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Messetæpper ApS leverer
tæpper og tekstiler til 
udstillinger, shows og
events fra dag til dag
TeksT: Knud Erik Jensen 

70-100.000 kvm. tæpper og tekstiler specielt be-
regnet til udstillinger, shows og events er konstant
på lager hos Messetæpper ApS. Det er det største
lager af sin art herhjemme, og i kraft heraf kan fir-
maet, der har hovedsæde på Langeland og afdeling
i København, levere fra dag til dag.
- Oven i købet har vi lige taget en ny tæppeskære-
maskine i brug, som skærer tæpper i specialmål og
pakker dem i et og samme forløb - klar til at sende
ud til kunderne, så de kan spare tid og ressourcer

ved at medbringe et tæppe, der lige nøjagtigt pas-
ser til den pågældende opgave, fortæller Peder
Hansen, direktør og indehaver af Messetæpper
ApS, som har egen import af tæpper fra Frankrig
og desuden leverer tekstiler og dobbeltklæbende
tape til primært messecentre, eventbureauer og
udstillingsfirmaer.
- Vi har tæpper i alle farver på lager, der i blandt
mange pangfarver, som er meget efterspurgt til ud-
stillinger. Både tæpper og tekstiler er imprægneret
og brandhæmmende, hvilket er et lovkrav, når de

skal anvendes, hvor der er mange mennesker til
stede, siger Peder Hansen videre.

Miljøvenlige tæpper
Messetæpper er på forkant, når det gælder miljø-
hensyn. Således leverede man 21.000 kvm. økologi-
ske tæpper til Bella Centret i forbindelse med det
store klimatopmøde i 2009. Der er tale om en ny
type tæpper fremstillet af majs, som kan 100 pct.
genbruges til produktion af tæpper. 

- Også af hensyn til miljøet bliver fremtidens tæp-
per fremstillet uden en egentlig coated bagside.
Det giver samtidig den fordel, at tæpperne er tyn-
dere og vejer kun det halve af, hvad de vejer i dag.
Denne nyskabelse er på vej ind i vores sortiment,
siger Peder Hansen og pointerer, at miljøvenlige
tæpper er med til at understøtte en virksomheds
grønne profil.
Ved større arrangementer tilbyder Messetæpper at
lægge tæpperne på for sine kunder. Sågar heldæk-
ning af halgulve påtager man sig. Firmaet har både

et stort kendskab til de forskellige typer underlag
og et stort udvalg af taper, som passer til alt fra et
olieret gulv til et rent betongulv.

Tekstiler til bagtæpper m.m.
Når det gælder tekstiler, leverer man både i meter-
mål og i større mængder helt op til helpaller med
3.000 kvm. 
- I samarbejde med en systue tilpasses tekstilerne
og sys til bagtæpper, forhæng og sceneforkanter. 
Vi supplerer med en del artikler, clips og wirer, til
forskellige former for ophængning, siger Peder
Hansen, der har drevet egen virksomhed i snart 27
år sammen med hustruen Gitte Hansen.
www.messetaepper.dk PROFIL

DANMARKS STØRSTE LAGER 
AF MESSETÆPPER
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Messetæpper leverede 21.000 kvm. økologiske
tæpper til Bella Centret i forbindelse med det
store klimatopmøde i 2009.“ FAKTA

Messetæpper ApS blev dannet i 2007, da Peder Han-
sen delte sit oprindelige firma PH service A/S op i to.
Det skete i forbindelse med, at han etablerede egen
import af tæpper fra Sommer Needlepunch i Frankrig. 
PH service A/S startede i 1984 med at opbygge udstil-
linger og arbejder i dag hovedsageligt med totalløsnin-
ger bestående af vægge, friser, strøm, lys, tæpper m.m.
til udstillinger, events og messer. Omregnet i fuldtids-
stillinger beskæftiger firmaet 22 medarbejdere.
PH service A/S og Messetæpper ApS er medlem af
Messeteam, der er en uafhængig forening for udstil-
lingsbranchen i Danmark. 

PH service A/s

Danmarks største lager af 
messetæpper
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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

v/ Lonny & Jan Halsted Hansen · Værftsvej 59 · 5935 Bagenkop
Tlf. 62 56 12 10 · mobil 31 21 22 30 · info@bagenkop.dk · www.bagenkop.dk

HOLD DIN FEST, 
FØDSELSDAG 
ELLER ÅBENT HUS:
Priser fra 249,00 kr.

Palle Rasmussen
Blik & stålarbejde

Lismosevej 12 · 5953 Tranekær

Tlf. 30 89 49 99

Kør ind til din lokale  
Automester på Langeland

Rødgaard Biler ApS
Aut. Subaru forhandler

Eggertsvej 3 · 5932 Humble

Tlf. 62 57 12 72
www.rodgaardbiler.dk

JIMCO 
 Side 9

Lindelse Godstransport/
Vognmand Torben 
Skov Jensen Side 12

Ide Gulve 
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Pers Auto 
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Vedstaarup Teglværk A/S 
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Ring og hør nærmere om de forskellige frokostordninger.
Rolundvej 19, 5260 Odense S.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk

Når kvalitet og forandring fryder
Hos Kokken & Co lægger vi stor vægt på kvalitet og variation. Vi tilbyder hele 6 slags
frokostordninger med inspiration fra forskellige verdenshjørner.

Vælg dit foretrukne verdenshjørne, leveret over hele landet:

1) Let og lækker 
- Mæt på den lette måde

2) Middelhavskøkkenet   
- Et tvist af eksotisk livsstil

3) Mormor i køkkenet    
- Originalt og traditionelt

4) Byg selv smørrebrød & sandwich   
- Det kolde køkken

5) Det nordiske køkken   
- Med inspiration fra vores naboer

6) Det grænseløse køkken   
- Overraskelser og fornyelser

Priser fra kun 38,-
pr. person - min. 10 kuverter

Stor variationog høj kvalitet!
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JS

JS Byggeudstilling
Odensevej 116, Svendborg

Åbningstider 
Man – fre 10.00 – 17.00
Lørdag 10.00 – 13.00

I sommer 2011 byggede vi i samarbejde med områ-
dets lokale anlægsgartnere og brolæggere vores
helt nye 600 m2 stor udendørsudstilling med alt i
belægninger (fliser i alle kvaliteter, støttemurer,
bassiner, kummer, trappetrin, granitskærver og
sågar en beton klatrevæg). Udstillingen byder på i
alt 45 miljøer, og er tilgængelig 24 timer i døgnet. Byggeinspiration

lokal

læs mere på 
www.js.by

Oplev, føl
og spørg 

bare

I Byggeudstillingen giver vi
dig den bedst tænkelige
mulighed for at træffe de
rigtige valg når din bolig
skal fornyes, når du bygger
til eller hvis du vælger at
bygge helt nyt. 

Byggeudstillingen 
hos Jens Schultz a/s er stedet hvor 
ideerne til hjemmet får frit løb...
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Fremtidens bilhus a la 2020

Volkswagens erklærede mål 
om at være Verdens største 
bilproducent inden 2018 mat-
cher fint med den autorise-
rede VW-forhandler og Skoda-
servicepartner CAREPOINT 
Svendborg Nika Bilers planer.
– Formentligt omkring 20. no-
vember flytter vi ind i vores 
nye topmoderne bilhus a la 
2020 på Englandsvej 1, hvor vi 
får rammer, der er tre en halv 
gange større end dem, vi rå-
der over nu på Grønnemosevej 
22. Her får vi større kapacitet 
på alle fronter i vores arbejde 
for at hæve serviceniveauet, 
så vi aldrig siger nej til vores 

kunder, fortæller bilhusets 
direktør og medindehaver 
Hans Henrik Vilhelmsen til 
Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Fra 1500 til 3500 kvm.

Dermed opfyldes de flerårige 
planer om at flytte ud til splin-
ternye og meget større ram-
mer på hjørnegrunden Eng-
landsvej 1 i Svendborg.
- Det nye bilhus bliver også et 
stort aktiv for lokalområdet. 
Blandt andet med en del flere 
arbejdspladser end vi har i 
dag, fortsætter Hans Henrik 
Vilhelmsen.

I dag råder CAREPOINT 
Svendborg Nika Biler over 
1500 kvm. under tag, her af en 
salgsafdeling på 200 kvm. 
Tilsvarende data for det nye 
bilhus lyder på 3500 kvm. un-
der tag – inklusive en impone-
rende flot ny salgsafdeling på 
800 kvm.

Først med up

– Volkswagen ventes at præ-
sentere 40 nye bilmodeller in-
den 2020. Og jeg regner med, 
at CAREPOINT Svendborg 
måske bliver den første dan-
ske forhandler, der præsente-
rer VW’s nye minibil Up til et 
stort Åbent Hus arrangement 
i februar 2012, tilføjer direk-
tør og medejer Hans Henrik 
Vilhelmsen.
Nika Biler A/S blev grundlagt 
i 1979 og fik status som autori-
seret VW-forhandler i 1985. I 
2004 overtog brødrene Flem-
ming og Hans-Henrik Vil-
helmsen forretningen. 

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S · Grønnemosevej 22 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 15 05 · hhv@nika.dk

www.nika.dk

cAREPoINT svendborg Nika Biler A/s flytter ind i et nyt og markant 
større bilhus på Englandsvej 1, formentligt omkring 20. november

Stregillustrationer: Arktitekt Arne Birk
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Tullebølle Autoværksted

440 værksteder i hele landet via 
et 12 måneders abonnement. 
Med et sådant abonnement er 
man ikke kun sikret bugsering 
af sin bil i Danmark, men fak-
tisk i hele Europa. Som noget 
nyt har vores kunder også mu-
lighed for at booke en service-
tid via vores hjemmeside. Når 
vi har modtaget bookningen, 
kontakter vi kunden telefonisk 
og følger op på de nærmere de-
taljer. Tullebølle Autoværksted 
står for nærhed, erfaring og 
dialog”, slutter Morten Jakob-
sen. 

Den kendte langeland-
ske autovirksomhed 
er inde i en positiv 
udvikling, der tegner 
godt for fremtiden. 
Det gælder både værk-
stedsaktiviteterne og 
firmaets salg af nyere 
brugte biler af alle 
mærker 

”Siden Snøde Auto i september 
2010 sammenlagdes med Tul-
lebølle Autoværksted, har ho-

vedparten af vores aktiviteter 
været koncentreret om person-
biler”, fortæller indehaver Mor-
ten Jakobsen. ”Trods stædige 
forlydender om at finanskrisen 
skulle have bidt sig fast, befin-
der Tullebølle Autoværksted 
sig i en positiv udvikling. Vi må 
slet og ret konstatere, at vi over 
hele linjen får mere og mere 
at lave. Det sidste års tid har 
således budt på markant øget 
aktivitet i privatkundesegmen-
tet – både indenfor service og 
reparation. Vi servicerer alle 
mærker og modeller – også de 
allernyeste – og dét med lands-
dækkende Automester-garan-
ti.  Sideløbende hermed har vi 
med pæn succes øget vores fo-
kus på salg af nyere brugte bi-
ler i forskellige prisklasser. Vi 
har altid har 5-6 styk på lager.” 

God service og kvalitet i 
arbejdet

”Udover mig selv består med-

arbejderstaben p.t. af mekani-
ker Sten Sørensen og lærling 
Patrick Vedel Flindt, der netop 
er færdiguddannet fra Teknisk 
Skole i Svendborg. Her opnå-
ede han topkarakteren 10, og 
dette meget flotte resultat er 
både Patrick og vi særdeles 
stolte over. 10-tallet illustrerer 
til fulde det faktum, at Tulle-
bølle Autoværksted står for god 
service og kvalitet i arbejdet. 
I kraft af et nyt samarbejde 
mellem Automester og Dansk 
Autohjælp kan vi nu tilbyde 
vejhjælp hos kædens mere end 

Vi står klar til alle udfordringer 
– store som små

* Private

* industri

* landbrug

* Butikker & kontorer

salg & service af:

* hårde hvidevarer & varmepumpeanlæg

* totalløsninger indenfor 
 køle- & klimateknik

* totalløsninger indenfor 
 el- & automationsløsninger
– såvel til private som til virksomheder

Her findes ingen dumme spørgsmål

Medlem af

VI STÅR KLAR TIL ALLE
UDFORDRINGER

- store som små

TOT
AL LØSNINGER

TOTAL LØSNING
ER

Skovsbovej 22 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 50 10 72
info@simonrisbjerg.dk / www.simonrisbjerg.dk

Toldbodvej 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 10 72
info@fynselogkol.dk / www.fynselogkøl.dk

FYNS EL
& KØLETEKNIK Aps

* Private
* Industri
* Landbrug
* Butikker & kontorer

Salg & Service af:
• hårde hvidevarer
& varmepumpeanlæg

• totalløsninger indenfor
køle- & klimateknik

• totalløsninger indenfor
el- & automatioinsløsninger
- såvel til private som til
virksomheder

Aut. El
og Kølefirma

Medlem af

SIMON
RISBJERG

Ellehaven 4 E . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62 50 10 72
info@simonrisbjerg.dk .  www.simonrisbjerg.dk

El & Køl A/S

Tullebølle Autoværksted · Bygaden 99 · Tullebølle · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 11 55 · info@tulle-auto.dk · www.tulle-auto.dk
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Rudkøbing

til både professionelle og pri-
vate. I kraft af STARKs ind-
købsaftaler har vi ens priser i 
alle afdelinger og kan tilbyde 
landsdækkende levering uden 
ekstra omkostninger for kun-
den.” 

Nærhed, kvalitet og  
service – også i fremtiden

”Fremtidsmulighederne teg-
ner lyst. På det seneste har vi 
registreret en let aktivitets-
stigning, ligesom markedsan-
delen helt klart er øget, side 
vi kom med i STARK kæden. 
Der er god synergi mellem de 
enkelte afdelinger, og vi har 
et supergodt samarbejde med 
STARK Svendborg. Vi har 
tradition for nærhed, kvalitet 
og service, og på Langeland 
opfattes vi slet og ret som den 
lokale tømmerhandel og byg-
gemarked. Navnet er nyt, men 
selve forretningen fylder 200 
år i 2013, og i STARKs regi 
føler vi os godt rustet til også 
fremover at betjene såvel pro-
fessionelle som private kun-
der.” 

Fredag og lørdag den 

26. og 27. august var 

der officiel åbning 

af sTARK Rudkøbing 

for henholdsvis hånd-

værkere og private.  

Åbningsfesten blev 

koblet sammen med 

sTARKs 7 års fød-

selsdag og kunderne 

strømmede til

”I overgangsfasen fra XL Byg 
til STARK har vi haft stort 
fokus på at bevare og udbyg-
ge de gode relationer mellem 
vores håndværkerkunder og 
forretningens personale”, for-
tæller salgschef Leif Johan-
sen. ”Fredag den 26. august 

var håndværkerne inviteret 
til åbningsreception, og her 
mødte virkelig mange frem. 
I løbet af dagen afholdes en 
velgørenhedsauktion over di-
verse byggematerialer. Af det 
indkomne beløb på 25.000 kr. 
doneredes 15.000 kr. til for-
eningen Ørsteds Pavillonen, 
som arbejder på at købe byens 
historiske forsamlingshus og 
ombygge det, så det på sigt 
kan blive Rudkøbings nye kul-
turhus. 10.000 kr. doneredes 
til bueskytten Ulrik Eggert, 
der kæmper for at kvalificere 
sig til de paralympiske lege, 
der i september 2012 løber af 
stabelen i London.”  

Velbesøgt  
åbningsreception

”Vores mange private kunde 
har også taget rigtigt godt 

imod STARK Rudkøbing. Lør-
dag den 27. august afholdt vi 
en stor åbningsfest for private 
med et væld af gode tilbud. 
Klokken 9.00 klippede borg-
mester Bjarne Nielsen båndet 
til forretningen over med en 
hækkesaks, og herefter var 
åbnings- og fødselsdagsfesten 
i fuld gang. Kunderne strøm-
mede til og der var gang i for-
retningen hele dagen. Mange 
udtrykte stor begejstring for 
vores nye forretnings design 
og indretning samt de mange 
gode tilbud. Vi havde rekord-
omsætning på åbningsdagen 
og det er meget tilfredsstillen-
de,” siger Leif Johansen.

Mange spændende tilbud 
og services

”I forbindelse med vores fysi-
ske forvandling til en STARK 
forretning er hele byggemar-
kedet blevet ombygget, renove-
ret og ”vendt om”. I efteråret 
er det lageret, der står for tur. 
Medio november i år regner 
vi med at fremstå som en mo-
derne Drive In tømmerhandel 
bygget efter STARKs princip-
per. 
STARK Rudkøbing råder over 
cirka 8.000 m2 og beskæftiger 
22 dygtige medarbejdere. Som 
en del af branchens stærkeste 
forretningskæde byder vi på 
en masse spændende og in-
teressante tilbud og services 

sTARK Rudkøbing · Bellevue 5B · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 10 45 · info.rudkoebing@stark.dk · www.stark.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.45-17.00 · Lørdag kl. 9.00-14.00

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24
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Før: Kr. 120,00
Tilbud: Kr. 95,00

Barbera
Vinstokkene til denne Barbera er ca. 60 år gamle. 
Vinen produceres på ståltank og lagres så 15-
18 mdr. delvist på 40-50 hl. trætønder (80%) og 
(20%) på 2 år gamle franske tonneaux. Tønderne 
er ikke ristede.Herefter 6 mdr. på flaske. En lagring 
som giver vinen stor frugt, krydderier, peber, blom-
mer og kirsebær. Årgang 2009 var et solfuldt år, så 
duftaromaerne vælter op af glasset og smagen er 
dejlig blød og rund.
En klasse Barbera der modsvarer stilen i Aldo Con-
terno’s vine, blot er prisen under det halve!

Før: Kr. 129,00
Tilbud: Kr. 99,00

La Casaccia 
– Chianti Classico Riserva DOCG 2007
Vinen er lavet lavet udelukkende af Sangiovese 
druer. Den er lagret 24 mdr. på slavonske fade og 
franske tonneaux samt 6 mdr. på flaske. En super-
lækker Chianti med en intens duft af krydderier og 
balsamico, og hvor tanninerne er godt integreret i 
vinen. Ingen tvivl om at dette er en Chianti der ud-
stråler kvalitet og har en god lang eftersmag. SUPER 
PRIS.

                      Før: Kr. 99,00
Tilbud: Kr. 75,00

Chianti
Vinen er lavet lavet udelukkende af Sangiovese 
druer. Den er lagret 12 mdr. på slavonske fade og 
6 mdr. på flaske. En intens duft af modne kirsebær 
og samtidig meget imødekommende men med 
det lille friske bid af tannin, som Sangiovese druen 
er kendt for. En basis Chianti, hvor der er megen 
vin til pengene.

Vintønden v/Henrik Damgaard · Æblehaven 21 · 5462 Morud · Tlf. 22 70 00 40 · mail@Vintonden.dk · www.Vintonden.dk

Malerfirma tilbyder egen 
spartelafdeling

og køkkenlåger til vidt forskel-
lige emner for erhvervslivet.    
– Uanset hvad det handler 
om, giver vi gerne gode råd til 
kunderne, når de skal beslutte 
sig omkring farver og kvalitet. 
Valg af farver beror på smag og 
behag, men kombinationen af 
farver bør passe sammen. Der 
er således mange overvejelser, 
som skal tages i betragtning, og 
det kan være svært at træffe de 
rigtige valg. Vi tilbyder kvalifi-
ceret farverådgivning, som sik-
rer dig et harmonisk resultat og 
en optimal glæde, tilføjer maler-
mester Lars Jørgensen.
Sydfyns Malerforretning er 
medlem af Danske Malerme-
stre og omfattet af Danske Ma-
lermestres garantiordning, der 
sikrer håndværksmæssigt kor-
rekt udført arbejde. 

sydfyns Malerforret-
ning udvider nu mange 
års aktivitet og erfa-
ring i malerbranchen 
med en ny spartelaf-
deling til erhvervs- og 
privatkunder.

Høj håndværksmæssig kvalitet 
og god dialog med kunderne. 
Det er kerneværdier hos Syd-
fyns malerforretning, hvor in-
dehaver og malermester Lars 
Jørgensen netop har udvidet 
firmaet med en ny spartelafde-
ling.

Perfekt spartelarbejde

– Den nye afdeling henvender 
sig både til professionelle hånd-

værkere og private. Blandt an-
det til de privatkunder der har 
mod på at male selv – men som 
ønsker en professionel hånd-
værker til at gøre underlaget 
helt klart til malerarbejdet. Et 
perfekt klargjort underlag gi-
ver jo det bedste resultat, for-
tæller Lars Jørgensen til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn.
Sydfyns Malerforretning har 
i årenes løb opbygget en stor 
og bred kundekreds, herun-
der også entreprenører, hånd-

værksmestre, boligforeninger 
og private.

God planlægning

– Vi lægger stor vægt på profes-
sionel rådgivning og omhyggelig 
planlægning. Så forløber arbej-
det bedst muligt i forhold til de 
enkelte kunders ønsker, fortsæt-
ter malermester Lars Jørgensen. 
Sydfyns Malerforretnings eget 
sprøjteværksted løser ligeledes 
en lang række opgaver. Fra ma-
ling af eksempelvis møbler, døre 

sydfyns Malerforretning · svendborgvej 140 · 5762 Vester skerninge · Tlf. 40 95 24 69
www.sydfynsmalerforretning.dk · lj@sydmf.dk
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Mere end den rene luft

til hundreder af andre, når luf-
ten recirkuleres. Forsøg viser, at 
man med UV-C-behandling af 
den recirkulerede luft kan ned-
sætte sygefraværet med 30 % i 
store kontorkomplekser, siger 
Mikael Andersen. Det er også 
oplevelsen hos Danapak Flexi-
bles i Slagelse. – Også her recir-
kulerede anlæggene dårlig luft, 
indtil vi fik installeret løsningen 
fra Jimco, forklarer teknisk chef 
Freddie Kupper. 
Jimco KPC er professionelle 
produkter til storkøkkener og 
fødevareindustrien. Anlæggene 
benyttes bl.a. til desinfektion 
af fødevarer, overflader og luft 
samt til at modvirke spredning 
af dårlig lugt. Monteret i em-
hætter kan systemerne forebyg-
ge fedtaflejringer og dermed for-
hindre brande og eksplosioner 
forårsaget af stikflammer. 

Læs mere om Jimco og virk-
somhedens produkter på www.
jimco.dk. 

Jimcos patenterede 
uV-c-teknologi, som er 
tildelt Eu’s miljøpris, 
anvendes i alle slags 
virksomheder og insti-
tutioner – bl.a. til at 
skabe bedre indeklima, 
forebygge ildebrande 
og sygefravær, redu-
cere smittefare samt 
fjerne dårlig lugt. 

Rudkøbing-virksomheden Jim-
co A/S udviklede i starten af 
90’erne sit første luftrensean-
læg baseret på UV-C-teknologi; 
og i dag benyttes firmaets pro-
dukter til luft- og vandrensning 
af både virksomheder, institu-
tioner og private verden over. 
– Kundegruppen tæller alt fra 
fabrikker og storkøkkener til 
renseanlæg, skoler, plejehjem og 
private, heriblandt nogle af ver-
dens største industrivirksom-
heder samt de førende hotel- og 
restaurationskæder, siger Area 
Sales Manager Mikael Ander-
sen.
Luftrenserne brænder mikroor-
ganismer ved hjælp af ultravio-
let lys. – De eliminerer stort set 
alle uønskede elementer i luften, 
herunder bakterier, skimmel og 
pollen. Laboratorietests fra ind- 
og udland viser, at luftrenserne 
dræber over 99,9 % af mikroor-

ganismerne i den luft, der pas-
serer igennem. Dermed kan de 
både anvendes til forebyggende 
desinfektion, forbedring af inde-
klima og fjernelse af lugtgener, 
forklarer Mikael Andersen. 

Bedre indeklima og  
eliminering af lugtgener

Luftrenserne fås i mange for-
skellige typer og størrelser. 
Den kompakte MAC 500 er på 
størrelse med en skotøjsæske 
og kan erhverves for omkring 
3.500 kr. MAC 500 benyttes 
til at skabe et bedre indeklima 
og fjerne lugtgener. – Jeg har 

oplevet luftrenseren fjerne den 
dårlige lugt i rum, hvor der bli-
ver kæderøget, samt urinstank 
hos inkontinente beboere, siger 
sikkerhedsrepræsentant Hanne 
Schultz fra Plejehjemmet Ve-
sterled i Ødis. 
Endelig benyttes MAC 500 til 
at forlænge fødevarers hold-
barhed, især økologisk frugt 
og grønt, mens den kraftigere 
OZ 1000 bruges til at fjerne 
voldsom stank hurtigt samt 
eliminere alle de sygdomsfrem-
kaldende mikroorganismer, der 
med tiden samler sig i bilers kli-
maanlæg. 

Eliminering af mikro-
organismer, smittefare og 
sygefravær

Jimco fremstiller en række sy-
stemer til at forebygge smitte 
og skabe et bedre indeklima i 
miljøer, hvor mange mennesker 
er samlet – herunder i konto-
rer og fabrikker. Samtidig kan 
produkterne sikre hurtigere, 
billigere og mere miljøvenlig 
desinfektion af overflader i in-
dustrien. Typisk monteres de i 
forbindelse med ventilationssy-
stemet.
– Klimaanlæg kan være effek-
tive transportbånd for alle slags 
smitte lige fra forkølelse til svi-
neinfluenza. Nyser én smittet, 
kan smitten potentielt overføres 

Luftrenserne brænder med ultraviolet lys uønskede mikroorganismer i 
luften. MAC 500 bruges også til at eliminere lugtgener. 

JIMco A/s Ellehaven 4A - DK 5900 Rudkøbing - Tlf: +45 6251 5456 - E-mail: jimco@jimco.dk

Jimco udviklede i starten af 90’erne sit første UV-C-baserede luftrenseanlæg. I dag benyttes produkterne 
verden over. Typisk monteres Jimcos større anlæg i forbindelse med ventilationssystemet, hvorved smitte 
forhindres, når luften recirkuleres. Forsøg viser, at man med UV-C-behandling af den recirkulerede luft kan 
nedsætte sygefraværet med 30 % i store kontorkomplekser.
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Egemose El & Energi

udbudsopgaver samarbejder vi 
med en fast kreds af erfarne 
håndværksvirksomheder i alle 
fag. Med mere end 80 års bran-
cheerfaring er vi leveringsdyg-
tige i optimale løsninger på hele 
el-området. Fra hovedsædet i 
Rudkøbing og medarbejdere i 
Svendborg og Kværndrup dæk-
ker vi hele Sydfyn. Kontakt os 
for et uforpligtende tilbud og 
eller et besøg for en vurdering 
af dit projekt eller din mulig-
hed for energioptimering / al-
ternativ energi såsom solceller. 

Henrik Egemose, der 
pr. 1. januar i år over-
tog styringen af fami-
lievirksomheden, som 
grundlagdes i 1928, er 
fjerde generation bag 
roret. Firmaet arbej-
der allround i el-faget 
og har stort fokus på 
energioptimering og 
nye energiformer  

”Som det ny firmanavn for-

tæller, opererer Egemose El & 
Energi på flere fronter inden-
for faget”, fortæller indehaver 
Henrik Egemose. ”Et nyt ini-
tiativ er, at vores fokus på hele 
energiområdet er øget betyde-
ligt. Et speciale er optimering 
af eksisterende installationer 
og anlæg. Her kan der være 
rigtigt mange penge at spare 
– eksempelvis gennem intelli-
gent styring af belysningsom-
rådet. I en tid med konstant sti-
gende energipriser er der tale 
om et solidt sparepotentiale 
- både for vores privatkunder, 
for industri og erhvervskunder 
samt offentlige institutioner 
som skoler m.m. Et andet spe-
ciale er salg og implementering 
af nye energiløsninger – blandt 
andet i form af solcelleanlæg 
fra danske GAIA SOLAR og 
varmepumper fra DANSK 
VARMEPUMPEINDUSTRI. 
Hos Egemose El & Energi går 

man efter at bruge dansk pro-
ducerede kvalitetsløsninger.     

Vidtspændende  
aktivitetsfelt

”Når det gælder traditionelle el-
opgaver på privatsiden, spæn-
der vi fra mindre reparationer 
og til større nyinstallationer. 
Derudover har vi stor erfaring 
indenfor servicering, dagligt 
vedligehold og nybygning af 
hele det maritime område samt 
af industrielle produktionsan-
læg og installationer. Omkring 
nybyggeri og løsning af større 

Vagn Erik Sørensen

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

Taxi-, handicap- og selskabskørsel udføres!

Egemose El & Energi · Nørregade 33 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 11 30
Kværndrup: 62 27 11 34 · Tåsinge: 62 54 12 68 · www.egemose-el.dk · info@egemose-el.dk
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Danmarks største lager af  
messetæpper

coated bagside, der giver den 
fordel at tæppet bliver tyndere 
og samtidig vejer meget mindre.
Vi lagerfører et bredt udvalg af 
velourfilttæpper til brug ved 
udstillinger, events og messer, 
siger Peder Hansen, som har 
drevet virksomheden sammen 
med hustruen Gitte Hansen i 
27 år.

Messetæpper ApS er Dan-
marks førende og største le-
verandør af tæpper og teksti-
ler til udstillings-, event- og 
messebranchen. 100.000 m2 

tæpper og tekstiler er altid 
på lager. Levering kan ske 
fra dag til dag, siger inde-
haveren Peder Hansen, der 
udover hovedsædet på Lan-

geland også har en afdeling 
i København.

Tæppeskæremaskine 

Vi har investeret i en tæppe-
skæremaskine, som skærer 
tæpperne nøjagtig ud efter 
specialmål. Så undgår kunden 
at medbringe tæpper, men får 
dem leveret i det rigtige mål.

Vi har tæpper i alle farver 
som alle er brandhæmmende, 
hvilket er et lovkrav når der er 
samlet så mange mennesker 
på samme sted, siger Peder 
Hansen.
Tæpperne er for det meste 
miljøvenlige, fremtidens tæp-
per bliver af hensyn til miljøet 
fremstillet uden en egentlig 

Messer, events og udstillinger
PH Service leverer alt hvad du skal bruge…
Vi kan bl.a. tilbyde
• Totalløsning indenfor udstillinger og messer overalt i Danmark
• Udstillingsopbygning fra 10-10.000 løbende meter
• Strøm og lys til alle formål
• Tæpper og stofbeklædning incl. montering
• Tæpper, stofbeklædning og tape leveres en gros
• Har du specielle opgaver, har vi et stort netværk af underleverandører som  vi gerne henviser til.

Udstillinger I Messer I Standopbygninger I Rigsystemer I Belysning I Tæpper I Tekstiler etc.

Vi har siden 1984 opbygget mere end 1500 messer. Uforpligtende tilbud gives, konsulentbistand 
ydes gerne. Ring til Peder Hansen på 40 16 12 07 for yderligere oplysninger

PH Service   I   Hesselbjergvej 9   I   5953 Tranekær   I   Tlf. 62 55 12 07
mail@phservice.dk   I   www.phservice.dk

Messetæpper Aps · Hesselbjergvej 9 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 12 07 · mail@messetaepper.dk · www.messetaepper.dk
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Torben kører videre  
i Bents ånd

en ny gylletanktrailer, så han 
kan servicere landmændene i 
forårsmånederne.

Lindelse Godstrans-
port, v. Vognmand 
Torben skov Jensen, 
leverer kørsel til  
erhverv og private over 
hele Langeland og 
resten af Danmark

Efter at den kendte og afholdte 
vognmand Bent Bogetoft døde 
i april, har vognmand Torben 
Skov Jensen 1. juli overtaget 
Bent Bogetofts livsværk, Lin-
delse Godstransport. 
Dette firma grundlagde han 
sammen med hustruen Annie 
Bogetoft i 1966. I dag passer 
Annie Bogetoft fortsat konto-
ret i Lindelse, mens Torben 
Skov Jensens hustru, Susanne 

Kristiansen, passer kontoret i 
Gl. Skrøbelev. 

Godt modtaget

Jeg er blevet modtaget godt 
af Lindelse Godstransports 
kunder, og nu kører jeg videre 
i Bents ånd. Jeg har herunder 
ansat Bents søn Bjarne Boge-
toft, hans mangeårige kollega, 
Jan Nielsen, og Ulrik Pedersen 
som chauffører. Mit barnebarn, 
seksårige Elias Skov Pedersen, 
er også tit med ude at køre, for-
klarer vognmand Torben Skov 
Jensen. 
Torben Skov Jensen begyndte 
som selvstændig vognmand 
i 1987 og har siden kørt med 
containere og dagrenovation i 
16 år. Siden er han fortsat med 
renovationskørsel for virksom-
heder.

– I dag fortsætter Lindelse 
Godstransport, v. Vognmand 
Torben Skov Jensen, derfor 
med levering af fleksibel kørsel 
for både erhvervskunder og pri-
vate, fortsætter Torben Skov 
Jensen.

Al slags kørsel

Kørsel med containere til alle 
formål, bl.a. til store og små 
håndværksfirmaer, private 
husejere og grundejerforenin-
ger, suppleres af anden kørsel.
Herunder næsten alle former 
for gods, korn, sukker, jord, 
sand, grus, sten, asfalt, jule-
træer og haveaffald.

Gyllevogn

For øjeblikket undersøger Tor-
ben Skov Jensen, om der er 
basis for, at han anskaffer sig 

Lindelse Godstransport · Vognmand Torben skov Jensen · spodsbjergvej 211 · Gl. skrøbelev
Tlf. 62 51 32 21/40 15 49 23 · www.torbenskovjensen.dk · torbensjensen@get2net.dk

HUMBLE MASKINSNEDKERI
Eckstrøm & søn A/S

Døre & vinduer
Køkken

Tilbygning
Tag & tagrenovering

Badeværelser
Gulvbeklædning

Glas & låse
Renovering

Nybyggeri
Blikkenslagerarbejde

Tværvej 4A · 5932 Humble

Tlf. 62 57 10 58
info@eckstrom.dk

www.humble-maskinsnedkeri.dk D e n  o r i g i n a l e  f r a  L a n g e l a n d

Hyben Vital International ApS 
Klausebøllevej 2 
5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 16 92 
Info@hyben-vital.com    
www.litohyben.dk 

Lito® Hyben 

Et mærkbart kosttilskud
Lito® Hyben indeholder 
udelukkende naturens egne 
vitaminer og mineraler – et 
100 procent naturprodukt.
Fås som pulver og kapsler. 
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Nyt lys skaber bedre  
arbejdsmiljø på stryhns 
Langeland

cer til service, installationer 
og tavler. Vi kan koncentrere 
vores fokus på udviklingen af 
kerneforretningen.” 

Flere kompetencer i spil

”En vigtig del af baggrunden 
for Stryhns Langelands valg 
af Intego som servicepartner 
er, at virksomheden i kraft af 
sin størrelse har flere kompe-
tencer i spil end mindre el-in-
stallatører. Integos aktiviteter 
på Stryhns Langeland, der er 
skræddersyede til vores behov, 
er med til at sikre, at vi på et 
tidligt tidspunkt kan imøde-
gå og udbedre fejl, der ellers 
ville kunne påvirke flowet i 
fabrikkens produktion. Sidst 
men ikke mindst er Intego i 
besiddelse af den nødvendige 
organisationsmæssige styrke 
og fleksibilitet til i kortere el-
ler længere perioder at levere 
afløsnings- og vikarservice til 
Stryhns Langelands egen el-
afdeling. Vi er yderst tilfredse 
med vores samarbejde med In-
tego”, slutter Jacob Sørensen.

Intego har stor kapaci-
tet og erfaring på det 
el-tekniske område 
og er blandt landets 
førende leverandører 
af fleksible, kunde-
tilpassede eftersyn 
og serviceaftaler til 
optimering af sikker-
hed og arbejdsmiljø i 
industri- og virksom-
hedsregi

Stryhns A/S er en moderne 
fødevareproducent, der står 
for nutidig hverdagsmad med 
rødder i den danske madkul-
tur. Stryhns producerer og 
markedsfører mærkerne Stry-
hn’s leverpostej og Graasten 
salater, remoulader og dres-

singer samt Langelænder pøl-
ser. Stryhns Langeland har til 
huse i landsbyen Simmerbøl-
les gamle mejeri. Efter stolte 
håndværksmæssige traditio-
ner fremstiller man her et af 
danskernes foretrukne brands 
på pølsefronten: Langelænder-
ne. Siden 1995 har virksomhe-
den været ejet af Stryhns A/S, 
der i 2008 blev en del af den 
norske Agra koncern. 

Fra stikkontakter til  
programmering

”Integos elektrikere og tek-
nikere løser en række meget 
forskellige opgaver på Stry-
hns Langeland”, beretter af-
delingsleder Bjarke Jensen, 
Intego Odense. ”Aktivitetsfel-
tet spænder fra udskiftning 
af stikkontakter til diverse 
eftersyn og opgradering af el-
installationer, bygnings- og 
styretavler så de lever op til 
lovgivningens krav omkring 
sikkerhed og arbejdsmiljø. Ef-
ter behov har vi 1-2 mand stati-
oneret på fabrikken, hvor vi si-
den 2008 har haft autorisation 
på planlægning, registrering 
og udførelse af lovpligtige og 
andre eftersyn samt alt det in-

terne el-arbejde på fabrikkens 
faste installationer. Blandt vo-
res højt specialiserede opgaver 
er programmering af styrings-
enheder og termografering af 
el-tavler, som er en vigtig fak-
tor i forebyggelsen af nedbrud 
og produktionsstop.” 

Koncentreret fokus på 
kerneforretningen

”Integos overordnede opgave 
i vores regi er at sørge for, 
at fabrikkens installationer 
fungerer optimalt og opfylder 
gældende lovgivning”, fortæl-
ler værkstedsleder Jacob Sø-
rensen, Stryhns Langeland. 
”Intego har netop totalrenove-
ret lys installationerne i vores 
smede- og el-værksted, der i 
den forbindelse har fået helt 
nye armaturer. Det hele lever 
op til lovgivningens krav og 
har betydet et stort plus for 
vores oplevelse af værkstedets 
arbejdsmiljø. Gennem deres 
kontrol og eftersyn af installa-
tioner, udskiftning af motorer 
og komponenter m.m. kender 
Integos teknikere fabrikkens 
hverdag. Stryhns Langeland 
er i det store hele fri for at 
skulle afse interne ressour-

Intego A/s · Holkebjergvej 91 · 5250 odense sV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk

Intego A/S arbejder på Stryhns Langeland    Venstre: Jan Sørensen Service elektriker fra Intego 
Højre: Værkstedsleder Jacob Sørensen fra Stryhs
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Bellevue Revision
kunden, samtidig med at vores 
tids og ressourceforbrug i for-
bindelse med transport mini-
meres. Kundekredsen spænder 
fra solovirksomheder til store 
firmaer med flercifret million-
omsætning – vinhandlere, an-
lægsgartnere, frisører, automo-
bilforhandlere, læger med flere. 
God kommunikation er en vig-
tig del af jobbet, og vi tager os 
tid til at forklare regnskabs-
områdets mysterier for vores 
kunder. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
en uforbindende samtale.” 

”Vi er utroligt glade for vores 
nye, lyse og venlige lokaler, 
som er beliggende på samme 
adresse, som vi har haft til 
huse på siden firmastarten 
i 2008”, fortæller indehaver 

Dorthe Grabentinn og fortsæt-
ter: ”Vi oplever en forrygende 
kundetilgang. Vores opgaver er 
steget i antal, og samtidig er de 
spredt lidt mere over hele året 
end tidligere, hvor de fleste lå 

i den regnskabsmæssige højsæ-
son fra februar til juli. Det skyl-
des blandt andet, at vi udover 
revisions og regnskabsområdet 
i dag kan tilbyde totalløsninger 
sigtende på hele bogholderiom-
rådet. Her henvender vi os til 
en bred vifte af virksomheder. 
Kundekredsen spænder såle-
des lige fra udlejnings- til me-
diebranchen.” 

Fra bogføring til  
årsregnskaber

”Bellevue Revisions opgavefelt 
rækker fra daglig bogføring til 
årsregnskaber og en hel masse 
derimellem. En del rutiner 
klares online via et program, 
der efter aftale sætter revisi-
onskontoret i direkte kontakt 
med kundens computer. På den 
måde samles alle tråde ude hos 

Bellevue 5 A, 1, tv · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

Den langelandske revisions og regnskabsvirk-

somhed er flyttet i nye lokaler med udsigt over 

Rudkøbing Havn og har udvidet kapaciteten, så 

man i dag kan tilbyde totalløsninger indenfor 

hele bogholderiområdet.

Små og store opgaver udføres

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
E-mail: alf@alf-jensen.dk
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IDE Gulve

Vinduer i glasklar kvalitet

for god service med indbygget 
fleksibilitet og sammenhæng i 
hele processen fra rådgivning 
og salg til levering og monte-
ring, der ofte foregår fra dag 
til dag. Alle interesserede er 
meget velkomne til at kigge 
forbi eller kontakte os for ufor-
bindende tilbud.”  
 

tig tidligere kollega, der i dag 
driver Svendborg Indram-
ning, tilføjer glarmester Tim 
Aaberg.
Han står dermed klar med 
råd, vejledning og et uforplig-
tende tilbud – der både giver 
varmen og en flottere bolig el-
ler tilsvarende erhvervsejen-
dom.

Det dynamiske gulv-
firma, der grundlagdes 
som solovirksomhed 
i april 2011 af inde-
haver Jes Boisen, har 
hurtigt efter etable-
ringen kunnet udvide 
personalestaben med 
en gulvlægger samt 
en administrativ med-
arbejder 

Glarmester Aaberg, 
ved Tim Aaberg, 
leverer vinduer, glas 
og døre til erhverv 
og private over hele 
sydfyn, Tåsinge og 
Langeland

”IDE Gulves speciale er bredt, 
og omfatter alle former for 
gulvbelægning”, fortæller Jes 
Boisen. ”Vi spænder fra tæpper 
til linoleum, vinyl og trægulve, 
som vi både præsenterer her 
fra butikken i Rudkøbing og fra 
vores rullende showroom. På 
gulvfronten er TARKETT vo-
res primære brand, og på tæp-
peområdet er det EGE Tæpper. 
Som noget relativt nyt har vi 
fået dekorative specialtapeter 
på programmet. IDE Gulve 
servicerer en lang række pri-
vate kunder, boligforeninger og 
virksomheder. Dertil kommer 
diverse uddannelsesinstitutio-
ner – heriblandt Den frie Læ-
rerskole i Ollerup. Vi har stor 
erfaring som underleverandør 
til byggebranchen og samarbej-
der fast med en række lokale 
tømrermestre.”  

En mobil forretning

”Ide Gulve markerer sig først 

Nye vinduer ser ikke alene 
godt ud på den private bolig 
eller erhvervsejendom. Nye 
vinduer holder også bedre på 
varmen. 
Derfor er det oplagt at få ud-
skiftet de gamle vinduer, in-
den vinteren for alvor sender 
varmeregningen på himmel-
flugt.

10 pct. ekstra rabat

- Kunder der bestiller udskift-
ning til nye termoruder hos 
mig inden 31. december 2011, 
får 10 procent ekstra rabat i 
forhold til de tilbud, de har 
indhentet fra andre leveran-
dører, forklarer glarmester 

og fremmest i forhold til an-
dre firmaer i branchen ved at 
være en mobil forretning. Vo-
res rullende showroom har til 
huse i en stor, specialbygget 
lastvogn, der uden ekstra om-
kostninger for vores kunder 
kører over hele det sydfynske 
lokalområde. Via gulvvog-
nens store 40x60 centimeters 
vareprøver kan folk forholde 
sig konkret til hele vores vidt-
spændende varesortiment. 
IDE Gulve demonstrerer alt 
det nyeste i gulvbelægning og 
specialtapeter i kundens egne 
omgivelser. IDE Gulve står 

Tim Aaberg til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn.
Tim Aaberg åbnede sit glar-
mesterfirma i november 2010, 
efter at han blev udlært på 
Sjælland ti år forinden. 
- Ønsker kunderne indram-
ning af eksempelvis fotogra-
fier, plakater eller litografier, 
samarbejder jeg med en dyg-

IDE gulve v/Jes Boisen · Ørstedsgade 5B · 5900 Rudkøbing · Tlf. 22 44 17 45 · post@gulvvognen.dk · www.gulvvognen.dk

Glarmester Aaberg · Tværvej 50A · 5700 svendborg · Tlf. 30 57 39 89 · www.glarmesteraaberg.dk · glarmester.aaberg@gmail.com

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 12-17

Lørdag efter aftale

Vestfyns Handymand 
ved Torben Hald Christensen

Søbrovej 22 · Sarup · 5683 Haarby · Tlf. 22 71 95 17
vestfynshandymand@forum.dk

www.vestfynshandymand.dk

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02
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Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 20 20 · Mobil 20 29 20 22

www.moslund-el.dk · nm@moslund.dk

Solcelleanlæg 
– en sikker besparelse

Moslund El i Ørbæk har specialiseret sig i den nye 
løsning, der giver massive besparelser på elreg-
ningen. Indehaver Niels Moslund undrer sig over, 
at så mange endnu ikke »har set lyset«. 

Ved at installere solceller som laver el, kan du mi-
nimere dit elforbrug kraftigt, måske producerer du 
for meget el og energiselskabet er forpligtet til at 
købe det overskydende af dig og derved tjener du 
penge på det.

Ring og få et uforpligtende tilbud… 

DØGNSERVICE LÅS & GLAS · 62 51 26 05

Kvalitetsarbejde
– hele vejen igennem

· Til- og ombygning
· Nøglefærdige huse
· Totalentreprise
· Vinduer & døre
· Tag & tagrender
· Isolering
· Gulvlægning
· Glarmesterarbejde
· Billedrammer/indramning
· Låse & tyverisikering
· Forsikringsskader

DØGNSERVICE LÅS & GLAS - 62 51 26 05

Schnohrsvej 47 · Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05
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Kvalitetsarbejde
- hele vejen igennem

•Til- og ombygning
•Nøglefærdige huse
•Totalentreprise
•Vinduer og døre
•Køkkener
•Glas- & låseservice
•Billedrammer/indramning

DØGNSERVICE LÅS & GLAS - 62 51 26 05

Schnohrsvej 47 · Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05
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Kvalitetsarbejde
- hele vejen igennem

•Til- og ombygning
•Nøglefærdige huse
•Totalentreprise
•Vinduer og døre
•Køkkener
•Glas- & låseservice
•Billedrammer/indramning

Schnohrsvej 47 · Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05
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DØGNSERVICE LÅS & GLAS - 62 51 26 05

Schnohrsvej 47 · Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05
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Kvalitetsarbejde
- hele vejen igennem

•Til- og ombygning
•Nøglefærdige huse
•Totalentreprise
•Vinduer og døre
•Køkkener
•Glas- & låseservice
•Billedrammer/indramning

Nogle kalder det stjernenykker. 
Vi kalder det markedets mest fl eksible leasing.
Facts vedr. 7 til 60 måneders 
Flex-Leasing
• Fleksibel løsning
• Valgfri bindingsperiode
• INGEN førstegangsydelse
•  Grøn ejerafgift, forsikring 

og service inkluderet
• Lav beskatning

Lease-a-Star® er nøglen til 
frihed og en ny Mercedes 
mindst  én gang om året.

Læs mere på  lease-a-star.dk,  
mail til info@lease-a-star.dk 
eller ring  til os på tlf. 
7634 7800.

Mercedes C-Klasse Sedan. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

Få en ny Mercedes 
en gang om året.

Lease-a-Star® C-Klasse
Ny Mercedes-Benz C-Klasse fra kr. 6.495 pr. måned 
excl. moms, kr. 8.118,75 incl. moms ved 2.000 km om 
måneden. Beskatnings grundlag ved fi rmabil kr. 336.000

Lease-a-Star® C-Klasse
Ny Mercedes-Benz C-Klasse fra kr. 6.495 pr. måned 
excl. moms, kr. 8.118,75 incl. moms ved 2.000 km om 
måneden. Beskatnings grundlag ved fi rmabil kr. 336.000
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AutoMester holder hjulene 
i gang

garanti på deres fabriksnye 
bil, selvom kunderne får bilen 
serviceret på et AutoMester 
værksted i garantiperioden.
Derfor tilbyder AutoMester et 
rigtigt godt tilbud til alle bilejere 
– nemlig AutoMester Service-
Sikring, der sikrer at bilisterne 
altid er godt kørende. 
Servicesikringen dækker op til 
10.000 kroner af de fleste værk-
stedsregninger, og da den årlige 
præmie for privatbiler er på be-
skedne 1.490 kroner, er forsik-
ringspræmien oftest tjent hjem 
allerede efter første reparation.

Per Theodorsen, 
indehaver af Auto-
Mester i Rudkøbing, 
tilbyder stærk service 
til erhvervs- og privat-
kunder – bl.a. via egen 
autoelektriker.

– Vi jagter løsningen, 
for det kan altid lø-
ses, forklarer Per 

Theodorsen til Må-
nedsmagasinet 
Erhverv Fyn.
De seneste tre 

år har bilisternes 
trygge pitstop ligget 
på Mjølbyvej 6, hvor 
indehaveren og hans 
dygtige personale, 

fire svende og en lærling, råder 
over alt relevant og moderne 
testudstyr til service og repa-
ration af kunderne biler. 
Herudover er der køb og salg 
af nyere brugte biler samt salg 
af dæk og fælge til stærke pri-
ser.

Alle opgaver

Per Theodorsen har drevet 
værkstedet siden 1993, og 
i dag løser det topmoderne 
AutoMester værksted næsten 
alle tænkelige udfordringer 
for kunderne.
- Ja, vi laver alle former for ser-
vice og reparation, også glasre-
paration og skader på karos-
seri, udmåling af styretøj og 
elektriske fejl. Faktisk har vi 
ansat vores egen autoelektri-
ker. Derfor finder vi løsningen i 

langt de fleste tilfælde, fortsæt-
ter Per Theodorsen.
Blandt det nyeste udstyr kan 
også nævnes en vejkontaktte-
ster. Den afklarer hurtigt, om 
dæk, hjulophæng og herunder 
støddæmpere fungerer optimalt.
To gange om året deltager per-
sonalet også i AutoMester ś 
obligatoriske uddannelse. Det 
betyder, at værkstedet altid 
har den nyeste viden.

servicegaranti

Et nyt EU-direktiv sikrer 
kunderne samme service og 

Se klart på Flere
aFstande: liGe nu

* Besparelsen gælder på vores 2 bedste glaskvaliteter.

 Dit syn betyder alt for os Dit syn betyder alt for os

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 30 01 · svendborg@nytsyn.dk

www.wichmann-optik.dk

Pers Auto, AutoMester · Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing · Telefon 62 51 55 56 · www.persauto.dk · persauto@persauto.dk
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Langeland Forsyning A/s

A/S sit nye domicil på Nørre-
bro 207 A i Rudkøbing i brug. 
Her samles vores administra-
tive, tekniske og driftsmæssige 
personale under et og samme 
tag. Langeland Forsynings 
nye domicil vil af mange lokale 
borgere være kendt som Heden 
Maskinforretnings tidligere 
værkstedsbygninger. Efter en 
gennemgribende ombygning og 
renovering er lokalerne skræd-
dersyet til netop vores formål. 
Blandt andet byder det ny do-
micil på opholds, omklædnings 
og badefaciliteter til omkring 
50 personer. Vi glæder os til at 
byde kunder og forretningsfor-
bindelser velkommen i de ny lo-
kaler”, slutter Peter Bøgebjerg 
Andreasen.      

Efter godt og vel to 
års drift sammenføres 
Langelands selvstæn-
dige multiforsynings-
virksomheds admi-
nistrations, teknik 
og driftsafdelinger i 
november under et 
og samme tag i et nyt 
virksomhedsdomicil i 
Rudkøbing    

”Langeland Forsyning A/S 
er en selvstændig multiforsy-
ningsvirksomhed med datter-
selskaberne Langeland Vand 
ApS, Langeland Spildevand 
ApS og Langeland Affald ApS”, 
fortæller direktør Peter Bø-
gebjerg Andreasen. ”Vores 48 
veluddannede og engagerede 
medarbejdere er kendt for de-
res gode og effektive service. 

Blandt vores mange aktivite-
ter er levering af drikkevand 
til kommunens omkring 8.000 
husstande og virksomheder. 
Dertil kommer etablering af 
ledningsanlæg for vand og 
spildevand til nye bolig- og er-
hvervsområder og udskiftning 
af udtjente ledninger. Der er 
over 250 km forsyningsled-
ninger i Langeland Kommune 
og spildevandet renses på 7 
renseanlæg. På genbrugs og 
affaldsområderne varetager 
vi indsamling af dagrenova-
tion. Parallelt hermed ser-
viceres øens genbrugspladser, 
container og miljøstationer af 
driftspersonale fra Langeland 
Forsyning A/S. På alle aktivi-
tetsområder står vi for stabili-
tet, service og høj forsynings-
sikkerhed.”

Nyt domicil i Rudkøbing

”Mandag den 21. november i 
år tager Langeland Forsyning 

Langeland Forsyning A/s · Vågebjergvej 5B · 5932 Humble · Tlf. 63 51 68 00
post@langeland-forsyning.dk · www.langeland-forsyning.dk

Ingeniørvirksomheden Kåredination

	 •	 DesIgn og ProDuKtuDvIKlIng
  o Alle maskiner – også til fødevarer

	 •	 3D PrInt I PlAst
  o envisiontec ultra

	 •	 3D scAnnIng
  o roland lPX 600

	 •	 3D tegnIng
  o Inventor 2012

	 •	Prototype	værksted

tlf. 21 62 48 58
e-mail: kaaredination@mail.dk
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Glade miljøvenlige farver 

tificerede montører, lyder det 
fra Hans-Christian Nielsen.

Tapeter og gardiner

Inden for tapeter, der fort-
sat er hipt og moderne, fører 
Colorama blandt andet mær-
kerne ECO og BORÅS, begge 
med let montering, der sender 
signaler om eksklusiv og tren-
dy indretning af boligen. Det 
gør Coloramas store gardinaf-
deling også.

colorama har indgået et spændende 
nyt parløb med Beckers, en af Nor-
dens mest miljøvenlige producenter 
af topkvalitetsmaling. 

og hensynet til et godt miljø – 
også for næste generation.

Beckers

Colorama, den østfynske 
specialbutik for gulve-, ma-
ling- og gardiner, har derfor 
indgået et nyt spændende og 
kreativt parløb med den sven-
ske malingproducent Beck-
ers, hvis lange og farvestrå-
lende historie går helt tilbage 
til 1865.
Det år åbnede den tyske kemi-
ker Wilhelm Becker sin første 
farvehandel i Stockholm, og 
35 år senere er virksomheden 
vokset til flere butikker og 
Beckers egen malingsfabrik. 

svanemærket

- Miljøet har en meget cen-
tral rolle i Beckers sortiment 
og produktion. Beckers har 
således en af Europas mest 
moderne og miljøvenlige fa-
brikker, lige som produkterne 
i Danmark alle kan fortyn-
des med vand og er mærket 
med Svanen, fortæller Hans-
Christian Nielsen, Coloramas 
indehaver.
Svanemærket er Nordisk Mi-
nisterråds miljømærke for 
produkter der ikke er føde-
varer. Produkter med Svane-
mærket er dermed blandt de 
mindst miljøbelastende i de-
res pågældende varegruppe, 
hvor mærket sætter grænser 
for udledning af giftige stoffer 
samt for mængden af uønske-
de stoffer i varen.

Tæpper og gulve

- Indenfor tæpper og gulvbe-
lægning fører vi næsten alt, 
fra træ og vinyl til linoleum, 
fortsætter indehaver Hans-
Christian Nielsen. 
Coloramas leverandør i afde-

Stigende miljøbevidsthed gør 
det naturligt, at maling og 
glade farver i dag går hånd i 
hånd med behov for eksempel-
vis funktionalitet, holdbarhed 

lingen for trægulve er blandt 
andet Tarkett, en af Europas 
førende producenter af gulve i 
alle træsorter. En del af disse 
gulve kan lægges direkte på 
kundernes eksisterende gul-
ve, så arbejdet tager et mini-
mum af tid og dermed koster 
mindre for kunderne.
I afdelingen for tæpper sæt-
ter Ege blandt andre den høje 
kvalitet i alle størrelser og 
typer.

Gulvlægning

- Coloramas professionelle 
gulvlæggere giver tilbud på 
opmåling og montering af 
tæpper, træ- og vinylgulve 
over hele Fyn, tilføjer Colora-
mas indehaver Hans-Christi-
an Nielsen.  
Nævnte tilbud gives på alle 
opgaver, store som små. I for-
bindelse med erhvervsbyggeri 
kræves der i dag certificerede 
medarbejdere, der løser opga-
ver på op til flere hundrede 
kvadratmeter.
- Også disse opgaver løser 
mine medarbejdere, blandt 
andet via deltagelse i løbende 
efteruddannelse. Desuden er 
alle vores montører Ege-cer-

colorama
Vestergade 33 c

5800 Nyborg
Tlf. 65 31 51 11

www.colorama.dk
nyborg@colorama.dk

TEMA
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Jeg tilbyder:
TV-inspektion af kloakledninger, regnvandsledninger m.m.

Strømpeforing som gør det nemmere og billigere at renovere kloakker
Punktreparation som er en effektiv metode til reparation af rørbrud

Og meget mere – kontakt os for yderligere information

Lundevej 1 · Brudager · 5882 Vejstrup · Tlf. 40 27 29 05
www.flindt-kloakservice.dk · morten@flindtholm.dk

trænger deres hus til en  
skorstensisolering/ny isokern?
Deres registrede ISO-KERN installatør garanterer for 
godt arbejde! Alt murer- og kloakarbejde udføres

 rudkøBing 
 Murerforretning
 Bernhard Klæsøe 
 Mobil 30 69 58 69
 tlf. 62 51 58 69
 bklaesoee@dlgmail.dk
 Aut. kloakmester og reg. montør af Isokern

ANDERSEN MEKANIKER SERVICE
24679523

HAVNEGADE 9 · 5900 RUDKØBING

• Alt i autoreparation • Rep. af alle bilmærker
• Rep. af mindre traktorer og lastbiler

• Karrosseriarbejde

ams-biler.dk

Ord slår ikke til. Prøv at beskrive 
en æstetisk vision eller et ikonisk 
design, der taler sit helt eget 
sprog.  Sådan et sprog taler JA-
COB JENSEN™ Kitchen 1. De 
skæve vinkler og de rene linjer. 
De vilde ideer og det klassiske 
design. De stramme kanter og 
de funktionelle former. Med-
bring dine sanser.  JACOB JENSEN™ 
Kitchen 1 for handles eksklusivt af 
udvalgte Svane forhandlere. 

www.jacobjensenkitchen.com

Generation to generation...JA
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Svane Køkkenet
Rødegårdsvej 180
5230  Odense M
Tlf. 6617 5678

Åbningstider:
Man.-fre.: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00

www.svane.com

Skæve vinkler – rene linjer

TEMA
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Mursten i 5 generationer

valgte sidste år at være uaf-
hængige og stå for hele salget 
selv. I dag styrer vi selv salget, 
som også omfatter Sverige og 
Tyskland, og det har været en 
succes. Vi har uddannet 
et nyt salgsteam – Claus Wiuf, 
Claus Nielsen og udviklings-
konsulent Rikke Rask – som 
er klar til hjælpe med nye byg-
geprojekter.

Direktør Jørgen strø-
jer Hansen er 5. gene-
ration på Vedstaarup 
Teglværk, som i dag 
sælger under navnet 
strøjer Tegl

At lave mursten ud af ler er 
vel et af verdens ældste er-
hverv. Men det er alligevel få 
teglværker, der kan prale af at 
have været drevet af den sam-
me familie i 5 generationer (og 
den 6. er på vej).

Teknisk udvikling  
er nøglen

I dag er Vedstaarup Teglværk 

et af Danmarks mest moderne 
og effektive teglværker. Der er 
intet ”gammelt” over virksom-
heden, selvom den for længst 
har haft 125 års jubilæum. I 
den topautomatiserede produk-
tion laves et større udvalg af 
bygningssten, end de fleste kan 
forestille sig. Der produceres op 
til 120.000 mursten i døgnet – 7 
dage om ugen, året rundt. 

Derfor vælger kunderne os

Kunderne er primært bygge-
markeder, trælaster, typehus-
firmaer og arkitekter. Især 
sidstnævnte gruppe er glade 
for, at vi kan levere bygnings-
sten i stort set enhver ønsket 
farve.

I disse tider med stigende 
regnmængder er det af stor 
betydning, at vi – som de ene-
ste – opbevarer samtlige vore 
sten under tag.  Dermed kan 
vi garantere, at vi altid leve-
rer helt tørre sten, som binder 
med mørtelen straks. 
Slutkunderne er også glade for, 
at vi har lavet en reference-
database, hvor vi på et øjeblik 
kan oplyse et antal byggepro-
jekter i nærheden af kunden, 
hvor de med egne øjne kan se 
vore sten anvendt, inden de 
beslutter sig.

uafhængig leverandør

Strøjer Tegl var tidligere med-
lem af Egernsund Tegl, men 

Vedstaarup Teglværk A/s · Bogyden 12 · 5610 Assens · info@strojertegl.dk · www.strøjertegl.dk

Tæppeland svendborg · Tlf. 88 33 43 50 · svendborg@taeppeland.dk

sE HER HVAD VI KAN TILBYDE

Tæppefliser
Tæppefliser giver en enestående mulig-
hed for at give et unikt udtryk og være 
en del af indretningen i firmaet.
Der kan leges med mønstre og farver i 
det uendelige, alt efter ønsker og tem-
perement. Tæppefliser har den fordel, 
at man kan nøjes med at udskifte dele af 
gulvbelægningen ved slid eller skader. 
Opfylder de skrappeste krav til erhvervs-
beklædning.

Tæpper
Tæpper giver rummet harmoni og ro. 
Derudover har tæppe nogen åbenlyse 
fordele med fantastiske akustiske egen-
skaber og ergonomi.
Det er muligt at vælge den rette løsning 
blandt uendeligt mange farver og væv-
ninger, så krav og ønsker opfyldes.
Opfylder de skrappeste krav til antistati-
ske egenskaber for erhvervsbeklædnig.

Linoleum
Linoleum er naturens svar på den slid-
stærk gulvbelægning, der opfylder 
øns ket om en slidstærk og rengørings-
venlig gulvbelægning, der imødekom-
mer behovet og kravet til alle former for 
erhverv. 
Udbuddet af farver er stort, og der er 
ingen grænser for kreativiteten, når det 
drejer sig om mønster- og farvesam-
mensætning.

TEMATEMA
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de kvaliteter i traditionen, der 
kan give meningsfulde svar i 
forhold til nutidens problem-
stillinger. Vores landsdækk-
ende kundekreds er bred og om-
fatter blandt andet kommunale 
og statslige institutioner, skoler, 
museer m.m. Vi servicerer Skov 

Den sydfynske tegne-
stue der i 2006 grund-
lagdes af arkitektægte-
parret Mette Tony og 
Mads Bjørn Hansen, 
har base i Troense og 
tæller ti arkitekter og 
konstruktører i et fast 
sammentømret team. 

”Som tegnestue er en af vores 
fornemste målsætninger at 
holde den faglige fane højt”, 
fortæller Mette Tony. ”Vi er 
begejstrede for arkitektfaget, 
har høje arkitektoniske ambi-
tioner og tilstræber at spænde 
bredt opgavemæssigt. Parallelt 
hermed arbejder Praksis Arki-
tekter på et højt professionelt 
niveau. Vi er meget ambitiøse 
med vores projekter, som re-

aliseres med stor ansvarsbevi-
dsthed. Vi varetager således på 
alle planer vores kunders inter-
esser i forhold til budgetter, af-
taler og tidsplaner.”   

Tradition og fornyelse

”Et grundprincip for Praksis 

Arkitekters arbejde er, at en 
bygning bør fortælle om det 
sted og den historiske kultur, 
den befinder sig i. Samtidig er 
vi bevidste om, at enhver kul-
tur stivner, hvis den ikke bliver 
konfronteret med fornyelse 
udefra. Det handler om at finde 

Vi siger tillykke til  
svendborg Gymnasium

Tømrer- murer- glas

Hoved- og totalentrepriser

GK Kaysen

Ørbækvej 113

5700 Svendborg

Tlf. 62 21 08 62

www.kaysen.dk

TEMA
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og Naturstyrelsen, Kulturarvs-
styrelsen samt Realdania og 
Realdania Byg fondene. Dertil 
kommer en bred vifte af virk-
somheder i alle størrelser.” 

svendborg Gymnasium

”Et lokalt eksempel på vores 
arbejde er et større ombygn-
ingsprojektet på Svendborg 
Gymnasium, hvor vi samar-
bejdede vi med det rådgiv-
ende ingeniørfirma Henneby 
Nielsen A/S. Det primære sig-
te med byggeriet, der stod fær-
digt i august 2011, var at for-
vandle en eksisterende længe 
med en lang, mørk gang, til et 
levende, dynamisk og tidssva-
rende læringsmiljø. Centrale 

sparringspartnere omkring 
byggeriets udformning var 
rektor Jesper Vildbrad samt 
et seks personers lærerteam 
med Tine Spanggaard i spid-
sen. Ombygningen er sket i 
et vellykket samarbejde med 
dem på basis af deres vision-
er, faglige indspark og ønske 
om at etablere et naturviden-
skabeligt science område med 
supermoderne faciliteter. Det 
tidligere meget lukkede miljø 
byder nu på åben tilgang til 
en gårdhave med tilhørende 
observatorium. Realiseringen 
af byggeriet tog omkring et 
halvt år.”       

Industrivej 52 · 5672 Broby · Tlf. 62 63 16 08
fst@fst-as.dk · www.fst-as.dk

Fyns smedejerns Trapper A/s

Din lokale 
el-inSTallaTØR

englandsvej 1 · Tved

5700 Svendborg

Tlf. 62 26 13 38

Hestehaven 100

5260 odense S

Tlf. 66 15 16 16

www.kemp-lauritzen.dk

kemp & lauritzen
Vi gør det nemt for dig

TEMA TEMA
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Fra én til seks

tilbud til en håndværksmester. 
Her trækker vi på hinandens 
kompetencer, så kunderne får 
den kompetente og effektive 
service, de har krav på.

Bygma Nyborg har egne last-
biler. Derfor er afdelingen også 
logistikcenter for filialerne i 
Kerteminde og Ringe.

Vision

En væsentlig forklaring på 
Bygmas imponerende udvik-
ling skal findes i Bygma Grup-

Bygma fortsætter den 
danske trælast- og 
byggemarkedskædes 
imponerende ekspan-
sion med købet af 
Kroers Tømmerhandel 
på Fyn.

Mange uden for branchen ved 
det måske ikke. Men næste år 
runder den danske familie-
ejede trælasthandel- og byg-
gemarkedskæde Bygma sit 60 
års jubilæum – større og stær-
kere end nogensinde.
Bygma har aktuelt 60 afdelin-
ger i Danmark, Sverige og på 
Færøerne med cirka 1400 an-
satte. På Fyn er Bygma også 
seriøst på vej frem, idet kæden 
netop har købt de fem afdelin-
ger af Kroers Tømmerhandel. 
Således arbejder knap ti pct. 
af de ansatte på Fyn.

styrker organisation

– Derfor bruger vi resten af 
2011 til at styrke og udvikle 
vores nye fynske organisation, 
så vi for alvor er klar som en 
topseriøs medspiller for den 
fynske byggebranche og de 
fynske privatkunder, når vi 
går ind i 2012, fortæller Hen-
rik Kragh, Bygmas fynske 
trælastdirektør i Nyborg til 
Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Bygmas fynske afdelinger lig-

ger i dag i Nyborg, Kertemin-
de, Ringe, Odense Øst, Odense 
Vest samt Tarup. Odense Øst 
og Vest er målrettet profes-
sionelle håndværkere – dog er 
privatkunder også meget vel-
komne.

Investerer massivt

– Bygma har nu seks afdelin-
ger på Fyn, og Bygma investe-
rer ikke i fem nye filialer uden 
en helt bevidst strategi. Sam-
tidigt med at vi har overtaget 
Kroers personale, investerer 
vi derfor massivt i en styrket 
udvikling af alle fynske afde-
linger. Så Bygma på Fyn vir-
keligt kommer til at fremstå 
som en særdeles stærk og dy-

namisk medspiller for det fyn-
ske erhvervsliv – og de fynske 
privatkunder, fortsætter træ-
lastdirektør i Nyborg Henrik 
Kragh.
Han har kontor hos Bygma på 
Lyøvej 7 i Nyborg, hvor eks-
terne håndværkere og internt 
personale siden maj har haft 
travlt med at give den tidligere 
Kroers Tømmerhandel en helt 
ny og tidssvarende form.

Professionel service

– Vi trimmer hele byggemar-
kedet og tømmerhandlen. 
Både i butikken, ude på plad-
sen og i de tilhørende haller. 
Kvalitetsmæssigt ligger vi i 
den gode ende, her satser vi 
ikke på discount men kvalitet 
og stærk professionel service 
til vores kunder.
Trælastdirektør Henrik Kragh 
konstaterer samtidigt, at Byg-
ma aktuelt leverer byggemate-
rialer til de fire største bygge-
rier i Nyborg-området.
– Det gør vi blandt andet, fordi 
alle seks fynske Bygma-afde-
linger har et stærkt samarbej-
de. Her hjælper vi eksempelvis 
hinanden med hurtig og kom-
petent kundeservice ved større 
opgaver – for eksempel hvis en 
afdeling skal beregne et godt 

Vi er din professionelle sparringspartner

www.bygma.dk

BYGMA Nyborg

BYGMA Ringe

Vi er din professionelle sparringspartner

TEMA
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2006 bliver året, hvor grund-
læggeren Lars Børge Chri-
stiansens søn, Peter Christi-
ansen, træder i spidsen for 
den nye direktion. Samme 
år begynder arbejdet med at 
fastlægge strategien for frem-
tidens Bygma. Et stærkere og 
mere synligt Bygma, der i dag 
har mottoet

”Vi ved – du kan”.

pens vision om at være blandt 
de ledende leverandører af 
byggematerialer og logistik-
løsninger i de nordiske lande. 
Herunder er virksomhedens 
mål at blive blandt de tre stør-
ste aktører i branchen.
Det sker blandt andet med 
stærk fokus på godt købmand-
skab, høj troværdighed, ny-
tænkning, personlig læring, 
personaleledelse og holdspil.
Dermed udvikler Bygma sig 
fortsat positivt frem mod næ-

ste års 60 års jubilæum – til 
stadighed med den samme 
grundlæggende filosofi som 
virksomheden er blevet drevet 
efter: Godt købmandskab, flid 
og fremsynethed.

Milepæle hos BYGMA

I 1952 bliver Lars Børge Chri-
stiansen ansat i agenturvirk-
somheden Hjalmar Wennerth 
A/S, Havnegade 41 i Køben-
havn, efter han er udlært i 
en tømmerhandel i Skagen. 

Hjalmar Wennerth har på 
denne tid blot to ansatte og re-
præsenterer en række svenske 
savværker i Danmark. Lars 
Børge Christiansen overtager 
virksomheden to år efter. 
I 1994 runder Bygma en om-
sætning på én mia. kr. , og 
samme år fratræder Lars 
Børge Christiansen som admi-
nistrerende direktør for at fo-
kusere på bestyrelsesarbejde. 
I 2002 omsætter Bygma for 
langt over to mia. kr., og ved 
50 års jubilæet tæller virk-
somheden 43 trælasthandler 
og byggemarkeder, heraf fire i 
Sverige. 

DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER 
Profile A/S • Skånevej 2 • 6230 Rødekro • www.profile.dk

- kunsten at vælge det rigtige tag

• Kraftig højtliggende dobbeltfals 
- forhindrer vandindtrængning,
også i stærk vind.

• Fleksibel lægteafstand

• Særdeles formstabil og robust

• 30 års garanti 

- derfor Nibra 

• 100% ren keramisk tagsten

• Lav fugtoptagelse max 3%

• Ingen frostskader

• Ingen “spindelvævseffekt“

• Min. 250% over gældende 
krav i brudstyrke

• Må bruges ned til 15 gr. 
hældning.

30 års 
produkt-
garanti

Puff_NIBRA 2010_185_128_1110.indd   1 25-11-2010   09:10:29

BYGMA Kerteminde

Vi er din professionelle sparringspartner

Vi er din professionelle sparringspartner

Forhandler

TEMA TEMA
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Erhvervskontoret
Tlf. 6223 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 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 lokalt forankret erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin 
unikke placering ved motorvejen, 

det helt rigtige sted at etablere sin virksomhed.

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

sv
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Langelands Elforsyning
– Vi har energien til dig

Spodsbjergvej 141 · Tlf. 62 51 10 55

– Vi takker alle 
for et godt samarbejde

Praksis
www.praksisarkitekter.dk

TEMA

Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/s 
Østre stationsvej 43, 3. | 5000 odense c

Tlf. 63 13 38 00
henneby@henneby.dk | www.henneby.dk
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LANDINSPEKTØRER & RÅDGIVERE
FAABORG · GIVE · HADERSLEV · NYBORG · ODENSE  

OTTERUP ·  RUDKØBING · SVENDBORG · SØNDERBORG · VEJLEw
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Tillykke med den nye tandklinik

Vi har været med til at fastlægge grundlaget 
for byggeriet, for ligesom med tænder skal 
fundamentet være i orden. 

Det bidrager vi til, hver gang et nyt byggeri 
forberedes. Så hvorfor ikke vælge en landin-
spektør, der rådgiver bredt inden for ejen-
domsudvikling? 
Det forebygger en eventuel smertefuld og dyr 
rodbehandling på et senere tidspunkt.

Egensevej 15
5700 Svendborg
Telefon 6321 1200

Tillykke til svendborg  
kommunes Tandpleje

”Svendborg Kommunes Tandplejes ny domicil, der netop er taget 
i brug, baserer sig på kommunens ønske om at samle skoletand-
plejerne under et og samme tag. Omkring byggeriets planlæg-
ning har vi haft et supergodt samarbejde med grundejer Peter 
Møller og Svendborg Kommune. Tandplejen er et præcisionsbyg-
geri fyldt med krævende inventar og specielle installationer og 
foranstaltninger omkring røntgen og sterilisation. Samtidig er 
den lyse, venlige og imødekommende bygning et ideelt udgangs-
punkt for kommunens ambitioner om at skabe et moderne og 
inspirerende arbejds- og udviklingsmiljø og herigennem højne 
kvaliteten i skoletandplejen. Man ledes straks ind i atriumhusets 
”mave”, hvor der fra begge etager er udsigt til en skøn gårdhave. 
Centreringen omkring haven skaber ro og overblik, og understøt-
ter således både børnenes behov for tryghed og skabelsen af et 
spændende og dynamisk arbejdsmiljø. Praksis Arkitekter leverer 
aldrig færdigsyede metervare, men søger i den enkelte sag at ud-
vikle individuelle og stedsbundne løsninger.” 

Vi udfører opgaver indenfor:

Anlæg l Vejservice l  Vognmand l  Entreprenør

DøGNSERVICE

Assensvej 100 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 00 · mail@ollerup.com · www.ollerup.com

TEMA TEMA
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Har du styr på økonomien?
udbetalt til tiden, eller forstår 
man eksempelvis ikke brevene 
fra kommunen, leverer Lomi 
Økonomi også en hjælpende 
hånd.

Luksusfælden

Er ønsket en gældssanering 
eller hjælp til fast økonomisk 
styring, måske som i TV3 pro-
grammet Luksusfælden, står 
Lomi Økonomi ligeledes klar 
til at hjælpe, hvis ”folk sidder 
og drukner i det”, som Lomi 
Økonomi udtrykker det.
- Faktisk er vi lige nu ved at 
hjælpe to tidligere deltagere 
i Luksusfælden godt videre. 
Og så tilbyder vi service til en 
fast lav timeløn eller via tilbud 
uden store ekstra regninger, 
tilføjer Martin Jensen, Lomi 
Økonomi. 
 

Lomi Økonomi hjælper 
erhvervs- og privat-
kunder med alt fra 
selvangivelser samt 
køb og salg af hus til 
regnskab og gældspro-
blemer.

Merkonom Martin Jensen, 
Lomi Økonomi, har de seneste 
to år hjulpet erhvervskunder 
samt private borgere med at få 
styr på en lang række af deres 
økonomiske udfordringer – 
med base på Langeland. Med 
sig har han 25 års erfaring fra 
Ballerup ved københavn.

Bred hjælp

Handler det om selvangivelser, 
erhvervsregnskaber, rådgiv-
ning, moms, skat eller måske 
problemer med det offentlige 
system?

- Næsten uanset hvad det dre-
jer sig om, hjælper vi både er-
hvervs- og privatkunder med 
deres økonomiske udfordrin-

ger, lyder det fra merkonom 
Martin Jensen, Lomi Øko-
nomi.
Bliver bistandshjælpen ikke 

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 du 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

Lomi Økonomi · Lismosevej 15 · 5953 Tranekær · Telefon 44 65 34 56 · lomi@tdcspace.dk
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TTs
leverer et vellykket projekt. 
TTS står for veludført arbejde 
og klare aftaler om pris, tid og 
kvalitet.”      

Det langelandske 
håndværksfirma og 
totalentreprenør 
spænder over en bred 
vifte af knowhow og 
kompetencer – fra den 
første streg til det 
færdige byggeri. Fra 
afdelingerne i  
Tryggelev og Rudkø-
bing serviceres en 
vidtspændende kunde-
kreds  

”De omkring 50 dygtige og 
veluddannede medarbejdere i 
TTS er fordelt på vores to afde-
linger”, fortæller grundlægger 
og direktør Leif Christiansen. 
”Vi har egen tegnestue, og på 
håndværkssiden varetager 

vi rigtigt mange opgaver. De 
inkluderer blandt andet jord 
& beton-, kloak-, murer- og 
tømrer/snedker arbejde samt 
gulvlægning. Et spændende 
speciale, hvor de oprindelige 
håndværksteknikker virkelig 
kommer i spil, er restaurering 
af fredede og bevaringsværdi-
ge bygninger som møller, kir-
ker og herregårde. TTS bygger 
på kvalitet og høj faglig viden. 
Vi holder os konstant fagligt 
opdaterede og kan hurtigt, ef-
fektivt og kompetent varetage 
løsningen af de meget forskel-
lige opgavetyper, den moderne 
byggebranche byder på. TTS 
ønsker at være kundernes for-
trukne valg – fra planlæg-
ningsfasen til projektet står 
færdigt.” 

Fra rådgivning til  
færdigt projekt

”Hvad enten det gælder ny-

byg, tilbygning eller renove-
ring stiller vi en bred vifte 
af knowhow og kompetencer 
til rådighed for vores kunder. 
En stor aktivitet i forbindelse 
med såvel store som små byg-
geprojekter er kompetent råd-
givning og vejledning om den 
optimale virkeliggørelse af 
deres ønsker og ideer. Ved af-
viklingen af totalentrepriser 
og lignende større projekter 
fungerer TTS som tovholder 
og koordinator af de involvere-
de håndværkeres arbejde. Som 
team trækker vi på et stort og 
bredt erfaringsgrundlag, der 
eksempelvis omfatter som-
mer- og parcelhuse samt land-
brugs- og industribygninger. 
Den stabile kundetilvækst, vi 
oplever, er først og fremmest 
sket gennem mund-til-øre-
metoden, og det er vi meget 
stolte over. Som totalleveran-
dør påtager vi os ansvaret og 

TTs syd · Tryggelev 42 · 5932 Humble · Tlf. 62 56 19 62 tts@tts-langeland.dk
TTs Nord · Banevænget 19 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 19 64   www.tts-langeland.dk
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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

Den 
profes-
sionelle 
malers 

foretrukne 
valg 

problemer i haven?

Små og store opgaver udføres

Udlejning afflisehugger
Husk håndværkerfradraget

Få op til 30.000 kr. i skattefradrag pr. husstand

• 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
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LANGELANDS
HUS- & HAVESERVICE

· Flisebelægning
· Beplantning
· Beskæring
· Træfældning
· Maling af facader, 
 døre og vinduer
· Mindre tømrer- og 
 mureropgaver

Tlf. 62 57 23 29
Mobil 29 40 46 65
Sandby 6 · 5932 Humble

www.langelands-have-service.dk
joop@c.dk

helårssommerhus, 45 hytter, 12 
campingvogne og 11 telte. Med 
komfortable overnatningsmu-
ligheder for op til 300 arran-
gementsdeltagere er Feriepark 
Langeland et oplagt valg som 
ramme om virksomhedsbegi-
venheder af enhver art.” 

”Som en cadeau til camping-
pladsen har Tranekær Slot gi-
vet os mulighed for at invitere 
vores gæster på slotsrundvis-
ning forestået af lensgreve Pre-
ben Ahlefeldt-Laurvig”, fortæl-
ler Michael Rasmussen. ”Denne 
enestående chance for at opleve 
slottet er kun tilgængelig for 
campingpladsens gæster. 

Fra campingplads til  
feriepark

”Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var 
det en traditionel campingplads 
på 6 hektar. I de 25 år jeg har 
været bag roret, har hele forret-
ningskonceptet gennemgået en 
kæmpe udvikling fra camping-

plads til feriepark. En feriepark 
byder på flere og bedre facilite-
ter end en traditionel plads. 

Kraftig arealudvidelse  
og mange flere gæster

”Feriepark Langeland har si-
den 1986 firedoblet sit areal”, 
fortsætter Michael Rasmus-
sen. Når det gælder antallet af 
overnatninger på årsbasis, har 
vi også gennemgået en mar-
kant udvikling. I 1986 havde vi 
20.000 overnatninger, og i 2010 
kunne vi notere os for ikke min-
dre end 72.000 overnatninger. 

Professionelt  
motionscenter

”Netop nu er vi i fuld gang med 

færdiggørelsen af et 120 kva-
dratmeters professionelt moti-
onscenter. 

oplagt til  
virksomhedsbrug   

”Udover klassiske camping og 
fritidsoplevelser for hele fami-
lien byder ferieparken i kraft af 
sin unikke naturskønne belig-
genhed midt i kongeriget og sine 
enestående faciliteter på spæn-
dende muligheder i erhvervs 
og skole/institutionssammen-
hæng. Op til den kommende 
sæson har vi lagt sidste hånd på 
9 campinghytter i luksusklas-
sen på 30 m2 med havudsigt og 
lækre faciliteter. Dermed råder 
vi over et 120 kvadratmeters 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING

samtidigt med campingpladsens fødselsdag fejrer Michael Rasmussen 25 års  
jubilæum som lejrchef, og begge de festlige begivenheder markeres gennem hele sæsonen  

med en masse spændende tiltag og gode tilbud 

Feriepark Langeland 50 år

Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær
Tlf. 62 59 12 26
info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk

Kloakarbejde
Forhandling af minirenseanlæg

TV-inspektion · Alm. gravearbejde
Belægningsarbejde

Vårøvej 41 · Tåsinge
5700 Svendborg

2164 9368
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Verdens mest populære Hybenprodukt 
er tilbage på det danske marked

danske marked, hvor det sæl-
ges under navnet Lito Hyben.
Blandt de mange markeder, 
hvor vi sælger vore produkter 
er Australien i øvrigt lidt af en 
solstrålehistorie. Siden 1998 
har hybenproduktet Rose-Hip 
Vital været solgt i Australien, 
men de sidste par år er salget 
mangedoblet. Produktet er nu 
et af de mest solgte produk-
ter inden for naturprodukter. 
(www.rosehipvital.com.au).
Hyben Vital Vet ApS sælger 
desuden LitoVet hybenpulver 
til henholdsvis hest og hund 
i Danmark, Sverige, England 
og Tyskland. Begge produkter 
er desuden ved at blive god-
kendt til salg i Australien.

Yderligere oplysninger Hyben 
Vital Int. ApS ved Torbjørn 
Hansen på tlf. 62 50 16 92.

For ca. 6 år siden ud-
liviterede Hyben Vital 
Int. Aps salg og distri-
bution af vores popu-
lære Hybenprodukt til 
2 store fimaer.

Det har være 6 spændende år, 
og det er lykkedes disse firma-
er at lancere vores produkt i 
over 30 lande. I samme periode 
har vi udvidet vores produkti-

onsfaciliteter på Langeland til 
at kunne producere 10 gange 
så meget som tidligere.
Det har imidlertid vist sig 
vanskeligt for Hyben Vital Int. 
ApS at lancerer nye, veldoku-

menterede Hyben produkter 
og samtidig ønsker vi at øge 
den direkte kontakt til mar-
kedet. 
Derfor har vi nu fået salg og 
distribution tilbage på det 

Alt i hynder, puder og 
gardiner

• Speciale: syning/ombetrækning af alle typer hynder 
 til både og campingvogne
• Syning af gardiner til både og campingvogne
• Syning af diverse puder
• Syning af betræk til grill og parasoller
• Syning af terrassesejl og altan beklædning
• Ombetrækning af hynder til møbler 
 (havemøbler, køkkenstole mv.)
• Reparation af kalecher og telte
• Specialopgaver

Helletoftevej 1 · 5953 Tranekær 

Tlf. 62 59 14 09 · Mobil 26 27 22 32
www.zik-zak.dk · aase@zik-zak.dk



32

DCP-J125 - pris kr. 699,-
Smart farve alt-i-én med print, scan og kopi. 

Findes også med trådløst netkort i model 
DCP-J315W til kr. 799,-

aps

Ørbækvej 13-15
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 43 10 
Fax 62 22 33 01www.fynskontorteknik.dk

Forhandler:

Stilfuld farveprinter til 
hverdagens små opgaver
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

Viebæltet 3  l  5700 Svendborg  l  Tlf. 6220 2069  l  Mobil: 3177 9215  

n Montering
n Indbrudsikre løsninger uden merpris
n Gratis konsulentbesøg
n Op til 10 års garanti
n Dansk kvalitet og specielle løsninger

Besøg vores udstilling og få inspiration
Man-tirsdag kl. 10-16 og ons-fredag kl. 10-16.30
samt lørdag kl. 10-13
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

træ|pur|aluminium
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Fyns vinduescenter   l   Viebæltet 3   l   5700 Svendborg   
Tlf. 6220 2069   l  Mobil: 3177 9215   l   www.fynsvinduescenter.dk   

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energi- 
vinduer til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre 
hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig 
med at du passer på miljøet. Det betaler sig at vælge 
sine vinduer med omhu – med tanke på både kvalitet, 
æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig  
forbi i vores Idealprivat showroom. 

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra 
Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produkt-
program af elementer i træ og kombineret træ-alu-
minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om 
produkt-serierne på www.idealcombi.dk

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Vi har en god
forårspris til dig

VInDuer 
og FagFolK!

Fyns vinduescenter

DanMarks beDste  
energivinDuer

Kom ind ogbliv inspireret

www.fynsvindUescenter.dk

træ|pur|aluminium

træ|pur|aluminium

Nyt produkt

Langelands mødested udvides

med tilhørende bagerudsalg. 
Det giver os bedre plads til at 
bage og udvikle nye produkter 
til kunderne. Hertil kommer 
en ny café, så alt i alt ser jeg og 
resten af SuperBrugsens medar-
bejdere meget frem til at kunne 
præsentere den nye butik for 
hele Langeland – ja for alle øens 
gæster, slutter uddeler Kim 
Behnfeld Jensen, SuperBrugsen 
Rudkøbing.

superBrugsen i Rud-
købing gør midtvejs-
status, inden markant 
udvidelse med nyt torv 
og ekstra p-pladser ind-
vies i foråret 2012.

- Byggeriet forløber efter pla-
nen, og jeg er godt tilfreds med, 
at kunderne besøger os, selv 
om vi mangler lidt p-pladser 
for øjeblikket. Den nuværende 
etape af byggeriet omfatter la-
gerområdet, og det bevirker, at 
kunderne ikke oplever nævne-
værdige gener i selve butikken, 
fortæller uddeler Kim Behnfeld 
Jensen, SuperBrugsen Rudkø-
bing.
Købet af naboejendommen, der 
tidligere lagde plads til Nor-
dea, blev SuperBrugsens første 
skridt i den byggeproces, der 
betyder, at detailforretningen 
vokser med omkring 500 kva-

dratmeter til i alt 1500 kvadrat-
meter detailbutik.

Information

- Undervejs i byggearbejdet for-
søger vi så godt som mulig at 
informere vores kunder om byg-
geriet, også via en informations-
stander og video. Og jeg er glad 
for kundernes store interesse i 
projektet, tilføjer uddeler Kim 
Behnfeld Jensen.
Han oplyser til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn, at SuperBrug-
sen endeligt er ved at få de sidste 
aftaler på plads med Langeland 
Kommune.
- Det betyder, at vi også får flere 

p-pladser og et flot nyt torv, lyder 
det.

Frugt, grønt, slagter

SuperBrugsens kunder ser såle-
des frem til en flot forretning i en 
helt ny form, blandt andet med 
en ny frugt- og grøntafdeling og 
væsentligt bredere gange.
En ligeledes ny og åben slagter-
afdeling giver kunder frit udsyn 
til slagtermesterens aktiviteter. 
Samtidigt bliver der mere plads 
til slagterafdelingens sortiment 
og delikatesser.

Nyt bageri, ny café

- Vi får også et helt nyt bageri 

superBrugsen · Ahlefeldtsgade 5 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 13 54
www.superbrugsen.dk/rudkoebing · 06750@coop.dk
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Bussen har et vidtspændende  
repertoire af tæpper, gulvbelægninger  

og sideprodukter som  
solafskærmning og maling.  

Også når det gælder opmåling,  
udbringning og montering kommer  

indehaver Martin Rasmussen  
hele vejen rundt 

LAV LEVERINGSTID  
OG HURTIG EKSpEDITION

 »TAL TæppER MED TæppEBUSSEN  
– DET BETALER SIG.«

Industrivej 5 · 5550 Langeskov
petersmindevej 10 · 5000 Odense C

Tlf. 29 32 89 90
info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dkTÆPPETRYGHED - 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!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

BAGENKOp 
SMEDE- & MASKINVæRKSTED ApS

NYHED: El Garnhaler

Vi er desuden 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:
Redningsudstyr- arbejdsudstyr- arbejdstøj- liner- og garn

Havnegade 2 · 5935 Bagenkop

Tlf. 62 56 13 21
kontor@bagenkop-smede.dk

www.bagenkop-smede.dk 

Jord, kloak og drænarbejde
Minirenseanlæg, sandfilteranlæg 

og nedsivningsanlæg
Slamsugning · Spuling · Fliselægning

Græssåning · Vedligeholdelse af grusveje
Salg af grus og sten

Medlem af Kloakmestrenes kvalitetskontrol

Entreprenør Elnegaard ved Hans Henrik Elnegaard

Stoense Udflyttervej 7, 5953 Tranekær

Tlf. 62 55 20 40 · Mobil 21 77 07 73

h.h.elnegaard@mail.dk
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Dagli’Brugsen 
dag.  Vores primære forcer er 
service og kvalitet. Vi giver os 
tid til vores kunder – også om 
søndagen.” 

Med sine 107 års virke 
er Dagli’Brugsen i Tul-
lebølle en velkonsoli-
deret, lokalt funderet 
butik, der står for 
kvalitet og god kun-
deservice. som noget 
helt unikt åbnede 
forretningen i januar 
2007 en filial i spods-
bjerg

”Dagli’Brugsen her i Tulle-
bølle har eksisteret siden 1904 
og kan på alle måder siges at 
være en velkonsolideret for-
retning”, fortæller uddeler 
Henrik Andersen, der er sjette 
mand på posten i butikkens 

levetid. ”Vores vidtspændende 
kundekreds er sammensat af 
lokale borgere og erhvervsdri-
vende samt øens mange turi-
ster. Tullebølles Dagli’Brugs 
er den første selvstændige 
Dagli’Brugs, der har opkøbt 
en anden dagligvarebutik og 
skabt en filialbutik. I decem-
ber 2006 opkøbte vi den nu-
værende Dagli’Brugs i Spods-
bjerg, og efter ombygning og 
renovering kunne vi i januar 
2007 åbne vores nye filial. I 
dag beskæftiger Tullebølle og 
Spodsbjerg Dagli’Brugser til 
sammen 20-25 medarbejdere 
udregnet i fuldtidsstillinger.” 

service og kvalitet  
– også om søndagen

”Dagli’Brugsen er den mind-
ste butikstype i COOP Dan-
mark, men sammen med FAK-

TA butikkerne tegner vi os 
for nogle af COOP Danmarks 
bedste resultater. Markedsfø-
ringsmæssigt markerer vi os 
ved, at vores tilbudsavisers 
startdag altid er en torsdag. 
Dermed er Dagli’Brugsens 
kunder sikret supergode ind-
købsmuligheder i weekenden. 
I kraft af vores fleksible or-
ganisationsstruktur kan vi 
hurtigt og nemt tilpasse os nye 
tider og markedstendenser – 
både når det gælder åbningsti-
der, butiksindretning og sorti-
ment. Vi udvikler os hele tiden 
og har masser af nye tiltag og 
projekter i støbeskeen. Dag-
li’Brugserne i Tullebølle og 
Spodsbjerg kan trække på en 
veluddannet, stabil og service-
orienteret medarbejderstab, 
der har kapacitet til at løfte 
opgaverne til fulde hver eneste 

Annexstræde 1 · Tullebølle · 5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 12 30 

06365@coop.dk · www.coop.dk

Fruenlund

Fruenlund Have & Anlæg
Ole Skytte Jørgensen · Torpevej 1 · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 54 12 · 40 54 15 33
fruenlund@mail.dk

· fliseanlæg

· anlægsarbejde

· minigraver

· minilæsser

· fræsning og 
 græssåning med sten 
 nedlægningsfræsser

· vintertjeneste, 
 snedrydning og saltning

Gør brug af det nye 
håndværkerfradrag og 
indhent et tilbud nu! 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

Service

Reparation

Bilsalg

Klargøring til syn

Rudeskift

Pladearbejde

Tlf. 28 30 74 26

– et godt autoværksted nær dig
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Fittings, hydraulik og  
service på skibe

liestativer - til ophængning af 
ruller - over skiltegalger i vidt 
forskellige former til avis- og 
reklamestativer. 
- Postkasserne skal flyttes ud 
til offentlig vej. Derfor tilbyder 
jeg to slags postkassestativer 
også til private, slutter Mikael 
Jensen. 

spodsbjerg Maskin-
værksted laver fittings 
og service til hydrau-
likslanger – og udvider 
med nye maskiner.

Mikael Jensen, indehaver af 
Spodsbjerg Maskinværksted, 
vender i november hjem til 
Langeland efter nogle måneder 
med arbejde ved et elværk på 
Grønland.
- Derfor er jeg snart klar til at 
fortsætte opgaverne hos Spods-
bjerg Maskinværksted. Her 
fremstiller jeg bl.a. nye hydrau-
likslanger og udfører allround 
smede-, svejse- og konstruk-
tionsopgaver i rustfrit stål, 
jern og aluminium. Arbejdet 
udføres både på Langeland og 

Sydfyn, samt i samarbejde med 
freelancesmedene.dk også i re-
sten af landet, fortæller Mikael 
Jensen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

Flere opgaver  
– også skibe

Værkstedets nye svejseværk 
er lille og transportabelt. Det 
kan bl.a. svejse med selvbe-
skyttende rørtråd, der mulig-
gør svejsning udendørs uden 
at behøve læ på svejsestedet. 
For nylig er der også indkøbt 
en værkstedspresse til arbejde 
med aksler og lejer.

- Når jeg kommer hjem i no-
vember, søger jeg også flere op-
gaver med reparation af skibe. 
Her kan jeg gøre brug af min 
uddannelse som skibsmekani-
ker og skibsmaskinist. Da jeg 
samtidig har gyldige certifika-
ter til brug til søs, tilbyder jeg 
også rederierne kortere afløs-
ning eller at sejle som medsej-
lende reparatør, siger Mikael 
Jensen

stativer til postkasser

Kunderne er både firmaer og 
private. Et af specialerne er 
produktion af stativer, fra fo-

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

Rejseekspert
Kontakt os for uforpligtende tilbud

Fyns Rejsebureau
DIT PERSONLIGE REJSEBUREAU

Asylgade 22 - Odense C - tlf. 66192222
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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

CUBE QUADRO
Kontormøbel serie med farverige muligheder

– løsninger til bedre kontormiljøer...

CUBE

Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

Hvad kan vi....
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere

Åbningstider: Man-fre kl. 6.30-17.30 og lørdag kl. 6.30 til 12.00

Ærøs billigste dæk 
– timepris 350 + moms

Reparationer af biler, service, rustarbejde, 
limning af ruder og dækmontering

Vi retter små buler i skærme 
og døre uden at bilen skal males

danieljohnsen42@gmail.com

Banner
Bilreklamer
Bådenavne
Facadeskilte
Gadeskilte
Gadesælgere
Magnetskilte
Reklamegaver
Selvk. Tekster/Logoer
Skilte til:
Byggepladser
Haller
Stadions
Stilladser
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Brug for en murer? Så kontakt…

HAUGBØLLE 
MURERFORRETNING
Bent Thygesens Eftf.

Brian Rene · Haugbøllevej 25

40 21 31 04
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shell servicerer Langeland
ter 95 oktan benzin og V-Power 
benzin/diesel.
Shell har over 325 stationer 
med kvalitetsbrændstof, bil-
vask og stort udvalg af kioskva-
rer i Danmark. Her, og på mere 
end 10.000 stationer i mere end 
30 lande, kan Shells erhvervs-
kunder benytte kontokortet. 
Privatkunder kan benytte kor-
tet i Norden.

Rente- og gebyrfrit

Med det kan kunderne tanke 
uden kontanter og gebyrer med 
rentefri kredit – også til køb 
af andre varer. Fakturaen kan 
tilsendes automatisk på e-mail 
hver måned, lige som kortet 
kan betale turen over Store-
bælts- og Øresundsbroen
Sikkerheden er på plads med en 
personlig kode.
Erhvervskunder tilbydes også 
en række onlinetjenester, der 
giver bedre kontrol med udgif-
terne til brændstof. 

Anette Pedersen og 
hendes ni ansatte 
holder Rudkøbing og 
resten af Langeland 
godt kørende med 
shells høje service og 
kvalitet

Hvorfor ikke sige det med blom-
ster – og en nyvasket bil med 
fuld tank? Svaret er oplagt, når 
privat- og erhvervskunder dre-
jer ind på Shell på Broløkken i 
Rudkøbing, hvor Anette Peder-
sen har været ejer siden 2. april 
2002.

Lokal service

Shell åbner her dørene til 50 
moderne kvadratmeter tank- 
og servicestation, hvor med-

arbejderne dagligt sætter en 
ære i at levere Shells velkendte 
service.
– God lokal service hver dag til 
alle vores kunder. Det er dét, 
det handler om, fortæller Anet-
te Pedersen til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn.
Foruden brændstof leverer Shell 
Rudkøbing bl.a. friske blomster, 
vin, aviser, blade, Tips og Lotto, 
slik og chokolade, friskbagt 
brød og kager samt sandwich og 
lækker fastfood.
– Vi har også trailerudlejning, 
og så er vi jo kommet ind i ef-
teråret. Derfor sælger vi også 
træbriketter, tilføjer indehaver 
Anette Pedersen.

smart kontokort

Kontokortet Shell Card fås 
selvfølgeligt både til erhvervs- 
og privatkunder. Lige nu er 
det ekstra favorabelt at bruge 
kortet, da det giver en rabat på 
henholdsvis 20 og 40 øre pr. li-

shell Rudkøbing · Broløkken 1 · 5900 Rudkøbing · www.shell.dk · anette.shell@mail.dk

Er stuen trist og grå 
lad MAIKEN sætte farver på

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

Snøde Tømrerforretning I/S
Alt indenfor tømrer-, snedker- og glasarbejder

Tagdækning med garanti
Raparation og nybygning

62 55 10 23

Tommy Nielsen privat 62 55 14 79
Niels Otto Nielsen privat 62 55 18 26

 Åbningstider: 
 Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 6.15-17.30
 Fredag  kl. 6.15-18.00
 Lørdag  kl. 7.00-14.00
 Søndag  kl. 7.00-11.00

62 51 15 77

Telegramhallen
v/Bente Brandt Gotfredsen

Østergade 52
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 15 77
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Uanset om du skal bygge nyt, bygge til eller 
bygge om, så kræver det en investering, der 
rækker ud over husholdningsbudgettet.

I Svendborg Sparekasse er vi altid parate til at 
tænke ud af boksen og fi nde en fi nansierings-
model, som passer til din virkelighed.

Vi tilbyder dig altid kvalifi ceret rådgivning. 
Netop nu har vi både bygge– og boliglån til 
en yderst attraktiv rente.

Så kom ind og lad os hjælpe med at gøre 
dine drømme til virkelighed.

www.svendborgsparekasse.dk

LEGER DU 
MED TANKEN...

...OM NYT HUS ELLER 
FORBEDRING AF DIN 
BOLIG?   

Byggelån 

2,95% 
Boliglån fra 

3,95% 

Rentesatsen kan ændres indtil kontoen er etableret Fast rente indtil 31.12. 2013 - derefter markedsrente 

Gældende indtil 

15. marts 2012 - ÅOP  3, 2% 

Gældende indtil 

15. marts 2012 - ÅOP 4,6% 

11518_bolig_annonce_176x250mm_REN.indd   1 06-09-2011   16:43:47



 39

Passat fås fra kr. 298.900,- og som Van fra kr. 179.900,- ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet 

kørsel 10,8 - 24,4 km/l. CO2-udslip 109 - 215 g/km (direktiv 80/1268/EØF).  -  Bilen er vist med ekstraudstyr.

Beskatningsgrundlag ved oprettelse af erhvervsleasingaftale og inkl. levering. Mdl. ydelse er inkl. ejerafgift.

Hvad skal man være for at få succes i nutidens erhvervsliv? 

Innovativ? Solid? Præsentabel? Ansvarlig? Økonomisk..?  

Du finder alle kvalifikationerne i de mange firmabiler fra 

Volkswagen. Bl.a. i den nye Passat. Hvad lige præcis økonomien 

angår, så føles en firmabil fra Volkswagen mere kostbar end den 

er. F.eks. fås Passat med TSI motor og 122 hk fra kun kr. 298.900,- 

Så det er kun følelsen af at køre Passat, der er ubetalelig. 

Prisen er det ikke. Velkommen på Volkswagen business class.

Alle fortjener en Volkswagen.
Se mere på volkswagen.dk/firmabil

Soliditet og fornyelse. Det er vel ikke det værste,  
nutidens erhvervsfolk kan køre rundt i.

Fjernlys blænder  
automatisk ned, når du 
møder en modkørende.

Park Assist.  
Slip rattet, og bilen 
parkerer sig selv.

Side Assist: Advarer om  
trafikanter i den blinde vinkel.

Træthedsregistrering.  
Bilen advarer dig, hvis du bliver døsig.

Havariblink starter selv, 
når du bremser hårdt op.

Scan m
ed m

obilen og se mere her.

Kører op til 24,4 km/l.

Beskatningsgrundlag  
fra kr. 255.349,-  
(kr. 5.446,- pr. md.)

“Slæde” som flytter 
bagage ind bagest 
i bagagerummet.

Forhandlerfelt

Das Auto.

CAREPOINT - SVENDBORG
Nika Biler A/S · Grønnemosevej 22 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 15 05 · hhv@nika.dk

www.nika.dk

og udstyr, er der store bespa-
relser at hente på denne type 
reparation. Vi håndterer også 
forsikringsskader og sørger for, 
at bilen bliver takseret. For alle 
opgavetyper gælder det, at APJ 
Paint er garant for god og hurtig 
service og høj kvalitet i arbejdet. 
Vi reparerer det skadede områ-
de og lader resten af bilen være. 
Virksomhedens gode service 
og høje kvalitet skyldes især de 
dygtige medarbejdere – Mike og 
Dennis. Det er yderst vigtigt, at 
vi hele tiden sikrer, at virksom-
heden har velkvalificerede og 
veluddannede medarbejdere”, 
fortæller Jakob Havndrup.

Harmonisk sammensat 
kundegruppe

”Da jeg startede i ChipsAway-
kæden i 1999, udgjorde stør-
stedelen af kundegruppen au-
toforhandlere”, fortæller Jakob 
Havndrup videre. ”Her i 2010 
fordeler APJ Paints kunde-
gruppe sig næsten ligeligt mel-
lem private og erhvervskunder. 
Erhvervskunderne består pri-
mært af autoforhandlere, udlej-
nings- og leasingvirksomheder. 
Private kun der henvender sig 
som regel direkte til os – dvs. 
”kommer forbi” eller ringer/
mailer til os, får vurderet ska-
den og får et tilbud på repara-
tion.” 

Fordelagtige  
virksomhedsordninger

”Derudover har vi mange virk-
somheder, som opnår store 
besparelser på reparationer af 
deres firmabiler. Som noget nyt 
har vi indført en såkaldt virk-
somhedsordning, som betyder, 
at virksomhedens medarbejde-
re endvidere tilbydes en fordel-
agtig medarbejderrabat på alle 
vores ydelser. ”

Efter at have arbejdet 
i chipsAway-kæden i 
odense siden 1999, 
valgte Jakob Havndrup 
at starte egen virk-
somhed i 2007 under 
navnet APJ Paint.  

I 2008 fik han så mulighed for 
at overtage ChipsAway’s afde-

ling i Odense, som derfor nu 
drives under navnet APJ Paint. 
I 2010 indtrådte Jakob Havn-
drups søster – Birgit Havndrup 
Larsen – i virksomheden. 
I dag er APJ Paint én af de fø-
rende indenfor SMART repair.
”Den primære aktivitet i APJ 
Paint er alle former for SMART 
repair”, fortæller Jakob Havn-
drup. ”SMART betyder Small 
to Medium Area Repair 
Technique. Opgaverne spænder 

vidt – lige fra revnede og bulede 
kofangere, ridser i karosseri og 
fælge til mindre huller i instru-
mentbord og sæder samt sten-
slag på forruden.”

Hurtig service  
og høj kvalitet

”Blandt APJ Paints større op-
gaver er reparation af teknisk 
avancerede kofangere. I en tid 
hvor bilerne udstyres med mere 
og mere avanceret teknologi 

Egegårdsvej 3B · 5260 odense s · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30
odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com
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Gulve og Gardiner til erhverv og private

Blangstedgårdsvej 3 · 5220 Odense SØ · 6615 9935 · www.okgulve.dk
Åbningstider : Man-torsdag: 10-17.30 · Fredag : 10-18 · Lørdag : 10-14

Uanset dit ønske og behov, har vi den helt rigtige og professionelle løsning
til din bolig og dit erhverv. Vi har det største udbud af de mest moderne designs,

i de skønneste og mest slidstærke materialer der �ndes.

2.000 m² Udstilling Klinker og vinylgulve Ægte tæpper Gardiner - egen systue
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Gulve, tæpper, gardiner og markiser
til erhverv og private

lation ønsker at benytte sig af.” 

showroom i odense

”I vores showroom i Odense 
kan man som noget nyt opleve 
alle Securas anlæg i funktion 
og se nærmere på aktiv infrarød 
sikring, tågesikring og video 
overvågning. På sidstnævnte 
område kan vi tilbyde de nye-
ste systemer, som kan styres 
via smartphones. Besøg vores 
hjemmeside, Secura.dk eller 
kontakt os og hør mere om de 
mange muligheder i vores vidt-
spændende katalog af moderne 
sikkerhedsløsninger”, slutter 
Kent Løvschall Jørgensen. 

Adskillige danske virk-
somheder og forretnin-
ger i alle brancher kan 
spare rigtigt mange 
penge ved at gå deres 
eksisterende aftaler 
og drifts omkostninger 
på alarm- og sikker-
hedsområdet grundigt 
efter i sømmene

”I disse tider, hvor man som 
erhvervsdrivende kæmper for 
at holde omkostningerne nede, 
kan det være en rigtig god ide at 
tjekke op på sit firmas driftsom-
kostninger på sikkerhedsområ-
det”, beretter Kent Løvschall 

Jørgensen, der ejer og driver 
Secura sammen med kompag-
nonen Christian Skov Nielsen. 
”Hvem har ansvaret for firma-
ets sikkerhed, og hvordan ser 
driftsomkostningerne ud?”  

Ejerskab giver store  
driftsbesparelser

”Et alarmanlæg er ikke noget, 
man i sin travle hverdag tæn-
ker meget på. Det skal bare 
virke. En del af vore kunders le-
jede alarmanlæg var så gamle, 
at de ansatte der på installati-
onstidspunktet var ansvarlige 
for firmaets sikkerhed, for flere 
år siden var gået på pension. På 
sikkerhedsfronten går udvik-
lingen imidlertid lige så stærkt 
som på teleområdet. Jo ældre 

en sikkerhedsinstallation er, jo 
mere ny teknologi og øget sik-
kerhed får man ved at købe nyt, 
og jo flere penge er der at spare. 
Secura opererer ikke med dyre, 
uigennemskuelige lejekontrak-
ter. Hos os køber kunden sit 
eget alarmanlæg, og dette ejer-
skab kan betyde driftsbesparel-
ser på op til 40.000 kr. om året. 
Købsudgiften, der typisk vil 
være tjent ind på 1-2 år, svarer 
ofte til den pris, folk betalte til 
deres tidligere leverandør for 
driften af et lejet anlæg. Det, 
at vores kunder ejer deres egne 
alarmanlæg, har yderligere 
den fordel, at de frit kan vælge, 
hvilken leverandør af service, 
opdatering, justering og repa-
ration, de efter køb og instal-

secura Aps

Teglværksvej 21
5220 odense sØ 

Telefon 70 100 919

secura@secura.dk
www.secura.dk

Køb nyt alarmanlæg  
og spar mange penge
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Kvalitet og finish på broen

le løsninger, tit med udgangs-
punkt i kundernes egne idéer 
sammenholdt med entreprenø-
rens erfaring, tilføjer kyst- og 
havneentreprenør Henning 
Lerche, Bang-Co.
Bådtransport og kørsel med 
styk- og maskingods udføres 
via Bang-Co’s specialbiler, ud-
styret med henholdsvis en 30 
og 80 tons meterkran.  

Bang-co, ved kyst- og 
havneentreprenør 
Henning Lerche, opfø-
rer bade- og bådebro-
er i høj kvalitet – og 
transporterer både, 
styk- og maskingods 
 
– Det hele har en kvalitet, jeg 
står inde for. Jeg går altså ikke 
på kompromis med hverken 
kvalitet eller finish, fortæl-

ler kyst- og havneentreprenør 
Henning Lerche, Bang-Co.
Samtidigt opfordrer han alle 
med overvejelser om at an-
skaffe sig en ny bade- eller 
bådebro, eller renovering af 
samme, til følgende:
– Det handler om at komme 
i gang i god tid. Særligt hvis 
man skal opføre en helt ny 
bro, da ansøgningsprocessen 
tager op til et år. Almindeligt 
vedligehold og reparation efter 
vinteren kræver også god for-
beredelse. Da alle brobyggere 

har travlt i foråret, opfordrer 
jeg derfor mine kunder til at 
kontakte mig, gerne her i ef-
teråret, så vi sammen plan-
lægger netop dét projekt, der 
passer kunderne bedst.
God planlægning betyder 
også, at den typiske leverings-
tid på materialer til brobyg-
ning, på seks til otte uger, ikke 
trækker op som en storm over 
et projekt, der skal sprede sol-
skin over kommende årtiers 
friluftsliv.
– Det handler jo om individuel-

Perlen ved Svendborgsund
– er beliggende i den idylliske gamle skipperby på øen Tåsinge lige ud til det 
dejlige blå Svendborgsund
Vi har flere møde- og konferencelokaler, det største med plads til  
maksimum 120 deltagere, dog afhængig af borde og stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge
5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12

www.hoteltroense.dk

Hotel Troense

Bang-co · Tankefuldvej 34 · 5700 svendborg · Telefon 20 21 79 46 · www.bang-co.dk · post@bang-co.dk
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styr på bogføring og økonomi med professionel outsourcing
Daglig bogføring hos jer eller mig · Momsregnskab · Afstemninger · Lønninger

Ring og få et godt tilbud eller for at sætte dato på gratis og uforpligtende møde, hvor 
vi sammen kan gennemgå dine ønsker og behov.

FYNs REGNsKABssERVIcE 
Tlf. 66 14 56 28 · odense · www.fynsregnskabsservice.dk 

Birger Groth Larsen
Jens Winthersvej 34 · 5900 Rudkøbing

Ring 62 51 10 13
eller 21 66 17 13

Lad os give dit hus et efterårs-check!
Få gennemgået:
Tagrender · Nedløbsrør · Inddækninger · Taget

DEN NYE 
MODEL AF DIDRIKSONS

TESTVINDER
ER I BUTIKKEN!

Didriksons Tignes vandt “Best i test” i 
“Vi Foräldrar” nummer 11 2010. 

Afløseren hedder: KILIMANJARO.

TEST:
FlyvErdragTEr

Mærke Didriksons  
Tignes

Name It Storm 
Wholesuit

Coop  
Friends

Polarn O.  
Pyret

H&M  
Cordura

Reima  
Tec

Lindex  
Fix

8848 Altitude 
Snow Suit

Cirkapris i kroner 800 600/700 550 900 400 1.400 620 (inkl. fragt) 900

Forhandler Eventyrsport m.fl. Name It Kvickly Illum H&M Sportsmaster m.fl. Lindex.com Intersport

Størrelser 80-130 74-98/104-140 86-122 86-122 86-128 80-140 86-122 70-140

Vasketemperatur/tørretumbles? 40 grader/Nej 40 grader/Nej 40 grader/Ja 40 grader/Nej 40 grader/Ja 40 grader/Ja 40 grader/Nej 40 grader/Nej

Målte resultater fra testen *

Vandtæthed (meter i vandsøjle) Over 10 Over 10 Over 10 9,6-over 10 Over 10 2,5-over 10 5,2-over 10 2,7-over 10

Slidstyrke (antal omgange) 4.000 2.000 1.000 750 500 4.000 1.000 750

Åndbarhed (g/m2Pah) 0,020 0,021 0,034 0,033 0,008 0,026 0,028 0,037

Holdbarhed (Newton) 58 62 25 43 29 52 28 28

Karakterer

Vandtæthed 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 3,0 4,0 3,0

Slidstyrke 5,0 3,9 3,3 3,1 3,0 5,0 3,3 3,1

Åndbarhed 3,0 3,0 3,5 3,4 2,0 3,2 3,3 3,5

Holdbarhed 4,7 5,0 2,3 3,6 2,6 4,3 2,5 2,5

Samlet bedømmelse 4,7 4,5 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 3,0

Kommentar Bedst i test rigtig god,  
mest holdbar

Meget vandtæt, 
mindst holdbar 

Meget vandtæt, 
ikke så slidstærk

Meget vandtæt, 
hverken åndbar 
eller slidstærk

Slidstærk,  
men ringeste 
vandtæthed

dårlig 
holdbarhed

ringeste 
vandtæthed,  

ringe holdbarhed

KILDE: TESTFAKTA, SEP. 2010

NY OG 
FORBEDRET 

UDGAVE

sPoRTEN · centrumpladsen 17 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 77 02 · www.sporten-svbg.dk · sporten@kabelmail.dk

Bedre isolering luner

tilhørende lov til det nye skat-
tefradrag går under navnet 
Boligjobplan, der gør det lette-
re og billigere at sætte boliger 
i mere klimavenlig stand.
Firmaet HM Larsen beskæfti-
ger i dag 15 dygtige og kompe-
tente medarbejdere.
Firmaets medlemskab af BYG 
Garanti ordningen er en eks-
tra garanti for godt håndværk.  

HM Larsen løser alle 
klassiske tømrer- og 
snedkeropgaver med 
40 års erfaring på 
Langeland, strynø, 
Tåsinge og sydfyn

Trænger den kolde efterårs-
vind ind gennem revner og 
sprækker, pakker tømrer- og 
snedkerfirmaet HM Larsen 
boligen ind i tidssvarende ef-
terisolering. Nye vinduer og 
termoglas luner også på var-
meregningen – og øger ejen-
dommens værdi.

Alle opgaver

HM Larsen udfører som nævnt 
alle former for klassiske tøm-
rer- og snedkeropgaver. Fra 
nybygning, renovering og ud-
skiftning af vinduer og døre 
– til montering af nye låse og 
sikring mod indbrud og tyveri. 
– Vi løser altså både små og 

store opgaver og har også stor 
erfaring med totale entrepri-
ser og forsikringsskader, for-
klarer HM Larsens daglige 
leder Lennart Rasmussen til 
Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Nyt boligfradrag

Økonomiansvarlig Jacob Lar-
sen gør samtidigt opmærksom 
på det nye boligfradrag, der 
trådte i kraft 1. juni 2011.
Fradraget giver boligejere mu-
lighed for at få skattefradrag 
for en del af håndværkerens 
eller servicemedarbejderens 
løn ved boligrenovering og 
serviceydelser i hjemmet. Den 

Tømrerfirmaet HM Larsen A/s · schnohrsvej 47 · 5900 Rudkøbing · Telefon 62 51 26 05
www.hmlarsen.dk · info@hmlarsen.dk

Schnohrsvej 47 · Rudkøbing · Tlf. 62 51 26 05
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Wellnes til bilen

Rasmussen, Bilplejegruppens 
daglig leder.

smart Repair

Bilkabuler og lakskader repa-
reres hurtigt og effektivt med 
Smart Repair. Det gælder også 
ridsede fælge, der har været for 
tæt på kantsten eller lignende.
Protec behandling gør stof- og 
lædersæder mere modstands-
dygtige over for skidt og snavs. 
Det hæmmer desuden bakte-
rier, giver frisk duft og gør det 
lettere at rense kabinen.
Glastec behandling af bilruder 
giver større og bedre udsyn, 
lige som ruderne bliver lettere 
at gøre rene. Glastec danner en 
kemisk kobling med glasset og 
holder samtidigt i lang tid.

serviceaftaler

Rengøring af aircondition- og 
klimaanlæg, der fjerner bakte-
rier, samt montering af solfilm 
mod solens skadelige ultra-
violette stråler er andre tilbud 
hos Bilplejegruppen. Favorable 
serviceaftaler giver nye biler 
mulighed for lak- og interiørga-
ranti på op til 10 år.

Bilplejegruppens afdelinger i 
Odense samt Svendborg står 
derfor klar til at forkæle både 
nye og brugte biler med før-
steklasses wellnes, der med 

markedets bedste produkter 
får selv rigtigt triste – og 
ridsede – biler til at skinne 
og dufte som nye. Samtidigt 
forhindres mere alvorlige ska-
der og problemer i vinterens 
kradse påvirkning.  

Ditec-forhandler

– Hos os får kunderne mar-
kedets bedste bilpleje, da 
Bilplejegruppen er autorise-
ret Ditec-forhandler. Ditec-
produk terne har været på 
markedet i over 30 år, og de er 

blandt andet gennemtestet og 
anbefalet af FDM, Jyllands-
Postens motorredaktion og 
Teknologisk Instituts sven-
ske kollega, forklarer Finn 

Hvorfor Vaillant?
Fordi vi tilbyder effektive gaskedler  
med energimærke A og 4 års garanti.

Skift fra olie/el til gas og få op til kr. 5.000,- i tilskud fra DONG energy.  
Finansiering gennem DONG energy fra kr. 336,- pr. måned.

Trænger din gaskedel til at blive skiftet?
Spar 25-40% på din varmeregning med Vaillants gaskedel ecoTEC plus.

Varmesystemer               Vedvarende energi               Indeklima

Fordi                  har fremtidens varme

Samarbejdspartner
Salg og installation

Du får en super-effektiv kondenserende
gaskedel, der samtidig er lille, let og 
enkel af betjene.
En flot gaskedel med udsøgt komfort  
og designtilpasset varmtvandsbeholder 
på 75 liter.

Pris inkl. moms fra kr. 31.995,-

Bregninge 1B, Vindeby
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 Bilplejegruppen A/s

odense · svendborg
Telefon 66 12 27 00

www.bilplejegruppen.dk
ditec@bilplejegruppen.dk

Bilplejegruppen 
A/s forvandler nye 
og brugte biler  
og gør dem klar til 
årstiden
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Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk

Bagenkop kro er en 
moderne kro med en 
unik atmosfære og 
en varieret kulinarisk 
stil.

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

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

Traditionsrige  
julefrokoster i  
december måned

I julemåneden løber vores 
traditionelle og festlige jule-
frokostbuffet af stablen med 
efterfølgende musik og dansk. 
Bagenkop Kro er de ideelle 
rammer hvis firmaet eller 
familien skal have fest, så ring 
eller kik forbi og se vores loka-
liteter, og lad os få en snak om 
hvordan vi kan gøre netop dit 
arrangement til en god oplev-
else slutter Flemming Johan-
sen.Bagenkop Kro · Østergade 15 · 5953 Bagenkop 

Tlf. 62 56 13 04
www.bagenkopkro.dk · bagenkopkro@gmail.com

Kom til fest på 
Bagenkop Kro 
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Nordea har med kom-
binationsrådgivningen 
Erhverv+Privat lance-
ret et banebrydende 
nyt og målrettet kon-
cept, specielt udfor-
met til rådgivning af 
iværksættere, solo-
virksomheder samt 
små og mellemstore 
virksomheder i alle 
brancher

”Tidligere skelnede vi skarpt 
mellem erhvervs- og privat-
segmenterne”, fortæller sous-
chef Claus Beck Larsen. ”Som 
mindre erhvervsdrivende sat-
ser man imidlertid meget, og 
det har ofte store konsekven-
ser for privatøkonomien. Med 
Erhverv+Privat konceptet har 
vi derfor valgt at fokusere på 
det behov, ejerne af små og mel-
lemstore virksomheder har for 
helhedsrådgivning. Vi stiller 
skarpt på henholdsvis erhvervs- 
og privatsiderne af kundernes 
økonomi, og ikke mindst syner-
gien mellem dem.” 

Bredt appellerende  
koncept 

”Erhverv+Privat konceptet 
er kort fortalt en kombination 
af de bedste tiltag fra de tra-
ditionelle erhvervs- og privat-
segmenter samlet under en 
hat”, fortæller E+P-rådgiver 
Kristoffer Marchmann. ”Vi 
henvender os branchemæssigt 
bredt til iværksættere, solo-
virksomheder og små og mel-
lemstore virksomheder med 
op til 5-6 medarbejdere. Såvel 
den nyetablerede, innovative 
iværksætter med den gode ide 
og den mere etablerede hånd-
værksvirksomhed kan således 
have glæde af Nordeas nye 
koncept.” 

Øget tilgængelighed

”Tidligere havde en typisk 
Erhverv+Privat kunde to råd-

bings privatafdeling men har 
konstant adgang til at tilegne 
mig ny viden – blandt andet 
via bankens erhvervsafdeling 
i Svendborg som jeg arbejder 
tæt sammen med. 

Fingeren på pulsen

”Med Erhverv+Privat koncep-
tet går vi ind i en positiv spar-
ringsproces med vores kunder 
til afdækning af potentialet 
i de ideer, de bringer i spil. 
Herigennem kan vi være med 
til at få sat en lang række for-
retningsgange og processer 
på rette spor lige fra starten. 
Erhverv+Privat konceptet 
betyder aktiv inddragelse af 
en række stærke ressourcer i 
lokalområdet. På Langeland 
trækker vi eksempelvis på 
erhvervs- og turistkontoret 
samt et fintmasket netværk 
af revisorer og advokater, 
der sammen med os hjælper 
Erhverv+Privat kunderne 
godt i gang. Vores netværk på 
kryds og tværs i nærområdet 
gør, at vi hele tiden har finge-

ren på pulsen.” siger Kristof-
fer Marchmann

Vækstpotentialet  
hjælpes på vej 

”Som bankfilial i et lokal-
samfund har vi de senere år 
bemærket en tendens til fra-
flytning blandt større virk-
somheder. Sydfyns primære 
vækstpotentiale er i dag at 
finde i segmentet for små og 
mellemstore virksomheder. 
Nordeas sydfynske afdelinger 
er på forkant med udviklingen 
af nærområdernes vækstpo-
tentiale og hjælper det gerne 
på vej. Vi besøger vores kun-
der i deres respektive nærmil-
jøer – også udenfor bankens 
normale åbningstid. Læs mere 
om Erhverv+Privat konceptet 
på www.nordea.dk/erhverv 
. Her kan du også se filmen 
og tage testen der viser, om 
Erhverv+Privat konceptet er 
noget for dig og din virksom-
hed”, slutter Claus Beck Lar-
sen.

Nordea Bank

Rudkøbing Afdeling
Østergade 39

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 11 04

Nordea Erhverv+Privat  
– et nyt målrettet koncept 

givere. At overblikket over 
både privat og erhvervsøko-
nomien nu er samlet hos en 
specialiseret rådgiver betyder, 
at kunden sparer tid på møder, 
telefonsamtaler m.m.”, fort-
sætter Kristoffer Marchmann. 
Vi i de specialuddannede råd-
giverteams er hele tiden i tæt 
kontakt med kunderne. Selv 
er jeg placeret i Nordea Rudkø-
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sydlangelands  
Maritime Efterskole

Odense. Her gav skolen smags-
prøver på de spændende mulig-
heder, elever får på efterskolen 
ved det sydfynske øhav.

Bus  
Langeland-København

SME og Espe Turist tilbyder en 
meget attraktiv busforbindelse 
til elever og andre interesse-
rede. Bussen kører henholdsvis 
fredag og søndag fra Langeland 
til København og retur.

Action til lands og 
vands, tværfaglig 
science, sejlads, 
amerikansk fodbold, 
jagt, paintball samt 
gratis jagttegn og (bl.a. 
speedbåds)beviser.
Ovennævnte er blot nogle af de 
spændende, lærerige og person-
ligt udviklende aktiviteter, som 
Sydlangelands Maritime Ef-
terskole (SME) tilbyder friske 
unge, der søger nye udfordrin-
ger i og ved det Sydfynske øhav.
– Vi giver de unge redskaber 
og værktøjer, der styrker dem 
i deres videre liv. Blandt andet 
ved at eleverne prøver egne psy-
kiske og fysiske grænser, der gi-
ver større indsigt og forståelse 

for deres egne muligheder og 
begrænsninger, fortæller for-
stander Peder Hansen.

Action, science, sejlads

SME’s actionlinje byder i skole-
året 2011-2012 på otte ugentlige 
timer med aktiviteter til lands 
og vands.
På vandet lærer eleverne at 
begå sig i Rib-aktiviteter som 
vandski og kneeboard. På land 
består undervisningen af bl.a. 
kompas- og kortlære, march- og 
løbetræning, orienteringsløb, 
styrketræning, triathlon, før-
stehjælp, paintball, skydebane, 
gokart, teambuilding og ople-
velsesture.
Den tværfaglige sciencelinje på 
9. klassetrin bruger fagene ma-
tematik, fysik og kemi til at ud-
forske spændende temaer som 

Krop og Sundhed samt Verdens 
Tilstand.
Tilsvarende giver det maritime 
linjefag sejlads et indblik i det 
maritime erhverv, så eleverne 
eventuelt finder ud af, om det er 
dén kurs, de ønsker fremover.

Amerikansk fodbold

SME oplever en stigende inte-
resse blandt unge for ameri-
kansk fodbold. Derfor opretter 
skolen fra 2012 en decideret 
linje, hvor eleverne bruger alle 
linjetimer på den facinerende 
sport. Det i samarbejde med 
Odense Swans i målet på at 
blive landets førende efterskole 
indenfor amerikansk fodbold.
I weekenden op til efterskoler-
nes dag, fredag 23. og lørdag 24. 
september, gæstede SME Sto-
retorv i Rosengaardscenteret i 

sydlangelands Maritime Efterskole · Nordhavnsgade 8 · 5935 Bagenkop · Tlf. 62 56 16 50 · www.sme.dk · sme@sme.dk

Lindevej 9 
5884 Gudme . Tlf. 62 25 12 68 . Fax. 62 25 42 68

Rosmarinvænget 1
5772 Kværndrup . Tlf. 62 27 20 07

info@phrevision.dk · www.phrevision.dk

Biltelefon 21 75 60 07

Registreret revisor  
Rådgivende skatterevisor  

EDB-rådgiver

 over 130 hold om ugen
Med masser af hold fra tidlig morgen til sen 

aften har vi noget for alle – både kvinder og 

mænd! Faktisk har vi rigtig mange mænd, 

som har fået øjnene op for afvekslingen 

og den øgede motivation, der opnås ved at 

træne på hold. 

 

Kom og prøv kræfter med et udvalg af 

vores mange hold.

Vi ses i fitness dk, Svendborg på Nyborgvej

BYenS 
BedSTe 
holdPlAn

v i  v e d  -  d u  k a n

Langeland Forsyning A/s · Tlf. 63 51 68 00
post@langeland-forsyning.dk · www.langeland-forsyning.dk
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Hjælp til uddannelse og job

årig formel ungdomsuddan-
nelse, der foregår i en virksom-
hed. Uddannelsen tilrettelæg-
ges efter virksomhedens behov 
for særlige arbejdsfunktioner. 
Der er p.t. 45 elever i gang med 
uddannelsen i Sydfynske virk-
somheder.

Produktionsskolebaseret 
lærlingeuddannelse  
– en slags mesterlære-
uddannelse

Uddannelsen, der udføres i regi 
af erhvervsskolerne og som er 
godkendt af de faglige udvalg, 
foregår primært på Sydfyns 
ErhvervsForskole. I særlige til-
fælde kan dele af den fag faglige 
del af uddannelsen ske i samar-
bejde med en virksomhed eller 
en erhvervsskole. Skoledelen af 
uddannelsen foregår primært 
på erhvervsskolerne. 
Der er p.t. 6 elever, der er opta-
get på denne særlige lærlinge-
uddannelse, der kan vare i op 
til 5 år. 
Som støtte til eleverne og deres 
forældre kører skolens medar-
bejdere ud til de elever, der har 
problemer med fremmøde, og vi 
sender samtidig en SMS til de-
res pårørende.
Skolens bestyrelse består pri-
mært af repræsentanter fra 
arbejdsmarkedets parter og 
Svendborg og Langeland kom-
muner.
For øvrige oplysninger se ven-
ligst skolens hjemmeside www.
se-f.dk.

Produktionsskolen 
sydfyns ErhvervsFor-
skole guider og styr-
ker uafklarede unge 
fra 16 - 25 år til uddan-
nelse på alle ungdoms-
uddannelser eller til 
job i erhvervslivet.

Kombination af krav, omsorg i 
øjenhøjde, målrettet undervis-
ning, personlig udvikling og 
praktisk opgaveløsning – via 
produktion til erhvervsvirksom-
heder – er omdrejningspunk tet 
hos Sydfyns ErhvervsForskole.
Her samarbejder skolens med-
arbejdere for øjeblikket med 
192 elever. De arbejder alle 
målrettet på at styrke deres 
faglige og personlige kompe-
tencer og få afklaret, hvilken 
retning de ønsker at tage med 
hensyn til uddannelse eller job.
Alle elever fra 16-25 år får en 
skoleydelse – en slags SU. 

Partnere

Sydfyns ErhvervsForskoles 
ak tiviteter foregår i tæt sam-
arbejde med bl.a. de tre fynske 
UU-Centre, Sydfyn, Odense 
og Omegn samt Lillebælt, 
erhvervsskoler, alle andre 
ung domsuddannelser, virk-
somheder i erhvervslivet og 
kommunerne.
Unge under 25 år uden ung-
domsuddannelse kan året 

rundt begynde deres forløb på 
Sydfyns ErhvervsForskole.

Indgang

Første skridt mod til forløbet på 
Sydfyns ErhvervsForskole sker 
via en samtale hos en vejleder 
på et af de fynske UU-centre. 
Kontakten kan også formid-
les via en af skolens vejledere. 
Eleven er velkommen til at tage 
forældre eller andre bekendte 
med til samtalen.
Sydfyns ErhvervsForskole ar-
bejder blandt andet efter Fol-
ketingets målsætning om, at 
95 pct. af de unge skal tage en 
ungdomsuddannelse. Det kræ-
ver også, at Erhvervsforskolen 
samarbejder godt med det om-
givende samfund, UU-Centre, 
ungdomsuddannelserne, kom-
munerne og ikke mindst er-
hvervslivet.

Produktionslinjer

Alle erhvervsforskolens 11 
produktionslinjer leverer en 
momsregistreret produktion til 
private kunder og virksomhe-
der i erhvervslivet.
Produktionen, også i små se-
rier, sker til markedspris, selv 
om elever i eksempelvis skolens 
autoværksted bruger mere end 
normeret tid på at skifte brem-
seklodser på en privatkundes 
bil. 
Linjerne er Metal & Auto, Pæ-
dagogik & Håndværk, Inven-
tar- & Bygningssnedker, Pæda-
gog, SOSU og Sundhed, Musik, 

Multimedie, Grafik & Foto, Na-
tur & Friluft, Bygge & Anlæg, 
Levnedsmiddel og Kontor.

Tak til erhvervslivet

Sydfyns ErhvervsForskole er 
derfor glad og taknemmelig for 
den personlige og uddannelses-
mæssige støtte, som eleverne 
får fra erhvervslivet – via ele-
vernes produktion til kunder 
og praktikophold i virksomhe-
derne. 

undervisning 
Dansk og matematik

Der undervises på flere ni-
veauer så alle uanset under-
visningsbaggrund kan få ud-
bytte. Elever kan tilegne sig en 
9-klasse prøve, hvis de yder den 
nødvendige indsats. Undervis-
ningen er tilrettelagt, så den 
imødekommer behovet for un-
dervisningen på erhvervssko-
lerne. Der er p.t. 63 elever, der 
modtager denne undervisning.

ord- og  
talblindeundervisning

Der undervises indenfor 7 for-
skellige niveauer for i så størst 
muligt omfang at kunne imø-
dekomme elevernes forudsæt-
ninger. 
Der er p.t. 31 elever, der delta-
ger i denne undervisning.

Erhvervsgrunduddannel-
sen (EGu)

EGU, som også kaldes med-
hjælperuddannelsen, er en 2-3 

sydfyns ErhvervsForskole · Hellegårdsvej 63 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 41 10 · skolen@se-f.dk
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GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

GULDFELDT SERVICE – DERES SIKKERHED

Lav ALL-IN ydelse       Service med alt indeholdt    
 Stor drift besparelse       Tilkalde tid under 4 timer      Total garanti på kvalitet

          INGEN KONTANT INVESTERING
– KONTAKT OS FOR EN UFORpLIGTENDE bESpARELSES bEREGNING,

OG Få EN SNAK Om mULIGHEDERNE 
RING 7020 6095 OG Få ET TILbUD DER pASSER TIL DIT bEHOV!

Develop +220

• Perfekt print kvalitet
• 70 scan pr. Minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Min.
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:
• Kassette bank 2 x 500
•  Sortering med  

hæftning
•  Brochure  

efterbehandler

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

Landsdækkende 
service

Gå ALL-IN

JA TAK! bESTIL ET UFORpLIGTENDE “Gå ALL_IN” bESpARELSESTILbUD I DAG  
på pOST@GULDFELDT.COm

 


