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- Alle vores seks Bygma-byggecen-
tre på Fyn har haft travlt under 
corona-krisen, siger Ejnar Ander-
sen, der er ny regionsdirektør for 
Bygma på Fyn. Han er 37 år og 
udlært i Bygma i Tønder. Derefter 
blev det til lederjobs i branchen, 
inden han blev regionsdirektør for 
Bygma på Fyn.

- Vi mærker, at kunderne for alvor 
begynder at tænke grønt. Vores 
kunder -  både de professionelle 
håndværkere og mange private 
- har ydet deres bidrag til energi-
besparende investeringer i deres 
boliger og virksomheder. 

Dialogen er vigtig
Ejnar Andersen peger på, at dia-
logen med kunderne er vigtig. Det 
gælder også den private kunde med 
sine spørgsmål, erfaringer og be-
hov.
- Det er byggecentrenes hoved-
opgave at betjene kunderne, dels 
med hvad Bygma har på hylderne, 
men også at kunne bidrage til en 
udveksling af erfaringer, som den 
professionelle håndværker har el-
ler søger, herunder vejledning om 
bæredygtige produkter og doku-
mentation.

Isolering og renovering
- Mange har byttet ferien i udlan-

det ud med investeringer i boli-
gen, siger Ejnar Andersen. Nogle 
har fornyet tagdækningerne og 
foretaget efterisolering i tagkon-
struktionen. Andre har fået nye 
døre, vinduer og foretaget isole-
ring. I forløbet er der også solgt 
meget værktøj og malervarer.
- Covid-19, der har ramt hele 
verden, har været dyrt for sam-
fundsøkonomien og skabt arbejds-
løshed. Det skal vi være ydmyge 
overfor, siger Ejnar Andersen. 

Byggebranchen skaber vækst
- Vi skal dog være glade for, at ikke 
alle brancher er lige ramt. Bygge-
branchen beskæftiger mange, og 

vores samarbejdspartnere og de-
res medarbejdere har bedre tider 
end forventet, da COVID-19 brød 
ud.
- Vi mærker også, at både kredit-
foreninger og banker bakker op 
om den grønne omstilling. De yder 
lån med lav rente til nybyggeri 
og vedligeholdelse. Udbetaling af 
feriepenge har ydet et bidrag til 
husholdningernes muligheder for 
at investere i energibesparelser, 
og nye tilskudsordninger er kom-
met til, som gavner miljøet og 
mindsker CO2-udledningerne. 
- Det tæller også på plussiden i 
disse vanskelige corona-tider, si-
ger Ejnar Andersen. 

Covid-19 har ført en 
bølge af grønne 
renoveringer med sig

- Vi har fået ekstra travlt under corona-krisen, siger Ejnar 
Andersen, der er regionsdirektør for Bygma på Fyn. Vores 
kunder - både professionelle og private - er godt i gang 
med grønne investeringer i boliger og erhvervsejendomme.
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Siden 1998 har virksomheden på Langeland 
JIMCO A/S fremstillet og solgt luftrensere. 

Ny test fra et dansk anerkendt akkrediteret institut viser, 
at MAC500s reducerer luftbårn virus.

- Der er en tandlæge, der for nylig havde fået nys om, 
at vores luftrenser reducerer virus i luften markant, i 
indeklimaet. Han købte seks styk! 
- Sådan siger Jimmy Larsen som ejer virksomheden 
JIMCO A/S, der b.la. producerer udstyr til luftrensning og 
desinfektion af overflader. Blandt hans produkter findes 
et produkt, der miljøvenligt kan overfladedesinficere alle 
overflader, der er i kontakt med luft. 

Lille mobil luftrenser
Men derudover har Jimmy Larsen også udviklet en 
luftrenser i ministørrelse, MAC500s, som han har 
produceret siden 1998. Den er målrettet til astmatikere 
og personer, der lider af KOL.
- Vi har lige fået den testet hos et dansk anerkendt 
akkrediteret institut. Testen dokumenterer, at luftrenseren 
reducerer virus i luften med 89% på 1 time, 99% på 2 
timer og 99,9% på 3 timer. Testen blev udført i et rum 
hvor luften ikke stod stille, så det var så tæt på den 
virkelige verden som muligt.

- Den lille luftrenser kan være i drift imens rummet bliver 
brugt af personer og kan køre 24/7. 
Ved at anvende MAC500s 24/7 skaber man et skjold af 
luftbåren O3 i samme niveau som du har ude 

i naturen, og dette angriber virus i luften, så snart der 
er en der nyser eller hoster. Den specielle UV-C lampe 
der sidder i produktet sørger samtidigt for at reducere 
mikroorganismer der passerer over den ved at genskabe 
solens stråler.

Kun fantasien sætter grænser
Jimmy Larsen har siden starten af 90erne arbejdet med 
fotolyse oxidation og var den første i verden til at anvende 
teknologien til luftrensning. Siden 90erne har JIMCO 
udviklet mange produkter, der alle benytter samme 
teknologi, men har forskellige anvendelsesområder. Før 
pandemien fokuserede JIMCO på at hjælpe fødevare-
industrien med miljøvenlig overfladedesinfektion, men 
pga. pandemien er efterspørgslen på desinfektion af 
overflader steget markant.
- Alle vores produkter virker helt uden kemi og vores 
vision er at gøre verden fri for brugen af kemi uden at gå 
på kompromis med resultatet. Og det er kun fantasien der 
sætter grænser, siger Jimmy Larsen.
Lige nu kommer efterspørgslen primært fra kunder, hvor 
det er svært at holde afstand og hvor luftskiftet i rummet 
enten er meget lavt eller ikke eksisterende. Efterspørgslen 
kommer både fra private og fra erhvervslivet og produkterne 
kan blive bruges steder som på kontoret, i daginstitutioner, 
i omklædningsrum, i butikker, på plejehjem, i ambulancer, 
i toge og busser, hos fysioterapeuten, i fitnesscenteret, på 
barer, restauranter og diskoteker.
- Vi oplever en stigende efterspørgsel på vores MAC500s 
efter at flere lande og bl.a. Statens Serum Institut påpeger, 
at COVID-19 også kan smitte ved aerosolgenererende 
procedurer, og det kan ikke udelukkes, at der kan ske 
smitte igennem luften i dårligt ventilerede rum eller hvor 
mange mennesker er tæt samlet over længere tid, siger 
Jimmy Larsen og tilføjer, at MAC500s ikke bør stå alene 
som værnemiddel, men at den er et godt supplement 
eftersom, at den kan reducere virus i luften markant og 
køre 24/7.

Luftrenserne forhandles gennem virksomheden 
AIR-TECH.dk som er JIMCO A/S danske forhandler.

der ligger analyser mm. til fri download 

PAS GODT PÅ
dit personale
Forbygger smitte, afhjælper vejrtræknings-
problemer forårsaget af allergi, astma mm.

Reducerer lugtgener, partikler bakterier 
samt virus i dit indeklima

Mindre Sygefravær
Sundt indeklima

Bedre arbejdsmiljø
Friske medarbejder
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PIND J DESIGN
ET AF DANMARKS STØRSTE - MIDT I SVENDBORG, 
OG MED MERE END 35 ÅRS ERFARING
- GULDSMEDBUTIK, WEBSHOP, GULDSMEDE- OG URMAGERVÆRKSTED - ALT I ÉT OG SAMME HUS

PIND J. DESIGN GULDSMEDIE 
Vi er en familiefortagende guldsmed med butik, værksted og 
webshop, som har mere end 35 års erfaring med håndværket. 
Vores store passion er godt håndværk og personlig service.  
På adressen, i hjertet af Svendborg, har vi fagudlærte 
guldsmede som kan lave reperationer og unika smykker.  
Vi har også egen fagudlært urmager som laver alle former for 
urreperationer, trykprøver og batteriskift. Vi har butik med de 
største smykke- og urbrands i verden. Pind J. Design er en af 
landet største guldsmedie med webshop, www.pindj.dk og  
egen produktion af håndlavet kvalitets smykker, Pind J.

.. OG ENDNU FLERE BRANDS

SKAL VI HJÆLPE JER MED ÅRETS FIRMAGAVER?
KONTAKT CHRISTINA@PINDJ.DK ELLER TLF. 62 21 12 92 - SÅ LAVER VI ET GODT TILBUD TIL JER
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• Indeklima & arbejdsmiljø
• Jern & metal industrien

• Vækst og udvikling på Fyn
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TTS

Tryggelev 42 - 5932 Humble - Banevænget 19 - 5900 Rudkøbing

Tlf.: 62 56 19 62 - tts@tts-langeland.dk - www.tts-langeland.dk
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3D laserscanning, tegningsprojektering og  
statiske beregninger 

 

  
 

 

       
   

 

RENOVERING OG OMBYGNING – JERNBANEGADE 3 
 

 Friis Rådgivning  

   

PROJEKTBESKRIVELSE 

På Jernbanegade 3 i Slagelse stod en bevaringsværdig ejendom med et 
større behov for renovering inden for de tilladte rammer ift. bevarings-
værdien. Ejendommen består af erhverv i stueetagen og der blev ifm. 
renoveringen etableret lejligheder på de øvrige etager.   

BYGKONTROL SOM UNDERRÅDGIVER OG DELT BYGGELEDELSE 

Bygkontrol blev indhentet til at foretage 3D laserscanning af den eksi-
sterende bygning, samt at foretage optegning af denne i 3D. Efterføl-
gende stod vi får komplet tegningsmateriale samt statiske beregninger 
og vægge og udvekslinger ifm. omdisponering af indvendige bærende 
vægge.   

Byggeriet var særligt komplekst grundet mange ubekendte eksiste-
rende konstruktionsopbygninger mv., som krævede mange besigtigel-
ser og registreringer således de korrekte tegninger og beregninger 
kunne udføres.  

 
BYGKONTROLS YDELSER 
3D Laserscanning 
BIM-modellering/-kodning 
Tegningsprojektering 
Statiske beregninger 
Byggeledelse 
 

 

    

 
BYGHERRE Atlantia Ejendomme 

 

 TOTALRÅDGIVER Friis Rådgivning ApS  

 UDFØRELSE 2019  

 ETAGEAREAL  566 m2  

 ENTREPRISESUM --  
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KLEJNSMEDEN
v. Ulf Stig Kristensen 
Skovhavevej 4,Tved

5700 Svendborg · Tlf. 20 42 77 76

www.klejnsmeden.dk 
klejnsmeden@stofanet.dk

◗ Vejrhaner
◗ Smedearbejde
◗ Smedejernslåger
◗ Familiegren
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Ørstedsparken fik to nye træer af børn fra Skrøbelev

Det første magnolietr tagesud af Potten . Her er det Celina Kølle og Noah Guldmann Larsen, der hjælper Jan 
Johansen fra Langeland Kommune, mens deres lærer Stine Nürnberg ser til. Foto: Gitte Kjeldal

Gitte Kjeldal
gikj@faa.dk

Flaske- og dåseindsamling gav 500 kr, penge som organisa-
tionen Plant et træ fordoblede og dermed fik Ørstedsparken to 
nye magnolietræer

SKRØBELEV: De har ikke alene
samlet flasker og dåser for
500 kr, eleverne på Skrøbelev
Skole, de er også blevet kloge-
re undervejs.

For mens flaske og dåse-
indsamlingen foregik, er de
også blevet undervist i affald
og bæredygtighed, og om
hvad CO 2 gør ved jorden.

Blandt andet derfor gik de

500 kr, som flasker og dåser
indbragte, ikke til en soda-
vandsfest, men blev investe-
ret i træer, der kan optage
CO2.

Eleverne skrev til organi-
stationen Plant et træ, som
har Kronprins Frederik som
protektor. Organisationen
blev så imponeret over bør-
nenes engagement og for-
doblede de 500 kr.

Rabat på planteskolen
Nu var der 1000 kroner, som
eleverne sammen med deres

lærere tog på ekspedition til
en planteskole med. Her
fandt de to magnolietræer, et
med mørke blomster og et
med lyse. Træerne var dog lidt
dyrere end de 1000 kr, så også
planteskolen gav eleverne
lidt med i posen i form af ra-
bat på træerne.

Efter aftale med borgme-
ster Tonni Hansen fik elever-
ne lov til at plante trærne i
Ørtedsparken forleden i nær-
heden af legepladsen. Lan-
geland Kommunes folk hjalp
til, så det foregik rigtigt.
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Så meld dig ind allerede i dag og gør en forskel
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Dansk Folkeparti Langeland

Udnyt naturens gratis energi
og spar penge med en energieffektiv

varmepumpe fra Bosch

Rustfri Industri Service ApS • Bygaden 35 • 5953 Tranekær • Tlf. 7370 7810 •www.r-i-s.dk

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

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

Følg os på

Ring på
62501335
og få et godt og
uforpligtende

tilbud!

TULLEBØLLE VVS & BLIK

VVS MESTER

SAMARBEJDER

MED EXPRESS

BANK, SPØRG

FOR NÆRMERE

INFO

RUDKØBING 
HAVNESMEDIE APS

 
Smedeopgaver indenfor:

-hydraulik
-pneumatikopgaver
-reparation af skibe

-specialopgaver
 

Alt i alm.stål, rustfrit & aluminium

Rudkøbing Havnesmedie, Havnepladsen 37, 5900 Rudkøbing, 
mail: rudkobinghavnesmedie@mail.dk, tlf. 62 51 24 99.



www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

Ny Vito.
Mercedes-Benz Vito er blevet endnu bedre!
Vito’en har fået et facelift – og med det nye motorprogram (som bla. kendes fra E-klassen) og automatgearkassen 9G-TRONIC er forbruget reduceret med op 
mod 13 % sammenlignet med forrige generation Vito. Ny Vito er forberedt til 2,5 tons træk. Adaptiv fartpilot, tyverialarm og Apple CarPlay fås som standard. 
Derudover kan du tilvælge sikkerhedsfunktioner som digitalt bakspejl med integreret bakkamera, safety pakke med blinkvinkelassistent, vejbaneassistent og 
windows- og sideairbags for fører og passager.

Mercedes-Benz  Vito 114 cdi A2 RWD med automatgear. Forbrug ved blandet kørsel 13,9 km/l*, CO2-emission fra 188 g/km. Ejerafgift 2.770 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.875 kr./md. over 48 mdr., km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er 
inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *NEDC2 værdi. 

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 cdi A2 RWD Aut.
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Pris pr. måned fra:

 1.875 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

Til hurtig levering.
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NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

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

NYT SYN SVENDBORG:  
MODERNISERET BUTIK OG NY OPTIKER

NYT SYN Wichmann 
Optik i Svendborg har netop gennemgået en omfattende 
renovering og modernisering, så den nu fremstår flot i 
lyse farver.

Optiker Tommy Simonsen overtog butikken for fire år siden, og nu syn-
tes han, at det var på tide at bringe butikkens udseende lige så meget 
up-to-date som de meget avancerede apparater, han råder over, allerede 
teknologisk har bragt butikken helt op til det ypperste i branchen.

- Indretningen af butikken er i det store og hele uændret, men hele bu-
tikken med de lyse farver giver os og vores kunder en ny og bedre ople-
velse, siger Tommy Simonsen, der også i den moderniserede butik kan 
præsentere nye mærker inden for brillestel, og flere vil komme til hen 
ad vejen.

Stor kollektion af LINDBERG
Blandt de nye mærker er en meget stor kollektion af det danske topmær-
ke LINDBERG. LINDBERG briller er fremstillet af eksklusive materia-
ler fra ansvarlige kilder som f.eks. titanium, guld, platin, diamanter og 
acetat, der er udvalgt på grund af deres tidløse elegance, exceptionelle 
styrke og karakteristiske udtryk.

- Med ikke færre end 150 forskellige modeller har vi fået Sydfyns stør-
ste udvalg af LINDBERG briller, så vi altid kan finde den helt rigtige 
model til hver enkelt kunde. LINDBERG har vundet mange priser og er 
dansk kvalitet, når det er bedst. Vi forhandler selvfølgelig også mange 
andre mærker, også andre danske mærker, alle af høj kvalitet, siger 
Tommy Simonsen.

Ny optiker ansat 
Tommy Simonsen har ansat en ny optiker, Lars Hansen, der også er lin-
seekspert.

Lars Hansen er 34 år og uddannet optiker hos Synoptik i Odense, hvor 
Tommy Simonsen dengang var chef og faktisk ansatte Lars Hansen som 
elev i 2006. Så de har kendt hinanden i mange år. Han er født i Ribe, 
men har boet i Odense, siden han blev elev her. 

- Jeg var hurtig til at slå til, da Tommy tilbød mig en stilling, hvor jeg 
i høj grad kan benytte min ekspertise inden for linser, fortæller Lars 
Hansen. Det gælder alle former for linser, også natlinser, som efterhån-
den har været fremme i en del år, også her i butikken.

Natlinser
- Natlinser er specielle på den måde, at man tager dem på om aftenen, 
når man går i seng, og så former linserne hornhinden, mens man sover. 
Næste morgen tager man linserne af og så kan man se normalt hele da-
gen uden brug af linser.
- Der er ingen aldersgrænse for brug af natlinser, men det er mest børn 
og yngre mennesker, der kan have fordel af at bruge dem. Vi taler om 
folk, der er nærsynede, og natlinserne har også den fordel, at de virker 
forebyggende, så graden af nærsynethed kan begrænses eller endda re-
duceres.

- Det rigtig gode ved Wichmann Optik er, at vi kan klare alle opgaver, 
undtagen operationer. Men ellers har vi ekspertisen på alle områder. 
Jeg glæder mig til at møde vores kunder og synes, at Svendborg er en 
dejlig by med masser af sjæl og charme, siger Lars Hansen.
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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

• 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

• Reparation og servicering af el og hybrid biler

3-ÅRS GARANTI 
PÅ RESERVEDELE OG DÆK

Nu med 
onlinebooking

SOLO Fitness nye træningscenter 
i Rudkøbing har nok Danmarks 
bedste beliggenhed.
Allerede når du parkerer din bil, 
ved siden af centeret, bliver du 
mødt af den mest fantastiske 
udsigt. Du kan både se, hører og 
dufte havet.
 
SOLO Fitness holder til på 
1. sal. men det er ingen hin-
dring, da vi både har trapper 
og elevator, som kan benyttes. 
Herfra kan du se havet og bå-
dene som lystigt sejler forbi.  
Fra balkonen kan du efter endt 
træning, sætte dig og nyde udsig-
ten.

En stor tak til 
Langeland og 
Rudkøbing
Tak for den 
fantastiske 
modtagelse 
I har givet os.

Johs. Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg / Havnepladsen 5, 
5900 Rudkøbing  ·  Tlf. 62 20 20 27 - info@solofitness.dk

Bennefit Fysioterapi holder til 
i stueetagen. Dem har vi et tæt 
samarbejde med, hvilket er posi-
tivt for både medlemmer og pa-
tienter.

Havnegade 5 er et enestående hus 
med Fysioterapi og de nyeste træ-
ningsfaciliteter, spændende hold 
bl.a. Dansehold, Yoga, Pilates, 
Mave/Baller/Lår, Stram op.
Der har været en fantastisk til-
gang af medlemmer og derfor kan 
vi stolt fortælle, at vi lige nu tilby-
der 17 hold om ugen.

At melde sig ind i et fitnesscenter 
er for mange en stor beslutning. 

Det er derfor vigtigt for os, at du 
føler dig tryg og tilpas, så vi kan 
give dig de bedste træningsvilkår 
og hjælpe dig i gang med din nye 
livsstil.
Hos os er du i centrum, og vi vil 
gøre alt for at du bliver glad for at 
være her.

Du vil sikkert opdage, at vi er me-
get mere end et traditionelt fitnes-
scenter. Vi lægger stor vægt på at 
yde førsteklasses service og på at 
kommunikere med vore medlem-
mer i øjenhøjde og at få lagt et per-
sonligt program er selvfølgelig en 
del af servicen.  
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PIND J DESIGN
ET AF DANMARKS STØRSTE - MIDT I SVENDBORG, 
OG MED MERE END 35 ÅRS ERFARING
- GULDSMEDBUTIK, WEBSHOP, GULDSMEDE- OG URMAGERVÆRKSTED - ALT I ÉT OG SAMME HUS

PIND J. DESIGN GULDSMEDIE 
Vi er en familiefortagende guldsmed med butik, værksted og 
webshop, som har mere end 35 års erfaring med håndværket. 
Vores store passion er godt håndværk og personlig service.  
På adressen, i hjertet af Svendborg, har vi fagudlærte 
guldsmede som kan lave reperationer og unika smykker.  
Vi har også egen fagudlært urmager som laver alle former for 
urreperationer, trykprøver og batteriskift. Vi har butik med de 
største smykke- og urbrands i verden. Pind J. Design er en af 
landet største guldsmedie med webshop, www.pindj.dk og  
egen produktion af håndlavet kvalitets smykker, Pind J.

.. OG ENDNU FLERE BRANDS

SKAL VI HJÆLPE JER MED ÅRETS FIRMAGAVER?
KONTAKT CHRISTINA@PINDJ.DK ELLER TLF. 62 21 12 92 - SÅ LAVER VI ET GODT TILBUD TIL JER
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At springe ud som selvstændig i 
en alder af 24 år afskrækker uden 
tvivl de fleste. Men ikke tømreren 
Tobias Nellemann fra Svendborg. 
Han har nu i næsten tre måneder 
drevet firmaet Nellemann Byg 
ApS. 
Og det med stor succes. 
Faktisk så stor succes, at han har 
fyldt sin ordrebog op til somme-
ren 2021.
--Ja, jeg glæder mig over at være 

kommet så fint fra start. Jeg reg-
ner med snart at skulle hyre flere 
folk ind, ligesom jeg regner med 
at ansætte en svend og investere 
i en ny firmabil, siger Tobias Nel-
lemann, der i øjeblikket er ved at 
ombygge en kirke til lejligheder i 
Odense Centrum. 
En af årsagerne til han har klaret 
sig så fint er også, at han har et 
godt samarbejde med andre lokale 
håndværkere.

--Ja, jeg tilbyder jo totalentrepri-
ser. Jeg tager mig selv af det me-
ste af tømrerdelen, mens jeg til de 
øvrige opgaver har et net af hånd-
værkere som samarbejdspartnere, 
der kan træde til, når mine evner 
ikke selv rækker. Det er et samar-
bejde, jeg er utroligt glad for, slår 
den unge iværksætter fast.  

UNG TØMRER MED 
VIND I SEJLENE
Den 24-årige tømrer Tobias Nellemann har 
måttet hyre ekstra folk til stort job i Odense 
og har opgaver helt frem til sommeren 2021.

Fåborgvej 34  ·  5700 Svendborg
Telefon: 31905828  ·  kontakt@nellemann-byg.dkNellemann Byg ApS

er
m...

NY STOR

SORTERINGS- OG

LAGERHAL PÅ 450 M 2

LANGELANDS
GODSTRANSPORT
LARS STJERNEGAARD . HAVNEGADE 13
5900 RUDKØBING . TLF. 62 51 11 35
STJERNEGAARD@OUTLOOK.COM

Bilpakker Fragtlager Hurtig levering Stykgods Parti-Pallegods Hellæs

Vi lever af Deres laster

- og har også lagerplads til dem...

autocentrum
ruDkøbing

- d�� �� �� ��d L����l��d� ��d��� p�����!

Spodsbjergvej 149 B

AUTOCENTRUM
RUDKØBING – TLF .62511828

Lotte Leander Jesper

Dit service team:

Bruno Andreasen
Speciale i badeværelser

Biltlf. 20 77 72 48
40 års erfaring

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, ventilatorer, pumper, gear og elværktøj.

Nye

mitlangeland.dk 23
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Industrivej 7 
5792 Årslev

Telefon: 25 31 01 55
E-mail: shc@hallerentreprise.dk

www.hallerentreprise.dk 

Ny entrepriseleder

Haller Entreprise har netop ansat 
en ny entrepriseleder med meget 
stor viden og erfaring inden for 
virksomhedens kerneområde, der 
er betonelementmontage af bolig-, 
industri- og erhvervsbyggerier i 
hele Danmark. Søren Haller benyt-
tede sig af muligheden for at hyre 
den tidligere direktør for Jysk  
Råhusmontage i Vorbasse, Henrik  
Clemmensen, da firmaet tidligere i 
år gik konkurs. 

Styrket netværk
- Henrik Clemmensens profil og 
personlighed passer godt ind i Hal-
ler Entreprise, og dertil kommer et 
solidt netværk, der er anderledes 
end vores. Det gør, at vi kan få ud-
videt og styrket firmaets netværk 
over hele landet, siger Søren Haller, 
der sammen med sin hustru Anja  

Haastrup driver det landsdækken-
de firma fra Årslev på Midtfyn.
- Jeg glæder mig til at komme i gang 
og har store forventninger til arbej-
det, som bliver spændende og byder 
på nye udfordringer siger Henrik 
Clemmensen, der som entreprise-
leder skal arbejde både på kontoret 
og på byggepladserne for at holde 
øje med, at alt kører, som det skal. 
Privat bor han i Assens og har en 
datter på 11 år.

Mange projekter
Haller Entreprise har haft mange 
større projekter i år trods Covid-19. 
Søren Haller foretrækker store pro-
jekter suppleret med nogle mindre 
til at fylde ledig kapaciteten ud 
med. Dette giver variation og flek-
sibilitet i opgaveløsningen.
Blandt nogle af årets projekter, der 

nu er færdige eller næsten færdige, 
kan nævnes et rundt P-hus ved  
Royal Arena i København, ung-
domsboliger i Ørestaden, nyt frost-
lager til Ebrofrost i Ørbæk, levering 
og montering af betonelementer til 
OnRobots nye hal i Odense samt et 
kombineret bolig- og butiksbyggeri 
på Lerchesvej i Svendborg. 

- Desværre har vi ikke fået så mange 
nye projekter til hen over vinteren, 
siger Søren Haller. Bygherrer har 
udsat en del ellers planlagte projek-
ter, og jeg forventer, også generelt 
for hele elementbranchen, nogle 
lidt stille vintermåneder, inden det 
forhåbentlig går fremad igen til for-
året, siger Søren Haller.
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Mange fik mere tid hjemme og 
fandt strikkepindene frem og 
fandt vej til butikken CKC Strik 
på St. Byhavevej i Svendborg, som 
Charlotte K. Caspersen har drevet 
i 20 år.

- Jeg har længe haft mange kun-
der, som nu fik mere tid til strik-

Corona-krisen gav tid og 
interesse for håndarbejde

- Da Danmark lukkede ned på 
grund af corona-krisen, nærmest 
eksploderede interessen for 
håndarbejde, siger Charlotte K. 
Caspersen. 

CKC Strik 
St. Byhavevej 43 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6222 2999 
Mail: charlotte@ckcstrik.dk – www.cksstrik.dk

ketøjet, og de har fået venner og 
bekendte til at interessere sig for 
håndarbejde; det mærkede vi hur-
tigt i butikken, fortæller Charlot-
te K. Caspersen.

Nye ansigter i strikkecafeen
- Vi så også mange nye ansigter 
i vores strikkecafé, hvor vi hver 

måned to lørdage fra kl. 14.00 til 
kl. 17.00 hygger os med strikketø-
jet. Det var specielt de helt unge, 
der fik øjnene op for håndarbejde 
under Covid 19 og damer, der ikke 
har strikket i 20 år, fik en chance 
for at få genopfrisket den gamle 
lærdom.
CKC Strik har god plads i huset, 
som er en tidligere købmandsfor-
retning. 

- Af hensyn til skiftende retnings-
linjer for Covid 19, må vi bede om 

tilmelding til vores strikkecafé, 
hvor vi får kaffe/te, sodavand, 
kage og frugt. Prisen for at del-
tage er 45 kroner.

Charlotte K. Caspersen er ud-
dannet i musikbranchen og har 
undervist i musik. Ved siden af 
musikken har hun haft stor glæ-
de ved håndarbejde. Et par år var 
hun ansat på deltid i Lizzi Kaas 
Eftf. i Møllergade, hvorefter hun 
i 2000 åbnede butikken på St. By-
havevej.  

Limited Edition
PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord

1. oktober - 31. december 2020
Design by Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 7.495
Særpris på ekstra opalglas skærmsæt*

Køb inden 1. november 2020 og få ét ekstra skærmsæt. Vejl. udsalgspris kr. 4.100, særpris kr. 2.000.

Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nudesignerlamper · hvidevarer · reperationer

Lundsager 1 · 5750 Ringe - kun 14 minutter fra Odense/Svendborg

 Limited Edition
PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord

1. oktober - 31. december 2020
 Design by Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 7.495

Når Clean Up Service A/S rykker 
ud til en opgave, så er de ikke kun 
kundens leverandør, - men også 
samarbejdspartner. Det betyder, 
at de skræddersyr rengøringen ef-
ter kundens behov og med det helt 
rette match i deres personale. Det 
velrenommerede rengøringsfir-
ma, der har været drevet af Lars 
Jørgensen siden 1999, udfører lo-
kal erhvervsrengøring efter kun-
dens behov, grundigt, flexibelt og 
personligt.

Clean Up Service har et godt og 
velfungerende personale, og har i 
dag i alt 29 beskæftigede medar-
bejdere.

I samarbejde med konsulentgrup-
pen Implement har Clean Up Ser-
vice netop fået foretaget en ano-
nym interviewmarkedsanalyse af 
kundernes tilfredshed. Af de svar 

analysefirmaet foretog, blev der 
blandt andet sagt ud fra spørgs-
målet – Når jeg siger Clean Up, 
hvad tænker du så?

”Clean Up leverer præcis den ydel-
se, som man har brug for. De gør 
rigtig ”husmor rent” – Finder alt 
det, som man ikke selv gør”

”Jeg har fået Clean Up anbefalet, 
og jeg er virkelig glad for, at vi har 
valgt at bruge dem”

”Det betyder meget, at Lars er 
der. Han er god til at finde de rette 
folk, og så fungerer det virkelig 
godt, når han kommer forbi til 
opsyn”

”Jeg synes vi har et fantastisk 
forhold til Clean Up. Vi er meget 
tilfredse. Man forventer tre ting - 
fleksibilitet, stabilitet og kvalitet, 

og det leverer de på alle parame-
tre”
”Clean Up er gode. Standarden er 
god og stabiliteten er fuldstændig 
i top. Lars imødekommenhed gør, 
at det er et rigtig godt firma at 
samarbejde med”

- Vi kan kun være tilfredse med 
resultatet af markedsanalysen, 
fortæller Lars Jørgensen. Den 
underbygger, at vi lever op til de 
værdier vi har her i firmaet, når 
vi skal udføre opgaver for kunder-
ne og sørge for, at de får dækket 
deres behov til fulde. I øjeblikket 
har vi naturligvis stor fokus på 
smittebekæmpende rengøring, så 
corona-virus ikke spredes. 

Clean Up Service går ind for mil-
jøet, og har indført flere og flere 
svanemærkede produkter til den 
daglige rengøring. 

Firmaet er også ved at udskifte i 
bilparken, og har som de første i 
Svendborg fået en Plug – In Hy-
brid Ford Transit, som nu er kø-
rende på vejene.

- Vi kan godt lide at være ”First 
Movere”, både med bil og rengø-
ringsprodukter. I fremtiden vil 
der også ske en udskiftning af 
flydende midler til tabs – ganske 
som ved opvaskemaskiner. Det er 
selvfølgelig en udvikling, som vi 
holder øje med.

Clean Up Service, der i 2023 kan 
fejre 50-års jubilæum, er på for-
kant med hensyn til innovation. 
Her er de med i en netværksgrup-
pe for at fremme bæredygtigheden 
og hvor de i gruppen også udveks-
ler ideer til fremme af målet. 

Kundetilfredsheden helt i top
Rengøringsfirmaet 
Clean Up Service i Tved 
har fået lavet en anonym 
analyse af kundernes 
tilfredshed med firmaet

Tvedvej 199, 5700 Svendborg, Tlf. 62 21 68 42 / 40 51 54 05
post@clean-up.dk / www.clean-up.dk 
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post@clean-up.dk / www.clean-up.dk 
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Tusindvis af danske boligejere 
overvejer i øjeblikket om tiden 
er kommet til at skifte olie- eller 
gasfyret ud med en varmepumpe. 
Ønsket om at spare op til 70 pro-
cent på varmeregningen er ikke 
blevet mindre, efter der nu er ble-
vet mulighed for at fået stort øko-
nomisk tilskud til udskiftningen 
samtidig med, at mange har fået 
udbetalt ekstra feriepenge. Og et 
af de steder, hvor man er klar til 
at modtage den forventede øgede 
efterspørgsel er hos HYBEL VVS 
Teknik ApS i Svendborg.  
-Vi tilbyder en totalløsning, hvor 

vi hjælper kunden i mål fra start 
til slut, fortæller indehaver Claus 
Hybel og uddyber:

--Det vil sige, at vi fra start råd-
giver kunden om, hvilken var-
mepumpe, der er den rigtige for 
vedkommende. Vi hjælper også 
gerne kunden med at søge det 
økonomiske tilskud, ligesom vi 
efterfølgende hjælper med de æn-
dringer, der skal foretages i BBR. 
Og så står vi naturligvis for både 
afmontering af det gamle anlæg 
og montering af den nye varme-
pumpe.

 Indehaveren understreger, at 
HYBEL VVS Teknik ApS kun in-
stallerer anerkendte og godkendte 
varmepumper.

--Ja, vi arbejder med mærkerne 
Panasonic og Vølund Varmetek-
nik, som for begges vedkommende 
er udviklet til at passe til forskel-
lige behov i alle typer af hjem. Det 
er mærker af høj kvalitet, siger 
Claus Hybel. 

NY VARMEPUMPE 
I TOTALLØSNING
Vil man spare penge på sin varmeregning og investere 
i en varmepumpe, så tilbyder HYBEL VVS Teknik ApS i 
Svendborg en løsning, hvor der er tænkt på alt.

Nordre Ringvej 121  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62210156
www.hybel-vvs.dk  ·  post@hybel-vvs.dk

Hybel VVS Teknik ApS

4 VIGTIGE PUNKTER
FOR BOLIGEJERE:

1 Det bliver meget billigere at få var-
me fra varmepumper. Afgiften til 
elvarme til varmepumpe nedsættes 
nemlig fra ca. 16 øre pr. kWh til un-
der 1 øre pr. kWh. 

2  Der er afsat penge til tilskud til at 
få afskaffet olie- og gasfyr. Ansøg-
ning om tilskud til varmepumper er 
åbnet den 15. oktober i år.

3  Boliger med naturgas bliver løst fra 
deres binding til naturgasnettet. På 
denne måde bliver de fritstillet og 
kan nemmere skifte over til en grøn-
nere opvarmningsløsning.
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5700 Summer blev 
denne sommers 
succeshistorie
I ni dage udfoldede 5700 Summer sig i 
Svendborg. Det var ni dage med alt godt 
fra det kulinariske kulturhav, som 
udspillede sig overalt i byen. Den 
nystartede festival var en kæmpe succes 
i Sydfyns kulturelskende havneby, men 
hvordan ser det ud til næste år, når 
musik- og kulturfestivaler igen fylder 
sommerens program ud?

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Denne sensom-
mer har der været ekstra fo-
kus på Svendborg. Byen dan-
nede fra fredag den 31. juli til
og med lørdag den 8. august
ramme for den nystartede
festival, 5700 Summer.

Folkene bag festivalen, For-
eningen Små Armbevægel-
ser, ville forvandle byen til én
stor summende festivalplads.
Byens foreninger, forretnin-
ger og borgere var med på
idéen og lynhurtigt var det ik-
ke kun musikken, som var i
højsædet, men andre kultur-
tiltag fik også plads til at bol-
tre sig.

Muligheder frem for 
begrænsninger
Udeblivelsen af sommerens
mange festivaler og kulturar-
rangementer fik en gruppe
svendborgensere til at se mu-
ligheder frem for begræns-
ninger, og der var ikke langt
fra tanke til handling. Plan-
lægningen af 5700 Summer
gik i gang den 20. maj og løb
som bekendt af stablen fra
den 31. juli. 72 dage, mere
skulle der ikke til, før det he-
le var timet og tilrettelagt.

Spørger man Jasper Gram-
kow Mortensen, arrangør og
talsmand for 5700 Summer,
så lægger der noget ganske
særligt til grund for det.

- Da vi fortalte om vores
tanke om at gøre Svendborg
til en festivalplads, så gik
Svendborg by selv ind i det.
Så det var Små Armbevægel-
ser, der satte gang i noget,
men alle hoppede med om-

Mød Claus Beck Larsen, vores
nye totalrådgiver. Claus har
20 års erfaring i bankverdenen
og står klar til at hjælpe vores
mange nye kunder.

Ring og få en snak med Claus
og book et møde.

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1

Ring på 63 10 15 54

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet

Fyns bedste
RØGET SPÆK

Pr. kg. ..................75,-
PÅLÆGSPAKKE
Flere slags

Fra ....60,-
MORTENS AND
m/hvide og brunede kartofler, rødkål og brun sovs.

Bestil senest den 5. november.

¼ and pr. pers. ..125,-

Frisk hakket
OKSEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................70,-
FLÆSKEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................64,-

Sylte-tid

LILLE kr.30,-
STOR kr.52,-

STENSTRUP SVENDBORG

SE ALLE VORES TILBUD PÅ FACEBOOK!

HANDL LOKALT
I SVENDBORG HANDL LOKALT

I SVENDBORG OG OMEGN

-  et  lettere l iv
Klosterplads 10, Svendborg, Tlf. 62 20 10 81, www.bailine.dk

Linda, bailine terapeut
og indehaver

Følg med på
facebook

GRATIS 
prøve-

behandling
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Siden 1998 har virksomheden på Langeland 
JIMCO A/S fremstillet og solgt luftrensere. 

Ny test fra et dansk anerkendt akkrediteret institut viser, 
at MAC500s reducerer luftbårn virus.

- Der er en tandlæge, der for nylig havde fået nys om, 
at vores luftrenser reducerer virus i luften markant, i 
indeklimaet. Han købte seks styk! 
- Sådan siger Jimmy Larsen som ejer virksomheden 
JIMCO A/S, der b.la. producerer udstyr til luftrensning og 
desinfektion af overflader. Blandt hans produkter findes 
et produkt, der miljøvenligt kan overfladedesinficere alle 
overflader, der er i kontakt med luft. 

Lille mobil luftrenser
Men derudover har Jimmy Larsen også udviklet en 
luftrenser i ministørrelse, MAC500s, som han har 
produceret siden 1998. Den er målrettet til astmatikere 
og personer, der lider af KOL.
- Vi har lige fået den testet hos et dansk anerkendt 
akkrediteret institut. Testen dokumenterer, at luftrenseren 
reducerer virus i luften med 89% på 1 time, 99% på 2 
timer og 99,9% på 3 timer. Testen blev udført i et rum 
hvor luften ikke stod stille, så det var så tæt på den 
virkelige verden som muligt.

- Den lille luftrenser kan være i drift imens rummet bliver 
brugt af personer og kan køre 24/7. 
Ved at anvende MAC500s 24/7 skaber man et skjold af 
luftbåren O3 i samme niveau som du har ude 

i naturen, og dette angriber virus i luften, så snart der 
er en der nyser eller hoster. Den specielle UV-C lampe 
der sidder i produktet sørger samtidigt for at reducere 
mikroorganismer der passerer over den ved at genskabe 
solens stråler.

Kun fantasien sætter grænser
Jimmy Larsen har siden starten af 90erne arbejdet med 
fotolyse oxidation og var den første i verden til at anvende 
teknologien til luftrensning. Siden 90erne har JIMCO 
udviklet mange produkter, der alle benytter samme 
teknologi, men har forskellige anvendelsesområder. Før 
pandemien fokuserede JIMCO på at hjælpe fødevare-
industrien med miljøvenlig overfladedesinfektion, men 
pga. pandemien er efterspørgslen på desinfektion af 
overflader steget markant.
- Alle vores produkter virker helt uden kemi og vores 
vision er at gøre verden fri for brugen af kemi uden at gå 
på kompromis med resultatet. Og det er kun fantasien der 
sætter grænser, siger Jimmy Larsen.
Lige nu kommer efterspørgslen primært fra kunder, hvor 
det er svært at holde afstand og hvor luftskiftet i rummet 
enten er meget lavt eller ikke eksisterende. Efterspørgslen 
kommer både fra private og fra erhvervslivet og produkterne 
kan blive bruges steder som på kontoret, i daginstitutioner, 
i omklædningsrum, i butikker, på plejehjem, i ambulancer, 
i toge og busser, hos fysioterapeuten, i fitnesscenteret, på 
barer, restauranter og diskoteker.
- Vi oplever en stigende efterspørgsel på vores MAC500s 
efter at flere lande og bl.a. Statens Serum Institut påpeger, 
at COVID-19 også kan smitte ved aerosolgenererende 
procedurer, og det kan ikke udelukkes, at der kan ske 
smitte igennem luften i dårligt ventilerede rum eller hvor 
mange mennesker er tæt samlet over længere tid, siger 
Jimmy Larsen og tilføjer, at MAC500s ikke bør stå alene 
som værnemiddel, men at den er et godt supplement 
eftersom, at den kan reducere virus i luften markant og 
køre 24/7.

Luftrenserne forhandles gennem virksomheden 
AIR-TECH.dk som er JIMCO A/S danske forhandler.

der ligger analyser mm. til fri download 

PAS GODT PÅ
dit personale
Forbygger smitte, afhjælper vejrtræknings-
problemer forårsaget af allergi, astma mm.

Reducerer lugtgener, partikler bakterier 
samt virus i dit indeklima

Mindre Sygefravær
Sundt indeklima

Bedre arbejdsmiljø
Friske medarbejder

Pris: 3.600.- kr + moms
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”Ja, og så glæder vi os over en ny 
trend blandt de unge, der skal 
vælge uddannelse. Det er nemlig 
blevet in igen at være håndvær-
ker, hvilket betyder at vi langt 
oftere end tidligere får ansøgnin-
ger om mulige lærepladser. Der er 
stor aktivitet indenfor byggefa-
gene som giver gode muligheder 
for lærepladser. Det er en glæde-
lig udvikling som betyder, at vi 
kan opretholde traditionen ved 
løbende at kunne tilføre fagene 
nye svende, der er udlært i TTS”, 
fastslår Leif Christiansen.

TTS har gang i adskillige 
projekter samtidig med at 
flere og flere unge ønsker 
lærepladser i firmaet. 2020 
har budt på stor travlhed 
i firmaet, der spænder fra 
jord-, beton- og kloakar-
bejde til murer-, tømrer- og 
snedker-arbejde.

Medarbejdere og ledelse i TTS 
kan glæde sig over en periode 
med masser af projekter og reno-
veringer. Blandt andet renoverer 
Boligselskabet Langeland en stor 
del af deres bygningsmasse for ti-
den, hvor TTS er godt involveret.
”Ja, vi har masser at lave og er 
i øjeblikket i alt ca. 40 ansatte. 
Indtoget af Corona- virussen har 
medført at mange har fået øjnene 
op for andre værdier uden for by-
erne bla. Langelands dejlige na-
tur. Dette har betydet at mange 
husejere benytter deres sommer-
huse mere selv og ønsket om reno-

veringer er dermed blevet større” 
fortæller TTSs ejer, Leif Chri-
stiansen. I såvel helårshuse som 
fritidshuse kommer energiopti-
mering ind i billedet . Ved feks. 
efterisolering, udskiftning af 
vinduer eller døre opnås en økono-
misk besparelse på udgifterne til 
opvarmningen, og herudover kan 
der opnås håndværkerfradrag på 
arbejdslønnen.
Han oplyser endvidere at hans 
firma har været involveret i flere 
naturprojekter for Fugleværns-
fonden. Senest med et fugletårn i 
Ravnstrup ved Næstved.

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

TTS i fortsæt-
tende travlhed...

Struwestræde 3, Thurø, 
5700 Svendborg,
Tlf.: 62 20 50 43
 

Brogade 29 
5700 Svendborg
Tlf.: 20 85 33 47 

www.thuroebageri.dk       Vi glæder os til at se dig        mail@thuroebageri.dk
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Afdeling Århus 
Rokhøj 3

8520 Lystrup
T: 42 90 10 47

asl@bygkontrol.dk

Afdeling København 
Agenavej 31
2670 Greve

T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk

Afdeling Svendborg 
Abildvej 1, 1th

5700 Svendborg
T: 42 90 10 40

info@bygkontrol.dk

Tlf: +45 42 90 10 40   –   info@bygkontrol.dk   –   Abildvej 1, 1.th., 5700 Svendborg   –  www. bygkontrol.dk 
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3D laserscanning, tegningsprojektering og  
statiske beregninger 

 

  
 

 

       
   

 

RENOVERING OG OMBYGNING – JERNBANEGADE 3 
 

 Friis Rådgivning  

   

PROJEKTBESKRIVELSE 

På Jernbanegade 3 i Slagelse stod en bevaringsværdig ejendom med et 
større behov for renovering inden for de tilladte rammer ift. bevarings-
værdien. Ejendommen består af erhverv i stueetagen og der blev ifm. 
renoveringen etableret lejligheder på de øvrige etager.   

BYGKONTROL SOM UNDERRÅDGIVER OG DELT BYGGELEDELSE 

Bygkontrol blev indhentet til at foretage 3D laserscanning af den eksi-
sterende bygning, samt at foretage optegning af denne i 3D. Efterføl-
gende stod vi får komplet tegningsmateriale samt statiske beregninger 
og vægge og udvekslinger ifm. omdisponering af indvendige bærende 
vægge.   

Byggeriet var særligt komplekst grundet mange ubekendte eksiste-
rende konstruktionsopbygninger mv., som krævede mange besigtigel-
ser og registreringer således de korrekte tegninger og beregninger 
kunne udføres.  

 
BYGKONTROLS YDELSER 
3D Laserscanning 
BIM-modellering/-kodning 
Tegningsprojektering 
Statiske beregninger 
Byggeledelse 
 

 

    

 
BYGHERRE Atlantia Ejendomme 

 

 TOTALRÅDGIVER Friis Rådgivning ApS  

 UDFØRELSE 2019  

 ETAGEAREAL  566 m2  

 ENTREPRISESUM --  
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3D laserscanning, tegnings-
projektering og statiske beregninger

RENOVERING OG OMBYGNING – JERNBANEGADE 3 

Totalrådgivning inkl. brandprojektering 
og statisk dokumentation. 

OM- OG TILBYGNING –  VESTERMARKSKOLEN 
AFD. FÅBORGVEJ –  Svendborg Kommune

Bygværksprojektering 
af nybygget etageejendom

MÅGEVEJ 16, 5000 ODENCE C 

Projektering og statiske 
beregninger af træelementer  

samt forbindelsesmidler
NYT BIBLIOTEK OG KULTURHUS – VIBY

Roskilde Kommune
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Totalrådgivning 

 

  
 

 

       
   

 

OM- OG TILBYGNING – VESTERMARKSKOLEN AFD. FÅBORGVEJ 
 

 Svendborg Kommune  

   

 PROJEKTBESKRIVELSE 

På Vestermarkskolen afd. Fåborgvej i Vester Skerninge til- og ombygges 
en stor del af den eksisterende skole. Ombygningen består af renovering 
af eksisterende lokaler, delvis ny ruminddeling, nyt skolekøkken samt 
nyt ventilationsanlæg i alle primært berørte rum.  

BYGKONTROL SOM TOTALRÅDGIVER 

Bygkontrol blev indbudt som én af i alt tre indbudte rådgivere til at give 
tilbud på totalrådgivning for Svendborg Kommune.  

Bygkontrol har som totalrådgiver varetaget alle projekteringsopgaver 
internt. Brand- og konstruktionsdokumentation er ligeledes udført in-
ternt, mens kontrollen er udført af eksterne samarbejdspartnere som 
certificerede rådgivere.  

Byggeriet pågår og udføres i en række deletaper således skolen kan fun-
gere med mindst mulige gener. Skolen består både af skole, SFO og bør-
nehave afdeling, hvorfor der i byggeriet er taget højde for flere anven-
delseskategorier.  

 
BYGKONTROLS YDELSER 
Tegningsprojektering 
Myndighedsprojekt 
Hovedprojekt 
Udbudsmateriale 
Byggeledelse 
BIM-modellering/-kodning 
As-built dokumentation (3D BIM) 
D&V-model i DaluxFM 

 

    

  
BYGHERRE Svendborg Kommune 

 

  TOTALRÅDGIVER Bygkontrol ApS  

 UDFØRELSE 2020/2021  

 ETAGEAREAL, eks.  ca. 5817 m2  

 ETAGEAREAL, tilb.  ca. 200 m2  

 ENTREPRISESUM 12,5 mio.  
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Har du brug for rådgivning fra erfarne byggefolk, kon-
struktører og ingeniører? Vi er specialiseret indenfor 
bygherrerådgivning, byggeledelse, tegningsarbejde, 
myndighedsbehandling, statik og brand – og alt det 

digitale: 3D-modeller, BIM, as-built, 3D-scanning, 
droneinspektion, mm. Som rådgiver binder vi hele din 
byggesag sammen, så både resultatet og processen 
bliver god for alle parter.

Besøg os på www.bygkontrol.dk
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Strynø slået i 
opløbet om 
"Årets Ø"
Trods vedholdenhed til øens skole og 
børneliv, så måtte Strynø nøjes med en 
delt andenplads. Vinderen blev Endelave, 
men strynboerne holder modet oppe.

Christian Moegreen Hjortshøj
chmhj@jfmedier.dk

STRYNØ: Det var tæt på, men
Strynø måtte se sig besejret i
kampen om "Årets Ø". Dom-
merkomitéen endte med at
vælge Endelaves aktive livsstil
fremfor Strynøs børneliv.
Strynø hædres dog sammen
med Aarø, som 2. og 3. plads
med en sidegevinst på 25.000
kr.

Kirsten Havemann fra bo-
sætningsgruppen, som send-
te ansøgningen til prisen, og
arrangerede komitéens be-
søg, ærgrer sig, men holder
modet oppe.

- Vi er selvfølgelig glade
over sidegevinsten, men også
lidt skuffede, da vi gerne ville
have vundet. Vi fik beskeden
i går, men måtte ikke sige no-
get før den officielle melding.
Jeg skal lige have snakket
med de andre, men jeg tror, vi
prøver igen næste år, fortæl-
ler Kirsten Havemann.

Dommerkomitéen har ik-
ke haft nemt ved at træffe be-
slutningen om hvilken ø, der
skulle vinde. I sidste ende var
det dog Endelave og deres
idrætsforening Aktiv Ø, som
vandt.

- Vi har besøgt tre helt fan-
tastiske øer og mødt engage-
rede og passionerede beboe-
re alle tre steder. Det har væ-
ret en svær beslutning at væl-

ge en vinder, men Endelave
har særligt imponeret os med
en klar og realistisk tilgang til
øens udvikling, efter skolen
lukkede, fortæller formanden
for dommerkomitéen Jens
Otto Størup i en pressemed-
delelse

Lukkede og åbne skoler
Det er øens børneliv, som har
fået Strynø med i spillet til
Årets Ø. Modsat Endelave
som har lang færgetid og in-
gen skole, så nyder Strynø
godt af begge dele. Da dom-
merkomitéen kom forbi, blev
flere dele af øen vist frem.

Kirsten Havemann erken-
der, at de nok skulle have
vinklet skarpere på skolen.

- Jeg har læst kriterierne, og
måske skulle vi have gjort lidt
mere ud af, at vi har forhin-
dret, at skolen blev lukket.
Det har vi nok taget for givet,
men det er det jo slet ikke.
Det har vi kæmpet for de sid-
ste 10 år, fortæller hun.

Kirsten Havemann uddy-
ber desuden, at bosætnings-
gruppen regner med at bruge
præmiepengene til at frem-
me bosætningen. Her er det
fortsat børnefamilier, som er
i fokus.

Komitéen roser øen
Om det bliver en udvidelse af
legepladsen ved havnen eller
andet, er ikke besluttet end-
nu.

Det er dog ikke uden ro-

Fredag 4. september bød lærer Susanne Nielsen og pædagog Finn Jørgensen sammen med bosætningsgruppen priskomitéen velkommen til 
Strynø Skole. Foto: Christian Moegreen Hjortshøj

Måske skulle vi have gjort lidt mere ud af, at vi 
har forhindret, at skolen blev lukket. Det har vi nok 
taget for givet, men det er det jo slet ikke. Det har 
vi kæmpet for de sidste 10 år.
KIRSTEN HAVEMANN

”

sende ord, at Strynø i dag må
nøjes som enten ø nummer
to eller tre i landet. Forman-
den for komitéen og admini-
strerende direktør i DGI, Jens
Otto Størup, havde følgende
at sige i dagens pressemed-
delelse:

- Jeg vil også gerne rose de
to andre nominerede øer:
Strynø, som gør noget helt
unikt for øens børn med den
lokale skole som ramme for

en masse fællesaktiviteter, ly-
der det fra formanden.

Et par opmuntrende ord
kommer også med på vejen,
så både Strynø og Aarø ved, at
de har en chance næste år.

- Selvom de to ikke løber
med titlen i år, så er jeg sikker
på, at fællesskaberne her fort-
sat vil sikre øernes udvikling,
og jeg glæder mig til at besø-
ge dem igen, slutter Jens Otto
Størup.

ERSTAT OLIEFYRET MED DAIKIN ALTHERMA 3
– SÅVINDER BÅDE PENGEPUNG OGMILJØ!

Miljøvenlig enhed
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

Styringskunst
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse via intuitive platforme

Redefineret design
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

65° C Fantastiske fremløbstemperaturer
Driftsområde helt op til 65° C

3Erstat dit gamle oliefyr med den miljøvenlige Daikin Altherma
3 luft-til-vand varmepumpe, som drives af de gratis vedvarende
ressourcer i luften, så slipper for slid og slæb med olietanken og
opnår store besparelser på varmeregningen, samtidig med at du
gør noget godt for miljøet.

Vil du i øvrigt have lækkert design og en enkel styring er Daikin
Altherma 3 det helt rigtige valg for dig!

Allround Allround anvendelse
Perfekt til både renoveringsprojekter og nybyggeri

5,10
op til

D
C
B
A
A+
A++

A+++

Kontakt os for mere info:

info@simonrisbjerg.dk • www.risbjerg-elogkøl.dk

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

FestligPardans
Søndag den 27. september 2020 i Tåsingehallen

Sæsonstart kl. 15.30 - 20.00
Alle med lyst til at danse er
velkomne, også uden partneer

Se mere på
www.festligpardans.dk

og Facebook

Bestyrelsen

BRUG DIN
LOKALE SLAGTER
Så er du sikker på kvalitet og
godt traditionelt håndværk.

PØLSER
Fra eget røgeri og

pølsemageri

TORVET 6, 5900 RUDKØBING | TLF. 62 51 10 72 | WWW.DENGODESLAGTER.DK
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men strynboerne holder modet oppe.

Christian Moegreen Hjortshøj
chmhj@jfmedier.dk

STRYNØ: Det var tæt på, men
Strynø måtte se sig besejret i
kampen om "Årets Ø". Dom-
merkomitéen endte med at
vælge Endelaves aktive livsstil
fremfor Strynøs børneliv.
Strynø hædres dog sammen
med Aarø, som 2. og 3. plads
med en sidegevinst på 25.000
kr.

Kirsten Havemann fra bo-
sætningsgruppen, som send-
te ansøgningen til prisen, og
arrangerede komitéens be-
søg, ærgrer sig, men holder
modet oppe.

- Vi er selvfølgelig glade
over sidegevinsten, men også
lidt skuffede, da vi gerne ville
have vundet. Vi fik beskeden
i går, men måtte ikke sige no-
get før den officielle melding.
Jeg skal lige have snakket
med de andre, men jeg tror, vi
prøver igen næste år, fortæl-
ler Kirsten Havemann.

Dommerkomitéen har ik-
ke haft nemt ved at træffe be-
slutningen om hvilken ø, der
skulle vinde. I sidste ende var
det dog Endelave og deres
idrætsforening Aktiv Ø, som
vandt.

- Vi har besøgt tre helt fan-
tastiske øer og mødt engage-
rede og passionerede beboe-
re alle tre steder. Det har væ-
ret en svær beslutning at væl-

ge en vinder, men Endelave
har særligt imponeret os med
en klar og realistisk tilgang til
øens udvikling, efter skolen
lukkede, fortæller formanden
for dommerkomitéen Jens
Otto Størup i en pressemed-
delelse

Lukkede og åbne skoler
Det er øens børneliv, som har
fået Strynø med i spillet til
Årets Ø. Modsat Endelave
som har lang færgetid og in-
gen skole, så nyder Strynø
godt af begge dele. Da dom-
merkomitéen kom forbi, blev
flere dele af øen vist frem.

Kirsten Havemann erken-
der, at de nok skulle have
vinklet skarpere på skolen.

- Jeg har læst kriterierne, og
måske skulle vi have gjort lidt
mere ud af, at vi har forhin-
dret, at skolen blev lukket.
Det har vi nok taget for givet,
men det er det jo slet ikke.
Det har vi kæmpet for de sid-
ste 10 år, fortæller hun.

Kirsten Havemann uddy-
ber desuden, at bosætnings-
gruppen regner med at bruge
præmiepengene til at frem-
me bosætningen. Her er det
fortsat børnefamilier, som er
i fokus.

Komitéen roser øen
Om det bliver en udvidelse af
legepladsen ved havnen eller
andet, er ikke besluttet end-
nu.

Det er dog ikke uden ro-

Fredag 4. september bød lærer Susanne Nielsen og pædagog Finn Jørgensen sammen med bosætningsgruppen priskomitéen velkommen til 
Strynø Skole. Foto: Christian Moegreen Hjortshøj

Måske skulle vi have gjort lidt mere ud af, at vi 
har forhindret, at skolen blev lukket. Det har vi nok 
taget for givet, men det er det jo slet ikke. Det har 
vi kæmpet for de sidste 10 år.
KIRSTEN HAVEMANN

”

sende ord, at Strynø i dag må
nøjes som enten ø nummer
to eller tre i landet. Forman-
den for komitéen og admini-
strerende direktør i DGI, Jens
Otto Størup, havde følgende
at sige i dagens pressemed-
delelse:

- Jeg vil også gerne rose de
to andre nominerede øer:
Strynø, som gør noget helt
unikt for øens børn med den
lokale skole som ramme for

en masse fællesaktiviteter, ly-
der det fra formanden.

Et par opmuntrende ord
kommer også med på vejen,
så både Strynø og Aarø ved, at
de har en chance næste år.

- Selvom de to ikke løber
med titlen i år, så er jeg sikker
på, at fællesskaberne her fort-
sat vil sikre øernes udvikling,
og jeg glæder mig til at besø-
ge dem igen, slutter Jens Otto
Størup.

ERSTAT OLIEFYRET MED DAIKIN ALTHERMA 3
– SÅVINDER BÅDE PENGEPUNG OGMILJØ!

Miljøvenlig enhed
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

Styringskunst
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse via intuitive platforme

Redefineret design
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

65° C Fantastiske fremløbstemperaturer
Driftsområde helt op til 65° C

3Erstat dit gamle oliefyr med den miljøvenlige Daikin Altherma
3 luft-til-vand varmepumpe, som drives af de gratis vedvarende
ressourcer i luften, så slipper for slid og slæb med olietanken og
opnår store besparelser på varmeregningen, samtidig med at du
gør noget godt for miljøet.

Vil du i øvrigt have lækkert design og en enkel styring er Daikin
Altherma 3 det helt rigtige valg for dig!

Allround Allround anvendelse
Perfekt til både renoveringsprojekter og nybyggeri

5,10
op til

D
C
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A
A+
A++

A+++

Kontakt os for mere info:

info@simonrisbjerg.dk • www.risbjerg-elogkøl.dk

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

FestligPardans
Søndag den 27. september 2020 i Tåsingehallen

Sæsonstart kl. 15.30 - 20.00
Alle med lyst til at danse er
velkomne, også uden partneer

Se mere på
www.festligpardans.dk

og Facebook

Bestyrelsen

BRUG DIN
LOKALE SLAGTER
Så er du sikker på kvalitet og
godt traditionelt håndværk.

PØLSER
Fra eget røgeri og

pølsemageri
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Vi står klar til alle udfordringer – store som små

Mere end 
30 års 

erfaring!
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Ryttermarken 12, Svendborg 

Mandag – fredag: 10-16

Ring på 31 77 92 15
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Tiden, hvor Škoda appellerede 
mere til smilebåndet end køre-
glæden er for længst ovre. Siden 
Škoda for 20 år siden kom under 
tyske vinger har den tjekkisk pro-
ducerede vogn ikke set sig tilbage. 
Gennem årene har OCTAVIA vun-
det over 50 internationale priser, 
og er i dag den bedst sælgende mo-
del i flere europæiske lande. Her 
i landet ses populariteten blandt 
andet ved, at Škoda OCTAVIA er 
en fast bestanddel på danskernes 
Top 10 liste over de mest populære 
firmabiler.

--Noget af det vigtigste, når man 
leaser en firmabil er beskatnin-
gen. Og her ligger Škoda i den lave 
ende, hvilket vil sige, at du som 
kunde får meget for pengene hos 

os. Samtidig tilbyder vi for et fast 
beløb om måneden vores kunder et 
yderst fordelagtigt service- og re-
parationsabonnement, siger salgs-
chef Mads Dyhr.

En af de mest populære firmabiler 
hos Skoda Svendborg er ikke uven-
tet den legendariske Škoda OCTA-
VIA. Og nu er der kommet to nye 
modeller i serien. Nemlig Octavia 
Business og Business Executive, 
der begge ligger meget lavt rent 
beskatningsmæssigt. Fra 224.594 
kr. til 293.100 kroner – alt efter 
hvilken model, der vælges. Begge 
fås i øvrigt både som Coupe og 
Combi.

--Vi kan allerede nu mærke, at der 
er stor interesse for begge model-

ler. Eksempelvis kan kunderne 
godt lide den nye generation cock-
pit, som sætter nye standarder 
i klassen. OCTAVIA fås nemlig 
med Head-up-displayet, som pro-
jicerer informationer på forruden, 
fortæller Mads Dyhr, og forklarer 
videre, at mange kunder også er 
glade for de pladsmæssige fordele 
ved den nye Octavia.

--Der er tale om en meget rum-
melig bil, der både opfylder ens 
arbejdsmæssige behov i løbet 
af ugen og samtidig nemt kan 
rumme familiens planer i løbet af 
weekenden. Bagagerummet er i 
Coupen 600 liter og i Combien 640 
liter, så der er stadig masser af 
plads tilbage til både for- og bag-
sædepassagererne.

Nævnes skal det også, at OCTA-
VIA er udstyret med en lang ræk-
ke nye førerassistentsystemer, der 
sikkert guider chaufføren, når tu-
ren står på travle gader i byen eller 
blot cruisen på åbne veje.

--Og så er det også vigtigt at for-
tælle, at OCTAVIAEN hører til en 
af de mest sikre biler på vejene. 
Organisationen Euro NCAP sik-
kerhedstester hvert år de fleste 
biler og giver dem karakter efter 
en femstjernet skala. Og faktum 
er, at OCTAVIAEN har opnået de 
maksimale fem stjerner, fastslår 
Mads Dyhr. 

Škoda firmabiler er også 
blandt de mest populære
-Ikke mindst den lave beskatning og vores høje 
serviceniveau gør, at mange vælger vores firmabiler, 
fortæller salgschef Mads Dyhr fra Škoda Svendborg.

Englandsvej 1  ·  5700 Svendborg  ·  62 22 15 05  
www.skoda-svendborg.dk  ·  md@skoda-svendborg.dk ŠKODA Svendborg
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For godt et år siden åbnede Stig 
Rasmussen sin cykelbutik i gåga-
den i Rudkøbing med salg og re-
paration af cykler, og det har han 
ikke fortrudt. Det har været et år, 
hvor flere og flere kunder har fun-
det frem til cykelbutikken, der er 
den eneste deciderede cykel- og cy-
kelværkstedsbutik på Langeland. 
- Jeg drev i forvejen et cykelværk-
sted på deltid ved siden af andet 
arbejde, fortæller Stig Rasmus-
sen. Jeg er ordblind og kan hver-
ken læse eller skrive, - men jeg kan 
bruge mine hænder, - så det var 

helt rigtigt at blive cykelsmed. 
Der var et behov for en rigtig cy-
kelforretning med værksted her 
på Langeland, - og det har jeg 
kunnet mærke. Jeg er blevet rig-
tig godt modtaget af alle, og har 
stigende antal kunder fra hele 
Langeland og Taasinge. Er det 
nødvendigt – så henter og bringer 
jeg også. Servicen ligger højt i min 
butik og kunderne kommer for at 
få service. 

HS Cykler har også cykeludlej-
ning, det er cykler, trailere og bar-

nestole. Det har også været et godt 
aktiv gennem turistsæsonen, hvor 
der i gennemsnit har været 22 cyk-
ler ude at køre dagligt.

- Vi har alt i cykler samt udstyr, 
og ellers skaffer vi det stort set 
fra dag til dag. Lige nu arbejdes 
der også med en ekstra profil med 
tilbehør til børn, som blandt andet 
regnslag, klapvogne og lignende, - 
og det hele har jo noget med hjul at 
gøre.  

Gammel 
langelænder er 
vendt tilbage
HS Cykler klarer cyklisternes 
behov for at være velkørende

Østergade 26, 5900 Rudkøbing, Tlf.: 27 52 95 88, 
hs-rasmussen@munkebo-borger.dk HS Cykler

1-2_HS Cykler-9-20.indd   11-2_HS Cykler-9-20.indd   1 18/10/2020   09:5218/10/2020   09:52HAVEARBEJDE
HÆKKEKLIPNING

BESKÆRING AF TRÆER
FLISHUGNING (OP TIL 18 MTR.)

SALG AF FLIS

Vesteregnsvej 4 · 5932 Humble · tlf. 22 1549 63
www.stahrsmaskinstation.dk 
kenneth.staehr@mail.tele.dk

Stæhrs Maskinstation

Tlf. 73 70 78 10
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Tusindvis af danske boligejere 
overvejer i øjeblikket om tiden 
er kommet til at skifte olie- eller 
gasfyret med en varmepumpe. Øn-
sket om at spare op til 70 procent 
på varmeregningen er ikke blevet 
mindre, efter der nu er blevet mu-
lighed for at fået stort økonomisk 
tilskud til udskiftningen. Og et 
af de steder, hvor man kan være 
100 procent sikker på at møde en 
ekspert, hvis man ønsker at få in-
stalleret en varmepumpe, er hos 
Rudkøbing-firmaet, TR VVS & 
Energiteknik.

-Ja, vi installerer over 50 pumper 
om året, så det er et felt, vi har det 
rigtigt godt med, siger indehaver 
Thomas Rasmussen, der startede 
sit firma for to år siden. Siden er 
det kun gået fremad for VVS-fir-
maet, der i dag tæller to fastan-
satte og som for nylig har skiftet 
adresse til Ellehaven 1.

-En af grundene til at folk vælger 
os i deres varmepumpe-projekter 
er, at vi tilbyder en totalløsning, 
hvor vi hjælper kunden fra start 
til slut, siger Thomas Rasmussen 
og uddyber.

-Vi hjælper kunden med at udvælge 
den rigtige pumpe, vi sørger i for 
bortskaffelsen af det gamle anlæg 
og så sørger vi naturligvis for selve 
monteringen. Og skulle der være 
kunder, der er lidt usikre på selve 
ansøgningen om økonomisk til-
skud, ja så rådgiver vi også gerne 
på det område, lover Thomas Ras-
mussen.

Det skal i den forbindelse nævnes, 
at TR VVS & Energiteknik pri-
mært arbejder med kvalitets-var-
mepumper fra det svenske firma, 
CTC. 

Hvis varmepumper i øvrigt i dag 
er de mest solgte på det svenske 
marked, som er Europas største 
marked.

TR VVS & Energiteknik har 
blandt andre samarbejde med SEF 
Nærvarme og GASTECH ENERGI 
og udfører i øvrigt alt andet VVS-
arbejde. 

EKSPERT I VARMEPUMPER
Thomas Rasmussen fra TR VVS & Energiteknik har installeret 

mere end 100 varmepumper på to år – totalløsning er stor succes.
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For kort tid siden kunne Erhverv-
Fyn rapportere, at virksomhe-
den, BD STEEL ApS var på vej 
til Svendborg efter i mange år at 
have haft hovedsæde i Odense.
Nu er virksomheden oppe i fulde 
omdrejninger i det sydfynske og 

BD STEEL ApS i  fulde gang i Svendborg
Indehaver Bjarke Dyrvig udbygger sit netværk og få  
nye samarbejdspartnere i det sydfynske. 

det glæder ejeren, Bjarke Dyrvig.
--Ja, nu er jeg endelig kommet i 
gang med at udbygge mit netværk 
og har fået nye samarbejdspart-
nere. Tingene går den gode vej, 
fastslår Bjarke Dyrvig.
BD Steel ApS er blandt andet spe-

cialiseret indenfor  nybygning og 
reparation af produktionsudstyr 
til fødevareindustrien og andre 
industrivirksomheder.
Firmaets opgaver spænder bredt 
med bl.a. pladearbejde, stålkon-
struktioner, montageopgaver, cer-

tifikatsvejsninger af rør, eftersyn 
og serviceopgaver. 
--Vi lægger stor vægt på, at kvali-
teten er i orden, og at vi leverer til 
tiden. Og så har vi altid konkur-
rencedygtige priser, understreger 
Bjarke Dyrvig.  

Kuopiovej 15, 5700 Svendborg
Telefon: 30425454  ·  www.bdsteel.dk  ·  bjarke@bdsteel.dk

Udstilling Nyborgvej 456
lån og leasing person og varebiler

Autohandel og reparation - en tillidssag ...

UDSTILLING: Nyborgvej 456

Lån og leasing af 
person- og varebiler

• Elektronisk fejlfinding
• Computertest
• 4 hjuls-udmåling
• Klargøring til syn
• Aircon
• Klima

• Autoteknik
• Chiptuning
• Forsikringsskader
• Glasskader
• Omsyn på eget værksted
• Tektrol undervognsbeh.

Østergade 60-62
5881 Skårup Fyn
(Lige overfor Skårup Skole)

Telefon: 6223 1991
Mobil: 2447 8889

jan@autocentrum.dk
www.autocentrum.dk

MOTORKONTOR
Nummerplader og 

omregistrering

Det er ikke usædvanligt at vogn-
mænd, der bestiller nye lastbiler 
ofte må leve med en ventetid på 
adskillige måneder. Set i det lys 
forstår man den tilfredshed, der i 
øjeblikket præger Vognmand Bent 
Mortensens firma i Århus. For 
her oplevede man at få leveret en 
splinterny Mercedes-lastbil med 
markedets mest avancerede kran 
på kun 10 dage. Og firmaet der 
muliggjorde denne lynhandel er 
PALFINGER DANMARK A/S. 
 
--Ja, det hele begyndte jo med at 
vi lagde et opslag ud på Facebook, 
hvor vi præsenterede den netop 
færdigbyggede lastbil. Ganske 

kort tid efter henvendte Bent Mor-
tensen sig og viste interesse. Vi 
inviterede ham med ned og se bi-
len i Østrig, og så tog han en rask 
beslutning og bestilte den. 
10 dage efter blev den leveret. 
Aut. Mercedes-Benz-forhandler 
Ejnar Hessel  A/S, Aarhus tog sig 
af at fremskaffe diverse erklærin-
ger, syn indregistrering, så kø-
retøjet leveredes klar til drift 48 
timer efter det kom til Danmark. 
siger administrerende direktør i 
PALFINGER DANMARK A/S, 
Jens Kristoffersen.

Helt nøjagtig drejer handlen sig 
om om en Mercedes-Benz Arocs 

3751 8x4 opbygget med PALFIN-
GER PK 135.002-TEC7. Kranen, 
der er et rent udstyrsstykke er 
forsynet med PALFINGER’s ny-
este teknologi i forhold til både 
hardware og software. Hard-
waren (kran-konstruktionen), er 
med PALFINGER’s patenterede 
P-Profil alarmsystem. 

En profil, der medfører, at ope-
ratøren oplever minimal ned-
bøjning, også når der løftes til 
grænsen. Kranens software er 
nyeste opdatering, der overvåger 
kran-køretøjets stabiltetstilstand 
præcist så farlige situationer eli-
mineres. Samtidig er alle kranens 

vinkler og udlæg præcist over-
våget, så kranens computer kan 
udregne lasten i krogen i enhver 
armstilling. 
Kranen er godkendt til at køre 
med fast arbejdskurv.
--Samtidig skal det nævnes, at 
monteringen af kranen med ud-
styr samt udførelsen af opbygnin-
gen er foretaget hos PALFINGER 
MCC, der ligger i forbindelse med 
et af PALFINGER’s produkti-
onsfabrikker i Salzburg. PAL-
FINGER MCC foretager ca. 250 
komplette opbygninger om året, 
hvoraf omkring 25 leveres i Dan-
mark, oplyser Jens Kristoffersen.  

LYNLEVERING AF 
AVANCERET MERCEDES
PALFINGER DANMARKS A/S i Middelfart hjælper 
århusiansk vognmand med at få ny lastbil med 
markedets mest avancerede kran på kun 10 dage.  

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
 info-pdk@palfinger.com  .  www.palfinger.dk
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LOGISTIKCENTER

PRIVAT

ERHVERV

DAVIDSEN ODENSE 
ER ALTID TÆT PÅ DIG
Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder 
over hele Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt 
købmandskab samt høj service og udviklet forretningen gennem 
dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet.
 
Vi glæder os til det næste møde i butikken eller 
online på www.davidsen.as

WWW.DAVIDSEN.AS
ALT TIL
BYGGERI

Davidsens Tømmerhandel A/S
M. P. Allerupsvej 51, 5220 Odense SØ
Tlf.  8816 6000
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Den sydfynske virksomhed 
Svendborg Vinduer ApS har spil-
let en vigtig rolle i tidsplanen på 
de 2 nye COVID-19 centre i Svend-
borg og Odense.
Svendborg Vinduer leverer døre 
med automatik til både Svendborg 
og Odense ś nye COVID19-centre.
--Ja, det er korrekt, vi har/skal le-
vere alle døre til de to centre. Døre 
med automatisk åbning og luk-
ning. Det har været en spændende 
udfordring for os, i og med vi også 
har været under et vist tidspres, 
fortæller indehaver Lars Jensen.
Svendborg Vinduer ApS er en pro-
duktionsvirksomhed, der i Dan-
mark producerer vinduer, døre, 
facader og lign. af høj kvalitet i 
KOMPOSIT.  Firmaet anvender 
udvalgte profiler fra REHAU, 

som er fra en af Europas største 
producenter. Ligeledes forhand-
ler Svendborg vinduer også andre 
vinduer og døre i Træ/Alu, træ, og 
i ren Alu.
 Svendborg Vinduer ApS produk-
ter produceres på højteknologiske 
produktionsanlæg, der sikrer ens-
artethed, korte leveringstider og 
højeste kvalitet til konkurrence-
dygtige priser.
-Og så er firmaet i øjeblikket inde 
i en virkelig travl periode, ligesom 
vores udstilling er godt besøgt  af 
både håndværkere og private kun-
der.
Til trods for at vi lever en krisetid, 
så kan vi kun glæde os over, at vi 
har rigeligt at lave og at hjulene 
generelt kører stærkt, fastslår 
Lars Jensen . 

COVID19-ORDRE TIL SVENDBORG-FIRMA
Svendborg Vinduer ApS spiller vigtig rolle 
i opførelsen af to nye COVID19-centre

Gotlandsvej 4  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 62220671
www.svendborgvinduer.dk  ·  info@svendborgvinduer.dkSvendborg Vinduer ApS

I en tid med en alvorlig virus-
trussel er det vigtigt at vores im-
munforsvar er i topform. Et af de 
stoffer, der i øjeblikket er mest fo-
kus på er D-vitaminer, der blandt 
andet findes i fed fisk som laks, sild 
og makrel. 
I Svendborgs mest populære fiske-
forretning, Bendixens Fiskehan-
del med beliggenhed på havnen, 
oplever man dagligt borgernes 

øgede interesse for alt det gode fra 
havet.

-Vi leverer dagligt frisk fanget 
fisk til vores kunder og giver de 
kunder, som besøger vores forret-
ning, en god og behagelig service. 
Ligeledes ønsker vi at rådgive vo-
res kunder i tilberedning af fisk, 
skaldyr samt vildt. Det er vigtigt 
at understrege, at vi forhandler 

alle årstidens fisk og skaldyr, siger 
Troels Bendixen.
 Bendixens Fiskehandel blev 
grundlagt i 1956 af Thomas Ben-
dixen og er siden 1981 blevet vide-
reført af Troels Bendixen, der er 
2. generation i Bendixen-familien. 
Mads Bendixen, der er 3 genera-
tion, er er nu daglig leder.
Forretningen leverer også til insti-
tutioner, hoteller og restauranter.  

Specielt vigtigt 
med din 
daglige fisk
Bendixens Fiskehandel 
i Svendborg er klar med 
alle de typer fisk, der 
giver dig de så vigtige 
D-vitaminer.

Jessens Mole 2  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 62211875
www.bendixens-fiskehandel.dk  ·  troels@bendixens-fiskehandel.dkBendixens Fiskehandel
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35 års jubilæum

I anledning af TTS’ 35 års jubilæum vil det glæde
mig at se medarbejdere, forretningsforbindelser,

venner og kollegaer til reception på

Kædeby Caféen
søndag 3. marts
kl. 10.00-14.00

Med venlig hilsen

Leif Christiansen

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.

• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer

Er der problemer med el, køl eller frost
- så ring til Drost.

www.drostelservice.dk

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

mitsvendborg.dk 35

og fremmest udfører murerarbej-
de i det sydfynske område. Min 
ambition er at blive folks foretruk-
ne murer i lokalområdet, så skulle 
den rette medarbejder være 

derude, så er han eller hun meget 
velkommen til at gi’ mig et kald, 
smiler murermesteren.

murermesterjonasbay.dk

fo
to

: m
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nd
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rg
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Munkevænget 1 kld. · 5700 Svendborg · Tlf.: 41 43 61 67
drostelservice@gmail.com · www.drostelservice.dk
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Inden NK Biler flyttede til den nu-
værende adresse på Porthusvej i 
2019, så blev mekanikerne opgra-
deret på kurser til den ny tekno-
logi, og i den forbindelse kom der 
også el- og hybridbiler i huset.
NK Biler er både autoværksted 
og bilforhandler med køb, salg og 
bytte af biler, - brugte som nye. 
Nye biler importeres, - og også på 
bestilling efter kundens ønske. 

- Vi har biler lige fra 60érne og op 

til de helt nye i dag, siger Korosh 
Dalei, der har været med fra star-
ten af NK Biler, der blev stiftet i 
2007. Vi arbejder også med histo-
riske biler, som vi henter hjem. De 
bliver skilt af og renoveret for så 
at blive bygget op igen. Så her er 
vi forhandler af biler fra mange 
årtier.

- Autoværkstedet, hvor vi har tre 
svende og to lærlinge, klarer alt 
der er behov for, når bilen skal 

serviceres eller repareres. Vi har 
også her eget pladeværksted til 
opretning ved buler samt også 
eget autoelektroværksted. Så vi 
kan klare ethvert behov bilejerne 
skulle have.

På autoværkstedet, der servicerer 
alle bilmærker, har de speciale i 
reparation af motorer, manuelle 
og automatiske gearkasser samt 
fejlfinding og reparation af elek-
tronik.

NK Biler, der beskæftiger i alt 10 
medarbejdere, er et selvstændigt 
bilhus, der har valgt at stå uden-
for en fast forbindelse til en kæde. 
Men har valgt at være medlem at 
Dansk Bilbrancheråd.

Medarbejderne bliver løbende op-
dateret på kurser, så de hele tiden 
er up-to-date med teknologien.  

Autoværkstedet kan 
nu udføre enhver 
service og reparation 
i eget hus

NK Biler er fuldt opgraderet til at 
klare fremtidens el- og hybridbiler

Porthusvej 129, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 69 59 46 / 
Værkstedet tlf.: 32 11 16 96, nkbiler@gmail.com / www.nkbiler.dk NK Biler ApS
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Sundhedsmyndighederne frygter 
vinteren, fordi mennesker er mere 
indendørs. Derfor kan man i en 
COVID19-tid roligt konkludere, 
at pølsevogne må være en rigtig 
god løsning, når man eksempelvis 
ønsker at bespise mennesker til en 
fest.  Og ønsker man at leje en af de 
bedste pølsevogne på markedet, så 
er Lundby Kiosken i Svendborg det 
helt rigtige sted at henvende sig. 

-Ja, vi er altid leveringsdygtige i 
velindrettede  pølsevogn. Og det 

er uanset om det er til privat el-
ler virksomhed, fortæller indeha-
veren af Lundby Kiosken, Preben 
Lund.

Når man lejer en pølsevogne er der 
mulighed for at vælge imellem fem 
pakker. Vælger man eksempelvis 
at  købe en Stor Pakke til 119,- 
kroner per person, så inkluderer 
denne: Grillpølser, ramsløgspøl-
ser, baconpølser,medister, frank-
furter. hotdogs, franske & pølser 
m. brød og alt tilbehør. Alt dette 

ad libitum ved mindst 50 gæster 
i en time. Og skal man have lidt 
vådt til ganen kan man tilkøbe den 
såkaldte Drikke Pakke, der inklu-
derer fadøl, sodavand, kildevand 
og Cocio ad libitum i en time ved 
mindst 50 gæster.

--Men jeg synes folk skal henvende 
sig til os, så finder vi en løsning på 
de udfordringer, der måtte være, 
siger Preben Lund.

 

Han glæder sig i øvrigt over at 
hans velrenommerede kiosk på 
Tåsinge for nylig har gennemgået 
en komplet modernisering.

-Ja, det er dejligt, at vi nu kan til-
byde vores gæster et større udvalg 
i både mad- og drikkevarer. Samti-
dig med, at mit personale har fået 
langt bedre arbejdsforhold, fast-
slår ejeren. 

PØSEVOGNE ER DEN
PERFEKTE LØSNING
I en COVID19-tid hvor sundhedsmyndigherne 

anbefaler os at være ude – og Lundby Kiosken 
i Svendborg er leveringsdygtig i stor stil

Sundbrovej 96  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 22544953
www.lundbykiosken.dk  ·  lundbykiosken@lundbykiosken.dkLundby Kiosken
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- Alle vores seks Bygma-byggecen-
tre på Fyn har haft travlt under 
corona-krisen, siger Ejnar Ander-
sen, der er ny regionsdirektør for 
Bygma på Fyn. Han er 37 år og 
udlært i Bygma i Tønder. Derefter 
blev det til lederjobs i branchen, 
inden han blev regionsdirektør for 
Bygma på Fyn.

- Vi mærker, at kunderne for alvor 
begynder at tænke grønt. Vores 
kunder -  både de professionelle 
håndværkere og mange private 
- har ydet deres bidrag til energi-
besparende investeringer i deres 
boliger og virksomheder. 

Dialogen er vigtig
Ejnar Andersen peger på, at dia-
logen med kunderne er vigtig. Det 
gælder også den private kunde med 
sine spørgsmål, erfaringer og be-
hov.
- Det er byggecentrenes hoved-
opgave at betjene kunderne, dels 
med hvad Bygma har på hylderne, 
men også at kunne bidrage til en 
udveksling af erfaringer, som den 
professionelle håndværker har el-
ler søger, herunder vejledning om 
bæredygtige produkter og doku-
mentation.

Isolering og renovering
- Mange har byttet ferien i udlan-

det ud med investeringer i boli-
gen, siger Ejnar Andersen. Nogle 
har fornyet tagdækningerne og 
foretaget efterisolering i tagkon-
struktionen. Andre har fået nye 
døre, vinduer og foretaget isole-
ring. I forløbet er der også solgt 
meget værktøj og malervarer.
- Covid-19, der har ramt hele 
verden, har været dyrt for sam-
fundsøkonomien og skabt arbejds-
løshed. Det skal vi være ydmyge 
overfor, siger Ejnar Andersen. 

Byggebranchen skaber vækst
- Vi skal dog være glade for, at ikke 
alle brancher er lige ramt. Bygge-
branchen beskæftiger mange, og 

vores samarbejdspartnere og de-
res medarbejdere har bedre tider 
end forventet, da COVID-19 brød 
ud.
- Vi mærker også, at både kredit-
foreninger og banker bakker op 
om den grønne omstilling. De yder 
lån med lav rente til nybyggeri 
og vedligeholdelse. Udbetaling af 
feriepenge har ydet et bidrag til 
husholdningernes muligheder for 
at investere i energibesparelser, 
og nye tilskudsordninger er kom-
met til, som gavner miljøet og 
mindsker CO2-udledningerne. 
- Det tæller også på plussiden i 
disse vanskelige corona-tider, si-
ger Ejnar Andersen. 

Covid-19 har ført en 
bølge af grønne 
renoveringer med sig

- Vi har fået ekstra travlt under corona-krisen, siger Ejnar 
Andersen, der er regionsdirektør for Bygma på Fyn. Vores 
kunder - både professionelle og private - er godt i gang 
med grønne investeringer i boliger og erhvervsejendomme.

Vi sørger for mere 
end bare at du 
kommer sikkert frem

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER

Frank A. Busser er et etableret solidt firma med erfarne 
chauffører, beliggende i Vejstrup på Fyn.
 Vi har stor erfaring indenfor persontransport både i ind- 
og udland, hvilket er beskrevet i oversigten under ydelser.
Indehaveren Frank Bjarne Andersen har over 17 års erfa-
ring indenfor faget som kørselsleder og er vant til at have 
mange bolde i luften.

Hvorfor vælge Frank A Busser
Hos Frank A Busser får du altid venlige, erfarne og hjælp-
somme chauffører når du lejer en bus. Vi er fleksible og 
kan ofte tilbyde både fornuftige priser og fleksible aftaler.

Det handler ikke kun om du kommer frem,  
men også hvordan og til tiden
Hos Frank A Busser gør vi meget ud af at, du som kunde 
hos os, føler dig tilpas og sikker i trafikken - og så gør vi 
det altid med et smil
Vi glæder os til at møde dig i vores busser

Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4500 + moms

Havneingeniør klar med nyt firma
Per Aaskov, der har specialiseret sig i alt med vand og bølger, 
er manden bag Ingeniørfirmaet Aaskov ApS.

Ingeniørfirmaet Aaskov Aps
Børges Alle 3, 5700 Svendborg  ·  Telefon: 3087 8730
per@aaskoving.dk

Aaskov, der tidligere har arbej-
det 14 år i firmaet, M.S. Rosbæk 
ApS.

--Indehaveren af dette firma går 
på pension nu, men jeg har sikret 
mig, at han stadig vil være til-
knyttet min virksomhed. På den 
måde sikrer vi, at knap 50 års er-
faring indenfor denne niche ikke 
går til spilde, siger Per Aaskov. 
Han er ikke i tvivl om, hvorfor 
han op igennem årene har skaf-

fet sig en solid og trofast kunde-
kreds. -Jeg er et lille firma, så 
kunden ved altid hvem de arbej-
der med. Desuden ligger jeg alle 
kræfterne i opgaverne, og er me-
get omhyggelig med at finde den 
rette løsning / den rette ide, som 
tilgodeser de fremlagte budget-
ter fra bygherren. Det er nemlig 
ikke altid standardløsningen 
der er mest fordelagtig, under-
streger Per Aaskov. Generelt 
varetager Per Aaskov også andet 

Er man på udkig efter en inge-
niør, der har erfaring indenfor 
havnebygning, kystbeskyttelse, 
højvandssikring, færgelejer, af-
vanding og geoteknik, så er nav-
net Per Aaskov svært at komme 
udenom.

--Ja, jeg tilbyder tilstandsvur-
dering, rådgivning, skitsefor-
slag, projektering, udbudsfor-
retning og fagtilsyn indenfor de 
overnævnte områder, siger Per 

anlægs- og afvandingsarbejde. 
Ligeledes kan han også være 
behjælpelig med statisk doku-
mentation til mindre bygninger 
mv.  
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- Alle vores seks Bygma-byggecen-
tre på Fyn har haft travlt under 
corona-krisen, siger Ejnar Ander-
sen, der er ny regionsdirektør for 
Bygma på Fyn. Han er 37 år og 
udlært i Bygma i Tønder. Derefter 
blev det til lederjobs i branchen, 
inden han blev regionsdirektør for 
Bygma på Fyn.

- Vi mærker, at kunderne for alvor 
begynder at tænke grønt. Vores 
kunder -  både de professionelle 
håndværkere og mange private 
- har ydet deres bidrag til energi-
besparende investeringer i deres 
boliger og virksomheder. 

Dialogen er vigtig
Ejnar Andersen peger på, at dia-
logen med kunderne er vigtig. Det 
gælder også den private kunde med 
sine spørgsmål, erfaringer og be-
hov.
- Det er byggecentrenes hoved-
opgave at betjene kunderne, dels 
med hvad Bygma har på hylderne, 
men også at kunne bidrage til en 
udveksling af erfaringer, som den 
professionelle håndværker har el-
ler søger, herunder vejledning om 
bæredygtige produkter og doku-
mentation.

Isolering og renovering
- Mange har byttet ferien i udlan-

det ud med investeringer i boli-
gen, siger Ejnar Andersen. Nogle 
har fornyet tagdækningerne og 
foretaget efterisolering i tagkon-
struktionen. Andre har fået nye 
døre, vinduer og foretaget isole-
ring. I forløbet er der også solgt 
meget værktøj og malervarer.
- Covid-19, der har ramt hele 
verden, har været dyrt for sam-
fundsøkonomien og skabt arbejds-
løshed. Det skal vi være ydmyge 
overfor, siger Ejnar Andersen. 

Byggebranchen skaber vækst
- Vi skal dog være glade for, at ikke 
alle brancher er lige ramt. Bygge-
branchen beskæftiger mange, og 

vores samarbejdspartnere og de-
res medarbejdere har bedre tider 
end forventet, da COVID-19 brød 
ud.
- Vi mærker også, at både kredit-
foreninger og banker bakker op 
om den grønne omstilling. De yder 
lån med lav rente til nybyggeri 
og vedligeholdelse. Udbetaling af 
feriepenge har ydet et bidrag til 
husholdningernes muligheder for 
at investere i energibesparelser, 
og nye tilskudsordninger er kom-
met til, som gavner miljøet og 
mindsker CO2-udledningerne. 
- Det tæller også på plussiden i 
disse vanskelige corona-tider, si-
ger Ejnar Andersen. 

Covid-19 har ført en 
bølge af grønne 
renoveringer med sig

- Vi har fået ekstra travlt under corona-krisen, siger Ejnar 
Andersen, der er regionsdirektør for Bygma på Fyn. Vores 
kunder - både professionelle og private - er godt i gang 
med grønne investeringer i boliger og erhvervsejendomme.
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Er tiden kommet, hvor man begyn-
der at overveje udskiftning af ens 
vinduer, så er Fyns Vinduescenter 
absolut en virksomhed, der bør 
kontaktes. 

Ikke bare sælger virksomheden 
udsøgte danske kvalitetsvinduer, 

men som kunde har man også mu-
lighed for at få løbende professio-
nel rådgivning, ligesom man kan 
få et overblik over alle muligheder 
i et elegant showroom.

- Ja, vi er eksperter inden for vores 
felt, og vi rådgiver naturligvis vo-

res kunder professionelt om valg 
af vinduer. Vi tilbyder at montere 
vinduer eller som direkte salg, det 
bestemmer kunden selv, siger in-
dehaver og direktør Kim Rummel-
hoff og tilføjer: 
-Og selvom kunden vælger at mon-
tere, tager vi ansvaret for opmå-

ling og alle de tekniske detaljer.
 Fyens Vinduescenter sælger ude-
lukkende DVV-godkendte produk-
ter af bedste kvalitet og med 10 års 
garanti. Virksomhedens kunder er 
primært private og mindre bolig-
selskaber. 

VINDUER I 
TOPKVALITET
Professionel rådgivning og 
kvalitet er kodeordene hos 
Fyns Vinduescenter. 

Ryttermarken 12  ·  5700 Svendborg   ·  Telefon: 3177 9215
www.fynsvinduescenter.dk  ·  post@fynsvinduescenter.dkFyns Vinduescenter ApS

- Den teknologiske udvikling gør 
energioptimering til en sikker in-
vestering, siger Morten Caspersen, 
der er indehaver af VVS-BILEN 
A/S i Svendborg og Climate Part-
ner med Bosch.
VVS-BILEN A/S på Gammel Skå-
rupvej 80 i Svendborg har en stor 
og trofast kundekreds. Det tilskri-
ver Morten Caspersen, at han, da 
han for godt 30 år etablerede sig 
som selvstændig, besluttede ikke 
at gå på kompromis med kvalitet. 
Derfor valgte han at blive VVS 
Climate Partner med tyske Bosch.
- Mine kunder er hovedsageligt 
private. De vælger serviceaftaler 
til deres naturgasanlæg med os, 
fordi de både har tillid og erfaring 
med os og Bosch, siger Morten 
Caspersen.

VVS-BILEN A/S:

Vores kunder vælger Bosch
30 års erfaring 
med service
Vores kunder vælger VVS-BILEN 
A/S fordi vi har været med i hele 
naturgasudviklingen. Vi har 30 
års erfaring og vi skal som Bosch 
Climate Partner løbende deltage i 
Bosch’ tekniske kurser for at følge 
den seneste udvikling. 
- Bosch har et brand, som for-
pligter, og når man bliver Bosch 
Climate Partner for gasfyr og var-
mepumper, skal man opfylde en 
række krav indenfor uddannelse, 
kvalitet og kundeservice. 
- Bosch Climate Partnere har fo-
kus på kundeservice og gennem-
førte installationer. Det er vores 
opgave at give kunden en grundig 
instruktion i brugen af produktet, 
som vi leverer og installerer, siger 
Morten Caspersen. 

VVS-BILEN A/S · Gammel Skårupvej 80 · 5700 Svendborg
Telefon: 62 20 22 22  · mc@vvsbilen.dk · www.vvsbilen.dk

Tilskudsmuligheder
og lav rente
Renten er stadig lav, og der er 
fortsat tilskudsmuligheder til pri- 
vate udenfor fjernvarmeområder-
ne, der  skifter centralfyret eller 
oliekedlen ud med et gasfyr eller en 
varmepumpe. Den lave rente gør, 
at investeringen blandt andet i et 
kvalitets-Bosch-gasfyr er hjemme 
igen på få år.
Et Bosch-gasfyr efterses hvert an-

det år, mens Bosch-varmepumper 
over 5 kw lovpligtigt skal ses efter 
hvert år. 
VVS-BILEN A/S er medlem af en 
garantiordning som leverandør af 
gasfyr og varmepumpeløsninger. 
Morten Caspersen peger tillige 
på, at han gerne hjælper med en 
beregning, der viser, hvilket gas-
fyr eller varmepumpe, der passer 
bedst til boligen ud fra pris, årlig 
besparelse og tilbagebetalingstid.

Hos Bilplejen.dk udfører 
vi professionel bilpleje af 
personbiler, veteranbiler, klas-
siske/vintage biler, sportsbiler, 
leasingbiler, luksusbiler og 
specialbiler. Vores kunder er 
hovedsaligt private, samlere, 
bilentusiaster og erhverv. Vi er 
et frit værksted, og løser også 
specialopgaver for mange 
bilforhandlere samt forsik-
ringsskader.
Vores speciale er tør/vådslib-
ning af hele biler, restaurering 
af originallakker high-end 
polering samt langtidsbeskyt-
telse af lakken med keramisk 
coating.
Vi tilbyder alle behandlinger 
inden for kvalitetsbilpleje,  
-herunder bl.a. polering, klar-
gøring, indvendig og udvendig 
rengøring, lakforsegling og 
langtidsbeskyttelse med kera-

misk coating, vi er det førende 
godkendte og autoriserede 
værksted på Fyn med Opticoat 
samt Ceramic Pro coatinger. 
Vi har coatinger med livstids-
garanti.
Så lige meget om din bil er en 
Tesla, familiebil eller sports-
vogn, så kan du sikre den 
optimal pleje og beskyttelse 
hos os. Du finder vores værk-
sted på Rugårdsvej 259, 5210 
Odense NV.
Vi har mange kunder fra hele 
landet og udlandet, men ser-
vicerer selvfølgelig også vores 
lokale Fyn

Kig ud og få et uforpligtende 
tilbud og en god snak om mu-
ligheder lige netop for din bil, 
der er altid kaffe på kanden, 
kontakt os på telefon 4014 
4100 eller info@bilplejen.dk.

Rugårdsvej 259- 5210 Odense NV
Tlf.: 40144100  /  www.bilplejen.dk  /  info@bilplejen.dk
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www.fynsvinduescenter.dk  ·  post@fynsvinduescenter.dkFyns Vinduescenter ApS
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Ønsker man at hyre en anlægs-
gartner der bestrider en bred vifte 
af kompetencer inden for havear-
bejde, kan det så klart anbefales 
at kontakte anlægsgartner Ras-
mus Pihl fra firmaet ”Pihls Have 

og Anlæg”. Han startede sit firma 
i 2011 og har siden haft god vind 
i sejlene. 
--Ja, vi har blandt andet specia-
liseret os i anlægning af terras-
ser, indkørsler samt støbning af 

grunde. Men derudover laver na-
turligvis alt andet relevant have-
arbejde, fortæller Rasmus Pihl, 
der er udlært i faget og har 7 års 
erfaring.
”Pihls Have og Anlæg”. udfører 
arbejde for en bred vifte af kunder 
såsom private haveejere, bolig-
foreninger, private og offentlige 
virksomheder på hele Fyn.

-Vi er kendt for at udføre arbejde 
af høj kvalitet, og gør vort yder-
ste for at overholde alle aftaler 
og leveringstider. Samtidig skal 
det understreges, at vi kun laver 
projekter med produkter i høj 
kvalitet, købt ved diverse bygge- 
markeder og forhandlere såsom 
www.bgflux.com, understreger 
Rasmus Pihl.  

SPECIALIST 
I NYANLÆG
Anlægsgartner 
Rasmus Pihl har 
vind i sejlene trods 
Covid19-krise.

Køllevej 2, 5932 Humble  ·  Telefon: 20 92 33 25 
www.pihlshaveoganlaeg.dk  ·  rasmus@pihlshaveoganlaeg.dk

Der er vind i sejlene hos H. & M. 
Larsen A/S Tømrer & Snedker. 
Således går Rudkøbing-firmaet 
nu i gang med en byggeopgave af 
de helt store, når den gamle lokale 
skole skal ombygges til 22 senior-
boliger og fælleshus.
--Ja, det er en stor opgave, som vi 
glæder os til at komme i gang med. 
Vi skal hen og ansætte flere folk 
til opgaven, som vi i øvrigt regner 
med vil tage omkring 14 måneder 
at gennemføre, fortæller Tømrer-
mester, Lennart Rasmussen. 
H. & M. Larsen A/S Tømrer & 
Snedker har igennem 50 år lavet 
større og mindre byggesager på 

Langeland, Strynø, Tåsinge og i 
Svendborg. Ja, hele Syd Fyn. 
Harry og Mogens Larsen startede 
firmaet i 1971 – begge er dog ikke 
længere aktive, men en del af be-
styrelsen.
-Og i dag er vi et firma, der kan 
tilbyde en bred vifte af ydelser. 
Eksempelvis tømrer- og sned-
kerarbejd, låse og tyverisikring, 
glas-arbejde og alle former for ny-
byggeri og renoveringer. 
Når kunderne køber vores ydelser 
kan de være sikre på, at vi lægger 
hovedvægten på kvalitet og ser-
vice, understreger Lennart Ras-
mussen.  

H. & M. Larsen A/S klar
til stort byggeprojekt

Rudkøbing Gl. Skoles hovedbygning skal 
bygges om til 22 senior-boliger.

Schnohrsvej 47  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 26 05
www.hmlarsen.dk  ·  info@hmlarsen.dkH. & M. Larsen A/S Tømrer & Snedker

Der er efterspørgsel efter det gode 
bagerbrød, og det mærker de også 
hos Stæhrs Bageri i Tullebølle, der 
er et af kun tre rigtige bagerier til-
bage på Langeland.
- Jeg er uddannet bager i 2000, for-
tæller Daniel Stæhr. I 2007 fik jeg 
muligheden for at overtage bageri 
og butik her, og den mulighed ville 
jeg ikke lade gå forbi. Det har jeg 
heller ikke fortrudt, - det har væ-
ret 13 år med fremgang, hvor det 
er gået den rigtige vej fra dag et.

Daniel Stæhr er den 4. bagerme-
ster i bageriet, der i 2022 kan fejre 

100 års jubilæum. Han har uddan-
net to lærlinge, hvor den senest 
uddannede er fortsat som svend i 
bageriet.

Bageriet bygger på de gamle fag-
lige bagetraditioner, - som også 
tilføjes nye tiltag. Stæhrs Bageri 
er blandt andet aktiv i ”Støt Bry-
sterne”. Det sker ved at der laves 
”Pat-Muffins” og ”Babs & Nutte” 
brød, hvor der sendes henholdsvis 
5 og 10 kroner videre for hver solgt 
til Støt Brysterne. Senest var det 
et beløb på 1800 kroner, der kunne 
sendes videre.

I bageriet producerer de også, ud-
over det almindeligt gode bager-
brød, forskellige slags rugbrød, 
der kan tilfredsstille enhver kun-
des ønsker. Et velkendt og vel-
smagende rugbrød er blandt andet 
Kornfantasi, som kun kan anbefa-
les.

- Det er vigtigt at holde sig godt 
opdateret og udvikle hele tiden. 
Jeg er derfor også med i Erfa-
Gruppen 25 Quint, hvor alle de 
fynske bagere mødes 8 gange år-
ligt for at udveksle erfaringer og 
opskrifter. 

Brunsvigerens Dag i oktober, er en 
rigtig travl dag, hvor der sælges 
brunsvigertærte og snegle, - ved 
køb får hver kunde et lod og mu-
ligheden for at vinde en 5 etagers 
brunsvigerkage.. De travle pe-
rioder er helt klart omkring alle 
højtider og turistsæsonen, hvor 
der omsættes fire gange mere end 
i januar.

Der bages flere gange om dagen i 
bageriet, blandt andet rundstyk-
ker og rugbrød. På bestilling to 
dage før bager de også glutenfri 
franskbrød og rugbrød.  

Smagen af det 
gode bagerbrød

Stæhrs Bageri holder de gamle 
mestertraditioner i hævd

Stæhrs Bageri, Bygaden 71, Tullebølle, 5953 Tranekær, Tlf.: 62 50 12 03, staehrsbageri@sol.dk 
Facebook - Stæhrs-BageriStæhrs Bageri

1-2_Stæhrs Bageri_8-20.indd   11-2_Stæhrs Bageri_8-20.indd   1 27/10/2020   12:5427/10/2020   12:54
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Ø-Cafeen | Havnegade 3, 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 30 30 | grillcafeen@live.dk | www.o-cafeen.dk

Åben hele året

Hjemmelavet 
burger

med friske råvarer / 
grøntsager & brød fra 

lokal bager 
(tilberedningstid 25 min.)

Biksemad
Alt er hjemmelavet

Smørrebrød
Se udvalget på 

www.ø-cafeen.dk
(bestilles dagen før)

Vi tilbyder også Take Away - ring og bestil, så er det klar når du kommer. 
Åbningstider: 11-19 alle dage (lukket 24. - 31. december begge dage inkl.)

Café & grill-retter 

77U G E A V I S E N  S V E N D B O R GO N S D A G  1 4 .  O K T O B E R  2 0 2 0

DET SKER PÅ SYDFYN
Få dit arrangement på det sker-listen. Skriv det ind 
på www.faa.dk/eventinfo

ONSDAG DEN 14. 
OKTOBER
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Forsøg med tid. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for
børn.
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Bogsalg for voksne. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
09.00 Svendborg, Dyrekredsen 4,
5700. Gå Dig Glad Rantzausminde.
Arr.: Gå Dig Glad. Arrangementet er
for alle.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. DinoDans for alle - lær
den sjove dinodans. Arr.: Natura-
ma. Arrangementet er for alle.
10.30 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Drop in - Højtlæsning. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
11.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Det store DinoShow. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Troense, Grønnegade 10,
5700. Besøg en af de gamle frugt-
haver i Troense by. Arr.: Tåsinge
Turistinformation sammen med
Grethe Hansen. Arrangementet er
for alle.
14.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. VidenskabsShow - Tilba-
ge til Naturen. Arr.: Naturama. Ar-
rangementet er for alle.
15.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.

TORSDAG DEN 15. 
OKTOBER
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Forsøg med tid. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for
børn.
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Bogsalg for voksne. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
10.00 Ny Nyby, Sundbrovej 19,
5700. Leg i Carlsberghallen. Arr.:
Tåsinge Turistinformation og
Carlsberg Camping. Arrangemen-
tet er for børn.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. DinoDans for alle - lær
den sjove dinodans. Arr.: Natura-
ma. Arrangementet er for alle.
11.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Det store DinoShow. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 1 time. Arr.:

Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.
13.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. VidenskabsShow - Tilba-
ge til Naturen. Arr.: Naturama. Ar-
rangementet er for alle.
15.00 Landet, Skovballevej 21,
5700. Guidet tur i Bent Nielsens
have i Landet. Arr.: Torben Peiter
Skov og Iris Sundström. Arrange-
mentet er for alle.
15.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
20.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. Karenina - upoleret pop. Arr.:
Spillestedet Harders. Arrange-
mentet er for alle.
20.00 Arne B, Vestergade 10A,
5700. Raphael Gimenes & As Mon-
tanhas de Som. Arr.: Giant Steps.
Arrangementet er for alle.

FREDAG DEN 16. 
OKTOBER
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Forsøg med tid. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for
børn.
08.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Bogsalg for voksne. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er
for voksne.
10.00 Ny Nyby, Sundbrovej 19,
5700. Leg i Carlsberghallen. Arr.:
Tåsinge Turistinformation og
Carlsberg Camping. Arrangemen-
tet er for børn.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. DinoDans for alle - lær
den sjove dinodans. Arr.: Natura-
ma. Arrangementet er for alle.
11.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Det store DinoShow. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. VidenskabsShow - Tilba-
ge til Naturen. Arr.: Naturama. Ar-
rangementet er for alle.
15.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.

LØRDAG DEN 17. 
OKTOBER
10.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Forsøg med tid. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for
børn.
10.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Bogsalg for voksne. Arr.: Svend-
borg Bibliotek. Arrangementet er

for voksne.
10.00 Spar Tved, Tvedvej 201,
5700. Er du klar til mere affalds-
sortering?. Arr.: Vand og Affald. Ar-
rangementet er for alle.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Kom helt tæt på Natura-
mas levende dyr - hvis du tør;). Ar-
r.: Naturama. Arrangementet er
for alle.
11.00 Bregninge, Stejlbjergvej 22,
5700. Tåsinge Æblehave, den
frugtsommelige have. Arr.: Tåsinge
Ildsjæle v/Mogens Victor Ander-
sen. Arrangementet er for alle.
11.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Det store DinoShow. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
11.00 Bregninge, Stejlbjergvej 18,
5700. Hjælp med at plante frugt-
træer i Tåsinge Frugthave. Arr.:
Tåsinge Ildsjæle. Arrangementet
er for alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Svinget 1, 5700.
Brætspilscafe. Arr.: Svendborg Bi-
bliotek. Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. VidenskabsShow - Tilba-
ge til Naturen. Arr.: Naturama. Ar-
rangementet er for alle.
15.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
21.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. Marshall Cecil - expressiv
pop. Arr.: Spillestedet Harders. Ar-
rangementet er for alle.

SØNDAG DEN 18. 
OKTOBER
10.00 Svendborg, Frue Kirkestræ-
de 8, 5700. Gudstjeneste i Vor Frue
v/Karin Larsen. Arr.: Vor Frue kirke.
Arrangementet er for alle.
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Kom helt tæt på Natura-
mas levende dyr - hvis du tør;). Ar-
r.: Naturama. Arrangementet er
for alle.
11.00 Bregninge, Stejlbjergvej 22,
5700. Tåsinge Æblehave, den
frugtsommelige have. Arr.: Tåsinge
Ildsjæle v/Mogens Victor Ander-
sen. Arrangementet er for alle.
11.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Det store DinoShow. Arr.:
Naturama. Arrangementet er for
alle.
11.00 Bregninge, Stejlbjergvej 18,
5700. Hjælp med at plante frugt-
træer i Tåsinge Frugthave. Arr.:
Tåsinge Ildsjæle. Arrangementet
er for alle.
11.30 Svendborg, Gerritsgade 5,
5700. Gudstjeneste i Sct Nicolai
kirke ved Mette Jørgensen. Arr.: Sct
Nicolai kirke. Arrangementet er
for alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
14.00 Troense, Slotsalleen 2, 5700.
Byvandring i Troense. Arr.: Tåsinge
Turistinformation. Arrangementet
er for alle.
14.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. VidenskabsShow - Tilba-
ge til Naturen. Arr.: Naturama. Ar-
rangementet er for alle.

15.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
19.30 Vejstrup, Brudagervej 6,
5882. Gudstjeneste. Arr.: Vejstrup
Valgmenighed. Arrangementet er
for alle.

MANDAG DEN 19. 
OKTOBER
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Vilde vidunderlige Dan-
mark i børnehøjde. Arr.: Naturama.
Arrangementet er for børn.
11.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
12.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Vaskebjørnene fodres -
Kom helt tæt på:). Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
13.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 2 timer. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.
14.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Oplev "Invasive arter -
nye dyr". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.
15.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Vilde vidunderlige Dan-
mark i børnehøjde. Arr.: Naturama.
Arrangementet er for børn.

TIRSDAG DEN 20. 
OKTOBER
10.00 Naturama, Dronningemaen
30, 5700. Vilde vidunderlige Dan-
mark i børnehøjde. Arr.: Naturama.

Arrangementet er for børn.
10.00 Svendborg, Havnegade 3,
5700. Gå dig Glad - på 2 timer. Arr.:
Gå dig Glad. Arrangementet er for
alle.

11.00 Svendborg, Dronningemaen
30, 5700. Hør historierne om de
eventyrlige fisk i "Hemmeligheder
i dybet". Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for alle.

Læs mere:

www.world-education.dk

PROGRAM
Møde om bæredygtige initiativer i Svendborg

FN-Dagen 24. okt. 2020 i Svendborg
13.00 Velkomst

Ideen med mødet
v/ Kirsten Bruun, forkvinde for AWE

”Den gode historie om AWE i FN”
v/ Rex O. Schade AWE’s repræsentant i FNs NGO-samling

13.15 Introduktion af deltagere

13.30 Grøn folkeoplysning. Hvad vil Øko-net?
v/ Lars Myrhthu–Nielsen

13.45 Debat / spørgsmål / svar

14.00 ”Verdensmål i Spil” Dialog og refleksionsspil
v/ Jakob Erle, ophavsmand og Christina Yderstræde, AWE-Svendborg

15.15 KAFFEPAUSE

15.35 Fra lokalt til Globalt - Fra Svendborg til FN
Workshop i FN ved NGO’ernes Topmøde i New York 2021
v/ Rex O. Schade

16.30 3 hurtige fra deltagere – Hvad rører sig?
Tilmeld dig til at tage ordet i 5 min. med det emne du brænder for!
Først til mølle!

16.45 Afslutning v. AWE’s bestyrelse & AWE-Svendborg

[Ret til ændringer forbeholdes]

TAK FOR IDAG

FN-dag 24. oktober kl. 13.00 - 17.00
Mødested: Spejlsalen - Svendborg KKuullttuurrhhuuss - RRaammsshheerrrreedd 44..

Resumés julemad ud af h

frokost.............. .......... .. . -
le ost - Min. p o

u ... ........ ....... .. ..........3 -
- 3-retters - n. 4

Begge købe m t way følgende datoer:
Den 27. november 2020 • Den 28. november 2020
Den 4. december 2020 • Den 5. december 2020
Den 11. december 2020 • Den 12. december 2020

Se mere på: www.resumecatering.dk

Ønsker I det på andre datoer eller er I et større hold?

Kontakt os på:
info@restaurantresume.dk eller Tlf. 60 38 13 67
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Køb Erhvervs 
ejendom med 
egen bolig i 
Vester Aaby
15 min. fra 
Svendborg 
motorvejen
186 m³ bolig
114 m³ erhverv

Ejendommen er perfekt til:
Iværksættere eller den lille 
erhvervsdrivende.

Fantastisk pris for
Erhverv med bolig

1.295.000
Eje i stedet for leje........

Ring på 40 78 29 19 
– så gir jeg en kop kaffe

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018SIDE 6

I VESTER SKERNINGE HALLEN 
LØRDAG  DEN 3.  NOVEMBER 

2018

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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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.

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

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

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

Du behøver måske ikke have ondt.
Zoneterapi og massage kan være netop det,  

der løser op for dine smerter.

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

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

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-

Husk danseskoene

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for over 11 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte, Stevens & Mondraker 

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for snart 10 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte og Stevens

Werners Cykelri  

V/ Jakob Werner Petersen · Gammel Skårupvænge 11 
Tlf: 26 73 91 90 · info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk

Werners 
Cykelri

Den kendte sydfynske cykelbutik med tilhørende  
værksted åbnedes for snart 10 år siden af indehaver  

Jakob Werner Petersen, der har mere end  
25 års erfaring i cykelbranchen

Cykler fra 
Whyte og Stevens

Werners Cykelri  

V/ Jakob Werner Petersen · Gammel Skårupvænge 11 
Tlf: 26 73 91 90 · info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk

Werners 
Cykelri
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Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95  | e: mail@nyborg-el.dk  |  www.nyborg-el.dk

Tidligere på året kunne Erhverv-
Fyn fortælle historien om Nyborg 
El ApS, der siden Renè Christian-
sen og Bjarke Jensen 1. maj 2019 
købte sig ind i det velrenommerede 
installationsfirma været inde i en 
rivende udvikling.  

Et godt eksempel på omtalte udvik-
ling var oprettelsen af en helt ny 
afdeling med navnet ”NYautoma-
tion”, der blandt andre består af 7 
uddannede automationsteknikkere. 
Disse fik hurtigt større opgaver på 
Kim’s, hos Odense Marcipan og hos 
Fangel Biogas. Og for nylig har af-
delingen så været ude på endnu en 
stor opgave. 

Langeskov-Ullerslev El og NYautomation 
SIKRER EL PÅ MEJERI

Montører fra Langeskov-Ullerslev El og Automationsteknikkere 
fra NYautomation har sørget for alt elarbejdet i Ullerslev Mejeris 
nye 950 kvadratmeter store produktionshal.

--Ja, det er korrekt. Vi har stået for 
al elarbejde i Ullerslev Mejeris nye 
950 kvadratmeter store produk-
tionshal, fortæller installatør og 
medejer René Christiansen. 

Og opgaverne i produktionshallen, 
hvor den kendte Dana Blue-ost skal 
pakkes, har være været mangear-
tede. 

--Ja, vi skulle blandt sørge for alle 
lysinstallationer, eltavler, datain-
stallationer samt maskininstal-
lationer. Vi skulle simpelthen gøre 
klar til at alle maskiner kunne in-
stalleres i produktionshallen. Ef-
terfølgende flyttede vores montører 
2 produktionslinjer over i den nye 

hal, forklarer René Christiansen. 

Og på Ullerslev Mejeri, der står bag 
de populære ostemærker som Kong 
Hans, Stærke Ullerslev og Snehvi-
de, glæder man sig over samarbej-
det med Langeskov-Ullerslev El og 
NYautomation. 

--Alt er gået planmæssigt og efter 
bogen, så vi er yderst tilfredse. Pro-
duktionen kører nu som den skal, 
siger medejer, Christian Pedersen. 

Langeskov-Ullerslev El som er en 
del af Nyborg El ApS kan karakte-
riseres som en mellemstor instal-
lationsvirksomhed med geografisk 
udgangspunkt i det østfynske. 

Virksomhedens har i alt 35 medar-
bejdere, der fordelt på lokale afde-
linger i Nyborg og i Langeskov. 

-Ja, vi er en virksomhed, der altid 
har henvendt sig til en bredt funde-
ret kundekreds, som altså nu med 
etablering af automations-afdelin-
gen er blevet endnu bredere, siger 
René Christiansen og tilføjer: 

- Vi går meget op i at kunne levere 
et højt niveau af service, hvilket al-
tid har været en af firmaets stærke 
sider.

NYBORG EL aps
- stedet hvor service er en selvfølge
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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

V/ Ole Petersen

Langgade 14  ·  5874 Hesselager

Tlf. 62 25 12 56

hesselagerauto@msn.com

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…

EF_2_19.indd   42 06/03/2019   10.21

Hyggestemning med
hjerte og fornuft

Miljøvenlige hybridpejse  
– til enhver lejlighed

Dalvænget 10B  ·  5610 Assens  ·   63 71 51 00
www.livingflames.dk  ·  info@livingflames.dk

GH Tømrer & Snedker · 5700 Svendborg, THURØ 
Rønnebærvænget 66 · Tlf.: 21 62 65 61 · www.gh-villa.dk

SPECIALISTER I 
UDSKIFTNING AF 
DØRE OG VINDUER
Vi har specialiseret os i salg og montering af døre 
og vinduer. Lad os sammen finde den helt rigtige 
løsning til din bolig.

FÅ GRATIS OPMÅLING OG 
ET UFORPLIGTENDE TILBUD! 
Kontakt os nu på tlf. 2162 6561 
eller gert@gh-villa.dk
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5700 Summer blev 
denne sommers 
succeshistorie
I ni dage udfoldede 5700 Summer sig i 
Svendborg. Det var ni dage med alt godt 
fra det kulinariske kulturhav, som 
udspillede sig overalt i byen. Den 
nystartede festival var en kæmpe succes 
i Sydfyns kulturelskende havneby, men 
hvordan ser det ud til næste år, når 
musik- og kulturfestivaler igen fylder 
sommerens program ud?

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Denne sensom-
mer har der været ekstra fo-
kus på Svendborg. Byen dan-
nede fra fredag den 31. juli til
og med lørdag den 8. august
ramme for den nystartede
festival, 5700 Summer.

Folkene bag festivalen, For-
eningen Små Armbevægel-
ser, ville forvandle byen til én
stor summende festivalplads.
Byens foreninger, forretnin-
ger og borgere var med på
idéen og lynhurtigt var det ik-
ke kun musikken, som var i
højsædet, men andre kultur-
tiltag fik også plads til at bol-
tre sig.

Muligheder frem for 
begrænsninger
Udeblivelsen af sommerens
mange festivaler og kulturar-
rangementer fik en gruppe
svendborgensere til at se mu-
ligheder frem for begræns-
ninger, og der var ikke langt
fra tanke til handling. Plan-
lægningen af 5700 Summer
gik i gang den 20. maj og løb
som bekendt af stablen fra
den 31. juli. 72 dage, mere
skulle der ikke til, før det he-
le var timet og tilrettelagt.

Spørger man Jasper Gram-
kow Mortensen, arrangør og
talsmand for 5700 Summer,
så lægger der noget ganske
særligt til grund for det.

- Da vi fortalte om vores
tanke om at gøre Svendborg
til en festivalplads, så gik
Svendborg by selv ind i det.
Så det var Små Armbevægel-
ser, der satte gang i noget,
men alle hoppede med om-

Mød Claus Beck Larsen, vores
nye totalrådgiver. Claus har
20 års erfaring i bankverdenen
og står klar til at hjælpe vores
mange nye kunder.

Ring og få en snak med Claus
og book et møde.

Spar Nord Svendborg | Sankt Nicolai Gade 1

Ring på 63 10 15 54

Nye kræfter på
Spar Nord-holdet

Fyns bedste
RØGET SPÆK

Pr. kg. ..................75,-
PÅLÆGSPAKKE
Flere slags

Fra ....60,-
MORTENS AND
m/hvide og brunede kartofler, rødkål og brun sovs.

Bestil senest den 5. november.

¼ and pr. pers. ..125,-

Frisk hakket
OKSEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................70,-
FLÆSKEKØD
8-12% fedt

Pr. kg....................64,-

Sylte-tid

LILLE kr.30,-
STOR kr.52,-

STENSTRUP SVENDBORG

SE ALLE VORES TILBUD PÅ FACEBOOK!

HANDL LOKALT
I SVENDBORG HANDL LOKALT

I SVENDBORG OG OMEGN

-  et  lettere l iv
Klosterplads 10, Svendborg, Tlf. 62 20 10 81, www.bailine.dk

Linda, bailine terapeut
og indehaver

Følg med på
facebook

GRATIS 
prøve-

behandling
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GH Tømrer & Snedker har en alsi-
dig virksomhed, hvor han bygger 
garager, carporte og udestuer og 
foretager ændringer og reparatio-
ner inde i ejendomme. Det der har 
fyldt mest er udskiftning af vin-
duer og døre for private såvel som 
for virksomheder, boligforeninger 
og institutioner. 
- For mange kan udskiftning af 
døre og vinduer se ud som en om-
kostning, men skal ses som en grøn 
investering, der i sidste ende sparer 
mange penge, siger Gert Hansen.

Sparer op til 25 pct. 
på varmeregningen
Thurø-virksomheden kan skaffe 
alle typer vinduer og døre, hvad 
enten man ønsker store glaspar-
tier, der giver et naturligt smukt 
lys og varme eller en kvist på før-
stesalen, der udvider rummet med 
skråvægge.
- Vi er gerne med i den indledende 
rådgivning, til de nye vinduer er 
monteret afsluttet med den sidste 
finish med et smukt fugearbejde, 
siger Gert Hansen.

-  Med de nyeste lavenergi- og tre-
lagsvinduer er det muligt at spare 
op til 25 procent på varmeregnin-
gen. Samtidig giver nye vinduer 
og døre boligen en større værdi, 
ligesom indeklimaet i boligen også 
forbedres.

Bedre rumkomfort
Energiruder, som yder et positivt 
energitilskud, er energimærket. En 
A-mærket rude er således altid den 
mest energieffektive rude i forbin-
delse med renovering.

Gert Hansen peger også på, at 
rumkomforten med en energirude 
er mærkbart bedre.

- Glasoverfladen mod rummet er 
væsentligt varmere, og derfor bli-
ver oplevelsen af kuldestråling og 
kuldenedfald fra ruden mindre, 
og med en energirude er man ikke 
længere afhængig af en radiator 
under vinduet.   

Skift til energi-
rigtige døre 
og vinduer
- Vi har specialiseret os i døre og vinduer, 
siger Gert Hansen, der er indehaver 
af GH Tømrer & Snedker på Thurø.

Rønnebærvænget 66 - Thurø – 5700 Svendborg
Tlf.: 21626561 – Mail: gert@gh-villa.dk – www.gh-villa.dk

Jernbanegade 16, 5550 Langeskov  ·  Telefon: +45 2422 5599
www.pejsemontering.dk  ·  kontakt@dinpejs.dk

PEJSEMONTERING FYN
Jørgen er uddannet tømrer 
og har monteret pejse og 

brændeovne i mere end 15 år. 
Han sætter en ære i at give en 
grundig rådgivning til kunden 

og aflevere et håndværks-
mæssigt flot resultat.

PRODUKTER
Vi har udvalgt pejse, brænde-

ovne, biopejse, elpejse og 
gaspejse af høj kvalitet, som 
vi leverer til private og profes-

sionelle i hele Danmark. 
Se vores udvalg i butik og 
showroom eller på vores 

webshop dinpejs.dk. 

KONTAKT
Pejsemontering Fyn giver dig 
seriøs rådgivning i forbindelse 

dit køb af pejs, brændeovn, 
biopejs, elpejs eller gaspejs.

Jørgen kommer 
gerne ud og giver 

uforpligtende
 tilbud
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Den sydfynske coating virksom-
hed har kunder i hele landet og 
udlandet. De beskæftiger sig med 
overfladebehandlingsopgaver for 
bl.a. offshore og vindmølleindu-
strien, raffinaderier og konstruk-
tionsstål.
- Vores kunder er alle typer virk-
somheder – store såvel som små, 
siger Kirsten Pilegaard. I sep-
tember blev vi som en af flere 
virksomheder udpeget som ”Suc-
cesvirksomhed 2020”. Prisen er 
indstiftet af Spar Nord og revisi-
onsselskabet BDO.

Hylder eliten
Stifterne hylder eliten af virk-
somheder i dansk erhvervsliv, som 

leverer et særligt bidrag til vækst 
og velstand i lokalområderne og 
til dansk økonomi som helhed.
- Vi er meget glade for prisen, si-
ger Kirsten Pilegaard. Vi har en 
vækststrategi, hvor vi fokuserer 
på altid at kunne rådgive og hjæl-
pe med at levere innovative løs-
ninger tilpasset kundens behov. 

Kvalitetssikring
Flemming Pilegaard, som selv er 
FROSIO Inspektør, Level III, læg-
ger vægt på at rådgive kunderne 
så de oplever at få en optimal over-
fladebehandling. Vi arbejder efter 
ISO 12944 så vi sikrer en ensartet 
kvalitet og kunderne kan få et for-
nuftigt samligningsgrundlag ved 

indhentning af tilbud. 
- Glæden over sit erhverv har de 
seneste år udviklet sig til at Flem-
ming Pilegaard ved forespørgsler 
underviser i overfladebehandling 
på maritime uddannelser ligesom 
han hyres som ekstern/uvildig 
konsulent i spørgsmål om overfla-
debehandling.
Virksomheden har dog måtte tak 

nej til en overfladebehandlingsop-
gave i Liverpool i maj grundet Co-
vid-19 situationen, men året som 
helhed følger succes prisen.
-  Erhvervsprisen glæder vi os 
over, og det betyder også, at vi og 
vores medarbejdere altid bestræ-
ber os på at efterlade en så god 
overfladebehandling som overho-
vedet muligt.  

Erhvervspris til 
Fyns Coating i Kirkeby
- Vi er glade for Erhvervsprisen
”Succesvirksomhed 2020”, som vi fik i september, 
siger Kirsten Pilegaard, der sammen med ægtefællen 
Flemming Pilegaard har drevet Fyns Coating i 24 år.

Gemalvej 15 – Kirkeby – 5771 Stenstrup – Tlf.: 6536 2626
Mail: fyns-coating@fyns-coating.dk – www.fyns-coating.dk Fyns Coating ApS

1-2_Fyns Coating-9-20.indd   11-2_Fyns Coating-9-20.indd   1 19/10/2020   08:5219/10/2020   08:52

•  Industrilakering

• Water-jet  
afrensning med 1.000 bar  
& 3.000 bar anlæg

• Sponge-jet  afrensning

• Glasblæsning

• Vådlakering / 
Sandblæsning

• Mobil overflade- 
behandling

• Rør afrensning

• Rør afrensning

•  Aut. entreprenør  
til påføring af  
brandhæmmende maling

• Kompositbelægning

• Kunstofbelægning

• Tankcoating

• FROSIO inspektør

Katharina og Thomas Christiansen 
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup

www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19

En verden i farver

Storvogne  ·  Sandblæsning  ·  Metallisering
Industrilakering  ·  Epoxybelægning 
– din sikkerhed for faglig ekspertise 

i overfladebehandling og lakering 
Grundlagt 1956
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Vores styrke ligger i de kundespecifikke løsninger 
Albjerg’s Maskintec A/S i Stenstrup er specialiseret i lufttransport til  

alle industrielle formål. Komponenterne produceres på eget værksted 

Albjerg’s Maskintec A/S 
Gammel Sognevej 3 

5771 Stenstrup 
Tlf. +45 6226 2491 

info@maskintec.dk 
www.maskintec.dk 
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Tlf. 62 21 44 88  ·  E-mail: fomo@fomo.dk  ·  Odensevej 8A  ·  5700 Svendborg

FOMO Erhverv - det handler 
om dig og din virksomhed 

Exam. Erhvervs-
assurandør
Søren Rahbek 
Mobil 40 60 08 38

Exam. Erhvervs-
assurandør
Marianne Skøtt 
Mobil 40 60 08 44

2020 har indtil nu været et forandringernes år.
Når meget omkring din virksomhed og dine rutiner 
forandres, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på,
at dine erhvervsforsikringerne dækker præcis det, 
du regner med. 
Kontakt os. Så får du en professionel gennemgang  
af din virksomheds forsikringsbehov.

Delikatesse ·  Slagterafdeling

Mad-ud-af-huset
Julefrokost - til private & erhverv 

Følg os på Facebook.

 Østergade 66  ·  5874 Hesselager  ·  Tlf.: 2296 9456 
Mail: jan.gaarde@meny.dk  ·  www.meny.dk
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Click er ny forhandler af Varelotteriet

Click Svendborg, her med indehaver Brian Bang (th) og Flemming Theil-
gaard, er ny forhandler af lodsedler fra Varelotteriet. Foto: Jari

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Click Svendborg
har overtaget salg af lodsedler
til Varelotteriet fra Sydfyns
Antikvar Boghandel. Fornyel-
se af lodsedler samt køb af
nye lodsedler skal derfor
fremover ske i fotoforretnin-
gen i Gerritsgade 22.

Sidste chance for fornyelse
og køb af lodsedler til første
trækning i Varelotteriets nye
sæson er den 15. oktober.

- Som spiller i Varelotteri-
et støtter man lokalmiljøet
gennem køb af lodsedler. I
Svendborg og omegn modta-
ger Svendborg Håndværker-
og Industriforening to gange
årligt et beløb baseret på an-
tal solgte lodsedler i området.
Foreningen kan bruge mid-
lerne til at støtte lokale og
velgørende formål, fortæller
indehaver af Click, Brian
Bang, i en pressemeddelelse.

Derudover donerer Vare-
lotteriet hvert halve år penge
til landsdækkende sociale-og
humanitære organisationer i
Danmark, blandt andre Rå-
det for Sikker Trafik, Det Kri-
minalpræventive Råd og
Mødrehjælpen.

Varelotteriet udlodder år-
ligt mere end 664.000 kon-
tante gevinster. Der trækkes
lod om gevinsterne mindst to
gange hver måned, og hoved-
præmien er på hele tre milli-
oner skattefrie kroner.

Læs mere om spillet og Va-

relotteriets historie på
www.varelotteriet.dk.

Denne artikel var også med
i Ugeavisen Svendborg i sidste
uge, men desværre havde tek-
nikken vendt billedet på hove-
det, så vi bringer artiklen igen,
vi beklager.

Vi har stadig e
udvalg af v

almindelige, go

Besøg butikken
Gundess jer
og Bryg

Vi praler
- og siger

ost
til alle!

OSTE TIL AAL

BÅDE TYKKE OGG

NYT
HUSK VI HAR
RØGET LAKS

M.M.

OST
FRA 10+
TIL 60+

HUSK
Vores gode
rygeoste

KØB EN ½
kun

20,-

Vi har
forsmagning
på julebryg fra
31. oktober

2020

DET ER SÅ 
HYGGELIGT 
MED 
EFTERÅR

PREPAIR 
SKJORTE
Før 79995

NU 49995
CULTURE 
SKJORTE

NU 59995
COATED
LEGGINS
Brun/army

NU 29995

GERRITSGADE 40A . SVENDBORG . 6221 0013

HANDL LOKALT
I SVENDBORG HANDL LOKALT

I SVENDBORG OG OMEGN
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m
Vi for ndl
g -tæ e ,

ul &

Siloxan
En af markedets
bedste facade
malinger.

Forlæng
sæsonen
med Vinterproof
og mal ned til 2°

- din maling- og gulvleverandør

Vi kommer
gerne hjem til dig

for at måle og rådgive
omkring tæpper,
gulve, gardiner og
male opgaver
- helt GRATIS!

u e

t S d rg

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.
Tlf. 66 14 78 82
odense@farvexperten.dk

RRiinnggee
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk

Svendborg
Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk
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Bestil senest d. 28/12-20
Du skal bestille jeres nytårsmenu  
direkte på vores hjemmeside: 
www.hotelsvendborg.dk

4-retters nytårsmenu
Snacks 
Sprød butterdejs snack af spinat og serranos-
kinke med tilhørende tomatpesto

Forret
Hummercreme serveret med torskesoufflé 
og citrondampede urter i brunoise

Mellemret
Lufttørret okseinderlår af dansk angus med 
basilikumsaioli syltede rødløg og friseésalat 

Afhentning
Nytårsmenuen skal du afhente 
den 31. december 2020 fra kl. 
13.00 - 15.00.

Når du henter menuen, får vi 
sammen et glas øl eller mousse-
rende vin og ønsker godt nytår.

Det er nemt for dig
Der medfølger udførlig og illustre-
ret vejledning til tilberedning af 
maden samt menukort til bord-
dækningen. 

Tilkøb natmad
Tilkøb 5 liter velsmagende Gullaschsuppe  
til ca. 10 personer.
Pris for 5L kr. 350,-

Pris pr. kuvert 

kr. 465,-
Minimum 2  

kuverter

NYTÅRSMENU 2020

Bestil årets
Nytårsmenu ud af huset 

Bestil senest d. 28. december 2020

Hovedret
Duet af kalvemørbrad og kalvespidsbryst  
i panko
Kartoffelterrin med timian – trøffelsky
Stegt kejserhat – gulerodspuré – bagt selleri  

Dessert 
Chokoladebrownie – hvid chokoladeganache – 
brændt chokolade – mangopuré – friske bær

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

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

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

D
in

 lo
ka

le
 a

rk
ite

kt
Ki

k 
in

d 
på

 te
gn

es
tu

en
 o

g 
få

 e
n 

gr
at

is
 o

g 
 u

fo
rp

lig
te

nd
e 

sn
ak

 o
m

 je
re

s 
dr

øm
m

e 
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

10%
billigere

Vi er ofte 10% 
billigere end 

hos ejendoms- 
mægleren.
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Går du med overvejelser om ud-
skiftning eller nyindkøb af f.eks. 

Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 
 

Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed. 

Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder.  

Og det skal du selvfølgelig ikke betale for. 

Vores flotte og inspirerende butikker  kan også være et godt afsæt for 
din inspiration, og så kan du nyde en kop frisk kaffe samtidig. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

 

 

 

 

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Har du brug for rådgivning 
fra erfarne byggefolk, kon-
struktører og ingeniører? Vi 
er dybt specialiseret indenfor 
bygherrerådgivning, byggele-
delse, tegningsarbejde, myn-
dighedsbehandling, statik og 
brand – og alt det digitale: 

3D-modeller, BIM, as-built, 
3D-scanning, droneinspek-
tion, mm.

Som totalrådgiver binder vi 
hele din byggesag sammen, 
så både resultatet og proces-
sen bliver fantastisk.

Afdeling Århus 
Rokhøj 3

8520 Lystrup
T: 42 90 10 47

asl@bygkontrol.dk

Afdeling København 
Agenavej 31
2670 Greve

T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk

Afdeling Svendborg 
Abildvej 1, 1th

5700 Svendborg
T: 42 90 10 40

info@bygkontrol.dk
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”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk

1-2_Angelbo_8-19p.indd   1 08/10/2019   11:05

Det skal renses en gang imellem, 
men nogle pillefyr er også selv-
rensende.
Højlund Mølle kan gratis levere 
træpiller med lastbiler, der har en 
gaffeltruck bagpå, som afleverer 
paller med pillerne efter kunder-
nes ønsker. Til landbrug og indu-
stri leveres på op til 50 tons ad 
gangen.
Højlund Mølle har hovedafdeling 
i Gudbjerg og afdelinger i Fa-
aborg, Årslev, Haarby og Aarup. 
Her kan kunder hente træpiller 
uanset, om det drejer sig om en 
enkelt sæk, sække læsset på pal-
ler eller hele læs piller. 

- Det giver god mening at 
gå fra oliefyr til fyring med 
træpiller, siger Henrik Bjerg-
gaard Hansen fra Højlund 
Mølle. Vi sælger piller til 
fyring og følger lovkravene 
til træpillers bæredygtighed. 

Olie er afgiftsbelagt, men det er 
træpiller ikke. Fyring med træ-
piller er nemlig CO2-neutralt, og 
derfor er der ingen afgifter på 
træpiller; det mærker Højlund 
Mølle tydeligt, idet mange med 
oliefyr nu har skiftet til pillefyr. 
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 kan tilrette-
lægge leveringer af de afgiftsfrie 
træpiller. siger Henrik Bjerg-
gaard Hansen. Vi leverer nemlig 
gratis inden for otte dage, og vi er 
derfor også logistisk sparsomme-
lige på CO2-regnskabet.

Bæredygtig fremtid
- Der er stigende interesse for at 
fyre med træpiller, og vi leverer 
til private, til landbrug og andre 
virksomheder og skoler, fortæller 
Henrik Bjerggaard Hansen, der 
understreger, at det er nemt at 
fyre med træpiller. 

Folketinget vil stille lovkrav til 
bæredygtig biomasse og træpil-
ler, der bidrager til at udfase olie 
og kul og dermed til at reducere 
Danmarks CO2-udledninger.

- Det kan vore træpiller fint leve 
op til, siger Henrik Bjerggaard 
Hansen, Han peger på, at en in-
vestering i pillefyr er en billig og 
langtid holdbar løsning, og han 
forudser, at endnu flere udenfor 
fjernvarmeområderne vil gå fra 
olie til biomasse.

- Et træpillefyr er lige så let at 
have med at gøre som et oliefyr. 

 Højlund Mølle – Ørbækvej 
268 A – 5892 Gudbjerg

Tlf. 6225 1136
Mail: hojlund@hojlund.dk

www.hojlund.dk

A
P
S

CO2-NEUTRAL FYRING MED  
TRÆPILLER UDEN AFGIFT

1-2 Højlund Mølle 9-20p.indd   11-2 Højlund Mølle 9-20p.indd   1 18/10/2020   11:3218/10/2020   11:32
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”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk
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Skift til varmepumpe nu                  

 
 
 

NIBE SPLIT 
MED SHK 200S / SHK 200S-6 

KOMPLET SPLIT-SORTIMENT TIL PRIVATBOLIGBRUG 
 

            
                                         

                     
 
 

       
           

 
 
 
 
 

 Dansk Installations Teknik – Faaborg/Midtfyn 62 63 22 90 – Odense 66 10 22 90 – Svendborg/Langeland 62 22 55 26 – info@dit.as      

OP til 100m2 

Fra 69.995 
inc. montering 

El-arbejde komplet 
7.500 

 

OP til 140m2 

Fra 74.995 
inc. montering 

El-arbejde komplet 
7.500 

 

OP til 200m2 

Fra 79.995 
inc. montering 

El-arbejde komplet 
7.500 
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Svendborg Firma med ny varmepumpe

1:  9kW model til ca 30.000 kr

2:  16kW model til ca 40.000 kr

3:  26kW model til ca 60.000 kr

Model 1 og 2 er primært til private, 
hvor model 3 er til private og mindre firmaer.

Service og kvalitet er altafgørende

LANGÅ ECOPLUS+

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 

LØRDAG - SØNDAG: LUKKET

WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

DB|V VS ApS ·  Svendborg Landevej  42 ·  5874 Hesselager  ·  T l f. :  40 87 22 22 ·  info@dbv vs .dk ·  w w w.dbv vs .dk
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Claus Hansen er et kendt ansigt i Middel-
fart. Han er formand for fodboldklubben 
MG&BK og bestyrelsesmedlem i Rock 
Under Broen, og i 14 år har han været 
afdelingsdirektør i Middelfart Sparekas-
se. I moden alder, som 52-årig, har han i 
sommer valgt pengeinstituttet fra som 
arbejdsplads for at blive restauratør.

- Jeg har været glad for arbejdet og kolle-
gerne i sparekassen, siger Claus Hansen. 
Arbejdet har over årene ændret karakter, 
og sektoren er blevet digitaliseret, og kon-
takten med kunderne er blevet mindre. 

- Jeg fandt, at tiden var inde til et skift, 
og jeg valgte at blive restauratør på Østre 
Hougvej i Marsvinet, som er en klassisk 
restaurant. 

Er kommet godt fra start
- Vi må leve med Covid-19, og at starten 

er lidt langsommere, siger Claus Hansen. 
Vores koncept er at være en hyggelig fa-
milierestaurant, der laver ærlig mad af 
lokale råvarer. Trods begrænsningerne 
har vi fået en god start med besøg af gæ-
ster fra det meste af Fyn og trekantsom-
rådet.

Marsvinets daglige menukort er smalt og 
skifter ofte retter, så restaurantens gæ-
ster altid kan finde et udvalg af sæsonens 
retter. 

- Marsvinet vil hen ad vejen lave afta-
ler med gæstekokke, som vil præsentere 
spændende menuer, og vi vil gerne udvik-
le os til et intimt spillested, hvor musik 
og kvalitet skal gå hånd i hånd med det 
hyggelige og folkelige miljø, siger Claus 
Hansen. Det skal være vores kendetegn 
udadtil. Vi har gode rammer til at gøre 
selskaber og fester til gode oplevelser.  

Klassisk restaurant i hyggelige rammer
Claus Hansen har skiftet fra at formidle penge til at fremstille og servere ærlig 
mad af lokale råvarer i Middelfarts nye familierestaurant ”Marsvinet”. 

Østre Hougvej 116 – 5500 Middelfart – Tlf. 60 100 175
Mail: claus@marsvinet.dk – www.marsvinet.dk
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Service Manager ved Bjerne Jensen A/S

Bjerne Jensen A/S  ·  Hans Egedes Vej 10, DK-5210 Odense NV  ·  Tel. 66 11 28 02  ·  info@bjernejensen-as.dk

Jesper Sakko er tiltrådt som Ser-
vice Manager hos Installations-
firmaet Bjerne Jensen A/S. I sin 
nye stilling får han ansvaret for 
den fremtidige udvikling af ser-
viceafdelingen med hovedsage-
ligt relation til industrikunder 
og datacenter-branchen. 
Jesper Sakko kommer fra Coro-
matic A/S, hvor han var en af 
hjørnestenene i deres service-
afdeling som han drev i 28 år. 
Han har stor erfaring og teknisk 
viden indenfor serviceaftaler, 
UPS-anlæg, generator, kølean-
læg, ventilation, samt brand og 
alarmanlæg.
Med ansættelsen af Jesper øn-
sker Bjerne Jensen A/S at styrke 
samt udvikle relationer til sine 
servicekunder hvor kvalitet, 
kundepleje, kompetence samt 
teknikerens engagement er ken-
detegnet for Bjerne Jensen A/S.  

Udlejning af 
mandskab og maskiner m.m. 

Entreprise · Mandskabsudlejning · Anlæg
 Haveservice · Ejendomsservice

Søndervangen 34, 5854 Gislev Tlf. 42 25 73 66,  
birksfaktura@gmail.com, www.birks-entreprise.dk

Professionel rådgivning og høj kundetilfredshed
Birks Entreprise udfører alle for entreprenørarbejde for private og erhverv

Faaborgvej 45, 5854 Gislev, Tlf.: 42 25 73 66, 
birksfaktura@gmail.com / www.birks-entreprise.dk 

Står man og skal have løst en min-
dre eller større opgave indenfor 
entreprenørområdet, så kan man 
roligt alliere sig med Birks Entre-
prise, der har mange års god og 
bred erfaring med alle former for 
entreprenørarbejde. 
Firmaet har også rigtig meget 
mandskabsudlejning, og er lige-
ledes meget med som underleve-
randør til forskellige projekter. De 
har blandt andet været med til at 
brække broen ned over motorvejen 
og i øjeblikket er de for Munch i 
gang med at grave op til letbanen.

- Vi dækker og løser opgaver over 
hele landet, og vi tilbyder alt in-
denfor entreprenørbranchen, si-
ger Tommy Birk Sørensen, der 

stiftede firmaet for godt 2 år si-
den, og som i dag har yderligere 
tre erfarne medarbejdere.

- Jeg havde haft tanken i nogle år 
om at starte selvstændig, og bygge 
noget op for mig selv. Så kom den 
passende mulighed, at nu skulle det 
være nu, fortæller Tommy Birk Sø-
rensen. Her gælder det om at skabe 
en god arbejdsplads, hvor medar-
bejderne også føler sig godt tilpas. 
Det er grundlæring, at tilfredse 
medarbejdere arbejder bedst.

En vigtig ting for Birks Entre-
prise er, at de aldrig kører fra en 
opgave før kunderne er tilfredse. 
De bliver på opgaven indtil den er 
løst tilfredsstillende.

Man er naturligvis altid velkom-
men til at kontakte firmaet for et 
uforpligtende tilbud.   

Følg os på 
facebook

LUNDSGAARDS AUTO      
Rudmevej 25  ·  5750 Ringe

Tlf.: 40273991  ·  www.lundsgaardsauto.dk
lundsgaardsauto@outlook.dk

TILBYDER REPARATION AF ALLE 
TYPER PERSON-& VAREVOGNE

• Dækservice 
• Autoglas 
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn 
• Motortest

• Auto-el
• Landsdækkende 

værkstedskoncept 
med speciale i BMW
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Svane Køkkenet Odense  /  Rødegårdsvej 209  /  5230 Odense M  /  Tlf.: 6617 5678  /  odense@svane.com        

Følg os på  /  

svane køkkenet odense
køkken / bad / opbevaring dansk design

dansk produktion

Oplev alle design-mulighederne hos svane køkkenet odense eller på svane.com
Vi har køkkener i alle prisklasser og giver meget gerne et bud på både køkken, bad og opbevaring.

Hos os finder du kun 100% dansk design, høj kvalitet og masser af funktionalitet.
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Ny CAPTUR
PLUG-IN HYBRID

DEALERINFO

renault.dk

AF TRAFIKSKOLEN

STOLT

SPONSOR
RENAULT
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upNy CAPTUR Plug-in hybrid

160 Intens automatgear

Fra 259.900 kr.
Nu findes en af Danmarks mest populære biler som plug-in hybrid. Det er bilen du kender, med motoren du vil have.  
Kør elektrisk til hverdag – op til 65 km på ren el* – og skift til hybridkørsel på længere ture i weekenden. Prøvekør den 
hos din forhandler.

Renault anbefaler

*bykørsel iflg. WLTP. 55 km ren el ved blandet kørsel iflg. WLTP.

Captur Plug-in hybrid 160 Intens m/automatgear. Forbrug 66,67 km/l, CO2 33 g/km. Tilbuddet gælder biler indregistreret senest 31.12.2020. Bilen er vist med ekstraudstyr.

ODENSE SV
Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

SVENDBORG
Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

Oplev den helt nye digitale kabine
Med de maksimale 5 stjerner i den anerkendte Euro NCAP test er den nye Renault Clio blandt
Danmarks sikreste biler og er udstyret med vejbaneassistent, aktiv nødbremse og skiltegenkendelse.
Samtidig er den blevet mere rummelig og har fået en topmoderne kabine med blandt andet digital
instrumentering og Easy Connect multimedia system.
Besøg din Renault forhandler og prøv en tur i fremtidens Renault Clio.

Renault CLIO
Designed for living

Ny

Euro NCAP sikkerhedstest

renault.dk

A+ 19,2 km/l, 116 g/km CO�. Bilen er vist med ekstraudstyr. Kampagnetilbuddet gælder 01.11 – 31.12.2019.
*Auto AC, håndfrit nøglekort, armlæn, el-klapbare sidespejle med varme- og regnsensor.

Ny Renault CLIO TCe 100 Zen
Introduktionspris

148.900 kr.
Inklusive Komfort- og Citypakke*

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.  
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50 
50
Mbit/s

500 
500
Mbit/s

100 
100
Mbit/s

1000 
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BOLIG & ERHVERV
Uanset om domicilet skal være rammen om en 
familie eller en virksomhed, så skal det være 
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal 
kort sagt være, lige som man drømmer om.

TØMRER & SNEDKER
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.

SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spæn-
dende projekter har Raunstrup opbygget en 
omfattende ekspertise i at projektere og byg-
ge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP sa-
marbejder med bygherre. 

DETAIL
Trimmet Byggeri er derfor kernen i at ska-
be en optimal byggeproces og et stramt sty-
ret forløb, der optimerer værdien for vores 
kunder. 

APTERING & STORENTREPRISE
Ud fra kundens præmisser, økonomiske ram-
mer og behov. Fuldt overblik over økonomi, 
byggestyring og tidsrammer og med fuld ad-
gang til også at finde den dybe detailindsigt.

NYE VINKLER PÅ BYGGERI
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Er du klar til nye 
udfordringer?
Vi hjælper dig videre

Vi ved, at relationer skaber salg, og derfor søger vi sælgere, som er stærke i gamle dyder som kunde service, 
købmandskab og rettidig omhu. Måske ved du ikke selv, at du ønsker nye udfordringer. Måske er tiden 
kommet til, at du giver dig selv muligheden for at blive en del af en koncern, hvor købmandskab, troværdighed 
og nytænkning er grundstenene. En � loso� , som også vil kendetegne os i fremtiden. Vi vil være de bedste, 
og det kræver det bedste hold.

Er du relationsskabende, initiativrig, holdspiller og brænder for dine kunder og den gode forretning?
Kan du se dig selv i en virksomhed, som sætter kunden først? Så har du allerede mange af de kvaliteter, 
vi søger. Vi forestiller os, at du sidder i et lignende job i dag eller har meget stærke relationer til kunder på Fyn 
fra tidligere job. Vi tilbyder attraktive stillinger i vores afdelinger på Fyn. 

Er du en af Bygma Fyns nye spillere?
Kontakt - Regionsdirektør Ejnar C. Andersen 28440274 eller mail ean@bygma.dk for en uforpligtende snak.

Martin Domaille 
Direktør 
Bygma Ringe

Steen Braskov
Direktør 
Bygma Nyborg

David Storm
Direktør
Bygma Bellinge

Ejnar C. Andersen 
Regionsdirektør
Bygma Fyn

Sten Kristo� ersen
Filialchef
Bygma Kerteminde

Flemming Rosendal
Direktør 
Bygma Otterup

Klaus M. Andersen 
Direktør 
Bygma Odense
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

Bygma  støtter  lokalt  i Svendborg:

SVENDBORG 
HÅNDBOLDKLUB

Vi leverer fra dag til dag, hvor, hvornår og hvordan det passer dig

Bygma Ringe
Tlf. 88 32 30 35 • ringe@bygma.dk

Bygma Nyborg
Tlf. 88 32 30 00 • nyborg@bygma.dk

Bygma Odense
Tlf. 88 32 30 65 • odenseoest@bygma.dk

Bygma Bellinge
Tlf. 65 96 17 81 • bellinge@bygma.dk

Bygma Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50 • kerteminde@bygma.dk

Bygma Otterup
Tlf. 64 82 22 33 • otterup@bygma.dk
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