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H. & M. LARSEN A/S TØMRER & SNEDKER

Schnohrsvej 47 · 5900 Rudkøbing · Langeland

Tlf.: 62 51 26 05 · info@hmlarsen.dk · www.hmlarsen.dk

Svendborg Kommune
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Bang & Olufsen Nyborg Side 13
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v/Steen Lind Borgquist
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Se mere på www.slbyg.dk

Jordarbejde Betonarbejde

Kontakt os - vi aflægger Dem gerne et besøg.
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v/ revisor Nina Nielsen

Tved Kirkevej 11, st. th. - 5700 Svendborg
Mail: nn@svbg-br.dk

Mobil: 29 24 37 40 - Fax: 62 21 88 22

38 Ugeavisen Øboen Tirsdag 2. ok Tober 2018

Lejebolig søges
Mand m. fast indkomst søger
bolig til leje, gerne i landlige
omgivelser, 80-90 kvm.
Husleje: kr. 4.000,-
eller deromkring.

E-mail:
the3beer@post.tele.dk

Tlf. 2659 4620

Udlejes Humble
Lokaler i Humble

udlejes store som små.
Ring for yderligere
information på:
Tlf 21610733
Daniel Tornhøj

Hus udlejes
i Lohals
258 m2 fordelt

på 2 lejligheder.
Mdr. leje 5000,- + forbrug

Depositum 2 mdr. leje.

Kontakt 2174 9512 /
5170 5100

Salg eller bytte
4 længet gård, tæt
på Rudkøbing. Flere
lejemål i ejendommen.
Mulighed for hest.

Tlf. 2860 1831

BoligselskaBet langeland
e�������� 9 · R��������
Tlf. 62 51 35 95 - www.boligselskabetlangeland.dk - e-mail: info@boligselskabetlangeland.dk

*Bemærk at ovennævnte ledige boliger på Vestervænget udlejes til alle interesserede og er ikke kun forbeholdt ældre.

Til lejlighederne ydes der boligstøtte efter gældende lovgivning.
For at kunne benytte fortrinsretten til anden bolig for selskabets beboere, skal man have en botid på 2 år.
Ansøgningsskema pr. bolig skal udfyldes.
Boliger, der evt. bliver ledige ved udlejning af ovennævnte, annonceres ikke.
Såfremt De ikke tildeles ovennævnte bolig, vil De ikke modtage afslag.
Ansøgningerne skal være Boligselskabet i hænde senest mandag den 08.10.2018, inden kl. 12’00.

Beliggenhed Værelse
/ m2

Mdl. leje
excl. forbrug
& antenne:

Indskud: Energi-
mærke: Indflytning:

*Vestervænget 18, 26
5935 Bagenkop 2/58,00 4.245,00 14.000,00 C Er klar til indflytning

Seniorbolig over 50 år
Solskrænten 28

Tullebølle
5953 Tranekær

2/64,50 5.775,00 22.046,00 B Er klar til indflytning

Seniorbolig over 50 år
Solskrænten 43

Tullebølle
5953 Tranekær

2/64,50 5.775,00 22.046,00 B 01.01.19
evt. tidligere

Pilehaven 21A, Tryggelev
5932 Humble 2/63,70 4.300,00 12.550,00 F Er klar til indflytning

Skindhandlerparken 2
5900 Rudkøbing 3/84,20 3.970,00 11.500,00 C 15.12.18

Grønningen 19
5900 Rudkøbing 2/64,00 4.145,00 12.850,00 C 15.12.18

Bolig til salg

Foder-roer
sælges

Velegnet til vildtfoder.
Kanevt. leveres.

Spiseløgsælges.

AndersVinggaard
26234496

3500 m
2

50 kræmmere
FYNS STØRSTE KRÆMMERMARKED

Kirkeby Gamle Mejeri
Åbent søndag i lige uger fra kl. 10-16

Flytterester hele og halve dødsboer købes
Karsten Tlf. 8119 8119 www.kirkeby-gamle-mejeri.dk

Fri entre

EFTERÅRS
DEAL

75 KR.

SÆRTILBUD

Kun beg rænse t t i d

+25 kr.

Hus til salg
Strandbakken 2 og 4, Rudkøbing

Havudsigt og 200 m fra byens bedste strand!
Dobbeltgrund med mulighed for udstykning.

Boligareal 122 m2 med fuld kælder.
Pris: kr. 1,6 million

Henv. på tlf. 29 60 53 05

DØDSBOER 
KØBES
ALT I TEAK OG 

PALISANDER MØBLER
DANSK KERAMIK: 

Arne Bang, Saxbo, Palshus, 
Axel Salto, Kgl., B&G.

Møbler fra 50, 60 og 70’erne.
Alt i WEGNER og dansk møbel design.

Kontant afregning
Træffes hele døgnet   

Tlf. 40 26 41 39

Lej din el-scooter
Brugte: fra 600 kr. pr. md.
Nye: fra 800 kr. pr. md.

Du får en spritny
om 3 år.

Alle: Incl. fri service
og SOS

Du kan naturligvis også købe,
både nye og brugte

Ring 4020 4120
www.fonixkomfort.dk

TRYGHED - SIKKERHED - GARANTI

Kom ind og se mange flere produkter i vores udsti l l ing

TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS • LØKKEBY VVS
62 50 13 35

Bygaden 40 | Tullebølle | 5953 Tranekær | www.tullebollevvs.dk | post@tullebollevvs.dk

... ring til VVS-manden i Tullebølle,
- vi udfører alt i VVS-, blik og

kloakarbejde

Følg os på

Slamsugning
Højtryksspuling
Hegnsklipning

m.m. udføres.
Skovballe Slamsugning

v/ Leif Hansen
Tlf. 6254 1889 - 2122 9244

Håndværkere

Havetrailere, bådtrailere, boxtrailere og erhvervstrailere
Fyns bedste priser. Ca. 200 varianter

SVENDBORG TRAILERCENTER

Rytterhaven 2 | 5700 Svendborg | Telefon 6221 1130 | www.keauto.dk

Ledige 2 & 3 værelses lejligheder
i Rudkøbing udlejes.

For yderligere info

61 77 78 76 eller www.bankeinvest.dk

Rasmus Funk Andersen

40 92 83 51
Torpevej 9 - 5900 Rudkøbing

www.hjørnegårdenstømrer.dk - mail: rasmusfunk@live.dk

Tømrer & Sne ker ApShj
ørn

egårdens

OPKØB
AF DØDSBOER
Kræmmerne i Kædeby

Tlf. 23 34 59 03

Kloak og dræning

• Kloakarbejde
• Nedsivningsanlæg
•Vognmandskørsel

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

Vi udfører:

Entreprenørfirmaet
Arthur Pedersen A/S

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

Køb og Salg Ta’ i byen

Bolig til leje
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26 Ugeavisen Øboen Tirsdag 2. ok Tober 2018

DyreholD
Temaredaktionen

Mange drømmer om et hus 
på landet for at få plads til en 
hesteboks eller et større ka-
ninhold – måske et hønsehus 
eller et par geder.

Og de drømme kan indfries. 

På landet må man uden no-
gen form for ekstra godken-
delse holde en hel del kæle-
dyr. Fx kan du have en af føl-
gende ifølge ”Bekendtgørel-
sen om ikke-erhvervsmæssigt 
dyrehold”:

- 2 køer med tilhørende kal-
ve/4 stykker andet kvæg

- 4 heste med tilhørende føl
- 2 søer med opfedning af 

maksimum 5 slagtesvin
- 10 får med lam
- 10 geder med kid
Hertil kommer mulighe-

den for at have:
- 30 høns
- 4 voksne hunde med 

hvalpe
Er det ikke nok til dine 

drømme, så er der rig mulig-
hed for at få dispensation ved 
henvendelse til kommunen. 
Det skal man i øvrigt også, 
hvis man påtænker ænder el-
ler gæs i stedet for hønsehol-
det.

Drømmen om kæledyr  
får vinger på landet!
der er masser af kæledyrsmuligheder ved at vælge et liv på landet.

Man kan faktisk have 10 får med lam, uden det bliver betegnet som erhvervsmæssigt dyrehold.

Mob. 20 76 83 68  •  www.clausen-snedker.dkMob. 20 76 83 68  •  www.clausen-snedker.dk

Tømrer  -  Snedker  -  Murer
Entreprenør - Aut. Kloakmester CVR 31735955

Helge Clausens
Entreprenør - Aut. Kloakmester
Vi udfører
– Alt i Kloakering – Faskiner – Nedsivningsanlæg 
– Minirenseanlæg – Trykledninger og pumpestationer
– Omfangsdræn – Dræning  – Jord- og gravearbejde
– Udgravning til indkørelser og terrasser – Vandforsyning
– Levering og anlægning af grus og stenTømrer  -  Snedker  -  Murer

Entreprenør - Aut. Kloakmester

Stoensevej 5 . Tranekær . Langeland

Vi udfører
- Alt i Kloakering - Faskiner - Kloak-TV - Nedsivningsanlæg
- Minirenseanlæg - Trykledninger og pumpestationer
- Omfangsdræn - Dræning - Jord- og gravearbejde
- Udgravning til indkørsler og terrasser - Vandforsyning
- Levering og anlægning af grus og sten

Økologiske nyheder
N�kanv� �gs� t��by��fin�� øk���g�sk�g�øntsag��

f�a �gn��a�k��.

��øv v���sh�����bagt�b�ø� �b�st����s �ag�n fø��
����� v���s �æk��h������av��� �s.

V� ha� �a���kø��g�ks�kø�afb��st� kva��t�t.

Sp��tØ�� �gC�ass��Ø� b�ygg�tp� k��n f�a sk�vsg���s
øk���g�sk��a�k��.

A��� v���søk���g�sk�p����kt�� kankøb�s
� Sk�vsgaa��sCafé&G���b�tk s��ha�

�b�nt hv�� �ag k�. 10-17

Hv���g�
T��s�ags����agk�.1

8.00-19.30

B�st�� p�a�sp� t�f. 54
988803

KåGårdSVej 8. HeNNeTVed . 5900 rudKØBiNG
FØlG FACeBooKSideN SKoVSGAArd CAFe oG GårdBuTiK. Bjarne KaaeA/S · Langeland · Tlf.: 62561740

Murer &
Entreprenør

mandsforretning
iden 1977

”Samarbejde
er en tillidssag.
Vi sætter en ære i

korrekt tilbudsgivning
og godt håndværk”

gnm
si

og
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Tømrer  -  Snedker  -  Murer
Entreprenør - Aut. Kloakmester CVR 31735955

Helge Clausens
Entreprenør - Aut. Kloakmester
Vi udfører
– Alt i Kloakering – Faskiner – Nedsivningsanlæg 
– Minirenseanlæg – Trykledninger og pumpestationer
– Omfangsdræn – Dræning  – Jord- og gravearbejde
– Udgravning til indkørelser og terrasser – Vandforsyning
– Levering og anlægning af grus og stenTømrer  -  Snedker  -  Murer

Entreprenør - Aut. Kloakmester

Stoensevej 5 . Tranekær . Langeland

Vi udfører
- Alt i Kloakering - Faskiner - Kloak-TV - Nedsivningsanlæg
- Minirenseanlæg - Trykledninger og pumpestationer
- Omfangsdræn - Dræning - Jord- og gravearbejde
- Udgravning til indkørsler og terrasser - Vandforsyning
- Levering og anlægning af grus og sten

Økologiske nyheder
N�kanv� �gs� t��by��fin�� øk���g�sk�g�øntsag��

f�a �gn��a�k��.

��øv v���sh�����bagt�b�ø� �b�st����s �ag�n fø��
����� v���s �æk��h������av��� �s.

V� ha� �a���kø��g�ks�kø�afb��st� kva��t�t.

Sp��tØ�� �gC�ass��Ø� b�ygg�tp� k��n f�a sk�vsg���s
øk���g�sk��a�k��.

A��� v���søk���g�sk�p����kt�� kankøb�s
� Sk�vsgaa��sCafé&G���b�tk s��ha�

�b�nt hv�� �ag k�. 10-17

Hv���g�
T��s�ags����agk�.1

8.00-19.30

B�st�� p�a�sp� t�f. 54
988803

KåGårdSVej 8. HeNNeTVed . 5900 rudKØBiNG
FØlG FACeBooKSideN SKoVSGAArd CAFe oG GårdBuTiK. Bjarne KaaeA/S · Langeland · Tlf.: 62561740

Murer &
Entreprenør

mandsforretning
iden 1977

”Samarbejde
er en tillidssag.
Vi sætter en ære i

korrekt tilbudsgivning
og godt håndværk”
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O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

Oplev selv hvor fedt den kører. Og hvor veludstyret, du kan få din arbejdsplads.
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Vito 114 Go (Lang)

Du får: 136 hk · 7-trins automatgear · Multifunktionsrat · 100% galvaniseret karosseri 
Baghjulstræk · Aircondition · Varme i fører sædet · Fartpilot med fartbegrænser
Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevinds assistent · Træthedsovervågning 
Lysassistent · Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service
USB og SD-kort · Et træk på 2,5 tons på krogen.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.895  kr./md. 

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) 

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.595  kr./md. 
Du får: 136 hk · Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Baghjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser · Justerbart rat
Elektrisk styretøj · Sidvinds assistent · Trætheds-overvågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
Et træk på 2,0 tons på krogen.

Nu bliver der kamp om Vito.

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 15,6 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.830 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 AUT Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.400 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.
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Tænk hvis du kunne få 
dine penge til at avle
– det kan Claus

Spar Nord Svendborg   |   Sankt Nicolai Gade 1   |   svendborg@sparnord.dk

I Svendborg har vi fået et nyt stærkt kort på hånden 
– formuerådgiver Claus Orland Nielsen.

Ta’ et møde, og hør hvad han kan gøre for dig og dine penge.

Ring eller kig forbi til en 
snak med Claus

87 32 13 88 • con@sparnord.dk

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

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

CUBE Design – Kodelås kontorskabe   
Dataforordningsloven om aflåste personfølsomme oplys-
ninger opfyldes. Kontorskabene kan konfigureres efter 
netop dit kontormiljø.

CUBE
D E S I G N

SPIDER table
SPIDER BORDKONTORSKABE
MED NY KODELÅS

Svendborg Kommune i højere 
grad ser sig selv om samarbejds-
partner end myndighed – selv 
om kommunen også fungere som 
myndighed.
Her indgår syv bud, som skal 
gøre det nemmere for borgerne 
og virksomheder at samarbejde 
med Svendborg Kommune.

Erhvervskontaktens syv 
bud for god service lyder:
1. Tænk erhvervsservice bredt
2. Vær stolt af kommunen
3. Nem indgang og hurtig 
 sagsbehandling
4. Forstå virksomheden
5. Vær opsøgende
6. Tag ansvar for gode møder
 og kommunikation
7. Intet afslag uden dialog
Så derfor er det borgmester 
Bo Hansens håb, at Svendborg 
Kommune kan løfte sig fra en 
placering som nummer 67 på 
byggesagsbehandling i undersø-
gelse fra Dansk Byggeri over de 
danske kommuner.
- Det har vi som kommune en in-
teresse i. Så det er mit håb, at vi i 
de kommende år kan komme hø-
jere op på den liste, lyder ønsket 
fra borgmesteren.

Af Kim Barren, 
Svendborg Kommune

Svendborg Kommune vil 
sætte speed på behand-
ling af byggesager, men 
det skal ske i samarbejde 
med erhvervslivet. 

Det går godt for byggeriet. Der 
er gang på byggepladserne. 
Både når det handler om par-
celhuse og lejligheder. Men også 
i erhvervslivet. Her vil virksom-
hederne også gerne i gang med 
bygge.
Det mærker medarbejderne i 
byggesagsafdelingen i Byg og 
BBR i Svendborg Kommune, 
der behandler ansøgningerne 
og giver byggetilladelser. De har 
travlt. Siden 2015 er antallet af 
sager steget med 33 pct. Men 
måske får de mere travlt i den 
kommende tid.
I dag varer det i gennemsnit ti 
uger at behandle en ansøgning 
om et byggeri. Det tal ser borg-
mester Bo Hansen, (S), Svend-
borg Kommune, gerne kommer 
længere ned.
- Her har vi som kommune en 

fælles interesse med bygherrer-
ne og deres samarbejdspartnere. 
Det handler bl.a. om, at vores 
medarbejdere får alt det mate-
riale, som de skal bruge til at be-
handle en sag fra starten af. Får 
vi det, er det også min forvent-
ning, at vi kan sætte speed på 
behandlingen af en ansøgning. 
Det er jo sådan, at når en borger 
eller virksomhed har besluttet 
sig for at bygge, vil man gerne i 
gang så hurtigt som muligt. Det 
vil vi som kommune gerne være 
behjælpelig med, siger Bo Han-
sen.
Allerede i dag har Byg og BBR 
sat gang i en række tiltag, der 
kan være med til at give en hur-
tige sagsbehandling.
Det handler om en hurtige scree-
ning af sager og hurtig tilba-
gevenden vedrørende mangler. 
Give ansøgeren bedre mulighed 

for at udarbejde det nødvendige 
materiale, så sagen kan blive 
hurtigere færdigt. Sagsbehand-
lerne ringer til ansøger, inden 
kommunen sender et såkaldt 
mangelbrev. Det kan være med 
til at sikre en bedre koordine-
ring og forståelse hos ansøgeren, 
så kommunen får det rigtige ma-
teriale hurtigere.
Der holdes formøder med ansø-
ger indenfor 1-2 dage senest in-
den for en uge, hvilket kan være 
med til at give borgeren eller 
virksomheden en bedre oplevelse 
af, der sker noget i deres ansøg-
ningssag.
Gennem de seneste år har Byg 
og BBR i lighed med Erhvervs-
kontakten i Svendborg arbejdet 
under sloganet ”Fra myndig-
hedskultur til samarbejdskul-
tur”.
Her handler det netop om, at 

Vi har sammen et mål

Direktionssekretariat: Ramsherred 5, Indgang B, 1. sal - 5700 Svendborg - 62233108 - kim.barren@svendborg.dk - www.svendborg-havn.dk
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MULTIHAL MED SELSKABELIG ATMOSFÆRE
Mange ser vi også i mere selska-
belig sammenhæng. 

Julebuffet uden bowling
- Vi løber nu ind i julen, og det 
er en travl tid for os, idet vi alle 
fredage og lørdage fra den 9. no-
vember og sluttende lørdag den 
22. december tilbyder julebuffet. 
Desværre indtil videre nu uden 
bowling, siger Ulrik Bieler.
- Vi har som sædvanligt julebuf-
fet ud af huset frem til nytår. Vi 
har året igennem en del daglige 
leveringer af mad ud af huset til 
firmaarrangementer og til recep-
tioner, ligesom vi fra et meget 
stort opland har sammenkomster 
og familiefester i vore lokaler.

På trods af branden i 
Otteruphallens bowling-
center den 29. september 
er den selskabelige del af 
Otterup Hallerne intakt. 
Indvielsen af den nye 
multihal med en sports-
café og yderligere rum 
for samvær og udfoldelse 
fandt planmæssigt sted 
lørdag den 6. oktober.

- Efter branden er vi straks gået i 
gang med at genopbygge bowling-
centret, siger Ulrik Bieler, der i 
15 år har stået for restauranten 
Bielers Gourmet, mødelokalerne 

og bowlingcenter med otte bow-
lingbaner. 
- Alle aftalte arrangementer, 
hvor bowlingcentret indgår, vil 
naturligvis blive reguleret, så 
man ikke kommer til at betale for 
bowlingdelen.
- Vi er utroligt glade for, at den 
selvejende institution Otterup 
Hallen på et år har evnet at få 
rejst en multihal til 35 millioner 
i tilknytning til det store idræts-
center. Trods branden glæder 
Bieler sig over, at befolkningen 
har taget hallerne og selskabslo-
kalerne til sig og været med til at 
skabe et aktivt og socialt center 
for store dele af Fyn.

Multihal med sportscafé
Med multihallen bliver der en 
sportscafé med personale og top-
moderne køkkenfaciliteter, der 
kan supplere det sociale afsnit i 
tilknytning til bowlingcentret, 
restauranten, mødelokalerne og 
det store restaurantkøkken.
Både idrætsudøverne og de klub-
ber og foreninger, der kommer i 
hallerne, holder deres møder i re-
staurantens lokaler, ligesom pri-
vate holder familiefester i Bielers 
Gourmet. 
- Her i centret ser vi alle aldre 
repræsenteret, siger Ulrik Bieler. 
Dagen igennem er der børn og 
unge, og ældre motionister har 
også fundet vej til idrætscentret. 

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP · TLF. 6482 2343
ULRIK@OTTERUPBOWLINGCENTER.DK · WWW.OTTERUPBOWLINGCENTER.DK

BIELERS
G O U R M E T

Service
Reparation
Bilsalg

Klargøring til syn
Rudeskift
Pladearbejde

Tlf. 28 30 74 26

– ET GODT AUTOVÆRKSTED 
NÆR DIG

KS Auto
Dit autoværksted i Rudkøbing!

Indehaver: Kim Sørensen 
Humblevej 85 · 5900 Rudkøbing

Tlf.: 28 30 74 26
Mail: kim@insman.dk

Åbningstider værksted: Mandag-Fredag 07.30-16.30

ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-19
Ø-Cafeen | Havnegade 3 5900 Rudkøbing 

Tlf. 62 51 30 30 | grillcafeen@live.dk

2 STK.

1/2 GRILLKYLLING
MED POMMES FRITES

kr. 150,00

2 STK.

FRANSK
HOTDOG

kr. 50,00

Café- & grillretter  ·  Frisksmurt smørrebrød
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hallerne, holder deres møder i re-
staurantens lokaler, ligesom pri-
vate holder familiefester i Bielers 
Gourmet. 
- Her i centret ser vi alle aldre 
repræsenteret, siger Ulrik Bieler. 
Dagen igennem er der børn og 
unge, og ældre motionister har 
også fundet vej til idrætscentret. 

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP · TLF. 6482 2343
ULRIK@OTTERUPBOWLINGCENTER.DK · WWW.OTTERUPBOWLINGCENTER.DK

BIELERS
G O U R M E T

ELLEHAVEN 4A
RUDKØBING

62 50 10 72

ABILDVEJ 3
SVENDBORG

62 22 10 72

En del af                                          - Danmarks stærkeste el og energiinstallatører

Ellehaven 4 A  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3        •  5700 Svendborg  •  Tlf. 62 22 10 72

John Petersen
Elektriker

Afd.leder Svendborg

Benjamin Hansen
Elektriker

Kurt Karlsen
Kølemontør

Jonas Nielsen
Elektriker

Simon Risbjerg
 Direktør og daglig leder

Brian Skov Hansen
Elektriker

Fagligt ansvarlig

Mads Danielsen
Elektriker

Lasse Ahlbo
Elektriker lærling

Annette Brofelde
Administration/bogholderi

Casper Knudsen
Elektriker

Rene Andersen
Elektriker

Levi Hansen
Elektriker lærling

Claus Bo Jensen
Overmontør

Jesper Kieler
Elektriker/Kølemontør/

Hvidevarereparatør

Stefan Petersen
Elektriker/Kølemontør

Morten Jensen
Elektriker lærling

Andreas Jespersen
Elektriker

John Oldenbjerg
Elektriker

Søren Risbjerg
Elektriker/Automation

El-installation  |  Energioptimering  |  Data & kommunikation   
Sikring og overvågning  |  Styring og el-automation

Special-installationer  |  Automation  |  El-syn  |  Hårde hvidevarer 
Køleservice og køleteknik  |  Solarventi  |  Solceller
Varmepumper  |  Ventilation  |  Videoovervågning

VI ER EKSPERTER I EL- OG KØLETEKNIK

Jonas Lysbjerg
Elektriker lærling

 7



installeres automatisk vandings-
anlæg. Terrassen skal restaure-
res, så den kan skabe inspiration 
for tanker og ideer til haven.
- Det er vigtigt, at vi også får de 
unge havejere med, og de gør det 
anderledes end de lidt ældre, 
bl.a. med mere fokus på krukker, 
siger Kitte Eriksen, der har fået 
forhandlingen af nye og spæn-
dende krukker.
I 2020 skal der bl.a. opføres nyt 
butiksdrivhus på 600 kvm, så 
der bliver plads til et større sor-
timent og store mængder af ud-
plantningsprodukter. Året efter 
skal en gammel bygning erstat-
tes af nyt butiksdrivhus på 800 
kvm, og i 2022 kommer der nyt 
indgangsparti med ny kasselinje-
system m.m.
- Vi er allerede kommet godt i 
gang og er sikre på, at vores store 
investeringer vil bære frugt, si-
ger Kitte og Jørgen Eriksen.

Kitte og Jørgen Erik-
sen overtog for halv-
andet år siden Bo 
Grønt på Tåsinge, men 
har nu valgt at forlade 
kæden fra den 20. 
oktober under navnet 
Svendborgsund Ha-
vecenter. Og ambitio-
nerne er høje.

 
Udvidelse og 
overdækning
- Vi har lagt en investeringsplan 
for de næste fire år, der bl.a. inde-
bærer en udvidelse med ca. 2000 
kvm, en total overdækning af 
centret, en grøn profil og et stort 
varesortiment tilpasset den syd-
fynske efterspørgsel til konkur-
rencedygtige priser.
- Vores største konkurrenter er i 
dag supermarkederne, men den 
konkurrence kan vi matche ved 
at være dygtige købmænd, der 
kan købe de rigtige varer til gode 
priser og tilbyde en god vejled-
ning, som man ikke kan få i su-
permarkederne, siger butikschef 
Torben Andersen:
 

Alle velkomne 
Ægteparret Kitte og Jørgen Erik-
sen, der bor i Ringe og også dri-
ver firmaet JK Boligudlejning og 
Ejendomsservice, har forladt Bo 
Grønt-kæden for at være mere 
frit stillet og 
kunne tilbyde 
bedre priser. 
Desuden har den 
tidligere ejers 
konkurs ”klæ-
bet” lidt til Bo 
Grønt-navnet.
Parret, butiks-
chefen og de øv-
rige 10 ansatte i 
havecentret har 
haft travlt med 
at forberede den 
friske start for havecentret, der 
markeres ved at invitere alle 
til at kigge forbi til bl.a. pande-
kager, fadøl og pølsevogn lørdag 
den 20. oktober. Borgmester Bo 
Hansen har lovet at komme og 
være med til at markere den nye 
begyndelse.

Farveskift og grøn profil
Centrets gennemgående farve 
er nu skiftet af grøn til orange. 
Desuden er der indrettet en sek-
tion med dyrefoder og et område, 
hvor børn kan lege med kaniner 
og marsvin.

Selv om ”grønt” ikke mere indgår 
i navnet, vil der bliver lagt vægt 
på en mere grøn profil i Svend-
borgsund Havecenter.
- Vi vil hen ad vejen satse  mere 
på det bæredygtige, men stadig 

til favorable pri-
ser og med varer 
af høj kvalitet, 
siger Kitte Erik-
sen.
Parrets ejendoms- 
servicefirma skal 
inddrages mere, 
således at kun-
derne kan få til-
budt en komplet 
løsning med køb 
af planter og 
anlæg af dem 

og endda af hele haven. Have-
centret har allerede aftale med 
virksomheder og kommuner på 
Sydfyn, men satser på at få flere 
aftaler i hus.

Visioner og missioner
De mange investeringer er alle-
rede begyndt med bl.a. skift til 
energibesparende  LED-teknolo-
gi. Ny binderi-afdeling er indret-
tet. Nyt areal foran centret skal 
etableres og centret gøres mere 
handikapvenlig.
Næste år etableres et nyt stau-
deområde på 200 kvm. Der skal 

Her ses personalet fra Svendborgsund Have-
center. Fra venstre ses ejeren Kitte Eriksen, 
Torben Andersen som er butikschef  
og Jørgen Eriksen som er gift med Kitte.

Svendborgsund Havecenter:
Skal blive Sydfyns største og kundernes foretrukne

Svendborgsund Havecenter – Sundbrovej 26 – Tåsinge – 5700 Svendborg – Tlf.: 6222 5385  
info@svendborgsundhavecenter.dk – www.svendborgsundhavecenter.dk

Vi vil være  
Sydfyns største 
og kundernes 

foretrukne  
havecenter

Ejerne, Kitte og 
 Jørgen Eriksen.

“

udvikling har vi faktisk allerede 
taget højde for ved at få forhand-
lingen af mærket Coblens ind 
i vort repertoire, siger Tommy 
Simonsen.

DriveSafe briller med glas fra 
Zeiss er blevet meget populære, 
siden NYT SYN for snart fire år 
siden introducerede brillerne, 
der er en stor hjælp for bilister 
ved kørsel under vanskelige lys-
forhold samtidig med, at de kan 
bruges som almindelige hver-
dags-briller.
- De er en stor hjælp under kør-
sel med svagt lys. De modvirker 
blænding fra modkørende om 
natten og genskin fra våde veje 
samt problemer med at fokusere, 
når blikket skal skifte mellem 
vej og instrumentbræt, forkla-
rer indehaveren af NYT SYN 
Wichmann Optik i Svendborg, 
Tommy Simonsen.

Kan nøjes med ét par briller
DriveSafe briller kan også fås 
med flerstyrkeglas, så man kan 
nøjes med par briller. De er spe-
cielt optimeret til bilkørsel, så 
man som bilist kan føle sig tryg 
både dag og nat og i dårligt vejr. 
Ubehag ved blænding reduceres 
og man får et skarpere syn un-
der vanskelige lysforhold.
Vores øjne skal også konstant 
skifte fokus mellem vejen, en 
GPS, spejle m.m., og det hjælper 
DriveSafe briller med, så man 
kan komme sikkert og ustresset 
frem til sit mål.

Bedre hjælp til svagt-seende
NYT SYN i Svendborg har stor 
ekspertise i at hjælpe svagt-
seende mennesker med lidelsen 

AMD, som især rammer ældre. 
Vi bliver stadig flere ældre i 
Danmark, og det betyder også 
flere med AMD, som kan få den 
bedst mulige hjælp hos NYT 
SYN i Svendborg.

Nyt opmålingsudstyr
NYT SYN i Svendborg har også 
investeret i nyt opmålingsud-
styr, så de dygtige optikere kan 
foretage endnu mere præcise 
målinger under en synstest med 
bedre og mere komfortable glas 
til følge.
Tommy Simonsen og Kim Wich-
mann har netop været på den 
årlige modemesse i Paris.
- Moden går i retning af metal-
briller af titanium med meget 
tynde stel og større glas. Den 

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

DRIVESAFE 
En populær trafiksikker hverdagsbrille 
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Travlhed i TTS ApS
opført et fugleskjul i innovativt 
design, og netop nu arbejder vi 
på et højt observationstårn. 
Vil man også i fremtiden kunne 
trække på en stor og velkvali-
ficeret arbejdsstyrke, må virk-
somhederne løbende sørge for at 
uddanne nye medarbejdere. TTS 
ApS uddanner hele tiden unge 
mennesker til håndværksfagene, 
og lige nu har vi 9 lærlinge i mu-
rer-, snedker- og tømrerfagene”, 
slutter Leif Christiansen.

Det alsidige byggefirma, 
hvis afdelinger i  
Rudkøbing og Tryggelev 
beskæftiger omkring  
40 medarbejdere, melder 
om stor travlhed på alle 
aktivitetsområder  
– jord, beton, kloak, 
murer, tømrer og 
snedkerarbejde.  

”Som TTS-kunde, behøver man 
kun at henvende sig ét sted, 
hvad enten man ønsker at reno-
vere, bygge til eller bygge nyt”, 
fortæller indehaver Leif Christi-
ansen. ”Vi har samlet de fleste 
af byggebranchens kompeten-
cer under et og samme tag og 
spænder fra jord, beton og kloak- 
arbejde til murer, tømrer og 
snedkerarbejde. Når det gælder 
el, vvs og malerarbejde har vi et 
godt samarbejde med en række 

dygtige samarbejdspartnere. 
TTS ApS leverer komplette løs-
ninger til hele byggeriet. 

”Lige nu oplever vi både på pri-
vat- og erhvervsområdet stor 
travlhed indenfor alle byggerier. 
Dette gælder også forsikrings-
opgaver og renovering af beva-
ringsværdige bygninger samt 
kirker. Et nyt og støt voksende 
aktivitetsområde er naturfaci-
liteter. I år har vi blandt andet 

TTS ApS
Tryggelev 42 - 5932 Humble

Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing
Tlf.: 62 56 19 62 - 62 51 19 64

Mobil: 20 22 19 62
tts@tts-langeland.dk

www.tts-langeland.dk



tog de vognmandsfirmaet efter 
Michael Thomsen på Taasinge 
og et år efter overtog de Lindel-
se Godstransport efter Torben 
Skov Jensen.
- Vi har bibeholdt, at firmaet 
råder over flere adresser. I 2012 
flyttede vi til Faaborg hvorfra vi 
driver vognmandsfirmaet, - men 
vi har også blandt andet contai-
nerlagerpladser i såvel Lindelse, 
Svendborg og også på Ærø. 
Vognmandsfirmaet, hvor konto-
ret styres af hustruen Pia, be-
skæftiger i dag yderligere fire 
chauffører, her i blandt også 
tredje generation af familien.  
Vognparken tæller 6 lastvogns-
tog, en rendegraver samt tele-
skoplæssere.

Poul Birk Rasmussen 
løser transportopgaver 
over hele landet

Står man og har brug for at få 
løst en transportopgave, så kan 
man roligt henvende sig vogn-
mand Poul Birk Rasmussen, der 
med stor erfaring og ekspertise 
løser stort set alle opgaver in-
denfor transportområdet. Det er 
et velrenommeret familiedrevet 
firma, som Poul Birk Rasmus-
sen for 42 år siden overtog efter 
sin far, Peter Birk Rasmussen, 
der stiftede vognmandsfirmaet i 
1948 på Taasinge, hvor firmaets 
hovedadresse var frem til 1988.

- Vi kører primært på Fyn og 
øerne samt trekantsområdet, 
hvor vi også har meget kreatur-
transport, siger Poul Rasmus-
sen. Men vi har opgaver over 
hele landet med dyretransporter 
af heste, kreaturer, får og grise. 
Selvom kreaturtransporter er en 
stor del af vognmandsfirmaets 
transportopgaver, så spænder de 
alligevel vidt og kører med stort 
set alt. De transporterer grus 
også sten, erhvervsaffald, træ-
piller og briketter samt contai-
nerkørsel med blandt andet korn 
og affald.
Vognmandsfirmaet har også 
haft vokseværk indenfor de se-
neste år. For fem år siden over-

Vognmand Poul Birk Rasmussen · Nyborgvej 63, 5600 Faaborg · Tlf.: 62 52 17 90 / 21 39 55 02

taasinge@firma.tele.dk · www.poulbirkrasmussen.dk 

Vognmand Poul Birk Rasmussen
Langegade 16a
5900 Rudkøbing
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Med 12 værktøjer på en maskine kan der 
hurtigt ske noget. FH Maskinteknik har 
med deres nye maskine, en Mazak Quick 
Turn Smart 250ML, nu sikret sig, at de er 
blevet mere konkurrencedygtige.
FH Maskinteknik har udviklet sig fra en 
typisk lille stabil virksomhed til en dyna-
misk og professionel samarbejdspart-

ner. Deres medarbejder stab er bredt 
kvalificeret til løsning af mange opgaver 
og deres erfaring betyder en løbende 
optimering af kundens ønsker og be-
hov. De udfører både serie fremstilling 
af komponenter samt design, udvikling 
og produktion for alle typer virksomhe-
der i det fynske lokalmiljø.

FH Maskinteknik
Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk

tlf. 65 33 26 86
fh@fh-maskinteknik.dk 

www.fh-maskinteknik.dk 

Maskinværksted øger produktiviteten

Fyns Køl & Teknik ApS  ·  Højgårdsvej 2  ·  5750 Ringe
 Tlf.: 88 18 24 00  ·  info@fynskt.dk  ·  www.fynskt.dk

VI YDER 24 TIMERS SERVICE 
PÅ DIT KØLEANLÆG

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018SIDE 6

I VESTER SKERNINGE HALLEN 
LØRDAG  DEN 3.  NOVEMBER 
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Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
   ALLE nye reservedele

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

Max’s Brugtbiler
- et topprofessionelt autovæksted
Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.
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Vi har både erfaringen til at klare de ældre 
bilmodeller og efteruddannelsen til at håndtere 
teknikken i de nye biler. 
Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.

v/ Jacob Hansen
Skerningegårdsvej 6 · Vester Skerninge
Tlf.  62 24 22 62 · www.maxbrugtbiler.dk
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Lej en container

Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S
v/ Finn og Per Pedersen

Holmelundsvej 3 · Vester Skerninge
tlf. 6224 1781
Fax 6224 1780 . www.ulboelle.dk

Al vognmandskørsel 
udføres
•  Tanktransport  

national/international

•  Containerudlejning

•  Grus & sten leveres

•  Træ- og affaldskørsel

•  Kranarbejde

Uheld eller motorstop

Vi henter din MC overalt!

Døgnvagt 4037 7224

v/ Kurt Jensen, Møllevej 19, 
Ulbølle 5762 V. Skerninge

Tlf. 62 24 16 35, Mobil 4037 72 24
sydfynmc@post10.tele.dk

www.sydfynmc.dk

VESTER SKERNINGE
EL-FORRETNING ApS

6224
 

1790

Langegyde 3 · 5762 V. Skerninge
lev vel med el

- det klarer Arbejdshesten

Ejendoms- og rengøringsservice
tlf. 62 24 40 39 · www.arbejdshesten.dk

Rengøring og haveservice 
- til private og erhverv

Martins Tømrerforretning 
Tømrer-/Snedker-/Glasarbejde 

21937370      mail@mtomrer.dk
www.martinstømrerforretning.dk

Mail: lj@sydmf.dk

Alt malerarbejde 
udføres
 

Lars Løve 
Jørgensen
Svendborgvej 140
5762 V. Skerninge 
Tlf. 6224 2469
Fax 6224 2414
Mobil 4095 2469

GARANTI PÅ KVALITET

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Industrivej 30 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 26 36 00 · cm@cmtech.dk

Rolighedsvej 27, Vester Aaby ·  2924 3202  ·  www.ullapoulsen.dk

Du behøver måske ikke have ondt.

Zoneterapi og massage kan være netop det,
der løser op for dine smerter. 
      Vær god ved dig selv!

Av mit hoved! Zoneterapi & Massage
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Vær god ved dig selv!

EGNSFEST  Til Egnsfesten 
er det tradition at man først 
nyder den medbragte mad, 
køber lidt til ganen i baren, 
og derefter svinger kære-
sten/ægtefællen på dan-
segulvet - eller måske det 
spændende nye bekendt-
skab, man møder til festen.
Hvad enten du er single el-
ler sammen, så husk det 
dansevenlige fodtøj, for hele 
tre bands vil give hallens ly-
danlæg kamp til stregen.

After Midnight 
Dette band leverer LIVE 
musik. En musikalsk ople-
velse i særklasse. Et saftigt 

svingende dansk liveband, 
bestående af sang, tromme-
slager, to guitarister, bassist 
og pianist. Med hele seks 
musikere på scenen, er der 
garanti for fed og fyldig lyd! 
Bandet leverer den helt rig-
tige blanding af udødelige 
hits fra de sidste fem årtier. 
After Midnight er bandet til 
det kræsne publikum, der 
ønsker at se og høre, hvad 
et rigtigt professionelt live-
band formår, og de lover at 
gøre Egnsfesten til en fuld-
stændig uforglemmelig af-
ten.

John Mogensen Band
Tommy Hansen er en erfa-
ren underholder til fester 
af alle slags gennem mange 
år. For 6 - 7 år siden fandt 
han nye dybder i sit talent, 
da han spillede John Mo-
gensen i et dilettant-stykke i 
Vester Skerninge. Siden har 
han sværmet for den afdøde 
dansktop-gigant, og op-
træder jævnligt på Børsen i 
Svendborg, hvor han har den 
ære at spille på John Mogen-
sens eget klaver, som nu står 
i et særligt indrettet rum med 
minder om den store sanger.
Nu har han dannet et band 
med fire andre garvede mu-
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Max  
Brugtbiler ApS

- vi passer godt på din bil !

Vi tilbyder:
• A/C og klima service og rep.
• Fejlkode-udmåling
• Klargøring til syn
• Stenslag-reparation
• Alt i dæk og fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
   ALLE nye reservedele

Køb og salg af biler - altid 20 topklargjorte biler til salg 
- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig

Service ogreparation afALLE bilmærker- også inden forgarantiperioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

Max’s Brugtbiler
Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262
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- et topprofessionelt autovæksted
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Vi søger for at du hurtigt er kørende igen.
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Lej en container

Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S
v/ Finn og Per Pedersen

Holmelundsvej 3 · Vester Skerninge
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F YLD DIT  HJEM ELLER  DIN  V IRK SOMHED MED LYD

Har du ikke mulighed for at 
komme forbi til Åbent hus, så 
yder Bang & Olufsen Nyborg 
altid individuel rådgivning, der 
matcher vores kunders forskel-
ligartede ønsker og behov. Det 
sker både her fra butikken i hjer-
tet af Nyborg og ved besøg i virk-
somheder og private hjem. Bang 
& Olufsen Nyborg kan hjælpe 
med alt fra salg og rådgivning 
over montering og service til im-
plementering af komplette net-
værksløsninger både i privat og 
erhvervsmæssigt regi. 

Bang & Olufsen Multi-
room gør det muligt at 
kombinere næsten alle 
Bang & Olufsens produk-
ter – lige fra den lille Beo-
play M3 og op til de store 
Beosound-produkter. 
Med Multiroom har du mulighe-
den for at spille forskellig musik 
i forskellige rum eller samme 
sang i alle rum, alt efter behov. 
Da Bang & Olufsen Multiroom 
både kan køre trådløst eller kab-

let, kan du altid få en god løs-
ning til alle dele af hjemmet eller 
virksomheden.

Verdensnyhed i november
Hvis du vil opleve den fagre nye 
Bang & Olufsen-verden, kan du 
få demonstreret alle muligheder-
ne hos Bang & Olufsen Nyborg. 
Det er en god ide at booke en 
fremvisning, så du er sikker på at 
få det hele med – fra de fikse små 
enheder og op til den imponerende 
Shape-installation, der pryder en 
af væggene. 

I november er der endnu en grund 
til at besøge butikken. Her lance-
res den nye Beosound Edge, der 
er en kompakt og kraftfuld tråd-
løs højttaler, som gennem en næ-
sten magisk betjening, et tidløst 
design og den mest avancerede 
akustiske innovation byder på en 
helt fortryllende lytteoplevelse. 

Du kan blandt andet opleve den 
live, når Bang & Olufsen Nyborg 
holder åbent hus fredag den 9. og 
lørdag den 10. november.

B E O V I S I O N  E C L I P S E

* Gælder i deltagende butikker indtil d. 31.10.18. Kun ét TV i bytte. Vejl. udsalgspris (m/stofcover): BeoVision Eclipse 55”: 
62.995 DKK, BeoVision Eclipse 65”: 89.995 DKK. Eksklusiv installation og stand/beslag. Energiklasse A. Det viste TV 
er med cover i egetræ.

O P G R A D E R  T I L  
P E R F E K T I O N

Løft din hjemmeunderholdning til nye højder. Vores nye webOS Smart 
TV kombinerer knivskarpe OLED 4K-billeder og verdens bedste TV-lyd 

med et integreret lydsystem med trådløs musik- og radiostreaming. 
BeoVision Eclipse fås i 55" og 65".

FÅ 10.000 KR.
FOR DIT GAMLE TV, UANSET MÆRKE,  

NÅR DU KØBER DET NYE BEOVISION ECLIPSE.*
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BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15, 5800 Nyborg Tlf 65312324
WWW.beonyborg.dk
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BEOSOUN D  SHA PE

L IKE  NO ONE ELSE

*Vejledende udsalgspris for opsætning med seks felter med standard frontstof. Opsætningen består af to højttalermoduler, et forstærkermodul, to akustiske 
dæmpermoduler og en BeoSound Core enhed. Prisen er eksklusiv kabler.

OFF THE  
WALL  MUS IC

BeoSound Shape er et nyt, vægmonteret 
trådløst højttalersystem, som giver dig 

ultimativ kreativ frihed, en innovativ 
lydoplevelse og integrerede støjdæmpere 

til at forbedre akustikken i rummet. Du 
bestemmer selv størrelse, form og farver 

– selv lyden kan tilpasses dit behov, og de 
indbyggede streamingteknologier gør det 
nemt at spille din favoritmusik direkte fra 

din mobile enhed. Skræddersy din helt egen 
BeoSound Shape på vores website.

BANG-OLUFSEN.COM/SHAPE

Fra DKK 24995,-* BANG & OLUFSEN NYBORG
              Korsgade 15 - 5800 Nyborg - Tlf. 65312324           -

nyborg@beostores.com - www.beonyborg.dk



Det driftige specialfirma, 
der grundlagdes i 2009 
som enkeltmandsvirk-
somhed af Martin Tofte 
Hansen, beskæftiger i 
dag 6 ansatte og løser en 
stor mængde opgaver for 
en typemæssigt vidt-
spændende kundekreds 
over hele landet  

”På udlejningssiden har vi især 
fokus på tungere materiel, som 
man kan leje både med og uden 
fører”, fortæller indehaver Martin 
Tofte Hansen. ”Vi koncentrerer 
os om specielt materiel, herunder 
en række såkaldte kompaktma-
skiner som har stor kapacitet, 
men fylder mindre i landskabet 
end traditionelle entreprenør-
maskiner. Kompaktmaskinerne 
kommer let omkring, hvor der er 
trange pladsforhold og ses ofte i 
forbindelse med kloak- og vejar-
bejde i byområder. Vi har netop 

investeret i en maskinundervogn 
af levelizer-typen, der er et ideelt 
hjælpemiddel til løsning af en 
lang række entreprenøropgaver 
på skråninger. Her kan levelize-
ren klare helt op til 50 graders 
hældning. 
Når det gælder entreprenøropga-
ver spænder vi lige fra etablering 
af indkørsler for private til større 
specialopgaver for en lang række 
erhvervskunder, kommuner og 
offentlige institutioner. 
En spændende og hastigt vok-
sende aktivitet er rensning af 
søer, åer og vandløb med brug af 
et specialudviklet amfibiekøretøj. 
Bøsøre Entreprenør & Udlejning 
spænder utroligt vidt. Følg os på 
Facebook og tjek vores mange 
aktiviteter. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte firmaet 
for mere info”, slutter Martin Tof-
te Hansen.
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Efter at havde arbejdet 10 år som 
svend, besluttede Martin Holch 
Østergaard at en gammel tanke 
skulle realiseres. Så i 2013 var 
Martins Tømrerforretning en 
realitet, og hvor han indtil 2016 
arbejdede som enkeltmandsfir-
ma. Herefter blev der først ansat 
en lærling og det blev hurtigt ef-
terfulgt af yderligere to svende, 
- så de i dag er fire medarbejdere 
i firmaet.

Martins Tømrerforretning er 
medlem af Dansk Håndværk, 
som omfatter Håndværkgaranti.

Martins Tømrerforret-
ning bygger på tillid og 
høj faglig kvalitet

Henvender man sig til Martins 
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en opgave, hvad enten det er re-
novering eller nyt, - så har man 
allieret sig med en god partner, 
der sikrer høj faglig kvalitet på 
udførelsen af arbejdet med afle-
vering af et pænt slutprodukt.
Martins Tømrerforretning løser 
opgaver for private samt erhverv 
og har tillige en del udlejnings-
boliger som passes og serviceres. 
Firmaet arbejder primært i det 
sydfynske – men har opgaver 
over hele Fyn.
- Vi løser opgaver med alt fore-
faldende tømrerarbejde, større 
indvendige totalrenoveringer 
samt vinduer og tage, som vi 

har lavet meget af på det sene-
ste, siger tømrermester Martin 
Holch Østergaard. Vi sætter 
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pænt stykke arbejde hvor kvali-
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veringer med ny beklædning, 
glasservice i forbindelse med 
renoveringer, akustikregule-
ring i huset eller sætter køk-

kener op. 
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certificeret Tvis/Svane montør.

- Fra start holder vi en god dia-
log med kunderne, så det kan 
undgås, at der opstår unødige 
misforståelser. Det er vigtigt, at 

kunden ved og er indforstået 
med de forskellige arbejdspro-
cesser, - og i sidste ende hand-
ler det om, at kundens forvent-
ninger indfries til fulde.

Kvalitet er nøgleordet
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Den kendte familievirk-
somhed og totalleve-
randør af mekaniske og 
elektroniske sikrings-
løsninger har ansat en 
erfaren projektkonsulent 
og har dermed udvidet 
sin kompetencepallet 
betydeligt.
”Odense Låseservice A/S grund-
lagdes i 1950, og i løbet af sin 
68-årige historie har virksom-
heden udviklet sig fra lokal 
låsesmed til moderne totalleve-
randør af mekaniske og elektro-
niske sikringsløsninger med i alt 
4 afdelinger og 30 medarbejdere, 
heraf 18 montører med servicebi-
ler”, fortæller projektkonsulent 
Torben Hoyer Lillesø. Jeg star-
tede den 1. juni i år i en nyop-
rettet stilling som ansvarlig for 
projektsalg. Før da bestred jeg 
gennem 7 år en lignende stilling 
hos Carl Ras Odense. Jeg er ud-
dannet hos det daværende Carl 
F i 1988 og kan trække på 30 års 
erfaring, heraf 20 år indenfor 
mit nuværende speciale. Odense 
Låseservice servicerer en bred 
kreds af privat- og erhvervskun-

der og offentlige institutioner. 
Mit ansvarsområde rækker lige 
fra døre, cylindere og automatik 
over videoovervågning til dørte-
lefoner, elektronisk adgangskon-
trol og ditto sikring.”     

Vi yder unik service i  
sikringsbranchen
”På det støt voksende låse- og 
sikringsområde bliver byggeriet 
i disse år mere og mere speciali-
seret. Udviklingen går i retning 
af avancerede app- og telefon-
løsninger, der designes i over-
ensstemmelse med kundernes 
ønsker og behov. Odense Låse-
service A/S er leveringsdygtig i 
hele palletten - fra salg, rådgiv-
ning og levering til montering, 
implementering, service og ga-
ranti. I den travle hverdag koor-
dinerer jeg en lang række opga-
ver og ressourcer, og er således 
med til at sikre, at bygherrer, 
tømrerfirmaer og entreprenører 
kun behøver henvende sig ét sted 
- en unik service i vores branche. 
Projektopgaverne varierer me-
get, lige fra mindre boligbyg-
gerier til større byggerier med 
1000 døre”, slutter Torben Hoyer 
Lillesø.

• ODENSE LÅSESERVICE A/S
på sikkerhed og service, siger 
Thomas Løvdal Mortensen. Der-
for har vi kunnet udvide gennem 
opkøb , og vi står nu i en god 
position til at få flere kunder på 
hele Fyn og i Trekants-området, 
hvor vi også i forvejen bl.a. havde 
en del boligforeninger som vores 
kunder. Vi har en meget blan-
det kundekreds, der selvfølgelig 
tæller mange private, men også 
virksomheder, boligforeninger, 
hoteller og plejehjem for at nævne 
nogle. Vi har således flere store 
kommuner her på Fyn som vores 
kunder.

Mange opgaver
Vores opgaver består bl.a. i at 
skifte låse ud og komme til und-
sætning, når nogen har smidt 
en nøgle væk. Vi kan også sørge 
for at sætte videoovervågning 
op og etablere adgangskontrol 
og installere alarmsystemer. 
Desuden kan vi opsætte dørtele-
foner og lave dørautomatik. Vir 
har en god og veluddannet stab 
med brede kompetencer inden 
for selvfølgelig låsesmede, men 
også elektrikere og tømrere, si-
ger Thomas Løvdal Mortensen.

Familievirksomheden Odense 
Låseservice A/S fortsætter sin 
ekspansion. Med oprettelse for-
nylig af en ny afdeling i Frede-
ricia, under navnet Lillebælt 
Låseservice A/S, er også Vestfyn 
og hele Trekants-området dæk-
ket godt ind, og med afdelinger i 
Nyborg og Svendborg er Odense-
firmaet godt dækket ind på Fyn.

Helt ny butik
Lillebælt Låseservice A/S er en 
ny butik, som havde første åb-
ningsdag den 27. februar, siger 
produktionsdirektør Thomas 
Løvdal Mortensen, der udgør 
ledelsen af hele firmaet sammen 
med sin bror, Martin Løvdal 
Jensen, der er administrerende 
direktør.

Det er en tidligere AVIS udlej-
ningsbutik, som vi har lavet om 
til et butikslokale med lager og 
kontor, og det er meningen, at 
jeg skal bestyre butikken i op-
startsfasen, og vi har ansat sik-
ringstekniker Peter Sigersted til 
at klare montør-opgaverne, siger 
Thomas Løvdal Mortensen.

Flere udvidelser
Odense Låseservice A/S blev 
grundlagt i 1950 under navnet 
Odense Nøglefileri. I 1994 blev 
navnet Odense Nøglefileri APS 
ændret til Odense Låseservice 
A/S, og firmaet blev samtidig 
omdannet til et aktieselskab.
I 2011 købte firmaet  ejendom-
men Rosersvej 37, og den 17. juni 
2011 åbnede firmaet dørene på 

den nye adresse for første gang. 
I 2012 overtog firmaet Låsesme-
den i Nyborg, som nu hedder Ny-
borg Låseservice A/S og ledes af 
Stefan Monberg.

Den 1. januar 2013 købte Odense 
Låseservice A/S låsesmeden i 
Svendborg, som dengang hed Lå-
sesmeden Karl-Johann Nadolny. 
Låsesmeden fik navnet Sydfyns 
Låseservice A/S og ledes af den 
tidligere ejere, Karl-Johann Na-
dolny.

Totalleverandør af sikring
Firmaet har igennem årene 
udviklet sig til en professionel 
totalleverandør inden for me-
kanisk og elektronisk sikring 
og efter den seneste udvidelse i 
Fredericia er der nu en fast stab 
på 30 medarbejdere, der løbende 
bliver videreuddannet igennem 
kurser. Firmaet råder over 17 
servicevogne og har  eget smede/
el værksted, der rummer alle 
former for sikring.

Travlt under finanskrisen
I modsætning til mange andre 
brancher har vi faktisk haft 
travlt under hele finanskrisen, 
fordi der er kommet øget fokus 

LÅSESERVICE-FIRMA 
ETABLERER AFDELING VED LILLEBÆLT
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ZEISS DriveSafe
Trafi ksikre hverdagsbriller, der 
kan reducere ubehag ved blænding

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk 

Nu kan du få hverdagsbriller, der optimerer dit syn i trafi kken – også 
i mørke og dårligt lys. ZEISS har udviklet DriveSafe, som er et brilleglas, 
du kan bruge både nat og dag. Brilleglassene har tre fordele: De skærper 

dit syn i mørke, de reducerer ubehag ved blændinger, og de gør det 
lettere for dig at skifte fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle. 
Kig ind i butikken og få en uforpligtende snak om ZEISS DriveSafe.

47Ugeavisen svendborgTirsdag 12. juni 2018

Book en
synsprøve på

nytsyn.dk

Nu kan du bremse udviklingen af dit barns nærsynethed. Nat-
linser korrigerer nemlig øjnenes hornhinder, mens man sover,
og så har natlinserne den positive sideeffekt, at udviklingen
af nærsynethed bremses. Dvs. dit barn kan i dagtimerne nyde

friheden uden briller og kan undgå at udvikle et væsentligt
dårligere syn. Natlinser kan bruges af børn helt ned til 7-8 års
alderen, så kig ind i butikken og hør mere om natlinser.
Du kan også allerede nu booke en synsprøve på nytsyn.dk

Natlinser kan forebygge
udviklingen af nærsynethed hos børn

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

Hvis du tror, du ikke kan få de lækre solbriller med din styrke, så kig ind til
Nyt Syn. Vi kan nemlig sætte ZEISS solglas med præcis din styrke i langt de
fleste smarte solbrillestel. Alle ZEISS solbrilleglas er af bedste kvalitet, og
altid med fuld UV-beskyttelse. Måske du allerede har en solbrille, som blot
mangler styrke i glassene? Så lad os opgradere din solbrille med styrkeglas.
Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

Du kan få mange lækre solbriller
med din styrke i glassene

ZEISS solglas
med styrke

78,-
kontantpris
fra 1.862,-

pr. md/
24 mdr.*

Pr. sæt
fra kun

*S
am

le
de

kr
ed

ito
m

ko
st

ni
ng

er
0

kr
.,

ÅO
P

0,
0%

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg

Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i  mørke? 
Så er ZEISS-glas med DriveSafe måske noget for dig.  Drive Safe  brille  -
glas fungerer  normalt i dagslys, men kan reducere ubehaget ved 

 blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere 
at skifte fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede 
nu en synsprøve på nytsyn.dk

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og 
reducér ubehaget ved blænding i trafi kken

ZEISS-glas 
med DriveSafe 

fra 3.590,-
pr. sæt

ler og andre materialer ud med 
lastbiler, der har en gaffeltruck 
bagpå, som kan aflevere paller-
ne med pillerne efter kundernes 
ønsker. Man har til landbrug og 
industri leverancer på op til 50 
tons.
Kunder kan også selv hente træ-
piller på Højlund Mølles afdelin-
ger, uanset om det drejer sig om 
en enkelt sæk, sække læsset på 
paller eller hele læs piller. Højlund 
Mølle har hovedafdeling i Gud-
bjerg og afdelinger i Faaborg, År-
slev, Haarby og Aarup.

- Det giver god mening at gå 
fra oliefyr til fyring med træ-
piller, siger Henrik Bjergga-
ard Hansen fra Højlund Mølle. 
Olie er afgiftsbelagt, men 
det er træpiller ikke. Fyring 
med træpiller er nemlig CO2-
neutralt, og derfor er der 
ingen afgifter på træpiller. 

Højlund Mølle mærker tydeligt, 
at mange med oliefyr nu er skif-
tet til pillefyr. Ikke mindst fordi 
olieprisen svinger og er pålagt 

CO2-afgift. For Højlund Mølle 
er fyringssæsonen startet for et 
godt stykke tid siden. Mange af 
deres faste kunder på Fyn og i 
trekantsområdet har for længst 
bestilt træpiller. 
- Det er vi naturligvis glade for. 
Det betyder, at vi i god tid kan 
tilrettelægge leveringer af de 
afgiftsfrie træpiller. siger Hen-
rik Bjerggaard Hansen. Vi le-
verer nemlig gratis inden for 
otte dage, og vi er derfor også 
logistisk sparsommelige på CO2-
regnskabet.

Små og store leverancer 
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæl-
ler Henrik Bjerggaard Hansen, 
der understreger, at det er nemt 
at fyre med træpiller. 
- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 
Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle har aftale med en 
vognmand, som leverer træpil-

 Ørbækvej 268 A
5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dkA
P
S

Miljøvenlig fyring med 
TRÆPILLER UDEN AFGIFT
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om dagligvarer. 
I vores butik supplerer vi meget 
gerne med fødevarer, der er pro-
duceret lokalt og gerne på hele 
Langeland. Det er vores kunder 
tilfredse med, og vi har da hel-
digvis også et betydeligt plussalg 
i det hele taget i turistsæsonen.
Henrik Andersen peger også på, 
at man har et lokalt Juletræs-
Laug, der hvert år sørger for et 
imponerende juletræ midt i byen, 
som også understøtter det lokale 
handelsliv.

- Vi glæder os over, at 
vi efter en række udvi-
delser, både hvad angår 
plads og vareudbud, fort-
sat tydeligt kan mærke 
lokalbefolkningens 
opbakning, siger uddeler 
Henrik Andersen. 

Uddeler Henrik Andersen har, si-
den han tiltrådte for otte år siden, 
mærket en fortsat opbakning til 
den lokale dagligvarehandel. Det 
er både han og Dagli’Brugsens 
bestyrelse glade for og påskønner.
- Vi har mange loyale kunder, 
som vi dagligt ser i butikken, si-
ger Henrik Andersen. Der er også 
frivillige i kundekredsen, der 
hjælper med at skaffe kunder til 
OK-tanken udenfor og til at skaf-

fe Coop kunder til el og telefoni.
Den opbakning påskønner Dag-
li’Brugsen med en årlig donation. 
Sidste år donerede man 25.000 
kroner til Tranekær-Tullebølle 
Idrætsforenings ungdomsarbejde.

Samarbejder om dagligvarer
- Vi er glade for, at vi også har en 
bager i byen, så vi ser slet ingen 
grund til at konkurrere på brød, 
siger Henrik Andersen. Tullebøl-
le har et stort opland, netop fordi 
vi er godt med, når det drejer sig 

Tæt på dig og din hverdagTullebølle · Annexstræde 1, 5953 Tranekær · Tlf.: 62 50 12 30 · 06365@coop.dk  ·  www.coop.dk

I TULLEBØLLE ER DER ET TÆT SAMMENHOLD
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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

Mjølbyvej 6

 5900 Rudkøbing

 Tlf. 62 51 55 56
 www.persauto.dk

persauto@persauto.dk

• Vi har specialiseret os i servicering af alle 
bilmærker, vi har 40 års erfaring

• Vi er specialister i AUTO EL, fejlfinding & rep.
• 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

3-års garanti på reservedele og dæk Følg os på 

Fordelskunde 
får 5% i rabat
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- Bæredygtig bioolie bør erstatte 
de afgiftsbelagte fossile og ikke 
bæredygtige brændsler til fjern-
varme, siger biolog Lars Niel-
sen. - Bioolie er CO2-neutral og 
afgiftsfri hvis den er bæredygtig.
- Vi ser en meget positiv forbruger- 
adfærd i Danmark, når talen er 
om økologi og bæredygtighed, si-
ger biolog og energirådgiver cand. 
scient. Lars Nielsen. Han samar-
bejder med Øko-Oil A/S i Faaborg 
i forbindelse med virksomhedens 
fokus på bæredygtighed i blandt 
andet energisektoren.
- Danske forbrugere vælger både 
som købere af biler og fødevarer 
i stigende grad ud fra ønsket om 
økologi og bæredygtighed, siger 
Lars Nielsen. Det koster ofte lidt 
ekstra, men tæller meget positivt 
på Danmarks CO2-regnskab.

Lars Nielsen peger på, at men-
neskelig aktivitet er den primære 
årsag til den temperaturstigning, 
vi har registreret siden midten af 
det 20. århundrede. Ikke mindst 
global opvarmning fylder meget.

Fokus på fjernvarme
- I det totale energiregnskab 
tæller brændsel til fjernvarme 
ganske højt, siger Lars Nielsen. 
Derfor er der også meget at hente 
ved at flytte forbruget fra fossile 
brændstoffer, som blandt andet 
naturgas og olie til CO2-neutrale 
brændsler som flis og bioolie. 
- Det er vores opfattelse, at fjern-
varmeforbrugere gerne ser, at de-
res forbrug til opvarmning bliver 
mere bæredygtigt og gerne ser 
synspunktet stærkere repræsen-
teret i fjernvarmeselskaberne. 

Også selv om det måske koster 
lidt ekstra.
- Vi arbejder i øjeblikket på at få 
nogle fynske fjernvarmeværker 
til at erstatte en del af deres fos-
sile brændsel med bæredygtig 
CO2-neutral bioolie, siger Lars 
Nielsen. Vi tror meget på, at for-
brugerne gerne ser, det sker.
- På flere fjernvarmeværker er 
det relativt enkelt at udskifte 
olie og naturgas som brændsel 
med bioolie. Bioolie er certificeret 
CO2-neutral, og den CO2, der af-
gives ved forbrænding af bioolie, 
bidrager ikke til en forøgelse af 
atmosfærens CO2-koncentration. 
Det er således ikke et teknikken, 
men økonomien, der afholder var-
meværkerne i at bruge bæredyg-
tig bioolie.   

Bæredygtigt valg til fjernvarme

A/S · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf.: 42 36 68 10 · contact@eko-oil.com · www.eko-oil.com 

CHRISTIANS
MADHUS

Christians Madhus · Tvedvej 29 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 20 10 20 · christiansmadhus@gmail.com

Håndmadder · Salater · Sandwich · Catering

ÅBNER

11. OKTOBER

MAD UD AF HUSET PÅ BESTILLING
Christian og Hanne leverer 
deres kendte menuer til din fest.

både for fjernvarmebrugere og 
bygninger med egne opvarm-
ningskilder. 
Med et prioriteret tilbud kan 
man se, hvor man bør begynde, 
eller hvad hele energi-pakkeløs-
ningen koster og kan spare nu og 
på længere sigt.

- Der er penge at 
spare ved at renovere 
døre, vinduer, vægge, 
gulve og lofter både 
for private, virksom-
heder og det offent-
lige, siger Lennart 
Risgaard Rasmussen, 
H. & M. Larsen A/S, 
Rudkøbing.

- Allerede året efter investerin-
gen i energirenovering kan man 
begynde at hæve gevinsten ved 
energirenovering af ældre byg-
ninger, siger Lennart Risgaard 
Rasmussen, der er direktør i en 
af Langelands ældste og største 

tømrervirksomheder. Han er tid-
ligere lærling i virksomheden, og 
efter årrække vendte han tilba-
ge som leder.
H. & M. Larsen har stor erfaring 
med rådgivning og udførelse af 
energirenovering af bygninger. 
Både den håndværksmæssige 
side og den teknologiske udvik-
ling har betydet meget for ener-
gibesparelserne i nye bygninger 
og i forhold til renovering af den 
ældre bolig- og bygningsmasse.
- Som virksomhed råder vi i dag 
over en bred vifte af energirig-
tige løsninger både for parcelhu-
set, virksomheden og offentlige 
institutioner, siger Lennart Ris-
gaard Rasmussen.

Få et tilbud
I de fleste bygninger er der i dag 
gode muligheder for at hente 
energibesparelser hjem ved at se 
på døre, vinduer, gulve, vægge og 
lofter.
Lennart Risgaard Rasmussen 
peger på, at H. & M. Larsen har 
god erfaring med at beregne 
energibesparelser i bygninger.
- Vi har energirenoveret mange 
bygninger i det sydfynske om-
råde. Både private boliger, beva-
ringsværdige gamle bygninger 
og offentlige institutioner. 
- Med den erfaring kommer vi 
gerne og giver et bud på, hvad 
en investering vil koste, og hvor 
meget der kan spares årligt efter 
energirenoveringen. Det gælder 

H. & M. LARSEN A/S TØMRER & SNEDKER
Schnohrsvej 47
5900 Rudkøbing, Langeland
Tlf.: 62 51 26 05
info@hmlarsen.dk · www.hmlarsen.dk

Fokus på klimavenlig renovering af bygninger
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
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Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2295,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2135,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896/900 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask 
eller bøg.
1,8 m3

2095,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.



Beauty & Wellness by  
Karen har god erfaring med 
Aloe Vera produkterne

De fleste kender til produkter 
baseret på aloeplanten, og ved 
at det er gode produkter. Det gør 
også Karen Bøggild, der er Selv-
stændig forhandler af produkter 
fra Forever Living Products. Hun 
flyttede i 2016 til Danmark fra 
Grønland, og for et år siden star-
tede hun op igen som selvstændig 
med base i det sydfynske. 
- Jeg er flyttet fra Grønland til 
Danmark og kender derfor en del 
til tør hud. På Grønland har jeg 
tidligere ejet og selv stået for en 
butik med dyreartikler, så brug 
af Aloe Vera produkter til vores 
4-benede venner, har jeg også 
stor erfaring med.
- Aloe Vera har været gennem en 
stor produktudvikling med gode 

hudplejeprodukter, siger Karen 
Bøggild. Vi har produkter inden-
for hudpleje, kosttilskud, hårple-
je, vægtkontrol samt duftolier, - 
og dertil har vi også en Aloe Vera 
drik i 3 varianter.
Beauty & Wellness står gerne til 
rådighed med wellness-aftener, 
hvor der fortælles om produk-
terne og hvor man kan prøve dem 
alle. Det foregår enten hos Beau-
ty & Wellnes eller hun kommer 
ud til private som også til perso-
naleforeninger, der kunne være 
interesseret.
- Jeg sælger ikke noget som ikke 
har været på min egen krop, og 
med den tro på, at det vi sælger, 
er i orden, - så er der også 90 da-
ges returret, hvis kunderne ikke 
synes, at produktet lever op til 
forventningerne, - også selvom 
det er åbnet.

Beauty & Wellness by Karen | Erik Skeels Vej 32B | 5700 Svendborg | Tlf.: 20 37 18 52

aloeplanten@gmail.com | www.myaloevera.dk/aloeplanten | Arrangementer: www.beautyforever.dk 

Godt sortiment til pleje af kroppen

Vedvarende sorglidelse kan forebygges

”Hvad har det med mig 
som arbejdsgiver at 
gøre?”, spørger du må-
ske. Til dette er der kun 
én ting at svare – rigtig 
meget! 
Den sørgendes arbejdsplads ud-
gør ofte en vigtig brik i det socia-
le netværk omkring den sørgen-
de. Den sociale støtte kan være 
medvirkende til at forebygge en 
kompliceret sorgproces. Det vil 
sige, at jo mere støtte, arbejdsgi-
ver kan give sin medarbejder, jo 
hurtigere har virksomheden sin 
medarbejder tilbage igen efter 
en eventuel sygemelding. Og det 

er en stor fordel dels på det men-
neskelige plan, men også på det 
økonomiske plan for virksomhe-
den. 
Om-sorgen.dk kan guide dig 
i forhold til, hvordan du bedst 
støtter din medarbejder i sorg. 
Alt for mange virksomheder har 
ikke en sorgpolitik, og taget i be-
tragtning af, at der i Danmark 
dør 55.000 mennesker hvert år, 
og hver enkelt, der dør, i gen-
nemsnit har fire pårørende, så 
vil din virksomhed på et eller 
andet tidspunkt også blive ramt. 
Og dertil kommer alle dem, der 
er pårørende til meget syge men-
nesker. De gennemgår ligeledes 
en sorgfyldt periode i deres liv og 

har brug for at blive mødt med 
anerkendelse og accept af deres 
situation. 
40% af dem, der mister, bliver sy-
gemeldt fra deres arbejdsplads, 
og ifølge Magasinet Arbejdsmiljø 
skjuler 73% deres sorg over for 
arbejdsgiver og kollegaer i frygt 
for at blive fyret. Gør derfor no-
get nu og få udarbejdet en sorg-
politik. På denne måde kan du 
være med til at nedbringe syge-
fravær og at forebygge vedvaren-
de sorglidelse.
Hvis du har en medarbejder, der 
er ramt af sorg, kan Om-sorgen.
dk bistå med sorgstøtte til den 
sorgramte samt vejledning til 
dig og dine andre ansatte.

Kontakt os for en uforpligtende samtale på tlf.: 4076 6041 eller info@om-sorgen.dk
Om-sorgen.dk

samt croissanter – og med cho-
kolade, og det hele naturligvis 
fremstillet af de rigtige produk-
ter.
Kan man ikke komme i bageriet 
og hente brød i åbningstiden, så 
har Brødkompagniet en kasse 
udenfor bageriet, hvor der kan 
afhentes brød efter aftale.

Brødkompagniet laver 
godt brød hvor der er sat 
en ære i håndværket

Vil man have kvalitetsbrød la-
vet som i gamle dage, så er det 
brødet fra Brødkompagniet i 
Brogade i Svendborg, der skal 
smages på. Det er økologisk brød 
lavet udelukkende på surdej, og 
så vidt muligt udelukkende også 
med lokale råvarer.

For cirka ni måneder siden åb-
nede Kasper Leander det nye 
sydfynske bageri, der også leve-
rer til flere butikker i Svendborg. 
Ellers er man velkommen i bage-
riet hver dag fra kl. 07-13, hvor 
der kan handles friskt brød.

- Jeg syntes jeg bagte noget godt 
brød, - og det skulle andre også 
have glæde af, siger Kasper  
Leander, der er uddannet kok, 
men som har beskæftiget sig 
med bageribranchen.

- Jeg har undervist en del år i 
bagning, hvor jeg har stået for 
kurserne ved Claus Meyer, - og 
så blev jeg bidt af det. Tilfældig-
hederne gjorde, at jeg kunne leje 
et fuldt udstyret bageri, og så tog 
jeg springet. Jeg havde fornem-
met, at der var et hul i markedet 
til det gode brød lavet på surdej, 
- og det har også vist sig at være 
rigtigt.

Hos Brødkompagniet kan man 
købe rugbrød, lyst brød, kager 

Brødkompagniet · Brogade 29 · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 69 00 45
kasper@broedkompagniet.dk · www.brødkompagniet.dk 

DET GODE BRØD ER POPULÆRT
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Beauty & Wellness by  
Karen har god erfaring med 
Aloe Vera produkterne

De fleste kender til produkter 
baseret på aloeplanten, og ved 
at det er gode produkter. Det gør 
også Karen Bøggild, der er Selv-
stændig forhandler af produkter 
fra Forever Living Products. Hun 
flyttede i 2016 til Danmark fra 
Grønland, og for et år siden star-
tede hun op igen som selvstændig 
med base i det sydfynske. 
- Jeg er flyttet fra Grønland til 
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hudplejeprodukter, siger Karen 
Bøggild. Vi har produkter inden-
for hudpleje, kosttilskud, hårple-
je, vægtkontrol samt duftolier, - 
og dertil har vi også en Aloe Vera 
drik i 3 varianter.
Beauty & Wellness står gerne til 
rådighed med wellness-aftener, 
hvor der fortælles om produk-
terne og hvor man kan prøve dem 
alle. Det foregår enten hos Beau-
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interesseret.
- Jeg sælger ikke noget som ikke 
har været på min egen krop, og 
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Beauty & Wellness by Karen | Erik Skeels Vej 32B | 5700 Svendborg | Tlf.: 20 37 18 52

aloeplanten@gmail.com | www.myaloevera.dk/aloeplanten | Arrangementer: www.beautyforever.dk 

Godt sortiment til pleje af kroppen

samt croissanter – og med cho-
kolade, og det hele naturligvis 
fremstillet af de rigtige produk-
ter.
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- Jeg har undervist en del år i 
bagning, hvor jeg har stået for 
kurserne ved Claus Meyer, - og 
så blev jeg bidt af det. Tilfældig-
hederne gjorde, at jeg kunne leje 
et fuldt udstyret bageri, og så tog 
jeg springet. Jeg havde fornem-
met, at der var et hul i markedet 
til det gode brød lavet på surdej, 
- og det har også vist sig at være 
rigtigt.

Hos Brødkompagniet kan man 
købe rugbrød, lyst brød, kager 
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Ring til CAMA Kviste så finder vi sammen den helt rigtige løsning.

Carsten Eriksen
Mobil: 26 20 37 83

Max Hansen
Mobil: 30 22 45 47

Cama kviste er leverandør i kviste eller hele tagløsninger. 
Cama kviste ligger i det Sydfynske og har mange års erfaring i 

tag- og kviste produktion.

Vi finder altid den helt rigtige kvist til netop dit tag.

> Tagstens kviste

> Cirkel kviste

> Sadeltags kviste

> Altan kviste

> Kviste efter dit behov

> Vi leverer kviste i høj kvalitet

Vi bygger kvisten hjemme på værkstedet og kommer  
og monterer den færdige kvist, når du er klar.

Cama kviste er leverandør i kviste eller hele tagløsninger.
Cama kviste ligger i det Sydfynske og har mange års erfaring  
i tag- og kviste produktion.

Vi finder altid den helt rigtige kvist til netop dit tag.

> Tagstens kviste

> Cirkel kviste

> Sadeltags kviste

> Altan kviste

> Kviste efter dit behov

> Vi leverer kviste i høj kvalitet

Vi bygger kvisten hjemme på værkstedet og kommer
og monterer den færdige kvist, når du er klar.

- kviste på toppen

www.camakviste.dk

- Kviste på toppen
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Knud Aulkær Andersen 
er ansat som senior design 
engineer på Frecons kontor i 
Tommerup.

Knud er uddannet ma-
skiningeniør med energi og 
konstruktion som speciale fra 
Danmarks Ingeniør Akademi 
Lyngby. Han har en bred er-
faring med bl.a. design, ud-
vikling og konstruktion af 
kompleks produktions- og 
procesteknologi.

Han har tidligere været an-
sat hos SB Engineering ApS og 
Teknologisk Institut, men har 
derudover også været selv-
stændig i ca. 15 år.

 
Andersen Partners Advokat-
firma udvider med endnu en 
erfaren kinesisk advokat, Ra-
chel Cao, til sit specialteam, 

der hermed bliver den største 
Chinese Desk i danske og in-
ternationale advokatfirmaer i 
Danmark.

Andersen Partners, der har 
kontorer i Kolding, Odense, 
København og Hamburg, er et 
full-service advokatfirma med 
mere end 100 medarbejdere, 
der til stadighed opruster og 
udvikler deres kompetencer.

Rachel Cao kommer senest 
fra et job som leder af Bech 
Bruuns kinesiske afdeling i 
København. Hun har stor vi-
den og erfaring med virksom-
hedsoverdragelser.

Hun rådgiver virksomheder 
om de udfordringer og krav, 
der er i forbindelse med at 
etablere virksomhed og joint 
venture i Kina.

Hun har også stor erfaring 
i at rådgive kinesiske investo-
rer, der ønsker at investere i 

Danmark eller andre europæ-
iske lande. Desuden arbejder 
hun med fusioner, opkøb, re-
konstruktion af virksomheder 
og investeringer.

Torben Hedegaard - 51 år - er 
startet som rådgiver i Total-
bankens afdeling i Tarup.

Torben har stor erfaring 
med rådgivning af privat-
kunde og kommer fra en 
tilsvarende stilling i Saxo Pri-
vatbank i Odense. Han har 
tidligere været i Lån&Spar 
Bank i Odense.

 
Fynske Bank har ansat 51-åri-
ge Henrik Gregersen som ny 

områdedirektør og leder af 
økonomiafdelingen. Hans 
nye arbejdsplads er Fynske 
Banks hovedsæde i Svend-
borg.

Henrik Gregersens karri-
ere i bankverdenen startede 
i Amtssparekassen/Fionia 
Bank, hvor han i en årrække 
indtog lederstillinger i Øko-
nomiområdet, senest som 
økonomidirektør.

Han kommer fra en stilling 
hos Saxo Privatbank med 
ansvar for HR, IT og Kredit, li-
gesom han har fungeret som 
direktionsmedlem i Saxo Pri-
vatbank.

I fritiden får den nye om-
rådedirektør i Fynske Bank 
tiden til at gå med løb, golf og 

afslapning i sommerhuset.
Henrik Gregersen bor i Lan-

geskov. Han er gift og har to 
voksne børn.

Før sommerferien startede 
Henrik Rasmussen som ny 
projektleder i Hans Jørgen-
sen & Søn Entreprenører A/S 
i Odense.

Henrik er tilknyttet opførel-
sen af firmaets projekt, Told-
bodhuse, på Odense Havn, 
hvor han vil fungere som an-
svarlig projektleder.

Med en baggrund som tøm-
rer og bygningskonstruktør 
har Henrik værktøjskassen i 
orden til at løse hverdagens 
opgaver på byggepladsen.

Pernille Thorborg Jasper er 
blevet udnævnt til pressechef 
i Lundbeckfonden.

Pernille har det seneste 
halvandet år været ansat i 
fonden som senior communi-
cations advisor, men kommer 
med den nye titel til at foku-
sere mere på pressearbejdet.

Hun er uddannet journa-
list fra Syddansk Universitet i 
Odense og har tidligere bl.a. 
arbejdet med pressehåndte-
ring i Dansk Erhverv og Sol-
rød Kommune.

Reklamebureauet Fingerspitz 
i Odense har ansat Steffen 
Kjærulff som SoMe-specialist 
og digital projektleder.

Med Steffen om bord som 
SoMe-haj kan kunder hos 
Fingerspitz se frem til at få 
strategisk rådgivning og spar-
ring på content og optimering 

Knud aulkær andersen.

Rachel Cao.

Torben Hedegaard.

Henrik Gregersen.

Henrik Rasmussen.

Pernille Thorborg Jasper.

• BKN Produktion har siden 1985 leveret
kvalitetsløsninger til køkkener, bad,
bryggers og garderobe.

• Individuelle løsninger som er tilpasset
dit unikke behov og ønske.

• Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.
• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN
og alle mål er uden tillæg.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1966
Konsulent Leif Kruse · Tlf. 4031 2830
www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08
læs meget mere på www.flindthansenel.dk

Grøn Energi
Flindt Hansen El tilbyder en lang række
løsninger til energibesparelser i hjemmett
og på arbejdspladsen.
Fra intelligent belysning, der aktiveres ved bevægelse, til
lavenergimotorer til ventilationsanlæg og kommunikationsnnetværkk..

Det er ikke kun en fordel for miljøet at spare på energien, der er også
god økonomi i det. I langt de fleste tilfælde er udgiftf en til nyt udstyr
hurttiigt tjjent hhjjem påå en llavere ell-regniing.

F.eks. kan
landbruget spare

54,4 mill. ved
at skifte til LED og
40,8 mill. kroner
ved at skifte til

moderne ventilation.
Kildde: Energistyrelsen

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Dorthe Fløe roesholm
r���������� 22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976

dorthe@danich.dk
WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE

REGNSKABS-
SERVICE

Overlad trygt tallene til mig,
så kan du bruge tiden på din virksomhed.

Ring til mig på

tlf. 3115 4976
og lad os få en snak.

tIlBydER AllE foRmER foR REGNSKAB oG BoGholdERI
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engineer på Frecons kontor i 
Tommerup.
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skiningeniør med energi og 
konstruktion som speciale fra 
Danmarks Ingeniør Akademi 
Lyngby. Han har en bred er-
faring med bl.a. design, ud-
vikling og konstruktion af 
kompleks produktions- og 
procesteknologi.

Han har tidligere været an-
sat hos SB Engineering ApS og 
Teknologisk Institut, men har 
derudover også været selv-
stændig i ca. 15 år.

 
Andersen Partners Advokat-
firma udvider med endnu en 
erfaren kinesisk advokat, Ra-
chel Cao, til sit specialteam, 

der hermed bliver den største 
Chinese Desk i danske og in-
ternationale advokatfirmaer i 
Danmark.

Andersen Partners, der har 
kontorer i Kolding, Odense, 
København og Hamburg, er et 
full-service advokatfirma med 
mere end 100 medarbejdere, 
der til stadighed opruster og 
udvikler deres kompetencer.

Rachel Cao kommer senest 
fra et job som leder af Bech 
Bruuns kinesiske afdeling i 
København. Hun har stor vi-
den og erfaring med virksom-
hedsoverdragelser.

Hun rådgiver virksomheder 
om de udfordringer og krav, 
der er i forbindelse med at 
etablere virksomhed og joint 
venture i Kina.

Hun har også stor erfaring 
i at rådgive kinesiske investo-
rer, der ønsker at investere i 

Danmark eller andre europæ-
iske lande. Desuden arbejder 
hun med fusioner, opkøb, re-
konstruktion af virksomheder 
og investeringer.

Torben Hedegaard - 51 år - er 
startet som rådgiver i Total-
bankens afdeling i Tarup.

Torben har stor erfaring 
med rådgivning af privat-
kunde og kommer fra en 
tilsvarende stilling i Saxo Pri-
vatbank i Odense. Han har 
tidligere været i Lån&Spar 
Bank i Odense.

 
Fynske Bank har ansat 51-åri-
ge Henrik Gregersen som ny 

områdedirektør og leder af 
økonomiafdelingen. Hans 
nye arbejdsplads er Fynske 
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gesom han har fungeret som 
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vatbank.

I fritiden får den nye om-
rådedirektør i Fynske Bank 
tiden til at gå med løb, golf og 

afslapning i sommerhuset.
Henrik Gregersen bor i Lan-
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tiden til at gå med løb, golf og 

afslapning i sommerhuset.
Henrik Gregersen bor i Lan-

geskov. Han er gift og har to 
voksne børn.

Før sommerferien startede 
Henrik Rasmussen som ny 
projektleder i Hans Jørgen-
sen & Søn Entreprenører A/S 
i Odense.

Henrik er tilknyttet opførel-
sen af firmaets projekt, Told-
bodhuse, på Odense Havn, 
hvor han vil fungere som an-
svarlig projektleder.

Med en baggrund som tøm-
rer og bygningskonstruktør 
har Henrik værktøjskassen i 
orden til at løse hverdagens 
opgaver på byggepladsen.

Pernille Thorborg Jasper er 
blevet udnævnt til pressechef 
i Lundbeckfonden.

Pernille har det seneste 
halvandet år været ansat i 
fonden som senior communi-
cations advisor, men kommer 
med den nye titel til at foku-
sere mere på pressearbejdet.

Hun er uddannet journa-
list fra Syddansk Universitet i 
Odense og har tidligere bl.a. 
arbejdet med pressehåndte-
ring i Dansk Erhverv og Sol-
rød Kommune.

Reklamebureauet Fingerspitz 
i Odense har ansat Steffen 
Kjærulff som SoMe-specialist 
og digital projektleder.

Med Steffen om bord som 
SoMe-haj kan kunder hos 
Fingerspitz se frem til at få 
strategisk rådgivning og spar-
ring på content og optimering 

Knud aulkær andersen.

Rachel Cao.

Torben Hedegaard.

Henrik Gregersen.

Henrik Rasmussen.

Pernille Thorborg Jasper.

• BKN Produktion har siden 1985 leveret
kvalitetsløsninger til køkkener, bad,
bryggers og garderobe.

• Individuelle løsninger som er tilpasset
dit unikke behov og ønske.

• Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.
• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN
og alle mål er uden tillæg.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1966
Konsulent Leif Kruse · Tlf. 4031 2830
www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION

Fåborgvej 3 • 5854 Gislev • 62 29 11 08
læs meget mere på www.flindthansenel.dk

Grøn Energi
Flindt Hansen El tilbyder en lang række
løsninger til energibesparelser i hjemmett
og på arbejdspladsen.
Fra intelligent belysning, der aktiveres ved bevægelse, til
lavenergimotorer til ventilationsanlæg og kommunikationsnnetværkk..

Det er ikke kun en fordel for miljøet at spare på energien, der er også
god økonomi i det. I langt de fleste tilfælde er udgiftf en til nyt udstyr
hurttiigt tjjent hhjjem påå en llavere ell-regniing.

F.eks. kan
landbruget spare

54,4 mill. ved
at skifte til LED og
40,8 mill. kroner
ved at skifte til

moderne ventilation.
Kildde: Energistyrelsen

Få et helbredstjek af en sygeplejerske
Få et helbredstjek af en sygeplejerske
til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen

w w w . v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · l i n d a @ v i r k s o m h e d s s y g e p l e j e r s k e . d k · t l f 2 0 2 8 4 5 2 9

SPAR PENGE - PAS PÅ DINE MEDARBEJDERE!

Dorthe Fløe roesholm
r���������� 22 . 5792 ������ . t��. 3115 4976

dorthe@danich.dk
WWW.DANICH.DK/REGNSKABSSERVICE

REGNSKABS-
SERVICE

Overlad trygt tallene til mig,
så kan du bruge tiden på din virksomhed.

Ring til mig på

tlf. 3115 4976
og lad os få en snak.

tIlBydER AllE foRmER foR REGNSKAB oG BoGholdERI

Overlad trygt
tallene til mig ...

- så kan du bruge tiden på din virksomhed!

Ring til mig og lad os få en snak.

tlf. 3115 4976
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Knud Aulkær Andersen 
er ansat som senior design 
engineer på Frecons kontor i 
Tommerup.

Knud er uddannet ma-
skiningeniør med energi og 
konstruktion som speciale fra 
Danmarks Ingeniør Akademi 
Lyngby. Han har en bred er-
faring med bl.a. design, ud-
vikling og konstruktion af 
kompleks produktions- og 
procesteknologi.

Han har tidligere været an-
sat hos SB Engineering ApS og 
Teknologisk Institut, men har 
derudover også været selv-
stændig i ca. 15 år.
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Danmark.
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udvikler deres kompetencer.
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hedsoverdragelser.
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Danmark eller andre europæ-
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og investeringer.
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Fynske Bank har ansat 51-åri-
ge Henrik Gregersen som ny 

områdedirektør og leder af 
økonomiafdelingen. Hans 
nye arbejdsplads er Fynske 
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til medarbejder i din virksomhed

Målet er:
Nedbringelse af sygefravær og tidlig opsporing af sygdomme som:

Hjertekarsygdomme
Diabetes
Stress

Depression

Under fortrolig samtale med den enkelte medarbejder vil jeg spørge ind til:
Smerter, søvn, kost, motion mm.

Der vil blive målt:

Blodtryk
Blodsukker
og lavet

Kropsanalyse

Efter et samlet resultat vil virksomhedens ledelse
få en anonym sundhedsrapport

- nærværelse skaber relationer

Få et tilbud til din virksomhed af Linda W. Nielsen
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Linox
Et hus fyldt med kompetencer 

der aldrig ruster

Roesbjergvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 40 58 19 42 
lars@linox.dk · www.linox.dk

Hos Linox Industri & Montage udfører 
vi ALT i rustfri stål, plader, rør, klip og buk 
samt valsning af plader og profiler. 
Vi er specialister i certifikatsvejsning, 
maskinopsætning og -ombygning, samt 
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stil os en opgave og vi løser den!

Plads til vækst
Boksudlejning og lagerhotel
Ejerne har også en boks-udlej-
ning og lagerhotel, som kan boo-
kes på Bukbox.dk. Boksene er 
fra 10 til 70 m2 med solide stålre-
oler. Der er ideelle tilkørselsfor-
hold og adgang med bil og trailer 
helt ind til nye, tyverisikrede, 
frostsikrede og videoovervågede 
bokse, hvor man som lejer får 
sit eget personlige nøglekort og 
adgang.

Godt halvdelen af de 26.000 
kvadratmeter af de tidligere 
Svendborg Vinkompagni er 
udlejet til iværksættere og  
vækstvirksomheder.

Svendborg-virksomheden I/S Rø-
deledsvej købte sidste år 26.000
kvadratmeter tomme kontorer 
og fabriksbygninger i Svendborg
af det finske selskab Altia, der i
en årrække havde en omfattende
produktionsvirksomhed i loka-
lerne, men som flyttede al pro-
duktion til Finland.
- Det drejer sig om fabriksområ-
det i det nordlige Svendborg, der
tidligere rummede Svendborg 
Vinkompagni, siger Peer Ishøj 
Eriksen, der er Property mana-
ger i I/S Rødeledsvej.

- I Alti Erhvervspark er der plads
til vækst i de smukke og velhold-
te lokaler, siger Peer Ishøj Erik-
sen. Vi har allerede lejet godt 
halvdelen ud til iværksættere og 
allerede veletablerede virksom-
heder, der manglede plads.

Kantine og restaurant
Peer Ishøj Eriksen modtager i 
efteråret en række nye virksom-
heder og private inden for både 
handel, produktion og service.
Der kan bl.a. nævnes Æ-Cideri, 
Cart Care og Formula Q. Ja-
kob Hirsch er en af vores lejere. 
Han har bl.a. arbejdet på stjer-
nerestauranten Søllerød Kro 
og senest været køkkenchef på 
restaurant Resumé, inden han 
startede som selvstændig. Han 
er ved at starte cateringvirksom-
heden ’Spisetid’ som varetager 

frokostløsninger til virksomhe-
der på Fyn samt tilbyder mad ud 
af huset eller i de lyse selskabs-
lokaler i Alti Erhvervspark. Læs 
mere på www.spisetid.com Tøj-
virksomheden NBA-Trading er 
inde, og filtervirksomheden
C. C. Jensen har et logistik- og 
testcenter i Alti Erhvervspark.
- Der bliver i forbindelse med de 
gode tilkørselsforhold opmagasi-
nering af veteranbiler, fortæller 
Peer Ishøj Eriksen. De bliver 
anbragt, så når som helst ejeren 
af en costum car ønsker at køre 
en tur, så er der fri bane uden, at 
andre biler skal flyttes.

ALTI Erhvervspark · Rødeledsvej 70 · 5700 Svendborg · Tlf. 2090 6323 · pie@altipark.dk · www.altipark.dk
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Pris fra kr. 7.800,-
inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,-
inklusiv moms

Plads til vækst
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oler. Der er ideelle tilkørselsfor-
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udlejet til iværksættere og  
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af det finske selskab Altia, der i
en årrække havde en omfattende
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- Det drejer sig om fabriksområ-
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Vinkompagni, siger Peer Ishøj 
Eriksen, der er Property mana-
ger i I/S Rødeledsvej.
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te lokaler, siger Peer Ishøj Erik-
sen. Vi har allerede lejet godt 
halvdelen ud til iværksættere og 
allerede veletablerede virksom-
heder, der manglede plads.
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Peer Ishøj Eriksen modtager i 
efteråret en række nye virksom-
heder og private inden for både 
handel, produktion og service.
Der kan bl.a. nævnes Æ-Cideri, 
Cart Care og Formula Q. Ja-
kob Hirsch er en af vores lejere. 
Han har bl.a. arbejdet på stjer-
nerestauranten Søllerød Kro 
og senest været køkkenchef på 
restaurant Resumé, inden han 
startede som selvstændig. Han 
er ved at starte cateringvirksom-
heden ’Spisetid’ som varetager 

frokostløsninger til virksomhe-
der på Fyn samt tilbyder mad ud 
af huset eller i de lyse selskabs-
lokaler i Alti Erhvervspark. Læs 
mere på www.spisetid.com Tøj-
virksomheden NBA-Trading er 
inde, og filtervirksomheden
C. C. Jensen har et logistik- og 
testcenter i Alti Erhvervspark.
- Der bliver i forbindelse med de 
gode tilkørselsforhold opmagasi-
nering af veteranbiler, fortæller 
Peer Ishøj Eriksen. De bliver 
anbragt, så når som helst ejeren 
af en costum car ønsker at køre 
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ALTI Erhvervspark · Rødeledsvej 70 · 5700 Svendborg · Tlf. 2090 6323 · pie@altipark.dk · www.altipark.dk
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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…

Solbjergvej 9 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 23 48 98 85
troels@ollerupauto.dk · www.ollerupauto.dk 

• Afhentning/udbringning af bil 
 i Ollerup + 10 km
• Certificeret service af både nye og
 ældre biler med fabriksgaranti
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Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

Nationalpark Vadehavet 
og Business Region Esbjerg 
får samlet 250.379 euro - 1,9 
mio. kroner - fra EU’s Interreg-
pulje for projekter på tværs af 
landegrænser i Europa.  /eXp

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris

Rådgivning i
Vintertjeneste!

Fjern hver anden glatføre uheld!

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

ndgå faldgruberne Kontakt Uafhængig rådgiver

Undgå faldgruberne Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751 www.aiban.dk

Uafhængig rådgiver

Få

Innovation

Trafiksikkerhed

Sikre veje

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

Fjern hvert
andet glatføre-
uheld

Solidt FynSk
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t��a�- ��
h���������������

g�� t���������� 30-32 | 5610 ������

64 71 16 09
��������a������� | www��a������a�������

��������aa���� - ������ d��-��� - ������

g���������a���� - Faa����

A/S

la����a� - r����

Fleksibel freelance assistance

Skårupøre Strandvej 123 · 5881 Skårup · www.tdconsult.dk
Mobil 40 25 46 26 · tove@tdconsult.dk

GDPR!*
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Har du styr på elefanten?

Svendborgvej 34 · 5853 Ørbæk
Tlf.: 40 82 22 76

kontakt@cronholt.dk · www.cronholt.dk

TRANSPORT 
UD I FREMTIDEN

KRANER · MASKINTRANSPORT · LASTBILER · CONTAINERE
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Snaremosevej 20
5900 Rudkøbing 

Tlf. 23 34 15 45
cktl2008@gmail.com

ÅBENT ALLE DAGE 
KL. 06.00 - 18.00

V O G N M A N D S F O R R E T N I N G  I  R U D K Ø B I N G

Martin Askholm har  
været køkkenmontør i 20 
år og har specialiseret sig 
i digital opmåling samt 
i at være selvstændig 
montør for både køkken-
producenter og køkken-
forretninger.
- Der er en sund konkurrence i 
køkkenbranchen, siger Martin 
Askholm, indehaver af Askholms 
Montage ApS. Det gælder både 
design, kvalitet og kundetilfreds-
hed. Både køkkenforretninger og 
producenter ønsker at leve op til 
kundernes skærpede krav, og det 
gør de især ved at bruge kyndige 
folk til både opmåling og montage 
af deres køkkener.
Martin Askholm valgte at blive 
selvstændig i 1999. Han tilbyder 

branchen sin store ekspertise 
og erfaring i digital opmåling af 
specielt bordplader samt monte-
ring af køkkener fra a til z.
- Jeg har arbejdet meget på Fyn, 
og det er også her, jeg primært 
operere, men jeg har også jobs i 
både Jylland og på Sjælland. Jeg 
har de seneste 3 år især specia-
liseret mig i digital opmåling af 
bordplader, og en stor del af tiden 
er det netop bordplader, jeg hyres 
ind til. 

Arbejder for  
kundetilfredshed
Når Askholms Montage ApS ta-
ger ud til en kunde, repræsente-
rer han både køkkenforretning 
og producent. Hos kunden udfø-
rer han en opmåling ved hjælp 
af digitalt udstyr, hvor Martin 
sikrer sig 100 % nøjagtige opmå-
linger, så kunden får en perfekt 
bordplade efterfølgende. Han ind-

rapporterer sine opmålinger til 
enten sælgeren fra køkkenforret-
ningen eller direkte til fabrikken. 
Ofte vælger de så også Askholm 
Montage ApS til at håndtere 
monteringen af bordpladen efter-
følgende. 
- Bordplader skal passe helt nøj-
agtigt, hvad enten materialet er 
stål, træ, sten, laminat eller co-
rian, siger Martin Askholm. Øv-
rige dele kan som regel tilpasses, 
mens en bordplade skal passe på 
millimeter. 
- Det er mit ansvar i processen, 

v/Martin Askholm – H. C. Ørsteds Vej 30, 5700 Svendborg

Tlf. 29 44 73 48 – martin.askholm@gmail.com 

Digital opmåling

og det er her, min faglige kom-
petence har betydning, både for 
leverandøren og ikke mindst for 
kundeforholdet.
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V I N L A ND E T

Møllergade 21
5700 Svendborg

Tlf.  81 71 12 71 

vin@vinlandet.dk 
www.vinlandet.dk

QUEVEDO 2013  
LBV PORT 

Douro - Portugal  
Mørk, dyb og dejlig moden 
afrundethed i smagen med 
duft af moden blomme og 
kirsebær.  
Utrolig meget kvalitet til 
prisen i  
ÅRETS JULEPORTVIN 

pr. fl. 159,-

julepris 135,- 

BADET CLÉMENT 2016 
LA VILLETTE CABERNET 
SAUVIGNON 

Languedoc - Frankrig 
Flot og solmoden vin, som er 
mættet med mørk solbær, 
krydderi, tobak og cedertræ.  
Klassevin til prisen, som på én 
gang kombinerer solmoden vin 
med fransk elegance.  

pr. fl. 99,-

v/6 fl. 79,- 

BORIE DE MAUREL 2017 
ESPRIT D’AUTOMNE 
ØKOLOGISK

Minervois - Frankrig  
Michel Escande regnes af 
mange som den dygtigste og 
mest innovative producent 
i det solvarme Minervois.  
Denne vin er krydret, afrun-
det og utrolig velsmagende.  
Uhørt meget kvalitet til 
prisen og ÅRETS JULEVIN.

pr. fl. 109,-

julepris 85,- 

JULENS VINE
PRISERNE GÆLDER 

FRA 1.11.2018 

TIL 31.12.2018, 

SÅ LÆNGE LAGER HAVES. 

     q 23 25 04 61         E  pbk@safeday.dk         r  Safeday.dk

FØRSTEHJÆLPS-KURSER
- også for din egen skyld ...

Modtag også konsulentbistand!

Førstehjælps-
kurser

Praktisk løsning til 
værkstedet, bygge- 
pladsen eller bilen.

Leveres med ophæng.
Brand-
kurser

Førstehjælps-
udstyr
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Karvil Biler vil være:

Fyns førende leverandør af erhvervsbiler
Og blæser til kamp med en ny erhvervssalgs-
chef, skræddersyet service og en udnævnelse 
til officielt Citroën Business Center.

Man kan roligt sige, at der er vokseværk hos Karvil 
Biler. For ikke nok med, at de moderniserer og 
udvider Citroën udstillingen på Bondovej i Odense 
SV – så har de har også ansat en ny erhvervssalgs-
chef og søsat et spritnyt koncept rettet mod fyn-
ske erhvervsdrivende.

Dannie Elkjær er den nyansatte erhvervssalgschef 
hos Karvil Biler. Og han ved præcis, hvor han skal 
tage fat, for som han fortæller:
”Jeg er specialiseret i bilsalg til erhvervsdrivende. 
Jeg ved hvor central en brik, bilen er i de fleste er-
hvervsdrivendes forretning. Fra års erfaring kender 
jeg de erhvervsdrivendes behov, og ved hvilken 
service, de har brug for. ”

Prisgaranti og skræddersyet service

”For det første forstår Fynske erhvervsdrivende at 
gøre en god handel.” Forklarer Dannie Elkjær med 
et smil på læben og uddyber:
”Så der må ikke herske nogen tvivl om, at man 
kan gøre den bedst mulige handel hos Karvil Biler. 

Derfor kører vi med prisgaranti på samtlige model-
ler, men dette naturligvis uden at gå på kompro-
mis med vores service. Derfor har vi specialiserede 
varevognsmekanikere på vores værksteder, dag 
til dag levering på flere modeller, garanti for er-
hvervsegnet lånebil ved reparation og selvfølgelig 
gode værkstedspriser.

Erhvervschef med fingrene i mulden

Titlen ”erhvervssalgschef” associeres let med 
kontorarbejde foran computerskærmen. Men 
sådan tilbringer Dannie kun meget lidt af hans 
arbejdstid. For størstedelen af tiden bruger han i 
marken hos de fynske erhvervsdrivende, hvor han 
fremviser biler.
Dannie forklarer:

Fyn får sit første officielle 
Citröen Business Center

Karvil Bilers nye indsatser for erhvervslivet har 
vakt opmærksomhed hos Citroën, der har valgt at 
udnævne Karvil Biler på Bondovej i Odense til of-

ficielt Citroën Business Center. For at gøre sig for-
tjent til udnævnelsen, skal man som bilforhandler 
have en særligt stærk service for erhvervsdrivende. 
Kun fire andre bilforhandlere i Danmark kan bry-
ste sig med den titel.

ANNONCE

» Vi bliver Fyns førende forhandler af erhvervsbiler. 

Med de priser, vi kan præstere, og den service, vi kan 

levere, kommer vi til at tage en enorm markedsandel. 

Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.«

» Håndværkere udgør en stor del af vores kunde-

gruppe – og de har travlt og det forstår vi, og derfor 

gør vi det lettere og mere tidsøkonomisk for dem at 

købe ny bil. Jeg kommer simpelthen ud til dem med en 

demobil.«

Dannie Elkjær, erhvervssalgschef

Om Karvil Biler

Karvil Biler har syv bilcentre beliggende 
i hhv. Odense SV , Middelfart, Fredericia, 
Svendborg, Aabenraa (Jes P. Jessen) og 
forhandler mærkerne Ford, Mazda, Nissan, 
Citroën, Mitsubishi, Hyundai og Kia. Kun-
detilfredshed er kodeordet hos Karvil Biler 
både i forhold til salg og service.

Karvil Biler

www.karvil.dk

Dannie Elkjær, erhvervssalgschef



28



“Det betyder meget for mig, at SEF 
støtter det lokale liv. På den måde 
sikrer vi både arbejdspladser og 
et rigt foreningsliv.” 
     Susanne - Ollerup

Sammen er vi Sydfyn! 

Med naturgas fra SEF får du ikke bare varme fødder, du er også med til at støtte det Sydfyn, 
vi holder så meget af. Med SEF får du en varmeleverandør, der kæmper for lokalområdet 
og er med til at sikre arbejdspladser, skattekroner og foreningsliv på Sydfyn. Her bliver 
pengene naturligvis i området!

Læs mere på www.sef.dk/naturgas eller ring til os på tlf. 62 20 11 20.

ENERGI TIL HANDLING...

SEF ENERGI A/S        FÅBORGVEJ 44        5700 SVENDBORG        TLF. 62 20 11 20       SEF@SEF.DK        WWW.SEF.DK

Vidste du:   Alle kan skifte leverandør  •  Vi klarer skiftet for dig  •  Vi har intet abonnement

Introrabat*

kr. 400,-
+ Fast lav pris på 

naturgas i 12 mdr.

*Gælder indtil 30.november 

2018

Få varme fødder 
med Naturgas fra SEF
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Er det overhovedet relevant 
for små virksomheder?
Desværre er det en udbredt opfat-
telse blandt små og mindre virk-
somheder, at netop størrelsen er 
et forsvar mod cyber-kriminalitet, 
men  hvis det er et spørgsmål om 
nogle klik med musen, er 10 ekstra 
klik for at svindle sig til 10 mio. i 
stedet for at svindle sig til 10 mio. 
i ét hug, kan man jo ikke sige at 
arbejdsindsatsen er overvældende.

Hvad kan konsekvenserne 
være?, Og hvor stor er 
risiko’en?

Omkring 25. maj 2018, hvor nye 
og skrappere regler for håndtering 
af persondata trådte i kraft blev 
der fokuseret meget på de store 
bødestørrelser, men en eventuel 
bøde kan meget vel være dit mind-
ste problem, hvis din virksomhed 
bliver offer for cyberkriminalitet.

Bøder
De store bødestørrelser, der er en 
del af den nye lovgivning,  er da 
også store:
Op til 20 mio. Euro eller 4% af år-
lig global omsætning. 
Men der kan også være andre kon-
sekvenser som bør tages i betragt-
ning:

Shitstorm, mistet omdømme 
og mistede kunder
Men ud over de i den nye lovgiv-
ning fastsatte sanktioner, hvor der 

Skårupøre Strandvej 123  ·  5881  Skårup  ·  Tlf. 40 25 46 26  ·  tove@tdconsult.dk  ·  www.tdconsult.dk

i skrivende stund endnu ikke er 
nogen retspraksis, bør det også ta-
ges med i betragtning at nyheder 
i vor elektroniske verden spredes 
med lynets hast, og at kunders/
brugeres mishag eller mangel på 
tillid hurtigt kan få store konse-
kvenser for såvel store som små 
virksomheder, enten direkte i 
form af mistede kunder eller indi-
rekte i form af mistet omdømme. 
Behøver jeg i den forbindelse næv-
ne Jensens Bøfhus og senest Dan-
ske Bank?

Andre store omkostninger
Ud over store omkostninger til 
genopretning af et eventuelt anlø-
bent omdømme, kan det også være 
forbundet med store omkostnin-
ger, hvis et cyberangreb: 
A. forhindrer virksomhedens ad-
gang til driftssystemerne
B. sletter eller ændrer i virksom-
hedens data og disse skal rekon-
strueres før virksomheden kan 
fortsætte sin normale drift.

C. bevirker der overføres store 
beløb til en svindler (ceo-fraud/
direktørsvindel), her viser en sag 
fra 2017, hvor en virksomhed blev 
franarret 13,2 mio. kr., at SKAT 
nægtede virksomheden fradrag 
for dette tab 

Hvor stor er risiko’en?
Det er  jo ikke kun et spørgsmål 
om at risikere at Datatilsynet 
kommer på besøg, men også et 
spørgsmål om  risiko’en for at 
blive offer for cyber-kriminalitet, 
så som hacking, ransomware, ceo-
fraud, phishing m.m.:
1. I vor elektroniske verden er en 
tablet/ bærbar pc blevet et våben, 
der fra ethvert sted på kloden kan 
angribe hvem, hvad og hvor som 
helst
2. Ifølge den seneste trusselsvur-
dering (maj 2018) fra Center for 
Cybersikkerhed https://fe-ddis.
dk/CFCS/   er truslen mod danske 
virksomheder og myndigheder fra 
cyberkriminalitet MEGET HØJ.            

Hvorfor er databeskyttelse vigtig?

Vinspecialisten Rosengårdcentret 
Lilla Gade • Tlf: 66 10 38 00
rosengaardcentret@vinspecialisten.dk

GRAHAM'S 10 YEARS  
OLD TAWNY
W.&J. GRAHAM’S & CO.

  Krydret mad /oste 
 desserter /frugt /nødder  

  
 Riedel Port

Flot mahognifarve med røde 
reflekser. Skøn duft, der har 
det hele; tørrede rosiner, figner, 
blommer, chokolade, ristede 
nødder, karamel og brun farin. 
De fleste af duft noterne går 
igen i smag og  efter smagen, 
som nærmest virker uendelig.

150,-
Normalpris 200,-

Pr. flaske v. 2 fl.

SPAR 100,-

Prisen er ekskl. gaveæske

Douro-dalen

Tilbuddet er gældende til og med den 30. november 2018. 
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Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university

• Si
n

Sikker transport i
skræddersyet emballage

ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden

Hurtig levering

Fleksibilitet og erfaring

Varmebehandlet træ
ra bæredygtige skove

ontakt os på tlf. 3135 4300
r en uforpligtende snak om

dine emballagebehov.

Varmebehandlet træemballage

· In
s

· H

· F

· V
fr

Ko
for
din

Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk
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tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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Er det overhovedet relevant 
for små virksomheder?
Desværre er det en udbredt opfat-
telse blandt små og mindre virk-
somheder, at netop størrelsen er 
et forsvar mod cyber-kriminalitet, 
men  hvis det er et spørgsmål om 
nogle klik med musen, er 10 ekstra 
klik for at svindle sig til 10 mio. i 
stedet for at svindle sig til 10 mio. 
i ét hug, kan man jo ikke sige at 
arbejdsindsatsen er overvældende.

Hvad kan konsekvenserne 
være?, Og hvor stor er 
risiko’en?

Omkring 25. maj 2018, hvor nye 
og skrappere regler for håndtering 
af persondata trådte i kraft blev 
der fokuseret meget på de store 
bødestørrelser, men en eventuel 
bøde kan meget vel være dit mind-
ste problem, hvis din virksomhed 
bliver offer for cyberkriminalitet.

Bøder
De store bødestørrelser, der er en 
del af den nye lovgivning,  er da 
også store:
Op til 20 mio. Euro eller 4% af år-
lig global omsætning. 
Men der kan også være andre kon-
sekvenser som bør tages i betragt-
ning:

Shitstorm, mistet omdømme 
og mistede kunder
Men ud over de i den nye lovgiv-
ning fastsatte sanktioner, hvor der 

Skårupøre Strandvej 123  ·  5881  Skårup  ·  Tlf. 40 25 46 26  ·  tove@tdconsult.dk  ·  www.tdconsult.dk

i skrivende stund endnu ikke er 
nogen retspraksis, bør det også ta-
ges med i betragtning at nyheder 
i vor elektroniske verden spredes 
med lynets hast, og at kunders/
brugeres mishag eller mangel på 
tillid hurtigt kan få store konse-
kvenser for såvel store som små 
virksomheder, enten direkte i 
form af mistede kunder eller indi-
rekte i form af mistet omdømme. 
Behøver jeg i den forbindelse næv-
ne Jensens Bøfhus og senest Dan-
ske Bank?

Andre store omkostninger
Ud over store omkostninger til 
genopretning af et eventuelt anlø-
bent omdømme, kan det også være 
forbundet med store omkostnin-
ger, hvis et cyberangreb: 
A. forhindrer virksomhedens ad-
gang til driftssystemerne
B. sletter eller ændrer i virksom-
hedens data og disse skal rekon-
strueres før virksomheden kan 
fortsætte sin normale drift.

C. bevirker der overføres store 
beløb til en svindler (ceo-fraud/
direktørsvindel), her viser en sag 
fra 2017, hvor en virksomhed blev 
franarret 13,2 mio. kr., at SKAT 
nægtede virksomheden fradrag 
for dette tab 

Hvor stor er risiko’en?
Det er  jo ikke kun et spørgsmål 
om at risikere at Datatilsynet 
kommer på besøg, men også et 
spørgsmål om  risiko’en for at 
blive offer for cyber-kriminalitet, 
så som hacking, ransomware, ceo-
fraud, phishing m.m.:
1. I vor elektroniske verden er en 
tablet/ bærbar pc blevet et våben, 
der fra ethvert sted på kloden kan 
angribe hvem, hvad og hvor som 
helst
2. Ifølge den seneste trusselsvur-
dering (maj 2018) fra Center for 
Cybersikkerhed https://fe-ddis.
dk/CFCS/   er truslen mod danske 
virksomheder og myndigheder fra 
cyberkriminalitet MEGET HØJ.            

Hvorfor er databeskyttelse vigtig?

         Jens             Henrik             Arne 

 
Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a. 
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner. 
Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som 
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti. 
Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og 
se vore idéskabende shops fra Luxaflex. 
Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s pro-
dukter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring 
via din smartphone. 
 

FREMTIDEN TILHØRER DE KOMPETENTE

Vi uddanner folk

Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

FREMTIDEN 
TILHØRER

DE KOMPETENTE

AMU-Fyn
er Danmarks største

udbyder af
arbejdsmarkedsuddannelser
Knap 30.000 personer deltager hvert år i et kursusforløb på 

AMU-Fyn i samarbejde med vores mere end 110 ansatte. 
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig og personlig 
opkvalificering, således at medarbejdernes værdi på 

arbejdsmarkedet optimeres og sørger for, at virksomhederne 
til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden 

for AMU-Fyn’s målgrupper. 

AMU-Fyn er Danmarks absolut største udbyder af arbejds-
markedsuddannelser med fremtidig fokus på kvalitet og service.
 
Vil du høre mere om AMU-Fyn’s udbud af erhvervsuddannelser og 
AMU-kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores 
konsulenter på tlf. 66 13 66 70.

 31



GGELSE 
 

GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg
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Postnr. & by
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.
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Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg
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Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Onlinebooking
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…
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Værdi kr. 12.500,-
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Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
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gældende indtil den 31. maj 2015.
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

Maskinbearbejdning og konstruktion · Værktøjsfremstilling · Efterarbejdning · Færdigproduktion · Siden 1985

RANTEC ApS – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 86 38
rantec@rantec.dk – www.rantec.dk

·  CNC  BEARBEJDNING  ·  VÆRKTØJSFREMSTILLING  ·  KONSTRUKTION  ·

STYR PÅ 
PERSONDATA?

...det behøver faktisk ikke 
være så svært !

Få en enkel digital løsning, der både sikrer 
virksomhedens data og fleksibilitet i hverdagen
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DETSKER

DET HANDLER OM:
KÆRE MASKINE
GÅ PÅ OPDAGELSE I LITTERATUR, UDSTILLINGER,
ARRANGEMENTER OG ANDRE AKTIVITETER, DER
ALLE TAGER AFSÆT I ÉT UDVALGT EMNE.
I OKTOBER OG NOVEMBER HANDLER DET OM DE
KÆRE, MÆGTIGE, MAGISKE MASKINER.

PRØV POESIMASKINEN
Søndag 1. oktober - søndag 18. oktober // Gratis
Giv dine digte digitalt liv! Alle kan prøve kreative kræfter
med den interaktive lyrikinstallation.

IMRAN RASHID: SLUK
- KUNSTEN AT OVERLEVE I EN DIGITAL VERDEN
Torsdag 5. oktober kl. 19.30 // Kr. 80
// Nysgerrig Fyn Kr. 70
Hvordan får vi et sundere digitalt liv? Speciallæge Imran
Rashid undersøger et af tidens store dilemmaer.

MIT DIGITALE SELVFORSVAR
Tirsdag 10. oktober, kl. 9,30-11.00 // Gratis billetter
Instruktion i Forbrugerrådets nye app, der hjælper dig
med at sikre dine digitale oplysninger på din smartphone.

BYG DIN EGEN SKROT-ROBOT
- VÆRKSTED FOR BØRN
Mandag 16. oktober kl. 14.00-16.00 på Skårup Bibliotek
Tirsdag 17. oktober kl. 13.00-15.00 på Svb. Bibliotek

DEN ELEKTRONISKE HJERNE
Tirsdag 31. oktober kl. 19.30-21.30 //Kr. 60
// Nysgerrig Fyn kr. 50
Kunstig intelligens vender op og ned på vores verden.
Tag med på opdagelsesrejse i fremtiden med PhD i
robotteknologi Søren Tranberg.

PRINT DIN KROP
Mandag 6. novemer kl. 16.00-17.00 // Gratis
Et forskerhold fra SDU har med succes 3D-printet
knogler, der kan leve i kroppen. Hør dem fortælle om det
prisbelønnede projekt.

BLIV KLOG PÅ EN TIME: OVERVÅGNING
Torsdag 16. november kl. 16.00-17.00 // Gratis
Overvågningssamfundet er mere omfattende end
Big Brother kunne drømme om.

LÆS MERE OM BIBLIOTEKETS ANDRE ARRANGEMEN-
TER, KURSER, LÆSEKLUBBER, SKRIVEKLUBBER OG OM
EFTERÅRSFERIEN PÅ:

48 OKTOBER 2018

Biblioteket er ordenes, litteratu-
rens og sprogets hus. Så når hele 
Danmark spiller dansk i uge 44 
står Svendborg Bibliotek klar til at 
udforske den danske sangskriv-
nings ædle kunst. 
  
Og jeg ville ønske, jeg ku' se, hva' 
du ser i mig / Det' kun flasken i min 
hånd, der flasker sig 
Katinka .. 
  
Hvordan bliver følelser, holdninger 
og stemninger til ord, der kan 
synges? Dét ved de to sangere og 
sangskrivere Katinka og Carsten 
Lykke ikke så lidt om. På hver 
sin måde har de to igennem en 
årrække skabt musikalsk poesi med 
det danske sprog som eneste værk-
tøj for et lydhørt publikum. Og når 
de tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 
mødes med publikum i en samtale 
skal det handle om sangskrivnin-
gens ædle kunst. 
For hvornår virker en sang, og er der 
overhovedet grænser for hvad, man 
kan skrive sange om? Samtalen 
tager udgangspunkt i de to sangs-

Katinka og Carsten 
 Lykke  samtaler om 
sangskrivning

kriveres bagkatalog, der strækker sig 
over 3 årtiers dansk musikhistorie. 
  
Carsten Lykke blev, sammen med sit 
band Ibens særligt i sidste halvdel af 
90-erne råspillet på p3 med omkvæd 
som ”Jeg savner min blå, blå cykel” 
og ”Af og til er sex med dig som 
Ølstykke i november”. Katinka bra-
gede igennem i 2015 da hun vandt 
DRs talentudviklingsprogram Karrie-
rekanonen og siden har hun turneret 
landet tyndt med hudløse tekster 
om længsel og ensomhed bl.a. som i 
”Vi er ikke kønne nok til at danse”. 
  
Sangskriversamtalen arrangeres i 
et samarbejde mellem Skolerne i 
Oure og Svendborg Bibliotek og det 
koster 75 kr. at deltage. Billetter kan 
købes via bibliotekets hjemmeside 
www.svendborgbibliotek.dk.  
  
OBS: I anledning af Spil Dansk ugen 
inviterer Svendborg Bibliotek også 
hele byen til fælles morgensang 
mandag d. 1. november kl. 10.00 og 
det er helt gratis.
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efterårsferie
FAR HENTER FREDAG

Fredag 12. oktober kl. 13 - 16 
på Vester Skerninge Bibliotek

PÅ SVENDBORGS BIBLIOTEKER

Velkommen til en hyggelig event 
for far og børn

READATON
En hel nats læsning mellem reolerne 
Alder: 10 - 16 år.

Mandag 15. oktober kl. 18 til 
Tirsdag 16. oktober kl. 8.00
på Svendborg Bibliotek // 75 kr. til 
forplejning

Virtual Reality 
TURNERING
Fruit Ninja-turnering  
for de 10-15 årige
Lørdag 13. oktober kl. 10.30 til kl. 13.30
på Svendborg Bibliotek // GRATIS

WW.SVENDBORGBIBLIOTEK.DK

Tirsdag 16. oktober kl. 14 - 14.40
på Gudme Bibliotek // GRATIS  
m. tilmelding

Familievenlig cirkusforestilling 
med m musik, klovneri og jonglering

GØGLERENS DAG

HELTEMOD OG 
HAMSKIFTERE
Udstilling i Børnebiblioteket  
skabt over Josefine Ottesens bog 
Vikingesagn.
Til fredag 26. oktober

Det serveres pizza og snacks i nat-
tens løb og morgenmad før vi siger 
farvel og tak for i nat.



dere er klædt pænt på i arbejds-
tøj, der signalerer kvalitet og en-
gagement, siger David Storm Vi 
har en tøjshop med et netbaseret 
udvalg, hvor man kan orientere 
sig om modeller, farver og stør-
relser. Vi hjælper med logo og 
levering, enten her eller på ar-
bejdspladsen.

I Bellinge har Bygma fo-
kus på det professionelle 
og private marked og 
går meget op i service. 
Kommer man efter en 
bestemt skrue eller nye 
vinduer til villaen, så mø-
der man et venligt, ungt 
og hjælpsomt personale.

- Vi er et ungt team, som satser 
på en god fremtid i branchen, 
siger David Storm, der er filial-
chef i Bygma i Bellinge. 
- Hos os er alle kundegrupper 
velkomne, og ingen skal spejde 
forgæves efter en medarbejder 
mellem vores reoler. 
– Vi skal give den professionel-
le håndværker og den søgende 

private kunde en god faglig og 
venlig modtagelse og service. I 
Bygma satser vi på kvalitet, og 
vi sender vores unge jævnligt på 
kurser i varekundskab og kun-
debetjening. 
- Vi er ved at modernisere den 
gamle trælast med direkte hånd-
værker ekspedition. Hallerne er 
opdelt i faggrupper, således tøm-
rer ikke spærre for mureren, si-
ger David Storm. 
- I Butikken kan vores reoler 
med maling forekomme kedelige 
og uoverskuelige, men indholdet 
i bøtterne er det bedste på mar-
kedet, og det vil vi gerne rådgive 
om, siger David Storm.

Fokus på døre og vinduer
I efteråret og til vinter har man i 
Bellinge blikket rettet mod døre 
og vinduer, som bør udskiftes i 

ældre ejendomme for at spare på 
varmen. 
- Vi har også et stort udvalg og 
gode tilbud i gulvbelægning af 
vinyl, som både professionelle og 
fingersnilde folk selv kan lægge 
på.
-Vi synes også, at det ser godt ud, 
hvis en virksomheds medarbej-

Hjælpsomme unge træfolk

Vi skal give den professionelle håndværker og den søgende private kunde en 
god faglig og venlig modtagelse, siger filialchef David Storm. I Bygma satser 
vi på kvalitet, og vi sender vores unge på kurser i varekundskab og kunde-
betjening. 

Rughøjvej 11 · 5250 Odense SV · Tlf: 65 96 17 81 · bellinge@bygma.dk · www. bygma.dk

Der er penge at spare på energi med nye døre og vinduer i ældre huse, siger 
salgsleder Bo Holm.

Vi har et stort udvalg af modeller og farver i arbejds- og sikkerhedstøj og 
sørger gerne for, at virksomhedens logo kommer på tøjet, siger Frederikke 
Andersen, sælger i beklædning og sikkerhedstøj.
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Den alsidige murerfor-
retning, der har til huse 
i Frørup, grundlagdes i 
august 2017 af indehaver 
Mads Krum, som kører sit 
firma som enkeltmands-
virksomhed og kan 
trække på 15 års erfaring 
i murerfaget

”Lige fra den indledende dialog 
til projektet står færdigt, har 
kunden kontakt med én og sam-
me person, nemlig mester selv”, 
fortæller murermester Mads 

Krum. ”Jeg er involveret i alle 
processer undervejs og hermed 
er kunden garanteret sammen-
hæng, fleksibilitet, fornuftige 
priser og høj kvalitet. Jeg læg-
ger vægt på faglig dygtighed helt 
ned i detaljen, og holder mig på 
forkant med de mange nye mu-
ligheder, produkter og teknik-
ker, der løbende dukker op i mu-
rerfaget”. 

Firmaets kundekreds udsprin-
ger her på Østfyn og er sam-
mensat af privatkunder, er-
hvervsdrivende og institutioner”, 
fortsætter han. ”I den travle 

hverdag ligger mit arbejdsmæs-
sige hovedfokus på etablering 
og renovering af badeværelser 
samt om- og tilbygninger af en-
hver art og størrelse. På badevæ-
relsesfronten spænder firmaet 
fra flotte standardløsninger til 
eksklusive skræddersyede spe-
cialløsninger. Omkring større 
projekter kan jeg trække på en 
kreds af dygtige, faste samar-
bejdspartnere fra alle hånd-
værksfag. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte mig for 
mere info om de mange spæn-
dende løsninger, firmaet har at 
byde på”, slutter Mads Krum.

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk

SAMME PERSON
GENNEM HELE PROCESSEN

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup · murermester@madskrum.dk

Tlf. 20 44 50 07 · Elvid 3 · 5871 Frørup
murermester@madskrum.dk
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BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
Arbejder med mindre og mellemstore fag, 
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

førelse. Vi ser os selv som en pro-
fessionel entreprenør, der kan 
styre projektet fra start til slut.
Toft Entreprises kundeportefølje 
tæller overvejende professionelle 
bygherrer inden for erhverv og 
offentligt byggeri. Opgaverne 
spænder fra mindre serviceop-
gaver til renovering eller ny op-
førelse af erhvervsbyggerier på 
flere 1000 kvadratmeter.

- Konjunkturerne er gunstige, og 
trænger virksomheden til mere 
plads, så ser vi gerne på mulig-
hederne og omkostningerne ved 
nybyggeri, eller hvis der skal 
bygges til, siger Jens Toft, der er 
indehaver af Toft Entreprise A/S 
i Ringe. 

- Danske service- og fremstil-
lingsvirksomheder har heldigvis 
godt at bestille. Hvis man gerne 
vil vækste og mangler plads, 
så er vi rede til at give en hånd 
med, siger Jens Toft, der har 20 
års erfaring i byggebranchen, 
både som medejer og som selv-
stændig entreprenør i Ringe.
Jens Toft peger på, at et byggeri 
har mange faser, hvor tid og øko-
nomi spiller en afgørende rolle. 
Ikke mindst hvis man ønsker at 
bygge nyt eller ønsker at udvide i 
eksisterende bygninger. 

Fagligt kompetent
Fra starten som selvstændig har 
Jens Toft satset på totalentrepri-
ser og at være en fagligt kompe-
tent underleverandør til større 

projekter med speciale indenfor 
beton og anlæg.
- Vi vil gerne rådgive om mu-
lighederne og økonomien, siger 
Jens Toft. Vi har fokus på byg-
geri for erhvervslivet og det of-
fentlige. I vores virksomhed kan 
vi tilbyde total- og fagentrepri-
ser, og vi dækker alle områder 
fra projektering til jord, beton og 
murer- og kloakarbejder. 
- Det vil sige, at vi kan påtage 
os opgaver, der både er ligetil og 
særligt komplicerede, siger Jens 
Toft. 
- Vi har respekt for arkitektur, 
og stedets ånd ligger os meget 
på sinde, navnlig når der et tale 
om gamle og fredede bygninger, 
hvor der skal tages særligt hen-
syn til valg af materialer og ud-

FOKUS PÅ BYGGERI FOR 

ERHVERVSLIVET

Toft Entreprise A/S

Selagervej 5

5750 Ringe

Tlf. 2921 8555

jt@toft-entreprise.dk

www.toft-entreprise.dk34
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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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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker
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Service 24/7/365
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 gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne
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selshjælper for generationsskif-
tet. Her og nu arbejder vi blandt 
andet på at indsamle og beskrive 
alt det, der tilsammen udgør Jør-
gen Strøjers professionelle viden 
og erfaring og tilgængeliggøre 
det for hans efterfølgere. Tegl er 
et eviggyldigt naturprodukt, og 
i sin lange historie har Strøjer 
Tegl forstået at tilpasse sig ud-
viklingen og matche skiftende 
tiders trends og tendenser med 
klassiske og innovativt desig-
nede sten af høj kvalitet. Det er 
familien Strøjers virksomhed, og 
min vigtigste opgave som admi-
nistrator er at sikre, at det bliver 
ved med at være sådan”, slutter 
Kasper Damsø.

Indehaver Jørgen Strøjer 
har med ansættelsen af 
Kasper Damsø som  
direktør sat et kom-
mende generationsskifte 
med åben tidshorisont 
på skinner. Hermed styr-
kes den 150-årige fami-
lievirksomheds fokus på 
fremtidssikring.

I år fyldte Jørgen Strøjer, der 
er femte generation i den suc-
cesfulde familievirksomhed, 70 
år. At teglværket også fremover 

vil være i familien Strøjers eje 
er allerede nu en kendsgerning, 
idet processerne omkring et ge-
nerationsskifte med åben tidsho-
risont er i fuld gang. ”Mine søn-
ner Christian og Joachim, som 
er midt i 30’erne og i gang med 
egne erhvervskarrierer, er begge 
to medejere af virksomheden”, 
fortæller Jørgen Strøjer. ”Indtil 
de på et tidspunkt tager endeligt 
over, varetages ledelsen fortsat 
af mig, ligesom jeg har aktiema-
joriteten. Her og nu forbereder vi 
generationsskiftet, og har med 
det formål for øje ansat Kasper 
Damsø som direktør.”

Fødselshjælper for  
generationsskiftet
”Jeg er 44 år, bor i Århus og 
kommer fra en stilling som ma-
nagement konsulent med spe-
ciale i professionalisering og 
implementering af strategier i 
virksomheder”, beretter Kasper 
Damsø. ”F.eks. har jeg arbejdet 
for Mercedes, Volkswagen og 
DONG. Uddannelsesmæssigt 
har jeg læst psykologi på Roskil-
de Universitet og taget en række 
kurser i ledelse og økonomisty-
ring. Derudover har jeg i en år-
række været officer i forsvarets 
specialstyrker. I Strøjer Tegl er 
min primære rolle at agere fød-

Strøjer Tegl A/S  ·  Bogyden 12  ·  5610 Assens  ·  T +45 64 79 13 99  ·  info@strojertegl.dk

Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare 
når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende 
agerer udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og 
arkitekter.
Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, 
innovationslyst og 5 generationers erfaring.

” Gør dig umage!
 Så enkel er min tilgang til livet.
 Og til Strøjer Tegl ”
 Jørgen Strøjer / 5. generation

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
F +45 64 79 10 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

Velkommen
til Strøjer Tegl
Begyndelsen på noget stort

STRØJER TEGL
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fremtidssikring.

I år fyldte Jørgen Strøjer, der 
er femte generation i den suc-
cesfulde familievirksomhed, 70 
år. At teglværket også fremover 

vil være i familien Strøjers eje 
er allerede nu en kendsgerning, 
idet processerne omkring et ge-
nerationsskifte med åben tidsho-
risont er i fuld gang. ”Mine søn-
ner Christian og Joachim, som 
er midt i 30’erne og i gang med 
egne erhvervskarrierer, er begge 
to medejere af virksomheden”, 
fortæller Jørgen Strøjer. ”Indtil 
de på et tidspunkt tager endeligt 
over, varetages ledelsen fortsat 
af mig, ligesom jeg har aktiema-
joriteten. Her og nu forbereder vi 
generationsskiftet, og har med 
det formål for øje ansat Kasper 
Damsø som direktør.”

Fødselshjælper for  
generationsskiftet
”Jeg er 44 år, bor i Århus og 
kommer fra en stilling som ma-
nagement konsulent med spe-
ciale i professionalisering og 
implementering af strategier i 
virksomheder”, beretter Kasper 
Damsø. ”F.eks. har jeg arbejdet 
for Mercedes, Volkswagen og 
DONG. Uddannelsesmæssigt 
har jeg læst psykologi på Roskil-
de Universitet og taget en række 
kurser i ledelse og økonomisty-
ring. Derudover har jeg i en år-
række været officer i forsvarets 
specialstyrker. I Strøjer Tegl er 
min primære rolle at agere fød-

Strøjer Tegl A/S  ·  Bogyden 12  ·  5610 Assens  ·  T +45 64 79 13 99  ·  info@strojertegl.dk

Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare 
når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende 
agerer udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og 
arkitekter.
Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, 
innovationslyst og 5 generationers erfaring.

” Gør dig umage!
 Så enkel er min tilgang til livet.
 Og til Strøjer Tegl ”
 Jørgen Strøjer / 5. generation

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
F +45 64 79 10 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

Velkommen
til Strøjer Tegl
Begyndelsen på noget stort

STRØJER TEGL
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Tlf. 88 88 69 79  kontakt@wilt.dk  wilt.dk 

BOOK ET ARRANGEMENT UD OVER DET SÆDVANLIGE 

Oplev Wilt Action Zones kæmpe aktivitetsmekka med 
alt lige fra promillebriller og menneskelig fodbold til 
paintball og go-kart. Læs mere om alle vores mange 
aktiviteter og book en tid på wilt.dk

ÅRETS  
FIRMATUR

Lokumsræs

Escape Room

Promillebriller

HVAD DU ØNSKER SKAL DU FÅ...
BLOT DER STÅR KLINGENBERG PÅ!

W W W . K L I N G E N B E R G O S T . D K

Årets julegaveidé 2018
Glæd medarbejderne i julen og de mørke  

vintermåneder med et 3 måneders abonnement  
på vores oste-pakke med 4 oste.

OSTEPAKKE MED 4 OSTE  
LEVERET TIL DØREN

650 DKK  
3 md. 

NORMALPRIS 1047 DKK

   Tilbuddet gælder kun virksomheder og  
er abonnementspakken med 4 oste.

Kontakt kundeservice på 4033 6383 eller
cheeseweek@klingenbergost.dk for bestilling.
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WWW.ODEONODENSE.DK

23. NOVEMBER - 8. DECEMBER 2018

SØREN ØSTERGAARD

LARS ARVAD

SARA GADBORG

FOXY LADIES

Rugårdsvej 590    5210 Odense NV    Tlf: +45 65 94 13 13    reception@f6h.dk    www.f6h.dk

Jul på 
Frederik VI’s 

Hotel i Odense





Kontakt os for tilbud 
på anden dato

Fredag d. 30. november 2018 kl. 18-01

Natbus  
ind til centrum


Livemusik

Overnatning  
til nissegode 

priser




495,-
pr. person
Velkomst, Julebuffet, 
Livemusik, Natmad

FRA
695,-
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BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER RECEPTION@STELLAMARIS.DK
LUKSUS HVOR DU KAN VÆRE MED

STELLA MARIS HoTEL dE LuxE | KogTvEdvængET 3 | 5700 SvEndboRg | www.STELLAMARIS.dK 

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

MORTENS AFTEN
10. NOVEMBER KL. 18-21

BEAUJOLAIS NOUVEAU
 15. NOVEMBER KL. 18-21

JULEFROKOST
24. NOVEMBER - 15. DECEMBER

EKSKLUSIVT NYTÅR 2018
31. DECEMBER  KL. 17.30 - 02.00

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på 
en hyggelig aften i luksuriøse omgivelser med smuk 

udsigt og ærlig gastronomi.

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 13 32  ·  Mobil 29 29 96 08

mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk139,-

Luksus julebuffet

129,-

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

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

brune og franske kartofler, vildtsauce, 
ribsgelé, asier og waldorfsalat

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

Levering over hele Fyn:
Max. kr. 150,-

Gældende til 
1. februar

201999,-
Vælg 4 slags eks. brød og smør

Herefter 
kr. 10,- pr. del
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Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

STOR JULEBUFFET, SHOW SAMT MUSIK OGDANS TIL KL. 01.00 

OVERNATNING  

INKL. MORGENMAD

DOBBELTVÆRELSE 

ENKELTVÆRELSE 

VISSENBJERGSTORKROSJULEBUFFET Se den lækre menu, 
drikkevarerpriser m.m. på 

www.vissenbjergstorkro.dkJulefrokost
Hotel Vissenbjerg Storkro

Lørdag den 1. december
Lørdag den 8. december
Kl. 18.30

Vi gentager successen

Den Røde Tråd
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN 
– HVORFOR VÆLGE?

2 kopi shows samme aften – 
genhør blandt andet: Hvalen 
Hvalborg, Midt om natten, Fed 
rock, Rabalderstræde, VuffeliVov, 
Fru Sauterne, Står på en alpetop, 
Kvinde min, Sexchikane, Tarzan 
Mamma Mia, Stærk Tobak, Køb 
bananer, McArine, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og Jutlandia. 
Med andre ord: En rød tråd 
igennem dansk musikhistorie!

Fredag den 7. december
Kl. 18.30

Amin Jensen
MERE ENTERTAINER END 
STAND-UP KOMIKER

Livagtige lydeffekter, charmerende 
selvironi og præcise parodier. DET 
er Amin Jensen for fuld udblæsning 
med hans store stemme, mund-
harpen på tværs i det store gab og 
hans utrolige timing - man KAN 
ikke gøre andet, end at overgive 
sig. 

Efter showet dans til Thomas 
Johansen – alsidig, danseglad, 
festlig musik til aftenen slutter. 

Lørdag den 15. december
Kl. 18.30

Peter Nørgaard
”ONE NIGHT IN LAS VEGAS”

Entertaineren Peter Nørgaard – 
kendt fra ”Danmark har talent” - 
optræder i et energisk show med 
komik, sang, dans og bugtaleri. 
Louis Amstrong, Elvis Presley og 
Tina Turner, ja faktisk (bug-)synger 
han med dukkerne!

I løbet af sit show har Peter 
Nørgaard også en overraskelse i 
ærmet til publikum, og vi tør godt 
love, at der ikke er et øje tørt, når 
Peter Nørgaard inviterer en 
publikummer, på scenen… mere 
skal vi ikke røbe her – men det 
bliver sjovt! 

Efter showet dans til Jørgen 
Rasmussen, der med sin spille-
glæde er garant for et fyldt 
dansegulv.

Fredag den 30. november
kl. 18.30

V.I.Piger
goes ABBA
Forrygende ABBA show I
diskokuglens skær

Syng og fest med V.I. Pigerne i et
brag af et ABBA show, som giver
genlyd langt ud over scenekanten. 
Pigerne er fulde af liv, glæde og 
diskorytmer og selvfølgelig klædt i 
de karakteristiske og meget 
iøjnefaldende ABBA kostumer.

Efter showet fortsætter festen med  
DJ og dans. Giv den gas til 70’er, og 
80’er musik med et strejf af 
90’erne.

Vissenbjreg_Storkro_julefrokost_210x297.pdf   1   07-08-2018   15:59:35

Hotel Vissenbjerg Storkro_DKC065991_210x297.indd   1 07-08-2018   16:00:36



* 

søn-tor 

kr. 459

1 bowlingtime, velkomstdrink, snackkurv, stor lækker julebuffet, dessert,  
livemusik fre-lør, natmad samt drikkevarer ad libitum (øl, vin og vand fra kl. 17.00) 
Prisen gælder ved 4-6 personer pr. bane, ekskl. skoleje

BIG TIME 
JULEPARTY

fre-lør 

kr. 649
Datoer uden livemusik pris kr. 599

Julebuffet
fre-lør 

kr. 349
Datoer uden livemusik pris kr. 299

søn-tor

kr. 199

Alle priser gælder fra 
 d. 16. november i Kolding og Odense og  

fra d. 23. november i Vejle og Svendborg  
og indtil jul.

Stor lækker julebuffet, dessert  
og livemusik fre-lør.

 thegrill.dk l bowlnfun.dk 
Odense & Svendborg • Tlf. 70 11 11 55

Kolding • Tlf. 76 33 27 27 l Vejle • Tlf. 75 83 04 88  

Festkompagniet 

Spooky

Big Daddys Band 

Hits only

Spiller i Svendborg

Spiller i Kolding

Spiller i Vejle

Spiller i Odense

Se datoer med livemusik  

på bowlnfun.dk

Julefrokost med fut i ...

Alle priser gælder fra 
 d. 16. november i Kolding og Odense og  

fra d. 23. november i Vejle og Svendborg  
og indtil jul.



 thegrill.dk l bowlnfun.dk 
Odense & Svendborg • Tlf. 70 11 11 55

Kolding • Tlf. 76 33 27 27 l Vejle • Tlf. 75 83 04 88  

Festkompagniet 

Spooky

Big Daddys Band 

Hits only

Spiller i Svendborg

Spiller i Kolding

Spiller i Vejle

Spiller i Odense

Se datoer med livemusik  

på bowlnfun.dk

Julefrokost med fut i ...

Alle priser gælder fra 
 d. 16. november i Kolding og Odense og  

fra d. 23. november i Vejle og Svendborg  
og indtil jul.
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RESERVATION & INFO  
T (+45)  |  2859 — 7090 | INFO@THUDES.DK  

FREDERIKSGADE 11 DK—5700 SVENDBORG  
WWW.THUDES.DK   

FACEBOOK & INSTRAGRAM  @  RESTAURANTTHUDES 

GASTRONOMISK JULEMENU 2018  
SEKS-RETTERS  

 
ONSDAG D. 14 NOV. TIL  &  MED LØRDAG D. 22 DEC. ’18  

 
 

BOBLER & SPRØDE SNACKS 

* 

SPRØD HUMMERSALAT  
SERVERET MED VAGTELÆG 

*  
 

TORSKERYG FRA LOKALE FARVANDE  
MED JORDSKOKKER 

*  
 

THUDE´S HEMMELIGE JULERET 

* 

FRANSK ANDEBRYST LEDSAGET  
AF SKORZONERRØDDER & SAUCE CASSIS 

*  
 

JULE OST MONT D´OR  
MED SPRØDT & SØDT  

*  
 

DESSERT OMKRING  
CHOKOLADE & KIRSESBÆR 

* 

DER TIL 6 NØJE UDVALGTE VINE  — (1 GLAS PR. RET ).  

6 RETTERS JULEMENU MED VIN  
(MED BOBLER & SPRØDE SNACKS)  

DKK 1100,-  PR.  PERSON/KUVERT  
 

6 RETTERS JULEMENU UDEN VIN  
(MED BOBLER & SPRØDE SNACKS)  

DKK 600,-  PR.  PERSON/KUVERT 

***  NB  ·  SERVERES KUN TIL HELE BORDET ***



Han har hyret Stig Rossen til at 
komme den1. februar 2019. Han 
er en kunstner, der favner bredt 
og er meget populær hos voksne 
mennesker.
- Vi kan på Kauslunde Kro både 
bespise og underholde op til 500 
gæster, siger John Boisen, Vo-
res mad er baseret gode danske 
produkter. Retterne er genken-
delige, veltillavede og gedigne, 
slutter, siger John Boisen.

Julen varer længe på 
Kauslunde Kro.  
Den er festlig, folkelig og 
fornøjelig fra november 
og til 1. februar.
- Vi er en traditionel kro, der 
holder fast i traditionerne, siger 
indehaveren John Boisen. Vi er 
kroen, hvor private, små og mel-
lemstore firmaer gerne lægger 
deres julefrokoster, og hos os er 
også maden traditionel julemad.

- Vi starter i november og slut-
ter ført omkring 1. februar, siger 
John Boesen. Familier, der øn-
sker at holde en julefrokost før 
den 22.december ser vi meget. 
Der er også virksomheder, der 
gerne vil have det klaret inden 
jul, men vi kender også virksom-
heder, som er så pressede før jul, 
at man gerne venter med buf-
feten med juleretterne til mere 
rolige dage efter nytår.

Julegaven til gæsterne
John Boisen har en særlig jule-
gave til sine gæster.
- Jeg har fået Kandis til at kom-
me. De vil underholde den 14. 
december. De er meget populære 
hos alle, der holder af at danse.
John Boisen serverer i forbin-
delse med julearrangementerne 
et traditionelt julebord med sild, 
stegeretter, salater og slutter 
med risalamande.

Kauslunde Kro  v  Heimdalsvej 7  v  5500 Middelfart  v  Tlf: 64 40 36 34  v  www.kauslunde-kro.dk

J U L E K O M S A M M E N  M E D
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ROSSEN
Kauslunde Kro 
1. februar 2019

Stig Rossen fik sin debut som gange ung, og i dag mestrer han alt lige 
fra skuespil og operette til musicals. Som ganske ung spillede han 
Sigismund i Sommer i Tyrol og Grev Danilo i Den Glade Enke. 

Det er siden blevet til mange roller i danske og udenlandske teater-
opsætninger og ikke mindre end tre musicals, Chess, Copacabana  
og Les Miserables.

Der er god grund til at glæde sig til mødet efter jul med Stig Rossen 
på Kauslunde Kro den 1. februar 2019.

kandis
Kauslunde Kro 

14. december 2018

Det startede med enkebal
Kandis er et populært dansk danseband, der består af forsanger og 
guitarist Johnny Hansen, keyboardspiller Jens Erik Jensen, bassist 
Jørgen Hein Jørgensen og trommeslager Frank Thøgersen.

Kandis spillede første gang i1989 til et enkebal på Hotel Phønix i 
Thisted. Siden har de fået mere end tre millioner danseglade par ud 
på dansegulvet. Flere gange på Kauslunde Kro, hvor de atter skal 
underholde den 14. december. 



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

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

                              

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemure • Opretning

Brolægger Allan Vogn Vi kører overalt på Fyn…

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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FORRET
Sild i snapselage med syltede rødløg og sprøde kapers.

Marinerede sild i spicy karry og ingefærlage.
Hvide julesild med smag af julens varme krydderier.

Overdådig karrysalat.
Paneret fiskefilet med remoulade, urter og grillet citron.
Bagt laks med lun peberrodsfløde, ribs og sprød fennikel.

Æg med håndpillede rejer, wasabimayo og sprød grønkålsfrit.
Rustikt pålægsbræt med lækkert tilbehør.

HOVEDRET
Confiterede andelår med ginsyltede brombær.

Sukkergyldne kartofler med brunet smør.
Svinekam fra Skallebølle Slagteren med puffede svær.
Estragon/cider braiseret kalvespidsbryst maskeret med

æble/tranebærskysauce.
Fynsk julemedister med hjemmerørt sennep.

Rødkål tilsmagt med ribs og anis.
Julepostej med bacon og brune svampe.

Sprød vintersalat m. gulerødder, abrikoser, julesalat,
peanuts og honningvinaigrette.

Salat med grønkål, granatæbler, figner og ristet boghvede.

DESSERT
Under Urets egen risalamande, hertil kirsebærsauce

tilsmagt med gløggsirup.
Et udvalg af nordiske oste, hjemmelavet græskarchutney,

saltede kiks og brød.

Bestil nu på kontakt@under-uret.com eller ring på 62 21 83 08 | www.under-uret.com

JULEMENUEN

Gå ikke glip af årets
julefrokost på Under Uret.
Vi har lavet en lækker buffet

med alt du ønsker.

FREDAGOG LØRDAG
KL. 17.30-21.00
PRIS KUN 345,-

Inkl. øl og vin ad libitum i 3 timer,
pris kun 545,-

VI GLÆDEROS TIL AT SE JER!

mitsvendborg.dk 41

- Vi har en del som fortæller, at 
de er blevet anbefalet at komme 
her fra andre. Det er rart at vide, 
for det må betyde, at vi gør det 
rigtige. Jeg tror, at den høje fag-

lighed spiller en rolle. Vi er gode 
til at finde den rigtige behandling 
for den enkelte ud fra de faglige 
kompetencer vi har. Jeg kan for 
eksempel godt have en patient, 
som kommer med så mange 
spændinger i kroppen, at det vil 
være hensigtsmæssigt med en 
tur først ind til Preben Ringgaard 
Møller, som er massageterapeut 
i Balladen. Det kan også være, at 
mentaltræning, som yoga, kan 
være medvirkende til at gøre 
behandlingsforløbet bedre, og så 
har vi også det i huset, forklarer 
Fie Linnemann Midtiby som har 
specialiseret sig i gravide med 
bækkenproblemer eller arvvæv 
efter kejsersnit. Og så er hun god 
til det med småbørn, som ofte 
kan have nakke/rygsmerter efter 
fødslen. 
De to andre fysioterapeuter i 
Balladen, Mia Guldborg og Karina 
Kingo, har en specialviden når 
det handler om kæbe/bid-proble-
matikker eller folk med fysiske 
handicap, hvor fysioterapi kan 
være en rigtig god behandlings-
metode. 
- Jeg er utrolig glad for at kan 
være en del af det gode team, vi 
er, og at være med her i Balla-
den, siger Fie Linnemann Midtiby.

balladen.dk

mig meget til at kunne bruge i 
praksis, siger hun.

Bred faglig viden
Stadig flere mennesker finder vej 

til Balladen, og selvom mange er 
lokale, og med relationer på den 
ene eller anden måde til huset, så 
kommer der også mange udefra 
på anbefaling. 
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 Med 

cirkusprinsessen  

fra Fyn 

Judy Glosted  

 

Kendt for kæmpe hittet 
”Kærligheden 
Brænder” 

JULEKNAS OG FLIRT 
på 

Nyboe Kro i Freltofte 
Kom til julebal sammen med  

Fede Finn & Funny Boyz 

 
 

Lørdag d. 15. december 
18:00 til 01:00 

 
Kom og vær med til en aften hvor højt humør, en god gammeldaws julebuffet, super 

betjening og et veloplagt orkester er i højsæde. 
Hvis I kommer med julehumøret, så lover vi et julebal i verdensklasse.  

495,- pr. person  
 

Tilmelding senest d. 15. november. 
For tilmelding send mail til info@fedefinn.dk eller ring på mobil 4088 2044. 

Nyboe Kro & Selskabslokale - Freltoftevej 10 - 5792 Årslev. 
 
 



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”

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

Tilsammen har Stefan, Andreas og Christian mere end 50 års erfaring inden for detail- 
og engrostøjbranchen, hvilket for dig betyder, du er garanteret, at din beklædningen 
passer fra øverst til nederst og sidder godt, så den bliver et aktiv i din arbejdsdag.  

BEKLÆDNING TIL ALLE BRANCHER
I vores 120m2 store beklædningsafdeling 
på Odensevej 116 tilbyder vi beklædning 
til alle brancher lige fra håndværkeren til 
receptionisten til direktøren til cafeperso-
nalet og mange mange flere. 

Til at skabe synlighed omkring din 
virksomhed er erhvervsbeklædning og 
profiltøj med firmalogo til dig og dine med-
arbejdere et brugbart værktøj. 

Vi er fleksible og kan i princippet klæde 
en kvinde/mand på fra top til tå samt på-
trykke firmalogo, i vores eget trykkeri, på 
en smart og kreativ måde, mens kunden 
er i butikken. Ønskes broderi på skjorter, 
poloshirts, cardigan eller strik klarer vi 
også denne opgave.
Vores sortiment indeholder blandt andet 
arbejdstøj fra Kansas, Mascot og Snickers. 
På sikkerhedsfodtøj kan vi fremvise mo-
deller fra Jalas, HKS, Brynje og Sika. 

Yderligere er vi lagerførende i faldsikring, 
høre- og åndedrætsværn og meget mere.

Stefan Lund-Hansen kommer også gerne 
ud og besøger jeres virksomhed med 
udvalgt beklædning, således I sammen 
kan gennemgå modeller og typer, så den 
bedste løsning findes.

Lad os sammen finde en målrettet 
beklædningsløsning til din virksomhed

  PROFESSIONEL
 totalleverandør af

erhvervsbeklædning


