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Handl lokalt
Af: Michael Thorbjørnsen.
Fotos: Pind J Design

Svendborg: Omkring 400 gæ-
ster fandt forleden vej til VW 
Skoda på Englandsvej, hvor 
Pind J Design i Svendborg 
i samarbejde med cirka 20 
partnere havde inviteret til 
luksusevent. Blandt partner-
ne og de fremmødte brands 
var bl.a. Georg Jensen, Cer-

tina Ure, Garmin Ure, B&O 
Nyborg, Phigo, Mads Z, Safari 
Eksperten, Øbryg og Øland.

Hele arrangementet blev 
bundet sammen af Carsten 
Mortensens stemme, som 
de fleste sikkert kender fra 
GOG’s hjemmekampe. GOG 
var endvidere repræsenteret 
med deres tre landsholds-
spillere, Niclas Kirkeløkke, 
Lasse Møller og Emil Jacob-
sen samt de tidligere lands-

holdsspillere Ole Erevik og 
Lasse Kronborg, som publi-
kum kunne få en snak med, 
en autograf og en selfie med.

Dagen bød også på kon-
kurrencer med præmier for 
mere end 100.000 kroner. 
Dagens hovedpræmie, et ga-
vekort på 10.000 kroner til 
design og fremstilling af et 
smykke efter eget valg, blev 
vundet af Annette H. Søren-
sen.

400 så på luksus
Pind j design havde stor succes med event,  
som var arrangeret i samarbejde med 20 partnere.

Gæsterne stod i lang kø, da dørene blev åbnet til den store luksus
Smykkedesigneren Mads Ziegler, fra Mads Z, fortalte sin og 
brandets historie til de fremmødte

   

buTiksliv

Annette H. Sørensen vandt dagens hovedpræmie, et gavekort på 10.000 kr. til et smykke efter eget 
valg og design i samarbejde mellem hende og en guldsmed. Her er hun flankeret af Christina og 
Thomas Pind Jørgensen. 

Phigo stod for et flot modeshow,  som viste nogle af forretningens nyeste modeller fra flere 
eksklusive brands

En af aktiviteterne på eventen var, at der var puttet en 
smykkesten i samtlige velkomstdrinks, hvoraf en var en rigtig 
brillant. Den, som fandt brillanten, ville så vinde en ring til små 
8000 kr. fra Pind J Desi

Din bolig bliver solgt her i avisen, på boligsiden.dk, på boliga.dk, sydfyenskeboliger.dk og på Facebook

Mosestræde 26, 5700 Svendborg

Telefon: +45 44 41 29 45

E-mail: kontakt@sydfyenskeboliger.dk

Jan Jensen, Indehaver 20 41 29 45
Finn Hansen 30 43 29 45
Jesper Rasmussen 60 52 03 82
Knud Erik Mathiasen 50 65 10 71

Sydfyenske Boliger MDE

Åbyvænget 3 - Skårup

Pris/Udb/Ejerudg. Brutto/Netto: 4.594/3.905 Grund/Byggeår:
1.075.000/55.000/1.892 Bolig/udhus: 118/62 856/1905

Rantzausmindevej 180 - Svendborg

På en stille villavej, kun 5. min gåtur fra området omkring Thurø Sejlklub, hvor
det oser af miljø og stemning, ligger denne smukke villa og venter på dig.
Ejendommen ligger kun få min. cykelafstand fra skole, velfungerende boldklub,
idrætshal, Øens populære bagermester og dagligvareindkøb.

Pris/Udb/Ejerudg. Brutto/Netto: 8.529/7.256 Grund/Byggeår:
1.775.000/100.000/2.162 Bolig/carport: 110/29 1.141/1976

Pris/Udb/Ejerudg. Brutto/Netto: 16.898/14.373 Grund/Byggeår:
3.995.000/200.000/2.576 Bolig/garage: 257/20 735/1966

Fast salær kr. 34.875,-
- uanset prisen på din bolig

Violvænget 6 - Thurø

I det attraktive Rantzausminde, lige overfor Rantzausminde lystbådehavn og det
store grønne område, ligger denne skønne villa med en fantastisk ugeneret
panorama udsigt til Svendborg sund. Gennemrenoveret og særdeles indbydende.

Mosestræde 16 - Thurø

Pris/Udb/Ejerudg. Brutto/Netto: 8.419/7.154 Grund/Byggeår:
1.975.000/100.000/2.253 Bolig/carport: 127/29 803/2005

Med kort gåafstand til landsbyens populære idrætscenter og et bredt udbud af
idrætstilbud, �tnesscenter, idrætshal, cafe, boldklub og tennis mv., er denne 1.
plan villa attraktivt beliggende nær rigtig mange dagligdags gøremål.

Vi skriver det er et håndværkertilbud og det er pga prisen, for du kan �ytte
ind i en ejendom, som har været beboet af sælger i de sidste 47 år. Belig-
genheden ned til Mosen og det pragtfulde område, som gemmer sig her og
hvor naboer kommer rigtigt godt ud af det med hinanden.

MODERNE FAMILIEVILLA I SUPERB
STAND OG MED ALLERBEDSTE UDSIGT

"HÅNDVÆRKERTILBUD" MED GOD
BELIGGENHED NED TIL MOSEN, TÆT PÅ ALT

SMUK VILLA PÅ SKØNNE THURØ -
SKAL SÆLGES NU

Slotsvængevej 16 - købsaftale underskrevet
Vindeby Vinkelvej 10 - købsaftale underskrevet
Wandallsparken 35 - købsaftale underskrevet
Ryttermarken 3 - købsaftale underskrevet

NY PR
IS

NYERE VILLA I POPULÆR UDSTYKNING
NÆR SKOLER, INDKØB, IDRÆTSCENTER ETC.

Bjerrebyvej 106 - Tåsinge

SOLGT

Sømarken 60 - Ollerup

SOLGT

NY PR
IS

NY PR
IS

NY PR
IS

ERLING BONNESEN

Arbejdspladser og erhverv er nøglen til fremtiden

Sundhed og ældrepleje i verdensklasse.
Pension til nedslidte

Unge sikres topklasseundervisning og erhvervs
muligheder

3. fynske motorvejsspor færdiggøres snarest muligt

Lavere brotakster over Storebælt

Stram udlændinge og indvandrerpolitik med
konsekvens

Hurtige bredbåndsforbindelser og fjerne mobilhuller

Værne om drikkevand, natur, miljø og klima

TURBO PÅ FYN
Fokus på fynske visioner

Folketingsvalget:
Se mere på www.erlingbonnesen.dk

Stem personligt på

På hele Fyn og øerne


