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Trimcar Solfilm
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Jan Lund Biler
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H. E. Vikaren
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HDJ Kloak & Entreprenør
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FOKUS Vestfyn / Assens Kommune

3 28 · Mobil:
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NY OPEL COMBO

TYSK KVALITET
OG RUMMELIGHED TIL KLASSENS BEDSTE PRIS
Audi
Odense

Side 21

Inkl. aircondition
og komfortførersæde

Fra

89.990

*

EKSKL. MOMS

Svendborg Motor Co

Hindsgaul
Entreprise
Side 5

Side 25

STOR FLEKSIBILITET

- DER ER MANGE MULIGHEDER MED DEN NYE COMBO
• Nødbremseassistent
• Adaptiv fartpilot
• 8" Touchskærm med Apple CarPlay**
• Læderrat med varme
• Motor- og kabinevarmer
• Baksensor
• Fås i 2 længder og 2 vægtklasser (650 kg og 1000 kg lasteevne)
• Varerumsvolumen op til 4.4 m2
• Varerumslængde op til 3.440 mm m/ FlexCargo stigelem
A
18,2 km/l, CO2 144 g/km. *Prisen gælder Combo Essentia 1.5 76HK diesel med 650 kg lasteevne og aircondition og er
ekskl. metallak, moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl.
**
Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Læs mere på opel.dk

Autoriseret forhandler af:
Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

Bygma Bellinge

Side 31

TEMA

• Byg & anlæg
• Industri & produktion
• Energirenovering
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i udvalgte måneder

Linox Industri & Montage

Side 6

Mejerivej 2, Bred I DK-5492 Vissenbjerg
Mobil 45 21 22 43 39 I e-mail pj.auto@pc.dk

Minibus m. lift, kan tage op til 6 kørestole
Luksus minibus
Luksus bus
Luksus bus med teatergulv

Servicestation med en bred vifte
af tilbud til kunderne

Luksus bus med teatergulv og ekstra benplads

Shell Assens er et velbesøgt og populært
sted at handle og Side
et godt
mads
Café Øret
8
Ellehaven 19
5690 Tommerup

Distribution:
Post Nord

Tryk:
PR OFFSET

Side 4

P. J. Auto · V/ Peter Hansen

Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18

Uden forudgående aftale er
erhvervsmæssig affotografering
af magasinets tekst og
annoncer ikke tilladt.

Nipa

Der bydes på meget mere end bare
Tlf. 64 og
75vask
12af00
brændstof
biler, når man
besøger
Shell i Assens. Det er en
info@tommerupturistfart.dk
alsidig og et velassorteret handelssted hvor man kan få stillet sulten,
købt blomster og som fungerer som
posthus.
- Udviklingen på serviceområdet
er gået stærkt, - fra at være en lille
købmand er vi også blevet et madBrylle Auto servicerer nu også
sted, der kan servicere kunderne
hurtigt, siger Klaus Schnefeldt,elder og hybridbiler
Shell
sammen med hustruen Anna driver rigtigt bagerbrød, som vi får fra
Der sker noget
hos Brylle
Auto som
Haarby
Bageri
frisk leveret hver
den driftige servicestation.
også er Automester E Plus, som bedag og her
hører
- Vi kan sammen med vores gode
tyder, at værkstedet
er blevet
certi-vi også fra kunficeret til at
kunne servicere
både
el
derne,
at de er
glade
for, at det er
medarbejdere tilbyde og gør meget
og hybridbiler.
rigtigt bagerbrød.
ud af at yde en god service til kunBrylle Auto er tillige et godkendt
Servicestationen
derne, så de har en god oplevelse,
erhvervsværksted
under Autome-har også blomster.
sterbutik med blomsterdekoratør,
når de går ud herfra. Vi er meget
- Det er et område, der er stramså
kunder
kan
også bestille buketlokale og bruges meget. Vi har også
met meget op på. Så det
kræver
til fortæller
forskellige
specielle ter
kurser,
Kent lejligheder som

Autoværksted opgraderer på alle områ

HØJFYNS SMEDEN
Din lokale specialist
i smedearbejde og varmeanlæg.
Ring og få en snak på 30 96 28 17
Pillefyr · Brændefyr · Flisfyr
Solvarme · Varmepumper

Højmark, der nu på 10énde år har
haft værkstedet. Det var et nyt

Side 11

bryllupper eller begravelser – eller
måske til bare at glæde en anden
person.
Shell Assens er også en pakkepost
central for DHL, Bring, GLS, DAO
og Post Nord, som de også er posthus for.
Anna og Klaus Schnefeldt overtog
servicestationen i 2000, og fra 2012

blev det
blevet ud
og som t
medarbe
Assens.
udviklin
er klar t
den byde

koncept, som
vi var Assens,
med på fra
Shell Assens, Fåborgvej
14, 5610
Tlf.: 64 71 44 43, info@shell-assens.dk / www.shell.dk
start, og det er nogle måneder siden, at vi blev certificeret.

I øjeblikket er Brylle Auto i gang
med både renovering af værksted og udvendigt med facaden.
I samme omgang er der kommet
en ny bygning til, der skal rumme
administrationen samt også personalefaciliteter som blandt andet

V/ René Jørgensen
Firmanavn

Grøftebjergvej 58 I 5492 Vissenbjerg
Mobil 30 96 28 17 I e-mail rene@hoejfynssmeden.dk

kantine.
Det skaber
Brylle
Automere plads på
værkstedet, som der også er behov
for. Tillige er der også kommet en
ny vaskehal.
- Vi har investeret i, at vi nu også
kan skylle gearkasser med automat-

gear, så vi her påSide
værkstedet
15 kan
servicere og klare flere forskellige
opgaver. Det gælder for os at kunne
yde kunderne en stor faglig service.
I forvejen er vi et Falck værksted og
vi laver også forsikringsskader og

skifter bilru
har vi også

Brylle Aut
medarbejde
to lærlinge

Brylle Auto / Automester E Plus,
Plouggårdsvej 18, 5690 Tommerup, Tlf.: 64 75 15 08, kent@brylleauto.dk / www.brylleauto

• døre & vinduer
• køkkener

• tagarbejde
• gulvbelægning

Fyns Vandværks- Og
Ledningsservice ApS

Side 17

Hestehauge Biler

Side 22

• nybyggeri
• ombygning

Meget mere Vito
Med Mercedes kendte og driftssikre automatgear får du en varebil, som
matcher dine krav til fremtidens transportløsning.

ServiceLeasing (Erhverv)

Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD

Vito 114 lang (136 HK) RWD med
7 trins automatgear
Den nye Vito 114 lang (136 HK) med baghjulstræk er udstyret med bl.a.:
Automatgear, klimaanlæg, komfortførersæde med armlæn og lændestøtte,
læderrat, fartpilot med fartbegrænser, bluetooth radio, læderrat, multifunktionsrat,
sædevarme i førersædet, forberedt for træk på 2.500 kg og det nye Mercedes pro
system, som giver dig information om serviceinterval, bilens position etc. via en
app-løsning

Vito 114 Complete lang (136)
7G-AUT RWD

2.495

Engangsydelse
Kilometer
Tillæg metallak

1.795

Engangsydelse
Kilometer (eksempel)

kr./md.

35.000 kr. / 48 mdr.
15.000 km.

Vito Complete

ServiceLeasing (Erhverv)

Fra

Fra

Få endnu mere af det hele og så lidt mere ved tilvalg af Vito Complete pakken. Vito
Complete har ganske enkelt alt i udstyr. Både alt det, du har brug for - men også alt
det, du drømmer om.

kr./md.

35.000 kr. / 48 mdr.
15.000 km.
90 kr.

Med Vito Complete får du udover alt det ovenstående også: Oliefyr med fjernbetjening, LED intelligent lyssystem, fuldautomatisk klimaanlæg, komfortførersæde
med armlæn og lændestøtte, bakkamera, navigation, indfarvede kofangere og
forkromet kølergrill, parkeringsassistent, kunstoflæderintræk og meget mere.

O Odense: Krumtappen 20, tlf. 70 202 203
K Kolding: Trianglen 11, tlf. 70 202 203
R Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 70 202 203

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
pchristensen.dk

D

Mercedes-Benz Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. ServiceLeasing
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder.

D

Mercedes-Benz Vito 114 Complete lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår.
ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder.
Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Prisen er ekskl.
etableringsgebyr på kr. 4020 kr. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbud gælder så længe lager haves.
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NIPA:

Lys over land

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Vestfyns
Tømrer
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?
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Klimavenlige omstillinger
Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over hele landet, fylder klimaet
og den grønne omstilling meget hos Hindsgaul Entreprise ApS i Aarup.
Selskabet har bygningsentreprisen for Gelsted Fjernvarme til en snarlig omstilling
fra naturgasfyring til fyring med træaffald og flis.

Projektleder Jan Dahl
Madsen fra Lin-Ka
Energi er yderst tilfreds
med Hindsgauls håndtering af projektet.

- Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over
hele landet, arbejder Hindsgaul Entreprise ApS
med grøn omstilling. Jeg er selv maskinmester, så
det har virkelig min interesse. siger Kim Hindsgaul.

Hindsgaul Entreprise har stået for bygningsentreprisen på Gelsted Fjernvarme.
Gelsted Fjernvarme kan om kort
tid fra et nyt varmeanlæg omdanne
træaffald fra designmøbelvirksomheden Carl Hansen & Søn til varme
hos indbyggerne i Gelsted. Det nye
anlæg betyder et klimavenligt farvel til den CO2-belastende fossile
naturgas.
- Spåner og træaffald fra Carl Hansen & Søn vil om kort tid via en
redler til et helt nyt varmeværk
tæt på møbelfabrikken levere grøn
og CO2-neutral energi til fjernvarmeforbrugere i Gelsted, siger Kim
Hindsgaul, der sammen med broderen Mikael Hindsgaul driver selskabet Hindsgaul Entreprise ApS.

Træaffald fra Carl Hansen
og Søn
Ifølge Knud Erik Hansen, der er
direktør og ejer af møbelfabrikken
Carl Hansen & Søn i Gelsted, er de
selvforsynende med varme, fordi de
bruger træaffaldet fra produktionen som brændsel.
Fabrikken i Gelsted har tre til fire
tons affald om dagen, som man ikke
selv kan bruge og derfor kører til
Fynsværket. Denne miljøbelastende
transport bliver meget snart fortid.
Træaffaldet fra produktionen er i
dag så omfattende, at fabrikken kan
levere flis og spåner nok til at varme
hele Gelsted by op fra april til september. Det betyder, at fjernvarmeværket kan indkøbe træaffald og
flis fra andre fynske leverandører.

Fjernvarmeanlægget gøres klar til at blive
taget i brug.

- Det har været en spændende og
udfordrende opgave, som vi er med
til i samarbejde med Vestjyske LinKa Energy, der har stået for indretningen af varmeværket. Hindsgaul
Entreprise har lavet projektet i Gelsted som totalentreprise – når vi taler bygning. Vi har fået et godt samarbejde med projektleder Jan Dahl
Madsen fra Linka, som er blandt
verdens førende udviklere af biomasseanlæg til landbrug, industri
og større varmeværker.
Projekter i hele landet
Hindsgaul Entreprise udfører en
lang række alsidige opgaver. Gerne
som totalentrepriser, hovedentrepriser eller fagentrepriser.
- Vi har dygtige medarbejdere og

har opgaver overalt i landet. Senest
for BASF i Ballerup med et spildevandsprojekt med tilhørende bygning og tanke. Her stod vi også for
projekteringen, og lige nu starter vi
op på Aarhus havn, et 12.000 kvadratmeter anlægsprojekt med jord,
kloak og beton, siger Kim Hindsgaul.
- Vi arbejder gerne med nybyggeri
og renovering af bygninger og staldanlæg i landbruget. Her er der
også tale om klima: Varme, afkøling, staldhygiejne og dermed også
dyrevelfærd.
- Vi har desuden stor erfaring med
at udføre totalentrepriser, og vi har
kapacitet til at stå for tegninger og
udføre omfattende byggeprojekter.

Østergade 32 | 5560 Aarup | Tlf.:4017 5856 I Mail: kim@hindsgaul.as | www.hindsgaul.as
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Tre indehavere i faglig sparring
Lars Jacobsen fra Højfyns Kloakservice og Jesper Nielsen fra kloakfirmaet DAHL har længe
suppleret hinanden godt med kompetencer og specialer. Nu er to blevet til tre,
idet kloakmester Jimmy Petersen har sluttet sig
til de andre to i HDJ Kloak & Entreprenør i Odense.
Jesper Nielsen og Lars Jacobsen havde allerede
et tæt samarbejde, da kloakmester Jimmy Petersen som den tredje og nye i HDJ Kloak & Entreprenør kom til med nye kompetencer, der sikrer
en god faglig sparring imellem de tre indehavere.
- Vi har folk, der har forstand på tingene og er
gode til at rykke på opgaverne, siger Jesper Nielsen om det hold af medarbejdere, der geografisk
kommer vidt omkring. Det er et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde i HDJ Kloak
& Entreprenør.

grad tilbyde, når vi er flere i virksomheden til
at løfte opgaverne, siger Jesper Nielsen, der understreger, at alle tre medindehavere stadig selv
vil være at finde i bilerne og i marken, ude hos
kunderne.

Stadig nede på jorden
- Vi er først og fremmest en servicevirksomhed,
der gerne vil stå hurtigt til rådighed for vores
kunder. Den fleksibilitet kan vi i endnu højere

- Da jeg overtog Kloakfirmaet DAHL fra Mogens Dahl for 8-10 år siden, kan jeg huske, at det
var meget vigtigt for Mogens, at kunderne også
fremadrettet ville opleve den gode service, de

For de tre indehavere af virksomheden, der har
lagt forbogstaver til navnet HDJ, er det vigtigt,
at HDJ Kloak & Entreprenør fastholder den markante serviceprofil, som deres kunder har været
vant til.

havde været vant til – og sådan har vi det også nu
i den nye konstellation, siger han og fortsætter:
Fokus på service
- Sammen har vi de rette autorisationer. Jimmy
kommer samtidig med erfaring fra beton- og entreprenørdelen. Vores fokus vil også fremover vil
være service-, kloak- og skadesdelen.
- Uanset om det er opgaver hos private kunder,
boligselskaber, erhvervsvirksomheder eller offentlige kunder, der skal løses, så er tilgangen
hos HDJ Kloak & Entreprenør den samme.
- Vi kommer i princippet hos kunder på hele Fyn,
og har endda et par afstikkere til både Jylland og
Sjælland, men vi har altid stået stærkt i blandt
andet Odense, på Højfyn og på Vestfyn

Holkebjergvej 60 · 5260 Odense · Tlf.: 40161817 · Mail: info@hdjke.dk - www.hdj.dk

Det nye værtspar godt modtaget
Café Øret på Tåsinge har haft en forrygende god sæson

Oplev stemningen på
Café/Restaurant Øret
Frokost & brunch
kl. 10-15

A la carte
kl. 15-21
Det nye værtspar på Café Øret, de ændret og udvidet pladskapaciHouda og Bjarne Sandahl, har Cocktailbar
haft teten med åbning af gildesalen, som
– efter køkkenet er lukket
også indgår i et nyt tiltag på stedet.
en travl sæson efter at de overtog
Vi tager udgangspunkt
økologiskeer
råvarer
Lokalet
blevet indrettet med AV
restauranten ved årsskiftet.
Det i lokale
udstyr og tilbydes også kunder/
hele er blevet shinet op og har
gæster, at den kan bruges
fået nyt inventar, og så har

og fungere til mindre konferencer
/ kurser eller som tiden nærmer sig
til, - firmajulefrokoster, og hvis ønskeligt også med overnatning. Gildesalen kan have plads til op til 50
personer.
Til overnatning har de i øjeblikket
tre hytter og et studie. Men planen
er naturligvis, at der skal bygges
nye og flere hytter, så overnatningskapaciteten også udvides.
- Da vi så stedet, så var vi slet ikke
i tvivl. Det skulle være her, siger
Bjarne Sandahl. Vi må sige, at vi er
blevet rigtig godt modtaget af såvel
gæster som naboerne, - og så har vi
haft en forrygende sæson over al
forventning. Så vi har ikke noget
at klage over. Vi gør alle vores bedste for at leve op til vores gæsters
ønsker. Det er vigtigt for os. Vores
personale er også stærke til at leve
op til dette, - det er et meget tilstedeværende og serviceminded personale vi har.

Menuerne er bygget op ud fra det
danske køkken, også præget af det
franske og sydlandske – og med
økologi og bæredygtighed som hovedingredienser, som også er kendetegnende for hele stedet. Men de er
på stedet altid åbne for nye ideer til
køkkenet – både til det daglige som
til arrangementer.
Råvarerne handles så lokalt som
muligt, - så kødet er fra slagteren
i Vindeby og alt brødet fra Vindeby
Bageri. Menuerne krydres rigtigt
med øl fra de lokale sydfynske bryghuse, og ellers er der naturligvis vin
og andre drikkevarer.

Café Øret, Vindebyørevej 50, Tåsinge, 5700 Svendborg, Tlf.: 22 90 31 32, cafeoret@gmail.com / www.øret.dk

Firmanavn
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Vindebyørevej 50, 5700 Svendborg
22 90 31 32, www.øret.dk
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Julefrokost
ER I KLAR TIL ÅRETS

Skovgrillen sælger store gammeldags
isvafler med hjemmelavet guf,
soft-ice og ispinde.
På menukortet står også pølser og
hotdogs ”med det hele”.
Der laves burgers og bøfsandwich af
200 grams slagterbøffer og serverer
rygende varme pommes til.
Vores fiskefileter henter vi hos
fiskehandleren, og vi steger selv
vores kamsteg flere gange om dagen.

Skovgrillen Middelfart
Brovejen 353 5500 Middelfart
Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549
Mail: skovgrillen5500@gmail.com
8

Kun kr. 149,00

Sammensæt selv din menu.
Vælg 7 retter

Mad-ud-af-huset
Ingen begrænsning i antal couverter.

Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter
Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg
Telefon: +45 22 19 18 70
Email: cafepuls@outlook.dk

Sænk temperaturen i bilen
- Solfilm er en positiv klimaforandring i bilen, siger Simon Daniel Pedersen,
Temperaturen falder, og børn på bagsædet beskyttes mod uv-stråling.
- Vi er en virksomhed med speciale i solfilm og folieindpakning, siger Simon Daniel Pedersen, der er indehaver af Trimcar i Aarup.
- Solfilm har en effektiv effekt mod solvarme. Faktisk kan solfilm reducere varmeindfald med op til 58 pct. Med solfilm
i bilen opnår man den fordel, at temperaturen i bilen falder ved at afskærme
solens stråler og hindrer indsyn tillige
med, at børn på bagsædet ikke udsættes
for uv-stråling.
12 års erfaring
- Vi har 12 års erfaring og mange monteringer bag os. Vore kunder er 75 pct.
erhverv og 25 pct. private. Vi udfører
omkring 2000 solfilmmonteringer om
året og et kraftigt stigende antal folieindpakninger, blandt andet for Land
Rover og Jaguar Danmark. Der er flere
forhandlere af prestigebiler, der benytter os som deres leverandør. Bilbranchen
har set, at solfilm er med til at øge bilens
brugsværdi.

- Vores kunder er dels private, men også
erhvervskunder. Trimcar ved hvor vigtigt det er at kunne aflevere en bil til aftalt tidspunkt. Vi er for tiden to montører
og søger en tredje. Monteringstiden for
solfilm er cirka halvanden time og vores
kunder er velkomne til at benytte vores
ventelounge. For kunder der ikke ønsker
at vente, tilbyder vi en kundebil.
Skærmer mod indsyn
Simon Daniel Pedersen peger på, at
solfilm også hyppigt anvendes som afskærmning af indsyn i varebiler, hvor
dyrt værktøj og lignende ønskes skjult.
Flere forsikringsselskaber dækker ikke
mistet værktøj ved indbrud, hvis det ikke
har været afskærmet.
Trimcar bruger 3M Colorstable solfilm,
som findes i fire forskellige toner, 50, 35,
20 og 5 procent lysgennemgang. Fælles
for alle er et beskyttende uv-filter på 99%
Indvendigt er belægningen ridsefast

TRIMCAR SOLFILM
Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup
Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk
www.trimcar.dk

1-2_Trimcar_6-19p.indd 1
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Kan du holde
kølekæden?

Med Dan-Cool køleopbygning kan du!

Kertevej 25 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 47
info@dan-cool.dk · www.dan-cool.dk
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ERHVERVS- og BOLIGBYGGERI
Lebæk A/S udfører professionelle løsninger til erhverv og privat
- Vi er et moderne og innovativt Tømrer- og Snedkerfirma
Alle vores ca. 50 medarbejdere og professionelle
samarbejdspartnere, har en fælles forståelse
for, at den bedste kvalitet sikres gennem
høj fleksibilitet i samarbejdet samt
Vi lægger
vægt på godt
en tæt og åben dialog med
samarbejde kunden i centrum.

Det giver godt
byggeri

Vi er bygget op om fire
kerneområder
✓ Total- og hovedentrepriser

Eget
snedkerværksted til
special
opgaver
Hotel Vissenbjerg Storkro – Totalentreprise

✓ Privatbyggeri
✓ Restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger
samt bindingsværk
✓ Bygningsservice &
vedligehold
Falen, Odense – Hovedentreprise

www.lebaek.dk

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk
EN STÆRK PARTNER

PÅ UDLANDSOMRÅDET

Royal Flyt · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup
Mobil: 23 23 33 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk
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Kongensgade, Odense – Hovedentreprise

Servicestation med en bred vifte
af tilbud til kunderneRevisorklummen.
34

Viden

Fakta

RevisoRklummen
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strøm til rumvarme mv. skal
opgørelsesmetoder. Det
som udgangspunkt ske efter
ortset fra de liberale
har Landsskatteretten i en
en af følgende metoder:
erhverv kan
ny afgørelse endnu en gang
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Shell Assens, Fåborgvej 14, 5610 Assens, Tlf.: 64 71 44 43, info@shell-assens.dk
/ www.shell.dk
gøres efter effektreglen, fordi
bet modregne en afgift på 10
blemer i praksis.
Jensen, statautoriseret
kroner pr. kvadratmeter pr.
timetælleren ikke var aflæst
Et overraskende stort antal
revisor, BDO. Pr-foto
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udmærket til muligheden
Hansen firmaet.
bemærkede i sin afgørelse,
for godtgørelse, men er ikke
at det var uden betydning, at
opmærksomme på kravene
Ingen andre metoder
anlægget kun blev brugt få
til opgørelsen af det elforbrug, I de tilfælde, hvor der ikke er
Han har videreført firmaets gamle tradimåneder om året.
der anvendes til rumvarme,
opsat bi-målere, giver de betioner, men har formået at bygge vider
komfortkøling og til varmt
skrevne metoder til opgørelse
vand.
af
energiforbruget
til
opvarmpå det gode solide fundament.

Firmanavn

René har i dag bygget virksomheden om
4 k�������kt��:



Udvikling og fremstilling af diverse
maskiner.



Konstruktioner til bygge anlægs
branchen.



Fremstilling og vedligeholdse af
maskiner til robotindustrien.



Udførelse af smedje opgaver i
rustfri, sortjern og alu.

MeRe end 32 åRs
sMedeaRbejde

Anders Schweitz Jensen,

Statsautoriseret revisor, BDO

B

VI UDFØRER:

• Indvendige og udvendige maleropgaver
• Fuldspartling af vægge
Kvalitets• Tapetsering
bevidst
• Lagersalg til private

malerfirma

Sundt arbejdsliv
skal på skoleskemaet
207 forskere inden for arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse
og sygefravær mødtes for første gang i Danmark
til konference - konklusionen er, at fremtiden
kræver et anderledes arbejdsmarked.
arbejdsmarked
Expressbureauet
express3@jfmedier.dk

Odense: I juni mødtes 207
forskere fra 23 lande i Odense
til den internationale konference WDPI - Work Disability
Prevention and Integration.
Deltagerne forsker alle i arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse og sygefravær. Målet med
konferencen var at finde svar
på, hvordan et sundt arbejdsliv varer hele livet.
- Der var fokus på de udfordringer, vores samfund
kommer til at stå overfor, og
hvordan vi kan løse dem. En
af løsningerne er et mere in-

kluderende arbejdsmarked,
der ikke kun handler et sundt
arbejdsliv i slutningen af karrieren, men startes langt tidligere.
Måske allerede på skolebænken, så vi bedre kan forebygge fysiske og psykiske belastninger, siger Mette Jensen
Stochkendahl, seniorforsker
ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet.

står stærkt

Det var første gang, at konferencen blev holdt på dansk
jord.
I forhold til de andre lande
på konferencen, så mener

Mette Jensen Stochkendahl,
at Danmark generelt står
stærkt i forhold til arbejdsmiljø og forebyggelse.
- Vi er rigtig dygtige til eksempelvis at forebygge arbejdsulykker, men det er ikke
helt det samme som at have
et godt arbejdsmiljø. Lovgivningsmæssigt har vi rammerne til at kunne hjælpe
arbejdspladserne, men vi skal
være bedre til at udnytte rammerne og til at tale om de fysiske og psykiske udfordringer,
som medarbejderne har, siger
Mette Jensen Stochkendahl.
WDPI 2019 blev afholdt på
Syddansk Universitet og ODEON i Odense.
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Kvalitets smedearbejde
efter kundens specifikke ønske
50

→ Artiklerne er leveret Af Det SyDDAnSke eU-kontor

Lavprissmedejern.dk leverer håndlavet
smedejernsprodukter til hele landet

Det er ikke standard fabriksfrem- De ønskede designs af produkter
stillede smedejernsprodukter, der sendes til hovedfirmaet, der så probliver leveret fra lavprissmedejern. ducerer opgaven.
dk, - men der imod rigtig håndlavet - Vi sælger, leverer og monterer. Når
smedearbejde. Det er blandt an- vi får produkterne hjem, så kvalidet med smedejernsporte, trapper, tetssikrer vi dem inden vi sender
hegn, cykelskure eller espalier til dem videre til kunderne. Vi leverer
haven. Det hele til meget konkur- kvalitet og en leverance, som kunHerunder fx. til arbejdstider går med en klima/miljø- for vejledning om LIFE-støtte.
rencedygtige priser. LIFE giver fx støtte tilden
kan stole
på.
pilot- mer, demonstrationsprojekvenlig ide.
- Vi
leverer
alti tanhvad projekter,
kunderne
øn- - Alle ter
vores
smedejernsprodukter
og medfinansiering
af uddemonstationsproDet
vigtigste
at have
styr og anlæg.
projekter meder
“Best
kerne,
hvissiger
man overvejer
at jekter
sker,
Stefan Pelle,
derogsammen
varmgalvaniserede
og pulverlaFristerne for ansøgninger er
give sig i kast med LIFE, er at Practices” og formidling.
StevenDerdriver
kerede.
Deti er
garanti for
junidin
og september.
Se at de
gives opfirtil 55%-60%
af ligger
ens med
projektpartneren
skal lede til mærkdatoerne
og flere
detaljer
omkostningerne
baremaet,
klima- som
og/ellerblev
miljøforovertaget
for cirkatil projektet,
er merealleeller
mindre
vedligeholdelbedringer i det område man eller helt op til 75% for pro- på www.southdenmark.be.
halvandet
år siden.
laverderdesigns
fokuserer påsesfri
bedre de næste mange år. Selvom
arbejder
på,” siger
Pernille Vijekter,
prioriterede vores
natur- produkter kommer fra udlanDagø
Detkundens
Syddanskeønsker,
EU- vilkår
udfrafra
og for
så udvikKontor, som kan kontaktes og dyrearter.
ler vi også selv samt prøver at forny det, går der kun ca. 6-8 uger fra vi
os for at finde nye produkter.
får en ordre fra dig til vi kan levere
Siden firmaet blev overtaget har det færdige kvalitetsprodukt på din
det vækstet gevaldigt, og det er i adresse.
en fortsat stigende vækst. Lavpris- Fra deres centralt placerede lager på
smedejern.dk arbejder sammen med Ærø leverer lavprissmedejern.dk til
Kunstig intelligens, mobiberorfra
førstet
og fremmest
en og
svækkelse
af nuværende i vision
er eneforhandler
Norden
hel Danmark,
og kan til enhver tid
krav, kan være på trapperne. på en skalering af europæisk litet og produktion af bærei Bulgarien.
et uforpligtende
tilbud.
batterier nævnes
som
gennem tilbyde
sam- dygtige
Derstørre
foreslåssmedejernsfirma
nye værktøjer, innovation

Nyt liv i LIFE: EU’s støtteprogram for projekter
med natur, miljø og klima
Støtte

Nye midler: Virksomheder
samt offentlige og private organisationer kan nu søge nye
midler til innovative grønne
projekter gennem EU’s LIFE
program.
Fokus sættes i denne runde
på to store overordnede temaer: miljø og klima. Her-

under støttes initiativer med
ressourceeffektivitet, natur og
biodiversitet, miljøforvalning
og information, begrænsning
af klimaforandringer, klimatilpasning og klimastyring.
LIFE har tidligere givet tilskud til virksomhedsdrevne
projekter med fx mere miljørigtig plastikindpakning, nye
teknologier og metoder til

bedre genbrug samt til virksomheder, der arbejder med
løsninger på, hvordan folk
bedre kan opbevare energi
skabt fra private sol- og vindanlæg.

mange muligheder

Med en bred vifte af prioriteter findes der en masse muligheder for syddanske aktører

Hvordan skaber man store, venlige industri-kæmper
iNduStri
KoNKurreNce:
Dilemmaet
har stået højt på debattavlen, siden EU-Kommissionen
blokerede fusionen mellem
sporvejsgiganterne Siemens
og Alstom: hvordan skaber
man store europæiske indu-

strikræfter, såkaldte “European champions”, som kan
konkurrere globalt med amerikanske og kinesiske modparter, uden at disse Europa-giganter samtidig opnår
monopol og problematisk
dominans på EU’s interne
marked?

Det er et centralt spørgsmål
i Europa-Kommissionens udkast til en vision og strategi for
2019-2024, som medlemssta- som EU kan bruge til at mod- menkædning af værdikæder håndgribelige eksempler. Fælternes ledere for nyligt disku- gå globale konkurrenter med omkring centrale prioriteter lesnævneren er dog standarder, som i bredt omfang skal
og mål.
terede til uformelt topmøde i statsstøtte i ryggen.
Det skal hjælpe virksomhe- blive EU-produkters “unique
Rumænien.
Dertil kommer en udvidellavprissmedejern.dk,
6,sammen
5985 at
Ærø,
26 33
57 96
point”
på internatioopnå Tlf.:
en selling
En “opdatering” af konkurse og fordybelse at EU’sBiografvej
indre der med
international mar- nale markeder. Herunder for
rencepolitikken, omend
ikke marked, hvor digitale produk- stærkere
kontakt@lavprissmedejern.dk
/ www.lavprissmedejern.dk
ter og services bliver bragt tæt- kedsposition, og at Europa grønne teknologier, hvor EU
tere sammen med mere tradi- kan få større indflydelse på forudser store forretningsmuden globale teknologiske ud- ligheder.
tionelle erhverv og industrier.
Men EU-Kommissionens vikling.

FRA BORING
TIL FORBRUGER

Tilbyder:
b��������� ��� ��n��� ������������
løn – b��������n / d�n�øn

UDFØRER
������n�n�VI
�� ���n�����
�øn ��ALT
����
INDEN FOR
VANDVÆRKER

���� �����ø��n� �� ���n���� ��� ���� �������
Vi udfører alt i renovering,
servicering, ny- om- og tilbygninger
Trekantens
Regnskabs
af vandværker,
herunder
bl.a.:Service
V/ Charlotte Skovby
Lyøvænget 3, 5500 Middelfart
Telefon +45 22 95 13 24

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø
Jeg tilbyder:
✔ Beredskabsrådgivning
✔ Undervisning i førstehjælp
✔ Planlægning og afvikling af beredskabsøvelser
✔ Rådgivning om sikkerhed
(Adgangskontrol, sikring mv.)
✔ Arbejdsmiljørådgivning
(ArbejdsPladsVurderinger, Kemisk Risikovurdering,
Arbejdsmiljøledelse)
✔ Undervisning i sikkerhed, beredskab og arbejdsmiljø
✔ Planlægning og gennemførelse af interne og
eksterne audits
Kompetencer:
✔ Ledelseserfaring
✔ Beredskabslederuddannet
✔ Projektlederuddannelse
✔ Lead auditoruddannelse
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• Renovering og nyanlæg
af vandledninger
• Etablering af vandforsyning
til bl.a. nye udstykninger
• Renovering/reparation
af stikledninger

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø
v/ John Haugaard
Sandager Kirkevej 6,
5610 Assens
CVR: 37665835

Tlf: +45 2963 3717
john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk
www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

• Udskiftning af pumper

• Udskiftning af stigrør
– fra jern til plast (PEM)
i boringer
• Udskiftning af pumper
i boringer
• Udskiftning af
filtermateriale

Fyns Vandværks- og
Ledningsservice ApS

Telehøjen
6 • 5220
Odense
SØ
Industrivej
12 – 5492
Vissenbjerg
Tlf.:
6594
2581
–
Mail:
fvls@fvls.dk.
www.fvls.dk
Tlf. 70 27 85 11 • www.logistikcentralen.dk

nhver
hnology
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med en teknologi, der overflødiggør manuel styring
t her

i selv
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mind
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Jan Lund Biler - Aarup PAVA Center - når kvaliteten er afgørende
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n Skaarup,
mmer
ammet får
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"Dronerne fratager ikke IT-problemer?
vagt- og sikkerhedsfolk
Servicering, support
arbejdet,
" men vi styrker
IT-problemer?
og salg af IT-udstyr,

deres overvågning. Når de
f.eks. er ude at overvåge
en stor industrigrund, så
kan de sende dronen i
luften og lade den melde
tilbage, om der sker noget
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Beton
med bad
Kloak
Minigraver
Murerarbejde
Minilæsser
Rendegraver
Belægningsarbejder

ndboks

din indboks

al.dk

å Deal.dk

med bad

netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

MV-Data

MV-Data

Vi ved at mere
end
BLIVER KUNST
NÅR
HÅNDVÆRK
rffariing tælller.
30 å
Minilæsser
NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
Rendegraver

Minigraver

lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.
Det betyder vi kan lave

set alt, både
for
Hos Haarby Industrilakering, er vistort
specialister
indenfor
erhverv og
private.
overfladebehandling
med
pulverlakering
og
vådlakering.
Specialiseret Fysioterapi
Lige fra køkken til
Det betyder, at vi kan lave stort set
alt, både for
erhverv
skabslåger,
møbler,
Specialiseret Fysioterapi
samt til tæller.
spændende
og private. Vi ved at mere end 30dører
års erfaring
Hos Haarby Industri
speciel opgaver.
• Grundig
undersøgelse
lakering
er vi specialister
• Grundig
undersøgelse
Vi ved at mere end
inden
for over
rffariing tælller.
30 å
•
Manuel-/McKenziebehandling
behandling
med pulver
•
Manuel-/McKenziebehandling
& træning
lakering
og vådlakering.

& træning

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8

fysioterapibehandling
• Effektiv
Det
betyder vi kan
lave
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113
Effektiv
stort• set
alt, bådefysioterapibehandling
for
forfornakkeeller rygsmerter
erhverv
ognakkeprivate. eller rygsmerter
Lige fra køkken til
ViVihar
harekspertisen
ekspertiseni iryggen
ryggen
skabslåger,
møbler,
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Lad robotten tage det kedelige havearbejde
Robotplæneklipperen er
den hjælpsomme ven af
huset, der giver plads til
mere kreativ udfoldelse i
haven.
Ejgil Jensen, der er indehaver
af Jensen Motor i Vissenbjerg,
har været med fra starten, hvor
robotplæneklipperen for en halv
snes år siden kom på markedet.
Bag sig har han en årelang erfaring som selvstændig i maskinbranchen.
- Den støjende motoriserede plæneklipper er på vej ud af haverne
og er ved at blive afløst af en
hjælpsom ven – robotplæneklipperen – der giver havefolket tid
til den mere kreative fornøjelse
ved haven, siger Ejgil Jensen.

Skræddersyede løsninger

Et grønt klimabidrag

- Mit forretningskoncept er at
hjælpe haveejere og virksomheder og institutioner med at
skræddersy den rette løsning
for deres ønsker og behov. Og jeg
kommer gerne over hele landet.
- Når jeg får en henvendelse, så
siger jeg, lad mig se din have, og
lad os tale om de mulige løsninger. Han peger på, at kunden må
overveje om man ønsker selv at
programmere robotten via sin
mobiltelefon eller em totalt automatiseret løsning.
- Jeg kender markedet og har
valgt robotplæneklippere fra
Ambrogio, siger Ejgil Jensen.
Jeg finder, at det er den perfekte
ven at alliere sig med. Den kan
klippe enhver form for plæne.

- Det gælder lige fra små beboelseshaver op til store haver og anlæg ved virksomheder og institutioner. Der er i enhver henseende
tale om et grønt bidrag til både
økonomi og klima.
- Bioklip-funktionen betyder at
man opretholder en sund og frodig græsplæne, der kræver mindre gødning.
Ejgil Jensen oplyser, at Ambrogio-løsninger inkluderer
en høj grad af sikkerhed.
- Det er det eneste brand
på markedet, der er udstyret med en speciel afskærmning af kniven, så
fremmedlegemer, så som
pindsvin, ikke kommer i
kontakt med den.

Jensen Motor – Grøftebjergvej 1 – 5492 Vissenbjerg – Tlf. 2127 1392
jensen.motore@gmail.com – www.jensenmotor.dk

AIRTOX TIL UNDER KR. 1000,KØB PÅ OLHOLM.DK
Tilbuddet gælder en begrænset periode og alle priser er ex. moms

KR.696,-

Beplantning
Beskæring og fældning af træer og buske
Ny anlæg og renovering af flisebelægning
Renholdelse af udenomsarealer
Fejning med fejesuge anlæg
Klipning af hæk

KR.716,-

Snerydning
Glatførebekæmpelse
Gravearbejde med minigraver
KR.999,-

Skulle du have nogle spørgsmål til hvilke arbejdsopgaver
jeg udfører eller hvorvidt jeg kan løse netop din opgave,
er du mere end velkommen til at kontakte mig.

PA-Service ApS

Lollandsvej 29 - 5500 Middelfart - Tlf. 64 41 11 66 - www.olholm.dk

22 80 2743 · preben@pa-service.dk · www.pa-service.dk
Mosevej 20, Skydebjerg
5560 Aarup
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Autoværksted opgraderer på alle områder
Brylle Auto servicerer nu også
el- og hybridbiler
Der sker noget hos Brylle Auto som
også er Automester E Plus, som betyder, at værkstedet er blevet certificeret til at kunne servicere både el
og hybridbiler.
Brylle Auto er tillige et godkendt
erhvervsværksted under Automester.
- Det er et område, der er strammet meget op på. Så det kræver
specielle kurser, fortæller Kent
Højmark, der nu på 10énde år har
haft værkstedet. Det var et nyt
koncept, som vi var med på fra
start, og det er nogle måneder siden, at vi blev certificeret.
I øjeblikket er Brylle Auto i gang
med både renovering af værksted og udvendigt med facaden.
I samme omgang er der kommet
en ny bygning til, der skal rumme
administrationen samt også personalefaciliteter som blandt andet

kantine. Det skaber mere plads på
værkstedet, som der også er behov
for. Tillige er der også kommet en
ny vaskehal.
- Vi har investeret i, at vi nu også
kan skylle gearkasser med automat-

gear, så vi her på værkstedet kan
servicere og klare flere forskellige
opgaver. Det gælder for os at kunne
yde kunderne en stor faglig service.
I forvejen er vi et Falck værksted og
vi laver også forsikringsskader og

skifter bilruder, og i den forbindelse
har vi også lånebiler til rådighed.
Brylle Auto beskæftiger i dag 8
medarbejdere, heraf tre svende og
to lærlinge

Brylle Auto / Automester E Plus,
Plouggårdsvej 18, 5690 Tommerup, Tlf.: 64 75 15 08, kent@brylleauto.dk / www.brylleauto.dk

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Bliv vært for årets julefrokost med god ærlig mad, smukke
omgivelser og betagende udsigt over Svendborg Sund.
Menuen er baseret på smagfulde økologiske og lokale
råvarer, som garanterer glade julemaver.
Vidunderligt naturligt.

FIRMAJULEFROKOST 2019
Aperitif
Julemenu med 3 retter • Vinmenu
Kaffe & knas
Pris pr. person kr. 995,- (min. 8 pers)

BOOK PÅ WWW.RESTAURANTSTELLAMARIS.DK

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK

Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #vidunderligtnaturligt
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Tækkefolkene klarer det hele
Højfyns Tække- &
Isoleringsservice er
også et restaureringsfirma
Står man og skal have udført arbejde af en tækker, så kan det være
en god idé at alliere sig med Højfyns
Tække- & Isoleringsservice, der har
ekspertise og mange års erfaring
som udlærte tækkere. Firmaet løser
primært opgaver på Fyn og i trekantsområdet.
- Efter at have været i faget i mange
år, så besluttede jeg at gå selvstændig, fortæller Allan Hansen, der
også er lærer på den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, der står for
uddannelsen af de nye tækkemænd.
Det blev hurtigt til, at vi var to enkeltmandsfirmaer, der slog os sam-

men, - Højfyns Tækkeservice v/
Tonny Wartau Nielsen, der også sidder i bestyrelsen for Tækkelauget
og Fyns Tækkemand ved undertegnede. I dag har vi også tre lærlinge.
- Der er travlhed kan vi godt mærke.
Der er masser at lave og vi har allerede booket opgaver ind til 2020,
- så der er noget at se til. Det er
mere eller mindre private boliger vi

har opgaver på, - men vi løser også
opgaver for kommuner og Skov &
Naturstyrelsen.

værk, tagrenovering, murer og
tømrerarbejde samt isolering med
papirisolering.

Det er ikke kun stråtag, som tækkefirmaet laver. De tækker ikke bare,
- men har kvalificeret mandskab
til at udføre arbejde med bindings-

Har man spørgsmål til firmaet med
opgaver, så er man altid velkommen
til at henvende sig for et uforpligtende tilbud.

Højfyns Tække- & Isoleringsservice ApS
Gelstedvej 36, 5560 Aarup,
Tlf.: 22 24 48 93
taekkeserviceaps@gmail.com
www.hojfyns-taekkeservice.dk

BYGGERI

TØMRER

BYGNINGSSERVICE

Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt
aptering og storentrepriser.

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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Fra boring til forbruger
24

Torsdag 28. juni 2018

Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS udfører anlæg og vedligeholdelse for 30 private fynske vandværker.
Virksomheden i Vissenbjerg er specialist i diamant- og underboring, renovering af kloakker og kloakcracking
for kloakmestre samt vvs- og blikkenslagerarbejde.
→ nyt fra eu - historien er leveret af det syddanske eu-kontor i bruxelles

Gode danske resultater i EU-netværk
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Skal din bil
på værksted?

Sikker transport i
skræddersyet emballage

Varmebehandlet træemballage

Sikker transport i
· In
ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde
med kunden
s
skræddersyet emballage
· Hurtig
H
levering
· Fleksibilitet
F
og erfaring

Varmebehandlet træemballage
· Varmebehandlet
V
træ

frra bæredygtige skove
· In
ndividuelle løsninger i tæt
ontakt os på tlf. 3135 4300
samarbejde
medKo
kunden
s
forr en uforpligtende snak om
· Hurtig
H
levering
din emballagebehov.
dine
· Fleksibilitet
F
og erfaring

• Si
n

Service, reparation og meget mere

· Varmebehandlet
V
træ
frra bæredygtige skove

• Si
n

www.klokholm-automobiler.dk
Gl. Hovedvej 87, 5560 Årup
Tlf.: 64 88 13 00

Ko
ontakt os på tlf. 3135 4300
forr en uforpligtende snak om
din emballagebehov.
dine

Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

www.koppenbjerg.dk
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

En
landsbysmed
Hermoderne
er de store prioriteter
i EU’s ICT-arbejdsprogram.
Skydebjerg Smede- & Maskinforretning er en virksomhed med en bred vifte af løsninger

sin egen vej i overensstem- serne er nu åbne, og der komnovember. er de i dag seks
melse med god anvendelig- mer flere til administrationen
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maskiner, som vi og gjorde fra star- som også værkstedets maskinpark, 1922 og været i familiens eje siden de har også afstikkere til de andre
industrien og i samarbejder indenfor 5G og fremtidens ske EU-Kontors robotekspert
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& Maskinforretning
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Nyt fra EU

hj@skydebjerg-smede.dk / www.skydebjerg-smede.dk

Firmanavn
Salg
af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

7

Kontakt: Henrik Bergholdt
henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70
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Tryg og stabil
vikarservice
Når hurtighed og tryghed er en nødvendighed,
så kan det betale sig at vælge HE-Vikaren
på Højfyn. Selskabets praktiske vikarservice
er for både private og erhverv.
Ved sygdom eller ekstra praktisk arbejde så kan man hurtigt få en vikar fra Højfyn,
siger indehaver af HE-Vikaren
Henrik Eicke i Vissenbjerg.
Han har i flere år arbejdet med
vikarservice og har derfor god
kontakt til stabile vikarer, der
er glade for det afvekslende arbejde.
- Vores vikarer kan enten ar-

bejde fast i en nærmere aftalt
periode, eller aftalen kan gå
ud på periodisk hjælp hen over
året.
Klarer hasteopgaver
- Ved mandskabsudlejning og
vikarservice kommer vi ud for
mange forskellige opgavetyper, hvor vi skal træde til, siger Henrik Eicke.

H.E. VIKAREN
1-2_HE Vikar_6-19p.indd 1

- Det kan også være en kunde,
der pludselig har en hasteopgave og har brug for en dygtig
vikar, som enten kan træde til
øjeblikkeligt ved sygdom eller
tage jobbet i en varslet barselsperiode.
- Vi lejer vores folk ud per dag,
uge eller så lang tid, som det
tager at finde den rette faste
medarbejder, siger Henrik

Eicke. Vores vikarer er øvede
og stabile ufaglærte, som vi lejer til både private og erhverv
blandt andet på Fyn og i Jylland.
Henrik Eicke peger på, at man
ved mandskabsudlejning og
vikarservice aftaler faste priser i hele forløbet, så man altid
ved, hvad den aftalte service
koster

Odensevej 133 – 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 8171 5837 – mail: hevikaren@hevikaren.dk

Den rigtige vinterrydning

22/08/2019 12:30

redder både liv og sparer penge
Aiban Vinter Service er
en erfaren og stærk partner indenfor optimering
af vinterberedskabet
Det er ikke ligegyldigt hvordan
man salter vejene om vinteren.
Det viser forskning sammenholdt med politiets statistikker
klart og tydeligt. Det ved Aiban
Vinter Service, der blev stiftet for
knap 10 år siden af civilingeniør
Jens Kristian Fonnesbech, alt
om, og ikke kun fra eget firma,
men også fra tidligere beskæftigelse i de gamle amters vejvæsen
med snerydningstjeneste.

Fonnesbech. Det er blandt andet
med hvor meget og hvordan de
bruger salt. Det handler også
om optimering af saltningsruter
og implementering af ny strategi – som vi blandt andet har
gjort i Kerteminde Kommune.

Her brugte de tidligere 5-6 saltspredere til 240 km vej, hvor de
saltede når der var glat. I dag
klares det af to biler, der kører
præventivt og bruger dyser med
saltlage, som er det optimale.

- Vi tilbyder rådgivning og herunder forskning til kommunerne, fortæller Jens Kristian

Optimeringen betyder også at
sneplovtimerne reduceres væsentligt, at de to ruter køres hurtigere, da køretøjer med dyser
med køre med normal hastighed.
Så der er en stor besparelse både
på mandskabstimer og saltet.
Forskningen viser sammenholdt
med politiets statistikker over
glatføreuheld, at når der bruges
dyser, så er der på en strækning
på 100 km på store veje, et glatføreuheld. Med saltspreder er der
to uheld og med kombispreder,
som er en udbygning af befugtet
salt, der blandt andet bruges på
motorveje, er der fire uheld på en
100 km strækning.

Langgyden 3 * 5580 Nørre Aaby * Tlf.: 20 80 17 51 * jkf@aiban.dk * www.aiban.dk
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e-lektrisk
Audi e-tron. Ventet med spænding. Fuld spænding.
Electric has gone Audi. And so it begins.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, e-mail: odense@audi.dk, odense.audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør: Lukket / Søn: 11:00-16:00

Certificeret
Salgsrådgiver
Dennis L.
Østergaard
Tlf.: 21 67 17 99
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Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver
Jeppe
Langfeldt
Tlf.: 23 99 11 93

Head of Audi
Salgschef
Kristian Jais
Hansen
Tlf.: 21 77 56 08
22/08/2019 10.18

VÆRD AT
VENTE PÅ

Audi i Odense har
venteliste på den
nye Audi e-tron, der
er den første 100
procent firehjulstrukne el-drevne
SUV fra Audi.
- Vi venter spændt på, om regeringen piller ved afgifterne på elbiler,
siger Kristian Jais Hansen, der leder Audis afdeling i Odense. Som
det ser ud i dag er salgsprisen for
den tyste og rummelige Audi e-tron
SUV lige i underkanten af 1 million
kroner.
Audi e-tron er 100 procent udviklet
som elbil helt fra bunden af Audi.
Den er det tyske svar på amerikanske Tesla og britiske Jaguar IPACE.
Ringenes Herre er en 5-sædet SUV
med en elmotor på hver aksel og et
lithium-batteri mellem akslerne.
Permanent firehjulstræk
- De fleste af Audis kommende elbiler har firehjulstræk som standard,
siger Kristian Jais Hansen. Da

markedet og lovgiverne i både EU
og den øvrige verden efterspørger
biler med lav CO2-udledning, er det
oplagt, at Audi udvider sit modelprogram med batteridrevne biler.
Audi e-tron har en elmotor på forakslen og en på bagakslen. Den forreste
yder et moment på 247 Nm, mens den
bageste yder 314 Nm. Den samlede
systemydelse er 408 hk og 664 Nm.
Bilens computer fordeler trækkraften mellem de to aksler og de fire hjul
efter behov. Ved normal kørsel trækker den primært på baghjulene, som
er det, der er mest effektivt.
Gratis serviceaftale
- Der er for øjeblikket fire måneders
leveringstid på Audi e-tron, siger
Kristian Jais Hansen. Med den nuværende registreringsafgift starter
prisen ved 799.990 kr. som er inklusive levering og tre års gratis serviceaftale med et max. på 45.000 km.
Den halvårlige ejerafgift er 390 kr.
Erhvervsleasing kan skræddersyes
efter ønske. For privat leasing er
konceptet for 36 måneder. Her er
prisen for Audi e-tron 55 quatro
10.800 kr. per måned efter en førstegangs betaling på 80.000 kroner.

Audi Odense Middelfartvej 50 -5200 Odense V - Tlf.: 70 70 10 25. Mail: odense@audi.dk- www.audi.dk

Slutsedler på 160 biler det første år
– Vi har markedets bedste
finansiering og tryg landsdækkende brugtvognsgaranti,
siger Tommy Hestehauge,
der i 2018 efter 25 år i
branchen blev selvstændig
og har fået kunder i
hele landet.
Arkitektfirmaet

Arne Birk

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

- Det er godt at have adresse i Nørre
Aaby, siger Tommy Hestehauge,
der for et år siden etablerede sig
som selvstændig forhandler af nyere brugte biler.
- Det første år fik jeg solgt 160 biler
og ikke kun i det vestfynske. Godt
hjulpet af nettet og udvalget af ny-

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Få styr på byggeriet!

ere topklargjorte biler til de rigtige med en skræddersyet landsdæk- markedet for brugte biler går i retog en an- ning
priser har jeg leveret
biler over hele kende brugtvognsgaranti
af mere gedigne og potente
Går I med tanker om at bygge et nyt
ting. ”Kunderne skal have en bygning, der
hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer
erkendt
er der
landet. En del kører
i Københavnssiger medarbejderes
Tommy Hestehauge
hus? Eller
har I brug for bedre
plads? finansieringskilde
passer til deres behov”, og fortsætter
med, at biler,
tegnestuens
mange års erfa- og
Arne Birk harikke
stor er”bygningen
passe ind i kunden
omgivelserne og henviser
ring jer tiltil
gode.
”Vi ved, hvad ændringer
og
området og fireArkitektfirmaet
på solskinsøen
problemer
forskal
hverken
udstillingen
og beskrifaring med projektering, byggestyring
være selv
i harmoni
med den eksisterende
tilføjelserpå
koster”,
siger Søren Thomsen.
Bornholm.
hjemmesiden
eller for ham
i forbindelse
med byg- velserne
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk
et om
salg
byggeriet, så I får det, I drømmer
in- på distance.
ved at have en tæt kontakt til jer som bygLandsdækkende
- I løbet afherre
detgennem
førstealleårbyggeriets
har jeg
set,
dengaranti
for budgettet.
faser.
Tommy Hestehauge peger på, at at de mindre biler er på vej ud, og
Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse
siden 1975 og har mange års erfaring inden
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige
institutioner samt nybyggeri og om- og tilbygninger for private.

v/ Tommy Hestehauge · Fabriksvej 2 · Nørre Åby · Tlf.: 51 28 95 15
kontakt@hestehauge-biler.dk · www.hestehauge-biler.dk

dine
IT-problemer.
Kontakt
i
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tid på
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mig for hurtigKontakt
og komdine IT-problemer.
i
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stedetsupport.
mig for hurtig og kompetent
support.
Jeg
hjælper
også med rådgivning
til indkøb
IT-udstyr,
Jeg hjælper
ogsåafmed
rådantivirus,
router,
mailkonti,
givning til
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af IT-udstyr,
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router, mailkonti,
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hotline-support
i
backup, hotline-support
i
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Kik ind på tegnestuen og få en gratis og
uforpligtende snak om jeres drømme

Har du svært ved
du svært
vedi
atHar
navigere
rundt
at navigere rundt i
IT-verdenen?
IT-verdenen?
Brug
ikke unødvendig tid på

Søren Thomsen, der har været indehaver
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige

Din lokale arkitekt

Kontakt:
2428
5358
fbe@fb-it.dk
2428 5358
fbe@fb-it.dk

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine
tanker og drømme ned på papir.
Projektering – hvor tegningerne om-sættes til et egentligt konkret byggeprojekt.

I T- n a v i g a t o n
I T- n
avigaton
Frank
Bendtsen

Åmarksvej
4
Frank Bendtsen
5762
Vester4Skerninge
Åmarksvej
5762
Vester
Skerninge
+45
2428
5358
fbe@fb-it.dk
+45 2428 5358
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk
fb-it.dk

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige
først, så kaffen er varm, når I kommer… ”

En anden ting er det økonomiske overblik
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitektfirmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

Skal du sælge?
Skal du sælge dit hus? Vi har stor
erfaring med at tjekke boligers lstand.
Vi reagerer hur gt og har konkurrencedyg ge priser.
Kontakt os for at få et lbud på:

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En
anden indretning af huset - eller måske et
helt nyt hus? Vi er førende inden for:

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring

- Om- og lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
Energiop mering
- Ene

Arkitektfirmaet

www.ArneBirk.dk

22

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks tegnestue i Møllergade 67 i Svendborg og få
23/05/2019 13:51
en gratis og uforpligtende snak om jeres
drømme.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byggeriet bliver udført, som I har aftalt med
håndværkerne.

1-2_Hestehauge_4-19p.indd 1

Kontakt:

Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå
for det hele eller vælge en eller flere af byggeriets faser:

Arne Birk

6221 6171

Møllergade 67 5700 Svendborg

Døgnservice fra vores
mobile mekaniske væ

il høst
Døgnservice
Klar tvores
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk
Bliv fra
res motor
je
t
e
rs
e
ft
Få e
t
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din v
rafere
mobile mekaniske
værksteder
og termog
r.
res tavle

i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

je elektromekanisk reparation og service.
Hos Intego leverer vi 24 timers
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer
i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

ra vores
iske værksteder
Service 24/7/365

Vi beskæftiger os bl.a. med:

Vi a

Hos
Intego leverer
vimed:
24 timers
Motorer m/u gear
Vi beskæftiger
os bl.a.
Vi afhenter og bringer
elektromekanisk
reparation
og
service.
elektromekanisk
Motorer m/u gear reparation og service. Det
Vi tilbyder elektromekanisk
fra voresog gear (lagerførende)
Salgservice
af motorer
uktionen i din
virksomhed
hurtigt
kommer i dinmobile mekaniske værksteder.
af
motorer og gear
(lagerførende)
Du har også
er Salg
din
sikkerhed
for,
at produktionen
Højspændingsmotorer
Højspændingsmotorer
motorer, gear mv. til
virksomhed
hurtigt kommer i drift igen i mulighed for at indlevere
ud.
og tromlemotorer
Servomotorer og tromlemotorer
reparation. Ring og aftalServomotorer
nærmere – vi henter,
tilfælde
af et nedbrud.
Generatorer
reparerer og leverer deGeneratorer
servicerede dele retur.

de)

Vi til
mob
muli
repa
repa

Omvikling
Omvikling
Lakering og ovntørring
Spidskompetencer:
Lakering og ovntørring
Udskiftning af lejer
Industri Service Management (ISM)
lejekontrol
ViVibrationsanalyse
afhenter ogsamt
bringer
Udskiftning af lejer
Lovpligtige eftersyn
Servicepartner Kemppi & Grundfos
Vibrationsanalyse samt lejekontrol
Vi Kontrol
tilbyder
elektromekanisk
Termografering
og reparation
af alle typer service
pumper fra vores
Energiovervågning
Servicepartner Kemppi & Grundfos
Reparation
og eftersynværksteder.
af svejsere
mobile
mekaniske
Du har også
Fiber- og datanetværk
Termofotografering
Kontrol og reparation af alle typer pumper
mulighed
for at indlevere motorer, gear mv.Kædebutikker
til
Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
Reparation
reparation.
Ring
og
aftal
nærmere
–
vi
henter,
Bygningsinstallation og
automation og eftersyn af svejsere
iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Spid

In
Lo
Te
En
Fi
K
B

Din kompetente partner

inden for el-tekniske løsninger

Termofotografering
Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
99 36 42 60 | intego@intego.dk | intego.dk | Holkebjergvej 91 | 5250 Odense SV
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Fiber infrastruktur
IT infrastruktur
Kraftværker

Tlf. 99 36 42 60 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Tlf. 99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Holkebjergvej 91 | 5260 Odense SV
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Friske fynske varer
hitter i hovedstaden
Næsten dagligt sender Bjarne Nielsen ofte 100 kasser friske røde
stilke til københavnske restauranter og forretninger fra sine tre
hektar med rabarberplanter i Vester Kærby.

Nyborg El Aps
- stedet hvor service er en selvfølge...

Unikke
selskabslokaler

REPORTAGE FRA FRILANDSGARTNERIET – SIDE 6-7

Det er friskheden og den gode historie, der tæller fremfor prisen, lyder det fra 65-årige
Bjarne Nielsen, der siden 1979 har ernæret sig med dyrkning og levering af friske grøntsager fra den lille ejendom i Vester Kærby. Foruden de tre hektar rabarber har han også tre
hektar med porrer. Foto: Erik Hansen

midt i Svendborg
Gylleudlægning med Agrometer SDS 8000
Den Blå Kirke ligger på
Lundevej i hjertet af Svendborg.

Arbejdsbredde 24,30 og 36 m

Her finder du et af Fyns mest unikke
Trimble GPS
mødeog selskabslokaler, der danner de
 Næsten ingen »gyllesøer«
perfekte
i marken rammer
ved flytning –om
gyllenbåde forretningsmøder
pumpes
retur indenarrangementer
flytning
og private
så som...





Undgå trykskader i marken
Dæktryksregulering

Bryllup

PER OG CARSTENFødselsdag
KEJ Skovsgårde • Telefon 20 28 46 27
Konfirmation
Firmaarrangement
Konference
-og meget mere!

Carsten Kej - Forbered 2017 - 3x86.indd 1

19-07-2019 08:21:25

Kontakt os på følgende måder:
Tlf. 60 38 13 67 - www.denblaakirke.dk
Lundevej 5 - 5700 Svendborg

Din lokale
Installationsvirksomhed
Vi servicerer både
virksomheder samt private

Gartneriet
Filippa

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
har igen åbent
Ullerslev

alle ugens dage.

ALT I
BLOMSTER

Nyborg EL 3x260.indd 1

13-08-2019 08:44:47

Åbningstider:
Alle dage også lørdage og
søndage kl. 9-17

Vi ligger i
Hundstrup
mellem
Svendborg
og Faaborg.

pvej

Hundstru

Filippavej
Hundstrup

44
24

Filippavej 41- Hundstrup
5762 Vester Skerninge
December 2018

Årets varebil 2019

NY OPEL COMBO
TYSK KVALITET OG RUMMELIGHED TIL KLASSENS BEDSTE PRIS

Inkl. aircondition
og komfortførersæde
*
Fra

89.990
EKSKL. MOMS

STOR FLEKSIBILITET

- DER ER MANGE MULIGHEDER MED DEN NYE COMBO
• Nødbremseassistent
• Adaptiv fartpilot
• 8" Touchskærm med Apple CarPlay**
• Læderrat med varme
• Motor- og kabinevarmer
• Baksensor
• Fås i 2 længder og 2 vægtklasser (650 kg og 1000 kg lasteevne)
• Varerumsvolumen op til 4.4 m2
• Varerumslængde op til 3.440 mm m/ FlexCargo stigelem
A
18,2 km/l, CO2 144 g/km. *Prisen gælder Combo Essentia 1.5 76HK diesel med 650 kg lasteevne og aircondition og er
ekskl. metallak, moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl.
**
Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Læs mere på opel.dk

Autoriseret forhandler af:
Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk
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.dk
- Din maling & gu
ulvleverandør
• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.

Tæpper fra Ege
Op til 10 års boliggaranti
mod gennemslid.
Fås i 12 forskellige
farver.

Tæppefliser fra Ege

• Du får kvalitetsprodukter til gode priser
med god vejledning og behandling.

Særdeles velegnede til
moderne kontormiljøer.
Nem installation, høj
fleksibilitet og lav vægt.

Odense

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

Brogårdsvej 4
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 24 22
bellinge@farvexperten.dk

Vi ses hos din lokale Farve X-pert

Ringe

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

Svendborg

Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk

Middelfart

Alsvej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 65 08
middelfart@farvexperten.dk

sigmacoatings.dk

Den Blå Kirke
”Med sine moderne faciliteter, ideelle akustik, velrenommerede køkken
og dedikerede, faguddannede personale er Den Blå Kirke garant for en
på én gang professionel og afslappet
atmosfære, der får folk til at føle sig
godt tilpas, hvad enten de skal holde
fest eller arrangere et møde eller en
konference”, fortæller restauratør
og kok Kim Lundvaldt.
”Fællesnævneren for alle vores aktivitetstyper er totalarrangemen-

ter med fokus på høj kvalitet og
nærværende service. Den Blå Kirke
har kapacitet til selskaber op til 100
gæster fordelt på den store kirkesal
samt en mindre lounge med bar. Vi
har tjek på alle detaljer. Hele vores
setup, lige fra de smukke vinglas
til den perfekte akustik, er tunet
ind på, at Den Blå Kirke skal være
en optimal ramme om selskaber og
konferencer. I den forbindelse har
vores nye udendørs terrasse siden

indvielsen i foråret 2019 været et
stort hit blandt vore gæster.
På det kulinariske område benytter
vi fortrinsvis friske fynske råvarer.
Vores dygtige og erfarne kokke fra
Restaurant Resume laver al mad
fra bunden af årstidens råvarer.
Afvikling af større familiefester
og bryllupsarrangementer er blandt
vores absolutte spidskompetencer.
Vi sørger for, at alle festens delele-

menter går op i en højere enhed, så
også værten kan hygge sig og slappe
af. Vi er specialiserede med hensyn
til at sammensætte det enkelte arrangement, så det matcher værtens
individuelle ønsker og behov. Alle
interesserede er velkomne til at kontakte os og høre nærmere om vores
mange gode tilbud”, slutter Kim
Lundvaldt.

Lundevej 5 · 5700 Svendborg · tlf. 60 38 13 67 · info@denblaakirke.dk · www.denblaakirke.dk
1-1_Den Blå Kirke_6-19p.indd 1

JOINT 1211, kontorstol i
Yellowstone Vintagelæder på
sæde og ryg, bagside
i sort netvæv, 5-star stel
i poleret aluminium med hjul.
Højdejustering, tilt og armlæn.
Design: Anders Hermansen

- løsninger til bolig og erhverv!
26/08/2019

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

KAMPAGNEPRIS
15.995,incl. moms

Montana
Montana

Normalpris
22.690,incl.
moms
Reoler
+ borde
+ stole
+ fantasi…
Reoler
+ borde
Tilbuddet gælder
til 30.11.
2019+ stole + fantasi ...
- lad–os
hjælpe
med
netop
lad os hjælpe med netopdin
din kombination!
kombination!

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

Åbningstider:
Mankl. 10.00
17.30
· Fredag
kl.-10.00
- 19.00
Lørdag
9.30tors.
-kl.
14.00
· 1. lørdag
i md.
kl. 9.30
15.00
Åbningstider:
Man-kl.
tors.
10.00
--17.30
· Fredag
kl.
10.00
- 19.00
Lørdagkl.
kl. 9.30
· 1. lørdag
i md. kl.i 9.30
15.00
Lørdag
9.30- 14.00
- 14.00
· 1. Lørdag
md.- kl.
9.30 - 15.00
1-2_lindegaard Poulsen_6-19a.indd 1

22/08/2019 13:25
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11:16

Brændsel til den kolde tid!

Brænde

Ovntørret ask
eller bøg.
1,8 m3

Træbriketter

Den gamle Købmandsgård
2135,-

af birketræ.
96 pakker á 10 kg

gratis levering
og montering
i hele danmark

PR. PALLE V/3 PALLER

PALLE V/2 PALLER
FynsPR.smukkeste
bolighus - siden 1969

2295,-

Det kæmpe udsalg fortsætter
2095,PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller

Nu

APS

6 mm - 896/900 kg. Ekskl. palle.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

14.999.-

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.

Nu

10.544,Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. SPAR
9-12

dansk design soFasÆt

14.999.- Tarup Mølle

Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Så længe
Mål 2 pers. 182 cm
lager haves
Før 33.998.-

Højlund Mølle
Ørbækvej 268A
5892 Gudbjerg

Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

Helenemøllen
SPAR 18.999,L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle
afd. Aarup
Holmelund 32
5560 Aarup

Højlund Mølle
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Den gamle Købmandsgård
Nu
i Bogense udvider
deres
11.999.SPAR 5.781,forretningsstrategi
delta adventure stol
og skammel i eg

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg
med Fingertapper.

Stol og fodskammel som vist i eg monteret
med sort læder. Med den indbyggede
trinløse glidefunktion og den aktive nakkestøtte, vil du opleve en unik siddekomfort.
Dette giver kroppen en komfortabel og
god ergonomisk støtte, uanset hvilken
position du vælger.
Før 17.780.-

Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at
finde lige den der passer dig
og dit hjem.
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.-

Nu

9.144.-

• Erhvervsvirksomheder
• Undervisning - herunder
folke- og efterskoler.

SPAR 2.287,-

• Daginstitutioner
• Pleje- & sundhedssektoren

dit d

• Lægeklinikker

santana 3+2 pers. soFasÆt

sofa i elegant design monteret
•Santana
Pengeinstitutter
med
kraftigt sort semi-anilin læder og
ben i børstet stål.
Santana føres i forskellige stof og
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.2 pers 148 cm. Før 13.899.Før 31.297.-

• Multi-/idrætshaller

Nu

24.999.SPAR 6.298,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Fyns
smukkeste
bolighus
- siden
1969
Østergade
19, 5400 Bogense,
Telefon 6481
1457

Den gamle Købmandsgård
i Bogense kan nu tilbyde
stella 3 + 2 pers soFasÆt.
Elegant og stilfuld
sofa med rigtig god
totalløsninger
til private Nu
siddekomfort. Monteret med semi-anilin
læder. Kan vælges
med bøg/lak, Bøg/
virksomheder
og offentlige
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof
og læder kvaliteter mod
institutioner

26.999.-

anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-

SPAR 17.836,-

vil nu tilbyde at vi leverer indretningstol inkl.Viskammel
Før 14.622.nu 9.799.- spar
4.863.- virksomheder og
sløsninger
til private

offentlige institutioner i hele Danmark.
Vi samarbejder med en bred vifte af
danske, møbelproducenter. Dette gør
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt
individuelle og skræddersyede løsninger
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige
priser. Vores fokus bliver ergonomi,
funktionalitet og kvalitet, og hele processen foregår i tæt dialog med den enkelte
medarbejder, for på den måde at levere
den optimale løsning
Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.
Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
og Søndag 10:00 - 16:00
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30 Fredag Lørdag
10:00 - 18:00
Mandag - Torsdag
10:00
- 17:30
Fredag
10:00
- Lørdag
18:00 og Søndag 10:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 18:00
Lørdag
og
Søndag
10:00
facebook.com/dgkmobler
Lørdag og Søndag 10:00 - 16:0016:00 dgk-mobler.dk

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

dgk-mobler.dk

facebook.com/dgkmobler

dgk-mobler.dk
ergade Telefon
19, 54006481
Bogense,
Telefon
6481 1457
dgk-mobler.dk
facebook.com/dgkmobler
ense,
1457
Du
får leveret
og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også
gerne facebook.com/dgkmobler
Dine
gamle møbler meD retur.
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og moderne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening.
Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionaliteten og som opfatter sig selv som trendsætter.
Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop.
Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproducerede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan
det næppe udtrykkes.
Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du
vil opdage, at de er der for din skyld.

REPARATION AF LASTBILER · BUSSER · VAREBILER
REPARATION AF

• Aircondition
• Hydraulik
• ABS – EBS
• 2 års farskriver kontrol
• Klargøring til syn
• Dæk & Sporing
• Lovpligtig kran-hejs-lift

eftersyn
• Tømning af chaufførkort
Vi er en del af Bosch Commercial
Vehicles konceptet og er derfor
på forkant med de nye
testmetoder og testværktøj.

rsted
astvognscenter

Frøbjergvej 2
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64451170
kj@orsted-lastvognscenter.dk
orsted-lastvognscenter.dk

B
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svane køkkenet odense

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

s19

Nyheden S19 findes i nye smukke farver – inspireret af
naturen. S19 er udført i praktisk Surface laminat med et
blødt overflade touch. S19 er designet af vores arkitekt
MAA Rolf Birk.
S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med
unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i
køkkenet, da vi introducerer det største element nogensinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads –
præcis som i naturen.

inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos
os og se mere på svane.com

Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 / 5230 Odense M / Tlf.: 6617 5678 / odense@svane.com
Følg os på /
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Kun få minutter
fra motorvejen
- Vi har fået en ny it-struktur og en drive-in adgang til vores
store butik og tømmerlager i Bellinge,
siger David Storm, der er filialchef i Bygma.
På få minutter er vores professionelle kunder helt fremme
ved lageret og bliver hurtigt personligt betjent.
- De fleste af vore professionelle
kunder kommer gerne til Bygma i
Bellinge i deres erhvervsbiler fra
den nærliggende motorvejsafkørsel 52 , siger David Storm, der er
filialchef i Bygma i Bellinge.
- Vi lægger fortsat stor vægt på
personlig betjening, så derfor
har vi også et par gode folk i vores nye drive-in lager. Dels kan
den professionelle kunde vælge at
komme direkte, men også spare
lidt tid ved at kontakte os på telefon.
David Storm peger på, at man

Kristoffer
Damsted

- Kristoffer Damsted kan kontaktes,
så ordren er klar
til afhentning i det
nye drive-in lager.

fortsætter med at gøre Bygma i
Bellinge mere synlig.
Er i fortsat vækst
- Vi har været mange år i Bellinge
og fylder helt godt i et overvejende parcelhuskvarter, siger David
Storm. Vi er glade for Bellinge og
vores forretning, som er i fortsat
vækst.
- Vi forbereder en facaderenovering og har flere gange fremført
et ønske om en vejudvidelse, så
tilkørselsforholdene kan blive
lidt bedre. Vi ved, at det også er
et ønske for beboerne. Vi er ikke

Søren
Jørgensen

- Søren Jørgensen
kan professionelle
kunder møde i Bygmas nye drive-in
lager i Bellinge.

vanskelige at finde, men kunne
dog godt tænke os en tydeligere
skiltning.
David Storm peger på, at Bygma
fortsat skal give den professionelle håndværker og den søgende
private kunde en god faglig og
venlig modtagelse og service.
- Hos os er alle kundegrupper velkomne, og ingen skal ikke spejde
forgæves efter en medarbejder
mellem vores reoler, siger David
Storm

David Storm

- Vi lægger fortsat
stor vægt på personlig betjening,
så derfor har vi
også et par gode
folk i vores nye
drive-in lager, siger
filialchef i Bellinge
David Storm.

Få en bedre bundlinje og
en grønnere profil
Hos Energi Fyn tilbyder vi store og mellemstore virksomheder energirådgivning
uden regning. Vi hjælper hvert år virksomheder med at forbedre bundlinjen ved at
reducere energiforbruget.
Mit job består i at identificerer og prioritere din virksomheds energibesparelsesmuligheder,
samt hjælpe jer med implementeringen. Dermed skaber jeg grundlaget for, at du kan foretage
de mest rentable investeringer, som giver dig de største besparelser på
bundlinjen. Samtidig får din virksomhed også en grønnere profil.
Christian Olsen, tlf. 63171993, Energirådgiver hos Energi Fyn

FÅ
ENERGIRÅDGIVNING
UDEN
REGNING

Kontakt vores energirådgivere på 63171993 eller energibesparelser@energifyn.dk

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

