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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
genanvendelse af  

brugsvand og  
regnvand

Inja Miljøteknik A/S    Tlf. 62 61 76 15    www.inja.dk
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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TTS Side 25

Spar Nord Side 9

Fynske bank Side 11

EP Industri & Marine Service Side 28-29

FOKUS Sydfyn og øerne

Jens Schultz A/S Side 13

Langelands bolig
Side 7

TEMA • smede og byggebranchen
 • Bygge- & anlægsbranchen
 • Energi / renovering & vedligeholdelse
 • Design & kunst
 • Julefrokoster / julearrangementer

Side 27

Sørup Smede A/S

Sørupvej 34 – 5700 Svendborg - Tlf.: 6221 0287

post@soerupsmede.dk - www. Soerupsmede.dk
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Wichmann
Din personlige optiker

Side 4 og 5

Fokus Ærø
Side 12-17
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Guldfeldt Kontorassistance

v/ Irene Guldfeldt Bæk

25 års erfaring

Dygtig til dit håndværk, men papirarbejdet driller?
Få en adminstrativ medspiller.

Tlf. 51 76 30 26 ● irenebaek@hotmail.com

Driftregnskaber:
Navicion, Brandsoft 
E-conomic
Løn:
Dataløn, Danløn, Navision

Regnskabsprogram?
Medbringer selv PC 
og program hvis dette 
ønskes.

H.H. Danship AS
Jessens Mole 15 · DK-5700 Svendborg

Telefon 6321 2929
danship@danship.as
www.danship.as

Specialist i Audi, Seat, VW og Skoda

Autohuset v/Frede West
Rytterhaven 6 • DK-5700 Svendborg
Tlf.: +45 62 22 29 40 
www.autohuset-svendborg.dk

Kør ind og book
SERVICE TIL DIN BIL
Vi har det rigtige udstyr, opdateret uddan-
nelse og adgang til tekniske data fra alle 
bilfabrikker – det giver mulighed for at få 
din bil serviceret hos os i garantiperioden 
og samtidig beholde fabriksgarantien.

SPODSBJERG 
BADEHOTEL

Spodsbjerg Badehotel, Spodsbjergvej 317, DK-5900 Rudkøbing
Telefon 29 24 92 91 - E-mail: spodsbjergbadehotel@mail.dk 

Restaurant
Selskaber

Arrangementer hele året
Overnatning

BREAKING NEWS



F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

P. Christensen® Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 
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Nyt Syn i Svendborg med optiker Kim Wichmann som chef og indehaver er en succes.  
Og bag Kim Wichmann står fire dygtige medarbejdere.

 
De fire er Steen Skov Andersen og Lars Vej, begge optikere, og Camilla Christensen og Isa Russel, 

begge salgsassistenter/optikerassistenter. Kim Wichmann, der er 62 år og har været i branchen i 45 
år, er ikke på vej ud af døren i Kattesundet i Svendborg. Langt fra. Han vil fortsat være at finde i 

butikken, udføre sine grundige synsprøver og tale med kunderne, men han vil hen ad vejen fokusere 
mere på specialerne svagtsynsoptik og speciel tilpasning af kontaktlinser.

Nyt Syn har nu godt 
et års erfaringer med 
DriveSafe brilleglas fra 
Zeiss, som Nyt Syn var 
først med at tilbyde dan-
skerne – og det er gået 
over al forventning.

Faktisk er DriveSafe glas ble-
vet så populære, at de vælges i 
omkring halvdelen af de glas, vi 
sælger med glidende overgang, 
siger indehaver af Nyt Syn Wich-
mann Optik i Svendborg, Kim 
Wichmann.

DriveSafe betyder jo ”kør sik-
kert”, og disse glas givet et op-
timeret syn ved kørsel under 

vanskelige synsforhold, samtidig 
med at de fungerer som alminde-
lige hverdagsbriller af den høje 
kvalitet, som verdensberømte 
Zeiss er kendt for.
DriveSafe hjælper under kørsel, 
hvor lyset er svagt, modvirker 
blænding fra modkørende biler 
om natten og genskin fra våde 
veje – samt problemer med at 
fokusere, når blikket skal skifte 
mellem vejen og instrument-
brættet.
Vi tjekker altid først kundens 
syn i alle detaljer, bl.a. med 
verdens mest nøjagtige synsun-
dersøgelse, Zeiss i.Profiler, og 
vi bruger altid den tid, der er 
nødvendig. Det er meget vigtigt, 

hvis glassene skal fungere helt 
optimalt, siger Kim Wichmann.

Spændende stel af høj 
kvalitet
Kim Wichmann er altid på udkig 
efter nye stel af høj kvalitet. Her 
i oktober er han på messe i Tokyo 
for at prøve at få mulighed for at 
forhandle stel, af japansk design 
i meget høj kvalitet. 

Det har altid været vigtigt for os, 
at vi også foruden alle de mere 
kendte brillemærker kan præ-
sentere stel for vores kunder, 
som de ikke kan få andre steder. 

Derfor er vi tit på messe rundt 
om i verden. Sidste år fik vi så-
ledes i Paris muligheden for at 
forhandle franske Anne og Va-
lentin stel, som har været en stor 
succes allerede. Det er et meget 
smukt, skarpskåret design med 
spændende farvesammensæt-
ninger.
Brillebranchen er jo meget mode-
præget, så det er dejligt at kunne 
byde på design med ”kant”, stel, 
der designmæssigt er tænkt lidt 
anderledes uden, at det behøver 
at være dyrt, siger Kim Wich-
mann.

Nyt syn.

Vores kunder kan lide DriveSafe glas fra Zeiss Frontløberne

Optikerne

BAG CHEFENS SUCCES ST ÅR DYGTIGE MEDARBEJDERE

Ingen chef kan alene gøre sin virksomhed til en succes

NYT SYN Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001
svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

De to optikere har som chefen selv mange 
års erfaring. Som optikere er det bl.a. de-
res opgave at give kunderne en grundig 
synsprøve. Begge optikere har ”løbende” 
gennem kurser dygtiggjort sig og lært nye 
teknologier at kende. De er begge, og 
de to frontløbere også, enige om, at Kim 
Wichmann bestemt ikke er fedtet med at 

lade sine ansatte komme på kurser.
Steen Skov Andersen er fra Næsby og 
uddannet som optiker i 1975 i Odense. 
Han har siden da været fire år i Fåborg 
og hele 27 år på Bornholm, inden tu-
ren for ti år siden gik til Sydfyn, hvor 
han bor med sin hustru på Tåsinge. 
Han er også motorcykel-entusiast 
og har været det i tyve år. En an-

den fritidsinteresse er lystfiskeriet, 
som han fik smag for på Bornholm. 

- Derudover udfører vi en del prak-
tisk kontorarbejde, og så hjælper 
vi kunderne, når de har været til 
synsprøve, med at finde frem til 
det helt rigtige stel, fortæller de.
Camilla Christensen er født i 
Svendborg og har været ansat 
hos Kim Wichmann i tre år. Hun 
er udannet i guldsmedebranchen 
– men har været på mange kurser 
inden for optikerfaget. I sin fritid 
holder hun af at løbe og følge med 
i moden.

Steens speciale er kontaktlinser, som han 
har arbejdet med siden 1995.
Lars Vej har været 17 år i butikken og er 
fra Svendborg. Han har dog boet i Kø-
benhavn i 12 år, hvor han fik sin uddan-
nelse. Han og hans hustru fik så lyst til at 
flytte på landet. Valget faldt på Egense, og 
han fik job hos Wichmann.  Han cykler 
næsten altid på arbejde og kan lide at 
færdes i naturen. Fagligt er hans spe-
ciale synstræning, visuel og motorisk 
træning. Som optometrist ser han på 
helheden, altså også faktorer som 
kundens kost, søvnmønstre m.m.
- Der er en grund til, at jeg har været 
her så mange år. Her får vi tid til at 
give kunderne en ordentlig betje-
ning, og det gør, at man kan føle 
sig stolt af sit arbejde, siger Lars.

Isa Russel er født i Gentofte, men 
flyttede til Sydfyn for en halv snes 
år siden og blev ansat hos Wich-
mann for to år siden. Hun er ud-
dannet i tandlægebranchen, men 
har som Camilla været igennem 
mange kurser. Hun bor med sin 
kæreste på Thurø og fritidsinteres-
serne er sejlsport og hyppige ture 
ud i det blå på motorcykel. Og så 
ved hun masser om mode og kan 
som Camilla rådgive om valg af 
brillestel, så det passer til kunden.

Og så er der Kim Wichmann

Og så lige lidt om Kim Wichmann i branchen i 45 år. 
Uddannet i Odense og har haft butik i Svendborg i 32 
år. Han er med i Nyt Syn, men har bevaret Wichmann i 
navnet, for alle ved, hvem Wichmann er. I sin fritid deler 
han interesse med nogle af sine medarbejdere, nem-
lig sejlsport og motorcykler. Men butikken står fortsat 
i centrum, selv om hans medarbejdere vil få større an-
svar fremover.
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Dencam Composite produce-
rer nemlig de forme, som man 
støber vindmøllevingerne i. 
Behovet for de større lokaler er 
også et udtryk for at vindmøl-
levingerne bliver længere og 
længere.

Dencam Composite producerer 
for blandt andet de store vind-
mølleproducenter Vestas og 
Siemens. 

Dencam Composite 
flytter produktionen til 
Rudkøbing

På Langeland har man været 
vant til, at der flyttes fra øen. 
Men nu kan Langelands borg-
mester Bjarne Nielsen godt 
tage det store smil på og glæde 
sig over, at der nu er kommet 
tilgang til øen. Der er igen liv i 
de tidligere Vestas – bygninger 
i Rudkøbing, og det med en helt 
ny veletableret produktions-
virksomhed på øen. 

Det er Dencam Composite, som 
er underleverandør til vind-
mølleindustrien, der med 80-90 
arbejdspladser har flyttet hele 
sin produktion fra Nr. Lyndelse 
til Rudkøbing. Dencam Compo-
site har lejet en væsentlig del 
af arealet hos Vindmølle Rud-
købing ApS., der har købt hele 
fabriksområdet af Vestas. Her 
har de fået plads til også at 
tage meget store ordrer ind, og 
det vil i sig selv give virksom-
heden mere at lave. Vindmølle-
industrien i Danmark har det 
godt, og det vil Dencam Compo-

site gerne udnytte til at skabe 
en endnu kraftigere vækst.

De nuværende medarbejdere 
fik tilbuddet om at flytte med, 
- og det har de fleste gjort. Men 
virksomheden vækster også i 
øjeblikket, hvilket betyder, at 
der vil blive brug for yderligere 
medarbejdere fra lokalområ-
det.

Det er glædeligt for Lange-
lands Kommune, at der er ud-
sigt til eventuelle nye tilflyt-
tere samt at der skabes en øget 
beskæftigelse i kommunen. På 
Langeland håber man natur-
ligvis på, at nogle af medarbej-
derne også vælger at flytte til 
Langeland at bo.

Når Dencam Composite flytter, 
så er det primært på grund af 
de større lokaler, som de får. 

Dencam Composite - 5900 Rudkøbing, Schnorsvej 44 - Tlf: 5373 0035

NYE ARBEJDSPLADSER TIL LANGELAND
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har de fået plads til også at 
tage meget store ordrer ind, og 
det vil i sig selv give virksom-
heden mere at lave. Vindmølle-
industrien i Danmark har det 
godt, og det vil Dencam Compo-

site gerne udnytte til at skabe 
en endnu kraftigere vækst.

De nuværende medarbejdere 
fik tilbuddet om at flytte med, 
- og det har de fleste gjort. Men 
virksomheden vækster også i 
øjeblikket, hvilket betyder, at 
der vil blive brug for yderligere 
medarbejdere fra lokalområ-
det.

Det er glædeligt for Lange-
lands Kommune, at der er ud-
sigt til eventuelle nye tilflyt-
tere samt at der skabes en øget 
beskæftigelse i kommunen. På 
Langeland håber man natur-
ligvis på, at nogle af medarbej-
derne også vælger at flytte til 
Langeland at bo.

Når Dencam Composite flytter, 
så er det primært på grund af 
de større lokaler, som de får. 

Dencam Composite - 5900 Rudkøbing, Schnorsvej 44 - Tlf: 5373 0035

NYE ARBEJDSPLADSER TIL LANGELAND

knap og lukker selv igen. Der 
er taget højde for alt, og byg-
geriet er indrettet med mange 
smarte detaljer. Der er også 
forskellige farver fra opgang 
til opgang, og så er der altan 
til lejlighederne, hvorfra der er 
en god udsigt. På taget er der 
solcelleanlæg, som er med til 
at holde el-regningen nede, og 
hver lejlighed er i øvrigt forsy-
net med egne målere, så man 
kun betaler for eget forbrug.

Næste projekt på vej
Er man interesseret, skal man 
bare henvende sig til boligsel-
skabet, der gerne sørger for 
en fremvisning. Priser og ind-
retning kan ses på selskabets 
hjemmeside.

Vi er i gang med at planlægge 
vort næste projekt med re-
novering. Det bliver afdeling 
syv med 29 parcelhuse fra 
1960erne. De skal enten to-
talrenoveres eller rives ned, så 
der kan bygges nye, afhængigt 
af, hvad der bedst kan svare 
sig. Vi skal også i gang med at 
se på afdelingerne et, to og tre, 
så der er nok at tage fat på, si-
ger Jens Garfalk.

Boligselskabet Lange-
land har afsluttet en to-
talrenovering af Som-
merlyst i Rudkøbing, så 
der nu står 30 dejlige, 
lyse lejligheder med 
fuld tilgængelighed 
klar  – og halvdelen er 
allerede blevet udlejet 
hen over sommeren.

Sommerlyst bestod før reno-
veringen af 24 lejligheder i 
byggeri fra 1965. Nu er der 30 
lejligheder, og man kan virke-
lig tale om en totalrenovering. 
Alt er moderne lige fra smarte 
nøglekort til elevatorer i alle 
opgange.

Vi er godt tilfredse med re-
sultatet, og de, der allerede er 
flyttet ind, er også tilfredse, 
fortæller forretningsfører Jens 
Garfalk fra kommunens ene-
ste boligselskab, Boligselska-
bet Langeland.

666 boliger på Langeland
Selskabet tilbyder boliger 
over hele Langeland, fra nord 
til syd og selvfølgelig mange i 
selve Rudkøbing, alt i alt 666 
boliger omfattende alle typer, 
etagebyggeri, rækkehuse, frit-

liggende  parcelhuse, senior-
boliger og ældreboliger. Sel-
skabet har boliger fra Lohals 
i Nord over Tullebølle, Spods-
bjerg, Rudkøbing, Lindelse, 
Humble, Tryggelev til Bagen-
kop i syd samt Strynø. Des-
uden administrerer selskabet 
plejecentre for kommunen, i 
alt 158 boliger.

Vi kan byde på boliger med 
udsigt over hav og by, og 
Langeland har jo fantastiske 
badestrande, skovområder, 
smuk natur samt hyggeligt 
købstadsmiljø i Rudkøbing 
samt havnemiljø i Lohals, Ba-
genkop og Rudkøbing, siger 
Jens Garfalk. Desuden kan 
kommunen byde på et velfun-
gerende, pænt serviceniveau 
til kommunens borgere, så der 
er mange grunde til at bosætte 
sig på Langeland.

Sommerlyst 
Bort set fra lidt arbejde på 
udendørs arealer er totalreno-
veringen af Sommerlys afslut-
tet. De første opgange af i alt 
fem var klar i maj. Lejlighe-
derne er på 92 kvadratmeter 
incl. fællesarealer – dertil et 
rum i kælderen, en stor parke-
ringsplads samt et stort skur 
til cykler med opladningsstik 
til el-cykler.

Sommerlyst er ikke handicap-
boliger, men helt almindelige 
familieboliger, der bare er ind-
rettet, så beboerne kan blive 
boende lige så længe de vil, 
også selv om de skulle blive 
f.eks. dårligt gående, siger 
Jens Garfalk. Vi har enlige så-
vel som par uden og med børn 
blandt de lejere, der allerede er 
flyttet ind.

Interessen har været meget 
stor. Da vi, inden byggeriet 
var helt færdigt, i påsken holdt 
åbent hus, kom der næsten 300 
besøgende. Vi har fået henven-
delser fra mange steder.  Nogle 
af dem, der er interesseret, sid-
der i dag i hus og er nødt til at 
vente på, at huset bliver solgt, 
siger Jens Garfalk.

Lyst og moderne
Alle boliger er lyse og indby-
dende med stort køkken og ba-
deværelse, stue, soveværelse 
og ekstra rum. Der er to typer 
at vælge imellem. Den væ-
sentligste forskel er, at stue og 
køkken går ud i ét ved den ene 
type, og her er der også ame-
rikaner-elevator, hvor man 
går direkte fra elevatoren ind 
i ens lejlighed. Der er dørtele-
foner med video, så man kan 
se, hvem der ringer på. Nøglen 
er erstattet af en elektronisk 
brik, døre åbner ved tryk på en 

Boligselskabet Langeland – Engdraget 9 – 5900 Rudkøbing – Tlf.: 6251 3595 – Mail: info@boligselskabetlangeland.dk – www.boligselskabetlangeland.dk

SUPER RENOVERING AF 
BOLIGER PÅ LANGELAND
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AMS-BILER HAR SPECIALISTERNEAMS-BILER HAR SPECIALISTERNE

sig en veteranbil ind på værkste-
det, tager vi også gerne det med. 
AMS foretager tillige serviceef-
tersyn inden for nye vognes ga-
rantiperiode, og ejerne oprethol-
der alligevel nyvognsgarantien. 
Michael Andersen er også klar 
til at udvide værkstedet med en 
salgsafdeling. 

Vi har allerede salg af et stort 
udvalg af nye motoriserede red-
skaber til have og park, og AMS 
har ofte brugte og klargjorte biler 
til salg. Desuden udlejer vi gerne 
person- og varevogne gennem 
One2Move, siger Michael Ander-
sen.

AMS-biler ved havnen i 
Rudkøbing har fem mand 
til at tage sig af det hele. 
De har foruden erfaring 
et generelt branche-
kendskab - og hver deres 
specialer.

Michael Andersen har været 
selvstændig automekaniker i en 
årrække med eget værksted i 
Havnegade i Rudkøbing, hvorfra 
han betjener både private kun-
der og erhverv i hele det sydfyn-
ske område. 

Michael Andersen peger på, at 
med fem mand på værkstedet, 
deraf også en pladesmed, kan 
man tage sig af alt. Man har 

erfaring og moderne teknisk ud-
styr til alle typer opgaver.

Jeg var så heldig at få Søren 
Elnegaard ansat, siger Michael 
Andersen. Han er en dygtig land-
brugsmekaniker. Han kan alt det 
med landbrugsmaskiner og alt, 
hvad der hører til haver og park.

Kommer overalt
Vi har fuldt udstyret en ser-
vicevogn, der kan dække hele 
området, både hvad angår bi-
ler og landbrugsmaskiner. Som 
HELLA SERVICE PARTNER-
værksted udfører vi alle former 
for service og reparationer på nye 
og brugte biler. Vi kan også klare 
bådmotorer, og skulle der snige 

AMS-biler | Havnegade 9 | 5900 Rudkøbing | Tlf.: 2467 9523
Mail: michael@ams-biler.dk – www.ams-biler.dk

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning
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”I en by med 12 forskellige penge-
institutter og knivskarp konkur-
rence i den finansielle sektor er 
det dejligt at kunne konstatere, 
at Spar Nord Svendborgs lokale 
fokus på såvel privat- som er-
hvervskunder fungerer så frem-
ragende, som det gør”, fortæller 
bankdirektør Ulrik Feveile. 

Kompetent rådgivning og 
lokalt engagement
”Med personlig service og kom-
petent rådgivning som primære 
omdrejningspunkter er Spar 
Nord Svendborg en bank, som 
kommer kunderne i møde og ser-
vicerer dem lokalt, der hvor de 
er. Både på privat- og erhvervssi-
den beskæftiger vi et modent og 
fagligt kompetent rådgiverteam 
med mange års erfaring i penge-
institutsektoren. 

Vores rådgivere er på alle fronter 
kompetencemæssigt klædt på til 
at yde den bedste service til hele 
kundekredsen. Hovedparten 
af dem bor i lokalområdet og er 
personligt engagerede i livet på 
Sydfyn. Sidst men ikke mindst 
er en yderst populær del af Spar 
Nord Svendborgs servicekon-
cept, at vi er udstyret med en 
bemandet kassefunktion, hvor 
vores kunder i hele filialens åb-
ningstid kan hæve og indsætte 
kontanter og veksle valuta.” 

Tilgængelighed og hurtig 
reaktionstid
”Jeg fornemmer helt klart, at til-
gængeligheden stadig er et vig-
tigt pejlemærke for folks valg af 
pengeinstitut”, fortsætter Ulrik 
Feveile. ”Ikke at folk nødvendig-
vis vil i banken hver dag. Men 

overvejer man at købe ny bil, 
at renovere sin bolig eller købe 
nyt hus, er det vigtigt at kunne 
arrangere et møde og kommu-
nikere med sin bankrådgiver 
indenfor kort tid, og det kan 
man i Spar Nord Svendborg. Vi 
opererer med hurtige reaktions-
tider, når det gælder dét at møde 
såvel faste som nye kunder, når 
der opstår en situation, hvor de 
har behov for det.”

Det handler om tillid
”I Spar Nord Svendborg får vi 
løbende henvendelser fra nye 
potentielle kunder, som i deres 
tidligere pengeinstitutter har 
været henvist til ventetider på op 
til flere uger og vil høre nærmere 
om mulighederne for at skifte. 
Faktisk er det betydeligt lettere 
at skifte pengeinstitut end de fle-
ste tror. 

Når vi går i dialog med folk og 
tager hul på processen, viser det 
sig ofte, at den største hurdle 
har været de overvældende følel-
ser og tanker, der typisk er for-
bundet med at skifte. På samme 
måde som med læger og autome-
kanikere handler det gode for-
hold til pengeinstituttet dybest 
set om tillid. Det er vores erfa-
ring, at når folk har taget det 
første skridt, bliver de supergla-
de for det. Vi kan kun opfordre 
til, at man kontakter os og hører 
nærmere. Spar Nord Svendborg 
er et på én gang seriøst, uhøjti-
deligt og lokalt forankret penge-
institut med en rigtigt god stem-
ning”, slutter Ulrik Feveile. 

Spar Nord Svendborg
Sankt Nicolai Gade 1 
5700 Svendborg
Tlf.: 63 10 15 30
Fax: 63 10 15 31
svendborg@sparnord.dk 
www.sparnord.dk

Åbningstider: 
Torsdag 10.00 til 17.00 
Øvrige hverdage 10.00 til 16.00

SUCCES MED GOD SERVICE 
 OG LOKAL FORANKRING

Efter snart syv år i den sydfynske hovedstad har Spar 
Nord Svendborg fået rigtigt godt fat i de lokale kunder
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Jeg tager på messen i Fredericia 
med en stand for at give folk en 
oplevelse med strik, - og det både 
for øvede og uøvede, siger Char-
lotte. Det skal være så alle kan 
gøre det uden at det skal være 
besværligt og til en overkomme-
lig pris. 
Der hentes på messen også in-
spiration ved at se hvad der rører 
sig rundt på de øvrige stande. 

CKC Strik tager på Krea-
tiv Messe for at hente ny 
inspiration

Der skulle ske noget nyt i Char-
lotte K Caspersens liv i august 
for 16 år siden, - og det blev til, 
at CKC Strik blev etableret. Det 
har ikke været fortrudt, for bu-
tikken, der sætter service og 

kundepleje i højsædet, har gen-
nem årene kun oplevet en positiv 
udvikling.

Håndarbejde har altid været 
en stor del af mit liv, og jeg har 
strikket meget samt lavet mo-
deller til andre forretninger, for-
tæller Charlotte. Så det var helt 
naturligt, at det skulle være en 
garn- og strikkebutik.

I starten havde butikken åbent 
to hele dage om ugen, og de øv-
rige halvtids. Efter tre år blev 
det fuldtids, - og nu med ansatte. 
I 2004 blev butikken bygget om, 
så der er plads til en strikkeca-
fé samt afvikling af kurser og 
workshops. Charlotte K. Casper-
sen går meget op i, at der skal 
være plads til alle, der har lyst 
til at strikke, - også de uøvede.

CKC Strik, St. Byhavevej 43, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 29 99, charlotte@ckcstrik.dk / www.ckcstrik.dk 

Garnbutik har haft stigende udvikling

Varmepumper  
& Klimaanlæg

Dejlige “varmedage” året rundt
... og ingen bekymringer om regning og miljø

 INVERTER
STYRING

EFFEKTIV 
NED TIL 
-25° C

WI-FI
SPAR 
OP TIL
75 %

Ekstrem lydsvag

Brugervenlig betjening
 

Flot design

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig 
 

Ready

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT
- og ingen bekymringer om regning og miljø

✔  Ekstrem lydsvag kun 21 dB
✔  Brugervenlig betjening
✔  Flot design
✔  Driftsikker med lang levetid
✔  Miljøvenlig
✔  Styring via Wi-Fi eller sim-kort

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

VI TILBYDER OGSÅ:
✔  El-installation
✔  Varmepumper
✔  Ventilation
✔  Automation
✔  Antenne anlæg
✔  Video overvågning

✔  Hårde hvidevarer
✔  Tyverialarm
✔  Køleservice
✔  Klima-anlæg
✔  Solarventi
✔  Solceller

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret  
varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og 
dit brugsvand året rundt. (Kan anvendes både med 
radiator og/eller gulvvarme.)

Kan anvendes til poolopvarmning om kan tilsluttes 
(kombineres med) ekstern olie- og gaskedel samt 
solpanaler.  

Ring XX XX XX XX

www.jgs-automatic.dk
JGS Automatic 

VARMEPUMPER
www.fujitsu-varmepumpe.dk

- specielt udviklet til det nordiske klima

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder 
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

Fujitsu luft-til-luft varmepumpe
- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
 

Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale 
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din 
helårs- eller fritidsbolig.

FRA
XX.XXX,-

inkl. standardmontage
*skal monteres af

en KMO certificeret
kølemontør

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand året rundt.
(Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme).

Kan anvendes til poolopvarmning og kan tilsluttes (kombineres med) ekstern 
olie- eller gaskedel samt solpaneler.

FRA
XX.XXX,-

*skal monteres af
en KMO certificeret

kølemontør

5  år

TOTA L G A R A N TI

 

 

Selvfølgelig !

ADRESSE |  POSTNR. + BY  |  Tlf. XX XX XX XX

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A - 5900 Svendborg - Tlf: 62 50 10 72
Mail: info@simonrisbjerg.dk

10° 
VARME

Fujitsu luft til luft varmepumpe
Op til 8,9 kW varmeeffekt
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion
- Low-Noise og power-/boost-funktion
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør) 

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget
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tale om en helhed. Derfor er hele 
hjulet væsentligt, selv om det 
selvfølgelig er individuelt, hvil-
ke punkter der er vigtigst for 
den enkelte kunde, siger Bjarne 
Bay Jacobsen.

Fynske Bank er den store, lo-
kale bank på Fyn og i Trekants-
området med 15 filialer og med 
det klare mål at være den fore-
trukne bank blandt såvel private 
kunder som erhvervskunder.

For et år siden indførte Fynske 
Bank Rundt Om Dig-hjulet, hvor 
kunderne på en grafisk let over-
skuelig måde kan sikre sig, at de 
kommer hele vejen rundt og får 
et godt overblik over deres øko-
nomi, når de har en snak med 
deres bankrådgiver.

Det har været en succes, og vi 
fortsætter med at bruge hjulet, 
som passer godt ind i vort vær-
digrundlag, siger filialdirektør 
Bjarne Bay Jacobsen, Fynske 
Bank i Rudkøbing.

Den giver vores kunder et godt 
grundlag for en samtale med de-
res bankrådgiver, hvor de rigtige 

beslutninger kan træffes. Det 
handler om individuel rådgiv-
ning i øjenhøjde, som vi foretræk-
ker frem for e-bank-rådgivning.

Møde i øjenhøjde
Det er vores erfaring, at når der 
skal træffes vigtige beslutnin-
ger, så kan folk godt lide at sidde 
ved et bord, hvor de kan se deres 
rådgiver i øjnene, og hjulet giver 
på en overskuelig måde sikker-
hed for, at alle aspekter, der er 
relevante i netop den sag, der 
drøftes, kommer med i samtalen. 
Det kan være, når der skal kø-
bes hus, en ny bil eller investeres 
penge, man er kommet til ved 
f.eks. et hus-salg.

Vi følger vores kunder i deres 
livscyklus. Derfor er det vigtigt 
at se fremad, fem, ti år eller 
mere, og det er en del af Rundt 
Om Dig. Vi prøver at sætte kun-
derne godt op til fremtiden, så 
man f.eks. kan vælge den rigtige 
lånetype eller være dækket godt 
nok ind til den dag, man skal 
pensioneres.

Hjulet gør det mere  
overskueligt
Hjulet gør det mere overskueligt 
at komme rundt om økonomien 
nu og fremadrettet, for der er jo 

RUNDT OM DIG  
GODT MODTAGET  

AF KUNDERNE

Fynske Bank Langeland - Østerport 2 - 5900 Rudkøbing – Tlf.:  6251 1670 – Mail: rudkobing@fynskebank.dk – www.fynskebank.dk

Oplev en bank, 
der interesserer sig 
for din virksomhed

Kirsten Elkjær 
Mikkelsen
Tlf. 6217 6512

Fynske Bank • Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg • Tlf. 6221 3322 • fynskebank.dk

Når der skal træffes vigtige økonomiske beslutnin-
ger, må der ikke være langt til banken. Vi er tæt på 
og klar til at reagere hurtigt og kompetent.

Der er brug for et stærkt og levende erhvervsliv i vores område, 
og vi går langt for at hjælpe små og store virksomheder med råd-
givning og finansielle ydelser.

Det særlige ved Fynske Bank er nærheden. Det handler ikke kun 
om, at vi fysisk er tæt på – men også at vi engagerer os i din 
virksomheds situation, muligheder og udfordringer. Du vil derfor 
opleve en bank, der er aktivt medlevende, og som støtter dig i 
det, du gør.

Velkommen i Fynske Bank
Lyder det som noget for dig og din virksomhed? Så ring til mig på 
tlf.  6217 6512 og aftal et uforpligtende møde over en kop kaffe.
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Indførelsen af landevejs-
princippet fra slutningen 
af august i år har øget 
øens besøgstal og om-
sætning væsentligt

”Man kan roligt sige, at lande-
vejsprincippet har været en stor 
succes for Ærø”, fastslår borg-
mester Jørgen Otto Jørgensen. 
”Princippets udjævning af pris-
forskellen mellem sø og land-
transport har udløst en generel 

stigning i antallet af besøgende 
på omkring 25 % - et tal der for 
campingvogne og autocamperes 
vedkommende er endnu højere. 
Vi har registreret rigtigt mange 
nye gæster til øen fra dens fyn-
ske og jyske nærområder og har 
store forventninger til næste 
års besøgstal, hvor kendskabet 
til landevejsprincippets økono-
miske fordele vil være spredt til 
hele landet. 
Med en overfartspris på kun 78 
kroner plus fri bustransport over 
hele Ærø er landevejsprincippet 

et fantastisk tilbud, der giver 
helt nye muligheder på turist-
fronten. Det faktum, at septem-
ber 2016 bød på helt forrygende 
sensommervejr, har selvfølgelig 
også haft en positiv effekt på 
besøgstallet. Men under alle 
omstændigheder har landevejs-
princippet vist sit værd; nemlig 
at det virkelig rykker og giver 
konkrete resultater. Der er over-
hovedet ingen tvivl om, at lan-
devejsprincippet med stor fordel 
vil kunne udvides til at gælde 
hele året, og det er en målsæt-
ning vi i politisk regi vil arbejde 
frem imod snarest muligt at få 
realiseret”, slutter Jørgen Otto 
Jørgensen.

Ærø Kommune · Statene 2 · 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 63 52 50 00
post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dkHJEMME

PÅ 
ÆRØ

En tilflytter til Ærø har valgt noget til. 
Måske er det drømmen om et tryggere liv for 
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del 
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at 
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, 
innovation og initiativ. 
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs 
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.

Ærø - dit eget lille paradis www.ærø.dk

20830_12_ann.indd   1 25/05/11   14.49
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Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS Fragt- og vognmandsfirmaet

P. Pedersen & Søn ApS

Nørrebro 23 · 5985 Søby · Tlf. 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

Vi forhandler også KEMI-OIL’s produkter:
Cellulosefortynder, Silikonefjerner, Acetone mm.

- og AFHENTER SPILDFORTYNDER i hele landet!

HVER DAG på SJÆLLAND, FYN og i JYLLAND
Vi tilbyder dag til dag distribution af 1 colli

og op til 40 tons stykgods, køle- og frysevarer.
Forsendelser afhentet hos en virksomhed, eller

indleveret på vores lager i Odense inden kl. 09.00,
leveres samme dag til modtager på Ærø.

Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.
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X-MAS HOS XL-BYG ÆRØ
SOMMERTIDEN ER SLUT OG OM KORT TID, SKAL VI TIL AT HAVE GAVE-

PAPIRET PARAT TIL JULEGAVERNE, SIGER MADS BOEBERG HANSEN FRA 
XL-BYG ÆRØ, SOM NU ER EN DEL AF XL-BYG JENS SCHULTZ A/S

9:00-16:00
Masser af gode tilbud

9:00-11:00 
Ka� e og kringle 
fra Finn’s Bageri 

11:00-14:00
Pølser fra Dunkær 

Slagterforretning  og
Øl fra Rise Bryggeri

 KÆMPE 
OPRYDNINGSSALG

Dunkær Slagterforretning

v/René Holm
Dunkærgade 16
5970 Ærøskøbing
TLF. 62 52 14 87

LØRDAG 
DEN 18. JUNI 

9.00 - 16.00

”Skal vi sammen 
nyde en ol fra Rise 
                 Bryggeri 

l

Vi ses 
i Sobyl

l

”

    Jeg giver 
kaffen kl. 9:00”     Jeg giver ”     Jeg giver 9:00-16:00

ALT skal væk

Finn’s Bageri
Tilbage til håndværket

NØRREBRO 2 - SØBY - TLF. 62 58 10 65

SOMMERÅBENT
indtil den 16. august

Alle dage kl. 06.30-18.00
Morgenmad - Frühstück kl. 07.00-10.00

Fremtidens brød af fortidens korn. 
Vi bager brød af: Spelt, Emmer, Enkorner, 
Ølandshvede, Svejderug, Kæmpedurum.

PIZZA-SLICE
hver dag fra kl. 12.00

V A R E R N E  S Æ L G E S  S O M  ” K Ø B T  S O M  B E S E T ”  –  I N G E N  R E T U R R E T 

KOM OG GØR EN GOD HANDEL

Vi byder pa kringle 
fra Finn’s Bageri”

i vores gamle XL-BYG afdeling i Søby

GRATIS

GRATIS

o

   Vi glaeder os 

til at se dig 

”   Vi glaeder os 

”   Vi glaeder os 

”Jeg serverer laekre 

polser fra Dunkaer 

            
    kl. 11:00

    Kom og hils pa

mine nye kollegaer 

fra Jens Schultz a/s”
o

l

”   Kom og gor

en god handel
l

    Alt skal vaek

En � ot og nutidig trælast

JENS SCHULTZ  ÆRØ

Vi er 100 medarbejdere hos XL-BYG Jens Schultz a/s, der står sammen 
om at være totalleverandør til dit byggeprojekt - stort som småt, og vi 
bestræber os på at give dig den bedste oplevelse, fordi vores motto er: 
”Ene er vi gode – Sammen er vi bedst”

13 ærøske medarbejdere blev pr 1/1-2016 en del af 
Jens Schultz a/s, da virksomheden overtog XL-BYG 
Marstal. I forbindelse med en virksomhedsovertagelse 
er der mange opgaver og udfordringer. Det har de første 
måneder også været præget af i dette tilfælde. 

Udover der er sket mange forbedringer i lokalerne i 
Marstal, og butikken dermed er blevet moderniseret til 
fordel for kunderne, så har medarbejderne også skulle 
lære et nyt IT-system at kende samt få tilpasset varesor-
timentet både iht. retningslinjerne fra XL-BYG og matche 
resten af Jens Schultz a/s. 

Mads Boeberg Hansen, der er afdelingsleder af XL-BYG 
Ærø, har i samarbejde med direktør Thomas Skovlund 
Madsen og indkøbschef Anders Schultz ledet processen 
og ved fælles hjælp i hele koncernen, fremstår XL-BYG 
Ærø i dag, trods øens størrelse, som en � ot trælast/byg-
gemarked med et bredt og dybt sortiment.      

Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet og er sikker på, 
det har skabt mere overskuelighed og tilgængelighed for 
vores kunder. Vi vil i den forbindelse gerne takke vores 
kunder for den tålmodighed, de har udvist i overgangs-
perioden. 
Vi glæder os fremadrettet til at servicere og rådgive jer. 

Kæmpe oprydningssalg 
Lørdag den 18. juni 2016 afholder vi oprydningssalg i 
det gamle XL-BYG i Søby. Fra kl. 9-16 vil der være skarpe 
spotpriser på alt lige fra maling, elværktøj, døre/vinduer, 
gulve, træ osv. Det drejer sig om udgået sortimentsvarer, 
varer med brudt emballage osv. 
Kom og gør en god handel – Læs mere på næste side.   

Når du handler hos Jens Schultz a/s bakker du ikke bare 
op om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikrer 
dig også altid faglig ekspertise, god service og inspira-
tion samt at gøre en god handel.

PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

skal væk

et weekendophold i Det Syd-
fynske Øhav.

Der bliver god tid til at se nær-
mere på Marstal og Ærø, siger 
Mads Boeberg Hansen. Vi vil 
vise kollegaerne vores arbejds-
plads og julehygge sammen. Vi 
skal bo på Ærø Hotel i Marstal. 
I Arrebo Hallen er der dækket 
op til klassisk julefrokost, hvor 
vi skal underholdes af bl.a. 
komikeren Carsten Bang, og 
partybandet The Late Show vil 
sørge for dansemusikken.

Med Jens Schultz a/s’ 
overtagelse af XL-BYG 
Marstal pr. 1/1-2016 har 
man ønsket at styrke 
sin markedsposition og 
endnu engang slå fast 
”Vi er Sydfyns største 
og eneste lokalejede 
trælastvirksomhed”. 

Der var absolut tale om en 
planlagt og velgennemført fa-
milieforøgelse, siger afdelings-
leder Mads Boeberg Hansen, 
XL-BYG Ærø. Vi er 12 medar-
bejdere på Ærø, og sammen-
lægningen med afdelingerne 
i Svendborg og på Langeland 
har frigjort nogle administra-
tive kræfter, som vi kan bruge 
til at servicere vores kunder 
bedre og dermed fremstå som 
en troværdig og seriøs samar-
bejdspartner.

En stor familie 
Mads Boeberg Hansen påpeger 
at som medarbejdere i en stor 
familie, der beskæftiger sig 
med rådgivning, salg og ser-
vice i en hel landsdel, så har 

man naturligvis brug for at 
lære hinanden at kende. Det 
vil man gøre noget ved.
Det første år slutter snart, si-
ger Mads Boeberg Hansen. Det 
har været et travlt år, og det 
skulle gerne følges op de næste 
mange år. Vi er ved at forbe-
rede julehandelen. Hylderne er 
ved at blive fyldt op med gode 
gavetilbud, og vi ser frem til at 
få nogle hektiske uger med at 
pakke julegaver ind - sammen 
med alt det daglige i et bygge-
center.

Årets JS Julefrokost – 
Krydret med Ærøs største 
dansefest
Mads Boeberg Hansen er glad 
for, at mange fra fastlandet i 
år besøger Ærø, hvor billigere 
færgepriser hjælper pænt til.

Og nu får øen så en ekstra jule-
gave idet XL-BYG Jens Schultz 
a/s har valgt at afholde den 
årlige personalejulefrokost på 
Ærø. Kollegaerne og deres led-
sagere fra fastlandet inviteres 
til julefrokost kombineret med 

 XL-BYG – JENS SCHULTZ A/S – INDUSTRIVEJ 5 – 5960 MARSTAL – TLF.: 6253 1121
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Vognmand Peer Sønder-
mark har en stor bredde 
af transportløsninger

Når det gælder transport af næ-
sten stort set alt, - så er vogn-
mand Peer Søndermark en god 
erfaren partner til at løse opga-
verne. Det er en bredt favnende 
virksomhed, der med sine fem 
lastbiler, med forskellige trailere 
til Køle, åbne, korn og special-
transport kan klare stort set alle 
opgaver.
Vognparkens sammensætning 
betyder at virksomheden kan 

klare en stor del af transport til 
og fra Ærø.

Vi kører al slags transport i 
Danmark og en del til Tyskland, 
Sverige og Norge med køle- spe-
cial- og godstransport. Kørsel på 
Ærø er primært korn for DLG, 
jern til værfterne og fisk som vi 
har kørt fra Marstal, Søby og Fa-
aborg havnene i 34 år, de sidste 
31 år som selvstædig vognmand.

Vi er en virksomhed, der ikke er 
bange for, at prøve noget nyt, går 
gerne ind i nye projekter.  
En transportopgave skal løses 

i et samarbejdet mellem produ-
cent, kunden og vognmanden.
Det giver altid det bedste resul-
tat mener vognmand Peer Søn-
dermark  

Vognmand Peer Søndermark, Røndal 13, 5985 Søby, Tlf. 62 58 17 00, vognmandpeer@mail.dk 

INNOVATION KLARES FRA ÆRØ



met godt fra start her i jubilæ-
umsåret. Der er ansat de lærere 
og øvrigt personale, der er brug 
for, og alle lærere og elever kan 
jo som alle andre nyde, at det er 
gratis at køre med bus på Ærø.

HF & VUC FYNs afdeling 
i Marstal på Ærø kunne 
den 9. september fejre 10 
års jubilæum for byg-
ningen på P.E. Pålssons 
Vej – og samtidig indvie 
en indvendig tilføjelse 
til lokalerne, en balkon-
etage på 100 kvadratme-
ter, som har fået navnet 
Hængedækket.

Hængedækket er blevet rigtig 
godt modtaget af vores elever, 
der bruger den til at slappe 
af, holde møder eller sidde og 
arbejde med en opgave i min-
dre grupper, siger afdelings-
leder Brian Alarik Johansen. 

Ærøs borgmester, Jørgen Otto 
Jørgensen, sørgede for den offi-
cielle indvielse, inden skolens ca. 
200 elever kunne tage balkon-
etagen i brug. 

Fungere som gymnasieskole
På Ærø foregår næsten al un-
dervisning i Marstal, der udover 
HF også rummer kommunens 
folkeskole. Ærøskøbing har en 
friskole. 

Vi fungerer som en gymnasie-
skole med en to-årig HF, som 
er målrettet kommunens unge, 
og HF Søfart i samarbejde med 
Marstal Navigationsskole, siger 
Brian Alarik Johansen. Af de 
200 elever er de 170 på HF Sø-
fart, og de kommer jo fra hele 
Danmark og bor her, mens de 
gennemgår deres uddannelse, 
der tager tre år.

Den to-årige HF gør, at øens 
unge 15-16 årige kan blive bo-
ende hjemme et par år ekstra, 
inden de må rejse bort for at vi-
dereuddanne sig.

Stort aktiv for Ærø
Vi er et stort aktiv for Ærø. Med 
30 ansatte er vi blandt de største 
ikke-kommunale arbejdspladser 
på Ærø, og sammen med navi-
gationsskolen trækker vi mange 
unge fra hele landet hertil, siger 
Brian Alarik Johansen.
Skolen er i 
øvrigt 
kom-

HÆNGEDÆKKET GODT  
MODTAGET AF ELEVERNE

HF VUC ÆrøP.E. Pålssonsvej 15960 MarstalTlf. 62 65 65 90aeroe@vucfyn.dkwww.vucfyn.dk  

også har en café. Vi har efter fire 
år slået os godt fast her på Ærø.

Thiele Ærø i Marstal er 
en moderne og fuldt 
udstyret optikerforret-
ning, der kan klare alle 
opgaver

Skal man have nye briller, have 
en synstest, scanning eller an-
det, der har med ens øjne og 
synet at gøre, - så behøver man 
ikke at forlade Ærø for at få det 

foretaget – men kan roligt lægge 
vejen forbi Thiele i Marstal, der 
kan klare alle opgaver, der har 
med synet at gøre.

Vi har alt det moderne udstyr, så 
vi er helt up-to-date og kan klare 
alle opgaver, siger optiker og in-
dehaver Henning Møller, der dri-
ver butikken på sit femte år.

Henning Møller, der oprindelig 
kommer fra Kolding, kunne se at 

der var et behov for en optiker på 
Ærø til at kunne servicere både 
unge og ældre. Så i 2012 startede 
han op i lejede lokaler i Marstal, 
for at se om der var grundlag for 
en optiker i byen, - og det var der.

Det er dejligt at så mange gør 
brug af butikken, siger Hen-
ning Møller. Det har betydet, at 
vi er rykket i større lokaler i den 
gamle boghandel i Kongensgade, 
hvor vi er nabo til Ø-bolcher, der 

Thiele Ærø · Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 65 36 20 20 · marstal@thiele.dk · www.thiele.dk 

Synet klares da lokalt
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ROS-Isolering samler på 
glade kunder over hele 
landet

Der er penge at tjene for de der 
får isoleret. Der spares på var-
men, huset stiger i værdi og der 
skabes et bedre indeklima. Det 
kan kun give tilfredse menne-
sker, - og det ved de hos ROS-
Isolering fra Langeland.

Vi samler på glade kunder, og 
det breder sig, siger Stefan Ham-

mer, der sammen med Robert 
Andersen i 2011 stiftede ROS-
Isolering.

Det har vi ikke fortrudt, vi har 
meget travlt, og det er næsten i 
hele landet lige fra Nordjylland 
til Gedser, og der er ikke noget 
der er for småt eller stort. Vi 
har blandt andet også isoleret 
en skole i Køge kommune. Den 
bedste investering man kan gøre 
er at få isoleret. Dels tjener man 
penge resten af den tid man bor 
i huset, man kan få et kilowatt 

tilskud samt udnytte håndvær-
kerfradraget i forbindelse med 
isolering.

ROS-Isolering laver alle former 
for isolering, og har valgt Iso 
Arctic (med EPS) til hulmur og 
krybekældre. Til resten af hu-
set bruges papirgranulat (CLI-
MATIZER), som bl.a. er brand-
hæmmende og tilført borsalte, 
som bevirker at mus og rotter får 
udtørret deres pels.

Der er penge at  
tjene på isolering

ROS-Isolering,  
Kibshavevej 19, 5900 Rudkøbing, 
Tlf. Stefan Hammer: 61 28 99 10 

ell. Robert Andersen: 20 87 89 62, 
stefan@ros-isolering.dk   
www.ros-isolering.dk 

Vi har også en almen  
HF for landkrabber ;-)

KOM MED OM BORD  
TIL HF-SØFART
•  1 karakter højere end landsgennemsnittet
•  Et stærkt socialt miljø
• 3 årig gymnasial uddannelse, der kombinere  
 det boglige og det praktiske.
•  Oplevelser væk fra skrivebordet

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 25970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Vi klare VVS, blik,  
smedearbejde &  

maskinreparationer.

AUTORISERET SMEDEMESTER OG VVS MESTER
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Super efterårstilbud 
og iPhone 7 på lager

HP Notebook 15-ba016no
               
AMD Quad-Core A8-7410 APU 
  2,2 GHz, op til 2,5 GHz, 2 MB cache),  
   Windows 10 Home 64, 8 GB DDR3L-1600 SDRAM, 
     15.6" 1366 x 768 ( HD )

 

Kortermann-IT er kommet godt fra start på Ærø

I starten var der lidt stille. For 
butikkens kunder skulle lige 
opdage, at det stadig er tidligere 
ejer Frank Thorsted og lærlingen 
Jesper, der står bag disken.

- Nu har de opdaget, at det 
er de samme ansigter og den 
samme gode service, de kender. 
Så nu kommer de igen, siger 
en tydeligt lettet Frank Thor- 
sted.

Han var spændt på, hvad 
overtagelsen af butikken kom  
til at betyde for ham personligt.

- Jeg har fuldstændig ro i maven. 
Jeg blev spurgt til råds af 
Henrik Kortermann og er blevet 
inddraget meget i processen, 
fortæller han.

Mere fokus på erhverv
Med overtagelsen af den lille 
IT-virksomhed følger også nye 
mulighed for erhvervslivet på 
øen.

Hidtil har Frank Thorsted 
ikke kunne honorere alle hen-
vendelser fra erhvervsfolket.

Men med Kortermann-IT’s 18 
medarbejdere i ryggen kan 
Frank nu levere flere løsninger 
til øboerne end hidtil – herunder 
support af netværk og servere 
samt telefoni.

- Siden overtagelsen har vi 
ikke oplevet at skulle sige nej 
til en eneste kunde. Nu kan vi 
tilbyde dem meget mere, siger 
Frank.

Større sortiment
Frank Thorsted lægger ikke 
skjul på, at ACER er hans 
fortrukne mærke i computere. 
Men med Kortermann-IT’s ryk-
ind kan man nu også købe 
produkter fra bl.a. HP, Dell og 
Lenovo i butikken. 

For Frank handler det – 
som altid – om at levere rigtig 
god service, så både private og 
erhvervskunder er tilfredse, når 
de handler hos ham.

- Og tilfredse kunder bekræf-
ter os i, at vi skal handle lokalt 
her på Ærø, pointerer han.

I midten af august overtog Kortermann-IT aktiverne i Ærø IT’s butik i Marstal. 
Og alting har sin begyndelse. 

Kr.    3.299,- 
Prisen er inkl moms

PANTONE 540 CVU (uncoated)
PANTONE 540 CVC (coated)

CMYK: C=100 M=60 Y=0 K=65

IT i øjenhøjde

Kirkestræde 20 I DK-5960 Marstal I 62 53 12 15 I www.kortermann-it.dk
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BAY SKO KAN HJÆLPE 
MANGE MED ”VANSKE-
LIGE” FØDDER
Fødderne skal kunne holde til 
meget i et langt liv, og det er 
vigtigt at behandle dem godt og 
bruge de rigtige sko. For nogle, 
der har ”vanskelige” fødder, kan 
det være svært at finde sko, der 
passer, men de kan få hjælp hos 
Bay Sko i gågaden i Rudkøbing.
Vi prøver at have de rigtige sko 
til ”vanskelige” fødder i forskel-
lige vidder og hjælper vores 
kunder, så godt vi kan, fortæller 
indehaver af Bay Sko ApS, Ida 
Bay.
Her kan kunderne finde sko til 
hele familien samt også gummi-
støvler og træsko.

Fødderne ændrer sig
Vi kan hjælpe de fleste med 
problemer, som kan være brede 
fødder, knyster eller hammer-

tæer, siger Ida Bay. Det er jo 
også sådan, at fødderne ændrer 
sig med årene, og problemer kan 
opstå, når man nærmer sig pen-
sionsalderen. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at vi har en ret høj 
gennemsnitsalder på Langeland, 
så vi har mange kunder med 
”vanskelige” fødder, men vi kan 
hjælpe alle med at få et par sko, 
der passer til netop dem blandt 
de mange mærker, vi fører, f.eks. 
Skecher, Gabor, Tamaris og Llo-
yd herresko, siger Ida Bay.
Bay Sko har kunder fra Lan-
geland, Tåsinge og Svendborg, 
ligesom butikken om sommeren 
får besøg af nogle af øens mange 
turister. De er alle sikre på at få 
en god betjening, uanset om de 
har ”normale” eller ”vanskelige” 
fødder.

Bay Sko ApS • Østergade 32 • 5900 Rudkøbing • Tlf.: 6251 1122 • baysko@tdcadsl.dk

550,-

650,-
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Bay Sko ApS • Østergade 32 • 5900 Rudkøbing • Tlf.: 6251 1122 • baysko@tdcadsl.dk
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Kompromiløs udlejning  
til fest

Askov Udlejning  
leverer alle e�ekter 

til firma- og privat -
festen – uden at gå 
på kompromis med 

kvaliteten 

Med solidt afsæt i den sydsjæl -
landske revyby Mogenstrup 
har Peter Vraa nu i otte år 
drevet Askov Udlejning – de 
seneste to år fra indehaverens 
nye fynske hjemmebane med 
afsæt i Brudager.
– Jeg leverer kvalitet uden 
kompromis. Alt er pænt og 
rent, lyder det fra Peter Vraa.

Måler gerne op
Askov Udlejning samarbejder 
med en kollega der har alt til 
det perfekte bord og dermed 

rigtigt lækre polstrede stole, 
der kun udlejes, hvor der er 
gulv. Vi har også en stol i plast, 
der med stor siddekomfort kan 
anvendes de fleste steder, tilfø -
jer Peter Vraa. 
Det gode fundament for festen, 
træ- eller plastgulve, leveres 
også efter ønske sammen med 
eventuelle gasvarmeovne, der 
sikrer behagelig festtempera -
tur i teltet under næsten alle 
vejrforhold. 

 

 

Askov Udlejning
Bolbrovej 11 · Brudager · 5882 Vejstrup

Tlf. 60 14 95 98 · www.askovudlejning.dk

tilbyder Askov Udlejning alt 
til festen. 
– Vi har det meste indenfor ek -
sempelvis teltudlejning, borde, 
stole, gulve og varmekilder, 
som du kan få brug for ved af -
viklingen af dit arrangement, 
tilføjer Peter Vraa.
Han står klar med råd og vej -
ledning til en vellykket fest, og 
er kunderne i tvivl om teltstør -
relse og plads, kommer Askov 
Udlejning gerne ud og måler 
de festlige rammer op. 
Udlejningsfirmaets priser in -
kluderer opstilling, nedtag -
ning af telte. 

Stor komfort
Askov Udlejning har også stor 
fokus på komfort. Eksempelvis 
er stole ikke bare stole.
– Vi har forskellige typer stole, 
der opfylder alle krav til god 
siddekomfort. Blandt andet 

MesterPERS AUTO
Vi har byens mest moderne værksted
•  Vi har specialiseret os i servicering  
 af alle bilmærker
•  Vi har testudstyr til 95%  
 af den danske bilpark
•  Vi er specialister i AIRCON. service & rep.
•  Vi har karosseri afdeling m. opretterbænk
•  Vi er specialister i rep. af stenslag,  
 revner & udskiftning af ruder
•  Vi er specialister i udmåling  
 af styretøj støddæmpertest m.m.
•  Vi er konkurrencedygtige på alle dækmærker  
 
•

 
Vi er specialister i AUTO EL, fejlfinding & rep.

Kom ind & spørg hvis du mangler udstyr til din bil

 
Mjølbyvej 6

 5900 Rudkøbing

 Tlf. 62 51 55 56
 www.persauto.dk

persauto@persauto.dk
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Flemming Borst. Vi får besøg af 
især mange dykkerklubber.
Campingpladsen er også benyttet 
af rigtig mange cykelturister, der 
er ude på Marguerite ruten, der 
rammer Spodsbjerg med videre 
adgang enten til eller fra Tårs.
Spodsbjerg Camping har også 
en dejlig legeplads med skib som 
legetårn og hoppepude, og har 
tillige indrettet en plads på plad-
sen til autocampere.
Campingpladsens placering ved 
den langelandske del af Øhav-
stien betyder overnattende gæ-
ster, som kommer forbi på deres 
vandretur. 

Færgegårdens Camping 
/ Spodsbjerg Camping 
er mange campisters og 
feriegæsters foretrukne 
valg

Med en placering tæt på havn 
og strand har campingpladsen 
i Spodsbjerg en attraktiv place-
ring for såvel familier på hyg-
geferie som enkeltpersoner og 
klubber på aktiv ferie, - og cam-
pingpladsen har meget at byde 
på, herunder også Bed & Break-
fast.

Vi er Langelands første cam-
pingplads, startet en gang i 

1950 érne, fortæller Flemming 
Borst, der har været lejrchef de 
seneste 10 år. Vi har 210 pladser 
her, tre 6-personer hytter og en 
2-personers luksus hytte samt 
yderligere seks hytter. Hertil 
kommer at vi har seks værelser 
og 2 ferielejligheder at leje ud, 
- og der er god efterspørgsel på 
det hele, - og så har vi åbent året 
rundt. Af de 210 pladser er 75 
fastliggere, - heraf 25 tyske og 6 
hollændere.
Campingpladsen udlejer også 
campingvogne, både til lystfi-
skeri og cykler til cykelture på 
Langeland. 

Den største part af vore gæster 
samt fastliggere er her på grund 
af fiskeri, og flere har selv de-
res både med, som de nemt kan 
sætte ud lige på den anden side 
af vejen.
En ny stigende gruppe som er 
kommet til - er dykkerne, der 
med sænkningen af Ærøsund 
har gjort fritidsdykker opmærk-
som de mange vrag der er i Lan-
gelandsbæltet, nu finder det 
sydfynske meget attraktivt at 
besøge.
Vi har også kompressoranlæg til 
at fylde deres flasker samt tørre-
rum til deres dragter, fortæller 

POPULÆR OG ATTRAKTIV CAMPINGPLADS

Færgegårdens Camping / Spodsbjerg Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing, 
Tlf. +45 62 50 11 36, Fax +45 62 50 26 36, info@spodsbjerg.dk / www.spodsbjerg.dk 

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport /
 selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance

Bellevue Revision · Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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Ryttermarken 31 A - 5700 Svendborg
Tlf. 63 22 00 30 post@svendborgpejse.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 13.00

Medbring din 
hustegning
og få en pris
på din Morsø
Skorsten

Morsø 2140
SPAR 4.000
Kampagnepris 8.995

Totalprojektermed egne montører
Morsø Servicecenter

Lagerfører  
reservedele

Morsø 8848
SPAR 5.000
Kampagnepris 11.995

Morsø 5843
SPAR 3.000

Kampagnepris 9.995

Selvluk og ekstra
koldt håndtag

Morsø P51
SPAR 2.000
Kampagnepris 16.995

Morsø P31
SPAR 3.000

Kampagnepris 11.995
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Vinsmagning, whiskysmagning, 
ølsmagning m.m., hvor en kyndig 
person fortæller om produkterne, 
har længe været populært, men 
nu vil Vinspecialisten i Svend-
borg prøve at videreudvikle kon-
ceptet for smagsoplevelser.

Vi har holdt mange arrangemen-
ter med vin- eller whiskysmag-
ning i vores butik i Korsgade, 
hvor vi har fortalt ud fra vores 
viden om produkterne. Det vil vi 
fortsat gøre, men vi vil også prø-
ve at kombinere en smags-ople-
velse med et spændende foredrag 
om et emne, som ikke behøver at 
handle om vin eller whisky over-
hovedet, men noget helt andet, 
f.eks. filosofi, siger butikschef 
Simon Styrup.

I butikken er der plads til godt 
30 til sådanne arrangementer, 
og her kan deltagerne slappe af i 

en hyggelig og intim atmosfære, 
omgivet af alle de gode sager der 
er i butikken. 

Tema-smagning
Vi vil også holde tema-smagning, 
hvor det kan være et foredrag fra 
en medarbejder fra Svendborg 
Museum, der kommer her, og så 
kan det være vores Svendborg-
sund Rom, der er i centrum. Den 
føres kun af os. Vi vil udvikle 
konceptet hen ad vejen og regner 
med at kunne lægge ud engang 
efter nytår, siger Simon Styrup.

Fredagsbar-konceptet
Et andet koncept, der er under 
udvikling i butikken, kalder de 
for fredagsbar-konceptet.  Her 
tilbyder Vinspecialisten fredag 
formiddag at komme ud til virk-
somheden med en vinpakke, som 
medarbejderne så kan nyde, når 
de går på weekend. 

Kan de lide en af vinene, kan de 
afgive en bestilling, og så leverer 
vi direkte til firmaet nogle dage 
efter. Et godt glas vin giver en 
god stemning og et godt arbejds-
klima fremadrettet til gavn for 
firmaet. Vi leverer også gerne til 
et kundemøde i firmaet eller et 
eller andet arrangement for de 
ansatte, siger Simon Styrup.

Husk også julegaven
Apropos firmaer. Inden så længe 
er det jul, og det er på høje tid 
for firmaer at tænke over, hvad 
de ansatte skal have i julegave. 
Simon Styrup tager gerne ud og 
aftaler nærmere, så firmaet og 
Vinspecialisten i fællesskab kan 
sammensætte helt rigtige kurv.

Vinspecialisten Svendborg - Korsgade 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62212211 - Mail: svendborg@vinspecialisten.dk – www.vinspecialisten-svendborg.dk

Vinspecialisten går nye 
veje for smagsoplevelser

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

LANDET BLIK & VVS APS
Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

METROAIR luft til 
vand varmepumper 
er beregnet til at 
levere varme til 
husets vandbasere-
de varmesystem.

METROAIR luft til 
vand 14 og 20 kW 
varmepumper er 
beregnet til at levere 
varme til større 
huses vandbaserede 
varmesystem. 

METROAIR kompakt 
styring giver mulig-
hed for overvågning 
og indstilling af et 
varmesystem med 
én varmepumpe.

METROAIR styring er 
et avanceret styremo-
dul, som sammen 
med varme-pum-
per og eksterne 
beholdere skaber et 
komplet og optimeret 
varmesystem.

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…
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terkultur, der skaber nye arbejds-
pladser, og som er meget målrettet.

Dem hjælper vi gerne med at ud-
vikle deres virksomhed. Vi både 
analyserer deres produktionsmeto-
der og kommer med forslag til op-
dateringer, og vi er også parate til 
at uddanne deres medarbejdere til 
at styre processerne.

Forskermiljøet i Danmark 
er unikt – derfor klarer 
fremstillingsvirksomhe-
derne sig godt. Det både 
bidrager vi til, og nyder vi 
godt af, siger Claus Wal-
ther Jensen fra Automa-
tion Lab i Svendborg.

I Forskerparken i Kullinggade i 
Svendborg er der en virksomhed på 
ni medarbejdere. Direktør og pro-
jektchef er Claus Walther Jensen, og 

de otte øvrige medarbejdere bruger 
hver dag til at udvikle og implemen-
tere programmer til styring af ma-
skiner og procesanlæg.

Vi arbejder i alle brancher med 
PLC-baseret maskinstyring, siger 
Claus Walther Jensen. Automation 
Lab A/S er eksperter, når det gæl-
der programmering af styrings-
systemer og design af brugerin-
terface. Automation Lab har også 
et meget velafprøvet system til 
datalogning fra maskiner og pro-
cesanlæg via deres PLC baserede 
software til datalogning.

Iværksætterkultur
Automation Lab har mange års er-
faring med programmering af indu-
striel Automation og IT, og nyder 
godt af samarbejdet det danske 
uddannelsessystem, der fortsat pla-
cerer Danmark i toppen af forsker-
miljøer. Virksomheden har et tæt 
samarbejde med Holtec Automatic 
med afdelinger i Jylland og råder 
derfor også over ekspertise inden-
for elektrisk montage samt kon-
struktion af styretavler.

Claus Walther Jensen peger på, at 
der i Danmark en særlig iværksæt-

Automation Lab – Forskerparken -  Kullinggade 31, 5700 Svendborg · Tlf:. 5311 2910 – Mail: cwj@automationlab.dk – www.automationlab.dk

AUTOMATION OG MASKINSTYRING ER FREMTIDEN

•  Danske kvalitetsvinduer til ethvert projekt
• Markedets bredeste udvalg af designs
• Markedets bedste energivinduer
• Nybyggeri, renovering og tilbygning

GRATIS

OPMÅLING

31 77 92 15

Fyns Vinduescenter ApS, Viebæltet 1, 5700 Svendborg, www.fynsvinduescenter.dk

Showroom - Ryttermarken 12 i Svendborg
Mandag – fredag:    10-16
Lørdag: 10-14  
Ring på 31 77 92 15

Gratis opmåling 
og solid rådgivning
Vi kommer gerne hjem til dig, eller du er velkom-
men i vores showroom, hvor du kan se og mærke 
kvaliteten af vores vinduer og døre.

Ring og få en uforpligtende snak om vinduer.

VINDUER & DØRE
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• Markedets bredeste udvalg af designs
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• Nybyggeri, renovering og tilbygning
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Fyns Vinduescenter ApS, Viebæltet 1, 5700 Svendborg, www.fynsvindues
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Lørdag åbent efter aftale
Ring på 31 77 92 15
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VINDUER & DØRE•  Husk håndværkerfradraget 2016
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Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

Kære entreprenør, håndværker eller boligforening... 
- Er I på udkig efter den rigtige samarbejdspartner?

  Tjek Hotpaper på Trustpilot og hotpaper.dk... og se hvad vi står for.

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

Solafskærmning til efterårspriser 

Vi leverer effektiv solafskærmning til de bedste priser. 

Du kan stadig få en større udnyttelse af håndværkerfra-
drag, da vi producerer på egen fabrik. Ring og hør nær-
mere.  

Vi har også markedets bedste varmelampe til de kølige 
aftener. Eller hvad med effektive vindpinde, hvis I har 
meget vind i området. 

Markiser 
DANSK PRODUCERET KVALITET EFTER DINE MÅL 

Se mere på www.amico.dk 
Nyvej 7 - 5772 Kværndrup   
+45 63275030 - kontor@amico.dk 
 

Kontakt os for en snak om den bedste markise-
løsning til dig. Vi kommer også gerne ud til  
uforbindende rådgivningsbesøg. 

PRIVATE ERHVERV 

Det er en økonomisk fordel at 
holde sin markise i god stand, 
så lad os give jer et godt tilbud på en ny dug eller evt. en ny 
markise. Vi tilbyder løsninger i hele Danmark: Kontor, restaurant 
butik o.lign. 

Få et godt tilbud på en ny markise eller få renoveret den gamle 



taler renovering, tilbygning el-
ler nybygning af privatboliger, 
sommerhuse eller erhvervsejen-
domme, er det vores fornemste 
opgave at omsætte kundernes 
ønsker til praksis. TTS har man-
ge byggeprojekter i gang samt 
en stor ordrebeholdning, og dét 
betyder spændende og travle ar-
bejdsdage til vores 33 dygtige og 
erfarne medarbejdere”, slutter 
Leif Christiansen. 

Fra sine to afdelin-
ger i Tryggelev og 
Rudkøbing vareta-
ger det kendte og 
erfarne byggefirma 
løsningen af en lang 
række tømrer, sned-
ker, murer, kloak og 
entreprenøropgaver 
for en bredt sammen-
sat kundekreds i hele 
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der navnet Tryggelev Tømrer & 
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specialiserede opgaver omkring 
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udbedring af forsikringsskader.       

I dag udgøres vores aktivitetsfelt 
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løsning i stigende grad af dét at 
levere kvalificeret kunderådgiv-
ning og ditto planlægning af ar-
bejdsflowet i de enkelte projekter 
fra start til slut. Hvad enten vi 

TTS ApS • Tryggelev 42 - 5932 Humble • Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64 • tts@tts-langeland.dk • www.tts-langeland.dk
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MINIKØKKENER TIL LEJLIGHEDER OG KONTORER MM. 

Findes i  
størrelse fra  
90—170 cm 

Kan leveres med 
ovn, opvasker el. 
mikroovn. Samt i 

flere farver 

Eks. 100 cm med køl/frys og kogeplader Eks. 170 cm med køl/frys, ovn, opvaske-
maskine og kogeplader 

Ring for yderlig
ere 

info 

Leveres på ca. 
14 dage 

Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
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Folkene bag Sørup Sme-
de A/S glæder sig over 
de udendørs møbler, som 
har sat sit præg på torve 
og pladser rundt om på 
Fyn.

Torben Vidriksen er indehaver 
af Sørup Smede A/S i Svendborg, 
som har været i familiens eje i 
flere generationer. Virksomhe-
dens ambition og grundlag er at 
være den gode underleverdør.

For at kunne leve op til det, så 
er gode faste medarbejdere og 
levering af kvalitetsarbejde til 
tiden det vigtigske, siger Torben 
Vidriksen.

Stålkonstruktioner
Virksomheden er certificeret til 
at levere kvalitetsstålkonstruk-
tioner til bygninger og udendørs 
anlæg. Kunderne er typisk to-
talentreprenører, der har brugt 
Sørup Smede i mange år og til 
mange forskelligartede opgaver.

Vi har et væld af spændende op-
gaver, siger Torben Vidriksen. 
Ved byfornyelse får vi ofte op-
gaver med udendørs indretnin-
ger. Mærkesager som møbler og 
gelændere og ståltrapper. Ting 
som vi møder i hverdagen og kan 
glæde os over. Vi har været med 
til at forny Bogenses havnefront 
og et idrætscenter i Munkebo for 
ikke at tale om torvet i Svend-
borg.

Sørup Smede A/S – Sørupvej 34 – 5700 Svendborg - Tlf.: 6221 0287 - post@soerupsmede.dk - www. Soerupsmede.dk

Smed med mærkesager

 Måre Byvej 22
5853 Ørbæk
Tlf. 50 13 14 15
www.lygas.dk

Bedre miljø og 
      bedre økonomi!

Lygas Energiteknik har mere end 25 års erfaring med servicering af 
energibranchen. Vi sætter kvalitet og kundeservice meget højt og har 
altid opdatyerede og veluddannede teknikere med erfaring i service-
ring af både små og store gasanlæg, solvarme- og varmepumpeanlæg, 
ventilations- og køleanlæg.

Servicering af gas- og oliefyr, varmepumper, bio- og 
pillefyr varmepumper, jordvarme, ventlation, køleanlæg 
& solvarme
Med et hovedeftersyn hvert eller hvert andet år, får du sikkerhed for at 
dine varmekilder altid fungerer optimalt.

Vi kommer til tiden
Vi overholder altid aftaler, og giver besked direkte til dig, hvis vi er nødt 
til at rykke tidspunkt, så du ikke spilder tiden.

Vi er der altid
Døgnvagt - som regel på større gasbrændere, oftest i virksomheder  
og boligselskaber. Vagtordning til mindre gaskedler – især i vinterhalvåret.

Vi servicerer og reparerer…
varmeautomatik, varmestyring, solvarme- og varmepumpeanlæg samt  
ventilations- og køleanlæg

...og servicerer
solvarme- og varmepumpeanlæg. Vi monterer selv dit nye varmepumpeanlæg.

Service og reparation af :

• Gas og oliefyr
• Bio- og pillefyr
• Varmepumper
• Jordvarme
• Ventilation
• Køleanlæg
• Solvarme

Hans Lyder
Teknisk direktør
Lygas Energiteknik

Professionel service på gasfyr, oliefyr, varmepumper, ventilation, køl og solvarme
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Skibsværft. Sidst men ikke 
mindst servicerer vi en støt vok-
sende gruppe af andre kunder, 
der spænder lige fra arkitekter, 
ingeniører, bygningskonstruktø-
rer og bygherrer til boligforenin-
ger og udlejningsselskaber.” 

Nye spændende  
muligheder
”EN 1090 og ISO 3834 certifice-
ringerne og de dertil knyttede 
opgraderinger af vores faglige 
viden og kompetencer indenfor 
industristål og svejsning har åb-
net nye spændende muligheder. 
Vi glæder os til fremover at ser-
vicere såvel nye som allerede ek-
sisterende kunder med de kom-
petencer og den knowhow, som vi 
nu kan stille til rådighed for en 
større kreds”. 

Alsidig servicepartner
”Servicering af industrien og 
akutberedskab for hurtig udryk-
ning er stadig en stor aktivitet. 

Assens-firmaet, som 
grundlagdes i 1994 
og i dag beskæftiger 
48 medarbejdere, har 
indhentet nye stål- og 
svejsecertificeringer. 
Med EN 1090 og ISO 
3834 udvider firmaet 
sin spændvidde i 
industri- og byggeregi 
betydeligt 

”Via certificeringen, EN 1090 
Execution Class 4, imødekom-
mer vi et nyt lovkrav om detal-
jeret dokumentation af arbejdet 
med bærende stålelementer i ny-
byggerier”, fortæller værkfører 
Lars Sørensen fra EP Industri 
& Marine Service. ”Den anden 
nye certificering, ISO 3834, mar-
kerer en international kvalitets-

standard på svejseområdet, som 
dokumenterer, at vi med vores 
arbejde lever op til de senest ved-
tagne normer og standarder”.   

Nye regler med  
stor betydning
”Når det gælder de nye regler for 
bygningsstål, fornemmer vi, at 
de endnu er relativt ukendte for 
mange aktører i byggebranchen. 
Reglerne har imidlertid stor be-
tydning, da dokumentationen 
bag alle nybyggerier skal være 
på 100 % plads. Endelig skal 
dokumentationen i forbindelse 
med kontrolbesøg og i tilfælde 
af ulykker eller nedstyrtninger 
kunne fremlægges i en periode 
på 10 år.”  

Fra cykelstativer  
til brobygning
”EN 1090 udstedes i fire udførel-
sesklasser, hvor klasse 1 refere-
rer til cykelstativer og lignende”, 
fortsætter Lars Sørensen. ”Klas-

se 2 tillader stålarbejde op til 12 
meters højde, og klasse 3 og 4 er 
de højeste klassificeringsgrader. 
Med vores EN 1090 Execution 
Class 4 certificering i hus kan vi 
fremover beskæftige os med bro-
bygning og lignende aktiviteter, 
hvortil der kræves de absolut hø-
jeste certificeringer på stålsiden”. 

Alsidig og bredt funderet 
kundekreds
”På stålsiden har EP Industri 
og Marine Service gennem 23 år 
betjent en alsidig og bredt fun-
deret kundekreds, der spænder 
lige fra bygningshåndværkere, 
murere og tømrere til en lang 
række industrivirksomheder i 
alle brancher. Blandt de lokale 
kunder i sidstnævnte kategori 
er Strøjer Tegl, Scandinavian 
Tobacco Group, Bryggeriet Vest-
fyen, Summerbird Chokolade, 
Broen Armatur, Water Care, 
TEMPUR, Metalpres Haarby, 
Cabinplant, Fipros og Assens 

20 meter Krabbe/Line- båd til 
Rederiet Isblink- Vi bygger den 
helt fra bunden her på værftet. 
”På baggrund af den utroligt 
hårde konkurrence, når det 
gælder priser, er projekter 
som dette meget usædvanlige 
her i landet. Vi har ved flere 
lejligheder fået skibe bygget i 
Polen. Nu vil vi imidlertid, af 
logistiske og kvalitetsmæs-
sige grunde, afsøge mulighe-
derne for selv at varetage et 
fuldt projekt som dette. I kraft 
af sin dygtige og engagerede 
medarbejderstab råder Assens 
Skibsværft selv over alle de re-
levante faggrupper til gennem-
førelsen af projekter som dette. 
Kølen er lagt, og på billederne 
ses dén skabelon i 12 mm stål, 
som skibsskroget formes efter. 
Assens Skibsværft har mange 
års erfaring med specialbyg-
gede skibe, trawlere, slæbe-
både og færger”, slutter Erling 
Pedersen.

Det udbredte samarbejde i EP 
koncernen gør, at de enkelte af-
delingers medarbejdere kan aflø-
se hinanden i spidsbelastnings-
situationer. Det sikrer en høj 
grad af fleksibilitet i forhold til 
kunderne. EP Industri og Mari-
ne Service er en alsidig service-
partner”, slutter Lars Sørensen.    

Assens Skibsværft, som 
i maj 2006 overtoges 
af EP Industri & Marine 
Service, er i dag en inte-
greret del af EP kon-
cernen. Netop nu har 
værftet fuld gang i et 
spændende nybyg-pro-
jekt for Royal Green-
land Rederiet ISBLINK

”Søstervirksomhederne As-
sens Skibsværft og EP Indu-
stri & Marine Service supple-
rer hinandens kompetencer i 
takt med de krav, som stilles 
i forbindelse med de enkelte 
opgaver”, fortæller direktør 
Erling Pedersen. Værftes akti-

viteter spænder typisk fra alle 
former for stål, samt overflade-
behandlinger, og alt indenfor 
reparation og vedligehold, incl. 
alt elarbejde. Vi arbejder efter 
kundernes ønsker og behov, så 
der bliver arbejdet i døgndrift. 
I kraft af det velfungerende 
koncernsamarbejde formår vi 
at løse langt de fleste opgaver 
in house. Det er en stor fordel 
for vores kunder, at de kun 
behøver henvende sig et sted. 
Herved er de sikret høj kvalitet 
og fleksibilitet i opgaveløsnin-
gen plus konkurrencedygtige 
priser”.

Et meget usædvan-
ligt projekt
Vi er netop i gang 
med en Nybygning`s 
projekt- nemlig en 

EP Industri & Marine Service - Dalvænget 9-13 - 5610 Assens - Værkfører Lars Sørensen: 30 53 22 31
lars@ep-assens.dk -  www.ep-assens.dk

Assens Skibsværft A/S - Sønder Havnevej 2 - 5610 Assens - Tlf.: 64 71 11 34
asv@asyard.dk - www.asyard.dk  

EN 1090 ISO 3834CERTIFICERET

EN 1090 ISO 3834CERTIFICERET
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CONFERENCE HOTEL CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

 BREAKING
REGINA HAR VUNDET GULD
Trinitys kok Regina Natalie Andersen vandt guld 
i kokkekonkurrencen ved IACC European Championship 
i Holland og er nu Europas bedste konferencekok. 
Next step er verdensmesterskabet i Los Angeles i april 2017.

Alexander Junge Nørskov, en af Trinitys kokkeelever, deltog i konkurrencen om 
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BKN Produktion A/S – Langemosevænget 1 – 5853 Ørbæk
Tlf.: 6533 1966 – post@bknproduktion.dk – www.bknproduktion.dk

Her bliver drømmen om DIT nye 
køkken til virkelighed

Sammen med BKN Produktion kan 
du gøre din drøm om et nyt køkken 
til virkelighed. Vi hjælper dig med 
at realisere drømmen om et nyt 
køkken, der er helt dit eget.

Hvorfor skulle et nyt køkken 
være et BKN køkken?

Vælg mellem køkkenrenovering eller nyt. Ingen 
mål er “skæve”, da vi ikke producerer til lager. Vor 
omstilling er hurtig og uden tillæg for specialmål. Vi 
har egne montører. Samt over 25 års erfaring og 
tusindvis af tilfredse kunder.

FÅBORGVEJ 96 • 5620 GLAMSBJERG • TLF. 20 33 12 45
WWW.TUBAEK.DK • TUBAEK@DBMAIL.DK

Tubæk Slibeservice ApS
 Høj faglighed og stor erfaring er et grundelement i alt arbejde 

udført af vores slibefirma.
 

Mange stamkunder
I vores virksomhed udføres meget arbejde som underlever-

andør. Mange opgaver løses for kunder, som løbende vender 
tilbage med nye opgaver. Det tager vi her i virksomheden som 
et tegn på, at vi til stadighed leverer godt, stabilt håndværk, 

og at vi leverer det til tiden

 Fleksibilitet er et nøgleord
Tubæk Slibeservice løser ofte hasteopgaver eller opgaver, som 
er meget specielle. For os er det vigtigt, at vi kan træde til, når 

kunden har det største behov. Står du lige nu og mangler et 
kompatibelt sliberi, er du meget velkommen til at kontakte os.  
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”I kraft af vores ny certificering 
opfylder vi på stålsiden alle de 
detaljerede dokumentationskrav, 
der i dag stilles til alle former for 
nybyggeri. Omkring opgaveløs-
ningen samarbejder vi løbende 
med en række ingeniører og 
svejseingeniører. JH Svejs står 
stærkt som leverandør af byg-
ningsstål - blandt andet til vind-
mølleindustrien hvor der stilles 
meget høje dokumentationskrav.   

I den travle hverdag spænder 
firmaets opgaver lige fra frem-
stilling af altaner, trapper og 
gelændere til svejseopgaver på 
landbrugs og entreprenørmaski-
ner ”helt ude i marken”. Her med-
bringer vi egen generator, så vi 
kan reparere kundens maskine 
præcis dér, hvor den er strandet. 

Omkring større opgaver trækker 
vi på en fast kreds af dygtige og 
erfarne samarbejdspartnere. JH 
Svejs har eget værksted og en 
fornuftig maskinpark med klip 
og buk i 10 mm., fræser, dreje-
bænk, boremaskiner, svejsevær-
ker i alle afskygninger samt to 
kraner til tunge løft. Alle inte-
resserede er velkomne til at kon-
takte os for mere info om vores 
mange spændende aktiviteter”, 
slutter Jacob Hansen. 

JH Svejs - v./Jacob Hansen - Alsvej 2H, 5800 Nyborg
Tlf.: 26 27 20 95 - jhsvejs40@gmail.com - www.jh-svejs.dk

JH SVEJS | SMEDEFIRMA

Som noget nyt har 
den alsidige østfynske 
smede- og svejsevirk-
somhed netop udvidet 
sine kompetencer og 
opgavemæssige spænd-
vidde med certifi erin-
gen DS/EN 1090-2, der er 
den højeste på området 
for bygningsstål 

”Certificeringen DS/EN 1090-2 
udstedes i klasserne EXC 1-4, og 
JH Svejs er certificeret i klasse 
4, som er den højest rangerende, 
når et gælder bygningsstål”, for-
tæller indehaver Jacob Hansen. 

www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830
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Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk

Hos Invita Odense sælger vi personlige køkkener og godt tænkte løsninger – 

det er din drøm, vi får til at gå i opfyldelse. Vi glæder os til at rådgive dig.

Vores erfarne og dygtige indretningskonsulenter står klar til at hjælpe med 

at designe dine personlige drømme. Og husk vi designer løsninger i alle

prisklasser og til enhver smag.

Kig ind i butikken og se den store udstilling, med alt i inspiration til køkken, 

bad og garderobe.

Vi ses hos Invita Odense

Din personlige køkkendrøm
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SMEDEN ER ERFAREN I SIT GAMLE FAG

KLEJNSMEDEN

til senere, siger Ulf Stig Kristen-
sen. Ellers laver vi låger, altaner, 
gelændere, porte og vindfløje og 
ændringer til blandt andet til 
godser og kirker. Vi kan lave det 
hele, - og jeg kan også finde på 
at svejse en gammel græsslåma-
skine en gang imellem, - og har 
selvfølgelig også gang i den gam-
le esse af og til med efterfølgende 
arbejde på armbolten. Vi kan det 
hele her.

Klejnsmeden kender 
kunsten i det gamle 
håndværk

Det hele startede i en dobbelt-
garage i Hesselager, - og i for-
året kunne Klejnsmeden v/ Ulf 
Stig Kristensen fejre sit 30 års 
jubilæum med firmaet i sme-
deværkstedet på Skovhavevej i 
Svendborg, - og i øvrigt med en 
ekstra rund dag for nylig, hvor 
han kunne fejre sin 60 års fød-
selsdag.

Jeg flyttede hertil, og i første 
omgang til leje. Jeg anskaffede 
mange maskiner, og da bygnin-

gen blev sat til salg, - så var be-
slutningen nem, og jeg overtog 
lokalerne, hvorfra jeg har drevet 
virksomheden siden, - hvor vi ro-
der i alt indenfor jern, rustfri og 
aluminium. Jeg beskæftiger mig 
også kun med alt hvad der hører 
til det gamle fag indenfor smede-
arbejdet.
Klejnsmeden er ikke en produk-
tionsvirksomhed, - men håndar-
bejde/værksted. Det er det gamle 
fag som med de gode faglige kva-
liteter er i højsædet her.

Jeg startede med min første op-
gave og skulle lave en vejrhane, 
og det har jeg specialiseret mig i, 
hvor af familiegrenen er kommet 

Klejnsmeden v/ Ulf Stig Kristensen, Skovhavevej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 20 42 77 76, klejnsmeden@stofanet.dk / www.klejnsmeden.dk 

– Bygningsmaling.
– Facademaling.
– Bådmaling.
– Gulvbehandling.
– Industrimaling.
– Tapeter og vægbeklædning.
– Tæpper og trægulve.

Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk
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LOFTISOLERING
Invester i dag – spar penge allerede imorgen.

Papiruld er et materiale, som kan bruges til 
isolering af loft, uanset om det i forvejen er 
isoleret med glasuld eller stenuld. Det er derfor 
effektivt både ved nybyggeri og til efterisolering. 
Besparelsen op varmeregningen bliver tydelig.

Fordele ved isolering af loft og efterisolering:
– Markant reducering af varmeregningen.
– God inverstering.
– Brandhæmmende.
– Modstandsdygtig mod svamp, råd og skadedyr.
– Inverstering er tjent hjem på 2-4 år.
– 100% genbrugsprodukt.

Ring og få det bedste tilbud!

HULMURSISOLERING
Efterisolering med Iso Arctic –  den 
miljørigtige isolering
Invester i dag – spar penge allerede imorgen.

Spar mange penge med en effektiv og anerkendt 
isolering af hulmuren. Vi bruger Iso Arctic, som 
både kan benyttes ved isolering af nybygget 
hulmur, og efterisolering af ældre huse. Du 
vil opleve at din varmeregning falder med det 
samme.

Fordele:
– Markant reducering af varmeregningen.
– God inverstering.
– Inverstering er tjent hjem på 2-4 år.
– 100% genbrugsprodukt.

Fyns Tag & Facade tilbyder hulmurs isolering fra 
kr. 130,- pr. m2

Ring 70 22 07 03 Fyns Tag & Facade
Vestergade 73 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 70 22 07 03

Julefrokost  
fra eatmosfære  

er sammensat  
af de bedste  

råvarer fra fyn.

vi hylder  
traditionerne &  

tilfører retterne  
et twist anno 2016.

Julemenuen

• sildemadden • 

koldrøget sild med karryemulsion.
med syltede perleløg, sprød rug,  

hjemmesyltede danske kapersbær og små salater.

• Grissebassen • 

braiseret svineskank i sprød indpakning.
 med cremet perlebygotto og efterårets æbler.

• andesteGen •

Confiteret andelår og persillerod.
med lun æblekompot, lynstegt grønkål, 

samt sprød kartoffel og kraftig rødvinssauce.

• osten •

letrøget blå kornblomst.
med mørk smagfuld chokolade, 

blød blommegelé og sprøde kiks.

• ris ala mande •

i miniudgave..

• kirsebær & Chokolade •

den gode chokoladekage.
med blød gelé på kirsebær, vaniljesyltede kirsebær, 

cremet kardemomme is, samt sprødt og knas.

den tradionelle

• Juleplatten •

2 x sild med danske hjemmesyltede kapersbær,
syltede løg og cremet karry-æblesalat. 

  vores koldrøgede laks med spinatsouflé, 
sprød rug og vilde urter. 

 den sprøde spætte fra faaborg i panko
med grov remulade og citron.

terrine af velfærdsgris med æblekompot og surt.

Confiteret andelår med grønkålssalat og syltede svesker.

Glaseret juleskinke med honningristede kartofler.

ris ala mande med kirsebærsauce.

vores hjemmebagte økobrød og smør.

Pris pr. couvert hos os kr. 295,-
Pris pr. couvert hos dig kr. 275,-

min.15 personer.

Pris pr. couvert kr. 445,-
Med øl, snaps og vinmenu pris kr. 695, -

min.15 personer.

eatmosfære  ·  brogårdsvej 90  ·  5260 odense s  ·  jacob@eatmosfaere.dk  ·  eatmosfære.dk  ·  tlf. 24 64 74 96
FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  31 15 17 60 

E-mail:dennis@flexpaint.dk·Web:www.flexpaint.dk

Buler i bilen

Lakering / Autolakering

Fælge reparation

Sæder repareres

Kvalitet vægter højest
Har du flere skader på dit køretøj, der skal udbedres, kan vi hos 

Flexpaint lave et godt og samlet tilbud på reparationerne  
tilsammen, så du får en endnu billigere pris.

 
Vi er professionelle autolakerere, der lægger vægt på kvalitet, 

effektivitet og tilfredse kunder. Så vores priser går aldrig på  
kompromis med kvaliteten af vores arbejde.

Ring på: 31 15 17 60 
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SÆTTER STRØM PÅ DET MARITIME

Egemose El & Energi en 
stærk partner med skibs-
installationer

Det velkendte og velrenommere-
de elfirma Egemose El & Energi 
fra Rudkøbing dækker hele pa-
letten bredt, når det gælder fag-
lig kvalificeret elarbejde, og der 
er god erfaring i firmaet, der for 
tiden beskæftiger tre svende og 
et par lærlinge. Egemose El & 
Energi blev grundlagt tilbage i 
1928.

Vi laver alt elarbejde for både 
private, industri og erhverv, si-
ger Henrik Egemose, der er 4. 
generation i firmaet. Så gør vi 
rigtig meget i varmepumper 
også.
Men også når det gælder skibs-
installationer, så er der erfaring 

og kvalitet med, når Egemose El 
& Energi er på opgaven. De er for 
tiden også i gang med et større 
projekt i samarbejde med Hav-
nesmeden Torben Hansen, hvor 
de er ved at klargøre en fisker-
båd til Grønland.

Vi er i øjeblikket i gang med 
at lave al installation til en 15 
meter langlinebåd, der skal til 
Grønland. Det er et længereva-
rende projekt over et par måne-
der. Vi modtager båden, som er 
et Alu Stål Design – skrog med 
styrehus og aptering og motor 
isat, - og så går vi ellers i gang 
fra bunden med at lave alle elin-
stallationer.
Egemose El & Energi har gen-
nem tiden lavet elinstallationer 
på flere skibe, hvor der er opbyg-
get en god og solid erfaring med 
arbejdet.

Egemose El & Energi
Nørregade 33
5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 11 30
info@egemose-el.dk
www.egemose-el.dk

En del af TS-GRUPPEN - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

HVERT ÅR OPSTÅR DER  
BRANDE I ÆLDRE EL-TAVLER,  
SOM KUNNE VÆRE UNDGÅET

LAD OS TERMOGRAFERE  
DIN VIRKSOMHEDS EL-TAVLE

HVAD ER TERMOGRAFERING?
Termografering foretages med et kamera, der måler IR- 
strålinger, som omsætter temperaturforskelle, og der-
ved synliggør overbelastninger, løse forbindelser m.m. 
Målingen foretages, mens anlægget kører med størst 
mulig belastning. Som udgangspunkt bør en produk- 
tionsvirksomhed termograferes en gang årligt!

GRATIS TERMOGRAFERING
’Vidste du, at nogle forsikringsselskaber betaler om-
kostningen, når du får termograferet din virksomhed, 
og ydermere giver rabat på forsikringspræmien’. Tjek 
med dit forsikringsselskab – og lad os gøre resten!

BESTIL 
ET EL-TJEK 
LIGE NU PÅ 
6485 1274

Bredgade 14 · 5485 Skamby · Telefon 6485 1274  
info@skambyel.dk · www.skambyel.dk
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Svendborg Bycenter, 5700 Svendborg, tlf. 6226 5080 · www.skoringen.dk

SLUTSPURTEN STARTER TOR
SDAG D. 29. JANUAR

Kun i februar

Supertilbud på
vinduer og døre fra

kirkeby tømrer
t�����- & S������������� apS

Ring for et
uforpligtende
besøg
-det vil du
ikke fortryde!

Rødmevej 62 ∙ 5762 V. Skerninge
Mobil 5132 8990 ∙ brian@kirkeby-tomrer.dk

www.kirkebytømrer.dk

Tirsdag den 27. januar 201568

af karl edvard hansen

svendborg: Den private 
børnehave i Tved, Solstrålen, 
har det forgangne år sat sig nogle 
vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
kan udtrykke sig følelsesmæs-
sigt, og at de kan begå og regu-
lere sig socialt. Herudover læres 
meget andet i børnehavetiden, 

men det personlige, sociale og 
inkluderende miljø, er de ud-

viklingsområder, vi lægger eks-
tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
- og når dem

 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
børnehave, Solstrålen.  foto: Karl Edvard HansEn
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Tirsdag den 27. januar 201568

af karl edvard hansen

svendborg: Den private 
børnehave i Tved, Solstrålen, 
har det forgangne år sat sig nogle 
vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
kan udtrykke sig følelsesmæs-
sigt, og at de kan begå og regu-
lere sig socialt. Herudover læres 
meget andet i børnehavetiden, 

men det personlige, sociale og 
inkluderende miljø, er de ud-

viklingsområder, vi lægger eks-
tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
- og når dem

 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
børnehave, Solstrålen.  foto: Karl Edvard HansEn
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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   1 04-02-2016   13:47:55

Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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at løse opgaven, hvad enten det 
er fundamenter, haller, ejendom-
me eller erhvervsbyggeri.

Haller Entreprise har stor 
faglig viden med byggeri

Søren Haller Clausen har offi-
cielt startet sin nye virksomhed 
Haller Entreprise ApS fra star-
ten af september, - og det var en 
gammel drøm om egen virksom-
hed han her realiserede.

Jeg har efterlevet en gammel 
drøm om at være selvstændig 
med elementmontage og beton-
arbejde, fortæller Søren Haller 
Clausen. Nu var det tiden, og så 

vil jeg gerne 
bygge sel-

skabet op til at kunne varetage 
arbejdet til hele råhuset med de 
to fag.

Søren Haller Clausen har været 
ved flere af de store entrepre-
nørfirmaer i Danmark, blandet 
andet Aarsleff, hvor han var pro-
jektleder på Odins Bro i Odense 
og senest som afdelingschef hos 
H. Skjøde Knudsen A/S.

Jeg har fået en god start og er 
meget tilfreds med tilbudssiden, 
som har været rigtig god, siger 
Søren Haller Clausen, - og det 
har også været med udmøntning 
i kontrakt.

Det hele startede i midten af 
90 érne, hvor han arbejdede som 
struktør og i øvrigt vandt DM. 
Det blev fulgt op med en kloakme-
stereksamen for derefter at slutte 
af med en ingeniør eksamen.

Så baggrunden og den faglige 
viden er helt på plads, når man 
sætter Haller Entreprise ApS på 

Erfaren partner til  
betonarbejde og  
elementmontage

Haller Entreprise ApS, Smedestræde 2, 5750 Ringe, Tlf. +45 25 31 01 55, 
shc@hallerentreprise.dk / www.hallerentreprise.dk 

Haller Entreprise  har underskrevet  sin første opgave

D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design

Bygningsmaling

Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL 
DET VÆRE!

Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 2211
www.vinspecialisten.dk · svendborg@vinspecialisten.dk

Velkommen hos Vinspecialisten Svendborg 
Vi har et stort sortiment inden for vin, delikatesser, 

kaffe/te, Cognac, Rom, Whisky og chokolade fra 
egen fabrik, og vi bestræber os på at være hele 

Svendborgs vinbutik. 

VINSKOLE – VINSMAGNING – VINGAVE – SPIRITUS
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tiden. Det er i øvrigt også mit fa-
voritområde. 
Trenden passer også til de grøn-
ne miljøer på arbejdspladserne, 
da det med denne type planter 
er nemmere at passe og vedlige-
holde de grønne områder.

Acacia Blomsters unge 
team følger trenden 
indenfor blomster og 
planter

Mellem de gamle huse i Kul-
linggade finder vi også den lille 
hyggelige blomsterbutik Acacia 
Blomster, der har til huse i også 
en af de gamle bygninger i ga-
den, - og den er indrettet over-
skueligt og på en måde, så man 
føler sig i god stemning blandt 
blomster og planter. Hertil kom-
mer en udsøgt service fra perso-
nalet, der brænder for deres fag-
lige kunnen, - og som glæder sig 
ved deres arbejde.

Det er charmen ved at være her 
blandt de gamle huse, siger ejer 
Sanne Grønqvist.  Vi er blom-

sternørder her og blandet med 
omgivelserne, så er vi glade for 
at gå på arbejde.
Som med andet, så skifter mode 
og trend også indenfor blomster- 
og planteverdenen, og her følger 
Acacia Blomster godt med. De 
ved hele tiden hvad trenden er, 
og arbejder ud fra det samtidig 
med, at de sørger for blandt an-
det de flotte buketter.

Vi er en butik, der følger med 
mode og trend, og planter er in, 
siger Sanne Grønqvist. I øjeblik-
ket er det kaktusser og grønne 
planter, som er det trenden for 

Acacia Blomster
Kullinggade 3, 5700 Svendborg, 

Tlf. 62 21 06 13
acaciablomster@yahoo.dk
www.acacia-svendborg.dk 

GRØNNE PLANTER OG 
KAKTUSSER ER POPULÆRE
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derimod – fortsat - fuldt blus un -
der den klassiske danske mad -
hygge. Med menuer som mormor 
har lavet dem i generationer.
I de næsten 150 år som Restau -
rant Carlslund har bestået, er 
der således altid serveret husets 
populære æggekage.

Den �k i øvrigt et stort ”vitamin -
tilskud”, da daværende dyrepas -
ser Herold Nielsen fra Odense 
Zoo for cirka 25 år siden leverede 
et mægtigt stort strudseæg til 
Restaurant Carlslund. Så kom 
der endnu mere blus under ste -
gepanderne og restaurantens po -
pulære æggekager.

Restaurant Carlslund ser-
verer knap 150 års hygge 
og madtradition i skovens 
dybe charmerende ro

Her er ingen fancy fornemmelser 
og �ne manerer. Heller ingen lef -

len for madanmeldere der tror, 
at de er arriveret til Restaurant 
Noma eller andre �ne spiseste -
der, der stirrer stift på næste 
sæsons prestigefulde spiseguider 
– og serverer meget lidt på tal -
lerkenen.
Hos Restaurant Carlslund på 
Fruens Bøge Skov sættes der 

Restaurant Carlslund · Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 91 11 25
www. restaurant-carlslund.dk · kontakt@restaurant-carlslund.dk

Carlslund knækker 
æggekagens gåde

TEMA

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  �eksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

Skebjergvej 15
5953 Tranekær 
Tlf. 21 47 23 99
lindbjerg-maskinstation@mail.dk

UDLEJNING AF
MINIGRAVER
med mere…

Find mig på facebook! Søg efter Lindbjerg

Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

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
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Valdemars Slot Restaurant & Café
frokost og buffet med alt, hvad 
hjertet begærer. Vi anbefaler, at 
julefrokosten bookes i god tid, da 
der bliver rift om pladserne. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Henrik Kahn.

Det er nye tider på 
den kendte restaurant 
og café. Værtsparret 
Birgitte & Henrik Kahn, 
som startede i påsken 
2016, har med succes 
omdannet stedet til en 
frokost & aftensmad 
restaurant med fokus 
på dansk mad til over-
kommelige priser 

”Siden vi startede for et halvt år 
siden har vi serviceret omkring 
25.000 gæster, så man kan roligt 
sige, at vores dygtige medarbej-
derstab, der tæller ti ansatte, 
har haft travlt henover somme-
ren”, fortæller indehaver Henrik 
Kahn, som driver den kendte 
restaurant sammen med sin 
kone Birgitte, der er uddannet 
kok. ”Hvad enten vi taler smør-
rebrød eller varme retter, tegnes 
vores kulinariske grundprofil af 
god gammeldags dansk mad la-
vet fra bunden af friske råvarer. 
Udover et højt kvalitetsniveau 
står Valdemars Slot Restaurant 
& Café for overkommelige priser 
over hele linjen. 
Fra kl. 11-16 fungerer stedet som 

frokostrestaurant med fokus på 
smørrebrød. Om aftenen gælder 
det dagens ret, som altid koster 
98 kroner og varierer efter et 
fast skema, der fremgår af vo-
res hjemmeside. Vi er stolte af 
på relativt kort tid at have til-
trukket en bred kreds af lokale 
sydfynske kunder i såvel dag- 
som aftentimerne. På event- og 
selskabsfronten byder vi hér i 
oktober måned på en lækker og 
speciel ”Horror Night Buffet” i 
forbindelse med slottets popu-
lære tema-weekender. Fra 15. 
november til 23. december står 
alle restaurantens aktiviteter 
i julens tegn. Her er der i både 
dag- og aftentimerne åbent for 
private og firmakunder til jule-

Valdemars Slot Restaurant & Café - Slotsalleen 100 - 5700 Svendborg
Telefon: 62 22 59 00 eller mobil 30 60 01 33 - restaurant@valdemarsslot.dk
www.valdemarsslot.dk

Oktober: Man- onsdag 11-17 
(større grupper kan selvsagt bestille aftensmad)

Alle andre dage 11-21
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Staffeli

Gulvstand

Hjulstand

Vægbeslag

DET  NYE  BEOVIS ION H O RI ZO N  TV
BeoVision Horizon er et SMART TV med Android TV™, 4K UHD billeder og exceptionel lyd,

der med dets enkle, sofistikerede ydre og mange placeringsmuligheder
nemt passer ind i enhver indretning. Fås i 40” og 48”.

*Vejl. udsalgspris for BeoVision Horizon 40”. Energiklasse C. Pris er inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. **Kreditbeløb 23.495 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb der 
skal betales 23.495 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Udregning af månedlig ydelse, er vejl. udsalgspris delt med 36 måneder og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.

Finansiering tilbydes: 653,- pr. md.**

BANG & OLUFSEN NYBORG

 – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf. 65312324Fra DKK 23.495,-*
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Den langelandske VVS og 
maskinforretning er på 
forkant med den sidste 
nye teknik inden for 
arbejdsområderne, som 
siden 1976, hvor inde-
haver Otto Christensen 
tog over efter sin far, har 
gennemgået en rivende 
udvikling

”Da jeg startede i 1976, lå ma-
skinforretningens hovedfokus 
på salg, service og reparation af 
landbrugsmaskiner til de man-
ge små kvæg- og svineavlere på 
Langeland, som dengang teg-
nede kundekredsen”, fortsætter 
Otto Christensen. ”I dag er der 
kun få svineavlere tilbage. Ud-
viklingen i landbruget er gået 
i retning af store enheder med 
fokus på diverse afgrøder – en 
udvikling der også afspejler sig i 

maskinforretningens sortiment. 
Vores alsidige maskinpark 
spænder fra de helt store me-
jetærskere og specialmaskiner 
til land- og skovbrug til mindre 
park- og havemaskiner til an-
lægsgartnere og privatkunder. 
Når det gælder reservedele til 
landbrugsmaskiner er hurtig 
levering af stor betydning. Her 
samarbejder vi med det tyske 
firma GRANIT, som er leve-
ringsdygtigt fra dag til dag. 
Fremsendes ordren kl. 17, er 
reservedelene leveret og klar til 
brug næste dags morgen.”   

Stor fleksibilitet i  
opgaveløsningen
”Her i 2016 tegner VVS-siden af 
forretningen sig for størstedelen 
af omsætningen”, fortsætter Otto 
Christensen. ”Som indehaver, 
mester og ansat har jeg tjek på 
hele forløbet fra rådgivning, salg 
og planlægning til den prakti-
ske udførelse af arbejdet. Det 
giver nærhed og stor fleksibilitet 

i opgaveløsningen. I den travle 
hverdag spænder opgaverne lige 
fra fru Jensens vandhane til in-
stallation af varmeanlæg af alle 
typer og størrelser. Hele energi-
området skaber stor aktivitet i 
firmaet. Aktiviteterne omfatter 
både traditionelle olie- og gas-
fyr samt jordvarme, bioanlæg, 
varmepumper og solceller. Sten-
gade VVS & Maskinforretning 
betjener en typemæssigt bredt 
sammensat kreds af private, er-
hvervs og industrikunder i hele 
det langelandske lokalområde og 
på Sydfyn. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte mig for 
mere info om de mange spænden-
de muligheder, Stengade VVS & 
Maskinforretning har at byde 
på”, slutter Otto Christensen. 

Stengade VVS & Maskinforretning
v./Otto Christensen
Stengadevej 34, 5953 Tranekær 
Tlf.: 40 16 61 90
E-mail: orc@post10.tele.dk
Web: www.agrolangeland.dk

STENGADE VVS &  
MASKINFORRETNING

AquaZoo import

AquaZoo import · v/Finn Pedersen · Spodsbjergvej 193
5900 Rudkøbing · mob. 29 44 79 17 · email: info@aquazoo.dk

Hos AquaZoo er vi specialister i:
- Salg af havedamsudstyr og opbygning af vandhaver.

- Salg af vandrensningudstyr til havedamme og akvarier 

- Salg af UV-Ozon rør til vand-og luftrensning

-  Salg af dyrehandler-inventar vi selv designer,  
producerer og leverer. 

-  Salg af specialbyggede akvarier, terrarier  
og tilbehør til private.

- Salg og rep. af Yasunaga/Thomas-pumper. 

-  Specialopgaver - ring gerne - ingen opgave er for lille, 
stor, skør eller umulig...

Banjen Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær
Tlf: 21 86 21 69 - www.banjen.dk 

”BANJEN”
Lohals Havn.

Velegnet til kurser, konferencer, møder m.m. 
Mulighed for forplejning og overnatning

Lokalerne kan lejes af alle.
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lærlinge og andre medarbejde-
res erhvervelse af kørekort. Un-
dervisningen afvikles i en beha-
gelig atmosfære under hyggelige 
former. For indlæringens og den 
gode oplevelses skyld bestræber 
vi os på, at eleverne undervises i 
hold på maksimalt 12 deltagere. 
Serenas Køreskole samarbejder 
med et finansieringsselskab og 
kan tilbyde attraktive mulig-
heder på dette område. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
ringe for nærmere info”, slutter 
Erling Serena.

Køreskolen, som tilbyder 
teoretisk og praktisk 
undervisning til erhver-
velse af kørekort til kat. 
B (alm. bil) samt trailer, 
traktor, taxa, kørselsfor-
bud og generhvervelse, 
er siden grundlæggelsen 
i sommeren 2015 kommet 
rigtigt godt fra start

”Serenas Køreskole etableredes 
lige efter min kørelæreruddan-
nelses afslutning i juni 2015, og 
jeg kan nu se tilbage på godt og 
vel et år, som er gået over al for-
ventning”, fortæller kørelærer 
Erling Serena. ”En medvirkende 
faktor til at skolen er kommet 
så godt fra start, er at den lige 
fra dag et er blevet utroligt godt 
modtaget i lokalsamfundet. Det 
giver grobund for optimisme, og 
med et elevtal der er dobbelt så 
højt, som det jeg oprindeligt bud-
getterede med, er det i stigende 

grad svært at bevare pessimis-
men”, smiler Erling Serena. ”Der 
er kort sagt kommet rigtigt god 
gang i firmaet.

Med udgangspunkt i Rudkøbing 
og det langelandske lokalområde 
dækker vi et forretningsmæssigt 
opland, der også inkluderer syd-
fynske kunder. Tilbudsmæssigt 
appellerer vi til en bredt funderet 
kreds af private og erhvervsdri-
vende. Eksempelvis servicerer 
vi en del håndværkerfirmaer og 
mindre virksomheder omkring 

Serenas Køreskole

Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

LANGELANDS
HUS- & HAVESERVICE
· Flisebelægning
· Beplantning
· Beskæring
· Træfældning
· Maling af facader, 
 døre og vinduer
· Mindre tømrer- og 
 mureropgaver
· Forskellige  
 graveopgaver

Mobil 29 40 46 65
Sandby 6 · 5932 Humble
joop@c.dk

www.langelands-have-service.dk

RUDKØBING 
MURERFORRETNING APS

v/Kennet Petersen
Havgaardsvej 18 – Rudkøbing

rudkoebingmurerforretning@mail.dk

Tlf. 30 69 58 69

GÅRDBUTIKKEN DEN GLADE GRIS
VI HJÆLPER GERNE MED GRILL ARRANGEMENTER

HELSTEGT PATTEGRIS
Tilbehør, salatbar, kartofler, brød og dressing
inkl. grillmester

BUFFET – 3 slags kød
Kalve/oksefilet
Honningmarineret skinkeculotte
Marineret kalkunbryst
2 slags salat (pastasalat, broccolisalat
blandet salat med feta)
Bearnaise eller rødvinssovs
Flødekartofler eller ovnstegte krydder 
kartofler

3 RETTERS MENU
Forret: ananasringe med hønsesalat og bacon 
Hovedret: honningmatneret skinkeculotte 
eller gammeldags oksesteg med tilbehør.
Dessert: islagkage

Gårdbutikken Den Glade Gris
Gammel Skaarupvej 164 · 5700 Svendborg
Tlf. 22 58 73 10 · larsslagter@live.dk · www.gårdbutikken.dk

Pr. kuvert 135,-

Pr. kuvert 149,-
Pris pr. kuvert fra 149,-

Min. 50 kuv.

Min. 30 kuv.

Min. 30 kuv.
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Thurøstuen har fået en god start

frokoster, hvor Thurøstuen by-
der på forskellige forslag ud fra 
det traditionelle julefrokostbord, 
og ellers er gæsterne velkomne 
til at komme med ønsker om, 
hvad de kunne tænke sig at jule-
frokosten skal bestå af.

I forbindelse med julefrokosten 
kan det anbefales at ringe og be-
stille bord og hvilken menu man 
ønsker.

Charlotte Sørup er 
tilbage på Thurø hvor 
hun har forpagtet det 
velkendte spise- og 
udskænkningssted

Thurøstuen er stedet, hvor der 
altid er plads til stamgæsterne. 
Det er et must for Charlotte 
Sørup, der i starten af august 
overtog forpagtningen og gjorde 
en gammel drøm til virkelighed. 
Man kan vist roligt sige, at det 

er en gammel thuriner, der nu 
styrer stedet.

Der skulle ske noget nyt, siger 
Charlotte Sørup, og da mulig-
heden for at forpagte stedet, - så 
var det tiden at slå til. Jeg har 
hele tiden gerne ville have mit 
eget, - og det skulle helst være 
Thurøstuen, som tilbage i tiden 
har været et af de huse, der har 
været i min familie. Så det er da 
sjovt, at det nu er i familien. Så 
må der være en god ånd i huset.
- Det er en god start, som jeg har 

fået. Det er nogle søde og rare 
gæster, der kommer her, - hvor 
vi også har plads til mindre sel-
skaber.

Thurøstuen har genåbnet med 
dart og billard på 1. sal, og ellers 
er køkkenet åbent tirsdag til søn-
dag med smørrebrød/håndmad-
der samt torsdag til lørdag med 
det varme køkken med blandt 
andet tarteletter, stuens burger, 
wienerschnitzel samt varierende 
Dagens Ret med f.eks. dansk bøf.
Der vil også blive afviklet jule-

Thurøstuen, Bergmannsvej 80, Thurø, 5700 Svendborg, Tlf. 20 89 38 72, soerupnok@gmail.com 

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 7:00-20:00
Adresse: Bergmannsvej 112, Thurø, 5700 Svendborg

Din lokale spar
vi er der for dig

Carlsberg Camping - Ring eller 
besøg os på www.62225384.dk 

Fastlægger, Messer m.m. 
Åben i efterårsferien.  (Tilmelding) 
Kom og se efter en fast plads. Pris inkl. 
WiFi, varmtvand, svømmeland og 800 
m2 aktivitetshal, fra kr. 9650,-  Det 
koster kr. 999,- pr. måned med egen 
vogn fra den 01.10.16 til 31.12.16. 
Kun 4,5 km fra motorvejen fra Odense 
ligger Carlsberg Camping på toppen af 
Tåsinge. Vi har 5 km. til centrum af 
Svendborg, 12 km. til Rudkøbing. Ind-
købs muligheder ca. 600 meter. Carls-
berg Camping har en fantastisk udsigt 
over Langeland, Thurø og mod Svend-
borg med Svendborgsundbroen i for-
grunden. Fra Hytterne kan man se Ærø 
færgen sejle igennem Svendborgsund.  

Carlsberg Camping ligger op til 
Valdemarslot skov. Her er  6 
km. mountainbike bane, samt 
mulighed for nogle dejlige 
naturoplevelser.  
Boldbaner, Petanque, m.m.  

PLADS TIL MESSE & STORE FESTER. 
Lej en hal på 800 m2. Plads til 700 personer. 
Stævner, Musik arrangementer, Fødselsdag,  
receptioner. Stor plads omkring hallen. 



Malby Mix er udviklet 
til glutenfri bagning. At 
bage selv med ”malby-
mix” er nemt, siger Jytte 
Malby, og det giver et 
væld af muligheder for 
at bruge fantasien og 
eksperimentere med alt 
det gode, som fra naturen 
er uden gluten

Mange af vore kunder bager 
med Malby Mix, fordi det er 
den nemme vej til godt brød, 
som alle kan spise, oplyser Jytte 
Malby. Glutenfri havregryn er 
sommetider endda på tilbud. 
To breve ”malbymix” og 600 g 
havregryn giver en masse de-
jlige havreboller.  Den perfekte 
dessert er pærekage med en klat 
flødeskum.

Spis sammen alle sammen. 
Fællesskab omkring brød er en 
vigtig del af livet.

Havrebrød eller boller, hirse-
brød, kikærtebrød, quinoabrød, 
peanutboller, fødselsdagsboller, 
grovfrøboller, krydderboller, piz-
za eller pølsehorn af universaldej 
med boghvede, fuldkornsrismel, 
majsmel og sesamfrø, det er så 
lækkert, som det lyder.

Malby Mix er sammensat af 
hævemiddel i form af tørgær, 
luftbinder, i form af æggehvide-
protein og geldanner og fibre i 
form af loppefrøskaller. Malby-
mix i brødet dækker en del af det 
daglige behov for protein og fibre.

Malby Mix v/ Jytte Malby, · Vindbyvej 34, 5900 Rudkøbing, · Tlf. 62 21 13 78 ·  info@malbymix.dk · www.malbymix.dk 

Malby Mix

Den nemme vej  
til godt brød  
uden gluten
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Hold julefrokost på 
Kulinariske Kildegaarden
- med eller uden overnatning

Vi har også dagsmøder med 
forplejning Se mere på vores 
hjemmeside.

Kulinariske Kildegaarden
Frørupvej 17 · 5871 Frørup
Tlf.: 6079 7468
info@kulinariskekildegaarden.dk 
www.kulinariskekildegaarden.dk

alf@alf-jensen.dk • www.alfjensen.dk



Kontakt de 
professionelle!
- Kom og lær os at kende. 
Hos os er kunden i cen-
trum. Optimera er en 
professionel trælast- og 
håndværkerbutik for de 
fynske håndværkere i 
bygge- og anlægsbran-
chen.

- Vi handler primært med pro-
fessionelle kunder i bygge- og 
anlægsbranchen, men du er  
naturligvis også velkommen 
som gør-det-selv-kunde, udtaler 

Christian Nissen. I vores butik 
vil du få en professionel betje-
ning. Vi er ti medarbejdere, der 
glæder os til at samarbejde med 
dig og opfylde dine ønsker og 
forventninger.
- Vi er her hver dag – lige midt 
på Fyn ved motorvejen. 
Har du brug for det, så sørger 
vi for, at du får de bestilte varer 
om natten. Så du er klar til en 
ny dags opgaver.
Optimera har en stor organisati-
on i ryggen. Vi er en del af Saint-
Gobain koncernen, som udover  
Optimera også ejer Brødrene 
Dahl, Weber,  Scanglas, Øland. 

Optimera Odense • Energivej 17 • 5260 Odense S • Tlf.: 74 12 83 60 • odense@optimera.dk • www.optimera.dk 
ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 6.30 – 16.00 • Fred. 6.30 – 15.00 • Lørdag/søndag – Lukket

Christian Nissen
TLF. 74128364

Bo Eriksen
TLF. 74128378 Clint Petersen

Jacob H. Bendixen
TLF. 74128371

Morten Daugaard
TLF. 74128367

Tonny Madsen
TLF. 74128365

Johannes Bach
TLF. 74128366

Daniel A. Rischel
TLF. 74128363

Lars Frandsen
TLF. 28919067

Heidi Rasmussen
TLF. 74128362

Kågårdsvej 8, 5900 Rudkøbing 
Tlf.: 6257 1197· Mobil: 2254 5237  

sus.larsen@madmarked.net 
www.skovsgaardmadmarked.dk

 Hvis din julefrokost 
skal være økologisk

Væverske  
JETTE NEVERS

nevers@os.dk  
64 82 19 42
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Få en størrelse XXXL Movano fra 

kun 1.995 kr.
pr. måned inkl. service*

XXXL SERVICELEASING.
OPEL MOVANO

Kontakt din Opel forhandler og hør nærmere.

*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoFlex FWD. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Tilbuddet har en løbetid på 
36 mdr./45.000 km og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 
Tilbuddet gælder så længe lager haves/eller frem til 31.09.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse 
forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms og grøn ejerafgift. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts og renteændringer. 
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12-14,7 km/l. CO2-udledning 177-217 g/km. Energiklasse:
**Anhængervægt på 3.500 kg. gælder kun i kombination med baghjulstræk og tvillingehjul.

FRA KUN 1.995 kr./md.*
  Fleksibilitet

 -  4 længder og 3 højder
 -  Motorer fra 110 hk til 170 hk
 -  Forhjulstræk og baghjulstræk med tvillingehjul
 -  Manuelt og automatisk skiftende gear

  Fås både som Kassevogn og Speciel opbygning til netop dine behov.

  Må trække op til 3.500 kg. på krogen.**

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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vere hovedhuset. Herefter blev 
den gamle svinestald fuldstæn-
dig tømt og gravet ud, for her 
efter i samarbejde med lokale 
håndværkere at blive bygget op 
fra ny til i dag tre topmoderne 
lejligheder.
Ægteparret Raus startede alle-
rede gennem flere år med at lære 
dansk i Belgien, og de er fortsat 
med at gå til danskundervisning 
i Danmark, så de kan integrere 
sig på den bedste vis, og så har 
de allerede mange danske ven-
ner, som også er dem behjælpeli-
ge både med sprog og det danske 
system. 

Stubbegaard ved Humble 
har bygget tre moderne 
lejligheder til feriegæ-
sterne

Der er allerede god gang i ud-
lejningen af de helt nye ferie-
lejligheder, som Stubbegaard i 
Fodslette kan tilbyde feriegæ-
sterne, - og som stod klar for 
et år siden. Det er moderne og 
praktisk indrettede lejligheder 
med også udendørs køkken, hvor 
især lystfiskerne kan ordne de-
res fangster, og lejlighederne har 
ligeledes vaske og tørrerum.

Stubbegaard kan tilbyde 2 seks-
personers lejligheder på 96 kva-
dratmeter og en firepersoners på 
92 kvadratmeter, og med alle øn-
skelige faciliteter, - og der mær-
kes klart en stigende efterspørg-
sel på at leje lejlighederne.
Bag Stubbegaard står Chris og 
Rudi Raus, der for tre år siden 
flyttede fra Antwerpen til det 
sydlige Langeland, - og det er 
ikke helt tilfældigt, at det blev 
Langeland.

Vi er kommet til Danmark gen-
nem de sidste 17 år cirka 4 gange 
årligt for at fiske, fortæller Rudi 
Raus. I 2013 var det tid til en 

omstilling i livet, og vi havde set 
Stubbegaard i en salgsannonce, 
- og så sagde jeg – ”Det er nu det 
skal være – vi køber hus i Dan-
mark”.

Når vi har været i Danmark og 
kørt rundt, har vi altid set på 
huse også, siger Chris Raus. Vi 
har i mange år vidst, at vi gerne 
ville bo i Danmark, - og vi elsker 
Langeland, og vi har altid sagt, 
at vi ville bo på Sydlangeland.
Da Chris & Rudi Raus overtog 
Stubbegaard, der kan dateres 
tilbage til 1877, startede Rudi, 
der kommer som selvstændig i 
byggeribranchen, med at reno-

Stubbegaard - Haveskovvej 11, 5932 Fodslette - Tlf. DK +45 20 75 60 88 / BE +32 497.66.77.60
info@vissenlangeland.be / www.vissenlangeland.be 

Topmoderne ferielejligheder på Langeland

Kontakt os på 20 611 800

Au2assistancen
Når du har brug for hjælp

Au2assistancen kan hjælpe med:
• Assistance med sine specialbyggede køretøjer.

• At udføre diverse autoreperationer, hjulskifte, 
døroplukning, starthjælp og batteritest og meget 
mere...

• Arbejde rundt på hele Fyn, samt Trekantsområdet.

• Hurtigt assistance.

• Erfarne og dygtige folk med stor viden om biler.
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Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Behandlinger  
til en  

bedre krop

Kranio-Sakral Terapi · Laserterapi · Detox Fodbad · Fodpleje

Velvære og terapi siden 1975.
Der behandles for bl.a. knæ-, skuldre-, nakke- og rygsmerter, slidgigt, 

ledsmerter, senesmerter, hævelser og blodansamlinger, forstuvninger, 

muskelskader (f.eks. sportsskader) og forskellige for belastningsskader.

Tlf. 40 20 79 03,
Vestergade 11A, 5540 Ullerslev  
susserdyrhave@gmail.com 
 www.laserterapi.com 

D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!
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DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne 
og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 

holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul 
i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 

og chaufførerne kører på skiftehold.

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

granitskærver. 
- og så er Palle Matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten og 
granit-
skærver 
til private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor 
Ullerslev Gen-
brugsstation).

Transport

Udlejning af 
containere

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

Johannes Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027
www.solofitness.dk

VI ER MERE
END BARE FITNESS

CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

Specialist i Audi, Seat, VW og Skoda

Autohuset v/Frede West
Rytterhaven 6 • DK-5700 Svendborg
Tlf.: +45 62 22 29 40 
www.autohuset-svendborg.dk

Vi servicerer og reparerer
ALLE BILMÆRKER
Vi udfører alle former for reparationer og 
service på din bil.  

Vi har også eget skadesværksted, så vi kan 
hjælpe dig når skaden er sket.
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I Potteriet på Langeland arbejder 
pottemagerparret Esben Lang-
kilde og Jannie Nielsen med drej-
ning af porcelæn og stentøj. Kera-
mikken bliver til på værkstedet 
fra design i form af skitser og mo-
deller til færdigt produkt og vises 
frem i butikken, som er indrettet 
i en lille gammel staldbygning. 
Værkstedet ligger i forlængelse 
af butikken og her drejes alt ke-
ramikken i hånden ud fra potte-
magertraditionen - et meget gam-
melt håndværk med drejeskiven i 
centrum tilført nutidige design.
I Potteriet skabes både mindre 
brugsting som kopper og skåle 
samt større unika som fade og 
krukker. 
Der lægges vægt på det gode 
håndværk i faget og keramikken 
gennemgår mange arbejdspro-
cesser inden det kommer færdigt 
ud af ovnen. Der arbejdes ofte 

med dybde – både i porcelænet 
og i stentøjet. Porcelænet får ofte 
et ekstra porcelænslag efter drej-
ningen og bliver bearbejdet med 
fingre og værktøj, så der kom-
mer dybde og reliefvirkninger, 
som fine glasurer kan lægge sig 
i. Stentøjet får tit påført flere 
farvelag i form af lerfarver, som 
ligeledes skaber dybde ved at ar-
bejde med tykkelser i farverne. 
Ofte ridses der efterfølgende i 
leret, så farverne titter frem og 
først efter den sidste brænding, 
glasurbrændingen, kan man se 
farvespillet gennem en transpa-
rent glasur. 
Butikken er åben for besøg hele 
året og udover værkstedsbutik-
ken bliver keramikken solgt på 
kunsthåndværkermarkeder, ud-
stillinger og hos forhandlere.  (se 
aktuelle åbningstider på hjem-
mesiden)

Potteriet • Stoensevej 17, 5953 Tranekær • Tlf 3048 1507 • www.potteriet.com • facebook.com/potteriet

Potteriet
- Hånddrejet stentøj & porcelæn

Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310261
www.vinspecialisten.dk · nyborg@vinspecialisten.dk

Hos Vinspecialisten Nyborg 
bliver du taget venligt og kompetent

imod af Pierre Roland, som har næsten
20 års erfaring med vin fra restaurations

branchen og detail branchen.

Vinskole – Vinsmagning – Vingave – Spiritus

Restaurant Valdemars 
Slot holder åbent hele året 
hver dag i oktober:
Man - ons 11.00 - 17.00
Tors - søn 11.00 - 21.00

Dagens ret KR. 98,-
fra kl. 17.00 (tors-søndag)
       (bemærk nyt menukort pr. 1. september)
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Den 1. december åbner Skovsga-
ard en helt ny cafepræget filial 
i Rudkøbing by. Vores unikke 
madkoncept flytter med ind til 
byen. Udover den almindelige 
cafedrift vil folk mod forudbestil-
ling kunne tage take-away retter 
fra vores kendte sortiment med 
hjem. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for flere 
detaljer om de mange spændende 
muligheder, vi har at byde på. ”   

Den unikke cafe/restau-
rant med selskabsloka-
ler, butik og take-away 
forretning har udsigt til 
slot, voldgrav og skøn 
natur. Som noget nyt 
kan små og mellemstore 
virksomheder og institu-
tioner nu afholde møder 
og kurser på stedet

”Det grundlæggende koncept 
for vores virke er, at man hos 
os kan købe økologiske varer og 
spise veltillavet, sund og spæn-
dende mad, produceret på friske, 
økologiske råvarer”, fortæller 
indehaver Susanne Rasmussen. 

”Vi byder på spændende salater, 
tærter og andre skønne velsma-
gende retter - plus selvfølgelig 
friskbagt brød og kager. Det 
hele kan nydes i vores hyggelige 
restaurant, på terrassen, i ha-
ven eller man kan vælge at tage 
maden med hjem. En populær 
tradition er den ugentlige ”tors-
dagsmiddag”, hvor vi byder på 
lækre økologisk menuer til over-
kommelige priser. 

Folk sætter pris på Skovsgaards 
specielle kombination af god mad 
og skønne omgivelser. Vi har så-
ledes stor succes på festfronten, 
hvor folk kommer tilrejsende fra 
hele landet. Når det gælder over-
natning, råder vi på førstesalen 
over fem værelser samt en min-
dre sovesal. Skovsgaard er også 

et ideelt sted til afholdelse af mø-
der, kurser og events for mindre 
virksomheder og institutioner. 

I vinterhalvåret vil disse arran-
gementer som noget nyt kunne 
placeres i såvel weekender som 
på hverdage. I kraft af vores be-
liggenhed midt i naturen spæn-
der de udendørs muligheder lige 
fra afslappet walk & talk til di-
verse aktiviteter omkring team-
building. 

Skovsgaard Madmarked · v./Susanne Rasmussen · Kågårdsvej 8, 5900 Rudkøbing · Tlf.: 62 57 11 97
Mobil: 22 54 52 37 · sus.larsen@madmarked.net · www.skovsgaardmadmarked.dk

Juleanretning 2(min 6 pers.)

Juleanretning 1(min 6 pers.)

(pris pr. pers)165,-

(pris pr. pers)195,-

Julebuffet (min 10 pers.)
Krydder og marineret sild m. karrysalat, æg og tomat. · Æg m. rejer & 
mayo · Røget laks m. dilddressing og æggestand ell. røget ål m. æg-
gestand. · Ribbensteg m. rødkål · Leverpostej m. champ. & bacon · Stegt 
and m. varm rødkålssalat · Mørbradbøf i flødesovs · 3 slags ost m. druer 
& frugtsalat · Ris a’la ‘mande m. kirsebærsovs & mandelgave.
Brød og smør pr. pers 15,- kr

(pris pr. pers)235,-

Krydder og marineret sild m. karrysalat · Fiskefilet m. remulade & citron 
· Mørbradbøf m. bløde løg & surt · Leverpostej m. champ. & bacon ell. 
æbleflæsk · Ribbensteg m. rødkål · Kogt skinke m. italiensk salat · 2 slags 
ost m. druer.
Brød og smør pr. pers 15,- kr

Stegte ell. marineret sild m. karrysalat · Fiskefilet m. remulade & citron 
· Rejer m. mayonnaise & citron · Leverpostej m. champ & bacon · Stegt 
medister m. rødkål · Mørbradbøf i flødesovs · Stegt and m. rødkål ·  
Ris a’la’mande m. kirsebærsovs & mandelgave
Brød og smør pr. pers 15,- kr

Nytårsmenu
STARTERSNACK
Røget okse ·  tøffelmayo · 
ristede mandler · brombær · 
friséesalat

FORRET
Skaldyrssuppe med krebs
Skaldyrssuppe · friskost · 
sprød rug · syltet græskar · 
krebs · tallerkensmækker

lækkert brød & smør dertil

HOVEDRET
Oksemørbrad med røget  
kalvebacon og  
calvadossauce
Oksemørbrad viklet med 
røget kalvebacon · pommes 
anna med græskar · 
hokaidopuré · æblesyltede 
rødløg · shiso-urter · sprøde 
rodfrugtechips

serveres med kalveskysauce 
tilsmagt med calvados

DESSERT
Nytårsdessert med 
lavendelis  
og chokoladefondant
Cremet lavendelis · kraftig 
Callebaut chokoladefondant · 
havrecrumble  
· kirsebærsirup fra Selleberg

SIDE 13TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2016 DEN LILLE AVIS

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk Følg os på

Arbejdsmiljøpris til AutismeCenter i Kværndrup

KVÆRNDRUP  ”Godmor-
gen” og ”tak for i dag”. Det 
lyder simpelt, men netop 
det, at AutismeCentrets 
medarbejdere nu hilser or-
dentligt på hinanden, når 
de møder, og inden de går 
hjem, er faktisk én af de små 
ting, der har været med til 
at gøre arbejdsmiljøet på 
værkstedet væsentligt bedre.

Mistillid, mobning og dår-
lig trivsel var hverdag for 
mange af medarbejderne på 
AutismeCentrets værksted, 
da medarbejdere og ledelse 
i 2015 blev enige om at gøre 
noget for at få arbejdsglæ-
den tilbage. I dag – blot et års 
tid senere – er tilliden tilbage 
blandt medarbejderne. Der 
er blandt andet sat tid af til 
en kort, daglig afrunding på 

dagens opgaver og oplevel-
ser, og medarbejderne har 
fået en fælles forståelse af 
kerneopgaven.

Godt arbejdsmiljø gavner 
også beboerne
Med et bedre arbejdsmiljø 
følger en stærkere og mere 
positiv ramme for borgerne. 
Medarbejderne selv peger 
på, at et godt arbejdsmiljø 
gør det nemmere at samar-
bejde om at give borgerne 
mere indflydelse på deres 
eget liv. Det giver i sidste 
ende bedre livskvalitet for 
den enkelte borger. 

Det er Region Syddanmarks 
øverste samarbejdsorgan, 
Hovedudvalget, der uddeler 
prisen. Formand for Hoved-
udvalget og regionsdirek-

tør Jane Kraglund er enig 
i, at der er en positiv sam-
menhæng mellem et godt 
arbejdsmiljø og en bedre 
service over for centrets bru-
gere:

- Jeg hæfter mig ved, at 
AutismeCenteret har arbej-
det på at skabe forbedrin-
ger på flere organisatoriske 
niveauer: De samarbejder 
omkring den enkelte borger, 
de har skabt mere synlighed 
om ledelsen på værkstedet, 
og så har hver enkelt med-
arbejder arbejdet med sig 
selv. Samlet set skaber det 
en bedre hverdag – både for 
medarbejdere og borgere.
Det gode arbejdsmiljø skabes 
i timerne mellem ”godmor-
gen” og ”tak for i dag”
Også næstformand i Region 

AutismeCentrets værksted i Kværndrup har netop modtaget Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris på 
en arbejdsmiljøkonference for 800 medarbejdere og ledere

Syddanmarks Hovedudvalg, 
Lone Rasmussen, glæder sig 
på prismodtagernes vegne:

- Feltet i år har været stærkt 
– og det viser, at man arbej-
der seriøst med arbejdsmil-
jøet rundt omkring i vores 
store organisation. Når det er 
AutismeCenteret, der løber 
med prisen i år, så er det for-
di, at de – både sammen og 
hver for sig – har gjort en stor 
indsats for at skabe et bedre 
arbejdsmiljø på værkstedet. 
Hverdagen på en social insti-
tution er ofte præget af svære 
situationer – og det sætter 
sit præg på medarbejderne. 
Men alligevel har de formået 
at finde kræfter til at ændre 
adfærd. Det er prisværdigt.
Fakta om Region Syddan-
marks arbejdsmiljøpris

Arbejdsmiljøprisen gives 
hver andet år til en indsats, 
der skaber et bedre arbejds-
miljø og sætter kerneopga-
ven i centrum. Med prisen 
følger 10.000 kr., som afde-
lingen kan bruge til det fort-
satte arbejde med at sikre et 
godt arbejdsmiljø.

Uddelingen af Region Syd-
danmarks Arbejdsmiljøpris 
2016 skete på arbejdsmiljø-
konferencen, der blev afvik-
let på IBC Innovationsfabrik-
ken i Kolding 22. september.

Højgaard Vinduespolering
v/ Tommy Højgaard - Tlf 60 63 05 13

Vinduespolering, priser fra 50 kr. FI
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Assensvej 27, Kirkeby · 5771 Stenstrup

For hele familien 28 14 60 39

FR
IS

ØR
Tlf. 28 14 60 39 · www.frisørjuliedyhr.dk

 Torsdag: kl. 19.30 - 24.00

 Fredag: kl. 19.30 - 01.00

 Lørdag kl. 19.30 - 01.00

Salg · Service · Reservedele · Rep. af alle fabrikater

Landbrugs-,
 Skov-, have- og 

parkmaskiner 

Olie, kæder,

ervice • Reservedele til have og park maskiner

LITTAU s EFTF. 
6221 4944

Blikkenslageri

Ventilation

Jens Chr. Bøgh
Tvedvej 160

 5700 Svendborg

62 62 50 48

Nybyggeri
Om- og tilbygning

Døre og vinduer 

Tagarbejde
Mobil 51328990 · brian@kirkeby-tomrer.dk

A
pS

VI FORHANDLER OUTRUP VINDUER OG DØRE

TELEFONTAVLEN

4 retters menu

  325,-
pr. kuvert
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KOLDT & LUNT
Marinerede & kryddersild 
m. karrysalat, løg & kapers

Hønsesalat
m. ristet butterdej

Laksemousse
m. butterdej

Æg & rejer
m. mayonaise

Lufttørret skinke
m. melon

Lune fiskefileter
m. citron & remoulade

TILBEHØR
Fløde kartofler
Brune kartofler
Diverse salater

Rugbrød & flütes
Smør & fedt

Diverse saucer

DESSERT
Ris a la mande

m. kirsebærsauce
Ost, kiks & frugt

VARME RETTER
Lun Leverpostej

m. champignon & bacon

Ribbensteg m. sprøde 
svær, rødkål & surt

Andebryst
m. svesker og æbler

Frikadeller
m. rødkål & surt

Glaseret landskinke
m. grønlangkål

Stegt medister
m. surt

TILKØB
Øl, vand & vin ad libitum

fra kl. 17:00 -
pr. kuvert kr. 279,00

KUN til hele selskabet

Festpakke
Velkomstdrink, kaffe & the,

chipskurve ved banerne
pr. couvert kr. 59,00

Mandelgave
0 - 20 kuverter = 1 gave

21 - 40 kuverter = 2 gaver
41 - 60 kuverter = 3 gaver

pr. kurvert kr. 15,00

4., 11., 18., 19., 25., og 26 november - 2., 3., 9., og 10 december 2016

JULEBUFFET  
FRA KL. 18:00

MUSIK & DANS  
FRA KL. 21:30

SIDSTE DANS  
KL. 01:00

Rugårdsvej 46, 5000 Odense C · Tlf. 6591 0122, mail@citybowl.dk · www.citybowling.dk

289,-
Pris pr. kuvert

inkl. 1 times bowling  
- ekskl. skoleje

ekskl. bowling 
kr. 259,00
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Hjallesevej 6 • 5000 Odense C • Tlf. 66 12 61 84
webshop: www.bjerrevin.dk

6475
TILBUD VED 6 FL.

Normalpris: 129,75 pr. fl.

PR. FL.

SPAR
390,-

V. KØB AF 6 FL.

2014 FIORINO
TOSCANA ROSSO IGP, ITALIEN

Ekstra Bladet om årgang 2013: “Sorte 
bær i duften. En tæt fyldig vin med brombær, 
lakrids, timian og vanilje. Man fornemmer  
varmen i vinen. Saftig vin, velbalanceret 
med lang eftersmag.”

HALV PRIS

SPÆNDENDE
NYHEDER NYHED

I ORIGINAL

GAVEKARTON

BEGRÆNSET

NUMMERERET ANTAL

UNDER

HALV PRIS

FORÅR

FORÅR

KULTVINE

RESTPARTI

NYHEDER

I GLASSET

ÅRETS JAGTVIN
2014

50 CL.

ÅRETS EKSKLUSIVE 
JULEVIN

ÅRETS GODE
JULEVIN

ÅRETS 
JULEPORTVIN

I FLOT ORIGINALT
GAVERØR

I ORIGINAL

GAVEÆSKE

I ORIGINALT
GAVERØR

PERFEKT TIL

PÅSKELAMMET

AKVAVIT TIL

PÅSKEFROKOSTEN

KULTVIN
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MUSIKERNE OVERTOG SPILLESTEDET
– så har man bord hele aftenen.
Der er åbent til 05:00 efter jule-
frokosterne.

Arne B i Svendborg 
er blevet et decideret 
spillested

Det kendte spillested Arne B 
blev for godt to år siden overta-
get af makkerparret og musiker-
ne Mads Wellejus og Peter Hart-
vig, - og det har de ikke fortrudt. 
Her har de bevaret den hygge-
lige stemning og atmosfære og 
fået skabt et decideret spillested, 
hvor de kan servere musik for 
gæsterne 4-6 gange ugentligt.
Vi havde set at Arne B var til 

salg, - og som var et spillested, 
fortæller Peter Hartvig. Det 
havde klart vores interesse, - og 
da vi besøgte stedet og trådte 
ind af døren – ja, så var vi solgt. 
Den stemning, der var i lokalet, 
og med den scene hvor så mange 
kendte og store havde optrådt 
nærmest osede af energi. Så var 
det afgjort.
Arne B har også fast to musik-
foreninger, der afvikler deres 
programmer på stedet. Det er 
Giant Steps og Folk For Folk, - 
og når de to foreninger har ar-
rangementer, så er det efter 

konceptet mad og musik, som er 
et populært valg. Man kan også 
vælge kun at komme til musik-
ken.
Tiden nærmer sig til julefroko-
ster, og her ar Arne B med, når 
folk ønsker det. Det er et koncept 
med juletapas, og naturligvis 
musik til at røre sig på efterføl-
gende.

Vi har fundet de festligste bands 
at servere for gæsterne. Der skal 
jo være fest og dans, og der spil-
les fra 21:30 - 01:00. 
Har man bord til julefrokosten 

Arne B, Vestergade 10A, 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 47 83, info@arneb.dk / www.arneb.dk 
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•   

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  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

TILVALG:
•  Stegte sild med løgringe . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron  . . . . 20,-
•  Ferskrøget laks med peberrod salat 
 med tranebær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . 10,-

•  Kold æblefl æsk 
 med sprøde fl æskeskiver. . . . . . . . . . . . 10,-
•  Mørbrad med champignon 
 á la creme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Kold andebryst med rødkålsalat . . . . . 20,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål og 

brunede kartofl er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med caperssalat

Karrysalat
Lun fi skefi let med remoulade og citron

Røget makrel på kold tomatsauce
½ æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise

Tartelet med høns i asparges
Gløggbraiseret svinemørbrad. Hertil sveskekompot med mandler

Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Castello smøreost og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Gælder til 
31. januar 2017 139,-

Eks. brød og smør

Eller vælg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

54



Lørdag den 3. september 2016 Julefrokostguide 25

»Jeg tror, at tendensen er
stigende i forhold til aktivite-
ter til julefrokosten, som kan
påvirke relationerne i virk-
somheden. Medarbejderne
skal ikke bare sidde og blive
underholdt. Der skal skabes
nye relationer og oplevelser
sammen,« siger Rikke Ve-
stenbæk, 

Hun tror endvidere, at ju-
lefrokosten om 5-6 år vil bæ-
re endnu tyderligere præg af,
at virksomhederne vil skabe
nye relationer internt i virk-
somheden, men at de samti-
dig også vil være i stand til at
give de ansatte en oplevelse,

som de husker og tager med
hjem.

Svenske juleborde
Spørgsmålet er, hvad de to ty-
per virksomheder så kan lære
af hinanden. Det har Morten
Grunk et bud på.

»Generelt kan de internati-
onale virksomheder lære, at
det lidt mere uformelle er
okay, når man skal feste.
Danske virksomheder og
dansk virksomhedskultur
kan til gengæld lære, at man
godt kan gå hjem fra festen,
når den er færdig, og at man
ikke for enhver pris behøver
at fortsætte videre i byen,
som mange gør,« konstaterer
han.

Morten Grunk nævner vo-
re svenske naboer som et for-
billede i den sammenhæng.

»Svenskerne har deres så-

kaldte juleborde, som i bl.a.
Stockholm kører fra medio
november helt frem til jul på
alle ugens dage. Her spiser
man og hygger sig til klokken
23, og så går man hjem,« si-
ger direktøren og tilføjer:

»Hvis vi danskere først er
ude, så fortsætter vi ofte til
sent. Så er næste arbejdsdag
måske ikke helt så effektiv. I
Danmark findes der således
ikke et lignende udbredt
koncept som det svenske,
hvor man godt kan holde en
julefrokost på hverdage. Så
på trods af den lille afstand
over Øresund, må jeg sige, at
på det her område er vores
svenske naboer langt mere
disciplinerede,« siger han.

Frokost på engelsk
I løbet af de syv år, hvor
Grunk Event har arrangeret

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.

»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på en-
gelsk,« forklarer Morten
Grunk.

»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal me-
re kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer an-
sat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår un-
derholdningen, er der ligele-
des øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

Til gengæld synes mange in-
ternationale medarbejdere,
at dansk julemad som f.eks.
risalamande er sjovt. 
Arkivfoto: Carsten Ingemann

FAKTA

Om internationale 
virksomheder i Danmark

De lidt mere end 4.000 uden-
landsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det sam-
lede antal firmaer og beskæfti-
gede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.

Omsætningen for de uden-
landsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end fir-
maer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik

Rikke Vestenbæk. Foto: PR Morten Grunk Foto: PR

Sussi & Leo Lune CarlsenJohn Mogensen Show Band

STORJULEBUFFET, SHOWSAMT MUSIK OGDANS TIL KL. 01.00398,-
Se menuen på www.vissenbjergstorkro.dk

Julefrokost
Hotel Vissenbjerg Storkro

OVERNATNING

INKL. MORGENMAD

DOBBELTVÆRELSE 
600,-

ENKELTVÆRELSE
500,- 
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Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · 

www.vissenbjergstorkro.dk

Fredag den 2. december 
Lørdag den 3. december
Kl. 18.30

John Mogensen
Show Band
Man kommer nok ikke meget 
tættere på den ægte vare end 
John Mogensen Show Band. De 
kan genoplive den autentiske, 
rå men kærlige magi omkring 
John Mogensen. Jesper Søgaard 
fortolker en række af de kendte 
og elskede sange.

Fredag den 9. december 
Lørdag den 10. december 
Kl. 18.30

Lune Carlsen
Jan Carlsen er en mand der 
altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke 
nødvendigvis for alt hvad han gør 
- men for det han er! Hans tekster 
og melodier har altid ligget tæt 
på Jans hjerte. Man kan, hvis 
man kender ham, umuligt have 
undgået at høre hans utallige 
imitationer af Kim Larsen.

Årets første julefrokost 
på Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 12. november 
Kl. 18.30   

Sussi & Leo
Kom og oplev Sussi & Leo Trio til 
en festlig og glad danseaften. 
100 spilledage om året - 45 år 
som aktive musikere - 45 år med 
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver 
aldrig trætte af at gøre folk 
glade; skabe en fest. Musik er 
bare værktøjet” - citat Leo.
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Grunk Event har arrangeret

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.

»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på en-
gelsk,« forklarer Morten
Grunk.

»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal me-
re kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer an-
sat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår un-
derholdningen, er der ligele-
des øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

Til gengæld synes mange in-
ternationale medarbejdere,
at dansk julemad som f.eks.
risalamande er sjovt. 
Arkivfoto: Carsten Ingemann

FAKTA

Om internationale 
virksomheder i Danmark

De lidt mere end 4.000 uden-
landsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det sam-
lede antal firmaer og beskæfti-
gede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.

Omsætningen for de uden-
landsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end fir-
maer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik

Rikke Vestenbæk. Foto: PR Morten Grunk Foto: PR
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Fredag den 2. december 
Lørdag den 3. december
Kl. 18.30

John Mogensen
Show Band
Man kommer nok ikke meget 
tættere på den ægte vare end 
John Mogensen Show Band. De 
kan genoplive den autentiske, 
rå men kærlige magi omkring 
John Mogensen. Jesper Søgaard 
fortolker en række af de kendte 
og elskede sange.

Fredag den 9. december 
Lørdag den 10. december 
Kl. 18.30

Lune Carlsen
Jan Carlsen er en mand der 
altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke 
nødvendigvis for alt hvad han gør 
- men for det han er! Hans tekster 
og melodier har altid ligget tæt 
på Jans hjerte. Man kan, hvis 
man kender ham, umuligt have 
undgået at høre hans utallige 
imitationer af Kim Larsen.

Årets første julefrokost 
på Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 12. november 
Kl. 18.30   

Sussi & Leo
Kom og oplev Sussi & Leo Trio til 
en festlig og glad danseaften. 
100 spilledage om året - 45 år 
som aktive musikere - 45 år med 
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver 
aldrig trætte af at gøre folk 
glade; skabe en fest. Musik er 
bare værktøjet” - citat Leo.

Lørdag den 3. september 2016 Julefrokostguide 25
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stigende i forhold til aktivite-
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STOR
JULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OG  DANS TIL KL. 02.00

398,-
Se menuen påwww.vissenbjergstorkro.dk

OVERNATNING 

INKL. MORGENMAD 

DOBBELTVÆRELSE 

600,- 

ENKELTVÆRELSE

500,-
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Danmarks største lagersalg
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års service garanti
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KONICA MINOLTA/
DEVELOP +220

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 14.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +452

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 29.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +454

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 34.916,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +554

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 39.976,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 19.927,-

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan  
til net og mail. Perfekt printkvalitet.

28 siders fuldfarve kopier A4 + A3
80 scan til net og mail

Konica Minolta C280

22 siders fuldfarve, kopi, print  
og 70 scan til net og mail.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt
78 scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, Hæftning
samt fuldfals af brochurer.

45 kopier pr. minut, scan, mail og
kopi. A4 størrelse.

55 siders produktionsmaskine  
fuldfarve, kopi, print samt 78/80  
scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, hæftning  
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

Danmarks BILLIGSTE maskine!
Vi har købt hele Konica Minoltas 
lager af indbyttede maskiner.

Vist med ekstra  
papirkassette.

KONICA MINOLTA/
DEVELOP C280

6 ÅRS NYGARANTI

         VANVITTIG PRIS

NU 17.416,-
BEGRÆNSET 
ANTAL


