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Nu kan du snolde dig
til en ny Sprinter.
Lageret skal ryddes, så nu har vi åbnet for godteposen. Spar op til 50.000 kr.
Der er godt gang i hjulene på fabrikkerne rundt omkring. For at få plads på lageret har vi åbnet for
godteposen, så du kan snolde dig til en Sprinter. Hvordan du vil snolde for pengene, er op til dig
– du kan spare op til 50.000 kr. kontant. Hvis du leaser, kan du snolde dig til en lavere månedlig
ydelse eller flere km i perioden. Du kan også få ekstra udstyr til din nye varebil – eller få en bedre
pris for din gamle. Bland din egen godtepose. Kom og snold dig til en Sprinter.
Men husk, vi har kun et begrænset antal biler på lager, så…

Spar op til

50.000

kr. kontant

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

F

Mercedes-Benz Sprinter 316 K
SV A2 H2, forbrug ved blandet kørsel fra 12,2 km/l*, emission 215 g O
C /km, grøn ejerafgift: 5320 kr./halvår. Vejl. pris fra: 338.770 kr.
Snoldepris fra: 288.770 kr
. inkl. afgifter, ekskl. moms og levering. Kampagnen gælder
kun udvalgte lagerbiler. Ved valg af mere ekstraudstyr, skal det valgte udstyr kunne
eftermonteres lokalt. Leasingaftale hos Mercedes-Benz Finans, forudsæt
ter positiv kreditgodkendelse. Med forbehold for mellems
alg. *NEDC måleværdi
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www.ærørøgeri.dk

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere
– med et højt indhold af omega 3
Kvalitets-laks fra Færøerne,
hvor laksene lever en ustresset tilværelse
med god plads, tempereret vand og
naturligt foder med masser af fiskeolie og
derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.

Med garanti for at der ikke anvendes
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd 1
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Ejendomsmægler i
forrygende travlhed

Samtidig med Rino Jenssens ejendomsmæglerfirma Øbolig på Ærø kan fejre
ti års jubilæum, oplever virksomheden
en rekordstor interesse for boligkøb.

Virksomhedsport

Drømmen er på en
Øbolig – Ejendomsmægler
Det ligger i navnet. Det siger sig selv.
Øbolig sælger boliger på en ø. Og
denne ø er Ærø, der ved at lægge jord
til virksomheden kan bryste sig af at
have sin helt egen lokalt funderede
og uafhængige ejendomsmæglerfor
retning.

Ærø igen. R
skabet Søa
har til huse
med, at ha
langsomt i
ejendomsm
kæder og
Øbolig, der
i privaten h
2010. Frem
på halv tid
dig med at h
mæglervirk
tænkelige ti
hold til bo
huse til sal
2013 blev
mægler på
stødt frema

Øbolig er skabt og drives af Rino
Jenssen, som er opvokset på Ærø og
også har boet her det meste af hans
voksenliv. Han har således et ind
gående kendskab til øen, hvilket han
i den grad bruger i sit virke.
Her bringer vi et virksomhedsportræt
af den ærøske ejendomsmægler og
hans forretning.
Fra forsikringer til hushandler
Rino Jenssen er egentlig uddannet
forsikringsmand, og det var en ren til
fældighed, der fik ham til at gå ind i
ejendomsmæglerbranchen. Vi skal til
bage til starten af 00’erne.
Rino er uddannet exam. assurandør
og havde i en lang årrække arbejdet
for forsikringsselskabet Alm. Brand
på Ærø. Da de i 2002 lukkede deres
afdeling på øen, fik han en ny stilling
i samme selskab – blot på Fyn. I den
forbindelse var han rundt i det fynske
og præsentere sig for sine nye samar
bejdspartnere og skulle blandt andet
besøge en ejendomsmæglerkædes
kontor i Nyborg.

Øbolig i da
I dag har Ø
logoet, lyse
kestræde o
gen for at få en aftale. For tænk, hvis Lige midt i
deres ønske om at blive på Ærø kunne er ifølge Ri
kombineres med et spændende nyt vinduet og
job på øen? På Svendborgkontoret døgnet, og
havde de ikke lige tid til en telefon dueskigger
samtale, men Rino var ihærdig, så han Et greb i dø
startede bilen og kørte til Svendborg i Øboligs l
og fik dem i tale. Efter en times tid Rino sidde
havde han en aftale i hus. Han var klar til at sv
deres nye mand på Ærø. Han indgik huse og hjæ
aftale med ejendomsmæglerkæden Udover Rin
om, at han samtidig med at varetage klar til at sv
deres opgaver på øen, skulle tage huse og hjæ
Under dette besøg luftede kontorets ejendomsmægleruddannelsen. En udover har
medarbejdere, at det var et problem, gang om ugen rejste han således på Kyed, som
at der ingen mægler var på Ærø. De skole, mens han de andre dage solgte gensen, so
vidste, at Svendborgafdelingen kæm huse.
Rino’s eget
pede for at finde en mægler til øen.
i dag bære a
Rino og hans kone Jette var på Øbolig bliver født
da også rig
Med
stædighed,
arbejdsomhed
og
daværende tidspunkt ude i overvejel
på Ærø pt
ANNONCE
ser omkring, hvorvidt de skulle blive ihærdighed blev Rino således uddan
Øbolig 60 e
på Ærø eller flytte, nu hvor han havde net aut. ejendomsmægler, men da han 83 og i 201
fået job på Fyn. De var ikke begej fik et godt tilbud fra Alm. Brand om 101 ejendo
strede for tanken om at flytte, og da at blive landbrugsassurandør på måneder af
Rino efter mødet hos ejendoms Fåborgegnen, vendte han tilbage til salg af 15 ej
mægleren i Nyborg, kom ud i bilen, forsikringerne. Det var faktisk et
betænkte han sig ikke mange gange, drømmejob, men efter et par år Hos Øboli
før han ringede til Svendborgafdelin besluttede han sig for at finde job på dighed, pu
nærhed. M
Ærø igen. Rino kom til forsikringssel
levere en g
skabet Søassurancen Danmark, der
og købere
har til huse i Marstal og sideløbende
henter ger
med, at han passede sit job, spirede
tentielle kø
langsomt ideen om at starte egen
dem rundt i
ejendomsmæglerforretning – udenom
de huse, de
kæder og store navne. Sådan blev
har desude
Øbolig, der de første år havde til huse
folk har rin
i privaten hjemme i Tranderup, født i
torets åbni
2010. Frem til 2013 arbejdede Rino
fordi de kun
på halv tid hos Søassurancen, samti
besvarer ha
dig med at han startede sin ejendoms
»Engang ri
mæglervirksomhed. Det var det værst
besøg på øe
tænkelige tidspunkt at starte på, i for
Søndag for
hold til boligmarkedet. Ingen satte
Søndag mid
huse til salg og ingen købte. Men i
så rejste de
2013 blev han alligevel ejendoms
fortæller R
mægler på fuld tid, og det er gået mæglere gør på samme måde i f.eks. rykke hurti
stødt fremad lige siden.
Århus«.
fund, som d
Øbolig tilbyder også ofte folk at se vægt på, at f
Øbolig i dag
flere huse, nu hvor de er i gang. Er ninger med
I dag
Øbolig
til huse letgenkendelige
i det, ligesom bil,
Jette
oghar
Rino
med parrets
som
tit ses
suse rundt på
man
f.eks
interesseret
i etøen.
byhus i rådighed.
logoet, lyseblå hus på hjørnet af Kir Marstal kan man ligeså godt få fore
kestræde og Skippergade i Marstal. vist dem alle. »Vi kalder det byvand
Lige midt i gågaden. Denne placering ringsturen«, siger Rino og smiler.
er ifølge Rino alletiders. Folk står ved
vinduet og kigger huse på alle tider af En sand ø-entusiast
døgnet, og der er ikke langt fra vin Baggrunden for at starte Øbolig var
dueskiggeri til handling.
bl.a. en stor kærlighed til Ærø. Og
Et greb i dørhåndtaget og man er midt denne kærlighed er ikke blevet min

I maj måned i år ramte nyheden om, at det Flotte Salgstal
samlede danske boligsalg for en enkelt Hos Øbolig er kodeordene troværdighed,
måned udgjorde det højeste niveau i de punktlighed, åbenhed og nærhed og virkseneste 10 år. En positiv nyhed, der vid- somheden lægger stor vægt på at levere
ner om et brandvarmt boligmarked, hvor en god service til både sælgere og købere.
ejendomsmæglerne må løbe stærkt. Og et Medarbejderne henter gerne udefrakomaf de steder, hvor der er blevet løbet sær- mende potentielle købere ved færgen, og
deles stærkt er hos den uafhængige ejen- kører dem rundt til de huse, de måtte øndomsmægler Rino Jenssen på Ærø. Han ske at se. Og den gode service er da også
driver firmaet, Øbolig, der har til huse direkte aflæselig i firmaets salgstal. I
midt i gågaden i Marstal.
2016 solgte Rino og Øbolig 60 ejendomme.
--Ja, vi glæder os over meget travlhed for I 2018 var det 83 og i 2019 var de oppe på
tiden. Corona-krisen har tilsyneladende at sælge 101 ejendomme. I de første 6 måikke haft nogen effekt på danskernes kø- neder af 2020 har Øbolig formidlet salg af
belyst, siger Rino Jenssen, der i år kan fej- 53 ejendomme..
re 10 års jubilæum med sin virksomhed.
--Som sagt oplever vi forrygende
travlhed
Virksomhedsportræt
-- Og det har været 10 fantastiske år. Jeg for tiden. Det glæder vi os over, ligesom vi
er flyttede selv til øen som 4 årig og har, altid glæder os til at modtage og servicere
med undtagelse af få år, boet på øen lige nye kunder, slår Rino Jenssen fast
siden. Min hustru Jette og jeg har opfostret vores to drenge på Ærø og Øbolig
jeg vil
– Ejendomsmægler
Det ligger i navnet. Det siger sig selv.
betegne mig selv som en ægte øentusiast.,
Øbolig sælger boliger på en ø. Og
siger Rino Jenssen.
denne ø er Ærø, der ved at lægge jord

Rino Jenssen foran butikkens
»Ærø-væg« i butikken i Marstal.

Drømmen er på en ø
10 ÅRS
JUBILÆUM

til virksomheden kan bryste sig af at
have sin helt egen lokalt funderede
og uafhængige ejendomsmæglerfor
retning.

Øbolig er skabt og drives af Rino
Jenssen, som er opvokset på Ærø og
også har boet her det meste af hans
voksenliv. Han har således et ind
gående kendskab til øen, hvilket han
i den grad bruger i sit virke.
Her bringer vi et virksomhedsportræt
af den ærøske ejendomsmægler og
hans forretning.
Fra forsikringer til hushandler
Rino Jenssen er egentlig uddannet
forsikringsmand, og det var en ren til
fældighed, der fik ham til at gå ind i
ejendomsmæglerbranchen. Vi skal til
bage til starten af 00’erne.
Rino er uddannet exam. assurandør
og havde i en lang årrække arbejdet
for forsikringsselskabet Alm. Brand
på Ærø. Da de i 2002 lukkede deres
afdeling på øen, fik han en ny stilling

Rino Jenssen foran butikkens
»Ærø-væg« i butikken i Marstal.
gen for at få en aftale. For tænk, hvis

om at blive på Ærø ·
kunne
Skippergade 50 · 5960 Marstal · deres
Tlf:ønske
20210269
www.obolig.dk · rj@obolig.dk
kombineres med et spændende nyt
job på øen? På Svendborgkontoret
havde de ikke lige tid til en telefon
samtale, men Rino var ihærdig, så han

Drømmer du også om livet på en
ø? Måske er din drøm slet ikke så
uopnåedelig! Ærø ligger lige for
Danmarks fødder, og I er mere end
velkommen her hos os?

Kommer du alene eller med hele
familien. Så er der plads til jer alle.
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der
er højt til loftet og naturen ligger
lige i din baghave.
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er
omkring 180 foreninger. Så der er
mulighed for et aktivt fritidsliv.

ÆRØ
www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig
Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk

Ærø har 97% internetdækning. Du
har derfor mulighed for at have
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende
med elektricitet og der arbejdes på
bæredygtige løsninger inden for
kollektiv trafik. Målet er at være
CO2-neutral og selvforsynende med
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie muligheden for at undgå stress og jag, bliv en
del af Ærø.
For børnefamilier har vi pasningsgaranti inden for en måned og ingen
lukkedage. For familier med 3 børn
eller flere i pasning/institution er 3.
barn og efterfølgende gratis. (billigste
barn/børn).

Bliv færgenavigatør
Start 02.11.2020
Læs mere på www.marnav.dk

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE
- dit maritime uddannelsessted
Tlf. 62531075 marnav@marnav.dk
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Campingplads med
havudsigt
Marstal Camping
byder på naturskønne
oplevelser ved skov
og strand

Drejer man ind til Marstal Camping, så kommer man til en plads,
som ligger i skønne omgivelser i
skov ud til vandet, og med kun få
minutters gang til havnen og byens centrum.
- Vi kan tilbyde en beliggenhed
med alt indenfor gåafstand, siger
lejrchef Andreas Hage. Vi ligger
lige ud til Østersøen, og det med
en god børnevenlig strand. Der er
en lang bro man kan benytte, og
til den anden side inden for revet
har vi ”Lillehav” med lavt vand,

som er meget benyttet af børnefamilier.
På campingpladsen er der teltplads med havudsigt, og pladsen har også 23 hytter, hvoraf
de 12 er med eget bad og toilet.
Pladsen har også et veludstyret
fælleskøkken, som indeholder al
service man har brug for, og som
man kan låne. Pladsen har også
en café, hvor man kan nyde en kop
baristakaffe og kage. Her er der
også mulighed for at lave bestil-

ling på morgenbrød og købe det i
udsalg.
Servicebygningen indeholder baderum med separate brusekabiner, familierum og handicap venligt bad og toilet.

Marstal Camping er med i Bikefriends, som betyder at det er muligt
at kunne servicere sin cykel på
pladsen, hvor man i øvrigt også
kan leje elcykler.

Egehovedvej 1, 5960 Marstal, Tlf.: 51 52 44 85,
mail@marstalcamping.dk / www.marstalcamping.dk

Tilbyder sig med alt indenfor
maler- og spartelarbejde.

672
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Værkstedet klarer alle reparationsopgaver
Dunkær Auto-Service er en
erfaren partner til både person- og lastvogne

Dunkær Auto-Service
er en erfaren partner
til både person- og
lastvogne
Har man brug for enten at skulle
købe brugt eller ny bil eller skal
have udført service og reparation
på sit køretøj, så kan man roligt
henvende sig til Dunkær Auto-Service, der er en erfaren partner, som

yder god service og altid finder en
løsning.
- Selvom vi er et lille værksted, så er
det meget lidt vi ikke kan klare, siger Christian Phillip Jensen, der er
værkfører og daglig leder, - og som i
øvrigt selv er udlært på værkstedet
i 2011. Vores begrænsninger er små,
og ligger indenfor det ekstraordinære specialudstyr. Men ellers kan
vi lave reparationer på alle bilmærker. Vi er også alle løbende på videreuddannelse. Og lige for tiden er

det elbiler, som vi opgraderer os til.
Dunkær Auto-Service kan det hele,
og laver service på hele bilparken,
klar til syn samt også lastvognsreparationer.
Salg af biler
Værkstedet har også salg af såvel
brugte som nye biler.
- Vi har et godt samarbejde med de
fleste bilmærker, og det betyder, at
vi kan levere stort set alt indenfor
nye biler, og har også altid et udvalg

stående i vores udstilling. De brugte biler klargører vi selv, så vi også
kan stå inde for det vi sælger.
Dunkær Auto-Service er også med
når køretøjet skal have en gang
PAVA undervognsbehandling. Her
bliver bilerne sendt videre til PAVACentret ved Toyota i Svendborg. Ligeledes er de Bedre Motor Partner
indenfor additiver og rens. En ren
motor har mange fordele og er med
til at forebygge motorproblemer, og derved undgå dyre reparationer.

Dunkær Auto-Service, Østermarksvej 9, 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 62 52 15 38 cpj@dunkaer-auto.dk - www.dunkaer-auto.dk

Kloak, fliser, jord og anlæg
Jeg er et enmands entreprenørfirma.
Enmands-entreprenørfirma
Jeg
mange
års erfarring
indenfor faget.
Mangeharårs
erfaring
indenfor
faget
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsopgaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester
Jeg råder over følgende materiel:
•
•
•
•

8 ton gravemaskine
2 ton minigraver
minilæsser
traktorer og containervogne

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32
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Udsigt til en rigtig god sommer
Holmegaarden Bed & Breakfast/Kitchen er klar til at modtage sommerens gæster
Med en rigtig god placering i Dunkærmark med udsigt til og kort
afstand til Østersøen, kort afstand til såvel Marstal som Ærøskøbing, grill og cykler til fri afbenyttelse, - så er Holmegaarden
gearet til at modtage sommerens
mange feriegæster. Stedet, der
har Bed & Breakfast, med både
dobbeltværelser og lejligheder, er
velkendt og populært, og der er
allerede godt booket op hen over
sommeren.

I midten af november overtog
Maria Nørhart sammen med sin
mand Holmegaarden, hvor de nu
også selv bor, og det er fra starten
gået godt.
- Starten har været okay og god,
siger Maria Nørhart. Coronakrisen har selvfølgelig gjort, at vi
mangler nogle måneder, - men så
har der været tid til, at skifte og
ændre flere steder som vi gerne vil
have det, - sådan indenfor rimelighedens grænser. Vi vil gerne sætte

vores helt eget præg på stedet. Vi
har da også flere planer for stedet, som vi løbende vil arbejde på.
Blandt andet er vores haveareal
beplantet med træer, - og her har
vi netop erhvervet yderligere 5
hektar jord, som skal beplantes og
omdannes til skov og sø.
Der er også lagt planer for yderperioderne af den normale turistsæson. Her gøres der klar til at
satse på fiskerituristerne, hvilket
betyder udekøkkener, og stedet

har frysekapacitet til fiskernes
fangster.
Holmegaarden har foretaget rigtig mange tiltag for at blive selvforsynende med energi. På den
gamle grisestald har de solceller,
der forsyner stedet med el en stor
del af året, og de har både solfanger og luft til vand varmepumpe
der bidrager til det varme vand.
Holmegaarden har EV oplader
hvis man skal have tanket bilen op
under opholdet.

Bed & Breakfast/Kitchen
Ryggerholmevej 1
Dunkær
5970 Ærøskøbing,
Tlf.: 51 84 65 66
info@holmegaarden.eu
www.holmegaarden.eu

God gang i bordets glæder
Restaurant Resumé i Svendborg er klar til at byde
gæsterne til bords til en gastronomisk totaloplevelse

Der har nu i en måneds tid været åbnet for gæster
på Restaurant Resumé, og det er gået rigtig godt
med også fuldt hus, ikke mindst i weekenderne.
På selskabssiden er bookinger til fester som konfirmationer og bryllupper også kommet godt i
gang. Så det er med tilfredshed man ser fremtiden i møde.
- Mange har fået lyst til at komme ud at spise
igen, og det mærker vi tydeligt, siger ejer og kok

Kim Gubi Lundvaldt. Under krisen har vi også
haft god gang i Take Away og Catering, hvor folk
har valgt at holde fest hjemme, - og så er vi kommet med kokkene.
- Der har under krisen været en god opbakning
fra Svendborg og omegn. Det er vi meget taknemmelige for. Det har betydet, at vi har kunnet holde hele vores team intakt, og er kommet
igennem uden at skulle afskedige nogen. Så vi

føler os helt klar til at servicere vores gæster.
Restaurant Resumé har ikke á la carte, - men er
en restaurant med et fast koncept. Her bydes gæsterne på alt fra velkomst med appetizers, 3 retters menu og kaffe med sødt. Med i kuvertprisen
er også vine, saft eller specialøl afstemt til de enkelte retter. Det er et koncept, der er faldet godt i
gæsternes smag

Restaurant Resumé · Møllergade 35A · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 86 42
Resumé Catering · Lundevej 5 · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 13 67
info@restaurantresume.dk · www.restaurantresume.dk · www.resumecatering.dk

Malermester klarer
alle typer opgaver
Jan Petersen og hans dygtige
folk klar til nye opgaver igennem
hele sommeren

De lokale beboere på Ærø ved, at
malermester Jan Petersen er garant for professionelt og faglært
arbejde. Igennem mere end 20 år
har den lokale mester udi kunsten
at male gennemført et utal af forskelligartede opgaver på den sydfynske ø. De tilfredse kunder er

både private, virksomheder og så
det offentlige.
--Ja, vi er klar til alle typer opgaver og vi glæder os over at have
rigtigt mange faste kunder, siger
Jan Petersen.
Når malermesteren påtager sig en

Malermester Jan Petersen

Klar med
stort planteudvalg
Åbningstider:

Mandag – fredag 10 – 17
Lørdag – søndag 09 – 16

opgave handler det ikke kun om at
føre penslen.
--Nej, jeg er med i hele processen
fra rådgivning omkring farver og
materialer til den endelige oprydning og rengøring efter malerarbejdet, siger Jan Petersen.
Han tilføjer slutteligt, at han og

hans folk - der blandt andet tæller 3 svende og en altmuligmand
- altid sørger for at levere et veludført stykke arbejde.
--Omhyggeligt, som kunden ønsker det, og med sans for detaljerne, understreger Jan Petersen

Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal
Tlf.: 21439038 / 62531926 · Mail: jan-li@mail.dk

RECKE-EL APS
• BOLIG
• INDUSTRI
• LANDBRUG

SvendborgSund PlanteSalg
Sundbrovej 26, Tåsinge, 5700 Svendborg · Telefon: 44 22 05 70
Mail: info@svendborgsundplantesalg.dk

• ELEFTERSYN
• HVIDEVARER
• EL INSTALLATION
• ENERGIOPTIMERING
• TELE, IT OG NETVÆRK

- Alt hvad du tænder på!
• Stationsvej 54 • 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1018 / mobil: 2022 5018 •

Egehovedvej 1, 5960 Marstal, Ærø
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Vinduespudser med
sans for kvalitet
Jan Gravers Vinduespolering
udfører opgaver på hele Ærø
cielt børstehoved med vanddyser i.
På den måde kan vi vaske vinduet
med det kalkfrie vand, forklarer
Jan Graver.
Han har i øvrigt opgaver for både
private, virksomheder og det offentlige.
--Ingen kunder er for store eller
små for os. Og nu hvor sommeren
står for døren er vi selvfølgelig
også klar til at servicere en masse
feriegæster, fastslår Jan Graver.
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• Høj kvalitet
• Personlig kontakt
• Tillid
• Tryghed

Lily
LilyJep
Jeppes
pesen
en

VÆRDISKABENDE
RÅDGIVNING

Ommelsvejen 47 · 5960 Marstal : Tlf.: 21270080
www.jangraversvinduespolering.dk · j.r.graver@mail.dk
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Jan Gravers Vinduespolering
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Gennemsigtighed er en vigtig
ting. Ikke mindst når det kommer
til vores vinduer.
Og er man bosiddende på Ærø og
ønsker at benytte en vinduespudser med mange års erfaring, så
er Jan Gravers Vinduespolering
det helt rigtige valg. Ikke bare er
servicen i top og priserne kundevenlige – også vandet Jan Graver
bruger i det daglige er helt i top.
--Ja, vi pudser udelukkende med
kalkfrit vand. Pudsningen foregår
typisk ved, at vi bruger en vandførende teleskopstang, med et spe-

• REVISORGRUPPEN er en stærk revisionsvirksomhed med

12 revisorer og rådgivere.
• Det er vores viden og personlige engagement, der gør en forskel.
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HANDL
LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN
Nystartet
tømrerfirma
HANDL LOKALT

I SVENDBORG

af vinentusiaster havde glæ- Rejsearrangør Anders Bager Erikdet sig til franske vine og en- sen studerer sit gamle kort over
delig måtte en rejse til Bayern Tyskland, hvortil hans historiske
rejser går til i resten af 2020.
aflyses, da München er en by Foto: Michael Thorbjørnsen
på over 750.000 indbyggere.
Den eneste tur, der stod tilbage, var
rejse med fokus
på
Detennyopstartet
tømrerfirma
Genforeningen af Sønderjyl- de øvrige rejser, om der kunstiftet
i juni 2020 ne
af være
30 nogle af Tysklands
land,blev
der gik
til grænselandet
årige sider,
Rasmus
Rasmussen
på begge
oplyser
An- skønne steder, der kunne friste dem
dersfra
Bager
Eriksen.
Ærøskøbing,
som har
godti stedet for de oprinHvilket han personligt er delige rejseplaner. Langelæn14
års
erfaring
indenfor
glad for, da Anders Bager derne var klar til Dresden,
tække& attømrerfaget.
Eriksen
synes,
Sønderjyl- ærøboerne var friske på en
land er blevet frataget deres tur til Franken med perler
som Würzburg og Bamberg
store fest.
- Så alt, hvad der kan lade og de franske vinfolk byttede
Rasmus
er
udlært
tækkemand
sig gøre, er dem vel undt, me- gerne for tyske vinområder
ner han.
Mosel
i 2010 på Ærø og som som
tømrer
i og Altenahr.
Anders
Eriksen
- At så forholdsvis mange
2012Bager
på Fyn.
Hanfinhar arbejdet
der en vis historisk besynder- sagde ja til at komme på rejpåi,Ærø,
som svend
lighed
at grænserne
lukke-i etsetømrer,
til nye destinationer skylde snedker
på 100-års-dagen
14.- des nok, at folk havde glædet
& tækkefirma
marts
for han
den blev
afstemning,
siden
udlært. sig til at komme afsted, og
hvor Flensborg ikke kom til fordi de kender mig personat høre til Danmark, og at de ligt, da jeg er med på turene
åbner igen den 15. juni, der er som rejseleder. Det giver folk
100-års-dagen for da Kong en nærhed og tryghed. TrygChristian X. red over grænsen hed skal der være, og vi gør
på den hvide hest og marke- ekstra meget ud af hygiejne
rede Genforeningen tilbage i og afstand, siger Anders Ba1920.
ger Eriksen, der glæder sig
over, at der siden pressemødet er kommet nye kunder
Fra fransk til tysk vin
Selvom det var positivt, at Hi- med på rejserne.
storiske Rejser kunne komme
Anders Bager Eriksen er
afsted på denne rejse, så tog klar på at arrangere flere hiAnders Bager Eriksen ifølge storiske rejser til Tyskland i
pressemeddelelsen fat og år, hvis de positive tendenser
kontaktede turdeltagerne på fortsætter.

HANDL LOKALT

I SVENDBORG

Sygehusvejen 15, 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 22 78 77 01
mail@rr-bm.dk · www.rr-bm.dk

01/07/2020 11:32

Briller
Briller med
med
ﬂerstyrkeglas
ﬂerstyrkeglas

199,-

fra
fra

pr. md.*
md.*
pr.
uanset
uanset antal
antal

NYHED

Briller
med
Briller med
enkeltstyrkeglas
enkeltstyrkeglas

95,-95,

fra
fra

pr.
pr. md.*
md.*
uanset antal
uanset antal

Hvorfor nøjes med 1 par briller, når du
kan lease ﬂere til samme pris pr. måned?
Hos Nyt Syn Wichmann Optik kan du lease moderigtige briller til alle
dine behov og til en lav månedlig pris fra kr. 95,- pr. md. for enkeltstyrke og fra kr. 199,- pr. md. for ﬂerstyrke*. Prisen pr. måned er den
samme, uanset hvor mange par briller du vælger. Så bliver det ikke

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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nemmere at skifte briller, så tit du har lyst. Og vi har masser af lækre
briller at vælge imellem: Modebriller, læsebriller, skærmbriller, sportsbriller, solbriller eller hvad du har behov for. Kig ind i butikken og hør
mere om leasing af briller.

*For hver brille du vælger, betales en mindre udbetaling, og de månedlige udgifter er baseret på,
hvilke brillestel og glaskvalitet, du vælger. Bindingsperioden er minimum 36 mdr. Hør mere i butikken.

1-2_RR_Byg_5-20p.indd 1

Nybagt Brød
Vegansk
økologi
Sandwich
»to go«

Alle opgaver indenfor
det traditionelle murerfag
både nybyg og renovering

Murermester Lasse M. Pedersen
Korsgade 5, 5960 Marstal, Tlf.: 20 58 18 94, lmpmurer@outlook.dk

Murermester-LMPedersen
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Ny færgenavigatøruddannelse
Marstal Navigationsskole udbyder
fra skoleåret 2020/21 en helt ny
uddannelse til færgenavigatør rettet mod sejlads af mindre danske
indenrigsfærger. Uddannelsen skal
køre som forsøg i to år og og appellere til personer med interesse
i færgefart, fx håndværkere, der med 15
års erfaring, der
gerne vil no-

get andet. Den nye uddannelse vil
blive udbudt på Marstal Navigationsskole. Skolens første optag på
uddannelsen er i efteråret 2020.

Grøn undervisning og
praktik i nærområdet
Ud over den normale undervisning til navigatør vil de studerende få undervisning i de nyeste
grønne teknologier, så de bliver
godt rustet til at sejle fremtidens
el-færger. Herudover får de studerende undervisning i kundeservice, kommunikation, trafik,
drift og forskellige vedligeholdelsesopgaver.
Marstal Navigationsskole håber
med uddannelsen at tiltrække
studerende, som gerne vil have et
spændende og ansvarsfuldt job i
nærområdet, men som ikke ønsker
at sejle i månedsvis på de store internationale have væk fra familie
og venner. Uddannelsen vil have
en varighed 13 måneder var den i
alt, heraf 6 måneder som praktikant på en eller flere af Danmarks
ø-færger.

et karaktergennemsnit på mindst
2,0 i dansk og matematik i 9. eller
10. klasse.
Det er Styrelsen for institutioner
og Uddannelsesstøtte under Uddannelse - og forskningsministeriet, der på baggrund af Marstal
Navigationsskoles ansøgning og
Søfartsstyrelsens tilkendegivelser har vurderet, at der er grundlag for et forsøg med et undervisningsforløb. Forsøgsforløbet
oprettes for at sikre et kompetent
rekrutteringsgrundlag til fremtidens færgefart. Det er planen som
en start at gennemføre to hold
med 10-15 studerende. Derefter
skal der tages stilling til, om det
skal være en permanent uddannelse.

To hold af 10-15 studerende
For at få adgang til uddannelsen
skal man være fyldt 25 år og have

MARSTAL NA
Ellenet 10
5960 Marstal
Tlf. 6253 1075

E-mail: marna
Hjemmeside: w

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75
marnav@marnav.dk · www.marnav.dk

Scan QR-koden
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Sydfyns Stempel & Gravering

Vestergade 32F ● Tlf. 21 80 72 43 ● www.sydfyns-sg.dk
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- Din maling & gulvleverandør

-20%
på
markiser

Afpassede
Tæpper

-25%

Kom og se vores
STORE udvalg i
Ringe & Svendborg

Godkendt af
dansk indeklima
mærkning

10 års boliggaranti
mod pletter,
falmning og
gennemslid. Meget
rengøringsvenlig

Cantana Loop

Væg til væg tæppe

179 kr. pr. m2
(Kun i Ringe
& Svendborg)

i

Klokkestøbervej 12
5230 Odense M
Tl . 66 14 7
odense@farvexperten.dk

16

Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tl . 6
44
svendborg@farvexperten.dk

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

En stærk partner når det skal være
både flot og funktionelt
Hortus Anlægsgartner har ekspertise og
erfaring til alt indenfor haveanlæg
Går man med ideer og tanker om
hvordan ens have skal se ud, hvad
enten det er med omstrukturering
af haven eller starte helt fra bunden, - så kan man roligt alliere
sig med Hortus Anlægsgartner.
Det er et firma med professionelle
anlægsgartnere, der brænder for
faget og som med god rådgivning
har kreative og effektive løsninger til at indfri kundernes behov.
Efter at være uddannet anlægsgartner i 2011, stiftede Daniel
Find for godt et år siden sit eget

firma, Hortus ApS, - og det har
han ikke fortrudt. Der har været
god efterspørgsel, og der er allerede ansat endnu en uddannet
anlægsgartner.
- Jeg startede efter 10 års erfaring
i faget, siger Daniel Find. Jeg vidste, at det ville gå den vej en dag,
- men ville først have en ordentlig
ballast med god erfaring at starte
på. Det er gået over al forventning, og jeg klager ikke.
Hortus ApS udfører alle opgaver
indenfor haveanlæg. Det lige fra
støttemure, brolægning, belægninger og naturligvis alt det grønne. Om haven er lille eller stor, så

er firmaet klar med god sparring
til at finde og indfri kundens ønsker og behov. De er eksperter til
at skabe ”natur” i haverne, som
de også er med stensætninger,
brostenslægning og alt med natursten.

- Det er udfordrende at genskabe
naturen i kundens have. Naturen
er ikke lige linjer og den har ingen regler. Det er udfordrende at
få naturen til at se pæn ud uden
linjer – at skabe noget, der både er
flot og funktionelt.

v/ Daniel Find, Mullerup Hovvej 8, 5892 Gudbjerg,
Tlf.: 26 79 02 83 · hortus@meahortus.dk · www.meahortus.dk

BD STEEL ApS er nu klar i Svendborg
Indehaver Bjarke Dyrvig glæder sig til at udbygge sit netværk
og få nye samarbejdspartnere i det sydfynske

Stålvirksomheden BD STEEL
ApS har de sidste 12 år haft hovedsæde i Odense, men er nu flyttet til nyrenoveret værksted og
kontorlokaler på Kuopiovej 15.
Vi har gået og gjort klart de sidste
par måneder, men mangler stadig

et par småting, inden vi er helt
færdige. Men virksomheden er
oppe og køre nu, og det er det vigtigste, siger ejer Bjarke Dyrvig,
der ikke lægger skjul på, at han
glæder sig til nye opgaver i det
sydfynske.

Ja, og så så glæder jeg mig til at
få opbygget et godt netværk og
få nye samarbejdspartnere. Jeg
har på fornemmelsen, at der
sker rigtigt mange gode ting i
og omkring Svendborg, fastslår
han.

BD STEEL ApS er specialister
indenfor fødevarer-industrien og
leverer specielle opgaver i rustfriog sort stål i forhold til røranlæg
og procesanlæg samt service og
vedligeholdelse.

Kuopiovej 15, 5700 Svendborg
Telefon: 30425454 · www.bdsteel.dk · bjarke@bdsteel.dk
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• Udlejning af minigraver, trailere
& andre maskiner
• Entreprenør service
• Mandskabs udlejning
• Ejendoms service
• Have service
• Belægning

foto: mitsvendborg.dk

mere end stål

VI UDFØRER:
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Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profitarrangement, men fungerer som en del af virksomhedens
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen
ling, som kan analysere på de
indsamlede data.
Udviklingen af teknologien
har fyldt meget hos VBG gennem en del år.
- Vi har en fuldautomatiseret kobling, som kan styres
fra førerhuset. Udviklingen af
den og designet er 10 år gammelt, men det er stadig det
mest moderne, der findes, siger Per Mikkelsen.
Også teknologien i forbin-

delse med produktionen udvikler sig, og her fylder automation mere og mere.

En særlig historie

Baggrunden er, at VBG Group
Sales efter finanskrisen har
samlet al produktion i den
svenske by Vänersborg, og at
koncernen i den forbindelse
lavede en analyse i produktionsapparatet.
- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og
der ligger nu en meget stor investeringsplan for vores eksi-

og fremmest udfører murerarbejde i det sydfynske område. Min
ambition er at blive folks foretrukne 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

V

VelkommentiltilBSO
Velkommen
BSO Rådgivende
Ingeniører
Rådgivende
ingeniører

–M

-professionel rådgivning
siden
1966
– professionel
rådgivningtiltilbyggeriet
byggeriet
siden
1966

Alt indenfor el og køl til private og
virksomheder.
• Fejlfinding og reparation
• Energioptimering
• Salg af hvidevarer
• Køleanlæg
• Varmepumper
• Intelligente elinstallationer

Rådgivning til erhverv
erhverv && private
Rådgivning
private
Skinne

d

B SO

Rådg. Ingeniører

Jernbanegade2A
2A•· 5500
5500 Middelfart
Jernbanegade
Middelfart

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

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk

www.drostelservice.dk

Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
Skinne

Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66
6441 1966 · www.bso-ing.dk
2078 1966
bso@bso-ing.dk
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Nyt landinspektørfirma med grøn
profil og fokus på
kunden
FORSKEL Landinspektørfirma ApS
går både med og imod strømmen og
ser dagens lys i en tid, hvor ord som
økonomisk krise og Corona-virus fylder
medierne.

Landinspektørbranchen har de
seneste årtier været kendetegnet
ved fusioner og opkøb med større
enheder som følge, men midt i en
lurende økonomisk krise og stik
mod alle branchetendenser har
landinspektør Anders WengelHansen stiftet Forskel Landinspektørfirma ApS med base i
Svendborg.
-- I takt med at landinspektørfirmaerne bliver større vokser også
afstanden til kunderne. For kunderne handler det i høj grad om
tryghed og tillid. Derfor er firmaet bygget op omkring et værdisæt,
som både giver en bedre kundeoplevelse, men også har til formål at
skabe en større arbejdsglæde for
medarbejderne ved at følge sagen
fra A-Z og ikke kun en mindre del
af sagen.
FORSKEL Landinspektørfirma
ApS løser alle former for landin-

spektør- og landmålingsopgaver
på Fyn og øerne. Det vil sige fra
helt traditionelle opgavetyper (udstykning, afsætning af bygninger, ejerlejlighedsopdelinger og
opmålingsplaner) til ejendomsrådgivning i forbindelse med større
byggerier.
--Vi lægger ikke skjul på vores
tilhørsforhold til Fyn og det sydfynske i særdeleshed. Det er her
vi driver forretning, her vi nyder
kulturlivet og her vi har vores
hverdag. Derfor støtter vi vores
lokale samfund. Det gør vi blandt
andet ved at handle lokalt. Således
har alle vores indkøb og ydelser
et lokalt islæt og vi støtter selvfølgelig lokalsporten på Sydfyn,
forklarer firmaets ejer, Anders
Wengel-Hansen.
--Tiden var kommet til at vise at
man sagtens kan drive sund landinspektørforretning i mindre regi

med fokus på værdier som grøn
omstilling, lokal forankring og
hvor det er den samme person,
der udfører alle opgaver i sagen.
Det vil alt andet lige give et bedre
produkt, et bedre kendskab til sagen og en bedre oplevelse for såvel
kunden som medarbejderen. Vi
er også blevet officielt Cittaslowcertificeret, hvilket jeg anser som
et stort kvalitetsstempel for det

værdisæt, som firmaet er bygget
op omkring.
Forskel Landinspektørfirma ApS
er i øvrigt Danmarks første landinspektørvirksomhed, som udelukkende kører ”grønt” og anvender
100% el-bil til løsning af opgaverne. Med andre ord går firmaet
rent bogstavelig både med og mod
strømmen …

Fruerstuevej 30, 5700 Svendborg
Tlf: 51953377 · awh@forskel-land.dk
www.forskel-land.dk
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GRAFISK DESIGN
Altid målrettet dine behov, så dit budskab
kommer ud til din målgruppe

ONLINE
Webløsninger der
gør dig synlig
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR

Få dit budskab ud, klart og tydeligt

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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TRYK OG PRINT
Nå ud til dine kunder med de helt
rigtige tryksager – fra visitkort til
kampagner i millionoplag

God rådgivning vigtig
når facade eller træværk
skal males

Fyns største, uafhængige farvehandel, Farve X-perten med butikker i Odense, Ringe og Svendborg,
tilbyder altid god rådgivning og
vejledning, når en kunde henvender sig for at købe maling.
- God rådgivning og vejledning er
vigtig, når facaden eller træværket
skal have en omgang, og det jo det
helt rigtige tidspunkt for det lige
nu, siger Kim Hofmann, indehaver
af Farve X-perten.
Facademaling fra Sigma
Farve X-perten forhandler et bredt
udvalg af facademaling.

Topprodukterne og de bedst sælgende er fra Sigma, nemlig Silikat
og Siloxan. Silikat er til mineralske
underlag. Siloxan er diffusionsåben, men vandafvisende på overfladen, hvor Silikaten er diffusionsåben begge veje.
- De to produkter er de bedste på
markedet og kan holde op mod 20
år. Vi har også billigere facade systemer, men de fleste foretrækker
de gode løsninger. Når private kontakter os, i butikken eller pr. mail,
har de gerne et foto af bygningen,
og det er godt, for så kan vi bedre

Tirsdag 20. augusT 2019

rådgive. Vi tager også gerne ud til
private og erhvervskunder for at
besigtige bygningen og udarbejde
en behandlingsvejledning, siger
Kim Hofmann.
- I vores tre butikker kan vi selv
tone malingen i den ønskede nuance. Også her er rådgivning vigtig,
for ingen er interesseret i at male
med noget, der ikke holder på sigt
eller ser godt ud, siger Kim Hofmann.
God træbeskyttelse
Når det gælder træbeskyttelse,

fører Farve X-perten både olie- og
vandbaseret maling og yder selvfølgelig god rådgivning.
Sigma har et nyere patent på indekapsling af fungasider, hvilket
holder overfladen fri for alger i længere tid end andre træbeskyttelser.
- Vi har alle produkter på lager og
kan tone dem i alle de mest gængse
farver. Ca. 3000 forskellige opskrifter ligger der i maskinen. Sigma-produkter giver en langtidsvirkende forskønnelse af huset, siger
Kim Hofmann

LokaLavisen nyborg 07

.ddk
- Din maling & gu
ulvleverandør
• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

Svendborg

Odense

Ringe

Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg

Klokkestøbervej 12
5230 Odense M

Gørtlervej 4
5750 Ringe

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk · www.farvexperten.dk

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.
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Letkørt VW Golf
med
DSG-gearER
ogBIL
friløb
ELEGANT
TOPMODEL
MED STIL

ELEGANT
ER
BILeTSI-motor
MED STIL
Vi har haftTOPMODEL
den nye VW Golf med
1,5-liters
i to udstyrsversioner - Ele- mellem hænderne.
og des
DSG-gearkasse
gance og R-Line. Det er to versioner, der grøn
adskiller sig
både i
Mekanikken er
4-cylindret
benzinmotor med turbo
des i en
to udstyrsversioner
- Eleeksteriør og interiør. Elegance
gance og R-Line. Det er to vermild-hybrid-teknologi.
er bilenog
med det
mere klassisk
sioner, der adskiller sig både i

Arteon hedder den nye
bil fra VW der tilbydes i
Arteon
hedder den nye
to udstyrsversioner
bil fra VW der tilbydes i
Medudstyrsversioner
den nye topmodel Arteon
to

har VW gjort kunsten at bringe
VW op i bilernes finere klasse
Med den nye topmodel Arteon
Både
daglige
pendlere
og familier
sammen
med
konkurrenterne
har VW gjort kunsten at bringe
på
langture
kan køre
grønt Gran
i den
Audi
A5, BMW
4-serie
VW op i bilernes finere klasse
ottende
udgave afC-klasse
VW Golf.
EfCoupé, Mercedes
og Jasammen med konkurrenterne
fekten
er 150 hk og 250 Nm, som
guar XE.
Audi A5, BMW 4-serie Gran
leveres af en mild hybrid 1,5-liters
Coupé, Mercedes C-klasse og JaeTSI-motor
og etsig
behageligt
DSGArteon
godt på landeguar
XE.klarer
gear.
slukker
vejen Hybridteknologien
er meldingen fra Erhverv
under
kørsel
friløbbag
og rattet.
bidraFyn, der
harved
været
Arteon klarer sig godt på landeger
et brændstofforbrug
Dentilkører
fint og præcist, - på
og
vejen er meldingen fra Erhverv
16,9
km/lmindst
ifølge WLTP-normen.
er ikke
en udstyrsmodel,
Fyn, der har været bag rattet.
der også er særdeles velegnet til
Den kører fint og præcist, - og
langturskørsel.
er ikke mindst en udstyrsmodel,
der også er særdeles velegnet til
Den nye topmodel Arteon tilbylangturskørsel.

eksklusiveogudtryk
og R-Line
er
eksteriør
interiør.
Elegance
med fokus på sportsappeal. Men
er bilen med det mere klassisk
fælles for begge versioner er en
eksklusive udtryk og R-Line er
Iomfattende
kabinen er Golf
8 blevet
mere dimængde
standardmed fokus på sportsappeal. Men
gital.
På det danske marked er diudstyr.
fælles for begge versioner er en
gital instrumentering standard. I
omfattende mængde standardmidten
er konsollen
10”Arteon
touchTrods fem
døre harenVW
udstyr.
skærm,
der styrerdøre
bilens
online
med rammeløse
og en
falinfotainmentsystemer.
dende fem
taglinie
en bil
med
Trods
døreskabt
har VW
Arteon
et elegant coupélook. Designet er
med rammeløse døre og en falKomforten
i højsædet
nyt og mere er
dramatisk
og er med
dende taglinie skabt en bil med
Den
Golfen8 bil,
er altid
online
via
til atnye
skabe
der har
sit helt
et elegant coupélook. Designet er
et
integreret
eSim-kort.
Detnoget
har
eget
kendetegn.
Arteon er
nyt og mere dramatisk og er med
den
fordel,
at navigationen
bliver
særligt
og kan
måske bringes
til
til at skabe en bil, der har sit helt
interaktiv
og spydspids.
automatisk viser
at blive VW´s
eget kendetegn. Arteon er noget
særligt og kan måske bringes til
I Arteon
får man
allerede i basisat
blive VW´s
spydspids.

Den nye topmodel Arteon tilby-

I Arteon får man allerede i basis-

interessante og relevante steder
som tankstationer og restauranter på ruten. Man kan også få
telefonnummeret til reservering
af et bord på en restaurant via
smartphone og Bluetooth-interface.
Til
den lette
bidrager
vognudgaven
finekørsel
detaljer
som blandt
banetravel assistent
medogselvandetogblanke
rudelister
en
kørende
funktion. LED-forlygter
stor infotainment
skærmanudgaven fine detaljer som blandt
og
LED-baglygter
bidrager itilglas,
siklæg
med 8” touchskærm
andet blanke rudelister og en
3-zone klimaanlæg og fjernbestor infotainment skærmantjentmed
centrallås
med nøglefri
belæg
8” touchskærm
i glas,
tjening. Dertil kan man tilkøbe
3-zone klimaanlæg og fjernbeet væld af assistent-systemer,
tjent centrallås med nøglefri beder både øger sikkerheden og
tjening. Dertil kan man tilkøbe
komforten under køreturen.
et væld af assistent-systemer,
der både øger sikkerheden og
På sikkerhedsfronten har Arkomforten under køreturen.
teon adaptiv fartpilot op til 210
km/tsikkerhedsfronten
og vognbaneassistent.
På
har ArDesuden er der automatisk nødteon adaptiv fartpilot op til 210
bremse og LED-forlygter med
km/t og vognbaneassistent.
kurvelys. Den aktive fartpilot
Desuden er der automatisk nødkan selv ved hjælp af navigatibremse og LED-forlygter med
ons-data og et kamera i forruden
kurvelys. Den aktive fartpilot
justere bilens hastighed, så den
kan selv ved hjælp af navigatipasser til fartgrænser, sving og
ons-data og et kamera i forruden
rundkørsler.
fungerer
justere
bilens Det
hastighed,
så godt
den
for det meste. Skulle du få et ilpasser til fartgrænser, sving og
debefindende bag rattet, kan det
rundkørsler. Det fungerer godt
nye ”Emergency Assist” system
for det meste. Skulle du få et ilfå Arteon til at orientere sig i
debefindende bag rattet, kan det
nye ”Emergency Assist” system
få Arteon til at orientere sig i

kerheden ved alle lysforhold.
Til komforten bidrager opvarmet
multifunktionslæderrat, airconditionanlæg, elførersæde med
memory og sportssæder med massage.
Golf 8 1,5 eTSI 150 hk mild hybrid
med
DSG og
kan
trafikken
og Style-udstyr
sikkert holde
inder-i
hverves
rabattenfor
af342.995
sig selv.kr.
trafikken og sikkert holde ind i
Den foreløbige topmodel bliver
rabatten af sig selv.
en 280 hestes 2,0 TSI, og en
særligforeløbige
R-model topmodel
får formentlig
Den
bliver
en kommende VR6-motor på 3,0
en 280 hestes 2,0 TSI, og en
liter med hele 408 hk under køsærlig R-model får formentlig
lerhjelmen.
en kommende VR6-motor på 3,0
liter med hele 408 hk under køPå sigt kommer der også muliglerhjelmen.
hed for 4Motion firehjulstræk og
den samme ladehybrid-teknik
På sigt kommer der også muligsomfor
også
i Passat
GTE
hed
4Motion
firehjulstræk
og
den samme ladehybrid-teknik
som også i Passat GTE
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FOMO HANDLER OM
MERE END FORSIKRING
Hos FOMO handler det om fællesskab.
Sammen er vi stærkere

Salgschef Fini Tvingsholm

Erhvervsassurandør Marianne Skøtt

FOMO er en forening, som blev
stiftet i 1963 med det formål at
skaffe private forsikringer til priser så nær kostpris som muligt
Der er sket meget udvikling
af foreningen siden
FOMO er i dag en moderne virksomhed med 26 ansatte, som arbejder fra en nyrenoveret og tidssvarende bygning i Svendborg.
Foreningen ejer bygningen, som
tidligere har tjent som Sørup Forsamlingshus, og også er stedet,
hvor foreningen FOMO blev stiftet.
FOMO Erhverv
Gennem årerne har der været stor
forespørgsel efter muligheden for
at indtegne forsikringer til erhverv.
Det blev der åbnet op for ved FOMOs generalforsamling i foråret
2019.
I slutningen af 2019 var man klar
med et godt og professionelt set-up.
Ligesom FOMO Privat, så sælger
FOMO Erhverv også udelukkende

til virksomheder, som er hjemhørende på Fyn og øerne.
”FOMO tilbyder nu forsikringsløsninger til små og mellemstore
virksomheder med 0-9 ansatte.
Det er dem, der er flest af på Fyn,
så vores Erhvervsassurandører,
Marianne Skøtt og Søren Rahbek,
kommer ikke til at kede sig”, siger
Salgschef Fini Tvingsholm.
Erhvervsforsikring
er kompliceret
De fleste kunder kender umiddelbart deres behov for at forsikre sig
mod brand, tyveri og vandskade
og den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Men herfra bliver det
mere kompliceret at dække sin
virksomheds risici korrekt ind.
Nøgleordet i forbindelse med Erhvervsforsikring er rådgivning.
Derfor er det meget vigtigt at
møde kunderne personligt til en
indgående drøftelse af risici og
ønsker til forsikringsdækninger.
”Jeg oplever, at det er meget vigtigt at få talt om virksomhedens
risiko for driftstab. Ikke kun som

Erhvervsassurandør Søren Rahbek

følge af brand, tyveri eller vandskade, men i mindst ligeså høj
grad ved sygdom. Forsikring mod
sygedriftstab og sundhedsforsikring kan være dét, som redder
virksomheden, hvis ejeren eller
nøglemedarbejdere bliver langtidssyge”, siger Erhvervsassurandør Marianne Skøtt.
Forsikringsbehovet ændrer sig
løbende, så det er vigtigt at man
har en regelmæssig dialog omkring virksomhedens forsikringer. Erhvervsassurandøren rækker denne ud til kunden, når der
er specielle ting, man bør tage
stilling til.
”Cyberkriminalitet har desværre
fået gode betingelser under Corona sundhedskrisen. Derfor taler
jeg på alle kundemøder om dækningen eProtect.
eProtect hos FOMO dækker blandt
andet rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data
som skades. Alle virksomheder er
i dag understøttet væsentligt at
deres it-systemer.

Frisøren, Håndværksmesteren,
Producenten og Grossisten. Alle
er i dag afhængige af velfungerende it-systemer”, udtaler Erhvervsassurandør Søren Rahbek
og forsætter ”Lige nu udviser vi
ekstra samfundssind, så vælger
en kunde at købe eProtect forsikringen, er den gratis frem til
nytår. Det er vi stolte af at kunne
tilbyde”
Vi dækker alle
dine forsikringsbehov
Vores forsikringer er blandt markedets mest moderne, med attraktive dækninger, og vi udvikler
hele tiden nye tilbud, der skaber
tryghed i din hverdag. Forsikringer skal passe til dit og din virksomheds liv.
FOMO er lokal, men har en
stærk samarbejdspartner
FOMO er ikke et forsikringsselskab men en forening, som har
Tryg Forsikring A/S som risikobærende selskab.
Det gælder både for FOMOs privatforsikringer og FOMOs erhvervsforsikringer.

Tlf. 62 21 44 88 · E-mail: fomo@fomo.dk · Odensevej 8A · 5700 Svendborg
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NYautomation
NYautomation er titlen på afdelingen, der allerede har seks ansatte
automationsteknikere og masser af opgaver.

Christian Stougaard

Siden Rene Christiansen og Bjarke Jensen 1. maj 2019 købte sig
ind i det velrenommerede installationsfirma Nyborg El ApS har
firmaet været inde i en rivende
udvikling. Ikke bare er antallet af
ansatte fordoblet fra 15 til 30 ansatte – firmaet har nu også åbnet
en helt ny afdeling.
--Det er korrekt. Afdelingen hedder ”NYautomation” og har foreløbig fem ansatte, som alle er uddannede automationsteknikkere,
fortæller medejeren af firmaet,
Bjarke Jensen.
Han oplyser desuden, at automationsteknikkerne allerede har
fortaget flere opgaver på fyn, og
bliver løbende kontaktet af forskellige virksomheder.
Højt serviceniveau
Nyborg El ApS, der kan karakteriseres som er en mellemstor
installationsvirksomhed
med
geografisk udgangspunkt i det
østfynske, har altid henvendt sig
til en bredt funderet kundekreds,
som altså nu med etablering af
den nye automations-afdeling er
blevet endnu bredere.

Virksomhedens nu i alt 30 medarbejdere er fordelt på lokale afdelinger i Nyborg samt LangeskovUllerslev.
--Vi henvender os både til virksomheder og private kunder. Faktisk har vi mange faste erhvervskunder, både indenfor industri

og offentlige institutioner. Vi har
ydermere døgnservice, også til
private kunder. Vi går meget op i
at kunne levere et højt niveau af
service, hvilket altid har været en
af firmaets stærke sider, siger en
anden medejer nemlig Rene Christiansen.

Det kan automationsteknikerne hos Nyborg El ApS
En automationsttekniker har eksempelvis stor viden om den nyeste
robotteknologi, el-teori og automation. Automationsteknikeren kan
udvikle innovative og fleksible løsninger, der kan optimere produktionen inden for forskellige dele af industrien. Som automationstekniker vil ens primære opgaver ofte være:
• Opstille, programmere og indkøre anlæg
• Udvikle nye funktioner, applikationer og industrirobotter
• Sørge for akut og løbende fejlfinding og optimering af maskiner
• Vedligeholde, justere og reparere anlæg
• Sparre og videndele med kunder og kollegaer

René Christiansen

Bjarke Jensen

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95 | e: mail@nyborg-el.dk | www.nyborg-el.dk
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Midtfyns største specialforretning med bl.a. solafskærmning, væg-til-væg tæpper, afpassede tæpper, laminatgulve, vinylgulve,
linoleum, insektnet og trægulve har udvidet vores inspirerende forretning med ege tæppers nyudviklede og inspirerende ege
Universe.
Kom ind i vores flotte, inspirerende og innovative butik i Ringe og gå på opdagelse i ege Universe eller Luxaflex
shoppen, alt imens du nyder en kop friskbrygget kaffe og får en lille sludder med vores faglig dygtige sælgere.
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Vi er klar 24/7

Generator udlejning

Service bil

Mandskabsudlejning

Svejse service

Pumper

Hydraulik service

Generator salg og service

Slanger på stedet

Generatorer fra 1-43 Kw
Vi har Specialiseret os i at levere den
helt rig�gt løsning �l netop din opgave.
Derfor kan ﬂere af vores generator leveres med auto start / stop for at undgå unødig dri� og der med holde, dri�som-

Service på stedet !
Vi har service bil, der er klar �l udrykning
24/7. Vi kan klare de ﬂeste opgaver ude
ved kunden. Eks. Punkteringer, Svejsning, Elfejl, Hydraulik service. M.m.

kostninger, støj og forurening på et absolut minimum.
Der ud over leveres ﬂere af vores små
diesel inverter generatorer med ekstra
stor tank, som sikrer dri� i mere end 240
�mer i træk.

Fyns Generator Udlejning ApS

Tlf. 73709770
Smedeløkken 12
26

5330 Munkebo

www.fynsgenerator.dk
Info@fynsgenerator.dk

FIBER FLEX

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)

PRIS EKSEMPEL

100/100
Mbit/s

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

12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

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

478,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

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

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

Elementmontage i høj klasse
Søndergaards Elementmontage ApS er specialister i montage
af elementer med gasbeton og porebeton

Står man som firma og har brug
for hjælp til professionel elementmontage, så er Søndergaards Ele-

mentmontage ApS en kvalificeret
og oplagt samarbejdspartner.
Firmaet har mange års erfaring

med montering af elementer i
enten porebeton eller gasbeton
og har udført arbejdsopgaver for

mange forskelligartede virksomheder.
- Vi servicerer mange forskellige
erhvervskunder, som primært befinder sig i Odense, Kolding og
Vejle, men vi står naturligvis også
til rådighed uden for disse områder. Og vi udfører både store og
små opgaver, der spænder lige fra
meget simple til meget komplicerede, siger indehaveren af Søndergaards Elementmontage ApS,
Torben Sejbjerg.
Han oplyser endvidere, at firmaet
har erfaring med at arbejde som
underentreprenør for murermestre og tømrermestre.
-Her udfører vi alt arbejde inden
for elementmontage, uanset om
der er tale om en stor eller lille opgave. Vores typiske arbejdsopgaver består blandt andet af at stille
inder- og skillevægge op.
Ønsker man en god start på det
kommende byggeprojekt, er man
altid velkommen til at kontakte
os, understreger Torben Sejbjerg.

Chr. Richardtsvej 20, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 14 17 · Mobil: 30 70 30 36 · www.sgem.dk

DE SYV HØJE
DE SYV HØJE bliver opført i kvalitetsmaterialer
fra inderst til yderst.
Boligernes indretning og udtryk henvender sig til en
bred målgruppe af både børnefamilier og seniorer.
De er bygget som lavenergihuse (A2020), med egen
varmepumpe der sørger for grøn varmeløsning, til
langt billigere pris end fjernvarme og naturgas.

RÆKKEHUSE I ÉT PLAN

102-121 kvm
2 soveværelser med mulighed for 3
1-2 badeværelser
2 terrasser
Skur og carport
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Alle huse opføres i flotte Strøjer Teglsten. Stenen
spiller venligt og elegant sammen med de grønne
fællesområder.
Alle boliger har enten udsigt til Svendborgsund eller det store grønne fællesareal – toplanshusene har
endda udsigt til begge dele.

RÆKKEHUSE I TO PLAN
111-120 kvm
3 soveværelser
1 badeværelse (+ gæstetoilet)
2 terrasser
Skur og carpor

NP-STÅL ApS fortsætter
positiv udvikling
Ringe-firma, der startede op under den økonomiske krise i 2009,
er ikke hårdt ramt af Coronakrisen og ser lyst på de kommende år
Da Michael Møller Nielsen og
Rene Pedersen stiftede NP-STÅL
ApS under den økonomiske krise i
2009, var der ikke mange, der troede på de to iværksætteres ide.
Såvel bankfolk som forretningsfolk frygtede, at det var decideret
uklogt at starte en virksomhed op
i en periode med lavkonjunktur.
Men kritikerne tog fejl. I de sidste 11 år er virksomheden vokset
stødt, og fra i begyndelse kun at
være to medarbejdere er der i dag
tilknyttet omkring 30 ansatte.
2014 og 2019 blev specielt glædelige år for virksomheden, idet den
de år modtog Børsens Gazellepris.

Leverer primært
til byggebranchen
Og trods de hårde Corona-tider,
der har ramt mange virksomheder, så glæder Michael Møller
Nielsen sig over, at hans firma har
haft arbejde til alle ansatte.
--Ja, det er forfærdeligt for de firmaer, der er ramt af denne totalt
uforudsigelige krise, men jeg glæder mig over, vi er godt i gang. Vi
har selvfølgelig været ramt, men
ikke nær så hårdt som andre, siger
han.
NP-Stål producerer alt i stål
Primært trapper, stålkonstruktioner og altaner. Firmaet leverer
primært til byggebranchen, men
laver dog også en smule for private.

Et vigtigt mål for firmaet er altid
at udføre arbejdet til tiden.

pris, samarbejde, og ikke mindst
vores konstruktioner, holder

--Vi færdes i mange forskellige
brancher, hvor det at overholde
deadlines og tidsfrister ofte er en
udfordring. NP-Stål gør en ære ud
af at levere til tiden, fordi vi ved,
hvordan byggeprojekter ofte kan
blive tung affære, hvis ikke tiden
bliver overholdt, siger Michael
Møller Nielsen og fortsætter:

Investeret millioner i robotter
En af de faktorer, der op igennem
årene har givet NP-STÅL ApS sit
fornemme ry i byggebranchen - og samtidig gjort firmaet meget
konkurrencedygtigt- er en millioninvestering i robotter.

Vi har egen tegnestue, produktion
og montageafdeling – og kan derfor stå inde for ethvert trin i processen. Vores ca. 30 medarbejdere
tæller blandt andet klejnsmede,
projektledere, ingeniører og tekniske tegnere, så vi altid kan sikre
kunden en løsning hvor design,

-Ja, for nogle år siden investerede
vi robotudstyr og plasmaskær.
Det har gjort at vi eksempelvis
kan lave serier af gelændere. Så vi
har haft stor fordel af den investering, understreger Michael Møller
Nielsen.

Industrivej 16-18 ,5750 Ringe
Tel.: 22 56 90 17 / 22 56 90 18 · www.np-staal.dk · michael@np-staal.dk

Ny Golf som privatleasing
Få den opdaterede og fuldt digitale
klassiker som privatleasing.

Sig hej til den nye, fuldt digitale Golf. Den er opdateret med nyt design og intuitive funktioner, så du kan
tilpasse den til dine behov og dit liv. Nu kan du privatlease den nye Golf med kun kr. 10.000 i udbetaling.

Se alle vores priser på volkswagen.dk

Golf 1,5 TSI 6G Life 130hk fås fra kr. 278.997,- Forbrug v. bl. kørsel. 18,5 km/l. CO2-udslip: 121 g/km A
Privatleasing via Volkswagen Finans v. Nordania Finans. Månedlig ydelse fra kr. 3.599-. Udbetaling kr. 10.000,Samlede omk. for 36 mdr./15.000 km/år 139.564 kr. Bindingsperiode 12 mdr. Kreditgodkendelse kræves.
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Tilbydes hos Volkswagen-forhandlere, som annoncerer med denne pris.

Volkswagen Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Forhandler

Åbningstider i salgsafdelingen:

Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00

Rasmus W.
Frederiksen

Alexander V.
Clemensen

Lasse
Toft

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSCHEF

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 59

T: 43 22 36 63

T: 24 63 67 97

T: 43 22 36 18

T: 43 22 36 71
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Broby Entreprenør ny på det Fynske marked
Jesper Ranzau Knudsen stiftede
i det tidlige forår anpartsselskabet Broby Entreprenør, mens han
stadig var ansat som sjakbajs hos
Marius Pedersen. Nu har han allerede fået så meget gang i hjulene
ved at arbejde sidst på dagen og i
weekender, at han har skippet sit
lønmodtagerjob.
- Jeg har længe drømt om at blive
selvstændig, selv om jeg godt er
klar over, at især de første år bliver hårde, men jeg har en god mavefornemmelse, siger Jesper Ranzau Knudsen.
Central placering
Jesper har indtil videre lejet sig ind
i lokaler med masser af plads i Brobyværk, et godt udgangspunkt for
entreprenørarbejde på Fyn.
- Jeg vil ikke gældsætte mig, så
jeg har lagt ud med at købe en bil
og en god gravemaskine samt visse andre, mindre maskiner, og så

Broby Entreprenør ApS

lejer jeg mig til resten efter behov,
siger han.
Jesper er fynbo og har boet i
Brobyværk i 20 år. Han er autoriseret kloakmester, et område,
som byder på mange interessante
opgaver, bl.a. med separering
af regnvand og spildevand. Den
slags projekter arbejdes der med i
kommunalt regi rundt om på Fyn.
Kommer hele vejen rundt
Ellers kommer han hele vejen
rundt med arbejdsopgaver.
- Jeg er interesseret i alt, hvad
der byder sig, og jeg kan lægge
fliser, udføre nedbrydning, jordarbejde, rottespærre, klipning af
hække m.m., siger Jesper. På sigt
vil han også gerne have hovedentrepriser.
- Det er gået meget hurtigere med
at komme hertil, hvor jeg kunne
skippe det faste job, end jeg havde
regnet med. Corona-krisen har

heldigvis ikke haft negativ effekt
på arbejdsopgaverne.
- Jeg er nu klar til at gå fuldt og
helt ind for Broby Entreprenør
ApS. Der er en masse, jeg skal
lære, men det bliver bare spæn-

dende. Jeg har allerede mange
ordrer, og dem får jeg fra tilfredse
kunder, der fortæller det videre
til andre, så der skal nok komme
mange flere, siger Jesper Ranzau
Knudsen.

Ølstedvej 7 - 5672 Broby – Mail: kontakt@Broby-entreprenor.dk – Tlf.: 4049 0879

Autoværksted klarer
alle typer opgaver
Samtidig tilbyder
Lundgaards Auto
også salg af biler

Lige meget hvilket problem, der
måtte opstå med din bil, så er de
dygtige mekanikere hos Lundgaards Auto altid klar med en løsning. Autoværkstedet, der ligger
i Ringe, servicerer alle bilmærker
med eftersyn, reparationer og
montering af ekstraudstyr. Sam-

tidig tager autoværkstedet sig af
alle former for forsikringsskader,
og leverer altid en grundig rådgivning i, hvad der tjener kundens bil
bedst.
--Derfor kan kunderne altid trygt
lægge vejen forbi vores auto-

værksted, siger indehaver Martin
Lundgaard og tilføjer:
-- Selvom vores værksted er beliggende i Ringe, servicerer vi gerne
kunder fra Svendborg, Odense
og omegn. En af vores fordele, er
at vores dygtige mekanikere har
både erfaringen til at tage sig

kærligt af de gamle modeller samt
efteruddannelsen til at kunne
håndtere den teknologiske udvikling, der følger med de nyeste biler
på markedet. Vores priser er konkurrencedygtige, uanset hvilken
opgave vi skal løse, understreger
Martin Lundgaard

LUNDSGAARDS AUTO

Rudmevej 25 · 5750 Ringe
Tlf.: 40273991 · www.lundsgaardsauto.dk · lundsgaardsauto@outlook.dk
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Tømrer med kvalitet
og service I højsædet
Aarslev Tømrerforretning ApS udfører
alle former for tømreropgaver

Står man som kunde og mangler
en kvalificeret samarbejdspartner
inden for det traditionelle tømrerarbejde, så kan det klart anbefales at tage kontakt til Aarslev
Tømrerforretning. Virksomheden
med i alt 14 ansatte er kendt for at
levere kvalitetsarbejde til fornuftige priser
-Ja, man kan sige vi er et alsidigt
firma, der udfører traditionelt

tømrerarbejde inden for mange
forskellige områder. Så hvad enten kunden har behov for hjælp til
udførelse af små opgaver, forsikringsskader eller større og mere
komplekse tømreropgaver, så er
vores professionelle folk klar til
at hjælpe, siger indehaveren af
Aarslev Tømrerforretning, Anders Mosebo Christensen

Aarslev Tømrerforretning ApS

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev
Telefon: 23 65 63 53 · www.aarslevtomrerforretning.dk · info@aatf.dk
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Maskinpark
Vi har professionelt produktionsudstyr til
enhver opgave. Bukke 6000 mm
Plasma skære 6000 x 3000 mm.

40 50

Reperationer
På vort værksted udfører vi
små som store reperationer.

SJ GRUPPEN ApS · Mørkebjergvej 1 · 5600 Faaborg · Tlf. 63 61 40 50 · Fax 63 61 40 52 · post@sj-container.dk · www.sjgruppenaps.dk

32

SPECIALIST
I TRAPPER OG ALTANER

Hos Fyns Smedejerns Trapper
A/S får virksomheder professionel rådgivning og ikke mindst
individuelle løsninger, der tilgodeser alle ønsker.
Når man som kunde gør sig overvejelser omkring køb af ny trappe,
er der specielt tre faktorer, der er
afgørende. Nemlig type, materiale og design. Alle disse elementer
skal tilsammen give det færdige
resultat, som skal leve op til alle
forventninger og drømme. Rigtig
mange menneske køber ikke mere
end en enkelt trappe i deres liv, og
derfor er det vigtigt at vælge rigtigt første gang.

Hos Fyns Smedejerns Trapper
A/S i Broby vil man gerne forsøge
at inspirere og klæde sine kunder
på til at træffe de rigtige valg.
Vigtigt trappevalg
--For mange mennesker er dette
et fuldstændig ukendt område, da
trapper ikke lige er noget, vi går
ud og køber i tide og utide. Derfor er det vigtigt, at man vælger
rigtigt første gang, da det højst
sandsynligt kan være den eneste trappe du kommer til at købe
og endda leve med resten af din
levetid, siger direktør Alan Plen
Holm og fortsætter:
--Hvis man vælger at købe en trappe hos Fyns Smedejerns Trapper
A/S, er vi med kunden gennem

hele processen. Vi betragter os
selv som dygtige håndværkere
og derfor stræber vi altid efter at
levere produkter i høj kvalitet. Vi
ønsker kun tilfredse kunder, og
derfor vægter vi vores kunders
ønsker og behov højt.
Altaner i høj kvalitet
Fyns Smedejerns Trapper A/S
har også stor erfaring med opsætning af altaner i godt håndværk
og solid kvalitet. Og også her står
virksomheden klar med gode råd
og vejledning - både før og efter
etableringen af altanen.
--Hvis kunden har gode idéer, så
hjælper vi med at få dem tænkt
ind i en realistisk kontekst, så
vedkommende får den bedste og

mest velfungerende altan. Vi har
heldigvis et bredt udvalg af forskellig altanmodeller, så kunden
selv kan have noget medbestemmelse i forhold til gulv, gelænder,
størrelse, materialer og farver
på altanen. Generelt går vi op
i at bygge og montere altaner i
moderne og stilfuldt design, der
samtidig er så praktiske og bedst
udnyttede som muligt, understreger Alan Plen Holm.
Fyns Smedejerns Trapper A/S
er også leveringsdygtig i diverse
stålkonstruktioner. Firmaet har
gennem årene deltaget i mange
større stålprojekter, og har i samarbejde med ingeniører og arkitekter løst opgaverne til kundernes fulde tilfredshed.

Fyns Smedejerns Trapper · Industrivej 52 · 5672 Broby
Tlf.: 6263 1608 · fst@fst-as.dk · www.fst-as.dk
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Tømrermester leverer godt håndværk til tiden
Vi bestræber os ikke på at være
den billigste, men på at levere kvalitet – det rigtige og gode håndværk – og til tiden.
Det slår indehaver af tømrer- og
snedkerfirmaet Allan Broholm
ApS ved Espe midt på Fyn, Allan
Broholm, fast.
Han har med succes drevet firmaet siden 2006. Han startede i det
små i Odense, men flyttede hurtigt til fødeegnen ved Espe.
Små og store projekter
Ordrebogen, der trods corona-tider er fyldt særdeles godt op, indeholder både små og større opgaver,
ligesom han også gerne påtager
sig at være hovedentreprenør på
en opgave. Her kan han trække på
et sammentømret team af midtfynske firmaer.
Allan Broholm og hans cirka ti ansatte har netop afsluttet et større

projekt med Øhavsmuseet ved
havnen i Faaborg og er i gang med
restaurering af præstegården
i Herringe samt ny hjælpemiddelcentral i Ringe. Efter ferien
står den bl.a. på tagrenovering på
Bernstorffsminde Efterskole.
Arbejder på hele Fyn
Allan Broholm kommer rundt til
små og store opgaver på hele Fyn,
men hovedparten ligger i området
fra Svendborg mod Faaborg og op
over Ringe til Odense.
- Vi får mange nye kunder, fordi vores
”gamle” kunder er flinke til at henvise til os, og vi vil strække os langt for
at gøre vores kunder, store som små,
tilfredse med det arbejde, vi leverer,
hvad enten det er udskiftning af et
par vinduer i et hus eller et stort projekt. Vi har også snedkermaskiner, så
vi selv kan lave f.eks. speciel lister,
inddækninger m.m.

Allan Broholm har altid to lærlinge ansat.
- Hvis vi fortsat skal have dygtige
svende, er det vigtigt, at vi alle tager et ansvar for at være med til
at uddanne dem. Kun sådan kan vi
fastholde høj kvalitet på tømrerarbejdet i Danmark, siger Allan
Broholm.

Isoleringsopgaver
Ved siden af tømrer- og snedkerarbejdet kan han også tilbyde enhver
form for isolering med papiruld.
Det sker gennem afdelingen Papiruld Sydfyn. Det er dog mest i vinterhalvåret, hans ekspert på dette
område har travlt.

Espe Højlod 1, 5750 Ringe
Tlf.: 2149 2055 · toemrer@a-broholm.dk · www.a-broholm.dk

Stærk partner med bred
palette af opgaveløsninger
Vittinge Entreprenørservice er erfaren til alle opgaver
indenfor entreprenørbranchen

Det er et erfarent og velrenommeret firma, når man henvender sig
til Vittinge Entreprenørservice
for at få løst en opgave. De udfører alle former for entreprenør-,
nedrydnings-, anlægsarbejde, belægningsarbejde og kloakarbejde
for såvel private som erhverv.
- Jeg står inde for de opgaver, som
vi laver, - og det værdsætter kunderne, siger ejer Karsten Brun
Pedersen, der også er autoriseret
kloakmester. Vi har altid en god

dialog med kunderne, og så får vi
løst opgaven efter deres ønsker.
Som entreprenør udfører vi en
lang række forskellige opgaver,
og har blandt andet i flere år for
Odense Kommune lavet brinksikring til Odense Å, hvor også flere
private husejere med haver ned til
åen har benyttet sig af vores ekspertise i forbindelse med brinksikring.
Vittinge Entreprenørservice løser også opgaver med f.eks. ka-

belgravning, sokkelstøbning og
anlæggelse af nye kloaker, og de
står selvfølgelig også for alt gravearbejdet.
Ud over alle former for opgaver
indenfor
entreprenørbranchen
tilbyder de også anlægsarbejde
med blandt andet anlæg af nye eller omlægning af haver samt alle
former for belægninger, herunder
fliser til terrassen, gangarealer,
havetrapper, mindre parkeringspladser i forhaver og indkørsler.

Det hele naturligvis med kyndig
rådgivning og vejledning sammen
med kunden, så kunden får det ønskede resultat.
Har man opgaver, der skal løses,
er man altid velkommen til at
ringe til entreprenør og autoriseret kloakmester Karsten Brun Pedersen for at høre mere om, hvad
de kan tilbyde inden for entreprenørarbejde, og hvis man ønsker et
samlet, men uforpligtende tilbud.

v/ Karsten Brun Pedersen, Flægskovvej 2, Vittinge, 5672 Broby, Tlf.: 22 52 48 15, karstenbrunp@mail.dk / www.entreprenørservice.dk
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TOFT Entreprise A/S, bygger nyt
domicil

TOFT Entreprise A/S sætter i
april 2020 gang i opførelsen af et
nyt domicil til sig selv, og forventer at kunne flytte ind i det 1200
kvm store byggeri på Kielbergvej
4B med udsigt til Svendborgmotorvejen og nem adgang til samme, til efteråret.

- Her kan vi samle vores lager fra
flere steder på Fyn samt adminiTOFT
strationen, som p.t. er på Selagervej 5 i Ringe. Grunden er også stor
nok til, at vi kan udvide senere
efter behov, siger Jens Toft, der
etablerede firmaet for fem år siden.
KIELBERGVEJ - NY HAL OG ADMINISTRATION - 2019-12-02

ARKITEKTFIRMAET CHARLOTTE FOLKE

Selagervej 5 – 5750 Ringe · Tlf.: 2921 8555
Mail: jt@toft-entreprise.dk · www.toft-e.dk

15 fuldtidsansatte
TOFT Entreprise, der udfører såvel total- og hovedentrepriser som
fagentrepriser, har været i en rivende udvikling siden starten. I
dag er der 15 fuldtidsansatte. Det
er jord- og betonarbejdere, kloakarbejdere og murere. Efter behov
hyres der ekstra arbejdskraft ind,
ligesom der trækkes på arkitekter
og ingeniører.
- Vi ejer selv vores maskiner, og i
dag har vi maskiner og materiel,
så som armeringsjern til betonbyggeri, to steder. Nu bliver alt
samlet, og vi skal selvfølgelig selv
stå for byggeriet, siger Jens Toft.
Erhvervslivet og det offentlige
TOFT Entreprises speciale er råhuse. Firmaet bruger eget mandskab og har faste underleverandører.
- Vi er med fra første skitse, til
det færdige byggeri står klar,

siger Jens Toft. Vi dækker hele
landet, men har fokus på Fyn og
Trekants-området op mod Århus.
Vi leverer totalløsninger for erhvervslivet og det offentlige. Således har vi haft en del projekter
for Faaborg-Midtfyn Kommune,
bl.a. udvidelsen af Nordagerskolen. Desuden byder det næste års
tid på råhusarbejdet på Haahrs
Skole i Svendborg og en bilbutik i
Fredericia. Vi har netop afsluttet
betonarbejdet på et 30.000 kvm
stort byggeri ved Alex Andersen
A/S i Odense.
- I øjeblikket er vi bl.a. i gang med
en 2000 kvm stor erhvervshal i
Assens, og vi har allerede nu en
stor ordrebeholdning for resten
af året, siger Jens Toft, der betoner vigtigheden af en professionel
styring af byggeprojekterne, således også omkostningerne, så det
ikke løber af sporet undervejs. Det
kan TOFT Entreprise levere.

God stigning med installering af
klimavenlige varmeanlæg
JS Varmepumper & Byggeservice har stor erfaring
og ekspertise med varmepumper og køl

Miljøbevidstheden er stigende,
og flere og flere erstatter de fossile varmekilder, som vi har i
dag, med miljøvenlige energikilder som varmepumper. Det ved
de alt om hos JS Varmepumper &
Byggeservice, der er et erfarent
og velrenommeret firma med ekspertise på dette område. De løser
og installerer over hele landet for
både private og erhverv.
- Varmepumper og køl til private

og virksomheder – det er det vi laver, siger autoriseret kølemontør
Jesper Simonsen, der har været i
branchen i mange år, og som stiftede eget firma for seks år siden.
- Det har hele tiden ligget i kortene, at jeg skulle være selvstændig.
Jeg nyder at arbejde og mit arbejde er min livsstil. Jeg kan lide
at løse opgaverne i tæt samarbejde
med kunderne. Det er vigtigt med
en god dialog, vejledning og råd-

givning, så kunden får sine ønsker opfyldt og dækket de ønskede
behov. Der skal leveres et stykke
ordentligt sobert arbejde – kvalitet og glade kunder, - så bliver det
ikke bedre. Kunden skal have en
god oplevelse hele vejen igennem.
Det er derfor også en naturlig
ting, at rydde ordentligt op efter
opgaverne er løst.
De varmepumper, der arbejdes
meget med er luft til vand anlæg,
og luft til luft anlæg bruges meget
til aircondition og som supplerende varmekilde.
- Vi er i en tid, hvor vi gør noget
for miljøet, - og det er fremtidens
varmeløsninger. Vi kan lave løsninger til lige fra sommerhuse til
store ejendomme som blandt andet
sportshaller virksomheder.

Aut. kølemontør
Jesper Simonsen,
Møllehøj 51, Aastrup, 5600 Faaborg,
Tlf.: 40 88 49 99, jsvarme@gmail.com
www.js-varmepumper-byggeservice.dk

35

SuperBrugsen lytter
til kundernes ønsker

--Vi er altid lydhør overfor vores
kunder og opfylder deres ønsker
i den grad, det er muligt. Pantsækkene er det sidste nye bevis på
dette. De findes nu i vores butik og
det ved vi, mange er glade for.
Sådan siger souschef i SuperBrugsen i Bellinge, Nikolaj Hansen.

Han oplyser endvidere, at det at
lytte til de lokale kunders ønsker
er en vigtig del af forretningsfilosofien i SuperBrugsen.
--Vi anser det for vigtigt at være i
god dialog med vores kunder. Og
så tænker vi altid lokalt. Eksempelvis er mange af varerne i vores
frugt og grønt-afdeling indkøbt

Pantsække er det
sidste nye tiltag hos
SuperBrugsen i Bellinge

hos lokale producenter, fortæller
Nikolaj Hansen.
Udover frugt- og grøntafdelingen
kan SuperBrugsen i Bellinge også
tilbyde sine kunder udsøgte varer
fra eksempelvis delikatesseafdelingen, slagteren, kiosken og vinafdelingen.

SuperBrugsen, Bellinge

Et posthus findes også i supermarkedet.
--Og så er det vigtigt at nævne, at
vi også leverer mad ud af huset.
Også til store selskaber. Man er
altid velkommen til at kontakte
os, så finder vi garanteret en god
løsning, lover Nikolaj Hansen.

Brogårdsvej 3 · 5250 Odense SV
Tlf.: 65 96 11 20 · www.coop.dk
06801@coop.dk

Kvalitetsarbejde
fra lokal
elektriker
Bellinge El har specielt fokus og
ekspertise inden for belysning
Søger man en elektriker, hvor kvalitetsarbejde, service og rådgivning er i højsædet er det lille lokale elektrikerfirma, Bellinge El, så
absolut en mulighed. Firmaet ejes
af Søren Skov, der har 20 års erfaring som elektriker - heraf 10 år
med særligt fokus på og ekspertise
inden for belysning.
--Vi lægger vægt på at udføre kvalitetsarbejde og yde en god service

og rådgivning til
vores kunder. Det
gælder både det
æstetiske og det
energimæssige, når der skal træffes valg om belysning eller laves
nye elinstallationer, siger Søren
Skov, der altid spørger ind til ønsker og behov for på den måde at
kunne tilbyde kunden en optimal
løsning.

EL
Brogårdsvej 24B · 5250 Odense · 51 20 96 99
info@bellinge-el.dk · www.bellinge-el.dk
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--Vi sørger altid for at komme hele
vejen rundt om kundens projekt,
så vi kan give de bedste anbefalinger til løsninger. Vi tager naturligvis økonomi og budget med
i betragtning. Når planen er lagt,
sørger vi for at realisere de gode

intentioner, så kunden får det lys
og de installationer, der gør hverdagen behagelig og praktisk, understreger Søren Skov

Håndværkergården A/S er klar
med den samlede løsning
6 forskellige faggrupper er repræsenteret i den odenseanske virksomhed,
der tilbyder bygningsvedligeholdelse for såvel private som virksomheder.

Daglig leder Jan Olsen.
Står man som privat eller virksomhed overfor at skulle igangsætte
et større stykke vedligeholdelsesarbejde, så er man i gode hænder,
hvis man indgår et samarbejde
med Håndværkergården A/S i
Odense, som har ca. 95 medarbejdere. Ikke bare har firmaet over
30 års erfaring i bygningsvedligeholdelse, firmaet tilbyder også
totalløsninger, hvor der kan indgå
tømrere, elektrikere, murer og betonarbejdere, malere, blikkenslagere og anlægsgartnere.
Som eksempler på nogle af de opgaver Håndværkergården A/S
løser, kan nævnes ombygninger,
tilbygninger, renovering af tage,
efterisolering og snedkeriarbejde.
Hvad angår sidstnævnte løser firmaet også specialopgaver på eget
maskinsnedkeri. Faktisk laver firmaet alt lige fra udskiftning af en
lille gummipakning i vandhanen
til renovering af 128 badeværelser
med tilhørende teknik-rum.
Vigtige miljøhensyn
Og når arbejdet udføres, er mil-

Malermester karian Kaas.
jøhensyn en hel naturlig ting for
Håndværkergårdens ansatte.
-Som en miljøansvarlig virksomhed er det Håndværkergårdens
politik, at alle ydelser udføres med
de mest miljøvenlige materialer
og med mindst muligt materialeforbrug og affaldsmængder. Vi
tilstræber at reducere forbruget af
energi og anvender den til enhver
tid mindst forurenende teknologi.
Vi har ligeledes fokus på at en
stadig stigende del af affaldsprodukterne genanvendes, siger afdelingschef, Jan Olsen.
Han er vant til glade og tilfredse
kunder, men skulle uheldet være
ude, så har Håndværkergården
A/S også garderet sig imod det.
Hjulene snurrer igen
Ja, for det er sådan, at når du som
kunde samarbejder med os og ikke
er tilfreds med arbejdet, så er du
altid omfattet af den godkendte garantiordning, Byg Garanti. Så er
arbejdet nemlig dækket af Dansk
Byggeri i op til 5 år efter arbejdets
udførelse – for helt op til 150.000

kr. inkl. moms, slår afdelingschefen fast.
Som mange andre danske virksomheder har også Håndværkergården
A/S været ramt af den øjeblikkelige Coronakrise.
Men heldigvis kan vi nu mærke,

at optimismen er ved at brede sig
igen, og der er ved at komme gang
i hjulene. Vi glæder os i hvert fald
hver dag til at tage imod både nye
og gamle kunder, understreger Jan
Olsen.

Elinstallatørerne Glen og Birk.

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

Lind Hansens Vej 5, 5000 Odense C
Telefon: 65914884 · www.hvg-as.dk · hvg@hvg-as.dk
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God partner til en
velkørende bil
Brenderup Autoservice har
erfaring og ekspertise til at
service alle bilmærker
Står man og trænger til at få serviceret sin person eller varebil,
- så kan man roligt dreje ind og
alliere sig med Brenderup Autoservice. Det er et autoværksted
med mange års erfaring i faget
og en stor bred ekspertise på hele
autoområdet, og hvor der er høj
fokus på kundetilfredshed og ikke
mindst på at levere høj faglig kvalitet i arbejdet. Autoværkstedet
servicerer og reparerer alle bilmærker.
Autoværkstedet, der netop er blevet en del af Automester kæden,

der er landets største, drives af
Lars Hansen, der efter at have været svend i fem år hos den tidligere
ejer, fik muligheden for at overtage det velrenommerede autoværksted. Det har han nu drevet i 12 år
med yderligere en meget erfaren
svend ansat.
- Jeg har altid arbejdet med biler
og brænder for mekanikerfaget,
og for at servicere vores kunder,
så de får en god oplevelse, siger
Lars Andersen. Vi er gode til at
have kunden i centrum, og vejlede
kunden på en god måde med hensyn til bilens tilstand.

SKAL DIN BIL
PÅ VÆRKSTED
SÅ BOOK ONLINE
Som kunde hos os kan du forvente
kvalitetsarbejde til en
yderst konkurrencedygtig pris.
Vi køber reservedele ind via AutoMester
– så både pris og kvalitet hænger sammen.
Og du får naturligvis 3 års garanti
på reservedele!
Uanset dit
bilmærke bevarer du
fabriksgarantien på bilen
og får et gyldigt stempel
i din servicebog!

Brenderup Autoservice
Fruerhøjvej 66 · 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00 · Mobil 29 91 33 02
service@brenderup-auto-service.dk
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Bellinge EL ApS
er din lokale elinstallatør
med særlig ekspertise
inden for belysning.
Elinstallationer,
elrapporter og belysning
for private boligejere såvel
som erhvervskunder
på hele fyn.
Og selvfølgelig for alle,
der bor i Bellinge.

- havearbejde
(total oprydning)
- vedligeholdelse
- anlæg af fliser
- vinduespudsning

EL
Brogårdsvej 24B · 5250 Odense · 51 20 96 99
info@bellinge-el.dk · www.bellinge-el.dk
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- snerydning
- levering af vasket grus,
bundgrus & skærver
hjhandyman@outlook.dk · 27 63 17 97

N YE V I N KL E R PÅ BYGGE RI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

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.

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

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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Madsen tilbyder
alsidig service
Madsens Murer, Entreprenør og Udlejningsfirma udfører
professionelt arbejde for både private og erhverv.
Christian Madsen, der er indehaver
af firmaet Madsens Murer, Entreprenør og Udlejningsfirma. Han er vant
til at påtage sig opgaver af vidt forskellig karakter.
Madsen har været selvstændig murer og entreprenør siden januar 2016
og virksomheden har i den tid været
i rivende udvikling. Opgaverne har
været mange lige fra nedgravning af
trampoliner til opmuring af nye huse.
--ja, vi udfører rigtig mange forskelligartede opgaver. Primært for
privatpersoner men også for virksomheder. Vi tager imod store som
små opgaver og ingen opgaver er for
små. Derudover kan vi også tilbyde
totalentrepriser, fortæller Christian

Madsen. Vi arbejder fortrinsvis har
på Fyn, men vi er ikke afvisende for
opgaver udenfor landsdelen.
Maskine & Materieludlejning
Fra sit firma tilbyder han også udlejning af diverse entreprenørmaskiner
og materiel til både private og erhverv.
--Eksempelvis har vi flere maskiner
til udlejning: håndholdt værktøj, stilladser, minigraver, motorbør og minilæsser. Den sidste nye er en Hitachi
minigraver på 2,7 tons med compact
tilt som styres i joysticket og som har
hydraulisk skifte af skovl, oplyser
Christian Madsen.

MADSENS MURER, ENTREPRENØR OG UDLEJNINGSFIRMA

Volstrupvej 15 · 5750 Ringe · Telefon: 28967225 · madsens-udlejning@hotmail.com

En verden i farver

1-2_Madsens_5-20p.indd 1

Storvogne · Sandblæsning · Metallisering
Industrilakering · Epoxybelægning
– din sikkerhed for faglig ekspertise
i overfladebehandling og lakering
Grundlagt 1956

Katharina og Thomas Christiansen
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup
www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19
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Per´s Automobiler Aps

Per´s Automobiler Aps – Spec.HONDA rep. Højager 1,
Smedebakken – 5270 Odense N - Tlf.: 66 18 75 77
per@persautomobiler.dk

-Totalentreprise
-Tagarbejde
-Gulve
-Isolering

-Døre & vinduer
-Renovering
-nybyg

Søndergade 15, 5682 Broby
tlf. Thomas: 28832414
tlf. Jonas: 21786453
kontakt@groennemose-byg.dk

01/07/2020 09:10

Samarbejder hen mod et generationsskifte

Poul Sørensen og Joachim Rasmussen er entreprenører. De er
ikke i familie, men har samarbejdet i mange år. I dag hjælper de
hinanden. De deler kundebase og
har puljet deres omfattende maskinpark og har indledt et glidende generationsskifte.

Poul Sørensen Korsebjerg er i
halvfjerdserne. Han har stor erfaring i branchen og har mange
kunder i landbruget og i virksomheder. Joachim Rasmussen er
cirka halvt så gammel og har været selvstændig entreprenør siden
2014 efter ansættelse i branchen i
12 år.
- Vi supplerer hinanden godt, siger Joachim Rasmussen. Jeg har
kendt Poul ”Dozer” i flere år, og vi
har ofte arbejdet sammen om både
større og mindre projekter.
- Vi har begge gennem årene opbygget en kundekreds, hvor vi
er med fra starten med tilbud og
overslag. Vi er også hurtige til at
påtage os hasteopgaver, som ofte
vi udfører i et tillidsfuldt samarbejde med en bygherre eller hovedentreprenør.
Joachim Rasmussen er glad for

aftalen om samarbejdet og den gli-

dende overtagelse af Poul Dozers
veldrevne virksomhed, som der
ikke er nogen bestemt dato på.

Assensvej 10 – 5750 Ringe · Tlf.: 2812 2221 · info@gps-grader.dk · www.gps-grader.dk

Ægte grønt:

Effektiv bekæmpelse af mos i græsplæner

I tre faser kan entreprenør og anlægsgartner Torben Sylvest Larsen i Ørbæk med en ny metode effektivt fjerne mos i gamle plæner i
haver og grønne områder.
- De fleste haveejere kender problemet med mos i deres græsplæ-

mosigraes.com
- få en flot græsplæne

ner, siger Torben Sylvest Larsen
i Ørbæk. En konsulent i gartnerbranchen har udviklet en ny, effektiv og langtidsholdbar metode
til at give græsplæner og grønne
områder et nyt, renere og grønnere liv.

- Foreløbig er jeg ene på Fyn om
metoden, som kan inddeles i tre
faser i udførelsen, siger han. De
tre faser, som Torben Sylvest Larsen omtaler, omfatter sprøjtning,
gødskning og efterbehandling
med græsfrø. Ved det første besøg
ses der på størrelsen og omfanget
af problemet.
Basisprisen er på omkring 600
kr. pr. 100 kvadratmeter plæne
+ moms, hvor sprøjtning er med.
Dertil kommer gødskning og frø
til eftersåning i de nødvendige
mængder.

græsplænen med en såmaskine,
der med børste pigge lægger græsfrø ned i 1.000 huller per kvadratmeter. Frøene dysser ned i hullerne og opnår jordkontakt.
- Mosset er borte og det nye græs
vokser og naturen sørger for en
smuk grøn græsplæne, siger Torben Sylvest Larsen. Han peger på,
at der er tale om sæsonarbejde fra
det tidlige forår til hen i september for at opnå det bedste resultat.

Sprøjtning, gødskning
og efterbehandling
Der startes med, at der sprøjtes
for mos uden brug af pesticider.
Efter en tid komposterer plænen
sig selv. Senere køres der over

Torben Sylvest Larsen – Huslodderne 14 – 5853 Ørbæk – Tlf.: 4043 6052
info@mosigraes.com – www.mosigraes.com
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Alt til have- og
fritidsfolket
Efter en enkelt lukke-dag for at indrette Landbobutikken på Rødamsvej i Ryslinge på corona-håndteringen har Helle Danielsen haft travlt
med at inspirere og levere alt, hvad
have- og fritidsfolket overhovedet
kan drømme om.
- Vi var allerede i februar godt
i gang med at levere læggekartofler til en bred kreds af kunder. Så kom kriselukningen af
store dele af samfundet, som
vi så måtte forholde os til, siger Helle Danielsen, der i fire
år har drevet Landbobutikken
på Rødamsvej i Ryslinge, hvor
også Ryslinge Krukke-Marked
holder til.
Landbobutikken blev indrettet
efter forskrifterne, og det store
udvalg af varer og adgangsvej

blev placeret hensigtsmæssigt.
- Vi fik mange kunder, som mere
eller mindre blev holdt hjemme,
siger Helle Danielsen. De fik nu
både tid og lyst til at ordne have
og passe på deres hunde, katte,
høns, kaniner, heste og får.
Alt i foderstoffer
I forretningen tilbyder hun alt
til både professionelle og fritidsfolket – lige fra foder til
hobbydyrene og blandinger til
vildtfugle.

Landbobutikken

- Vi sælger desuden arbejdstøj,
fodtøj, legetøj og hegnsartikler,
og så er der foruden læggekartofler også haveredskaber, gødning og spagnum til havefolket,
hvilket jo passer fint sammen
med det store udvalg af krukker, påpeger Helle Danielsen.
Landbobutikken prøver hele
tiden at få det hjem, som kunderne efterspørger.
- Jeg forsøger at lade kunderne
få præcis den mængde, som
de vil have. Ønsker man kun

en halv sæk kartofler af en bestemt sort, så finder vi også ud
af det, siger Helle Danielsen. De
er ikke tvunget til at købe en hel
sæk. Det er der mange, der sætter pris på, lyder det fra Helle
Danielsen.
Åbent 24/7
Forretningen er fra det tidlige
forår og frem til vinter åben
alle ugens syv dage. Mandag
til fredag fra 9-17 og lørdag og
søndag fra 10-16.

Rødamsvej 22 – 5856 Ryslinge – Tlf.: 2729 0555
Mobil: 2721 2257 – E-mail: helle@krukke-marked.dk

Fætrene klarer alle opgaverne
Grønnemose Byg ApS er et erfarent firma til enkeltopgaver og totalentrepriser
Bag det erfarne og velrenommerede firma, Grønnemose Byg
ApS, står fætrene Thomas og Jonas Grønnemose, begge udlært
i tømrerfaget og med mange års
erfaring i faget. De havde gennem
flere år snakket sammen om at de
ville starte eget firma sammen, og det blev en realitet i 2017, hvil-

ket de ikke har fortrudt.
- Vi har vores tanker om hvordan
vi løser de forskellige opgaver på
en tilfredsstillende måde til kundernes tilfredshed. Vi vil gerne
sætte vores eget præg på opgaverne med en meget uformel omgang
med kunderne, fortæller Thomas

Grønnemose Byg
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Grønnemose. Så vi syntes, at det
var tiden at springe ud i det, - og
det er gået ganske tilfredsstillende. Vi er et lokalt tømrerfirma
primært i det fynske.
Grønnemose Byg ApS tilbyder at
løse alle opgaver indenfor snedker
og tømrerfaget for både private

Søndergade 15, 5672 Broby, Tlf.: 28 83 24 14,
kontakt@groennemose-byg.dk · www.groennemose-byg.dk

og erhverv. Det er blandt opgaver
med tage, døre og vinduer, gulve,
køkken og inventar. Firmaet tager også opgaver i totalentreprise,
hvor de blandt andet har stået for
større ombygninger, tilbygninger,
totalrenoveringer samt bygget ny
førstesal på et hus.

Bilfirmaer i
positiv udvikling
Mikael Andersen, der er indehaver af Midtfyns Bremse
& Koblingsservice ApS og Midtfyns Auto og Elværksted ApS, klager ikke over følgerne af Corona-krisen
--I den første måned kunne vi godt
mærke det . Men så blev situationen stille og rolig normal igen. Vi
klager i hvert fald ikke.
Sådan siger indehaveren af de veletablerede autofirmaer, Midtfyns
Bremse & Koblingsservice ApS
og Midtfyns Auto og Elværksted
ApS, Mikael Andersen.
På Mikael Andersens autoværksted klares alle bilreparationer
også el og hybrid biler. Vi renovere
også bremser , topstykker, kølere
, startere , generatorer - ligesom
værkstedet har en autoelektriker
tilknyttet. I øvrigt en autoelektriker med mere end 40 års erfaring.

Hos Midtfyns Bremse & Koblingsservice ApS sælges der alle reservedele til biler. Eksempelvis
bremseskiver, bremseklodser, styrekugler, tandremme , vandpumper. Kølervæske , automaling,
bilplejeprodukter og værktøj fra
Bato. Vi handler med alle også private.
-Men det er vigtigt at understrege,
at vi kan skaffe det meste, hvis vi
ikke lige har det på lager. Vi plejer
som regel at sige, at vi kan skaffe
det meste nemt og hurtigt til en
fair pris, understreger Mikael Andersen

www.midtfynsbremse.dk · www.midtfynsauto.dk
Telefon: 62621352 · Bakkevej 9 · 5750 Ringe
Mail: salg@midtfynsbremse.dk

Hollandske drivhuse til danske gartnerier

- MP Byggeservice har i 22 år opbygget en kundebase med fynske
erhvervsgartnerier. Opgaverne
har været nye opførelser, service
og tilbygninger til drivhuse, og vi
kan nu levere og opføre hollandske
drivhuse, siger Mikael Pedersen.
MP Byggeservice, som Mikael
Pedersen stiftede i Dyrup i 1998,
kan se tilbage på travle år med
god beskæftigelse, både som totalentreprenør og underleverandør og leverandør af rulleborde,
mobilborde, gardiner, varme og
vanding.
- Vores primære opgave er at ser-

vicere erhvervsgartnerier med
små og store tilbygninger, siger
Mikael Pedersen, der er gartneruddannet entreprenør. I de senere
år er vi ekspanderet, og vi har nu
fået forhandling af hollandske
kvalitetsdrivhuse – i turnkeyprojekter af såkaldte hollænderblokke, som også prismæssigt er
konkurrencedygtige.
- Dertil kommer, at vi reparerer
og omlægger glas og skygninger,
og vi varetager som totalentreprenører kundens interesser og står
for al koordinering med andre
håndværkere, og vi er ofte med i

projekteringen og til godkendelse
og aflevering.
Gunstig udvikling i erhvervet
- MP Byggeservice har haft nok
at se til under corona-krisen, siger Mikael Pedersen. Der er god
gang i de fynske gartnerier, både
hvad angår prydplanter og frugt
og grønt.
- Danske forbrugere efterspørger
heldigvis i stigende omfang danske og gerne lokalt producerede
produkter, så vi forudser en fortsat gunstig udvikling i gartnerierhvervet.

- Med en fast stab af medarbejdere
med et godt branchekendskab er
vi altid rede til hurtigt at foretage
omlægninger og reparationer af
glas og smøre og udskifte tandstænger.

Assensvej 219, 5250 Odense SV · Tlf.: +45 2015 1214
info@mpbyggeservice.dk · www.mpbyggeservice.dk
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SAMARBEJDE PÅ AFSTAND

- løsninger til bolig og erhverv!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Arbejdspladsen på kontoret er
også udfordret af de gældende
regler om afstand og hygiejne.
I hverdagen kan det give tryghed og samtidig mere ”privat”
arbejdsstation hvis man vælger
afskærmning til kollegaer.

Hos bolighuset Lindegaard
Poulsen er der i erhvervsafdelingen focus på de mulige afskærmningsmuligheder.

se mulighederne for begrænsning af mulig smittespredning.
De enkelte løsninger vil afhænge
af kundens behov, og mulighederne er mange.

Oplev hvordan lyddæmpende
skærmvægge mellem skriveborde
Der er løsninger til både eksistegiver en mere tyst arbejdsdag,
og
rende kontorindretninger, eller
Montana
Montana

Reoler
+ borde
+ +stole
fantasi…
Reoler
+ borde
stole ++ fantasi
...
- lad–os
med
netop
ladhjælpe
os hjælpe
med
netopdin
din kombination!
kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00

9.30 -kl.
14.00
· 1. lørdag
i md.
kl. 9.30 - kl.
15.00
Åbningstider:Lørdag
Man-kl.tors.
10.00
- 17.30
· Fredag
10.00 - 19.00
Åbningstider:
tors.·kl.
- 17.30
· Fredag
kl.-10.00
- 19.00
Lørdag
kl. 9.30Man- 14.00
1.10.00
Lørdag
i md.
kl. 9.30
15.00

Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

komplette skrivebordstyper med
indbygget afskærmning.
Velkommen hos Bolighuset
Lindegaard Poulsen på
Nyborgvej 264,
5220 Odense SØ
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Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed.

Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder.
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VI GØR
LEASING ENKELT

Morten Larsen
Tlf: 23300350

Dannebrogsgade 1
5000 Odense C
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk
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Claus Krog
Tlf: 21434540

Michael Skjellerup
Tlf: 21497488

Bo Aagaard
Tlf: 21725507
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TRÆLAST

BYGGERIETS WINGMAN

FAGFOLK, SOM HANDLER MED FAGFOLK

VICTOR HOVMAND - Salgstrainee

MARTIN VESTERGÅRD - Sælger

DANIEL JOHNSON - Sælger

BODIL F. B. SCHACKSEN - Sælger

JAN SØRENSEN - Sælger

HENRIK GELLERT - Salgschef

Direkte nummer 88 32 30 34
vipe@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 41
mave@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 39
Mobil
27 78 80 91
djo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 49
Mobil
27 78 04 45
bfb@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 47
Mobil 27 78 80 48
hege@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 44
Mobil 27 78 18 70
jans@bygma.dk

MARTIN DOMAILLE - Direktør

TJEK VORES
PROFFSHOP
PÅ BYGMA.DK

bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 42
Mobil 93 20 40 20
mad@bygma.dk

BUTIK

MED TIL AT BYGGE DANMARK

VI HOLDER AFTALER OG GØR OS UMAGE

RONNIE OLSEN - Sælger

DITTE KRAUS - Butikschef

Direkte nummer 88 32 30 46
Mobil 28 35 65 56
roo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 40
Mobil 61 62 05 09
dkr@bygma.dk

Bygma Ringe

Bogholderi

Åbningstider:

Østre Ringvej 37,
5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Tlf. 73 62 52 29
syddeb@bygma.dk

Mandag - fredag

6.30 - 17.00

Lørdag

9.00 - 13.00

Søn- og helligdage Lukket

erer
Vi lev
g,
g til da
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d
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r
f
r
vornå
hvor, h an det
rd
og hvo r dig
passe
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Det er ikke tilfældigt,
at Bygma er den største
danskejede leverandør
til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og
tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.
Det er derfor, vi siger:

Bygma Ringe

Kontakt

Åbningstider

Østre Ringvej 37
5750 Ringe

Telefon 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Mandag - fredag
Lørdag
Søndag

6.30 - 17.00
9.00 - 13.00
Lukket

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

