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Tre-i-en på
Glarmestervej
TEKST OG FOTO:
MICHAEL THORBJØRNSEN

SVENDBORG: Indehaveren

af ”Pibesmedens Døgnkiosk
& Grill” på Linkenkærsvej,
Flemming Bøgild Hansen, har
via et selskab, han driver sam-

Flemming Hansen får i sin døgnkiosk hjælp af bl.a. Liv Lindhardt.

DØDSBO, INDBO,
TVANGS- OG HITTEGODSAUKTION
Søndag den 13. september fra kl. 12.00
i auktionslokalerne
Ndr. Ringvej 18, 5700 Svendborg
Vi sælger igen ca. 600 katalognumre, med blandede kasser, lamper, stager, figurer, arkitekttegnede møbler, stole,
borde, sofaer, kommoder, antikke skabe, malerier, værktøj,
teknik, trailer, cykler, knallerter og meget andet.
Eftersyn: Fredag den 11. september kl. 12.00 - 15.00
samt på auktionsdagen kl. 10.00 - 12.00

men med sine børn, erhvervet
”City 3”-komplekset på Glarmestervej 14, og nu er den
fortagsomme familie klar med
ikke mindre end tre virksomheder på samme adresse.
- Vi overtog bygningerne på
omkring 300 kvadratmeter
den 1. juli, og har siden brugt
tiden på en omfattende renovering, fortæller Flemming
Bøgild Hansen (52), der selv
står for Nærkøb, den store kiosk med spilleafdeling med 17
spillemaskiner. Det er samme
antal, som der findes hos ”Pibesmeden”.
- Jeg har erfaret fra Linkenkærsvej, at der er et stort publikum til spillemaskiner, så jeg
fortsætter konceptet fra ”Pibesmedens Døgnkiosk & Grill”
med en spillehal, et mindre
udvalg i dagligvarer, masser af
slik og chokolade, øl og sodavand på køl, tips og lotto og
meget, meget mere, fortæller
Flemming Bøgild Hansen.
På samme adresse har sønnen
Morten Bøgild hjemsted for
sin tømrerforretning, der tilbyder alt i mindre service- og
byggeopgaver, isætning af
vinduer døre og tilbygninger.
Morten Bøgild (25 år) er uddannet tømrer i Odense, men
er netop flyttet til Svendborg
for at starte eget firma op - og
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Søskendeparret Heidi og Morten Bøgild Hansen sælger alt i solafskærmning og har fået lavet et flot showroom på Glarmestervej.
hjælpe familieforretningen,
der også er indehaver af diverse
ejendomme, som Morten har
sat i stand.
Sidste skud på stammen er
datteren Heidi Hansen (27 år),
som i nabobutikken har åbnet
et showroom og forretning
med solafskærmning.
- Her er persienner, rullegardiner, lamelgardiner og meget
andet fra producenten WH
i Odense, som indehaves af
Flemming Hansens søster og
svoger.
- Både jeg og børnene har
tidligere arbejdet i virksomheden, så vi har alle tre stor erfaring med salg og opsætning
af solafskærmning, fortæller
Flemming Hansen.
Så mens datteren vil drive for-

retningen med solafskærmning, vil hendes bror kunne
sørge for montagen, så det hele
bliver til et integreret familieforetagende.
- Jeg har kunnet få ejendommen her på Glarmestervej til
en fornuftig pris, og så det som
en god mulighed for at hjælpe
mine børn i gang, og det har
været en stor fornøjelse, siger
Flemming Hansen. Foruden
de to kiosker med spillehaller har Flemming Hansen og
hans hustru Kirsten siden september 2006 drevet ”Nærkøb
Tanken” på Assensvej 218 i
Stenstrup. Her er ligeledes
spillehal tilknyttet.
Familien invitere i øvrigt til
reception den 25. september
for kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede - det
foregår fra 13-17.
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Familien Bøgild Hansen foran City øst, der nu både rummer tømrerforretning, solafskærmning og ike mindst
en stor døgnkiosk.

I anledning af vores 100 års jubilæum
inviterer AOF Sydfyn til reception
for venner og forretningsforbindelser i lokalerne på Vestergade 23,

fredag den 11. september,
kl. 13.00 - 16.00.
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