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ALT
til dine 
gulve!

v. Jes Boisen
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gulvboisen@hotmail.com

www.gulvvognen.dk

Gratis besøg!

LANGELANDS ELFORSYNING
- vi har energien til dig

Brug for en murer? Så kontakt…

HAUGBØLLE 
MURERFORRETNING
Bent Thygesens Eftf.

Brian Rene · Haugbøllevej 25

40 21 31 04



 3

R
ec
h
n
it
ze
r.
d
k

Ved køb er prisen 252.396 kr. Alle priser er ekskl. moms og etab-
lerings- og leveringsomkostninger. Bilen tilbageleveres ved kontrak-
tens udløb. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Tilbuddet er gældende til den 31.12.2012

Sprinter derudaf 
til en attraktiv pris

Tillægspriser pr. måned for udstyr

Klima-anlæg fabriksmont. 255,00
Vinterhjul på stålfælge 185.00
Træk 2,0 tons 140,00
Højt tag 130,00
Beklædning 120,00
Oliefyr med timer fabriksmont. 100,00
Sort lakering 90,00 
Fartpilot 90,00
Trin  60,00
Vægtjusterbart sæde 55,00
CD/radio med Bluetooth 50,00
Måtter 20,00
Armlæn førersædet 10,00

www.pchristensen.dk/sprinter

Sprinter 213 CDI Kassevogn 
Engangsydelse: 52.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Km. pr. år: 20.000 km.

Pr. måned inkl. service:  2.395 kr.
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Sprinter 213 CDI Kassevogn

E5 motor, el-ruder, el-spejle med varme, airbag, 6 trins 
gearkasse, ESP, ABS, ASSYST service com puter med 
 serviceintervaller op til 40.000 km. Brændstofforbrug 
ved blandet kørsel: 11,9 km/l. 

Sprinter fås i følgende standardfarver: Fløjlsrød, 
hibiscusrød, atlandtisblå, stålblå, aquagrøn, kiesel grå, 
arktisk hvid, sort (tillægspris) og metal (tillægspris)

Leasingtilbuddet er inkl. service og reparationer, 
hvilket betyder at du  kender dine udgifter per  måned. 
Vil du vide mere, så besøg en af vores tre salgs-
afdelinger i hen holdsvis Odense på  Krumtappen 20, 
tlf. 6395 3900, Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 
7800 eller Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.



Når du handler hos Jens Schultz a/s
– JS Byggecenter, bakker du ikke
bare op om en lokal virksomhed
og arbejdsplads, du sikrer dig også
altid inspiration samt at kunne
gøre en god handel…

lokale

Hvad betyder vore medarbej-
dere netop for dig ?

Vi ved at én af de vigtigste faktorer i
en virksomhed er medarbejderne. Vi er
stolte af vores medarbejdere, og langt
de fleste har arbejdet i vores virksom-
hed i ganske mange år. Vi kan faktisk
skilte med at stort set alle ansatte i
Jens Schultz a/s er branche- og fagfolk.

Det giver dig en sikkerhed for at vælge
rigtigt første gang, når du skal i gang
med en ny-, om- eller tilbygning, eller
måske nogle små projekter der-
hjemme.
Du kender uden tvivl mange af vore
medarbejdere og langt hen ad vejen,
kender de måske dig og dine krav samt
forventninger til god og reel kundeser-
vice. Vi ved, hvad vi taler om…

Vil du vide mere
- besøg os på 

www.js.by

Lars Kieler
 Nielsen 

Rudkøbing, Lag
er/salg

   

Jens Schultz a/s er medlem af den
danske indkøbsforening Danbuy, som
årligt disponerer varer for over kr. 3,5
milliarder. Her igennem overvåger vi
konstant markedet, så vi altid kan
sikre vore kunder spændende, aktu-
elle produkter til de helt rigtige priser.
Vi tilpasser løbende varesortimentet i

vore forretninger til efterspørgslen
netop på Sydfyn, så vi altid kan ga-
rantere vore kunder et aktuelt udvalg
af byggematerialer, værktøj, erhvervs-
beklædning samt alt til hus og have.
I vores Byggecenter giver vi endvidere
prisgaranti på alle tilbudsvarer. Det er
en ekstra tryghed for dig.

Jan Sørens
en

Skrøbelev, In
tern salg, 

Byggeri

Poul Erik Nielsen 

Rudkøbing, Ind
køb

Jette B. Christensen

Fodslette, Inte
rn salg

Johnny Meyer
Rudkøbing, Inte

rn salg

Jan Mogensfeld
t

Rudkøbing, Inte
rn salg

Casper Ib P
edersen

Skrøbelev, In
tern salg b

yggeri

Stefan Lun
d Hansen

Rudkøbing, Erhv
ervsbeklædning

JSR
U

D
K

Ø
B

IN
G

Hele Sydfyns og Langelands 
trælast og byggecenter

PR
ISGARANTI

BYG G E C E N TERJS
Vi er billigere end du tror...
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Jørgen Vin
ggaard

Tullebølle,
 Intern sa

lg byggeri 

Indkøbssamarbejde med Danbuykæden
som årligt omsætter for kr. 3,5 milliard
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Børge Hans
en

Rudkøbing, Inte
rn salg

Staffan Pe
tersen

Rudkøbing, Ekstern salg,
 byggeri

NY MODEL

Kompetent rådgivning og fordel-
agtige tilbud
»I Jens Schultz a/s Rudkøbing er vi leveringsdyg-
tige i alt indenfor områderne trælast, byggemar-
ked, vvs og isenkram«, fortsætter Pia Tornhøj
Pedersen. »Dertil kommer arbejds- og profilbe-
klædning, hus, have, hobby og fritid. Vi betjener
en stor gruppe private kunder, og vores profes-
sionelle kunder spænder fra murere, tømrere og
entreprenører til diverse produktions og indu-
strivirksomheder. Vores dygtige medarbejderstab
er allround beskæftiget i samtlige butiksafdelin-
ger. Omkring realiseringen af renoverings og
byggeprojekter, kan vi i kraft af vores store erfa-
ring og faglige spændvidde yde kompetent råd-
givning og afgive fordelagtige tilbud til alle
kundetyper.«

Smilende, venlig og kompetent
Jens Schultz a/s Rudkøbing er centralt belig-
gende ud til hovedvejen. De fine adgangsforhold
og den høje grad af tilgængelighed betyder, at
alle vores kunder og leverandører kan køre lige
ind, hvad enten de ankommer i personbiler med
trailere, varevogne eller store lastvognstog. Vi
lægger vægt på at yde en på én gang smilende,
venlig og kompetent betjening til alle.

Hurtig levering og høj sikkerhed
Jens Schultz a/s Rudkøbing fører et uhyre bredt
varesortiment, og hvad vi ikke lige måtte have
på lager kan hurtigt bestilles hjem og efterføl-
gende leveres. Distributionen er organiseret på
den måde at en ordre, der indgår i Rudkøbing,
køres ud fra Jens Schultz a/s i Svendborg. På
Langeland kan der således køre op til tre lastbi-
ler fra JS koncernen på én gang. Det betyder, at
vi hele tiden råder over et stort afhentningsla-
ger, hvilket er med til at sikre kunderne hurtig
levering og høj leveringssikkerhed.

Vi ved hvad vi taler om
Jens Schultz a/s Rudkøbing fører et bredt udvalg
af kendte mærkevarer. På belysningssiden
kan vi præsentere nyheder fra Massive og
Nordlux. Beklædningsafdelingen byder på ar-

bejds- og profiltøj fra Mascot, Kansas, Snikers og 
malerafdelingens hylder bugner af kvalitetspro-
dukter – eksempelvis fra Dyrup og Gori. Endelig
føres et stort udvalg i professionelt el-værktøj af
mærkerne Makita og Bosch. Når det gælder
sæsonprægede produkter som parasoller, have-
møbler og grillartikler, opdateres sortimentet
løbende, så vi konstant har spændende
nyheder på programmet. Kig ind i Jens Schultz
a/s Rudkøbing. Du kender sikkert en del af
vores medarbejdere og langt hen ad vejen,
kender de også dig, og de krav og forventninger
du har til god og reel kundeservice. Vi ved,
hvad vi taler om …

Forretningsudvidelse på vej
Inden udgangen af 2012 udbygges Jens Schultz
Rudkøbings butiksareal med 240 m2.
Den snarlige butiksudvidelse vil først og frem-
mest betyde mere plads til vores kunder. Udvi-
delsen skal medføre at vores ekspeditioner
bliver mere målrettet vores kunder. 
En bedre indretning vil tilgodese vores mulighe-
der for at betjene den enkelte kunde mere effek-
tivt. For den lokale håndværker vil det betyde, vi
får et endnu bredere og dybere afhentningsla-
ger. Med de ekstra kvadratmeter udvides sorti-
mentet også indenfor bolig og have så den
private forbruger 
vil blive inspireret. 

Jens Schultz a/s
Byggecenter og trælast 
Schnohrsvej 40, Rudkøbing 

ÅBNINGSTIDER : 
man-fre 6.45-17.00
Lørdag 9.00-13.00

I det daglige opfatter både vi og vores kunder Jens Schultz
a/s Rudkøbing som hele øens lokale trælast, fortæller daglig leder Pia
Tornhøj Pedersen. ”Forretningen har et solidt tilhørsforhold til lokal-
området, og samtlige otte medarbejdere er da også bosat på Lange-
land. Vi har et indgående kendskab til hele vores kundekreds, der
fordeler sig 50/50 mellem private og erhvervskunder.”

Jens Schultz A/S er medlem af indkøbsforeningen
DANBUY, hvis medlemskreds tæller en række
selvstændige danske trælaster med bl.a. fælles
indkøbssamarbejde

“

Pia T. Ped
ersen

Kurvemosen , Afd
elingsleder
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Intego A/S fylder 5 år
Den kendte el- og auto-
mationsvirksomhed, der i 
år har fem års jubilæum, 
er en af Danmarks mest 
specialiserede og kun-
deorienterede virksom-
heder, når det gælder 
samlede el- og energiløs-
ninger til Erhverv, Indu-
stri og Infrastruktur 

Intego A/S er en af landets føre-
nde og højst specialiserede virk-
somheder inden for el-tekniske 
installations- og automationsløs-
ninger. Virksomheden står for 
allround servicering af industri- 
og erhvervskunder samt en lang 
række offentlige institutioner. 
Intego har hovedkontor i Aal-
borg, beskæftiger omkring 400 
medarbejdere på landsplan og 
har afdelinger i Århus, Heden-
sted, Esbjerg, Skovlund, Karls-
lunde, Haderslev, Aabenraa, 
Kolding og Odense. Den fynske 
afdeling tæller 22 elektrikere, 6 
programmører, en overmontør 
samt en afdelingsleder.

Medarbejderne gør  
en kæmpe forskel
”Intego A/S dannedes i 2007 
som en fusion mellem Siemens 
Technology Services A/S og en 
række regionale enheder fra hele 
landet”, fortæller afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen, Intego Oden-
se. ”Virksomheden blev til i fi-
nanskrisens skygge, og dens 400 
dygtige, motiverede og veluddan-
nede medarbejderes målrettede 
indsats er den allervigtigste fak-
tor bag Integos evne til kontinu-
erligt at skabe vækst via opkøb 
og etablering af nye afdelinger. 
Vores medarbejdere gør ganske 
enkelt en kæmpe forskel. Fra 
2009 til i dag har vi opkøbt Skov-
lund-gruppen, Brand El-teknik 
& Elektrogården i Haderslev og 
etableret en helt ny Automati-
ons- og Installationsafdeling i 
Kolding.” 

Attraktive efteruddannel-
sesmuligheder
”I vores regi danner dagligdagen 
basis for et spændende og udfor-
drende fagligt miljø med interes-
sante opgaver og masser af plads 
til personlig udvikling”, fortsæt-
ter Bjarke H. Jensen. ”Internt 
i organisationen lægger vi stor 
vægt på at fastholde vores dyg-
tige medarbejdere og parallelt 
hermed tiltrække nye. Det sker 
blandt andet gennem attraktive 
efteruddannelsesmuligheder, 
der på én gang målrettes den en-
kelte medarbejders interesser og 
virksomhedens behov.”

Erfaring og kvalitet
Hvad enten det drejer sig om in-
stallationer, service, vedligehold, 
lovpligtige eftersyn, termografe-

ring, styring, opgradering eller 
maskiner, står Intego A/S for 
erfaring og god kundekontakt. 
Som landsdækkende virksomhed 
tilbyder vi kvalitetskoncepter 
til hele kundespektret. Kompe-
tencemæssigt spænder vi lige fra 
rådgivning til implementering af 
løsninger og efterfølgende ser-
vice. På Fyn samarbejder vi med 
en bred kreds af gode, faste kun-
der indenfor alle grene af indu-
stri og håndværk. Intego A/S har 
stor spændvidde, og for de fleste 
virksomheder med bevægelige 
dele, er der god forretning i at 
tage en snak med os.” 

Jubilæum med  
underholdning i topklasse
Den 15. september fejrede In-
tego A/S sit fem års firmajubi-

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

læum med en stort anlagt fest 
i Vingsted Konference Center i 
Bredsten. Arrangementet, der 
bød på masser af kollegial hygge 
garneret med underholdning i 
topklasse, var uhyre veltilret-
telagt og gik fra start til slut op 
i en højere enhed. Blandt andet 
var de feststemte medarbejdere 
100 % dækket ind med bustrans-
port til og fra samtlige Intego-af-
delinger. Alt i alt var det første, 
men absolut ikke sidste gang i 
firmaets historie, medarbejdere 
fra Integos 10 afdelinger i hele 
landet samledes til fest”, slutter 
Bjarke H. Jensen. 
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Weekendjulebuffet
Fredage og lørdage fra den 16. november indtil jul
Stor og lækker julebuffet med alt hvad hjertet begærer. Bl.a. sild, røget laks, fiskesalat, tarteletter,  glaseret and, 
frikadeller, æbleflæsk, leverpostej, medister, fiskefilet, flæskesteg, sylte, roastbeef, garniture og sauce.

Derudover er der ost, risalamande og kaffe/the med småkager.

Live 
Musik

Hver fredag og lørdag fra d. 16. november til d. 15. december
Læs mere på

www.bowlnfun.dk

Weekendjulebuffet 

Pris pr. person kr.  . . 269,-

Weekendjulebuffet & 1 times bowling

Pris pr. person kr.  . . . .299,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

De små pakker 
Gør julefrokosten lidt sjovere!

Præmiepakke
Gaveæske med 3 medaljer, 
bowling/gokartstatuette, udskrift og 
champagnekøler med 1 fl. Spumante

Pris pr. person kr.  . . . 299,-

Kombipakke
Velkomstdrink og snackkurv
serveret ved banerne
samt natmad

Pris pr. person kr. .........69,-

Gokart
Jule Grand Prix  
Prisen er ekskl. kørehætte kr. 6,-

Natmad
(Tilkøb til weekendjulebuffet)  

Hotdogs med det hele

Pris pr. person kr. ......199,-Pris pr. person kr. .........39,-

Den store  pakke
Weekendjulebuffet med musik, 1 times bowling, 
velkomstdrink, snackkurv, natmad og drikkevarer ad 
libitum (øl, vin og vand fra kl. 17.00)

Pris pr. person kun kr.  . . . . . . . . . . . . . . . 599,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

Spar min.  kr. 100 

Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk Live musik

Odense Grønløkken 3 Tlf. 70 11 11 55
Svendborg Nyborgvej 4 Tlf. 70 11 11 55
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der på én gang målrettes den en-
kelte medarbejders interesser og 
virksomhedens behov.”

Erfaring og kvalitet
Hvad enten det drejer sig om in-
stallationer, service, vedligehold, 
lovpligtige eftersyn, termografe-

ring, styring, opgradering eller 
maskiner, står Intego A/S for 
erfaring og god kundekontakt. 
Som landsdækkende virksomhed 
tilbyder vi kvalitetskoncepter 
til hele kundespektret. Kompe-
tencemæssigt spænder vi lige fra 
rådgivning til implementering af 
løsninger og efterfølgende ser-
vice. På Fyn samarbejder vi med 
en bred kreds af gode, faste kun-
der indenfor alle grene af indu-
stri og håndværk. Intego A/S har 
stor spændvidde, og for de fleste 
virksomheder med bevægelige 
dele, er der god forretning i at 
tage en snak med os.” 

Jubilæum med  
underholdning i topklasse
Den 15. september fejrede In-
tego A/S sit fem års firmajubi-

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

læum med en stort anlagt fest 
i Vingsted Konference Center i 
Bredsten. Arrangementet, der 
bød på masser af kollegial hygge 
garneret med underholdning i 
topklasse, var uhyre veltilret-
telagt og gik fra start til slut op 
i en højere enhed. Blandt andet 
var de feststemte medarbejdere 
100 % dækket ind med bustrans-
port til og fra samtlige Intego-af-
delinger. Alt i alt var det første, 
men absolut ikke sidste gang i 
firmaets historie, medarbejdere 
fra Integos 10 afdelinger i hele 
landet samledes til fest”, slutter 
Bjarke H. Jensen. 
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SPORTEN · Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 77 02 · www.sporten-svbg.dk · sporten@kabelmail.dk

Se vores store udvalg 
af voksne- og 
børnejakker 
på 1. salen

Mcmurdo 
North Face

 3200,-

Tenson
Sirius

2500,-

Arctic Parka 
North Face

 3000,-

Fin Q Hood 
Haglöfs

 3000,-

Tenson
Før 2000,-

NU 
1500,-

Utvak Q 
Jacket

 3000,-
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Forsyningsvirksomheden 
har leveret el til de syd-
fynske forbrugere i over 
100 år. I det perspektiv 
er naturgasleveringen, 
som kun har figureret i 
Elforsyningens produkt-
sortiment siden januar 
2011, stadig en helt ny 
aktivitet

”Der er god synergi i at tilbyde 
flere energiprodukter”, fortæller 
produktchef for energi Henning 
Rask. ”Dels har vores mangeåri-
ge indkøbserfaring på el-børsen 
umiddelbart kunnet overføres 
til naturgasmarkedet, og dels 
ligger vores tilbud om naturga-
sleverancer til lokalområdets 
forbrugere i direkte forlængelse 
af intentionerne bag naturgas-
markedets liberalisering i 2004 
i retning af at øge konkurrencen 
og bedre priser for forbrugeren. 
Sydfyns Elforsynings tilstede-
værelse som udbyder har været 
med til at øge konkurrencen på 
markedet til fordel for forbruger-
ne. De fynske naturgaspriser er 
faldet mærkbart, siden vi meldte 
os på banen.”

Let at skifte leverandør
”For kunden er der ingen bu-
reaukratiske papirgange eller 

tekniske problemer forbundet 
med at skifte til Sydfyns Elfor-
syning fra en anden leverandør 
af naturgas. Vi klarer registre-
ringsprocedurerne, og skiftet 
kræver ingen ændringer i for-
hold til eksisterende installatio-
ner, stikledninger m.m. Sydfyns 
Elforsyning køber gassen på bør-
sen, og det regionale distributi-
onsselskab står for dens fysiske 
levering.”    

Naturgas til standard  
og fastpris
”Sydfyns Elforsyning tilbyder 
naturgasprodukterne standard 
og fastpris. Standardproduktet 
følger markedsprisernes udsving 
og reguleres hver måned. Indtil 
for få år siden hang priserne på 
olie og gas nøje sammen. I dag 
relaterer gaspriserne sig til ver-
densøkonomien generelt og til 
konkrete klimatiske udsving. 

For eksempel betyder det meget, 
om meteorologerne kan forudse 
en kold eller en mild vinter. I 
modsætning til standardpro-
duktet er fastprisproduktet uaf-
hængigt af markedsudsving, da 
prisen er låst i 12 eller 24 måne-
der. I et opadgående marked vil 
det altid være en god ide at låse 
prisen. Derudover giver fast-
prisproduktet den almindelige 
forbruger økonomisk overblik 
og medvirker på den måde til at 
sikre trygheden og stabiliteten i 
familiens energibudget.”

Hjælp til energiforbedring
”På erhvervssiden yder Sydfyns 
Elforsynings energirådgivere 
kvalificeret hjælp til sydfynske 
virksomheder og institutioner, 
når det gælder dét at generere 
besparelser. Vi rådgiver samti-
dig vores erhvervskunder om, 
hvordan de på el og naturgas-

områderne kan opnå fordelag-
tige priser – der nøjagtig som de 
energibesparende foranstaltnin-
ger, har direkte indflydelse på 
bundlinjen. Parallelt hermed har 
vi rådgivning til privatkunder 
om boligrelaterede energiforbed-
ringer på programmet. Sydfyns 
Elforsyning yder tilskud til en 
række energiforbedrende for-
anstaltninger i hjemmet – heri-
blandt efterisolering. I den for-
bindelse er en vigtig detalje, at 
man skal søge om tilskud inden 
arbejdets påbegyndelse.”         

Fremtidens energiform
”Vi kan registrere en stigende 
tendens i forbrugernes interesse 
for konvertering fra traditionelle 
energiløsninger til solcellean-
læg, varmepumper og jordvarme. 
I overordnet politisk perspektiv 
er det planen, at Danmark skal 
være en fossilfri nation i 2050. 
I overgangsfasen vil naturgas 
være en god energiform i kraft 
af dens lave pris og CO2-værdi. 
Dertil kommer, at der til stadig-
hed opdages nye store natur-
gasforekomster. Endelig vil de 
omkring 400.000 danske natur-
gasforbrugere – også i en fremtid 
med CO2-fri biogas som primær 
energiform via det eksisterende 
distributionsnet være sikret sta-
bilitet i leveringen. Besøg www.
sef.dk/naturgas og få overblik 
over fastprisen og den aktuelle 
dagspris på naturgas fra Sydfyns 
Elforsyning A/S.” 

Sydfyns Elforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 20 11 20 · Fax: 62 20 15 16 · E-mail: sef@sef.dk · Web: www.sef.dk
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Antennefirma 
sikrer tv-signalet
Øernes Antenneservice 
beskytter dit tv mod flim-
mer, når udbygningen af 
mobilt bredbånd til lan-
dets yderområder truer 
med signalproblemer fra 
det kommende årsskifte
René Nielsen, indehaver af Øer-
nes Antenneservice, forklarer:
»Når opbygningen af det mobile 
bredbånd i landets yderområder 
efter planen løber fra det kom-
mende årsskifte og frem til 2016, 
risikerer mange tv-seere flimmer 
på skærmen. Det sker, når sig-
nalet fra bredbåndet forstyrrer 
tv-seernes egne antenneforhold, 
i værste fald med sort skærm til 
følge«.

Øernes Antenneservice rykker 
derfor ud med løsningen, even-
tuelt i form af beskyttende filtre 
på borgernes antenner, eller fjer-
nelse af antenneforstærkere.
Op mod 10.000 husstande landet 
over forventes at få problemer, 
når masterne til det mobile bred-
bånd, til data og internet, rejses 
og sender data med en fart på 
100 megabit i sekundet.
Øernes Antenneservice rykker 
ud på Sydfyn, Tåsinge og Lan-
geland.

Øernes Antenneservice · Teglbakken 17 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 51 19 46
oeantenne@mail.dk

v. René Nielsen

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Trænger du i den kolde tid
til at få gennemgået din ejendom

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Vi udfører alt
Tømrerarbejde
 
Nyt tag, Terrasser
Fadebeklædning, 
Døre og vinduer, Låseservice
Nye termoruder
samt efterisolering
fra Papiruld Danmark
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Bagermester Helle Han-
sen og konditor Dorthe 
Andersen, Hedo’s Bageri i 
Lohals og Hedo’s Konditori 
i Rudkøbing konkurrerer 
på de gode krummer

”- Vi bager kun brød, som vi selv 
kan li’ det. Industribrød kan fås 
alle steder, men det er ikke det, 
vore kunder vil have. Vor bage-
kunst ligger i den måde, hvorpå 
vi behandler råvarerne på og ba-
ger brødet, ikke ingredienserne 
alene”.
Sådan skrev bagermester Helle 
Hansen og konditor Dorthe An-
dersen, håndværkerne bag Hedo’s 
Bageri i Lohals, da de lige havde 
åbnet bagerbutikken på Kaptajn 
Kaas Vej 7 i Lohals i 2000.

Det er over 10 år siden. Sidste år 
i december åbnede de et konditori 
midt på hovedstrøget i Rudkø-
bing.
Begge dele er faldet i god jord hos 
publikum, både de mange trofaste 
helårsbeboere begge steder og de 
mange turister, som også kende-
tegner Lohals og Rudkøbing.
Så i snart 12 år har det profes-
sionelle makkerpar, som alle er 
på fornavn med, været med til 
at sætte dagsordnen for det gode 
rugbrød. 
Det er foreløbig blevet til to sølv-
medaljer til to af Danmarks bed-
ste rugbrød i 2010 og 2011.
Mens dette blad kommer på ga-
den, kæmper det gode rugbrød, 
”Neptun” om en plads i eliten på 
Danmarks rangliste over bedste 
brød. Brødet rummer bl.a. gule-
rødder og havtorn i de gode krum-
mer og skriver ny Hedo-historie.
”- Det kunne være sjovt med et 
hattrick, filosoferer Dorthe An-
dersen og Helle Hansen i den 
private del af bagerbutikken i Lo-
hals.
Helle Hansen er født og opvokset 
i den sydligste by på Langeland, 
Bagenkop, for 45 år siden. Dorthe 
Andersen på 44 år derimod er fra 
Nørrebro i det indre København. 
Helle gik bagervejen, fordi ”- jeg 
brændte for det og ville det 100 
pct.”.
Dengang var det kun drenge, man 
tog som lærlinge, så hun var nødt 

HEDo’S BAgERI
Kaptajn Kaasvej 7 · Lohals
5953 Tranekær · Telefon: 62 55 13 16
E.mail: hedosbageri@hedosbageri.dk
Web: www.hedosbageri.dk

HEDo’S KonDIToRI
Østergade 12 · 5900 Rudkøbing

E.mail: hedosbageri@hedosbageri.dk
Web: www.hedosbageri.dk

Stolte rugbrød & Søde sager
til at tage til København for at få 
sin bageruddannelse.
Dorthe gik konditorvejen, men ad 
omveje, akut brug for hende bag 
disken i en bagerbutik, kom hun 
også til at lære brødet og dets sjæl 
at kende.

En dronning smagte på
De mange gode brød, pigernes 
holdning til håndværk og ingredi-
enserne samt deres lyst til at ud-
vikle og bruge nye råvarer gør, at 
Hedo’s er blevet en turistattrak-
tion i sig selv. 
Sågar Danmarks dronning har 
besøgt det lille bageri i Lohals by, 
da byen rundede 200 år i 2008. 
Selv om det er nogle år siden, le-
ver minderne om den store dag 
stadigvæk.
De er også stolte over at være en 
del af den nutidige bagerhistorie 
på Langeland og har et fint sam-
arbejde med øens andre bageri-
er i hhv. Tullebølle og Humble.
”- Vi er kolleger. Ikke konkur-
renter”, slår de fast.
Helle og Dorthe bakker 
op om lokale arrange-
menter men også om 
tiltag i den anden 
ende af øen.
”- Vi skal værne om 
det lokale men også 
om hele Langeland. 
Det er vigtigt, at der 
er gang i den.
Personalet begge ste-
der hjælper hinanden 
indbyrdes, så dem er der 
også gode krummer i.
”- Bageriet er ikke kun vo-
res arbejde. Det er vores 
passion og vores stolthed.
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100-årig har ønskeseddel

Der er mange nye udfordringer 
i at være ansat i en selvstændig 
brugs, og jeg glæder mig til at 
arbejde for lokalsamfundet, og 
heldigvis har jeg mange trofaste, 
stabile og etablerede medarbej-
dere, der har været her i mange 
år.

Den selvstændige, gud-
bjerg Dagli’Brugs, har 
rundet det skarpe hjørne 
med ny brugsuddeler og 
en ønskeseddel

Gudbjerg Dagli’ Brugs i krydset 
Ørbækvej / Teglværksvej er net-
op fyldt 100 år. Fødselaren blev 
fejret efter alle kunstens regner 
med ekstra gode tilbud til kun-
derne, en jubilæumsfest og en ny 
uddeler.
Trods butikkens høje alder har 
den nye uddeler, 54-årige Allan 
Kolding, Svendborg, en ønske-
seddel. Men - når man knap har 
været to måneder i det nye job, 
skal man fare med lempe. Der-

for vil brugsuddeleren ikke røbe, 
hvad der står på ønskesedlen:
Dagli’Brugsen er helt sin egen. 
Det betyder, at alle penge, der 
lægges i kasserne, går ind i det 
samlede regnskab. Og det over-
skud, der indtil nu er kommet ud 
af butiksdriften, er gået til ny-
skabelser til gavn for kunderne 
og lokalsamfundet. Det, jeg øn-
sker mig, er også til gavn for lo-
kalsamfundet, siger han.
Allan Kolding glæder sig over 
at være ny uddeler i en gammel 
brugs, der er veldrevet, fremme i 
skoene og indrettet efter det nye 
dagli’brugs-koncept.
Ja, selv ny maling sidder på mur-
værket. 
Så vi skal ikke bruge en masse 
penge men koncentrere os om 
kunderne. Det er herligt, og jeg 
er blevet fantastisk godt modta-
get af kunder, personale og be-
styrelsen. 
Allan Kolding har i 35 år arbej-
det i FDB/Coop-koncernen, flere 

steder i det nord- og midtjyske. 
Før han kom til Gudbjerg Dag-
li’Brugs pr. 1. august, havde han 
arbejdet 16 år som uddeler i Su-
perBrugsen i Kværndrup.
Så det er første gang i hans liv, 
det er en selvstændig butik, han 
lægger sin tid i:

gudbjerg Dagli’Brugs · v. Brugsuddeler Allan Kolding · Teglværksvej 3 · 5892 gudbjerg Sydfyn · Tlf. 62 25 17 07
www.dagligbrugsen-gudbjerg.dk · allan.kolding@daglibrugsen.dk

Tæt på dig og din hverdag

GUDME PRIVATSLAGTERI APS
TEGLVÆRKSVEJ 89 - 5884 GUDME

TLF. 62 25 10 81
MOBIL: 21 64 84 81

www.gudmeprivatslagteri.dk - mail: johnf@nielsen.mail.dk

•	 Vi er et lille firma med få ansatte, så vi er næsten   
 altid de samme som betjener vores kunder, og derfor   
 ved hvordan den enkelte kunde vil have det.

•	 Vi hjemmeslagter og udskærer efter ønske medens du  
  ser på, samt salter og ryger. 

•	 Vi griller, eller du kan leje grill og købe kødet, 
 eller bare leje grill + evt. grillkul.

•	 Vi sælger storkøb til private til afhentning eller
 efter aftale til levering.

Nordisk Microfiber

Nordisk Microfiber
 Tvevadgyden 23   I   5540 Ullerslev

Tlf.:  65 98 20 40
 info@nordiskmicrofiber.dk   I   www.nordiskmicrofiber.dk

Rent med naturens egne kræfter 
- Intet brug af kemikalier 

Gælder for følgende produkter:

Hos Nordisk Microfiber er det ikke nyt, 
at man kan opnår samme rengørings-
standarter og resultater ved brug 
af NMF rengøringssystem og blot 
koldt vand, som ved traditionelle 
rengøringssystemer som anvender ke-
mikalier. Det hele handler om produk-
tionsformen, sammensætningen og 
kvaliteten af Microfiberen.
Vi har mere end 15 års erfaring med 
produktion og udvikling af micro-
fiber produkter, til den professionelle 
rengøringsbranche. 
Vores ambitioner er at den daglige 
rengøring skal kunne klares med blot 
brug af koldt vand, og minimal be-
lastning for rengøringspersonalet. Vi 
mener selv at efter 15 år, er vi kommet 

rigtig langt med vores produktsorti-
ment, og kan i tilbyde et gennemtestet 
sortiment hvor lav friktion, ingen tunge 
løft, kortere rengøringstid, samt ingen 
kemikalier, er blevet virkelighed.
Grunden til at vi som de eneste i 
branche, kan tilbyde et så bredt sorti-
ment af denne unikke rengøringsløsn-
ing er på baggrund af vores erfaring 
og viden omkring materialer, komposit-
fiber, splittetfiber, produktionen og ka-
pillærkraften.
Fælles for resten af vores microfiber 
sortment er at de samme egensk-
aber gør sig gældende, dog anbefaler 
vi minimalt brug af kemikalier samt 
koldt vandt, for at opnår det bedste 
rengøringsresultat.

Mopper:
NMF Clean Plus TM-30
NMF Clean Plus Industri-30
NMF Clean Plus Industri-40

Klude:
NMF Clean Plus CW
NMF Clean Plus W
NMF Clean Plus G
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Lastbiler, traktorer, havepark- 
og gravemaskiner
J. Dyhr A/S servicerer nu 
også de vestfynske kun-
der ved motorvej E20 i nr. 
Aaby, når det gælder køb 
og salg af brugte lastbiler 
samt salg af nye KUBoTA 
traktorer og havepark-
maskiner samt DooSAn 
gravemaskiner

J. Dyhrs nye afdeling ledes af 
direktør Flemming Østergaard, 
der sammen med de dygtige me-
kanikere også tilbyder repara-
tion af landbrugsmaskiner.
J. Dyhr A/S har hovedafdeling i 
sydfynske Gudbjerg. Virksomhe-
den servicerer landbruget, sæl-

ger brugte lastbiler til eksport 
og udfører lastbil og kranservice.

J. Dyhrs topmærker
Med forhandling af topkva-
litetsmærker som VALTRA, 
KUBOTA, DOOSAN, BOBCAT, 
KÖCKERLING Stupharver og 
KRONE Halmbehandling er 

J. Dyhr en meget stærk samar-
bejdspartner for de kvalitetsbe-
vidste kunder.
Kunderne, herunder kommuner 
og anlægsgartnere, nyder godt af 
J. Dyhrs mere end 30 årige erfa-
ring med rådgivning, salg og ser-
vice af nye og brugte traktorer, 
entreprenørmaskiner, lastbiler, 
hydrauliske maskiner, kraner, 
aircondition anlæg med mere.
Opbygningsafdelingen opbygger 
lastbiler til vidt forskellige for-
mål, lige som alle typer af sme-
dearbejder udføres på traktorer.

Dækker hele Fyn
Har J. Dyhrs kunder brug for 
assistance ude i marken eller på 
landevejen, kører firmaets velud-
styrede servicevogne ud og løser 
opgaver over alt på Fyn.

J. Dyhr A/S · Fabriksvej 11 · 5580 nørre Aaby · Teglværksvej 8 · 5892 gudbjerg · Tlf. 62 25 11 10
www.jdyhr.dk · fo@jdyhr.dk

Kompetent og
personlig rådgivning
Har du brug for en finansiel rådgiver
for at udvikle din virksomhed? Fortæl
os om dine planer for virksomheden,

så hjælper vi dig med at virkeliggøre
dem. Kontakt os for et møde, eller læs
mere på nordea.dk/erhverv

Gør det muligt

Tinghusgade Afdeling
Tinghusgade 22
62 22 47 17
nordea.dk

Sydfyns lak ApS

Assensvej 22, Kirkeby
5771 Stenstrup

Telefon 62 26 14 30
info@sydfynslak.dk

www.sydfynslak.dk

De mere end 50 års erfaring, vi har med overfladebehand-
ling og lakering af emner til industrien og erhvervslivet, er 
yderligere blevet styrket.

For et år siden indgik vi kompagniskab. Det har givet os 
mulighed for at dyrke passionen for industrilakering, sand-
blæsning og storvogne til det ypperste.    

Året er gået over al forventning, og det vil vi gerne fejre ved 
en reception for kunder, forretningsforbindelser og gode 
venner i Kirkeby Forsamlingshus fredag den 5. oktober 
fra kl. 11 til kl. 16. VI glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Mads og Thomas  

1 års perfekt parløb

R
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Den lokale tømmerhan-
del og byggemarked, der 
råder over cirka 8.000 m2 
og beskæftiger 22 dyg-
tige medarbejdere, byder 
på en verden af prismæs-
sigt konkurrencedygtige 
kvalitetstilbud og ser-
vices - både til private og 
professionelle

STARK Rudkøbing er indret-
ningsmæssigt skræddersyet til 
at kunne imødekomme alle kun-
detypers ønsker og behov. Netop 
nu introduceres en række gode 
tilbud på køkken og bad. 

STARK Rudkøbing · Bellevue 5B · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 51 10 45 · Fax: 62 51 17 48
E-mail: info.rudkoebing@stark.dk · Web: www.stark.dk

Åbningstider: Mandag – fredag: 6:45-17:00 - Lørdag: 9:00 – 14:00

RUDKøbINg
”Vi står klar til at modtage og 
servicere kunderne med den 
mest moderne teknologi og 
knowhow”, fortæller trælast-
direktør Leif Johansen. Vores 
faguddannede personale guider 
kunderne sikkert gennem hele 
processen - fra vejledning, op-
måling og udarbejdelse af 3 D 
tegninger til implementering og 
montering. På sidstnævnte om-
råde kan vi både tilbyde råd og 
vejledning til gør-det-selv-folket 
og anbefale vores knap så hånd-
værkskyndige kunder dygtige lo-
kale fagfolk til formålet.” 
 

Kvalitet til konkurrence-
dygtige priser
”CONCEPTA køkkenet, der er 
baseret på saml-selv-princippet, 
er en køkkenserie i topkvalitet, 
men til særdeles konkurrence-
dygtige priser. Når det gælder 
det store udvalg af fronter og lå-

ger skiller CONCEPTA køkkenet 
sig ud med en lang række popu-
lære modeller med flot finish.” 

Design drømmekøkkenet 
hjemmefra
”STARK Rudkøbing benytter 3 
D tegneprogrammet WINNER, 
og hermed er vores kunder rig-
tigt godt klædt på med hensyn 
til at kunne gå fremtidens spæn-
dende muligheder i møde. Ved 
årsskiftet 2012 – 13 introducerer 
vi en online version af tegnepro-
grammet, der sætter helt nye 
standarder for individuel form-
givning ved at give folk mulighed 
for at designe drømmekøkkenet 
hjemmefra.” 

Alt til nybyg og renovering
”Udover køkken og badevæ-
relseselementer råder STARK 
Rudkøbing over alle nødvendige 
materialer til nybyg og renove-

ring – fra gulv til loft. Vi står 
for tilgængelighed, service, sta-
bilitet og leveringssikkerhed. 
Alt til byggeriet er samlet, og 
vi forhandler kun førsteklasses 
kvalitetsvarer. Sidst men ikke 
mindst sørger vores veluddan-
nede personale for professionel 
rådgivning til alle.” 

Service, sortiment og råd-
givning i topklasse
”STARK Rudkøbings kunde-
kreds er fordelt på privatkunder 
og erhvervskunder som murere, 
tømrere samt entreprenør og in-
dustrivirksomheder i forholdet 
60/40. Hele kompasset rundt er 
STARK Rudkøbing gearet til at 
servicere en kategori af kunder, 
der forventer ydelser i topklasse 
– både når det gælder produkt-
sortiment, service og rådgivning 
- og dét er lige, hvad de får.”

STARK kæden ejes af 

DT group, der tæller 

omkring 270  

forretninger i de 

skandinaviske 

lande
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SIMON
RISBJERG

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

El & Køl A/S

Vi kan levere alle størrelser solcelleanlæg fra 1 - 6 KW.

Vi har altid et godt tilbud på solcelleanlæg.
Kontakt os for en uforpligtende snak om netop dit behov.

Se på mere på:

www.simonrisbjerg.dk

Velkommen HoS 
Simon RiSbjeRg el & køl A/S

Vi står klar til alle udfordringer
- store som små…

Butikker & kontorerLandbrugIndustriPrivate

Salg og service af:
✪  Hårde hvidevarer og varmepumpeanlæg

✪  Totalløsninger indenfor 
 køle- og klimateknik

✪  Totalløsninger indenfor el- 
 og automationsløsninger

Kontakt os og høre mere om:
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BA451D KOMPLET

MED 2 ÅRS GRATIS SERVICE 
- SE MERE PÅ BAGSIDEN. 
KAN LEVERES MED ECOFLEX
PRISTILLÆG KR. 4.832,-

VEJL. NORMALPRIS
56.785,-

REN PRIS
29.999,-

EFTERÅRSKAMPAGNE 2012

BA451D - KOMPAKT, LYDSVAG OG  
ENKEL GULVVASKER

Håndtering er nem og sikker med One-Touch betjening.  
Kompakt design gør det muligt at komme helt ind til 
væggen, selv i vanskeligt tilgængelige områder.  
Flydende børstedæk, store drivhjul, vandtæt elektronik-
boks samt robuste tanke, gør maskinen pålidelig og  
effektiv. Lavt lydniveau gør den egnet til dagrengøring 
eller støjfølsomme miljøer.  
 
Vaskebredde 45 cm., tankkapacitet 40 l.,  
køretid 2,5 timer.

• Komplet med køremotor • Indbygget oplader • Batteri er • Lydisoleret sugemotor  

• Udskiftelig børstedæk  • Justerbart børstetryk • Ecoflex • Prolene børste

MERE END  
RENT

Video om BA451
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Varenr. K77020-001 Klik her og læs mere!
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Tvedvej 199 – 5700 Svendborg

Telefon 62 21 68 12
www.clean-up.dk
post@clean-up.dk

I 30 ÅR

den hedder. Også kunder, der er 
blevet opereret for grå stær, bør 
lade Zeiss-udstyret kigge dem 
dybt i øjnene:
”-Efter en grå stær operation bli-
ver synet igen godt. Men ofte bli-
ver der blændingsproblemer om 
aftenen, både indendørs i kunst-
lys og særligt ved bilkørsel i mør-
ke. Det er der nu mulighed for at 
gøre noget ved med den specielle 
I- profile-slibning i brilleglas-
sene, udtaler Kim Wichmann.

Wichmann optik, Svend-
borg, øger livskvalite-
ten og giver nat-bange 
bilister nyt syn og ny 
livskvalitet

Godt hver fjerde dansker døjer 
med at køre bil, når mørket er 
faldet på. De lider af det, andre 
kalder natte-blindhed. Deres 
bilist-øjne generes af gadelys, 

lygter fra modkørende biler eller 
andre blændende lyskilder.
De får hurtigt trætte øjne, kan 
ikke koncentrere sig og holder 
sig derfor ofte væk fra vejene, 
når solen er gået ned.
Men det er der råd for. 
Hvis de får en synsprøve ved 
hjælp af det nyeste tyske Carl 
Zeiss-målerudstyr og bruger 
den viden, optikeren får, kan 
kunderne give natte-blindheden 
baghjul.
Wichmann Optik i Svendborg er 
klar med det, der i branchen kal-
des for fremtidens synsprøve:
”- Når vi tager synsprøver med 
det nye Zeiss-instrument, tester 
vi både kundens syn i dagslys og 
i mørke. Det betyder, at vi kan 
give kunderne et bedre produkt 
i den sidste ende. Vi bruger nem-
lig denne nye viden, vi får, når vi 

skal slibe brilleglassene. Vælger 
kunderne Zeiss-brilleglas med 
denne nyeste teknologi, får de 
et nattesyn som om dagen. De 
slipper for at være nervøse for 
at køre om natten. De får et helt 
nyt syn på livet og får dermed 
meget bedre livskvalitet, forkla-
rer optometrist og kontaktlin-
sespecialist, Kim Wichmann.
Ikke bare de mange natte-
blinde bilister får et bedre liv, 
hvis de vælger Zeiss-modellen 
og i.Scription-teknologien, som 

Wichmann optik · v. Kim Wichmann · Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Telefon: 62 22 30 01 
E-mail: svendborg@nytsyn.dk · Web: www.nytsyn.dk 

Få natteblindhed frem 
i dagslyset
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Kvalitet til tiden TTS’s medarbejdere er professio-
nelle, stabile og fleksible. De sæt-
ter fingeraftryk på vedligeholdel-
sesarbejder, store som små, på 
herregårde og kirker, i sommer-
huse eller helårshuse. I køkkener 
eller på tage.
- Vi har også igen en del nybyg-
geri, og det er dejligt. Det er også 
mit indtryk er, at markedet har 
stabiliseret sig.
”Kvalitet til tiden” har siden 
starten for snart 30 år siden 
været TTS’s slogan. Det er det 
stadig.
- For mig er kvalitet til tiden og 
en pris, der holder, stadigvæk det 
allervigtigste, siger Leif Christi-
ansen.

TTS på Langeland har 50 
professionelle håndvær-
kere fordelt overalt på 
Sydfyn 

Velkommen til TTS - din profes-
sionelle håndværker og samar-
bejdspartner inden for byggeri og 
renovering. Som totalleverandør 
tager vi ansvaret og giver dig et 
vellykket projekt.
Sådan lyder velkomsten fra det 
altfavnende firma, TTS på Lan-

geland. Direktør Leif Christi-
ansen og hans 50 medarbejdere 
tilbyder en kæmpestor vifte af  
professionelle håndværkere lige 
fra tømrere, murere, snedkere til 
jord- og betonarbejdere, kloak-
kyndige, gulvlæggere, isolatører 
– ja alle de håndværkere, der er 
brug for til en totalløsning.
- Vores mål er at være kundernes 
foretrukne valg, når det handler 
om rådgivning, vejledning og 
udførelse af opgaver og projek-
ter. Vi leverer en færdig pakke, 
så kunderne ikke selv skal ud og 

have fat i underleverandører.
- Sammen med kunderne finder 
vi en totalløsning. Hvis de f.eks. 
ønsker sig et nyt badeværelse, gi-
ver vi dem et tilbud på hele pak-
ken. Vi koordinerer og styrer det 
hele og finder en færdig løsning 
i tæt dialog med kunderne, siger 
Leif Christiansen.
 Virksomhedens vision er at hol-
de sig opdateret. På den måde er 
den hele tiden klar til hurtigt, ef-
fektivt og kompetent at tage vare 
på de opgaver, der er indenfor 
byggebranchen.

TTS Aps · v. direktør Leif Christiansen · Tryggelev 42 · 5932 Humble · Tlf. 62 56 19 62 / 20 22 19 62
www.tts-langeland.dk · tts@tts-langeland.dk

Arkitektfirmaet Byg & Bo ApS  |  Skovballevej 59C  |  5700  Svendborg  |  Tlf: 62 20 34 23  |  Mobil: 27 29 34 23  |  Email: info@bygbo.com

◆  En kompetent, professionel besigtigelse  
 giver værdifuld viden, som er nyttig for  
 at træffe en informeret beslutning om 
 en ejendom. 

◆  Dette kan betyde besparelser på tusindvis  
 af kroner til uforudsete reparationer.

◆  Oplysningerne kan desuden bruges til  
 budgetplanlægning over arbejde, 
 der skal udføres.

◆  Energimærkning af boliger er    
lovpligtig. 

◆  Når en bolig sælges, skal den have et   
gyldigt energimærke. 

◆  Ligeledes skal der ved nybyggeri
 foreligge et energimærke  
 inden kommunen udsteder en
 ibrugtagningstilladelse.

 Se mere på: www.bygbo.com

Tilstandsrapport - Huseftersyn Energimærkning
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HvIDT og FRIT oDEnSE · Cikorievej 46 · 5220 odense SØ · Tlf. 66 18 58 03
www.hvidtogfrit.dk · Hvidtogfritodense@gmail.com

Hvidevarer til særdeles 
attraktive priser, nu også 
stort udvalg med fordel-
agtig ”2+2 ÅRS gARAnTI”.

Jo, der er noget om snakken, når 
gæster parkerer gratis lige foran 
HVIDT & FRIT ODENSE`s 
300 kvadratmeter store butik 
med mere end 280 udstillings mo-
deller i  3 niveauer: (BRUGTE-
DEMO- NYE), blot tre minutters 
kørsel fra Rosengårdscentret, 
Bilka og Ikea.

Miele til lavpris!
Det første gæsterne møder, når 
de åbner døren til Isaksens for-
retning, er et fint udvalg af 
Miele’s velkendte produkter, der 
sætter det højeste niveau for 
funktioner og lang levetid.
Og så hjælper vi selvfølgeligt med 
at læsse købet ind i kundernes bi-
ler«.

 & FRIT ODENSEHVIDT 

Foruden ovennævnte topmær-
ke forhandler HVIDT & FRIT 
ODENSE et stort udvalg af 
andre kvalitetsmærker, bl.a. 
Brandt, Bosch og Electrolux. 
Billigste alternativ er kinesiske 
Scandomestic, der ifølge Isaksen 
giver god værdi for pengene.

”bRUgT I bYT´….”    
”VED Køb AF NYT!”
Isaksen, uddannet maskinme-
ster og elinstallatør, har tidli-

gere haft hvidevareforretning, 
primært med brugte varer, siden 
1986.
Hvidt & Frit Odense tager derfor 
ofte brugte hvidevarer i bytte for 
nye. Og sælger tilsvarende brug-
te varer med reklamationsret. 
Således frister en stor afdeling 
med billige brugte hvidevarer, 
der alle er teknisk-klargjorte,  
samt grundig rengjorte.
Levering og montering til ri-
melige priser.

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

Aasiaatvej 7B · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 79 59

www.autolak-experten.dk · info@autolak-experten.dk

Vi løser en lang række forskellige 
opgaver - altid til din tilfredshed

 
✹ Personbiler  ✹  Motorcykler
✹ Varevogne ✹  Køkkenlåger

Giv os en opgave - vi løser den…
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Forbered huset på vinter

»Vi laver gerne et eftersyn på 
vinduer, døre og tag. Sammen 
med efterisolering er det her, 
husejerne får mest ud af at reno-
vere og modernisere deres bolig«, 
forklarer tømrermester Helge 
Clausen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.
Med udskiftning af utætte og 
nedslidte vinduer og døre, even-
tuelt tag, samt efterisolering 
kombinerer husejerne dermed 
det praktiske med det komfor-
table. 

Boligen bliver mere værd, inde-
klimaet forbedres og en lavere 
varmeregning er med til at betale 
investeringen.
Helge Clausens Tømrer og Sned-
kers faguddannede og erfarne 
håndværkere udfører alle klas-

siske tømrer- og snedkeropgaver 
samt renovering, glas, termoru-
der, montering af nyt køkken, 
bad samt udfører totalbyg.
Firmaet fokuserer på høj hånd-
værksmæssig kvalitet til kon-
kurrencedygtig pris – leveret 

Helge Clausens Tømrer & Snedker · Stoensevej 5 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 55 11 47 / 20 76 83 68
www.clausen-snedker.dk · clausen5@mail.dk

Helge Clausens Tømrer 
og Snedker rykker ud 
og tjekker huset, inden 
kraftige efterårsstorme 
og regnvejr – og efterføl-
gende vintervejr - gør det 
til en kold og våd fornø-
jelse at være husejer

efter aftalte betingelser. Firmaet 
oplever positiv vækst og har der-
for udvidet sit lager med ekstra 
400 kvm. før sommerferien i år.

VVS-Eksperten 
har åbnet i Svendborg
ny stor butik på 700 kvm. 
er klar med råd, vejled-
ning og salg af alterna-
tive energikilder. 

Sydfynboerne er meget opmærk-
somme på alternative energikil-
der som solcelleanlæg og pillefyr. 
Hænderne er rigtigt skruet på 
fynboerne. Det ved man hos 
VVS-Eksperten. For at komme 
tættere på Svendborgenserne og 
de øvrige sydfynske borgere har 
VVS-Eksperten derfor netop åb-
net butik i Svendborg.
Den ligger på Odensevej 102, så 
nu er der kortere vej for gør-det-
selv’erne. VVS-ekspertens an-
den butik på Fyn ligger nemlig 
i Odense. ”Da vi åbnede, var der 
mange kunder, der sagde, at de 

var glade for, at vi var kommet til 
Svendborg. Så behøvede de ikke 
køre til Odense”, fortæller afde-
lingsleder Henrik Nielsen.
Sammen med sin kollega, Søren 
Landmose, er han kommet godt 
fra start.
”Vi er blevet rigtig godt modta-
get. Her er gode tilkørselsfor-
hold. Vi bor i nyrenoverede loka-
ler, og vi ligger centralt”.

Den nye butik på Odensevej 102 
er blevet til på noget nær rekord-
tid. Det er bare fire måneder si-
den, at man fik ideen til at etab-
lere sig i Svendborg.
”Vi er opmærksomme på, at der 
på Sydfyn er mange, der interes-
serer sig for alternative energi-
kilder og kan gøre det selv. Dem 
vil vi gerne servicere”, fortæller 
Henrik Nielsen.

vvS-Eksperten · odensevej 102 · 5700 Svendborg · Telefon: 63 11 03 03
E-mail: svbo@vvs-eksperten · Web: www.vvs-eksperten.dk

Fokusområder

VVS-Ekspertens fokusområder i 
Svendborg er solcelleanlæg, pil-
lefyr, trækedler, solfangere og 
varmepumper.
I butikken, der er på ca. 700 
kvm., kører et pillefyr, så man 
kan se det i drift. De mange an-
dre alternative energi-tilbud kan 
man også studere nærmere i åb-
ningstiden.
VVS-Eksperten Svendborg har 
åbent hverdage fra kl. 9 til kl. 17 
samt lørdage fra kl. 9 til 13.
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Stiholt og J. Dyhr 
i nyt samarbejde

program indenfor renovations-
kasser, lige fra baglæssere og 
sidelæssere til frontlæssere og 
aggregater med op til fire kamre.
Mens østrigske Palfinger er ver-
dens største producent af lastbil-
monterede kraner. 
»Nu skal vi øge vores aktiviteter 
her i Nørre Aaby og det vestfyn-
ske, også via vores nye samarbej-
de med J. Dyhr«, fortsætter afde-
lingsleder Bjarne Bruun Jensen, 
Stiholt Hydraulic.
På firmaets store serviceværk-
sted med otte reparationspladser 
udføres opbygninger på reno-
vations-, lift- og kranbiler samt 
tilhørende service og eftersyn 
på alle typer lastbilpåbygninger, 
påhængsvogne og trailere.
Stiholt Hydraulic har hovedkon-
tor i Sæby med filialer i Aalborg, 
Hjørring, København og Nørre 
Aaby. 

Stiholt Hydraulic i nørre 
Aaby udlejer nu udstil-
lingsplads og salgskontor 
til J. Dyhr A/S, der frem-
over servicerer kunder til 
brugte lastbiler, KUBoTA 
traktorer og havepark-
maskiner, DooSAn gra-
vemaskiner m.v. tæt på 
vestfyns motorvej E20

Stiholt Hydraulic er eneimportør 
samt salgs- og serviceværksted 
for finske NTM’s renovationsan-
læg og forhandler og servicerer 
de østrigske Palfinger-produk-
ter. Nu gearer værkstedet også 

op til reparation af større have-, 
park- og landbrugsmaskiner.
I forvejen råder firmaet over 
fuldt udstyrede servicebiler, der 
hurtigt, fleksibelt og kompetent 
hjælper kunderne videre over 
hele Danmark.

Hurtigt og effektiv service

»Vores fornemste opgave er til 
enhver tid at kunne opfylde kun-
ders ønsker og behov indenfor 
salg og servicering af tunge kø-
retøjer – hurtigt og effektivt«, 
forklarer afdelingsleder Bjarne 
Bruun Jensen.
Stiholt Hydraulic forhandler 
NTM’s omfattende produkt-

Stiholt Hydraulic · Fabriksvej 11 · 5580 nørre Aaby · Tlf. 64 42 14 75 · www.stiholthydraulic.dk

Afd.leder Bjarne Bruun Jensen, Stiholt Hydraulic, og direktør Flemming
Østergaard, J. Dyhr.

AutoMester    – - tre års garanti 
på reservedele

rigtigt godt tilbud til alle bilejere 
- nemlig AutoMester ServiceSik-
ring, 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.
Foruden en velkørende bil er der 
også mulighed for at vinde et rej-
segavekort på 5000 kr., når bili-
sterne kører ind til AutoMester i 
Rudkøbing.

Per Theodorsen, inde-
haver af AutoMester 
Rudkøbing, leverer stærk 
service til erhvervs- og 
privatbilister – også i 
hybridbiler

De seneste fire år har bilisternes 
trygge pitstop ligget på Mjølby-
vej 6 i Rudkøbing, hvor indeha-
veren og hans dygtige personale, 
fire svende og en lærling, råder 
over alt relevant og moderne te-
studstyr til service og reparation 
af kunderne biler. Stærk service 
der nu understreges af tre års 
garanti på reservedele.
Nu er hybridbilerne også vel-
komne, da værkstedets perso-
nale netop har været på kursus 
vedrørende disse modeller.

Hos AutoMester Pers Auto Rud-
købing, Pers Auto, er der også 
køb og salg af nyere brugte bi-
ler samt salg af dæk og fælge til 
stærke priser.

Egen autoelektriker
Per Theodorsen har drevet værk-
stedet 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 glas-
reparation og skader på karos-
seri, udmåling af styretøj og 
elektriske fejl. Faktisk har vi 
ansat vores egen autoelektriker. 
Derfor finder vi løsningen i langt 
de fleste tilfælde, fortsætter 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 perso-
nalet også i AutoMester ś obliga-
toriske uddannelse. Det betyder, 
at værkstedet altid har den ny-
este viden.

Servicegaranti
Et nyt EU-direktiv sikrer kun-
derne samme service og garanti 
på deres fabriksnye bil, selvom 
kunderne får bilen serviceret på 
et AutoMester værksted i garan-
tiperioden.
Derfor tilbyder AutoMester et 

AutoMester Pers Auto · Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing · Telefon 62 51 55 56 · www.persauto.dk · persauto@persauto.dk
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Sydfynske råstoffer 
pirrer smagsløgene

man, hvad man savner, og hvad 
man er. H. C. Andersen sagde 
”At rejse er at leve”. Når man 
rejser, opdager man noget om 
sig selv og sit land. Jeg er stolt 
over at være dansker og Svend-
borgenser. I Frankrig boede jeg 
500 km fra havet, så jeg kom til 
at savne havet. Det har jeg igen, 
og jeg er glad for mit arbejde og 
udfordringen med at lave æn-
dringer til det bedre”.

Sydfynsk stjernekok med 
sans for det kulinariske 
for alle sanser ny chefkok 
på Hotel Christiansminde, 
Svendborg.

”Sydfyn har noget, ingen andre 
i hele verden har. Sydfyn har et 
hav af ildsjæle og en masse små 
producenter af fantastiske råva-
rer indenfor en geografisk lille 
radius. Det skal vi benytte os af. 
Vi skal bruge de gode, sydfynske 
råvarer uanset hvilket niveau, vi 
laver mad på”.
Sådan lyder opskriften på det 
produkt, som Hotel Christians-
mindes nye chefkok, Anders 
Granhøj, har på sin professio-
nelle spiseseddel få måneder ef-
ter, at han er startet i hotellets 
køkkenregioner.
40-årige Anders Granhøj er født 
og opvokset i Svendborg. Han 
har været ude af prøve franske 
råvarer, opskrifter og nationale 
leveregler af i seks år. Det fik 
gæsterne på det anerkendte Ho-
tel de Crillon på Place de la Con-

corde i Paris bl.a. at smage. Nu 
er Svendborgenseren tilbage i sit 
barndomsland.  
I barndomslandet Sydfyn med 
hjerte i Svendborg har han bl.a. 
svunget sleve og brugt køkken-
knive som køkkenchef på Valde-
mar Slot og haft egen restaurant 
nr. 13 Torvet i Svendborg.
”Gode råvarer er en gave, som vi 
sydfynboere godt må være stolte 
af. Den geografiske og nationale 
stolthed skal vi huske mere”.  
I køkkenet er Anders Granhøj 
chefkok for et par håndfulde 
faste medarbejdere. Afhængigt 
at arrangementernes størrelser 
svinger medarbejderstaben vold-
somt.
Uanset antallet af kuverter by-
der spisekortet på smagfulde op-
levelser til alle sanser.
”Når man kommer ud opdager 

Hotel Christiansminde · Christiansmindevej 16 · 5700 Svendborg · Tlf. 62219000 
www.christiansminde.dk · E-mail: booking@christiansminde.dk

www.fomo.dk

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

- Her tegnes familiens bedste
forsikringer til Sydfynske priser
Vi er med, hvor det foregår

Det betaler sig at blive medlem

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

www.fomo.dk

Du kan også blive en del af
sammenholdet og fællesskabet

i FOMO
Kontakt os - så kigger vi på dine forsikringer

og sammen finder vi ud af, hvad du har brug for.
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  Skilte skaber salg, 
       vi skaber skilte…

ca reklame
Tlf/fax. 62 51 11 54  •  Mobil 40 40 60 16

c.a@mail.tele.dk

▲  Kloakarbejde

▲  Forhandling af minirenseanlæg

▲  TV-inspektion

▲  Alm. gravearbejde

▲  Belægningsarbejde

Vårøvej 41 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 2164 9368

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
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virksomheden, der netop 
har fået ny hjemmeside, 
løser en bred vifte af op-
gaver, og som noget nyt 
kan maskinværkstedet nu 
tilbyde fræse- og grave-
ringsarbejde i aluminium, 
pvc og andre »bløde« 
materialer

”Spodsbjerg Maskinværksted 
betjener en bredt funderet kun-
dekreds. Kompetencemæssigt 
spænder firmaet fra forefaldende 
smedearbejde - svejse- og kon-
struktionsopgaver i aluminium, 
rustfrit stål og almindeligt jern 
til maritime service, reparati-
ons og vedligeholdelsesopgaver 
– blandt andet i forbindelse med 

værftsophold”, fortæller indeha-
ver Mikael Jensen. ”Dertil kom-
mer fremstilling og levering af 
hydraulikslanger og ditto fittings, 
som genererer stor aktivitet i fir-
maet. Virksomheden løser både 
enkeltopgaver og udfører under-
leverandørarbejde. I kraft af en 
nyerhvervet CNC- styret fræse-
maskine tilbyder vi nu løsning 

af en lang række specialiserede 
opgaver – herunder gravering og 
fræsning til skiltevirksomheder. 
Opgaverne løses på eget værksted 
eller ude hos kunden. Interessere-
de er velkomne til at besøge vores 
nye hjemmeside og kontakte os for 
mere info.”

Spodsbjerg Maskinværksted  · v. Mikael Jensen · Spodsbjergvej 239 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 20 21 21 39
E-mail: spodsbjergmaskin@mail.dk · Web: www.spodsbjergmaskin.dk

Navneskiltudfræset i aluminium

Stempel til 8-cylindret maskine på 1250Kw

Havelågemalet ogmonteret

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.

Udvikling Fyn Svendborg er din indgang til kommunen,  
når det drejer sig om erhvervsrelaterede henvendelser.

Udvikling Fyn Svendborg · Virksomhedsservice
Centrumpladsen 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 75 94 86

Mail: askri@udviklingfyn.dk · www.udviklingfyn.dk
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tættere på

Tal bolig med en bank der forstår dig
Spar Nord Svendborg mærker foråret og vil gerne hjælpe boligsalget i gang.
Derfor lancerer vi skarpe priser på boligfinansering.

- Ejerskiftelån 4,95%
Vi lover dig svar indenfor 24 timer fra vi
modtager materialet på familiens økonomi.

På gensyn i Spar Nord Svendborg
Sankt Nicolai Gade 1, Svendborg
telefon 63 10 15 30

Hovedstol: 250.000 kr. Stift.omk.: 9.150 kr.
Løbetid: 20 år ÅOP 5,51%
Hovedstol: 250.000 kr.  Stift.omk.: 7.150 kr.
Løbetid: 20 år ÅOP 5,40%

Tager spring midt i livet
af Korsgade og Gerritsgade og få 
taget billedet. Det sparer tid og 
er meget nemmere.
Det store atelier på førstesalen 
skal også bruges meget mere:
- Det er fantastisk at fotografere 
børn. Vi har en utrolig hurtig 
digitaludvikling, men heldigvis 
oplever vi, at flere og flere vil 
have lavet papirbilleder. Enten i 
atelieret eller af fotos, de har ta-
get med f.eks. deres mobiltelefon. 
Fordi livet ikke kan gøres om.

Jari Bek Petersen, ny be-
styrer i PhotoCare Svend-
borg, forhandler digitale 
nyheder og fortsætter 
med de gode billeder.

”Fordi livet ikke kan tages om”. 
Sådan lyder sloganet i PhotoCa-
re-kæden. Derfor har den man-
geårige medarbejder, 34-årige 
Jari Bek Petersen taget springet, 
nu hvor der var en lejlighed.
Siden 1. september har han væ-
ret butiksbestyrer, men trods 
den nye titel, er det en gammel 
kending, der nu er daglig leder.
Jari har nemlig været ansat i 
PhotoCare i 15 år. I knap halv-
delen af sit liv har han derfor gi-
vet gode råd til det gode billede, 
det nyeste kamera og den bedste 
kikkert:
- Da chancen kom, tænkte jeg, at 
det var nu, jeg skulle videre, si-
ger den 34-årige familiefar til tre 
på fire, seks og 10 år.
PhotoCare Svendborgs tidligere 
leder valgte at sælge butikken til 
en køber, der har en tilsvarende 
forretning i Kalundborg. Det gav 
plads til den nye butiksbestyrer:
- Så jeg er ikke ejer. Jeg sætter 
ikke noget på spil, men har mas-

ser af udfordringer. Bl.a. bliver 
jeg forhandler af Panasonic-
fjernsyn, I-pads og tablets, siger 
Jari Petersen.
Han er født og vokset op på Syd-
fyn, så han ved, at det er den per-
sonlige betjening, der tæller. 
Jari Petersen overvejer at slå sig 
op indenfor skolefotografering - 
på den mobile måde. Han vil køre 
ud på skolerne, knipse, og er nog-
le syge eller fraværende, kan de 
komme ind i butikken på hjørnet 

PhotoCare Svendborg · v. Jari Bek Petersen · Korsgade 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 55 01
www.photocare.dk · svendborg@photocare.dk



Château FombraugeBernard MagrezBroholm Slot

arrangementet finder sted på:
Broholm slot • Broholmsvej 32 • 5884 Gudme

tilmelding og betaling via:

vinspecialisten svendborg • Korsgade 7 • 5700 svendborg
www.vinspecialisten.dk-svendborg

På www.hjhansen-vin.dk under events

Broholm Slot og Vinspecialisten Svendborg
har fornøjelsen at invitere til

WineMakers Dinner
En aften med høj gastronomi og lækre vine fra Bernard Magrez

4-retters vildtmiddag med tilhørende vinmenu 

Vinene er  fra Bordeaux-producenten Bernard Magrez,
og bliver kommenteret af utrolig charmerende 

Gilles Maligne (Europæisk Salgsdirektør hos Bernard Magrez)
 

Broholm Slot er forpagtet af Anne Bille-Brahe, som tidligere har drevet 
det fantastiske Stensgaard Herregaardspension,

Broholm Slot drives ligeledes som restaurant og slotshotel.
 

I forbindelse med arrangementet tilbyder Broholm Slot 
25% rabat på en overnatning.

Overnatning kan bestilles direkte på Broholm Slot
Tlf. 62 25 10 55

 
Læs mere om slotte på

 www.broholm.dk

torsDag Den 25. oktober 2012 kl. 18.30

Pris pr. person for denne udsøgte aften:
kUn 850,-

Sélectionpris pr. person  750,-

www.vinspecialisten.dk

Det er med stor glæde at vi denne aften kan byde velkommen til 
Gilles maligne fra Bernard magrez. Gilles vil kommentere 
de vine, der serveres under middagen. 

Bernard Magrez
Som alle ved, har Bordeaux gennem de seneste år været i en salgsmæssig 
krise. Den nye generation kender ikke forskel på Margaux og Saint-Julien. 
Det behøver de heller ikke, - de skal bare huske på navnet magrez!
Bernard Magrez er blevet rig på at sælge spiritus og har i dag solgt firmaet 
William Pitters og brugt pengene på ikke mindre end 32 vinslotte i bl.a. 
Côtes de Blaye, Haut-Médoc, Saint-Émilion og Sydfrankrig. Deriblandt det 
tidligere danskejede Château Fombrauge og 4. cru Classé slottet La Tour 
Carnet.
Ud fra filosofien om, at Bordeaux i dag har to muligheder - priserne ned eller 
kvaliteten op - har Bernard Magrez valgt det sidste. Og han har vist, at der 
kan laves supervin i alle appellationer. 
Magrez’ mange vine har hver især deres egen elegante og personlige stil 
med masser af terroir og lag på lag af smags- og duftnuancer – ikke noget 
at sige til, at mange andre slotsejere ser misundeligt til og har svært ved at 
tage kampen op mod denne sværvægter! 
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Eneforhandler 
soler sig i hårdt arbejde

Skerningevej 2 · ollerup · 5762 v. Skerninge · Tlf. 20 74 41 25 / 62 221 221 · www.ollerupel.dk · info@ollerupel.dk

ollerup El er Fyns eneste 
forhandler af ny genera-
tion solcelleanlæg. To års 
jubilæum fejret med ny 
adresse og ny medarbej-
der

Solen bager ned på daglig leder, 
autoriseret el-installatør Mi-
chael Jenker, Ollerup El. Han 
har grund til at smile om kap 
med solen. Siden forårets infor-
mationsmøder om solcelleanlæg, 
har han nemlig haft så travlt 
med at installere dem, at det har 
været nødvendigt at ansætte en 
kontormedarbejder.
Michael Jenker er certificeret af 
Teknologisk Institut som KSO-
installatør. Det certifikat har 
hjulpet ham til at blive A-for-
handler af den nye generation af 
solcelleanlæg. 
”Det hedder BIPV-anlæg og 
betyder bygnings-integreret-
photo-voltarisk anlæg. Det er en 
kombination af solcelleanlæg og 
solfangere, og jeg kalder det for 
energianlæg”.
Michael Jenker er eneforhand-

ler af bipv-anlæg på Fyn. I hele 
Danmark findes i dag kun tre-
fire stykker.
Hvorfor dog investere fra 
200.000 kr. i et BIPV-anlæg, 
når man i forvejen har oliefyr og 
strøm ? Svaret er enkelt. 
Fordi man på ca. fem år har be-
talt investeringen tilbage. 
Fordi man hvert år derefter kan 
putte 30.000 sparede kroner i 
lommen. 
Fordi man har den vedvarende 
sol som energikilde.

Almindelige solcelleanlæg
”Indtil nu har vi installeret 50 
anlæg, og inden vi skåler til nyt-
år har vi installeret så mange sol-
cellepaneler, at der er energi til at 
dække 95 husstandes el forbrug 
årligt”.
Ollerup El har travlt. ”Det er 
sjovt, men vi sidder heller ikke 
på vores hænder. Nogle gange er 
vi oven i købet forud for vores tid. 
Det betyder, Ollerup El ved, hvad 
der sker på verdensmarkedet 
omkring solceller og importerer 
selv for at undgå forsinkelser, så 
kunderne kan roligt have tillid 
til Ollerup El”.

Ollerup El har fejret to års ju-
bilæum på en ny adresse, Øster 
Skerningsvej 2 i krydset Svend-
borgvej / Ø. Skerningevej i Ol-
lerup. 
De nye lokaler lige overfor de 
gamle på Svendborgvej 24, det er 
et ønske som er gået i opfyldelse.
Firmaet fik mulighed for at leje 
sig ind i den gamle maler, Gun-
nar Pedersens lokaler. Så nu har 
Ollerup El fået god lagerplads, 
kontor og personalerum samt 
værksted i kælderen.
”Vi lejer også en garage, så de 
fire tømrere, der arbejder for os, 
i ro og fred kan pakke deres bi-
ler med solcelleskinner og andre 
store ting. Og så har vi i værk-
stedet i kælderen de mange små 
dele, der også hører med”.
De første to år havde Ollerup El 
kontor i Michael og hustruen, Ri-
tas, spisestue på Svendborgvej 24.
”Nu har vi fået spisestuen til-
bage. Vi bruger stadig forhaven 
til at demonstrere solcelleanlæg. 
Interesserede er velkomne til 
at kigge indenfor, siger Michael 
Jenker.
Og medarbejderstaben er klar 
med råd og vejledning. På godt 

to år er antallet af medarbejdere 
steget fra Michael Jenker selv til 
foreløbig fire. 
Nyeste mand er Michael Erik-
sen, der er hentet til alene for 
at styre tilbud og installation på 
BIPV-anlæg.
Elektriker Benjamin Christen-
sen og elektriker Kristian Ege-
bjerg tager sig af solcelleanlæg 
og diverse el-arbejde.
Bogholder Flemming Madsen 
sidder på kontoret og er chefen 
Michael Jenkers højre hånd.
”Vi er glade for at have travlt, for 
det er sjovt at have travlt på den 
gode måde”.
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

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

Kontakt os allerede i dag...

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

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

Eventyret fra Langeland
Forskning i planter og bær

Et andet væsentligt område for 
Hyben Vital ApS er udvikling af 
nye hybensorter. Igennem man-
ge år har botanikere og jordbrug 
forskere sammen med Hyben Vi-
tal ApS forsket i at udvikle nye 
hybensorter af typen Rosa Cani-
na L. med de bedste egenskaber 
og indholdsstoff er.

Hybenplantager
De nye sorter bliver plantet i hy-
benplantager i Danmark og Sve-
rige. Som de første i Danmark 
startede man på Langeland i 
1997 regulær plantagedrift for 
at sikre forsyninger af kvalitets-
bær. I dag er der tilplantet over 
150 Ha med hybenbuske, der bli-
ver plantet, passet og høstet med 
specialudviklede maskiner.

læste en masse om brugen af 
hyben i gamle dage og som den 
opfi ndertype han var, begyndte 
han at eksperimentere og produ-
cere hybenpulver ved at udvikle 
sin egen metode til at tørre og 
forarbejde hyben på en nænsom 
måde. Det færdige produkt kom 
han i poser og delte ud til venner 
og bekendte. Via mundtil- mund-
metoden spredte kendskabet sig 
ud over hele landet, og hvad der 
startede som en slags hobbyvirk-
somhed, udviklede sig støt og 
roligt igennem årene og i dag af-
sætter firmaet Hyben Vital ApS 
sine produkter i hele Verden. 
Nu har Farmerens søn, Torbjørn 
Hansen taget over og er direktør 
i Hyben Vital International ApS.

Produktion og færdigvarer
En ny fabrik er bygget i Tulle-
bølle men produktionen foregår 
stadig efter ”Farmerens” oprin-
delige ideer om nænsom omgang 
med råvarerne og den skån-

somme tørringsmetode. I dag er 
produktionsmetoden patenteret 
I store dele af verden. 
For Hyben Vital ApS er det vig-
tigt at kunne levere et 100 % rent 
naturprodukt, der ikke er tilsat 
kunstige C-vitaminer. 
Forbrugerne skal kunne stole på, 
at Lito® Hyben er det originale 
pulver fra Langeland.

Forskning i hybenpulver
De sidste 10-15 år har forskerne 
vist større og større interesse for 
hybens egenskaber og har ud-
ført fl ere placebo kontrollerede 
studier og videnskabelige forsøg 
med Hyben Vital ApS’ råvarer. 
Resultaterne er blevet publice-
ret i mange artikler og er blevet 
fremlagt på kongresser verden 
over. 
Samtidigt har det vist sig, at de 
positive resultater fra Hyben Vi-
tals råvarer ikke kan overføres 
til at gælde for andre hybenpro-
dukter.

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

Historien om Hyben vital 
ApS - Sådan startede det 

I starten af 80’erne begyndte 
Erik “Farmer” Hansen, Tul-
lebølle på Langeland, der netop 
var blevet pensionist, at interes-
sere sig for hyben. En bekendt 
havde spist råsyltede hyben hele 
livet med et godt resultat. Erik 
”Farmer” syntes det var spæn-
dende og besluttede sig for at 
undersøge hyben nærmere. Han 

Sundheds-

bevarende hyben
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Ring til os på tlf.: 6221 3322 
eller klik ind på svendborgsparekasse.dk 

INVESTER I ENERGIBESPARELSER 
TIL DIN BOLIG

Svendborg Sparekasse tilbyder lige nu økonomisk 
rådgivning indenfor de mange energibesparende 
foranstaltninger der fi ndes til din bolig.

Så har I at lyst til at bruge lidt energi på at høre om 
Jeres muligheder:

* Lån kan ydes til såvel køb af privat ejendom som istandsættelse f.eks. til energibesparende foranstaltninger. 
Tilbydes ud til 95% af købesum/vurdering på ejendom mod sikkerhed i form af pant i ejendommen og efter 
almindelig kreditvurdering.

Der er ved beregningen anvendt følgende standardoplysninger:
• Lånebeløb: kr. 250.000,00   • Nominel rentesats: 3,95 
• Rentetilskrivning: Kvartalsvis    • Debitorrenten: 4,01 
• ÅOP - Årlige omkostninger i procent: 4,6   • Lånets løbetid: 20 år
• Omkostninger ved etablering: kr. 11.900,00   • Månedlige ydelser: kr. 1.578,41
• Det samlede beløb, der skal tilbagebetales: kr. 378.818,40

Rentesatsen er fast 3,95% p.a. indtil den 31.12.2013, hvorefter renten vil ændres til en variabel rente tilpasset 
markedet for boliglån. 

Der er penge at spare 
– og med hjælp fra Svendborg Sparekasse 
tjener investeringen sig hurtigt hjem.

3,95%*
Lav rente fra

100060_svendborg_energi.indd   1 03-07-2012   15:27:06

Servicerer hele Danmark

Hvis gæster kører forbi Tryg-
gelev 6 syd for Humble og forel-
sker sig i en af Daniel Tornhøjs 
biler i salgsudstillingen, kan de 
få deres nye bil med hjem, når de 
ønsker det i døgnets 24 timer.
Daniel Tornhøj, fjerde generati-
on af den bilglade familie, sælger 
nemlig så mange nye biler om 
året, at SKAT trygt overlader 
ham at have nummerplader lig-
gende til de nye biler.
Det giver hurtig, effektiv og top-
professionel service, som den 
28-årige daglige leder er stolt af.
Han er nemlig den eneste auto-
forhandler på hele Langeland, 

Tornhøj Biler A/S · Tryggelev 6 · 5932 Humble · Telefon: 62 56 11 10 / 21 61 07 33 · Telefax: 62 56 11 30
E-mail: tornhojbiler@gmail.com · Web: www.tornhojbiler.dk

Tornhøj Biler A/S ved Finn 
og Daniel Tornhøj, far og 
søn i Tryggelev, sælger 
biler til hele landet, har 
serviceaftale med SKAT 
og kører for Falck

der yder denne service. Tornhøj 
Biler A/S kører også for Falck. 
De i alt syv ansatte inklusive 
Finn og Daniel, yder nemlig ser-
vice i alle døgnets 24 timer.
Og firmaet er en del af Merko-
nomen Autoteknik, der betyder 
kvalitet og efteruddannelse af 
personale. ”- Når man ser gamle 

virksomheder gå konkurs, er jeg 
stolt over, at vi overlever og ud-
vikler, og jeg tror på fremtiden. 
Vi laver også mange forsikrings-
skader.
Hans stolthed ses tydeligt i den 
store investering, de gjorde sid-
ste år. Firmaet, som Daniels 
oldefar startede i 1926, flyttede 

nemlig ind i det nye værksted, 
lige da finanskrisen var på sit 
højeste.
På de ca. 800 kvm. er der stort, 
lyst værksted, kontor, personale-
rum og omklædningsfaciliteter. 
Her møder mandskabet ind hver 
morgen:
”- Medarbejderne er meget flek-
sible og hjælper hinanden, når 
det virkelig brænder på. Vi har 
masser at lave, sælger biler til 
hele landet og reparerer for kun-
der på hele øen samt Sydfyn. Og 
medarbejderne er villige til at 
tage aftner og weekender i brug, 
når der er behov for det, hvilket 
der bliver sat stor pris på fra le-
delsens side.
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Krisen skinner på 
VVS Comfort Sydfyn

tænker ikke så meget i konkur-
rence eller konkurrenter. Vi tæn-
ker i kvalitet og er prisbevidste, 
siger Per Hybel.

De i alt 28 medarbejdere hos VVS 
Comfort Sydfyn på Tåsinge lig-
ger vandrette i denne kolde tid.
Finanskrisen eksisterer nemlig 
ikke her. Der er stor efterspørg-
sel bl.a. på solcelleanlæg: Vi 
installerer solcelleanlæg på op 
til 6000 KW pr. år, og vi har ud-

dannet personale til at sætte det 
op og vedligeholde det, fortæller 
indehaver, Per Hybel.
Solcelle-panelet, REC Peak Ener-
gi, som firmaet installerer, er lige 
blevet kåret til verdens bedste: 
Jeg er ikke i tvivl om, at fremti-
den ligger i solcelleanlæg. Hvor 

familier før havde travlt med at 
få lavet badeværelser, tænker de 
nu i energibesparende anlæg. De 
vil spare på strømmen, så vi har 
travlt med at montere og instal-
lere solcelleanlæg.
Der er altså bud efter firmaet: 
Solcelleanlæg er fremtiden. Vi 

Bregningevej 1B · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62 51 12 44 · Mobil 28 19 49 19
www.vvscomfortsydfyn.dk · ph@vvscomfortsydfyn.dk

 

verdens førende solcelleanlæg venter på dig – 28 medarbejdere ligger vandret 
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Energisk tre-kant samarbejde
De tre virksomheder, 
ElTeam Fyn A/S, vvS Com-
fort Sydfyn og solcellean-
læg-eksperten MHH Solar 
Danmark ApS, indleder 
samarbejde i solens tegn

Fynboerne tænker i vedvarende 
energi som solceller. På et halvt 
år har VVS Comfort Sydfyn in-
stalleret 30 solcelleanlæg på fyn-
ske tage. Det fynske marked for 
solcelle-anlæg nærmest eksplo-
derer. 
Derfor er de tre firmaer, ElTeam 
Fyn A/S, VVS Comfort Sydfyn og 
solcelleanlæg-eksperten, MHH 
Solar Danmark ApS, gået i tæt 
samarbejde. I over 20 år har det 
tyskfødte firma, MHH Solar, 
skaffet sig viden og erfaring i 
solceller og anlæg. Den viden og 
ekspertise læner ElTeam Fyn 
A/S og VVS Comfort Sydfyn sig 
nu op ad.
MHH Solar Danmark ApS’ ad-
ministrerende direktør, Henrik 
Borreby, har ekspertisen og er-
faringen. De to håndværker-fir-
maer installerer og monterer og 
sørger for, at de nødvendige tilla-
delser kommer på plads.
Det er en god trekant. Samar-
bejdet startede i dette forår. Da 
havde Henrik Borreby fået over-
bevist moderselskabet i Tyskland 
om, at det var vigtigt at få et dat-
terselskab i Danmark. Også. 
Det tyske firma har i over 20 år 
haft førertrøjen på og været pio-
nerer indenfor solceller. 
Henrik Borreby møder derfor 
ind i Forskerparken på havne-
kanten i Svendborg sammen 
med – foreløbig – en salgsmedar-
bejder og en teknisk supporter.  
 
Men fordi flere og flere fynboer 
vil installere solcelleanlæg, får 
en kontormedarbejder job i nær 
fremtid for at klare efterspørgs-
len.

VVS Comfort Sydfyns Per Hybel 
og kolleger var så småt i gang 
med at installere solcelle-anlæg 
i foråret, da han mødte Henrik 
Borreby:
”Vi snakkede sammen og blev 
enige om, at vi kunne bruge hin-
anden. Når jeg ikke kan svare på 
kundernes spørgsmål, så sender 
jeg dem videre til Henrik. Han 
Kan. Jeg er meget tryg ved vores 
samarbejde. Vi føler, at sikkerhe-
den er stor. Hvis vi først skulle til 
at have den erfaring, MHH Solar 
har, så ville løbet være kørt, siger 
Per Hybel.
Serviceleder, John Petersen, El-
Team Fyn A/S, havde en elek-
triker gående på Tåsinge. Der 
opererer Per Hybels firma bl.a. 
Så det var oplagt at gå med i tre-
kanten.
”Jeg synes, vi er kommet 
godt i gang med samarbej-
det. Vi hjælper hinanden, 
siger John Petersen.
Kvaliteten er i højsæ-
det. Som Henrik 
Borreby slår fast:
”Vi går ikke på 
kompromis med 
kvaliteten. I 
mo d s ætn i n g 
til andre le-
verandører af 
solcelle-anlæg 
har vi vores 
eget monta-
ge-system og 
software til at 
beregne monta-
ge-systemet. Det 
giver kunderne den 
rigtige vare, leveret på 
den rigtige måde uden 
fejl. 
Det danske marked nær-
mest bugner af gør-det-
selv-anlæg. De tre advarer 
dog mod at falde for fristel-
sen og købe dem.
Der går nærmest sport i at 
få et solcelle-anlæg til den 
billigste penge. Gå udenom 
discountløsninger. Der er pro-

duktgaranti på 25 år, men kun-
den risikerer, at der ikke er no-
gen producent, der kan stilles til 
ansvar, hvis der er fejl i anlægget.
”Vi har den største erfaring på 
markedet i dag. Vores råd til 
kunderne er derfor, at de skal gå 
efter den kvalitet og viden, vi kan 
levere, siger Henrik Borreby.

Abildvej 5 E • 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 28 00 • Serviceleder John Petersen

www.elteamfyn.dk • jop@elteamfyn.dk

Spodsbjergvej 137 • 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44 / 28 19 49 19 • Per Hybel

www.vvscomfortsydfyn.dk
lk@vvscomfortsydfyn.dk

Forskerparken • Kullinggade 31 E
5700 Svendborg • Tlf. 62 21 10 00

Administrerende direktør Henrik Borreby
www.mhh-solar.dk

henrik.borreby@mhh-solar.dk
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Naturgas Fyn Holding A/S
Ørbækvej 260  |  5220 Odense SØ  |  Tlf. 6315 6415

www.naturgasfyn.dk  |  info@ngf.dk

Frem til 15. marts næste år frister Bagenkop Kro med 
et lækkert og velsmagende ophold og overnatning i 
dobbeltværelse til blot 998 kr. for to personer.

Fristende tilbud hos bagenkop Kro

Bagenkop Kro · Østergade 15 · 5935 Bagenkop · Tlf. 62 56 13 04 · www.bagenkopkro.dk · bagenkopkro@gmail.com

Med i prisen hører kaffe og kage 
ved ankomst, en lækker to-ret-
ters menu med øl, vin og vand 
til middagen samt morgenmad 
næste dag. Ønskes overnatning 
fra lørdag til søndag tillægges 
200 kr.
Ekstra overnatning i dobbeltvæ-
relse, inklusiv morgenmad, ko-

ster blot 598 kr. for to personer.
Bagenkop Kro ligger idyllisk 
og tæt på marina, havnemiljø, 
naturpark og golfbane, den per-
fekte ramme for en tiltrængt 
pause fra hverdagen med tid til 
hinanden – også på golfbanen, 
midt i den flotte sydlangelandske 
natur.

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

Kristian Viulm
Entreprenørforretning
Mosevænget 17 - Kulepile
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 46 20
Mobil 23 26 46 20

Alt entreprenør-,
udgravnings- og 
nedbrydnings- 
arbejde udføres

KrisTiAn Viulm
enTreprenørforreTning
Aut. kloakmester
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DANSK PRODUCERET

PILLEFYR
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AalborgAalborg

HjørringHjørring

ThistedThisted

HolstebroHolstebro

GrindstedGrindsted
VidebækVidebæk

RandersRandersViborgViborg

AarhusAarhus

HedenstedHedensted

KoldingKolding

RødekroRødekro
SønderborgSønderborg

SvendborgSvendborg
OdenseOdense

RoskildeRoskilde
HolbækHolbæk

KøgeKøge

RødovreRødovre

AakirkebyAakirkeby
NæstvedNæstved

NykøbingNykøbing
FalsterFalster

EsbjergEsbjerg

23 butikker fordelt 
over hele Danmark

BioMax fås med 16 eller 30 kW ydelse
► Effektiv og billig i drift - virkningsgrad på hhv. 89% og 93%
► Nem at betjene - med digital 100 trins modulerende styring. 
► Let at montere - strømdelen kræver blot 230 V stikkontakt.
► Dansk produceret med pladsbesparende design.

BioMax fås også inkl. træpillebeholder
Varenr. Ydelse Beholder Pris
303005132 16 kW 245 liter 20.698,-
303005142 16 kW 450 liter 20.795,-
303005122 16 kW Square 350 liter 20.995,-
303005134 30 kW 245 liter 24.998,-
303005144 30 kW 450 liter 25.995,-
303005124 30 kW Square 350 liter 26.348,-

16 kW
BioMax træpillefyr

18.295,-Varenr. 303005150 

Ekskl. træpillebeholder.

Få bedre råd til miljørigtig varme 
af VVS-fagfolkene i vores butikker
eller på www.vvs-eksperten.dk

Få bedre råd nu

7589 0303
salg@vvs-eksperten.dk
 Husk at du kan få 

håndværkerfradrag på montage 
og installation, hvis det udføres 

inden 31. december 2012

HUSK 
håndværkerfradraget

Telefon: 75 89 03 03 . Mail: salg@vvs-eksperten.dk

GODKENDT
EN303-5
Klasse 3

AA
Energi  Miljø
Teknologisk Institut

CO2 neutral

CO2 neutral



32

bøgild Tømrerfirma

udvalg af STM-produkter i vo-
res showroom på Glarmestervej. 
Den nye STM-udstilling ligger i 
forlængelse af Bøgilds afdeling 
for gardiner og solafskærmning. 
På den måde kan vores kunder 
kombinere tingene og få indblik 
i de nyeste trends og tendenser 
indenfor energirigtige vinduer 
samtidigt med, at de finder 
matchende gardiner og solaf-
skærmning. Bøgilds showroom 
har åbent efter aftale, og alle 
interesserede er velkomne. Husk 
at ringe på forhånd og booke en 
tid”, slutter Morten Bøgild.     

Det dynamiske tømrerfir-
ma, der udover indehaver 
Morten Bøgild beskæfti-
ger en svend, er nu for-
handler af danskproduce-
rede kvalitetsvinduer fra 
den kendte langelandske 
producent STM

”Der er godt gang i Bøgild Tøm-
rerfirma”, smiler tømrermester 
Morten Bøgild. ”Dels vender vo-
res faste kunder gang på gang 
tilbage, og dels anbefaler de os 
flittigt via mund-til-øre-meto-
den, og det er jo den bedste form 
for reklame, man kan tænke sig. 
Bøgild Tømrerfirma arbejder 
allround og har alle til faget hø-
rende opgaver på repertoiret. Vi 
spænder lige fra nybyg til reno-
verings og ombygningsprojekter 

af enhver art og størrelse. Intet 
er for småt, og kun lidt er for 
stort. Bøgild Tømrerfirma løser 
et stigende antal større opgaver. 
Parallelt hermed er firmaet som 
noget nyt blevet ”hustømrer” i 
to lokale andelsboligforeninger. 
Blandt vores igangværende pro-
jekter er renovering af førstesa-
len på en villa her i Svendborg og 
samlet udskiftning af vinduer og 
døre i en række villaer og etage-
ejendomme.”    

Fokus på STM-produkter
”Netop nu har vi aktivitetsmæs-
sigt fokus på energi- og miljø-
rigtige døre og vinduer, idet vi 
er kommet rigtigt godt i gang 
med salget af de markedsførende 
STM-produkter. Et nyt initia-
tiv i den forbindelse er, at vores 
kunder nu har mulighed for at 
se nærmere på et repræsentativt 

Bøgild ApS - Bøgild Solafskærmning - Bøgild Tømrerfirma v. Morten Bøgild: 22 91 30 44 - Bøgild Boligudlejning
glarmestervej 14 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62 21 30 45 - E-mail: boegild@c.dk - Web: www.bøgildaps.dk

Bøgild Solafskærmning: mandag – fredag kl. 7.30 – 18, ekspedition efter aftale
Bøgild Solafskærmning, Ringe Minicenter, Algade 62, 5750 Ringe - Ekspedition efter aftale

Vagn Erik Sørensen

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

Taxi-, handicap- og selskabskørsel udføres!
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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

Helletoftevej 1 • 5953 Tranekær • Tlf. 26 27 22 32
www.zik-zak.dk • aase@zik-zak.dk

OmbetrækNiNg Nye HyNder

Velkommen til øhavets leverandør af hynder til 
møbler, både, campingvogne og meget mere

ZiK-ZAK er det sydfynske Øhavs leverandør af specialsyede 
løsninger til båden, boligen og campingvognen. ZiK-ZAK 
syer, ombetrækker og reparerer bådhynder, hynder, gardiner, 
telte, designmøbler og meget mere.

Kontakt ZiK-ZaK for et uforpligtende tilbud, 
når kvaliteten skal være helt i top!

Møllemand VVS
nuftige priser. I dagligdagen be-
stræber vi os på altid at overhol-
de indgåede aftaler og levere et 
stykke arbejde, der indfrier kun-
dens forventninger. Interessere-
de er velkomne til at kontakte os 
for yderligere information og få et 
uforbindende tilbud”, slutter Per 
Møllemand.” 

Det lokale langelandske 
vvs-firma, der grundlag-
des i 2009, løser alle typer 
opgaver indenfor faget 
og servicerer en bred 
kreds af langelandske 
virksomheds- og privat-
kunder  

”Renovering af varmeanlæg og 
badeværelser skaber stor aktivi-
tet i firmaet”, fortæller Per Møl-
lemand. ”Dertil kommer løsning 
af en lang række små og store 
service og reparationsopgaver 
af enhver art Udover mig selv 
arbejder min far Poul Arne i fir-

maet som arbejdsmand. Vi løser 
alle opgavetyper indenfor faget. 
Firmaets meget overskuelige 
størrelse giver sammenhæng i 
arbejdsprocesserne. Kunderne 
kommunikerer med mester selv - 
lige fra den indledende kontakt- 
og rådgivningsfase til arbejdets 
praktiske udførelse, og det er no-
get, de sætter pris på. Firmaet er 
stærkt forankret i lokalmiljøet, 
og det betyder, at vi kender kun-
derne, og de kender os.” 

Direkte kundekontakt, god 
service og fornuftige priser
”Her og nu har vi travlt med 
energirigtige vvs-løsninger. I 
denne boldgade spænder opga-
verne lige fra udskiftning af 
kedler til service på oliefyr og 
fjernvarme. I takt med brænd-
stofprisernes konstante stigning 
og den energibesparende, grønne 
teknologis succes vælger mange 
at få nyt fyr – det gælder både 

olie og pillefyr. Implementering 
af moderne pillefyr hos privat-
kunder er kilde til stor travlhed 
i firmaet. Parallelt hermed ud-
skiftes en stor mængde uøkono-
miske oliekedler af ældre model 
til moderne varmepumpeanlæg. 
Møllemand VVS står for direkte 
kundekontakt, god service og for-

Møllemand ApS · Løkkebyvej 63 · 5953 Tranekær · Tlf.: 29 43 83 03
E-mail: per@moellemand.dk · Web: www.moellemand.dk
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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

Stensikkert håndværk 
der holder i årtier

Rasmussen, fra Svendborg er 
første, så Thomas har nærmest 
fået håndværket ind med moder-
mælken.
Han er selv svendborgenser og 
kom for 22 år siden i lære som 
murer. Han valgte at blive selv-
stændig i 1999. Siden 2006 har 
firmaet haft adresse i Vejstrup.
Thomas Rasmussen går ikke på 
kompromis med kvaliteten. Han 
holder fast i de stolte murerme-
ster-traditioner men er samtidig 
åben for udviklingen i faget og i 
materialer.
”- Mit indtryk er, at kunderne er 
lidt mere positive nu, men hånd-
værkerfradraget sætter også 
gang i udviklingen.

Murermester Thomas 
Rasmussen, vejstrup, 
har ordrebogen fuld og 
udvider staben af medar-
bejdere. 

Det kvalitetsarbejde, som mu-
rermester Thomas Rasmussen, 
laver, er stensikkert håndværk, 
der holder i årtier.
Det gode håndarbejde er der så 
stor efterspørgsel på, så Thomas 
Rasmussen overvejer at ansætte 
endnu en svend og også en lær-
ling i firmaet. I dag har han tre 
svende ansat.
”- Vi har ordrebogen fuld og har 
bl.a. totalrenoveringen af Ne-
dergaard Gods ved Tranekær på 
Langeland.    Vi skal også i gang 
med at renovere Brændeskovga-
ard her i efteråret. Badeværel-
ser, betontrapper, ombygning 
af huse, mindre reparationer og 
tilbygninger er blandt de opga-
ver, firmaet kører ud til. Men nye 
huse, samt totalløsninger klarer 
vi også.
Er der specielle ønsker fra kun-

derne, har vi nogle gode samar-
bejdspartnere at trække på.
”- Vi har et fast team, der funge-
rer godt. Vi er seriøse, leverer til 
aftalt tid og pris.
”- Vores kunder i Svendborg og 
omegn er med på moden. De tør 
godt vælge blandt de nye spæn-
dende materialer og løsninger.
Den 37-årige murermester er 2. 
generation. Hans far, Tommy 

Murermester Thomas Rasmussen · Lundevej 17 · 5882 vejstrup · Telefon: 62 21 93 21 / 20 73 33 13
Web : www.murermesterfyn.dk · E-mail: tr@tr-group.dk
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Fuhrs gulvmontering

vejrs udfordringer. Fuhrs Gulv-
montering opererer med gratis 
opmåling og produktfremvis-
ning. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os og få 
mere at vide om firmaets spæn-
dende tilbud og aktiviteter”, slut-
ter Kenneth Fuhr Sønderskov. 

Det dynamiske gulvfirma, 
der grundlagdes i 2010, 
slog den 1. april i år dø-
rene op for en butik med 
udstilling på hovedgaden 
i Humble. Dagsaktuelle 
tilbud fremgår af forret-
ningens nye Facebook-
side, der lanceredes den 
27. april 

”Fuhrs Gulvmontering leverer 
professionelt arbejde, kvali-
tetsvarer og positive kundeop-
levelser”, fortæller indehaver 
Kenneth Fuhr Sønderskov. ”Vi 
lægger vægt på at yde god ser-
vice og besøger vores kunder, 
når de har tid til at modtage os. 
En stor del af firmaets opgaver 
løses i weekend og aftentimerne, 
uden det koster ekstra for kun-
den. Siden Fuhrs Gulvmontering 

gik på Facebook og åbnede fysisk 
forretning, har vi kunnet glæde 
os over en stærkt øget aktivitet. 
I forhold til samme tid sidste år 
har forretningen således for-
doblet sin omsætning. Vi fører 
et stort udvalg af tæpper, vinyl, 
linoleum, træ og laminat. Dertil 
kommer en lang række fornø-
denheder til gør-det-selv-folket. 
Her er vi blandt andet leverings-
dygtige i cement, fuge og spar-

telmasse samt et stort udvalg i 
søm og skruer. På maskinsiden 
har vi udlejning af pladevibrator 
og tæpperenser på programmet. 
Sidst men ikke mindst kan vi 
tilbyde udlejning af solide kvali-
tetstelte, der spænder fra 3 x 3 til 
5 x 8 meter og er imprægnerede 
til at kunne modstå det danske 

Fuhrs gulvmontering · Hovedgaden 51 · 5932 Humble · Mobil: 29 44 01 37 · E-mail: kpfuhr@hotmail.com
www.facebook.com/Fuhrsgulvmontering

»vi ligger på knæ for dig…«

Bygaden 95 • Tullebølle
5953 Tranekær 
Tlf. 21 47 23 99
lindbjerg-maskinstation@mail.dk

UDLEJNING AF
MINIGRAVER
med mere…

DinIT-partner
på Sydfyn

MøllersDATA tilbyder
solid og årelang IT erfaring
på alle niveauer til både
privat og erhverv

✸  Fejlfinding på hardware og software
 Enten hos dig eller via fjernsupport.

✸  Salg af IT udstyr
 PC’er, bærbare, tablets, printere m.m.

✸  Backupløsninger både fjern og nær
 Undgå tab af vigtige data.

✸  Sikkerhedsprodukter
	 Antivirus,	firewall,	heimdal	og	lign.

Telefonen er åben alle ugens 7 dage,
ring og hør nærmere på 61 33 55 38

Velkommen til MøllersDATA

v. Peter Møller 

Langegade 43 • Lindelse • 5900 Rudkøbing • mail@mollersdata.dk
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Røjle Trapper fremstilles i alle typer:

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

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

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

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksom-
hed 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

Alt i syning 
for fulde sejl
Svendborg Rigger og Sejl-
magerværksted ApS udfører, 
som firmanavnet antyder, en 
lang række klassiske mari-
time opgaver og reparationer 
på små og store både

Eksempelvis alt i reparation og syning 
af nye kalecher, sprayhoods, presen-
ninger, hynder, tovværk, wirearbejde 
og rigning – det hele naturligvis også 
på specialmål.
Hertil kommer andre beslægtede op-
gaver som produktion af sol- og læsejl 
– også til landkrabber.
Faktisk udfører Svendborg Rigger og 
Sejlmagerværksted alt i syning, også 
grovere, af pvc og tekstiler.
Mindre industrisyning leveres nu i 

øget omfang i tæt samarbejde med de enkelte kunder, 
efter at Nico Bøllingtoft har overtaget firmaet efter 

den mangeårige indehaver Carsten Rasmussen. 
Fremover nyder kunderne også fortsat godt af 

den mangeårige erfaring og ekspertise, som 
Svendborg Rigger og Sejlmagerværksteds 
dygtige medarbejdere leverer.
Svendborg Rigger og Sejlmagerværksted 
sælger desuden færdige produkter inden 
for det maritime felt.

Svendborg Rigger og Sejlmagerværksted ApS · Pilegårdsvej 7 · 5700 Svendborg · Telefon 62 21 31 94
www.svendborgrigger.dk · svendborgrigger@sydfynsmail.dk
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Forhandlerbund

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Service- og reparations-aftale 91 øre om dagen.

Op til 20,4 km pr. liter. I al beskedenhed.
Det er 4 indtægtskilder, du ser på billedet. Hver gang de kører en kilometer, 

tjener de penge til ejeren. For de bruger kun en brøkdel af det brændstof, 

som mange andre varevogne gør. 

Beskedenheden gælder dog ikke hestekræfterne. Dem er der ikke sparet på.

Næh, årsagen ligger i Volkswagens avancerede BlueMotion Technology. 

Det er den, der gør det muligt at lave motorer, som på én gang kræver mindre 

og yder mere. Så hvis det er overskud du søger, er det en rigtig god idé at vælge 

en varevogn fra Volkswagen.

Regn ud hvad en Volkswagen kan spare dig for på vw.dk/beregn

Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Caddy BMT 20,4 km/l og CO
2
 129 g/km, Transporter BM 15,9 km/l og 

CO
2
 166 g/km, Crafter BM 14,3 km/l og CO

2
 184 g/km, Amarok BMT 13,7 

km/l og CO
2
 192 g/km.   –  Service- og reparationsaftale 3 år op 

til 60.000 km kr. 995,- ekskl. moms. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 

Leasing: F.eks. Transporter 4 år/60.000 km fra kr. 1.698,- ekskl. moms.

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 
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Tullebølle Auto

Bestil tid på www.tulle-auto.dk

Bygaden 99 • 5953 tranekær • info@tulle-auto.dk • Tlf. 62 50 11 55

BILLIgT A/C SERvICE 

495 ,-
TILBUD på airconditionservice
Få dit airconditionanlæg serviceret og desinficeret for 
kun kr 495,00 - DET ER BILLIGT!!
Vi laver et fuldt service på dit airconditionanlæg samt 
desinficerer de indvendige kanaler så du undgår
hovedpine, træthed og lugten af “gammel hund”!

TILBUD PÅ DÆK!
RING for et 
godt tilbud
Vi har de bedste 
priser på dæk!

oLIESKIFT 
FRA 895,-

OBS!
3 års garanti 

på 

reservedele

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 www.brdrfolkmann.dk

Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

• Inde/Ude
• Filt/Glasvæv
• Tapet/Dekoration

Spartling
Jesper
24 45 43 02

• Gips
• Beton
• Sprøjtespartling

Coating
Klaus
40 35 78 40

• Betonrenovering
• Epoxy Gulve
• Grafittiafrensning

•  Maling af siloer

•  Overfladebehandling

•  Epoxygulve

•  Facaderengøring

Kontor
Bodøvej 7
5700 Svendborg
Telefon 62 22 49 00
kontor@brdrfolkmann.dk

•  Malerarbejde | Ude

•  Malerarbejde | Inde

•  Spartelarbejde

•  Tapet

•  Filt / glasvæv

•  Dekorationer

•  Folkmann Coating

•  Betonrenovering

•  Maling af logoer

Vi har dygtige folk til alle opgaver 
og vi brænder for vores fag…
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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«

vi Laver aLLe former for 
guLve tiL erhverv

petersmindevej 10 · 5000 odense C
tlf. 29 32 89 90

martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dk

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.

DANMARKS ABSOLUT LAVESTE PR
ISER

Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m2SAMLET
RING PÅ TLF. 29 32 89 90

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2189,- .................................Nu pålagt pr. m2159,-
KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2229,- .................................Nu pålagt pr. m2179,-
TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2139,- ..........Nu pålagt pr. m2 fra79,-99,-
HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.
Normalt pr. m2159,- ..................................Nu pålagt pr. m2119,-
SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m2 298,- ...............................Nu pålagt pr. m 2248,- MASSER AF FORSK.

TARKETT VINYLER
200, 300 eller 400 cm. br.Nu pålagt pr. m2fra

99,-149,-
TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

VI LEVERER
OGSÅ TÆPPER
OG VINYLER
TIL GØR DET
SELV FOLKET.

WWWWW.DINTÆPPEB
US

WWW.DINTÆPPEB
US
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H. & M. Larsen A/S
TØMRER & SNEDKER

Glasarbejde · Billedrammer · Spejle · Reparationer
Forsikringsskader · Thermoruder · Alt i låse 
Rukosystemer · Tyverisikring · Rådgivning

 

Pengeskabe · Dørlukkere - & pumper 
Vinduer & døre · Køkkener · Til- & ombygning 

Nøglefærdige huse · Totalentreprise

Kvalitetsarbejde - hele vejen igennem Tlf. 62 51 26 05

Dækgaragen ApS
Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 48 91, mobil 20 15 22 95, www.daekgaragen.dk

Ring og få et 
uforpligtende tilbud.
Vi svarer alle ugens 

7 dage.
Ri Ri

Vores teknologi 
bringer dig fremad
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Østergade 15 · 5935 Bagenkop 
Tlf. 62 56 13 04 · www.bagenkopkro.dk

Bagenkop Kro

  

 Humble Kro og Hotel
Ristingevej 2, 5932 Humble ............................. 62 57 11 34

 Lohals Kro
Søndergade 13, 5953 Tranekær ....................... 62 51 20 51

 Spodsbjerg Badehotel & Kro
Spodsbjergvej 317, 5900 Rudkøbing................. 62 50 10 64

 Tranekær Kro
Slotsgade 74, 5953 Tranekær .......................... 62 59 12 04
  

 

Tullebølle Kro
Bygaden 91, 5953 Tranekær ......................62 50 13 25

Se annoncen øverst på denne side

  
  

 K Kunsthåndværk  

 Ana Smeden
Halevejen 29, 5932 Humble ............................. 62 57 23 92

 Det Lille Kunstværksted
Blandebjerg 5, 5900 Rudkøbing ....................... 62 57 23 16

 Tekstilværksted & Tegnestue
Stoense Udfl yttervej 13, 5953 Tranekær ............ 64 82 19 42
  
  

 K Kunstnere  

 Bjødstrup Lars
Røjlevej 15, 5935 Bagenkop ............................ 20 49 42 13

 Buch Gitte
Bøsseløkkevej 2, 5932 Humble ........................ 62 56 21 92

 Calmer Lars
Humblevej 65, 5900 Rudkøbing ....................... 62 51 55 11

 Elmstedt Thomas
Rifbjergvej 18, 5900 Rudkøbing ....................... 62 51 22 52

 Kastrup Karen Victoria
Viebæltet 90, 5900 Rudkøbing ......................... 62 56 26 96

 Kjær Hans
Jens Winthers Vej 16, 5900 Rudkøbing ............. 62 51 18 88

 Mengel Peter
Røjlevej 15, 5935 Bagenkop ............................ 40 40 74 22

 Moa Solveig
Kirkeby 3, 5935 Bagenkop............................... 62 56 20 76

 Mortensen Hanne Biben
Grønnegade 17, 5900 Rudkøbing ..................... 62 51 53 41

 Munk Lise
Banevænget 12, 5932 Humble ......................... 62 56 17 80

 Nevers Jette
Stoense Udfl yttervej 13, 5953 Tranekær ............ 64 82 19 42

 Nielsen Keld
Kædebyvej 59, 5932 Humble ........................... 62 56 20 32

 Nielsen Nikolaj
Slåvænget 1, 5932 Humble .............................. 62 56 15 76

 Petersen Birgitte Gjøtz
Søndenbro 17, 5935 Bagenkop ........................ 62 56 25 19

 Petersen Bo Valentin
Kirkeby 3, 5935 Bagenkop............................... 62 56 20 76

 Sjøgård Mogens
Lismosevej 31, 5953 Tranekær......................... 40 87 00 76

 Starup Henni
Korsebøllevej 7, 5953 Tranekær ....................... 62 59 15 66

 Strange Susanne
Østergade 8, 5900 Rudkøbing .......................... 24 24 10 37
  
  

 K Kursuscentre  

 Strynø Gl Mejeri
Nørrevej 6, 5900 Rudkøbing ............................ 62 51 51 92
  
 

SØNDERLY
- et kursus og feriested på Strynø

Her er plads til kurser, møder fester m.m. Vi leverer 
festmiddag på bestilling og har overnatningsmuligheder. 

Kontakt os og hør nærmere på
Kærvej 6 - 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 53 03 - eller email: soenderly@mail.dk

  
  

 K Købmænd  

 Let Køb
Stjernegade 2, 5900 Rudkøbing ....................... 62 51 52 53
  

 

Supermarked • Lindelse

Langegade 5 · Lindelse · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 57 14 01
Fax 62 57 28 84

Åbningstider:
Maj-sept. alle dage 
- også lør/søn 7.00-18.00

Okt.-april:  Man.-fre. 7.00-18.00

Lørdag 7.00-16.00

Søndag 7.00-16.00

  

 Mini Marked
Lejbøllevej 38, 5953 Tranekær ......................... 21 79 56 91

 Nærbutikken
Ørstedsgade 14, 5900 Rudkøbing .................... 62 51 15 55
  
 

Tullebølle Kro
✦ Restaurant
✦ Mad ud af huset

✦ Selskabslokaler
✦ Værelser

Gode traditioner siden 1850

Tlf. 62 50 13 25
Tullebølle Kro v. Malene Blomm · Bygaden 91 · 5953 Tranekær www.tulleboellekro.dk

Email: langeland@danbolig.dk

DanBolig Langeland
Ørstedsgade 5 • 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 51 56 • Mobil: 21 72 05 20

SAMARBEJDER MED NORDEA

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 33 • Tåsinge • Svendborg

62 54 14 32 • 22 14 14 32

SAMARBEJDER MED NORDEA

Email: langeland@danbolig.dk

DanBolig Langeland
Ørstedsgade 5

5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 51 56

Mobil: 21 72 05 20 L

Fag_langelandNYT.indd   86 10/05/11   10.12
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5900 Rudkøbing
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Tæt på marina, hyggeligt havnemiljø, naturpark og 
golfbane byder Bagenkop Kro dig velkommen til en 

kulinarisk oplevelse i hyggelige og atmosfærefyldte lokaler.

Den ideelle ramme om festlige begivenheder, så som:
Barnedåb, konfirmation, bryllup, fødselsdag, 

jubilæum eller reception.

Vi hygger om vores gæster, og giver gerne en god oplevelse.

Sund forebyggelse 
nedsætter sygefravær 
BeneFiT Rudkøbings 
fysioterapeuter leverer 
seriøs forebyggelse og 
sundhedsfremmende til-
bud, der nedsætter syge-
fraværet og øger trivslen 
i erhvervslivet.

Det sker eksempelvis med ud-
arbejdelse af en APV, arbejds-
pladsvurdering, der er et vigtigt 
udgangspunkt for en optimeret 
indretning af virksomhedernes 
arbejdsmiljø.
»Her tilbyder vi ergonomisk vej-
ledning og justering på inventa-
ret, så medarbejderne fungerer 
bedre på jobbet«, fortæller inde-
haver Graham Easter, BeneFiT 
Rudkøbing.

LKF Vejmarkering er en af de lo-
kale virksomheder, der har haft 
glæde af at sende medarbejdere 
til forebyggende træning af nak-
ke, skuldre og ryg hos BeneFiT 
Rudkøbing.
»Vi skræddersyr eksempelvis et 
12 ugers forløb, hvor firmaers 
medarbejdere træner på hold én 
time pr. uge hos os. Eller vi be-
handler de enkelte medarbejdere 
individuelt på klinikken, f.eks. 
ti gange pr. år. Arbejdsgiveren 
betaler så behandlingen, der for-
uden sunde og glade ansatte også 
nedsætter deres sygefravær«, til-
føjer Graham Easter, BeneFiT 
Rudkøbing.
Firmaet udfører også forebyg-
gende fysio-massage af ansatte 
ude på virksomhederne. Det kan 
være med til at tage fysiske ska-
vanker i opløbet.

BeneFiT Rudkøbing · nørrebro 151 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 13 99
www.benefit-rudkoebing.dk · info@benefit-rudkoebing.dk
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Små og store opgaver udføres

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

CH Udlejning

overskuelige udgifter til husleje 
og administration, kan vi tilbyde 
vores kunder særdeles fordelag-
tige priser. Samtidigt kan vi i 
kraft af vore afdelingers centrale 
placering ved motorvejsnettet 
garantere korte leveringstider. 
CH Udlejning står for levering og 
afhentning af maskiner til aftalt 
tid”, slutter Claus Hansen. CH 
Udlejning ”Din fynske maskin-
udlejer”.

Der er travlhed i Claus 
Hansens alsidige ma-
skinudlejningsfirma, der 
via tre lokalafdelinger 
servicerer håndværkere, 
entreprenører og virk-
somheder på hele Fyn. 
nyborg-afdelingen etab-
leredes den 1. juni 2006

 
CH Udlejning grundlagdes i 
2002 i Ringe. I 2006 kom af-
delingen i Nyborg til, og i 2007 
kunne Faaborg-afdelingen slå 
dørene op. De tre afdelinger sup-
plerer hinanden, og herigennem 
er kunderne sikret en høj grad 
af leveringssikkerhed, service og 
support. CH Udlejning leverer 
værktøj og materiel til bygge-
branchen, anlægsgartnerfirmaer 
samt håndværkere i alle fag. ”Vi 

spænder fra 220 V værktøj til det 
helt store jordflytningsgrej”, for-
tæller indehaver Claus Hansen. 
”I det daglige ledes afdelingen 
her i Nyborg af Lars Jensen. Selv 
er jeg en såkaldt flyvende chef, 
der arbejder med i alle firmaets 
afdelinger, mens min kone Anet-
te varetager administrationen.”

Levering og afhentning  
hos kunden
”CH Udlejning leverer og afhen-
ter maskiner i alle størrelser ude 
hos kunden. Vores chauffør Bjar-
ne Nielsen har detaljeret kend-
skab til hele maskinparken og 
yder optimal kunderådgivning 
om korrekt brug af maskiner og 
værktøj. Vi kommer hele palet-
ten rundt, hvad værktøj og ma-
skiner angår. På det seneste har 
vi investeret i seks nye gravema-
skiner på mellem 1000 kg og 5,5 
tons. Vi fornyer os løbende for at 
kunne stille det mest moderne og 

teknisk opdaterede grej til rådig-
hed for vores kunder. 
En stor aktivitet er virksomheds-
aftaler, som med stor fordel kan 
indgås i forbindelse med større 
reparations, vedligeholdelses og 
rengøringsopgaver, der kræver 
lifte og andet specialgrej. Inden-
for dette opgavefelt servicerer 
vi blandt andet en række større 
virksomheder i fødevareindustri-
en. Da vi er et mindre firma med 

 Industrivej 1 · 5750 Ringe Tlf.: 62 66 17 70 - Åbningstider: Man – tor: 06.30 – 16.00 - Fredag: 06.30 – 15.00
 Siøvej 3 · 5800 nyborg  Tlf.: 65 31 17 78 - Åbningstider: Man – tor: 06.30 – 16.00 - Fredag: 06.30 – 15.00
 Bygmestervej 4 · 5600 Faaborg  Tlf.: 62 61 78 70 - Åbningstider: Man – tor: 07.00 – 16.00 - Fredag: 07.00 – 15.00

CH-Udlejning Fyn A/S · Maskiner og værktøj · Indehaver Claus Hansen
Web: www.ch-udlejning.dk · E-mail: ch-udlejning@mail.dk
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Snøde
rangementer og tilbud. Connie er 
født og opvokset på Langeland, 
mens Jan er jyde. At være køb-
mænd er en livsstil, og begge er 
stolte over at være langelændere.
De kender deres mange trofaste 
kunder som var det familiemed-
lemmer:
”Ændringer skal komme, når det 
er tid. Vores faste kunder og alle 
vores sommerhuskunder er guld 
værd for os”.
Super Spar Snøde har åbent alle 
ugens dage fra 7 til 18.

Service er, når en kunde 
er tilfreds. Et smil og en 
hjælpende hånd giver 
måske ikke større om-
sætning den dag. Men på 
et tidspunkt kommer der 
forretning ud af det

Det er mottoet i Super Spar 
Snøde. Tredje generation af 
købmandsfamilien, Connie Sø-
rensen, og hendes mand, Jan, 
har siden 1999 drevet butikken, 

som Connies farfar grundlagde 
i 1928.
I deres år har den blomstrende 
butik sat nye knopper, ændret og 
udvidet, så der i dag er 700 kvm.
Parret har købt nabogrunden 
Vandværksvej nr. 17 og håber 
at anlægge parkeringspladser i 
2013.
”- Dem har vi brug for om som-
meren og i weekenderne. Lan-
geland Kommune har etableret 
sig på pladsen med en genbrugs-
plads. Både lokale og turister 
har taget godt imod dette ini-
tiativ fra Langeland kommune. 

Kolonialvarer til alle smagsløg. 
Over 500 varenumre til fast, gul 
lavpris, som matcher discount-
butikkerne. En bagerafdeling 
med friskbagte varer hver dag. 
En blomsterafdeling med potte-
planter, brugskunst og afskårne 
blomster både til buketter, deko-
rationer og begravelsesbinderi.
”- Vi har i sommer lukket post-
butikken og har nu kun pakke-
udlevering. Vi har apoteksudsalg 
og Tips og Lotto, og sidste nye 
initiativ er en SMS- service til 
kunderne, hvor kunderne kan få 
information om åbningstider, ar-

Super Spar Snøde · vandværksvej 19, Snøde · 5953 Tranekær · Telefon 62 55 10 55 · Telefax 62 55 29 55
snode@spar.dk · www.snode.dk

d nsk
F I T N E S S
aDansk Fitness Svendborg • Vestergade 42G • 5700 Svendborg

62 20 20 27 • svendborg@danskfitness.dk • www.danskfitness.dk
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energirigtige helhedsløsninger. 
Læg hertil at et højt sikkerheds-
niveau i forhold til indbrud er en 
selvfølge hos Fyns Vinduescen-
ter, da vi i forbindelse med alle 
produkter opererer med sikre 
greb og beslag som standard. Det 
betaler sig at vælge sine vinduer 
med tanke på kvalitet, æstetik, 
vedligeholdelse og økonomi. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for yderligere info og 
rådgivning.” 

vinduescentret er cer-
tificeret forhandler af 
danskproducerede kva-
litetsvinduer og døre fra 
Idealcombi. Den 1. juni i 
år indviedes de centralt 
beliggende butiks- og 
udstillingslokaler på 
viebæltet 1. Forretningen 
har åbent seks dage om 
ugen     

 
”Fyns Vinduescenter appellerer 
til alle hustyper”, fortæller inde-
haver Kim Rummelhoff. ”Stil- og 
sortimentsmæssigt spænder vi 
fra de helt traditionelle løsnin-
ger til de mest moderne. Over 
hele linjen fører vi nyudviklede 
kvalitetsprodukter fra Ideal-
combi, der er Danmarks største 

uafhængige, familieejede vindu-
esfabrik. Uanset om kunden ef-
terspørger det klassiske eller det 
moderne look eller måske ønsker 
et enkelt, tidløst præg, kan vi 
levere varen. Hos Idealcombi for-
enes stolte håndværkstraditio-
ner med den nyeste teknologi, og 
et unikt produkt opstår. Aktuelt 
præsenterer vores udstilling en 
række spændende løsninger i fyr 
kernetræ, træ/aluminium med 
op til 10 års garanti. Idealcombis 
døre og vinduer placerer sig helt 
i top – både hvad angår design, 
holdbarhed og energirigtighed.  
Med produktserier som Nation 
Energy og Futura+ er fabrikken 
på forkant udviklingen – her-
under de skærpede energikrav i 
Bygningsreglementet.” 

Enestående service  
og sikkerhed
”Hos os behøver kunden sådan 
set kun at beslutte sig med hen-

syn til vinduestype og farve - så 
klarer vi resten”, siger daglig 
leder Anita Bormann. ”Fyns 
Vinduescenter har egen mon-
tør, der kører over hele Fyn. 
Både rådgivning og opmåling er 
gratis for kunden, og vores ser-
vicepakke i forbindelse med køb 
inkluderer alt lige fra opmåling 
over montering til efterfølgende 
service. Fyns Vinduescenter 
giver slutbrugerne den bedste 
service i form af skræddersyede 

Fyns vinduescenter ApS · viebæltet 1C, 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 20 69 · Mobil: 31 77 92 15 · Fax 62 20 20 76 
E-mail: post@fynsvinduescenter.dk · Web: www.fynsvinduescenter.dk

Åbningstider: Mandag og tirsdag: 10:00 – 16:00 · onsdag, torsdag og fredag: 10:00 – 16:30 · Lørdag: 10:00 – 13:00

Fyns Vinduescenter ApS

Sikker backup,
gratis iT-analyse

Rollmann.iT i Svendborg 
markerer iT-firmaets 
flytning fra Center Øst til 
større og mere velegnede 
lokaler på nyborgvej med 
to stærke tilbud til små 
og store erhvervskunder 
samt private.

- Vi tilbyder en ny backup løs-
ning, der løbende sikrer kunder-
nes værdifulde data i tilfælde 
af eksempelvis brand, teknisk 
nedbrud, oversvømmelse eller 
indbrud, forklarer Ronnie Roll-
mann, indehaver af Rollmann.

iT, til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Samtidigt udfører Rollmann.iT 
for øjeblikket en gratis analyse af 
virksomheders iT-infrastruktur.
Den udmønter sig i en vurdering 
af mangler og eventuelle fordele 
ved opgradering af udstyret – så
virksomhedernes iT-opsætning 
bedst muligt understøtter virk-
somhedernes forretning.
Fysisk rengøring og datamæssig 
rensning af pc’ere udføres også 
af Rollmann.iT. Denne service 
forlænger pc’ernes levetid og mi-
nimerer risikoen for ærgrelser 
ved eksempelvis virusangreb. 
Man bør tænke over, at de gratis 
antivirus programmer kun be-
skytter en lille del af den brede 
vifte af hacker angreb der kan 
forekomme på en pc’er, og man 
bør derfor vælge et antivirus pro-

gram med omhu – Rollmann.iT 
giver her de bedste anbefalinger.
Her i oktober kommer det nye 
styresystem Windows 8 i hand-
len. Rollmann.iT står naturlig-
vis klar med det
nye styresystem, der er meget 
mere brugervenligt i forhold til 
forgængeren Windows 7.
Uanset kundens profil tilbyder 
Rollmann.iT årelang og kompe-
tent erfaring med iT-løsninger 
og ydelser på alle niveauer.

Rollmann.iT · nyborgvej 5, 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 20 32 56 78 · www.rollmann.it · ronnie@rollmann.it

“ Rollmann.iT leverer venlig, kompetent og 

tryghedsskabende service - og så taler de et 

IT-sprog, som selv jeg kan forstå  ”
Malermester Klaus Folkmann, Brdr. Folkmann, Svendborg
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Malermester Klaus Folkmann, Brdr. Folkmann, Svendborg

Efter anbefaling fra eje-
ren af P. A. Savværk, fik 
Carsten, Svane Køkkenet 
i odense, ordren til huset 
i England.

Peter og Anne Chalke flyttede 
i 2010 ind i deres nyopførte ar-
kitekttegnede hus lidt uden for 
London i Stapleford.
Huset er indrettet med dansk 
interiør. Peter er direktør på 
Englands største værktøjsfabrik. 
Både Peter og Anne er forelsket i 
dansk design. De fleste af deres 
møbler er hentet på Fyn bl. a. er 
møblerne købt hos Midtfyns Bo-
lighus. Danske designmøbler er 
væsentlig billigere end engelske, 
siger Peter Chalke. 

En af Peter Chalkes forretnings-
partnere på Fyn er P.A. Savværk 

Svanekøkkenet 
leverer køkken og bad til arkitekttegnet hus i England

i Korinth, anbefalede Peter Chal-
ke at købe køkkenet hos Carsten, 
Svane Køkkenet i Odense. Svane 
Køkkenet i Odense fik herefter 
den spændende ordre på et åbent 
køkken og badeværelsesmøbler 
til huset. Det hele kom til tiden 
selvom SvaneKøkkenet havde 
hele 14 underleverandører til le-
verancen.   

Svane Køkkenet er en af de stør-
ste danske køkkenproducenter, 
der startede tilbage i 1992. Vi er 
siden vokset til en landsdækken-
de kæde med 28 franchisebutik-
ker i Danmark, og er ekspande-
rende i Norge, Sverige & Europa.

Hos Svane Køkkenet opfylder vi 
dine køkkendrømme. Det er ikke 
bare en ambition, men vores 
målsætning hver gang en kunde 
går ind ad døren... Så vi glæder 
os til at se dig...

Svane Køkkenet, odense · Rødegårdsvej 180 · 5230 odense M · Tlf. 6617 5678
www.svane.com · E-mail: odense@svane.com
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nYT SYn pRæSenTeReR Den STøRSTe nYheD 
SiDen BRilleGlASSeT: ZeiSS i.pRofiler

Nyheden er til dig 

der bruger briller

Og lad os bare afsløre 

den med det samme: 

Den hedder i.Profiler®, er 

udviklet af Zeiss og er en revo-

lutionerende ny måde at tage 

synsprøver på, som betyder at 

vi kan slibe glas med en hidtil 

uhørt præcision. Det er lidt tek-

nisk, men fordelene for dig er til 

gengæld meget hånd-gribelige. 

De kunder som allerede har 

været en tur i en 

i.Profiler® siger samstemmende 

“det er ligesom at få syn i HD-

kvalitet”. Skarpere kontraster, bedre natte-

syn og klarere farver. Men hvad der er mindst 

lige så vigtigt, er at det nye Zeiss i.Profiler®-

system kan måle og analysere indi-viduelle 

data om øjet og opdage forhold, der ikke har 

været korrigeret 

for tidligere.
BeDRe 

nATTeSYn

SkARpeRe 
konTRASTer

klAReRe 
fARver

Dit syn betyder alt for os

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg 

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

102

H. & M. Larsen A/S
TØMRER & SNEDKER

Glasarbejde · Billedrammer · Spejle · Reparationer
Forsikringsskader · Thermoruder · Alt i låse 
Rukosystemer · Tyverisikring · Rådgivning

 

Pengeskabe · Dørlukkere - & pumper 
Vinduer & døre · Køkkener · Til- & ombygning 

Nøglefærdige huse · Totalentreprise

Kvalitetsarbejde - hele vejen igennem Tlf. 62 51 26 05

Dækgaragen ApS
Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 48 91, mobil 20 15 22 95, www.daekgaragen.dk

Ring og få et 
uforpligtende tilbud.
Vi svarer alle ugens 

7 dage.
Ri Ri

Vores teknologi 
bringer dig fremad
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 S Smede- og maskinværksteder  

 Nevers Henrik Smede- og Maskinværksted
Stoense Udfl yttervej 13, 5953 Tranekær ............ 64 82 19 42

 Spodsbjerg Maskinværksted
Spodsbjergvej 239, 5900 Rudkøbing................. 20 21 21 39

 Stengade VVS & Maskinforretning ApS
Stengadevej 34, 5953 Tranekær ....................... 62 50 16 32
  
  

 S Smedie  
  

 

Elnegaard VVS ApS
Vandværksvej 6B, 5953 Tranekær ..............20 28 49 47

Se annoncen nederst på denne side

 
 

 Magleby Smede- og Maskinværksted
Hedevejen 35, 5935 Bagenkop ........................ 62 56 11 09

Nielsen Frede Lundsgård
Kirkevej 7, 5900 Rudkøbing ............................. 62 51 51 01
 
 

 Rudkøbing Havnesmedie ApS
Havnepladsen 37, 5900 Rudkøbing ................62 51 24 99
Mobil .............................................................. 29 61 38 55

• Skibsreparationer
• Aluminiumskonstruktioner
• Stålkonstruktioner
• Rustfri stålarbejde

 

 

 S Snedkermestre  

Dageløkke
Tømrer- og Snedker ApS

Dageløkkevej 1, 5953 Tranekær. 62 59 13 46
Se annonce under »Tømrermestre«

  

 

Alt tømrer-, snedker- og glasarbejde udføres

TLF. 40 92 83 51

Torpevej 9 · 5900 Rudkøbing

  
 

HUMBLE MASKINSNEDKERI 
Eckstrøm & Søn A/S
Tværvej 4A · 5932 Humble

Tømrer og Snedker
TLF. 62 57 10 58
Henrik: biltlf.  40 10 50 58 
E-mail: info@eckstrom.dk
www.humble-maskinsnedkeri.dk

  

 Larsen Per
Vindrosen 10, 5900 Rudkøbing ........................ 62 51 48 19
  
  

 S Sommerhusudlejning  

 Dancenter Fyn/Langeland
Nørrebro 204, 5900 Rudkøbing ........................ 62 51 38 77
  

 

NOVASOL/dansommer 
Østergade 63 B • Rudkøbing

E-mail: fyn@novasol.dk
www.novasol.dk

Tlf. 3914 3026

• Feriehuse søges til udlejning.
•  Vi har feriehuse til udlejning

i hele Europa.

  

 Sol Og Strand A/S
Østergade 13 st th, 5900 Rudkøbing ................. 62 51 51 77
  
  

 S Sportsartikler  
 

Ristingevej 1 • 5932 Humble • Tlf. 62 57 10 03

Landsdækkende bytteservice

  

 Sportigan
Østergade 27, 5900 Rudkøbing ........................ 62 51 33 80
  
 

Alt i kvalitets VVS-arbejde udføres

Ring og få
et tilbud!

BIOBRÆNDSEL
SOLVARME
FJERNVARME

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

20 28 49 47
Thomas Elnegaard:

51 52 90 50
Knud Bang:

CENTRALVARME
VAND & SANITET
OLIEFYRSSERVICE

Ring 
et til

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

A
P

S
Tlf.: 20 28 49 47 · www.elnegaard-vvs.dk
Vandværksvej 6B. Snøde · 5953 Tranekær
E-mail: info@elnegaard-vvs.dk

• SOMMERHUSE
• NYBYGNING
• TILBYGNING
• TAG
• DØRE OG VINDUER
• TERMOVINDUER
•  UDLEJNING AF 

TELESKOPLÆSSER

HELGE CLAUSENS 
TØMRER & SNEDKER

Stoensevej 5 · 5953 Tranekær

Tlf. 62 55 11 47 · 20 76 83 68
clausen5@mail.dk

www.clausen-snedker.dk

SAMARBEJDER MED NORDEA

Tlf. 62 51 51 56 • Mobil: 21 72 05 20

BLIK & VVS
Skovballevej 33 • Tåsinge • Svendborg

62 54 14 32 • 22 14 14 32

LANDET

DanBolig Langeland
Tlf. 62 51 51 56 • Mobil: 21 72 05 20

Fag_langelandNYT.indd   102 11/05/11   08.45
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Alt tømrer-, snedker- og glasarbejde udføres
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NOVASOL/dansommer 
Østergade 63 B • Rudkøbing

E-mail: fyn@novasol.dk
www.novasol.dk

Tlf. 3914 3026

• Feriehuse søges til udlejning.
•  Vi har feriehuse til udlejning

i hele Europa.

  

 Sol Og Strand A/S
Østergade 13 st th, 5900 Rudkøbing ................. 62 51 51 77
  
  

 S Sportsartikler  
 

Ristingevej 1 • 5932 Humble • Tlf. 62 57 10 03

Landsdækkende bytteservice

  

 Sportigan
Østergade 27, 5900 Rudkøbing ........................ 62 51 33 80
  
 

Alt i kvalitets VVS-arbejde udføres

Ring og få
et tilbud!

BIOBRÆNDSEL
SOLVARME
FJERNVARME

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

20 28 49 47
Thomas Elnegaard:

51 52 90 50
Knud Bang:

CENTRALVARME
VAND & SANITET
OLIEFYRSSERVICE

Ring 
et til

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

A
P

S

Tlf.: 20 28 49 47 · www.elnegaard-vvs.dk
Vandværksvej 6B. Snøde · 5953 Tranekær
E-mail: info@elnegaard-vvs.dk

• SOMMERHUSE
• NYBYGNING
• TILBYGNING
• TAG
• DØRE OG VINDUER
• TERMOVINDUER
•  UDLEJNING AF 

TELESKOPLÆSSER

HELGE CLAUSENS 
TØMRER & SNEDKER

Stoensevej 5 · 5953 Tranekær

Tlf. 62 55 11 47 · 20 76 83 68
clausen5@mail.dk

www.clausen-snedker.dk

SAMARBEJDER MED NORDEA

Tlf. 62 51 51 56 • Mobil: 21 72 05 20

BLIK & VVS
Skovballevej 33 • Tåsinge • Svendborg

62 54 14 32 • 22 14 14 32

LANDET

DanBolig Langeland
Tlf. 62 51 51 56 • Mobil: 21 72 05 20

Fag_langelandNYT.indd   102 11/05/11   08.45

Bellevue Revision · Bellevue 5a tv · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport /
 selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance
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Egemose El & Energi

store, ressourcekrævende opga-
ver samarbejder vi med en fast 
kreds af erfarne håndværksvirk-
somheder i alle fag. Alle interes-
serede er velkomne til at kontak-
te os for et uforbindende tilbud”, 
slutter Henrik Egemose. 

virksomheden, der i år er 
blevet medlem af bran-
cheorganisationen CoM-
FoRT med omkring 300 
installatører på lands-
plan, har hermed styrket 
sin position på området 
for energioptimering og 
moderne el- og energiløs-
ninger 

”I COMFORT-sammenslutnin-
gen samarbejder vi bl.a. om 
markedsføring og organisering 
af en lang række efteruddannel-
seskurser, der skal sikre at vores 
dygtige medarbejdere hele tiden 
er på forkant med den nyeste fag-
lige viden indenfor el og energi”, 
fortæller indehaver Henrik Ege-
mose. ”Vi operer på flere fronter 
indenfor faget. På erhvervssiden 
har vi stor erfaring med løsning 

af opgaver på industrifronten, 
hvor vi arbejder med alt fra in-
stallationer og maskiner til 
tavler og styring. Når det gæl-
der traditionelle el-opgaver på 
privatsiden, spænder vi lige fra 
mindre reparationer til større 
ny-installationer. Her og nu ge-
nererer solceller stor aktivitet i 
firmaet. Vores kunder viser stor 
interesse for denne energiform, 
der på én gang taler til tegnebo-
gen og miljøbevidstheden.”

Optimale el- og  
energiløsninger
”Med over 80 års brancheerfa-
ring er Egemose El & Energi 
leveringsdygtig i optimale løs-
ninger på hele el- og energiom-
rådet. Henrik Egemose er fjerde 
generation i familiefirmaet, der 
fra hovedsædet i Rudkøbing og 
via medarbejdere i Svendborg 
og Kværndrup dækker hele det 
sydfynske lokalområde. Udover 
industri, erhvervs- og privat-

kundemarkedet har firmaet stor 
erfaring indenfor servicering, 
dagligt vedligehold og nybyg-
ning af hele det maritime om-
råde. Rådgivning omkring vores 
kunders renoveringsprojekter og 
vurdering af deres muligheder 
for energioptimering / alternativ 
energi er ligeledes et stort spe-
ciale. Når det gælder løsning af 

Egemose El & Energi· nørregade 33 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 51 11 30 · Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34 · Tåsinge: 62 54 12 68  · Web: www.egemose-el.dk · E-mail: info@egemose-el.dk

• Private
• Industri
• Skibs-el/Marine
• Varmepumpe
• Solceller

Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14
 

    Stenstrup                  Center

www.stenstruppavacenter.dk · mail@stenstruppavacenter.dk

DUSøR 
15.000 kr.

* Dusøren gælder for undervognsbehandlinger foretaget fra 1. januar 2011

Hvis du erfarer at vi ikke har 
afmonteret inderskærmene i.f.m. 

undervognsbehandlingen af din bil, 
udbetaler vi 15.000 kr. i dusør*
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Specialisten i have- og parkma-
skiner og cykler, Vi Cykler, mar-
kerer sommerens afslutning med 
en rabat på hele 33 procent.
Tilbuddet gælder servicering af 
have- og parkmaskiner, eksempel-
vis havetraktorer og plæneklip-
pere. De får et tiltrængt eftersyn 
med skift af olie og tændrør, smø-
ring, justering og efterspænding, 
slibning af knive og rengøring – så 
de er klar til næste sæson.
»Jeg henter og bringer maski-

vi Cykler · Bygaden 74, Tullebølle · 5953 Tranekær  · Tlf. 62 50 17 97 · www.vicykler.com · vicykler@gmail.com

✃
Havemaskiner: 
Klip prisen 33%

nerne gratis«, tilføjer Vi Cyklers 
indehaver Jeff Kruse. Han er 
uddannet cykelmekaniker med 
en baggrund fra Vestas Towers i 
Rudkøbing, inden han overtog Vi 
Cykler efter Kaj Pryds i efteråret 

2011. Med fyringssæsonen lige 
om hjørnet tilbyder Vi Cykler også 
udlejning af eksempelvis løvsuger, 

trimmer / buskrydder og brænde-
kløver, mens kundernes eget grej 
eventuelt er til service.

Der sker noget 
i Svendborg

af Thomas Pedersen 

Midt i kedelige økonomiske 
analyser og prognoser fra en 
nyhedshungrende presse, ville 
det være rart at høre lidt posi-
tive nyheder. Jeg er stensikker 
på at her midt i en svær tid er 
der mange små solstrålehi-
storier. Det er jo altid trist og 
vemodigt når noget lukker og 
slukker, men man skal huske 
på det gamle ordsprog ”den 
enes død er den andens brød”. 
Vi er trods alt ikke holdt op med 
at leve, så selvfølgelig sker der 
bevægelser. Dermed ikke sagt 
at det er blevet lettere, men i 
disse tider må man tænke i nye 
baner og langt mere kreativt. 
Butiksdøden er selvfølgelig reel 
nok idet det er blevet sværere 
at optage et etablerings lån i 
forbindelse med åbning af en 
butik. Antallet af konceptbu-
tikker er i de fleste byer pænt 
repræsenterede. Derfor er det  
de privatejede butikker som 
ofte mangler i bybilledet – men 
gør de nu også det?
Tag Svendborg som eksempel; i 
gågaderne Gerritsgade og Møl-
lergade er der ledige lokaler, og 
ja der kommer flere til, men en 
del bliver altså også lejet ud. Til 
forskel fra tidligere tager det 
måske bare lidt længere tid in-
den lokalet igen er udlejet, men 
udlejet bliver det. I Korsgade 

er der pt. Ingen ledige lokaler. 
Der var et, som har ligget tomt 
i to måneder, men som nu igen 
er udlejet.
Hvis man kigger længere væk 
på Odense; for ikke lang tid 
siden med ca. 80 tomme loka-
ler i city, er tendensen lidt den 
samme. Her bliver lokalerne 
bare ikke genudlejet, mange 
butikker flygter fra høje hus-
lejer og udsigten til gener fra 
den store by omlægning i city. 
Til gengæld blomstrer et væld 
af nye frem i andre kvarterer 
som Skibhusvej, Dalum og Skt. 
Klemens…
Måske skulle vi alle prøve at 
være en anelse mere kreative 
og rykke lidt tættere på de 
kolleger man har i bybilledet. 
vi oplever flere og flere kun-
der som kommer langt fra for 
at handle hos os i Svendborg. 
Hvis ikke det var for en imøde-
kommende og venlig betjening, 
hvem gad så tage den omvej for 
at købe en flaske vin?

vinspecialisten · Korsgade 7 · Svendborg · Tlf. 6221 2211
svendborg@vinspecialisten.dk

www.vinspecialisten-svendborg.dk

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Belægning
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rødgaard biler aps
aut. subaru forhandler
eggertsvej 3 · 5932 humble

tlf. 62 57 12 72
www.rodgaardbiler.dk

din lokale din lokale 
subaru-forhandLer
på Langeland / fyn…

Scooter Martin
Telefon 20 22 18 88

Skovsbovej 1, 5900 Rudkøbing
Man-Fre: 7-17 Lør-Søn: Lukket
Vi henter og bringer gerne

Torpevej 9 · 5900 Rudkøbing

Service og reparation

KIROPRAKTOREN
på Langeland

Jørgen R. Kock D.C.
Østergade 63 A, t.h., Rudkøbing

tlf. 62 51 14 61 / 40 53 14 61
Kons.: Tirsdag 10-12
og torsdag 16-18.

Valdemarsgade 32, Svendborg
Tlf. 62 21 14 61 / 40 53 14 61

Privat tlf.: 62 22 01 63

Ejendomme/boliger

Spillegilder

Slamsugning
Højtryksspuling
Hegnsklipning

m.m. udføres.
Skovballe Slamsugning

v/ Leif Hansen
Tlf. 6254 1889 - 2122 9244

VI TAGER ANSVAR FOR HELHEDEN KVALITET TIL TIDEN

Alt indenfor: KØKKEN · BAD · GARDEROBE
6256 1962 - 6251 1964 - 2022 1962 - tts@tts-langeland.dk - www.tts-langeland.dk

Projekteringer og tegninger foretages på egen tegnestue

LIVET ER IKKE SÅ FIRKANTET

MALEREN I HUMBLE
tilbyder:

Al slags malerarbejde
stort som småt!
Lad os give dig et

uforpligtende tilbud!
MALERMESTERENS
GØR-DET-SELV-SALG

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 9-12 og kl. 16-18

Tirsdag og torsdag kl. 16-18
Fredag kl. 9-15
Lørdag kl. 9-13

Malerfirmaet
BIRGER CLAUSEN

Ristingevej 113 • Humble
Tlf. 62 57 28 45
40 20 87 69

Hus udlejes
i Lohals by, Huset er på 129
kvm + garage med værksted,
stor have. Opvarmes med
fjernvarme og brændeovn.

Mdl. leje 5.500,- + forbrug +
3 mdr. depositum.

Henv. 22 67 40 92

Annoncesponsor: SUPER SPAR - HUMBLE

MAGLEBY FORSAMLINGSHUS

afholder BANKOSPIL
torsdag den 23. august kl. 19.00

VI SPILLER OM:
1-2-3 rækker - 30 gavekort á 100 kr.

16 x slagterfade á 100 kr.
På lotteri: 16 x hamburgerryg á 75 kr.

og 2 x svinekam á 5 kg.
På lykkelotteri: gavekort á 50 kr. + snaps.

Pulje 1 kr. 1.000 - Pulje 2 kr. 1.200

I PAUSENGIVER VI KAFFEN - HUSK KOP!

KØB ELLER SALG
FÅ DIN HELT EGEN BOLIGRÅDGIVER

- HELT GRATIS

SVEND OTTO
RASMUSSEN
statsaut. ejendomsmægler

20 34 11 17

FRANK BAGENKOP´S
HEGNS-/HÆKKEKLIPNING.

Tryggelev
tlf. 62 56 22 08
mobil 51 21 14 01
eller 24 25 05 73
RING OG HØR NÆRMERE

Kiropraktorer

Møllemand VVSApS

Aut. VVS-installatør
VAND & VARME
Ring og få et godt tilbud

Løkkebyvej 63, 5953 Tranekær, Tlf. 29 43 83 03
mail: moellemandaps@hotmail.com

Sydlangelands
Malerforretning
Lønkildevej 11 · Lindelse
62 57 18 08 · 30 69 60 08 · Fax 62 56 21 08

Ugens spil

Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

Annoncesponsor:

Ø.P.
STUEKULTUR
afholder spil onsdag d. 22. august kl. 18.30.

Der spilles om 60 gavekort á 100,- kr, førbanko, kortspil,

den lange, 10 x 4 gratis kort, 2 store puljer

og afrydningsspil.

STRANDGADE 7
LANGELANDS PRIVAT RADIO (LL)
afholder spil lørdag d. 25. august kl. 13.00.

Gratis kaffe og lagkage i pausen. Husk kop + tallerken.

Multigården
Snedker og

tømrerarbejde udføres
Udskiftning af termoruder.
Timeløn kr. 225,- + moms.

Tlf. 21 82 03 77
svarer alle dage

Kloak og dræning

• Kloakarbejde
• Nedsivningsanlæg
•Vognmandskørsel

• Mini renseanlæg
• Containerkørsel
• Udgravning
• Planering m.m.
• Udlejning af materiel

Vi udfører:

Entreprenørfirmaet
Arthur Pedersen A/S

Langøvej 19, Rudkøbing, tlf. 62 57 11 96 - 21 22 11 48
www.arthurpedersen.dk

ASGER LARSEN
Autoriseret VVS- & Kloakmester - vi gør det nemt for dig!

Alt i VVS- & smedearbejde
Pillefyr/Biobrædsel
Jordvarme/Varmepumper
Solvarmeanlæg
Entreprenør opgaver
Kloakarbejde

Slamsugning
Nedsivnings- og biologisk
renseanlægmper

Vi sætter
kvalitet i
1. række!

Tlf. 62 57 15 35 • www.asger-larsen-vvs.dk

Håndværkere

Alt murer-, flise- og betonarbejde
Aut. kloakarbejde

Bjergvej 6A, Herslev, 5900 Rudkøbing, tlf. 62 57 17 69
Pau Elnegaard 40 40 11 69 - Kim Elnegaard 23 42 88 69

mail: murer@elne.dk

Medlem af Dansk Byggeri

TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS
TLF. 62 50 13 35

LØKKEBY VVS
TLF. 62 50 15 78

Bygaden 40 · Tullebølle · 5953 Tranekær · Fax. 62 50 23 35
Email: post@tullebollevvs.dk · www.tullebollevvs.dk

Tirsdag den 21. august 201222

Bliver du set?
Har du brug for en

hjemmeside?

Tlf. 62 51 2280

ARKITEKTKONTORET TRANEKAER ApS

HUSEXPERT.DK

 Slotsgade 57   I   593 Tranekær
 Tlf. 62 59 12 13   I   Mobil: 21 42 12 13 
 www.husexpert.dk   I   heb@husexpert.dk

TILSTANDSRAPPORT
ENERGIMÆRKE

KØBERRÅDGIVNING
PROJEKTERING - ARKITEKTHJÆLP

BYGGE- OG PROJEKTERINGSHJÆLP
TILSYN MED HÅNDVÆRKERE

RESTAURERING AF BYGNINGER
ENERGIRENOVERING

BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG
ENERGIKONSULENT ENFAMILIEHUSE

ENERGIKONSULENT FLERFAMILIEHUSE OP TIL 500 M2
ENERGIRAMMEBEREGNINGER

BOLIG / ERHVERV
SYN OG SKØN

TAKSATOR / BYGNINGSSKADER
TØMRER / SNEDKER

De træpiller, der forhandles ved Viggo Nielsen ApS, lever op til 
branchens skrappeste krav, når det gælder brændværdi, pille-
styrke og dannelsen af slagger under afbrænding. 
                       Kontakt os for tilbud:

Træpiller lige til døren

Landevejen 202 · 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 13 87
viggo-nielsen@mail.dk 
www.traepillelageret.dk

Pilegårdsvej 7 · 5700 Svendborg · Telefon 62 21 31 94
www.svendborgrigger.dk · svendborgrigger@sydfynsmail.dk

Svendborg Rigger 
og Sejlmagerværksted ApS 

- et firma som beskæftiger sig med det meste 
indenfor det maritime felt 

❚ Vi producerer bl.a. kalecher, sprayhoods, presseninger 
 og hynder. Vi beskæftiger os også med tovværks og  
 wirearbejde, samt reparation af sejl til sejlbåde. 
 Derudover syes nu også løftebånd, rundsling og   
 surringer såvel på specialmål samt standard.

❚ Udover at beskæftige os med produkter til den maritime  
 sektor, laver vi også specialopgaver for private, 
 hvor vi i led med kunden producerer en række   
 specialprodukter.

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24

www.spatvath.info
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B. Nygaard Sørensen A/S
Entreprenør og ingeniørfirma

En god byggeoplevelse...  Telefon 45 88 75 65   l   www.bns.dk 

l Totalentrepriser  l Nybyggeri

l Hovedentrepriser  l Byfornyelse

l Partnering  l Ombygning

l Fagentrepriser  l Renovering

En god byggeoplevelse...

HOSPIcE SYDFYN 
indvies 12. oktober

Hos B. Nygaard Sørensen er 
medarbejderne tilsvarende glade 
for et meget vellykket projekt- 
og byggeforløb. Entreprenørfir-
maet roser den meget positive 
oplevelse, det har været at reali-
sere byggeriet i tæt samarbejde 
med bygherren og blandt andre 
Svendborg Kommune og Region 
Syddanmark.  
Hospice Sydfyn på Skovsbovej 
100 i Svendborg er bl.a. udfor-

Den selvejende instituti-
on Hospice Sydfyn indvies 
officielt fredag den 12. 
oktober

 
B. Nygaard Sørensen har stået 
for opførelsen i totalentreprise. 
Et flot og indbydende hus der 
kombinerer en velgennemtænkt 
arbejdsplads med et roligt, vær-

digt og trygt hjem for stedets 
beboere.
Sådan er en del af karakteristik-
ken af det 1900 kvm. store byg-
geri, der nu står flot og færdigt 
med plads til 12 beboere på det 
naturskønne grønne område ved 
tankefuld i Svendborgs vestlige 
udkant. Projektet er kronen på 
værket på en flot indsats hos 
bygherren, den selvejende insti-
tution Hospice Sydfyn.

met, så dagslyset og den om-
kringliggende natur når helt ind 
i beboernes og medarbejderes 
hverdag.

Hospice Sydfyn
Det gennemgående tema er at 
skabe et hjemligt sted, hvor livet 
er nærværende og naturen en del 
af oplevelserne på hospicet 
Den arkitektoniske idé er sam-
tidig at optimere de funktionelle 
sammenhænge, som er vigtige 
for at skabe den gode hverdag 
for patienter, personale og pårø-
rende. 
Ud over rummenes dimensioner 
og indretning menes der hermed 
også selve den umiddelbare ople-
velse af et logisk og overskueligt 
hus, hvor man føler sig hjemme 
og hvor ”grænserne” mellem de 
forskellige brugere kommuni-
keres naturligt via bygningens 
disponering/rummenes hierarki 
frem for skiltning.

Arkitektur, tre vinger
Naturens nærvær er projektets 
grundidé, hvilket ses i den store 
skala og helt ned i de mindre 
elementer som grønne tage og 
facader. 
Det gennemgående tema er at 
skabe et hjemlig sted, der ikke 
opleves som en institution.

Samlingen mellem de tre vinger 
er husets hjerte og omdrejnings-
punkt for aktiviteter og dagligt 
flow. Hjertet kan afskærmes fra 
resten af huset. Ved hovedind-
gangen er der umiddelbar kon-
takt til Modtagelsen, samtidig 
med at der er garderobe, toilet-
ter og opholds / ventemuligheder.

Patientvingerne
Vingerne er disponeret med pa-
tientstuer og birum der vender 
mod Sivskoven i syd, mens de 
rekreative rum og gæsteværel-
serne vender mod Sansehaven 
i nord. Patientstuerne er orga-
niseret tre-og-tre, hvorved der 
dannes fire grupper, der forsky-
der sig let i forhold til hinanden. 
I mellemrummet mellem grup-
perne dannes en stor opholdsni-
che med egen terrasse.

Personalevingen
Denne vinge er personalets 
”bagland” med administration 
og servicefunktioner. Rummene 
er organiseret således, at alle 
kontorerne er østvendte med 

udsigt til forpladsen, mens de 
”tungere” funktioner som køk-
ken, omklædning, fjerndepot og 
teknikrum orienterer sig mod 
den mere private vest-side, hvor 
der også er vareindlevering.
Et hospice er ikke et hospital selv 
om mange elementer kan give 
patienterne associationer hertil 
(særligt da mange patienter har 
været gennem et langt hospitals-
forløb). I bygningens store og lille 
skala er disse elementer forsøgt 

fjernet eller sløret. Den land-
skabelige og arkitektoniske op-
levelse er mere hjemlig – måske 
lidt som et refugium i naturen 
med smukke haverum, grønne 
facader og tage. Inde i bygnin-
gen signalerer variationerne i 
materialitet, inventar samt rum 
(loftshøjder, skrå lofter, ovenlys) 
en skala og kvalitet som ikke 
kendes fra almindeligt instituti-
onsbyggeri.

Åbningen af Hospice Sydfyn
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Roms Hule 4 | 7100 Vejle | Tlf.: +45 7943 5300
www.hundsbaek.dk | E-mail: hh@huh.dk

 Byggeri & design

◆	 Konstruktioner
◆	 Installationer
◆	 Brand & sikkerhed
◆	 Bæredygtigt byggeri
◆	 Energirådgivning
◆	 Alternativ energi

 idéudvikling og 
 programplanlægning

◆	 Tekniske og økonomiske 
 forundersøgelser
◆	 Planlægning, projektering 
 og byggeledelse
◆	 Anlæg & miljø

Åbningen af Hospice Sydfyn

GrowTek 
– vejen til en grønnere verden 

Tværvejen 6  ·  DK-5580 Nørre Aaby ·  Tlf.: +45 70 20 20 71  ·  www.growtek.dk    

 Grønne tage
- med unikke egenskaber

 Plantevægge
- til kreativ indretning

Totalentreprenør JFP A/S

Smukt, alsidigt og holdbart
– for nytænkende og 
flotte grønne løsninger  

Grønne tage og taghaver som 
både er miljøvenlige og vandbe-
sparende. GrowTeks grønne tag-
løsninger baseres på det unikke 
gromedie FytocellTM. FytocellTM 
fungerer som vandreservoir, er 
biologisk nedbrydeligt, og bruges 
også som jordforbedringsprodukt. 
Da det er formfast og har en me-
get høj vandtilbageholdelsesevne, 

kan der anlægges grønne tage 
med op til 45° hældning.
Udover de traditionelle sedum- og 
græstage, giver GrowTeks tagha-
vesystem mulighed for etablering 
af en ”rigtig” have på taget med 
plads til både små og store træer.

grønt tag på  
prestigeprojekt
”Vi betragter dette som et vigtigt 
projekt for os. Hospicen har fået 
meget omtale i pressen og det er 

vores første projekt på Fyn”. Det 
grønne tag vil bestå af 45mm 
Fytocell lag samt sedummåtter. 
Fytocellens funktion er at tilbage-
holde så meget vand som muligt 
samt lede evt. overskudsvand væk 
fra taget så effektivt som muligt.  
Rødderne fra sedumplanterne vil 
etablerer sig i Fytocell’en og der-
med få adgang til den store vand-
mængde for at opnå de bedste vil-
kår for at trives, og holde sig flotte 
i tørre perioder.

Tørvægten er også vigtig!
Vægten er også en afgørende fak-
tor, når man anlægger et grønt 
tag. Da et af formålene er tilbage-
holdelse af regnvand, er det afgø-
rende. 

GrowTek 
– vejen til en grønnere verden 

Tværvejen 6  ·  DK-5580 Nørre Aaby ·  Tlf.: +45 70 20 20 71  ·  www.growtek.dk    

 Grønne tage
- med unikke egenskaber

 Plantevægge
- til kreativ indretning

Totalentreprenør JFP A/S
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Danmarks største festsupermarked  
Svendborg Festhus,  
byens største udlejnings-
butik, arrangerer julefro-
kost, og alle andre fester, 
i intime rammer fra 500 
kr. pr. næse, inklusive 
mad og drikkevarer

Jan Cornelis von Lindern og 
hans personale hos Svendborg 
Festhus/Alletiders Party Service 
står på spring for at servere alle-
tiders festlige julefrokost. Til en 
kuvertpris der er rigtig attraktiv 
i forhold til Svendborgs klassiske 
julefrokoster ude i byen.

Kantine eller fabrik

– Vi kan sagtens matche de 
store bunke-julefrokoster, hvor  
de enkelte firmaers personale 
spredes fra hinanden. 
Vi serverer eksempelvis hele fe-
sten hjemme i firmakantinen 
eller produktionslokalet, hvor 
vi gerne opstiller et festtelt og 
skaber den helt rigtige intime 
ramme, fortæller Jan Cornelis 
von Lindern.
I Superfesten, landets 1. fest-
supermarked, findes hele fest-
pakken, blandt andet Sydfyns 
største udvalg i papirduge og 
servietter, indbydelser, bordkort, 
lys, værtindegaver, flag og meget 
meget mere.

Rigtige tallerkener

– Fra 500 kr. pr. kuvert leverer 
vi hele festen. Inklusive rigtige 
tallerkener, servering, mad og 
drikkevarer – alt. Holdes jule-
frokosten hjemme i kantinen, er 
der meget bedre tid til en hygge-
lig afslutning på året, og til at se 
frem til det nye. Det er tit svæ-
rere, hvis festen holdes sammen 
med en masse andre firmaer. Så 
går det hele lidt i opløsning, fort-
sætter Jan Cornelis von Lindern. 
I 2007 overtog Alletiders Party 
Service firmaet Sydfyns Party 
Telte. Dermed tilbyder Svend-
borg Festhus nu næsten enhver 
løsning, herunder selvafhent-
ning, selvopstilling og selvned-

Svendborg Festhus · Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33 · aps@post9.tele.dk · www.svendborgfesthus.dk

Løvholmen 2 · Svendborg · Tel: 62 22 10 33

www.svendborg-festhus.dk

Svendborg Festhus

ALLETIDERS

Party-Service

...ta’ selv service!

Superfesten

Party-telteSYDFYNS

...ta’ selv service!

Superfesten

Tekst eksempler:

-tag selv service...

...selv service!

Så du dækket ind!

Vi disker op!

Vi dækker op!

Party-telteSYDFYNS

tagning. I 2007 blev firmaet i øv-
rigt landets første autoriserede 
teltopstiller – garanti for en sik-
ker fest.

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

montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 
 i  vores forretning…

Julefrokost

 Hovedgaden 24  •  5932 Humble
 Telefon: 62571166  •  Telefax: 62571176
 www.spar.dk/humble  •  mail: humble@spar.dk

v/Steen Lind Borgquist

E-mail: slbyg@hotmail.com

           Tlf. 24 65 60 70

Se mere på www.slbyg.dk

Virksomhedsvideo
ALT INCL. 4.000,- (excl. moms)

Skriv eller ring til: ERHVERV FYN
Tlf. 62 22 13 14 

mail: post@erhverv-fyn.dk
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L u x u s 
julebuffet

•  Hvide sild med løgringe
• Karrysalat pyntet med kogte æg
• ½ æg, tomat og hjemmelavet mayonnaise
• Ferskrøget laks med røræg og purløg
• Lun fiskefilet med remoulade og citron
• Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
• Tartelet med høns i asparges. Tomat og persille til pynt
• Lun leverpostej med sprøde bacontern
• Ribbensteg med rødkål
• Mørbradbøf á la creme
• Glaseret juleskinke med rødkålssalat
• Ostefad med brieost og Castello m/tomat & mozzarella
• Frisk frugt, vindruer og mandarin
• Ris á la mande med kirsebærsauce

• Rugbrød, franskbrød, kiks og smør - kr.  15,-

129,-
Eks. brød og smør

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Eller vælg 7 slags

109,-
Eks. brød og smør

Tilvalg:
•  Røde sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
• Stegte sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
• Rejer med mayonnaise 
 og citron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
• Røget ål med røræg 
 og purløg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-
• Sylte med sennep og 
 rødbeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-

• Blødpølse med kanelsukker 
 og sirup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
• Grønlangkål og brunede 
 kartofler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
• Frikadeller med rødkål . . . . . . 10,-
• Medister med rødkål. . . . . . . . 10,-
• ½ andebryst med 
 appelsinsalat. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Fra

79,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Bl.a. kæmpe brunch 

Julefrokost
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Nabgyden 31
5600 Faaborg
Tlf. 6261 5691
www.hotelmosegaard.dk
post@hotelmosegaard.dk

♥ Marineret sild med karrysalat
♥ Senneps sild
♥ Stegte sild i eddike
♥ Hvidvinsdampet laks, rejer m/ 1/2 æg
♥ Fiskefilet med remoulade og citron.
♥ Leverpostej med bacon og champignon
♥ Glaseret skinke med grønlangkål
♥ Tarteletter med høns i asparges
♥ Julemedister med rødkål og julesalat
♥ Blodpølse med æblemos, sirup og kanelsukker
♥ Andesteg med rødkål og brunede kartofler
♥ Sylte med sennep og rødbeder
♥ Æbleflæsk

♥ 4 slags ost, kiks
   ♥ Risalamande med kirsebærsovs
      ♥ Kaffe

Musik og dans 
til kl. 01.00
Pris: 345,00 kr.

Incl. øl, vand og
vin ad libitum
Pris: 595,00 kr.

Julefrokost med 
musik afholdes: 23/11
1/12 - 8/12 - 14/12

Julefrokost uden
musik afholdes: 
24/11 - 7/12
Pris: 195,00 kr.

- med udsigt over det eventyrlige sydfynske ø-hav…
HOS OS

HOLD DERES 

Julefrokost
Menu Pris

Bestil

bord i

god tid

MULIGHED 
FOR 

OVERNATNING

Ring og hør
nærmere

Vær vært for en 
anderledes julefrokost
Er du træt af den samme 
julefrokost år efter år, og 
vil du gerne prøve noget 
nyt, spændende og an-
derledes? Så bør du helt 
sikkert prøve Bowl’n’Funs 
aktive og spændende 
julefrokost.

Ønsker du en julefrokost med 
masser af aktivitet, lækker mad 
og god musik for de danseglade, 
er Bowl ń́ Fun i Odense eller 
Svendborg årets absolutte første-
valg, når beslutningen skal træf-
fes.
Fra den 16. november og indtil 
jul, garanterer Bow’n’Fun, at alle 
julefrokostgæster får en fanta-
stisk fest i hyggeligt selskab med 
kollegaer og et helt center fyldt 
med feststemte mennesker. Hver 
fredag og lørdag sættes festen i 
gang med musikalsk underhold-
ning.  
I Odense spiller 5-mands orke-
steret Spooky, der disker op med 
en masse ørehængere fra 70’erne, 
80’erne og 90’erne, mens det i 
Svendborg er Triplet der byder 
op til dans om fredagen og DJ Mi-
chael der styrer mixer-pulten og 

dansegulvet om lørdagen. 
En vifte af spændende aktiviteter 
er med til at pirre konkurrence-
genet og sætte ekstra krydderi på 
festen.  Kombinationsmulighe-
derne er mange, og det er muligt 
at vælge imellem f.eks. bowling, 
gokart, laser zone og minigolf. 
Bowl’n’Fun hjælper gerne med 
at sammensætte et program, som 
matcher netop jeres julefrokos-
tønsker.  
Alle sanser bliver vækket med 
lækkerier fra den store og indby-
dende julebuffet. Man finder over 
30 forskellige retter på buffeten, 
der både dufter og smager læk-
kert og ikke mindst ser fantastisk 
ud. 
Kombinationen af underhold-
ning, sjove aktiviteter og lækker 
mad er opskriften på en sikker 
succes.  Jo mere du vælger, jo 

Bowl’n’Fun · odense: grønløkken 3 · Tlf. 70 11 11 55 / Svendborg: nyborgvej 4 · Tlf. 70 11 11 55
www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun: 
Danmarks største bowlingkæde.
13 centre fordelt i Jylland og på Fyn

Geografisk placering:  
Horsens, Holstebro, Hobro, 
Haderslev, Kolding, Vejle, 
Svendborg, Odense, Viborg, Århus, 
Thisted, Skive & Silkeborg

Forlystelser:
Bowling og Restaurant i alle centre. 
Legeland, Laser Matic, Gokart og 
Minigolf i udvalgte centre. 

FAKTA

mere sparer du – og er du ude 
efter et helaftensarrangement, 
kan ”Den Store Pakke” anbe-
fales. Pakken indeholder både 
velkomstdrink, snackkurv, bow-
ling, julebuffet, live musik, nat-
mad og drikkevarer ad libitum 
- så behøver du ikke engang at 
tage pengepungen op af lom-
men i løbet af aftenen - alt er 
betalt!

Oplev en anderledes ju-
lefrokost, som kollegerne 
snakker om år efter år.

Julefrokost
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JUL PÅ CHRISTIANSMINDE

JULEBORD
Traditionel buffet med julens lækkerier.
Fredag d. 23. & 30. november samt d. 7. & 14. december.
Lørdag d. 24. november samt d. 1., 8. & 15. december.

Hvide sild, Julesild, Stegte sild, Karrysalat,
Fiskefi let, Æg og rejer, Gravad laks, Lakseterrine, 
Røget hellefi sk

Sylte med rødbeder og sennep
Blodpølse med sirup og kanel
Æblefl æsk med timian
Juleskinke, braiseret i øl og hø
Stegt landand i appelsin
Ribbensteg med nelliker og laurbær
Julemedister
Frikadeller

Crudité af rødkål med ingefær og olivenolie
Brunkartofl er
Grønlangkål
Bagte æbler
Ostebræt med oliven og syltede nødder
Ris à la mande med kirsebærsauce
Juleknas
Pris pr. person kr. 325,-

JULEMENU
Rimmet torsk
Porrer – kartoffel – citronskum - purløg

Varm foie gras af and
Rosenkål – kastanjer – trøffel -

Rådyr
Jordskokker – appelsin – jasmin – timian - perleløg

Europæiske gårdoste
Sæsonens udvalg – oliven - knækbrød

Chokolade
Blodgrape – mascarpone – estragon
 
3 retter kr. 395,- pr. person
5 retter kr. 595,- pr. person

JULE TAPASMENU
12 små retter som 4 serveringer.
Pris pr. person kr. 350,-

Christiansmindevej 16 • 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk
Christiansmindevej 16 • 5700 Svendborg

FAMILIE JULEFROKOST
Julebuffet og guidet vandretur i det smukke 
Christiansmindeområde med godteposer og bjesk.
Søndag d. 2., 9. & d. 16. december kl. 11.30-16.00. 
Pris pr. person kr. 225,-

BLIV NATTEN OVER
Dejlige store værelser med balkon.
Incl. morgenmadsbuffet kr. 650,-

Kom lidt tidligere og start med gløgg og æbleskiver. 
Pris pr. person kr. 65,-

Forudbestilling er nødvendig.

Restaurant Skærven
Inge Søberg, som de 
fleste nyborgensere vil 
kende som indehaver af 
Centralcafeen, har over-
taget Restaurant Skær-
ven, der nu slår dørene op 
for en række spændende 
vildtaftener og traditio-
nelle julefrokost- 
arrangementer

”Fra årsskiftet vil vi være en-
deligt flyttet ind på Restaurant 
Skærven”, fortæller Inge Søberg. 
”På sigt er det planen at gen-
etablere stedet som danserestau-
rant – nu med fokus på musik 
og dans for de unge som er ble-
vet ældre. Restaurant Skærven, 
der har en ideel beliggenhed ud 
til Storebælt, har kapacitet til i 
alt 220 personer fordelt på 160 i 
den store sal og 60 i restauran-

ten. Vi spænder fra alle former 
for familiefester over firmare-
ceptioner og jubilæer til klub- 
og foreningsarrangementer af 
enhver art. Parallelt hermed er 
Restaurant Skærven et ideelt 
udflugtsmål – bl.a. for bussel-

Restaurant Skærven · v./Inge Søberg · Hjejlevej 101  · 5800 nyborg · Tlf.: 65 31 50 50 · Mobil: 29 43 65 66
E-mail: ingesoeberg@gmail.com

skaber, der besøger nærliggende 
attraktioner som Nyborg Slot og 
Sprogø. Arrangementsmæssigt 
skyder vi sæsonen i gang med 
en serie spændende vildtaftener, 
der løber af stabelen den 5. og 
6. samt den 12. og 13. oktober. I 

december måned vil Restaurant 
Skærven danne ramme om en 
række traditionelle julefrokoster 
med musik og dans. Alle interes-
serede er velkomne til at ringe 
og høre nærmere om de mange 
spændende festmuligheder, Re-
staurant Skærven har at byde 
på”, slutter Inge Søberg.    

Julefrokost
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restaurant
Carlslund

Julemenu
2012

Linie Aquavit 
3 cl. 

41,-

Linie Juleaquavit 
3 cl. 

41,-

1/1 fl. Linie Aquavit 
875,-

Tullamore D.E.W.
Irish Coffee 

5 cl.

76,-

JULEMENUEN

- Røget andebryst -  
på bund af orange salat,  

glaserede kastanjer  
og hjemmebagt brød

- Kalvesteak - 
med ovnbagte urter 

pommes Anna  
& estragon sauce

- Pære belle Helene -

2 retter    275,-
3 retter    295,-

Gammeldaws 
juleanretning

- Hjemmelavet julesild -
- Marineret sild m. karrysalat -

- Hjemmelavet gravet laks - 
m. sennepdressing

- Lun fiskefilet m. remoulade -
- Medister m. grønlangkål - 

og brunede kartofler
- Ribbensteg m. rødkål - 

og Carlslund-flæsk
- Æbleflæsk m. Carlslund-bacon -

- Bondebrie m. peberfrugt -
- Ris a la Mande m. kirsebærsauce -

- Brød, smør og kiks -

Pr. kuvert..... 285,-



 55

restaurant
Carlslund

Julemenu
2012

Linie Aquavit 
3 cl. 

41,-

Linie Juleaquavit 
3 cl. 

41,-

1/1 fl. Linie Aquavit 
875,-

Tullamore D.E.W.
Irish Coffee 

5 cl.

76,-

JULEMENUEN

- Røget andebryst -  
på bund af orange salat,  

glaserede kastanjer  
og hjemmebagt brød

- Kalvesteak - 
med ovnbagte urter 

pommes Anna  
& estragon sauce

- Pære belle Helene -

2 retter    275,-
3 retter    295,-

Gammeldaws 
juleanretning

- Hjemmelavet julesild -
- Marineret sild m. karrysalat -

- Hjemmelavet gravet laks - 
m. sennepdressing

- Lun fiskefilet m. remoulade -
- Medister m. grønlangkål - 

og brunede kartofler
- Ribbensteg m. rødkål - 

og Carlslund-flæsk
- Æbleflæsk m. Carlslund-bacon -

- Bondebrie m. peberfrugt -
- Ris a la Mande m. kirsebærsauce -

- Brød, smør og kiks -

Pr. kuvert..... 285,-

brolægger Allan Vogn
værre har det sammen med en 
række andre projekter måttet 
indstilles, til frosten har forladt 
jorden. Vi har mange nye projek-
ter i støbeskeen – heriblandt gra-
nit til Svendborg Rådhus, 300 m2 
fliser til en boligforening samt 
120 m2 granit til en privat kunde 
på Øksenbjergvej. Vi ser fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden og glæ-
der os til at tage hul på de mange 
nye opgaver. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for 
yderligere information.”    

På baggrund af over 20 
års brancheerfaring har 
brolægger Allan vogn et 
meget bredt erfarings-
grundlag. Han har drevet 
egen virksomhed siden 
2000 og løser en bred 
vifte af meget forskellig-
artede opgaver

”Mit firma, der udover mig selv 
beskæftiger to medarbejdere, 

har et fornuftigt og stabilt ak-
tivitetsniveau”, fortæller Allan 
Vogn. ”Vi løser store såvel som 
små opgaver, og hos os er der 
ikke to dage, der er ens. Opga-
verne spænder fra etablering af 
parkeringsarealer, havemiljøer, 
mure og trapper til stier, indkørs-
ler og terrasser m.m. Som noget 
helt nyt tilbyder vi nu at udføre 
vintertjeneste. Hermed har vi 
fået rydning af fortove, adgangs-
veje og parkeringsarealer for fir-
maer, boligforeninger og private 
på programmet. Vinteren har 
givet masser at lave, og jeg kan 

allerede nu afsløre, at yderligere 
initiativer på dette område kom-
mer på banen i 2012-13”, smiler 
Allan Vogn. 

Nye projekter i støbeskeen
”Generelt har 2011 budt på rig-
tigt mange spændende opgaver 
og nye projekter. I København 
har vi således i løbet af efteråret 
og de varme vintermåneder de-
cember og januar kunnet lægge 
ikke mindre end 1000 m2 klin-
ker og 200 m2 granit. Før frosten 
satte ind, påbegyndtes et større 
projekt i Grasten på Thurø. Des-

Brolægger Allan vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Mobil: 26 85 80 47 · allan@vogn.eu

Ryslinge Krukke Marked – Danmarks største krukkemarked
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi byder på en kombination af flotte krukker, gode priser og god service. Ryslinge Krukke Marked er bl.a.: · Et stort udvalg af krukker,  
potter og smedejernsborde/stole · Gode råd og ideer til anvendelse og pleje af produkterne · Et lager af produkter, der giver mulighed for at købe flere 

eksemplarer af den samme krukke. Velkommen til en inspirerende og helt »ukrukket« oplevelse.

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 6267 2255 · Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

Terracotta Krukker 
De klassiske krukker fra Toscana, de smukke lyse 
krukker fra Tunesien og de brune terracotta kruk-
ker fra Vietnam. Du finder dem alle hos os.

Mosaik borde
Vi kan igen tilbyde mosaikborde. Nu med bordp-
laden i enten marmor, skifer, glaseret m.m.
3 størrelser: 100 cm, 75 cm og 60 cm.

Glaserede krukker
Sorte, hvide, grå, røde, grønne og blå.
Vi har glaserede krukker i alle farver og størrelser.

Mexikanske lerpejse
De ægte mexikanske lerpejse er igen på lager.
3 størrelser: 145 cm, 115 cm og 85 cm.

Store vandkrukker
Sandblæste krukker og krukker med helt nye og 
spændende glasur.
Dem kan du også finde hos os.

Vi har et meget stort udvalg i de lyse middelhavs
krukker. De er både frostsikre og vandafvisende, 
så de ændrer ikke udseende.



LAGERUDSALG
Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

indbyttede maskiner.

25 siders A3 digital fuldfarve, kopi, 
print, scan til net og e-mail. Med bord.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net og E-mail, Fuld sortering og 
hæftning.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer.

55 siders farve maskine. Fuldt ud-
bygget med hæfte/fals efterbehandler
Perfekt print. 5 kassetter ialt.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 250 Gb harddisk.

DEvELop 
+451 

6 års NyGArANti

34.900,-
LAGERSALG

nU

55 siders farve maskine. Fuldt ud-

DEvELop 
+251 

6 års NyGArANti

9.995,-
LAGERSALG

nU

50 siders sort/hvid maskine med print 
og scan til net og E-mail. sortering 
med hæftning.

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 

og sælges med op til 6 års nygaranti.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

DEvELop 
+501 

6 års NyGArANti

9.995,-
LAGERSALG

nU

DEvELop 
+550

6 års NyGArANti

39.995,-
LAGERSALG

nU

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

DEvELop 
+203

6 års NyGArANti

17.900,-
LAGERSALG

nU

DEvELop 
+452

6 års NyGArANti

44.995,-
LAGERSALG

nU

kontAkt oS foR bESpARELSES tiLbUD DER pASSER DERES bEhov
Altid den rigtige pris – fØRStE GAnG!

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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