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Langeland

Annoncér. 
Så bli’r du set

Kom hele Fyn rundt – og i kom hele Fyn rundt – og i kom hele F ontakt med alle i din kommune

Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende vil i et
særligt profil-tillæg sætte fokus på de kva-
liteter, der gør Langeland til en interessant
kommune. Det gælder attraktive boligmiljøer, boligmiljøer, boligmiljøer
dynamiske erhvervsvirksomheder, eder, eder spændende 
butikker, er, er gode servicetilbud, blomstrende kul-
turliv og unikke natur-oplevelser.

VÆR SYNLIG
”Rundt om Langeland” udkommer i 82.500
eksemplarer og uddeles sammen med Fyns
Amts Avis og Fyens Stiftstidende og til samtlige
husstande på Langeland.
Som annoncør haør haør r du her en stærk mulighed
for at blive synlig, og blive set af en bred og
interessant målgruppe.

”Rundt om Langeland” er et tillæg af høj høj hø kvali-
tet. Alle artikler skrives, redigeres og fotografe-
res af professionelle journalister og fotografer, afer, afer
som alle er med til at tegne et interessant bille-
de af Langeland Kommune.

GRIB CHANCEN
Grib chancen og bliv synlig i hele din kommune.

UDGIVELSE:
Særtillæg til Fyens Stiftstidende og
Fyns Amts Avis søndag den 30. juni 2013
samt Ugeavisen Øboen tirsdag den 2. juli
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Svendborg: Desiree Ulrich, 
der er indehaver af � rmaet 
Bandit Productions, der står 
bag Sydfyn Style-� lmen, ta-
ger blokeringen af sin � lm på 
Youtube med ro.

- Er den blevet blokeret, det 
har jeg slet ikke set, men det 
har jeg prøvet mange gange 
før, fortæller Desiree Ulrich, 
der ofte låner musik, når hun 
laver � lm.

Hun har derfor helt styr på, 
hvad der så skal gøres.

- Man skal bare lige gå ind 
på Youtube og hakke et skema 
af, så kommer � lmen op igen, 
lyder det fra produceren.

- Vi betaler til Koda for de 
numre, vi bruger, og der er 
styr på rettighederne, så det 
burde være i orden, siger De-
siree Ulrich, og fortæller at 
alle kan gå ind og anmelde 
� lm på Youtube, så de bliver 
blokeret.

- Hvis man for eksempel sy-
nes, at en � lm er lidt for por-
nogra� sk, så kan man trykke 
på en knap for at anmelde 
den, og så bliver videoen taget 
af lige med det samme. Så skal 
man så udfylde det der skema, 
hvis man vil have, at ens � lm 
bliver vist igen.

Selvom Desiree Ulrich ta-
ger det stille og roligt, har hun 
tænkt sig at tjekke op på sa-
gerne hurtigst muligt.

- Og jeg regner da med, 
at den er tilbage på skær-
men snart igen, siger Desiree 
Ulrich.

Af Henriette Ankerstjerne Hermann
heah@fyens.dk 

- Det 
er ikke 
første 
gang

 ■Desiree Ulrich, der står bag 
Sydfyn Style.  Foto: Roland P.

Socialdemokraternes Niels Christian Nielsen måtte i 2011 
fjerne valgplakater med ham selv afbilledet som den skotske 
frihedskæmper William ”Braveheart” Wallace.  
Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Curt Sørensen og de øvrige tre sydfynske borgmestre er i første 
omgang blevet fjernet fra Youtube. Ikke på grund af deres 
dansefærdigheder, men på grund af ophavsretten. 
Foto fra Youtube

ord for, at han måtte kalde 
biksen for McAllan. Det 
kendte varemærke led endnu 
et knæk, da en lokal restau-
rant i Kuala Lumpur i Malay-
sia vandt retten til at kalde sig 
McCurry i 2009. Dommeren 
erklærede, at McDonald’s 
ikke kunne påberåbe sig at 
have monopol på at anvende 
forstavelsen Mc i forretnings-
øjemed.

Jensen mod Jensen
For kort tid siden skrev fyens.
dk desuden om Jensen’s Bøf-

hus’ sagsanlæg mod Sæby-
restauranten Jensens Fiskere-
staurant. 

Fiskerestauranten har 
tidligere haft restauran-
ter i både Kerteminde og 
Faaborg, som nu er lukkede. 
Ejeren Jacob Jensen mener, 
at bøfhuset frygtede konkur-
rencen, efterhånden som re-
staurationen udviklede sig 
til en kæde. Sagen er sat til at 
blive afgjort inden juni i år.

Af Helene Lykke Skov Refsgaard
hlsr@fynskemedier.dk

[ Vi betaler til Koda 
for de numre, vi bruger, 
og der er styr på rettig-
hederne, så det burde 
være i orden.
Desiree Ulrich, indehaver af 
fi rmaet Bandit Productions, 
der står bag Sydfyn Style-
fi lmen


