16 16
www.kemp-lauritzen.dk

ciale er indkøring og opstart af 
nøglefærdige industrianlæg i 
såvel ind- som udland. Et om-
råde i vækst er robotteknologi 
– blandt andet til gartnerier og 
pakkerier. Vi spænder fra simp-
le palleteringsrobotter til avan-
cerede pick & place robotter, 
der i kraft af visionsystemer 
flytter rundt på vidt forskel-
lige emner. Kemp & Lauritzen 
har blik for potentialet i den 
nyeste teknologi«, afrunder 
Karsten Lunde. »På samtlige 
forretningsområder arbejder vi 
målrettet på at være først med 
det første og bedst med det bed-
ste.« 
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røjle Trapper fremstilles i alle typer:

• spindel
• kvartsvings
• ligeløbs 90° repos
• 180° repos
• 180° svingtrapper

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

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
‘Erhverv’

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00



 ERHVERV FYN

ERHVERV FYN SEPTEMBER 2009 · 45

 ERHVERV FYN

Indehaver René Holstebro har forestået implementeringen  
af et nyt professionelt fotoatelier i umiddelbar tilknytning til  
forretningen. Atelierets basisudstyr er opbygget omkring det 
kendte Rudkøbing-atelier Fotografen Hatten 18’s studiefaciliteter  

»Omkring indkøringen af det ny fotoatelier har jeg haft æren og 
fornøjelsen af at kunne trække på en virkelig kapacitet på alle 
fagets felter; nemlig den tidligere fotograf på Øboen og indeha-
ver af Hatten 18 Marianne Skovby«, fortæller René Holstebro. 
»Fra hende har jeg overtaget Hatten 18’s samlede studieudstyr 
med lamper, baggrunde og det hele. Dertil kommer negativer og 
harddisk-arkivalier fra de sidste 20 års professionelle dokumen-
tation af langelændernes liv til hverdag og fest – både i form af 
atelierfotos og location ditto.«

Photocare-uddannelse på Medieskolerne

»For at være ideelt fagligt ekviperet til at få det optimale ud af de 
nye fotofaciliteter tilbyder PhotoCare uddannelse på Mediesko-
lerne i Viborg. Uddannelsen, der både omhandler atelier og lo-
cation-abejdets finesser, følges op af et overbygningsmodul, hvor 
jeg vil komme endnu mere i dybden med faget. Som uddannet 
fotohandler nyder jeg godt af at have hele teori-siden af faget sid-
dende på rygraden. Derfor har det for mig været specielt udvik-
lende på Medieskolerne at få lov til at gå i dybden med fotofagets 
kreative dimension.«          

Øget satsning på kvalitet

»Siden 2003 har vi leveret pasfotos til vores kunder samt dag-
pleje-, børnehave- og skolefotos til kommunens institutioner. 
PhotoCare Rudkøbings ny initiativer omkring min videreuddan-
nelse som fotograf og hele etableringen af de nye studiefaciliteter 
markerer en øget satsning på kvalitet. På nuværende tidspunkt 
har vores nye studiefaciliteter blandt andet været i brug omkring 
fotos til valgplakater, månedsfotos af babyer, konfirmandfotos, 
studenterfotos samt en række portrætter.«   

Fotosession direkte fra gaden

»Det er PhotoCare Rudkøbings ønske at blive byens nye Hatten 
18. Hos os får folk topkvalitet for pengene. Med det ny atelier 
kan vi imødekomme alle vores meget forskellige kunders høje 
kvalitetskrav. Det gælder alle fotografiske genrer – fra baby må-
nedsbilleder over bryllupsbilleder til portrætfotos.  Frem for at 
udlevere en standard-cd med 50 fotos på, får vores kunder nøje 
udvalgte og gennemtænkte fotos – både på cd og papir. Med sin 
placering i butikken er atelieret meget let tilgængeligt. Kunder-
ne kan gå ind til en professionel fotosession i vores studie direkte 
fra gaden.« 

stor spændvidde og høj kvalitet

»Foretningen har stor sortimentmæssig og faglig spændvidde. Ud-
over fotografiske artikler forhandler vi mobiltelefoner, alm telefoner 
og Computere. Samt afdelingen Anytime med ægte guld- og sølv-
smykker og ure. Vi er markedsførende med hensyn til salg, service 
og reparation af ure og smykker. Vi kan klare alt – fra armbåndsure 
til bornholmere. Over hele linien står PhotoCare/Anytime Rudkø-
bing for høj kvalitet.«

Photocare Rudkøbing  
med eget fotoatelier
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Historien om Svendborg Rabbits er som taget ud af et eventyr. For der er ingen tvivl om, at hvis man kig-
ger på tidslinjen, så opdager man at klubben i rigtig mange år ikke var at betragte som en af de største 
aktører i Dansk Basketball. Men den grimme ælling er nu blevet til en flot og robust svane - en svane 
som, blandt landets øvrige klubber, er respekteret og anerkendt  som klubben der bygger ambitionsni-
veauet på fornuftige dispositioner - og ikke luftkasteller!  
 
Disse dispositioner har gjort at klubben i starten af dette årtusinde for alvor luftede ambitioner om at 
man med et af de - på det tidspunkt - mindste budgetter ville op og lege med de store drenge i ligaen. 
Bygget på et fundament af klubbens egne spillere og en enkelt amerikaner lykkedes det at rykke op i li-
gaen og sikre sig ikke blot overlevelse men også deltagelse i slutspillet i klubbens første sæson i landets 
bedste række. Klubben begyndte at opruste for at kunne være med helt fremme - men ikke på spiller 
siden ! Tvært imod blev oprustningen startet på sidelinjen med stiftelsen af en erhvervsforening. En er-
hvervsforening der var fast besluttet på at de økonomiske beslutninger blev truffet ud fra godt gammel-
dags og ansvarsfuldt købmandskab - pengene skulle tjenes før de kunne bruges !  
 
I 2006 blev Svendborg Rabbits stiftet, med det formål at skille moderklubbens ungdoms- og breddeakti-
viteter fra liga- aktiviteter, og på den måde optimere arbejdsgangen begge steder 
 
Svendborg Rabbits, der har ansvaret for driften af såvel ligaholdet som development league, er nu i gang 
med at sikre den fortsatte udvikling. En udvikling, der skal sikre at Svendborg forbliver et kraftværk in-
den for dansk basketball og tage Sydfyns vilde kaniner ud på nye eventyr i Europa. 
 
Fremtiden skaber vi sammen …   

Foto: D3 Reklame 

Vil du være sponsor i Svendborg Rabbits? 
 Så kontakt salgs- og marketingschef Per Jensen  

 
Tlf. 21250828 - pj@rabbits.dk  

Svendborg Idrætscenter  
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

www.rabbits.dk  
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Via firmaerne Mariannes Malerfirma  
og JsP Maleren har Marianne Johansen og 
Jeanne Petersen siden 2007 realiseret  
et velfungerende samarbejde, hvor  
ninja-egenskaber som gåpåmod, ærlighed, 
omhu og kvalitet sætter dagsordenen     

»Jeanne og jeg kender hinan-
den helt tilbage fra læretiden, 
og den gode kemi vi har indbyr-
des, er et ideelt grundlag for vo-
res professionelle samarbejde«, 
beretter Marianne Johansen 
engageret. »Vi supplerer hinan-
den supergodt, og det positive 
arbejdsklima giver en høj grad 
af målrettethed og produktivi-
tet. Vores hovedaktiviteter er 
alle former for bygningsma-
ling såvel indendørs som uden-
dørs. Blandt vores specialer er 
perfekt opsætning af filt. Den 
gennemgående fællesnævner 
i alle opgaver, går vi aldrig på 
kompromis med. Den hedder 
kvalitet fra a til å.«

omhu og kvalitet  
i arbejdet

»Siden vores samarbejdes start 
i 2007 er opgavemængden støt 

og roligt vokset ved hjælp af 
mund-til-øre-metoden«, for-
tæller Jeanne Petersen. »Vo-
res kunder anbefaler os til 
familie, venner og forretnings-
forbindelser, og denne positive 
feedback er vi utroligt glade 
for og stolte over. Marianne og 
jeg medvirker begge i et vel-
fungerende netværk af lokale 
håndværkere, og i den forbin-
delse modtager vi udbudsbre-
ve og tilbud. Et større igang-
værende projekt er maling af 
vinduer i en række udlejnings-
ejendomme i Kattesundet. Vo-
res kundekreds, som består af 
privatkunder samt en række 
ejendomsselskaber, er geogra-
fisk jævnt fordelt over hele det 
sydfynske lokalområde Vi står 
for omhu og kvalitet i arbejdet. 
Ring og hør nærmere«

Malerarbejde i ninja-klassen

JsP Maleren
Lundbyvej 115 · Tåsinge · 5700 svendborg
Tlf. 62 20 12 61 · Mobil 31 14 12 61

Mariannes Malerfirma
Gammel skårupvænge 8 · 5700 svendborg
Tlf. 62 20 21 80 · Mobil 20 97 13 51 · svbg@mail1.stofanet.dk
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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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langelands Godstransport
Vi tilbyder følgende ting: Bilpakke · Hurtig levering · Stykgods · Parti-pallegods · fragtlager · Hellæs

Vi sikre at opgaven bliver udført til Deres fulde tilfredshed

langelands Godstransport klarer alle former 
for hele læs- del læs- og små pakker over hele Danmark

De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker et uforpligtende tilbud

Havnegade 13 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 11 35 · www.langelands-godstransport.dk
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Bowl’n’Fun er Danmarks stør-
ste kæde af bowling- og under-
holdningscentre fordelt på i alt 
15 byer på Fyn og i Jylland. Da 
John Eggert i 2007 blev center-
chef i Svendborg blev de ca. 60 
ansatte virkelig sat i sving, for 
nu skulle der ske noget nyt. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et totalarrangement hvor man 
prøver alle centerets faciliteter. 
Man starter med at afprøve evner 
som racerkører på den 350 meter 
lange gokartbane. Banen blev i 

2008 gennemrenoveret, og alle 
gokarts blev udskiftet. Derefter 
går turen til den 400 kvm store la-
serzone bane, hvor pulsen virkelig 
bliver skudt i vejret. Sidste chance 
for revanche foregår på bowling-
banen, hvor der bliver serveret en 
lækker snackkurv med snacks for 
enhver smag. Derudover er der 
mulighed for at købe en præmie-
pakke med bl.a. medaljer, statu-
ette og champagne, så vinderen 
rigtig kan fejres. 

Mad til både store og små 
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten stilles. I restauranten 
kan man for et mindre beløb til-
købe sig en lækker aftenbuffet. I 
hverdagene består den typisk af 
20-25 retter ”mad som vor mor 
lavede den” dog krydret med et 
pift af nutidens nordiske køkken. 
I weekenden bliver buffeten til en 

Carverybuffet, hvor de 25-30 ret-
ter suppleres af et udvalg af stege, 
som kokken skærer for i restau-
ranten. Bowl’n’Fun Svendborg er i 
fuld gang med at udvide restauran-
ten, og allerede nu er der plads til 
dobbelt så mange gæster end tid-
ligere, cirka 400 personer. ”Vores 
nye store restaurant, gør at vi lige 
pludselig bliver endnu mere flek-
sible når det kommer til store fir-
maarrangementer, personalefest- 
fester, konfirmationer osv. Der-
udover har vi altid plads til ekstra 
gæster der kommer ind spontant” 
udtaler souschef Stine Rosenlund.

1.000 frikadeller dagligt
På landsplan serverer kæden dag-
ligt næsten 1.000 frikadeller og 
årligt næsten 250.000 tarteletter. 
Bowl’n’Fun i Svendborg har årligt 
omkring 15.000 spisende gæster.

Søndag - torsdag
Pris pr. person 129,-
Fredag, lørdag og helligdage
Pris pr. person 179,-
Priserne er ekskl. skoleje og kørehætte.
Kørehætte pris kr. 6,- pr. person.
Skoleje pris kr. 12,- pr. person

Book online på www.bowlnfun.dk

Tlf. 70 11 11 55
Nyborgvej 4 · Svendborg · www.bowlnfun.dk

Underholdningspakken
Med underholdningspakken
kan du prøve lidt af det hele.

Kombiner 3 aktiviteter og få nogle 
underholdende timer i fællesskab med

venner, gode kollegaer og familie.

Pakken indeholder:
1 times bowling - 12 min. gokart - 

1 spil Laser Zone - Lækker snackkurv

Bowl’n’Fun · Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Svendborg 
tænker stort!
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MuReRMeSTeR BRuno AnDReASSen
SpeciAle i BADeVærelSer

BelleVue 61 · 5900 ruDkøBinG
Tlf. 62 51 43 20 · 20 77 72 48

www.poulegemose.dk

 Massageterapeut 
 Lizette K. Herweck

Louiseløkke 3 · 5700 svendborg

tlf. 61 60 90 97

Pris pr. år
BILFORSIKRING
Kaskoforsikring m. friskader og 
glasforsikring. Årlig pris for bil 
mellem 1000-1199 kg. ved 5 års 
skadefri kørsel i egen bil.

kr. 4.175.-
Selvrisiko kun kr. 500,-

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . Kontortid: Mandag-Fredag 9-16

fomo@fomo.dk - www.fomo.dk

       
        SÅ BILLIGT ER DET....

VVS - INduSTrI

Bodøvej 3 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 16 08

De kan altid henvende Dem telefonisk 
til Svend Erik Møller 
Mobil 21 46 42 92 · sem@atmoller.dk »VVS garanti«

Erhvervsret 
- brug for en advokat?
bundgaard advokater har  
erfaring, kapacitet og ekspertise 
med juridisk rådgivning til  
erhvervsvirksomheder – store  
som små.  
Kontakt os og hør nærmere.

torvet 2     5900 rudkøbing     62 51 10 32      
lundevej 5   5700 svendborg – efter aftale

 
bundgaardadvokater.dk

t  tVi tilbyder den  gammeldags
danske mad, lavet med omhu og smag

til overkommelige priser

Søndergade 15 · Lohals · 5953 · Tranekær · Tlf. 6251 2051

Tornhøj Biler A/S
Vi tilbyder autotransport 24 timer i døgnet

hos os kommer din bil ikke på vejen  
før den er 100% i orden

Vi reperarer alle bilmærker til favorable priser

Garantien på en ny bil gælder når den bliver  
servicet hos os

Tlf. 62 56 11 10
finn Mobil 21 61 07 31 · Daniel 21 61 07 33
Tryggelev 6 · 5932 humble
tornhojbiler@gmail.com · www.tornhojbiler.dk

– Brugte  
biler i alle 

prisklasser
– Salg af  
nye biler

Banner
Bilreklamer
Bådenavne
Facadeskilte
Gadeskilte
Gadesælgere
Magnetskilte
Reklamegaver
Selvk. Tekster/Logoer
Skilte til:
Byggepladser
Haller
Stadions
Stilladser
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Deres lokale anlægsgartner
• Vi varetager alt fra rensning af tagrender til kalkning af ejendomme

• Pasning af privat- sommergrunde- boligforeninger- og erhverv • Nedbrydning og udgravning
• Træfældning- flishugning- og stubfræsning • Græsslåning- have- og anlægsarbejde

• Sten belægning • Gravearbejde ( maskinbrede 75 cm.) gravemaskine m/u fører og minilæsser m/u fører

F. H Multiservice
Have & Anlæg · Stubfræsning · Udlejning af maskiner
Tlf. 40 14 35 45 · 62 57 19 49 · www.fhmultiservice.dk KoMMer på HeLe Fyn

problemer i haven?

små og store opgaver udføres

Nyt nu tilbydes rensning af fliser uden brug af giftige kemikalier

Kvalitet og godt håndværk
sydfyns Tømrer- og 
Tækkefirma, der har 
været på banen i 24 
år, betjener i kraft 
af sin store erfaring 
og vidtspændende 
faglige kompetencer 
en meget bred kunde-
kreds med geografisk 
udgangspunkt på  
sydfyn og Langeland

»Sydfyns Tømrer- og Tæk-
kefirma beskæftiger 15 dyg-
tige tømrere og tækkemænd«, 
fortæller Henrik Henriksen. 
»Flere af dem mestrer både 
tømrer- og tække-fagets ny-
este landevindinger og år-
hundredegamle finesser og 
detaljer. På tømrersiden er 

bogstaveligt talt er vokset op 
med. Jeg er syns og skønsmand 
indenfor tækkebranchen, hvor 
jeg blandt andet betjener ret-
terne i Nordjylland, på Møn, 
Lolland Falster og Bornholm 
og fungerer som deres faglige 
konsulent. Via Kulturarvs-
styrelsen har staten købt fire 
bevaringsværdige ejendomme 
i Danmark og restaureret dem 
fra bunden. Vi har udført tæk-
kearbejdet på det afbildede 
hus, som har været en del af 
Brahe Trelleborg Gods. Det 

smukke hus indviedes den 23. 
august og blev så sat til salg 
ved bud. Sydfyns Tømrer- og 
Tækkefirma sælger og bygger 
drømme. Alle interesserede 
er velkomne til at ringe for en 
uforpligtende dialog.«

vores primære aktiviteter re-
novering og nybyg. Vi har 
netop lagt sidste hånd på et 
træhus i Christiansminde. På 
renoveringssiden spænder vi 
fra moderne firmadomiciler 
til gamle bindingsværkshuse 
på Sydfyn og Langeland. Vi er 
specialister i at etablere spæn-
dende lysindfald, der bringer 
ældre bygninger i overens-
stemmelse med nutidens krav 
om lys og luft. Vi konkurrerer 
på kvalitet og godt håndværk 
til aftalt tid og pris.«  

Vi sælger og bygger 
drømme

»Tækkefaget er en passion for 
mig, og her er jeg utvivlsomt 
arveligt belastet, idet min 
far, som lærte mig faget, var 
en kendt tækkemand på Syd-
fyn. Jeg er formand for Dansk 
Tækkemandslaug og har stor 
viden indenfor faget, som jeg 

sydfyns Tømrer- og Tækkefirma · ved Henrik Henriksen · Ryttermarken 29 · 5700 svendborg 
Tlf. 62 21 96 00 · Mobil 21 27 92 37 · salg@sydfyns-taekkefirma.dk · www.sydfyns-taekkefirma.dk
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At vælge nye vinduer og 
døre er en beslutning, 
der har vidtrækkende 
konsekvenser. Vi viser 
dig, hvad du skal være 
opmærksom på, når du 
skal have skiftet dine 
vinduer og døre.  

Det betaler sig at 
vælge sine vinduer med 
omhu – med tanke på 
både kvalitet, æstetik,  
vedligeholdelse og  
økonomi. Kig forbi!

Lysgaard Vinduer & Døre · Viebæltet 3 · 5700 svendborg 

Tlf. 62 20 20 69 · 31 77 92 15
www.lysgaardvinduerfyn.dk · post@lysgaardvinduerfyn.dk
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Inspiration... 
Vi tilbyder 
kvalitetsvinduer  

Vi tilbyder produkter udført i Fyr  
Kerne træ, Kombineret Træ og Aluminium 
eller Mahogni med finish og detaljer ud 
over det sædvanlige og med op til 10 års 
garanti. Få besøg af en af vores konsulen-
ter. Opmåling og rådgivning er både gratis 
og uforpligtende, men en nødvendighed 
for et godt resultat til den rette pris. 
Uanset om I selv ønsker at montere eller 
om vi skal stå for dette, kan det i begge 
tilfælde være en god og sikker løsning at 
rådføre sig med professionel ekspertise. 

Besøg udstillingen:
Onsdag-torsdag kl. 10-16.30

Fredag kl. 10-15.30
Lørdag kl. 10-13

entreprenør, Murer & Aut. kloakmester

Albert kristensen ApS
Trappehavevej 6 · Tved · 5700 Svendborg

Tlf. 6221 2288

Regnskabservice
Daglig bogføring, debitor/kreditor og finasstyring, 

bugetter,momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration, perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre og  
mellemstore virksomheder. 

Udføres hos dig eller hos os – valget er dit

Telefon 7020 2465

Solafskærmning

Glarmestervej 14 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 30 45 · boegild@c.dk

TæppeTryGHeD – OVer 15 ÅrS erFAriNG
– Så når de køber tæpper – tal med os – Det betaler sig

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

Måltagning og montering
uden merpris.

Min. 20m2 SAMLET

✁

✁

DANMARKS ABSOLUT
LAVESTE PRISER

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 179,-
Nu pålagt pr. m2 149,-

TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm. br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2 99,- Nu pålagt pr. m2 fra

59,- 79,-

HIT BOUCLE
i 400 el. 500 cm. br. Flere farver -
5 års garanti Norm. pr. m2 159,-

Nu pålagt pr. m2 119,-

KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm. br.
Norm. pr. m2 229,-

Nu pålagt pr. m2 179,-

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

Ring på tlf.
29 32 89 90

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 el. 400 cm. br.
Nu pålagt pr. m2 fra 99,-

prp .. mmmmmm
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www.langelandkommune.dk

Vores Ø

Scan 58-5
Priser fra kr 18.440:-

Scan 58-6
Priser fra kr 19.470:-

Scan 58-8
Priser fra kr 16.380:-

Scan 62
Priser fra kr 8.999:-

Scan 63
Priser fra kr 9.999:-

Scan 58-wall
Priser fra kr 14.500:-

Spar penge og skån miljøet

- fyr med træ

Fyring med træ er CO2-neutral bioenergi

Udskiftning til rentbrændende pejseovne løser  
problemer med fine partikler fra fyring med træ,
siger Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Scan samarbejder

kontinuerligt med Norges

naturværnsforbund for at 

skåne vores fælles miljø

Velkommen hos:

Plads til forhandleren kulkranen
 Hånværkervænget 5 ·Tved · 5700 Svendborg
 Telefon 6221 1945 · Fax 6220 2045
 www.kulkranen.dk · mail@kulkranen.dk

Åbningstider  mandag-fredag kl. 10.00-17.00 · lørdag kl. 9.00-12.00

Kulkranen

RING NORD

Brændeskovvej

Trappehavevej
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Snøde Autoværksted ApS 

Snøde Autoværksted · Stoensevej 2 · 5953 Tranekær  Tullebølle Autoværksted Man-tor 7.30-16.00 
Tlf. 62 55 10 18 · mj@snode-auto.dk · www.snode-auto.dk  Bygaden 99 Tullebølle · 5953 Tranekær  fre 7.30-14.15

Vi tilbyder følgende service til vores kunder:

l	 4 gas måling l	 4 hjulsudmåling
l	 Sporing af styretøj - 2 hjul l	 Sporing af styretøj - 4 hjul
l	 Airconditionservice l	 Autoglas
l	 Autoopretning l	 Bremse- og koblingsservice
l	 Bremseprøvestand  l	 Centrallås
lDæk l	 el-anlæg
lelektronik l	 el-ruder
lfejlkodelæsning l	 Klargøring til syn
lKlimaanlæg l	 Kundebil
lMotorprøvestand l	 Motorstyring
llastbil service/rep l	 Serviceeftersyn
	 	 l	 Trailerservice

Mester
Flere glade bilister

lehrmann A/S 
Statsaut. Ejendomsmægler og med kontor i både Troense og Berlin!

– Din investeringspartner ved køb og salg af fast ejendom

I de sidste 5 år har vi formidlet ejendomsinvesteringer  
for over DKK 4 mia. i Tyskland!

erhvervsejendomme i Tyskland:
l	 plejehjem
l	 Supermarkeder
l	 Byggemarkeder

lejligheder og Townhouses i Berlin:
Vi har over 1.000 emner til salg –  Formidling af både tomme og udlejede boliger, i  bydelene prenzlauer Berg, Mitte  og charlottenburg bl.a.

ferieboliger i Østrig via AlpenParks:
nybyggede hytter og lejligheder – Mulighed for både køb og leje, i byerne Dorfgastein v. Bad Gastein, Maria Alm og Altaussee

Vi formidler alle typer af investeringsprojekter og arbejder bl.a.  
også med Tyrkiet og Italien – vi ser ikke begrænsninger, kun muligheder!

Adresse i Berlin  Adresse i Danmark
Mohrenstrasse 67 · D-10117 Berlin · Deutschland  Troense Strandvej 30 · 5700 Svendborg

Tlf.  62 22 54 99 · Mobil 51 20 95 10 · martin@lehrmann.dk · www.lehrmann.dk
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Hotel Mosegaard er 
en ombygget  
bondegård beliggende 
i en oase af natur. 
Den gode mad, den 
hyggelige atmosfære 
og de smukke landlige 
omgivelser med udsigt 
over det sydfynske 
øhav, er med til at få 
enhver sammenkomst 
til at gå op i en højere 
enhed

Hotel Mosegaard ligger i et 
stykke smuk sydfynsk natur 
i landlige omgivelser, som by-
der på faciliteter og oplevelser 
tilpasset den enkelte.  Hotellet 
råder over en 100.000 m2 stor 
natur grund med egen strand, 
en »put and take« sø samt en 
skov.  I gourmet restauranten 
kan hotelgæster og besøgende 
nyde den gode mad med udsigt 
til Ø-havet og have. 

Bondegårds-atmosfære

Hotellet drives i dag af de to 
brødre Troels og Per Andrè 
Andersen.  Hotellet har været 

i familien Andersens eje siden 
opstarten i 1962, hvor brød-
renes forældre Bodil og Hans 
Peter Andersen startede med 
at lave mad og leje værelser ud 
i den gamle firelængede gård. 
Mosegaarden er i dag et vel-
drevent hotel, hvor den hygge-
lige bondegårds-atmosfære er 
bibeholdt. Ejendommen har 
for øvrigt været i familiens eje 
i over 200 år som landbrug. 
 
Den primære aktivitet er i dag 
hotelgæster og selskaber helt 
op til 400 personer.  Men i hver-
dagen tilbydes alle faciliteter 

til afholdelse af konferencer og 
andre specielle arrangementer 
slutter Per Andre Andersen 
som overtog hotellet i maj må-
ned i 2008.  

Natur og udsigt 

Hotel Mosegaard 
Nabgyden 31 
5600 Fåborg  

Tlf. 62 61 56 91 
post@hotelmosegaard.dk 
www.hotelmosegaard.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 stort
Din kød leverandør i det sydfynske

Se vores fordelagtige priser på vores hjemmeside

www.gudmeprivatslagteri.dk

Slagtermester John F. Nielsen
Teglværksvej 89 · 5884 Gudme

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

l	24 timers service  l	Medsejlende montører
l	Overhaling af alle typer motorer  l	understøbning med epocast 36
l	Overhaling af turbolader  l	Opretning med nyeste laserudstyr
l	Alt i smedearbejde  l	reparation af entreprenørmaskiner
l	Supervisor  l	Slibning af motorstativ med
l	elektronisk autolog  l	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

TlF. 40 40 50 26

Græsslåning · Flisearbejde
Pasningsaftaler
Snerydning og saltning

XENTISSIMO
er med bl.a. sin
hastighed, unikke
patenteret PIN
skjold, lave vægt
den førende
trådløse betalings-
kortterminal på
markedet

Fra kun
5.995.-
excl. momsexclexclexcl. mo. moms

LEJE

199.-
pr. mdr

Pr. 1 jul
i 2010

SKAL al
le

termina
ler læse

chipkor
t!

Svendborgvej 102
5260 Odense S
Tlf. 70221311
Fax. 70221315

Svendborgvej 102Svendborgvej 102Svendborgvej 102
5260 Odense S
Tlf. 70221311
Fax. 70221315DANSK KONTOR CENTER

www.danskkontorcenter.dk



Vi løser fra den mindste til den største ind-
retningsopgave og farvemultimaskine løsning

Texas, Deloitte og Stok valgte totalindretning fra Guldfeldt Kontor & Data A/S.

MULTIFUNKTIONS-
MASKINE 
Develop 203+

Med ekstra papir-
kapacitet og efter-
behandler med 
hæft og foldning.

19 s/h pr. Minut
5 fuldfarve pr. Minut
200 ark kassette

MULTIFUNKTIONS-
MASKINE 
Develop 451+

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Gratis 3D indretningsforslag

Landsdækkende 
service

p 3

T BEEEHHHOOV

FARVE- 
MASKINER

649,-
LEASING FRA

EKSKL. MOMS

FRA KR. 29.900,-

HÆVE/ 
SÆNKEBORD

3.495,-
FRA

EKSKL. MOMS

MULTIFUNKTIONSMASKINER

”MAX 4 TIMER-SERVICE” på kopimaskiner
PRØV OS!

Gratis behovs analyse

KONTAKT OS Nyt kontor på 24 timer

•  Ret & Råd Advokater, 
valgte multimaskiner 
til alle deres fynske 
afdelinger.

 •  Rosengårdscentret 
kunde i alle deres 
20 leveår.

 

•  XL Kroer  A/S, valgte
multimaskiner til alle 
deres afdelinger.

PRINTLØSNINGER: Fra den mindste til den største løsning 3 STÆRKE PRINTLØSNINGER

OKI 110 
Farvelaserprinter

Kr. 995,-NYT KONTOR PÅ 24 TIMER


