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Fyns Kontorteknik udnævnt til autoriseret TosHIBA Business center Fyn

Nyt partnerskab på Fyn
bemærkelsesværdig høj ud-
skriftskvalitet, stor driftsik-
kerhed samt en brugerflade 
der er nem og enkelt at gå til.
Dette sammenholdt med en 
dybdegående analyse af den 
enkelte kundes behov, udført 
af en kvalificeret medarbejder 
fra Fyns Kontorteknik, skaber 
en solid, rigtig og fremtidsori-
enteret løsning.

Kom og se de nye produkter i 
vort nyrenoverede showroom 
og gå inspireret herfra.

Fyns Kontorteknik – garant 
for en troværdig og sikker løs-
ning samt en seriøs og ordent-
lig handel.

Fyns Kontorteknik og 
Toshiba har indgået et 
partnerskab på Fyn og 
har begge store for-
ventninger til samar-
bejdet

Vi har i en periode været på 
udkig efter en samarbejds-
partner på Fyn, der lever op til 
vores egne store krav til for-
retningsmoral- og etik, samt 
er en seriøs udbyder af doku-
menthåndteringsløsninger til 
det professionelle kontormiljø. 
Det har vi i den grad fundet 
hos Fyns Kontorteknik, og vi 
glæder os over, at Fyns Kon-

torteknik ligeledes har fundet, 
at Toshiba lever op til Fyns 
Kontortekniks krav til en le-
verandørs organisation samt 
udbuddet af produkter, udta-
ler salgsdirektør Claus Jacob-
sen fra Toshiba.

Jan Rasmussen, ejer af Fyns 
Kontorteknik, fortsætter: Vi 
har igennem længere tid følt 
at efterspørgslen hos, samt 
kravet til, en leverandør af 
multifunktionelle produkter 
i stigende grad inkluderer 
software til bl.a. overvågning 
af diverse printere, indskan-
ning af dokumenter til lagring 
samt fritekst søgning på disse. 
Vi har i den forbindelse ikke 
følt os helt trygge ved, at vi 

til stadighed var nødsaget til 
at søge disse softwareproduk-
ter hos diverse software huse 
og har haft en betænkelighed 
ved risikoen at skulle udrede 
eventuelle problemstillinger 
foranlediget af, at der er flere 
forskellige leverandører til den 
enkelte løsning. 
Vi har i Toshiba fundet en le-
verandør, der har udviklet så-
vel hardware som software og 
dermed er i stand til at levere 
den fulde løsning.

Løsningerne

Produkterne fra Toshiba be-
står af hardware i form af 
kopi, print, scan og fax samt 
diverse software programmer, 
der alle udmærker sig ved en 

Ørbækvej 13-15 | 5700 Svendborg | Tlf. 6221 4310
jr@fynskontorteknik.dk · www.fynskontorteknik.dk

Fabrikat: Model: Alder: Årligt Forbrug:

Købt: Leaset: All-In:

Firmanavn:  ATT:    

Adresse:  Postnr.: Tlf. nr.:

Udfyld og returnér venligst på kuponen på fax nr. 62 22 33 01, mail til jr@fynskontorteknik.dk eller send pr. post til Fyns Kontorteknik, Ørbækvej 13-15, 
5700 Svendborg att.: Jan Rasmussen 
Som tak vil D e deltage i vores lodtrækning om 2 stk. Toshiba 19’’ fladskærmsTV og 3 stk. Toshiba DVD-afspillere.
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I 2002 besluttede værtinden 
Susanne Nielsen sig for at 
forpagte en del af adressens 
tidligere kontorlokaler med 
en baggrund som slagteriar-
bejder hos Danish Crown i 
Odense gennem 18 år – og en 
opvækst i forældrenes slagter-
forretning i Odense.
– De første par år skulle jeg 
lige se, om det kunne bære, så 
derfor fortsatte jeg også side-
løbende med jobbet på slagte-
riet. Det blev nogle lange dage, 
men så fik jeg mulighed for at 
købe hele ejendommen til en 
fornuftig pris, da SID fusio-
nerede med KAD og flyttede 

fra stedet, forklarer Susanne 
Nielsen.

Lyst og flot

Fru Nielsens Køkken er si-
den blev renoveret fra a til z. 
Udvendigt er der kommet nye 
vinduer og nyt tag. Indvendigt 
fremtræder lokalerne flotte, 
lyse og med hjemlig hygge, der 
klæder det 750 kvadratmeter 
store mødested.
– De tre sale har plads til 
henholdsvis 45, 55 og 125 gæ-
ster, og her kan vi afvikle to 
selskaber ad gangen, uden at 
gæsterne forstyrrer hinanden. 
De senere år er det faktisk 

gået rigtigt godt. Jeg mærker, 
at det trods finanskrisen sta-
dig er meget vigtigt at fejre 
mærkedage. Jeg siger til mine 
gæster, at der ikke ligger no-
get fast rent madmæssigt. Jeg 
ønsker at gøre gæsternes stue 
større, så de føler, at de får en 
festlig og familiær atmosfære, 
som de føler sig hjemme i, tilfø-
jer Susanne Nielsen.

Varm jul

Netop private fester, og i 
mindre grad kurser og andre 
firmaarrangementer, fylder 
ka lenderen hos Fru Nielsens 
Køkken, der igen i år – for an-
den gang – har et ganske sær-
ligt arrangement juleaften, 
torsdag 24. december.
– Vi åbner dørene hvert andet 
år til juleaften fra klokken 15 
til 20 for dem, der ikke har 
andre at holde juleaften med. 
Der kommer både ældre men 
også yngre gæster, måske også 
skilsmissefædre, der ikke har 
besøg af deres børn. Det er en 
mægtig stor oplevelse, og den 
gav også en klump i halsen, 
første gang vi havde arrange-
mentet for to år siden.
Susanne Nielsen, hendes 
mand og børn arbejder gratis 
den kommende juleaften og 
gæsterne bliver udelukkende 
betjent af familien, da stedets 
personale holder fri. Til gen-
gæld betaler gæsterne alene 
for julemadens kostpris.
– Jeg fik idéen fra en præst ved 
Faaborg, der var kunde i mine 
forældres slagterforretning. 
Præsten åbnede sit hjem jule-
aften, og med vores tradition 
her i Otterup ønsker jeg at 
give noget af det tilbage, som 
jeg har fået, forklarer festste-
dets omdrejningspunkt.
Den kommende juleaften sæt-
ter samtidigt punktum for 
årets arrangementer på ste-
det. 

Godt år slutter hjertevarmt 
juleaften

Fru Nielsens Køkken · Kvindevadet 9 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 41 35 · info@frunielsenskoekken.dk · www.fru-nielsens-koekken.dk 

Fru Nielsens Køkken dækker op til 
en 80 års fødselsdag.

Matcher rammer og personale hinanden,  
går det hele op i en højere enhed,  

når fynboerne holder fest. Feststedet  
Fru Nielsens Køkken, Kvindevadet 9 i otterup, 

er et rigtigt godt eksempel

Susanne Nielsen og rutinerede  
serveringsfolk serverer flotte og  
hyggelige rammer til festen.

 ERHVERV FYN



3.500 kilo på krogen

P. Christensen A/S
Odense: tlf. 639 53900 - Kolding: tlf. 7634 7800 Haderslev: tlf. 7452 5510 - Padborg: tlf. 7467 1919 - www.pchristensen.eu

Mercedes-Benz har igen lanceret en vare-
vogn, som sætter nye standarder for lyd- 
og sikkerhedsniveau samt kørselskomfort. 
Den nye Sprinter kan trække 3,5 tons, 
hvilket gør den stjernegod til eksempelvis 
entreprenørarbejde. Du bestemmer selv, 
om det skal være en kasse- eller ladvogn 
eller dobbeltkabine.

Som et ekstra plus er vognen udstyret med 
Euro 5 teknologi og Eco Gearing, hvilket 
gør den miljøvenlig og brændstofbespa-
rende. Kig forbi din lokale P. Christensen 
a/s - vi glæder os til at vise dig de nye 
muligheder med Sprinter varebilerne fra 
Mercedes-Benz.

3,5 tons træk

Euro 5 teknologi

Eco Gearing (manuel eller automat)
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Det travle 
entreprenør firma 
grundlagdes af Torben 
Yndgaard i 1998 som 
et soloforetagende. 
Allerede året efter 
kunne han ansætte 
firmaets første  
medarbejder, og i dag 
tæller personalestaben 
3 ansatte 

»Vores hovedaktiviteter lig-
ger indenfor områderne kloak, 
vand, belægning og beton«, 
fortæller Torben Yndgaard og 
holder en kort pause fra mini-
graverens førerhus. »Kunde-
kredsen, der er hjemhørende 
på Nordfyn og i Odense-om-
rådet, er ligeligt fordelt på pri-
vate, erhvervsdrivende og of-
fentlige institutioner. I privat 

sammenhæng er kloakering 
i åbent land en stor aktivitet, 
og i fremtiden vil der være 
mange nye påbud i Nordfyns 
kommune. Opgaven, vi her er i 
gang med, strækker sig fra bar 
mark til færdig sokkel. Nybyg-
geriet på omkring 800 m2, der 
er en af vore største opgaver 
til dato, kommer til at huse et 
tømrerfirma med værksted og 
kontorfaciliteter.«   

stort udbud  
af udlejningsmaskiner

»Udlejning af entreprenørma-
skiner er en stor aktivitet i fir-
maet. Vi spænder vidt, og kan 
blandt andet tilbyde gravema-
skiner på mellem 0,9 og 5 tons. 
I nærmeste fremtid regner vi 
med at kunne præsentere vo-
res kunder for en ny gravema-
skine på 8 tons. Blandt årets 
nyinvesteringer er et mobilt 
spuleanlæg og kloak-tv. Klo-
aksystemet er en vigtig del af 
den moderne infrastruktur, og 

vores arbejde omfatter alt lige 
fra skadedyrsbekæmpelse til 
etablering af højvandslukke. 
Entreprenør Yndgaard lægger 
vægt på, at kvaliteten er i top 
hele vejen, og at kunderne får 
god service baseret på klare af-
taler. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte firmaet 
for nærmere information.«

Entreprenør Yndgaard 

Entreprenør Yndgaard
Ejlbyvej 100 

5471 søndersø 
Tlf. 20 43 04 70

yndgaardaps@mail.dk
www.yndgaardaps.dk
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Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk
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Naturgas · VVS · El-arbejde · Blik

www.morud-vvs-el.dk

Horsebæk Vognmandsforretning ApS
3,5 t minigraver · containerudlejning 

· transport af grus og sten · afhentning af affald

 Horsebækvej 30 · 5450 Otterup · Tlf. 61 27 42 06
www.horsebaek.dk

Lebæk biLer
køb l Salg l bytte af brugte biler

Højagervej 31 · 5471 Søndersø 
 Tlf. 64 89 38 44 · Mobil 23 20 40 91 · np@direkte.org 

www.lebaek-biler.dk

Køkken & Bad

Ny stor Aubo Køkkencenter på 400 m2

Aubo er en af de førende aktører i branchen. Vi har et 
kæmpeudvalg i køkkener, bademiljøer og skydedørsgar-
derober. 3 køkkenkonsulenter med mange års erfaring 
står klar med råd og vejledning. Der bliver også en udstil-
ling med klinker. 

 Ørkebyvej 4 . 5450 Otterup
 Tlf. 64 82 22 33
 www.aubo.dk



»Proenergiterms primære akti-
viteter er rådgivning – tilstands-
rapporter, energimærkning og 
ditto beregning samt Blow Door 
tests på alle typer ejendomme«, 
fortæller bygningskonstruktør 
Ruben Broe Christensen, der 
sammen med byggetekniker 
John Nørbork ejer og driver 
firmaet. »Dertil kommer byg-
ningsgennemgang, bygherre-
rådgivning, køberrådgivning, 
økonomiske overslag m.m.«

Teori og praksis  
kombineres

»På håndværkssiden er Proener-
giterm leveringsdygtig i både 
fag og totalentrepriser. Vores 
tømrer, murer og kloakafdelin-
ger tæller i alt 6 ansatte og løser 
alle slags opgaver i størrelsesor-
den op til omkring 10 millioner 
kroner«, beretter John Nørbork. 
»I det daglige kombinerer vi 
den teoretiske indfaldsvinkel 
på branchen med stor praktisk 
viden. Ruben er oprindeligt 
uddannet murer, og selv er jeg 
tømrer. Op til grundlæggelsen 
af Proenergiterm har vi begge 
kørt hver sin tegnestue.« 

Energiberegning  
og mærkning

»Energiberegning for nybyg ud-
føres inden byggeriets opførelse 
i forbindelse med ansøgningen 
om byggetilladelse. Her tilbyder 
vi blandt andet udarbejdelse af 

u-værdi og linietab. Omkring 
tilbygninger kører vi med en til-
svarende service kaldet varme-
tabsramme. I forbindelse med 
energimærkning får hver byg-
ning et mærke fra A til G. Det 
giver et samlet overblik over 
bygningens energiforbrug og 
gode muligheder for at reducere 
varme-, el- og vandforbruget.«

Termografi

»Når det gælder termografi, 
som er en af firmaets store akti-
viteter, er vi begge certificeret i 
kategorien ITC LEVEL 1. Med 
vores avancerede specialudstyr 
kan vi blandt andet lokalisere 
kuldebroer og foretage eftersyn 
af el-installationer til forebyg-
gelse af produktionsstop i indu-
strielle anlæg. Vi fotograferer 
bygninger og installationer med 
et temperaturfølsomt infra-
rødt kamera. De termografiske 
målinger viser, hvor der slip-
per varme ud – eller ind. Kolde 
overflader er grønne, blå eller 
sorte, og varme er hvide, røde 
og gule.«

Fra byggegrund  
til færdigt projekt

»På projekteringsområdet er 
Proenergiterm både leverings-
dygtig i 3d-projektering og 
almindelig klassisk planteg-
ningsprojektering. Vi tegner og 
fortæller lige fra grunden til det 
færdige projekt.  

Forprojektet indeholder ho-
vedtegninger og ansøgning om 
byggetilladelse samt udarbej-
delse af myndighedstegninger. 
Hovedprojektet indeholder ud-
budsmateriale og arbejdsteg-
ninger. Her dimensioneres 
kon struktionerne, og der ud-
arbejdes rapporter for statiske 
beregninger og energiramme. 
Endelig indhentes de nødven-
dige godkendelser hos relevan-
te myndigheder.«

Fællesnævneren hedder 
kvalitet

»En gennemgående fællesnæv-
ner for alle aktiviteterne i Pro-
energiterm er kvalitet«, afrun-
der Ruben Broe Christensen. 
»Samtlige detailfunktioner i 
et opgaveforløb sorteres efter 
SFB-numre og digitaliseres. 
Dermed har vi snor i hele byg-
geprocessen fra a til z, ligesom 
vi, mens byggeriets faser skri-
der frem, løbende kan arbejde 
i de samme dokumenter uan-
set hvor i landet, vi hver især 
befinder os. Folk vil have kva-
litet, og trods finanskrisen er 
der stor efterspørgsel på vores 
services. På erhvervssiden ge-
nererer industrihaller i stål og 
beton stor aktivitet netop nu. 
Kundekredsen dækker hele 
Fyn og Trekantsområdet og 
består af lige dele private og 
virksomhedskunder.«    

Proenergiterm Aps
ørritslev Gade 39

5450 otterup
Tlf. 30 30 49 66 · 30 30 49 88

info@proenergiterm.dk
www.proenergiterm.dk

Det nordfynske rådgivnings- og håndværks firma, 
der grundlagdes i 2007, genererer en stor del af 
sin aktivitet via en flot hjemmeside, der løbende 
opdateres med nyheder og aktuel info om  
virksomhedens vidtspændende arbejdsfelt
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Proenergiterm

Proenergiterm
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Industrixperten

unikke  
gaveidéer på 
Kunstgården

typer på programmet. Kært 
barn har mange navne, og den 
danske betegnelse for velcro 
er burre- eller gribebånd. I 3 
M-regi kaldes produktet Dual 
Lock og Scoth Mate. Denne 
type tape er meget fleksibel og 
benyttes til alt fra kabeltræk 
over skridsikring af kasser i 
bilers bagagerum til fastgø-
relse af tv-monitorer og pc-
skærme. Endelig har vi tape til 
montering af håndboldgulve, 
stregopmærkning på banen og 
fastgørelse af gulvreklamer. 
Industrixperten har alt i tape 
– fra det skridsikre til det frik-
tionsfremmende.«      

Som et lille kuriosum omkring 
postleverancerne, skal det 
nævnes, at ordren altid bliver 
krydret med lækker chokola-
de, så kunderne får lidt ekstra 
godt når de åbner pakkerne

Kunst og unikke 

gaveidéer på 1500 

usædvanligt hyggelige 

kvadratmeter – så er 

det Kunstgården på 

ømosevej 11 i skovby, 

vi taler om

Kunstgården viser skiftende 
udstillinger med dansk og 
international kunst i form 
af glas, keramik, malerier og 
skulpturer. 

Frem til 23. december lok-
ker en stor julestue også med 

Firmaet grundlagdes i 
2004 og er i år blevet 
omdannet fra privat-
ejet selskab til  
anpartsselskab. Kunde-
gruppen er af en bred 
vifte af virksomheder 
i enhver størrelse og 
branche og private

»Blandt Industrixpertens pri-
mære produkter er strips i alle 
udformninger og farver. De 
populære strips, der går igen 
i rigtigt mange håndværksfag, 
er helt uundværlige, når det 
gælder ophængning af valg-
plakater, og det mærker vi ty-
deligt netop nu«, siger indeha-
ver Ulrich Andreasen. »Blandt 
de øvrige produkter er batteri-
er, lygter, kabelsko, muffesæt, 
og terminalrør. Dertil kommer 

mange fine julegaveidéer, og 
stedet er dermed et oplagt ud-
flugtsmål for både erhvervsli-
vet og familien.

Kunstgården har fungeret 
som galleri og cafe siden 
1968, og Tina og Jesper Lar-
sen har stået i spidsen for 
stedet de seneste tre år. 

Fra 1. salen er der en ene-
stående smuk udsigt til 
Lillebælt, og i løbet af det 
kommende år opføres et nyt 
orangeri i forbindelse med ca-
féen. En ny legeplads og til-
hørende stier ser også dagens 
lys næste år.

et bredt udvalg af opmærk-
ningsløsninger og krympeflex 
produkter til sammensplejs-
ning af alt lige fra strømfø-
rende kabler til lystfiskeres 
flueliner. Industrixperten har 
alt i opmærknings- og forbin-
delsesteknik – også de nye 
skruebaserede ledningsclips. 
I 2008 indførtes nye bestem-
melser om eftersyn og test af 
håndværktøj. Vores opmærk-
ningsetiketter til ledninger og 
kabler er en ideel laserprint 
løsning til dokumentationen 
af de halvårlige værktøjsef-
tersyn. Opmærkningen med 
info om eftersyn og test kan 
printes i en ganske almindelig 
laserprinter.«

Tape i alle afskygninger

En anden stor artikel er en-
kelt og dobbeltklæbende tape-
produkter i alle afskygninger. 
Ud over pakke og Gaffatape 
har vi en række specialiserede 

Industrixperten · Kirkevej 20 · særslev · 5471 søndersø
Tlf. 65 97 88 57 · Mobil: 20 72 68 55 · info@ixp.dk · www.ixp.dk

Kunstgården
Ømosevej 11 - Skovby - 5400 Bogense
Tlf. 64 81 16 30 - www.kunst-gaarden.dk

Nyd kaffe og hjemmebag i vores hyggelige cafe

Julestue fra primo november til den 31. december

Åbent alle dage kl. 10.00-17.00. Lukket mandag.

Vinterlukket i januar og februar.

Entré 10 kr.

Oplev Danmarks største landgalleri

Kunstgården

Gaveidéer | Glaskunst | Keramik | Skulptur | Malerier | Smykker
i alle prisklasser

1.500 m2 udstilling
og salg af dansk

og international kunst
og kunsthåndværk
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Et alsidigt it-hus

helt central faktor i vores ar-
bejde. Vi spørger grundigt ind 
til kundens ønsker og behov 
og udarbejder ad den vej en 
detaljeret kravspecifikation. 
På den måde minimeres fejl 
og mangler i projektets slut-
fase, hvorved kunden er sikret 
et godt og funktionelt stykke 
software. Udvikling af soft-
wareløsninger er genstand for 
stigende interesse. Jelling IT 
har blandt andet udviklet et 
registreringssystem til Novo 
Nordisk og løst diverse opga-
ver for Storebælt og Nokia.«

Multifunktionelt  
økonomisystem 

»Med økonomisystemet Ad-
mind kan vi tilbyde en service 
og opdateringsvenlig løsning, 
der samler vitale funktioner 
som projektstyring, CRM og 
webshop. Admind kan skræd-
dersyes til den enkelte virk-
somhed, og det fører en høj 
grad af effektivitet og betje-
ningsvenlighed med sig. Kun-
den har adgang til systemet 
via internettet, uanset hvor i 
verden han eller hun befinder 
sig. I tilknytning til systemet 
fører vi et fleksibelt kasseap-
parat, der både registrerer sal-
get i kundens webshop og i den 
fysiske forretning, ligesom det 
holder styr på lagerbeholdnin-
gen. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte Jelling 
IT for mere information og et 
uforbindende tilbud«, slutter 
Jens Elling.

Jelling IT grundlag-
des d. 30. november 
1999 og fejrer 10 års 
jubilæum i efterårs/
vinter-sæsonen. I 
forbindelse med en 
snarlig aktivitetsudvi-
delse tilknyttes flere 
sælgere, teknikere 
og udviklere firmaet 
- i første omgang på 
freelancebasis

»I dag har Jelling IT 8 ansat-
te, heraf 2 sælgere udover mig 
selv til dækning af hele landet, 
men meget snart er det pla-
nen at udvide staben«, fortæl-
ler indehaver Jens Elling. »Vi 
lægger vægt på værdier som 
kvalitet, service, fleksibilitet 
og troværdighed. Vi afgiver 
gerne uforbindende tilbud, og 
alle tilbud er faste. Vi står inde 
for det, vi siger og gør og har 
tre primære aktiviteter – ser-
vice & outsourcing, software-
udvikling og diverse aktivite-
ter omkring økonomisystemet 
Admind.«      

En ubesværet hverdag 
med it

»På servicesiden arbejder vi 
all round indenfor alle former 
for hardware – pc’er, servere, 
printere og meget mere. En 
virksomheds it-system skal 

kontinuerligt passes og plejes. 
Man skal kunne stole på, at det 
altid fungerer optimalt. Derfor 
skal systemet smøres, efterses 
og have skiftet olie med jævne 
mellemrum ligesom både fa-
miliebilen og sportsvognen. 
Vores fornemste opgave er at 
give kunderne en ubesværet 
hverdag med it, hvor driftsik-
kerhed og brugervenlighed 
går op i en højere enhed med 
de fremtidssikrede løsninger, 
der spiller en afgørende rolle i 
vores udviklingsarbejde.«

stor kapacitet og  
knowhow

»Jelling IT forhandler udeluk-
kende mærkevarer fra produ-
center som HP, ACER, LE-
NOVO og IBM og står hermed 
inde for det absolut højeste 
niveau i ydeevne, kvalitet og 
service. I vores regi omfatter 

begrebet service alt lige fra 
rådgivningsmæssig bistand og 
salg over faste servicekontrak-
ter til fuldstændig outsourcing 
af alle en virksomheds it-funk-
tioner til os. Billedet af den ty-
piske servicekunde varierer fra 
1-2 enheder til flere hundrede 
enheder og brugere. I Jelling 
IT har vi så stor kapacitet og 
knowhow, at vi kan samle en 
meget stor del af kundekred-
sens vitale it-funktioner hos os 
– heriblandt mail, serverdrift, 
hosting og back up.« 

Individuelle  
softwareløsninger

»Vi har mange års erfaring 
med softwareudvikling og kan 
herigennem imødekomme en 
lang række specifikke behov. 
Udvikling af individuelle løs-
ninger tilpasset den enkelte 
kundes forretningsgang er en 

JELLING it
sunekær 1 · 5471 søndersø

Tlf. 63 13 14 13
Mobil 51 24 48 62

www.jelling.it

Jelling.it



Glæd dig til 
mandag den 30. nov.

- se mere på 
www.nordfynsbank.dk

www.nordfynsbank.dk
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FlexMan 
– let stil til hus og have

mere end blot at nyde varmen 
ved brændeovnen eller pejsen, 
er det en god idé at trimme ha-
ven med dækbark og flis. 
- Det er faktisk en god idé året 
rundt, da det holder på havens 
fugtighed, nedsætter vand-
forbruget og holder ukrudtet 
nede. Det er også flot i læng-
den med den rigtige kvalitet, 
tilføjer Niels Hansen.

Apropos vand løser FlexMan 
problemer med regnvand og 
fugtige kældre via omfangs-
dræn. Sokkelarbejde er en an-
den mulighed på paletten.

- Jeg anbefaler, at folk så vidt 
muligt holder sig til det, de 
virkeligt ønsker. Og så er de 
billigste løsninger ofte dyrest 
i længden. Jeg peger på løs-
ninger, der virker, forklarer 
FlexMan’s indehaver Niels 
Hansen.
Den fleksible servicevirksom-
hed med speciale i hus- og ha-
veopgaver har siden starten i 
1990’erne specialiseret sig i 
del- eller totalløsninger inden 
for anlægsgartnerfaget samt 

tilstødende arbejdsopgaver, 
inklusive vinduespolering. Er 
sidstnævnte ikke lavet opti-
malt, laves det om uden bereg-
ning. 
Kundekredsen tæller primært 
private kunder, men også fir-
maer, foreninger samt kom-
munale og andre offentlige 
virksomheder leverer opgaver 
til servicefirmaet.

optimal løsning

– Lige nu holder folk lidt igen 
med pengene, og det er fuldt 
forståeligt. Men ét af de ele-
menter jeg bruger, når jeg 
sammen med kunden udvik-
ler et nyt haveprojekt, er brug 
af udførlige skitser. Jeg laver 
nogle råskitser hjemme hos 
kunden, og så laver jeg en el-
ler flere udførlige skitser i far-
ver, så kunderne lettere kan 
overskue mulighederne. Egen-
tlige store haveplaner laver jeg 
også, tilføjer Niels Hansen.
- Jeg synes, det er en spænden-
de proces at rådgive og vejlede 
kunderne, så vi i fællesskab 
når frem til den optimale løs-
ning. Kunderne har mange 
gode ønsker og intentioner for 
deres haver. Men det er også 
vigtigt, at haverne fungerer i 
praksis året rundt.

Ny trend

For øjeblikket fornemmer han, 
at de fynske haveejere har fået 

øje på trenden med elegante 
vandspejl, der tilføjer haven et 
andet lys og giver elegant let-
hed til havens øvrige dele. 
Blandt opgaverne hos Flex-
Man er også fældning af træer, 
topkapning og glatførebekæm-
pelse – sidstnævnte er efter-
hånden mere normalt end den 
»gammeldags« snerydning for 
Niels Hansen og hans ansatte. 
En af specialiteterne er også de 
japansk inspirerede haver med 
granit, sten og vandkunst. 

Fyringssæson

Netop nu er fyringssæsonen 
så småt kommet i gang. Flex-
Man leverer brændslet i form 
af briketter eller klassisk klø-
vet brænde.  Er der energi til 

FlexMan
odensevej 69 · 5471 søndersø
Tlf. 64 89 25 65 · Mobil 40 27 88 65
www.flexman.dk · flexman@mail.dk

Er temaet »stilfulde haver og terrasser, der er lette at 
holde«, står FlexMan på odensevej 69 i søndersø klar  
med mangeårig erfaring og kompetent rådgivning  
– også i forbindelse med nybyggeri og anlæg af ny haver
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KTA Bogense

brugte biler. Endvidere har vi 
opretning af mindre buler på 
programmet. Med KTA som 
bilplejepartner oplever kunden 
typisk, at deres bil både ud- og 
indvendigt bliver lettere og 
mindre tidskrævende at vedli-
geholde i en travl hverdag. 

En stor aktivitet er klargøring 
af biler til salg for autoforhand-
lere, virksomheder og private. 
Både i privat og erhvervsmæs-
sigt regi vælger flere og flere 
at få en serviceaftale. På den 
måde har man altid en pæn, 
velholdt og velduftende bil. I 
forbindelse med vintersæso-
nens komme, benytter mange 
privatkunder sig af vores gode 
tilbud omkring lakforsegling, 
der er en supergod beskyttelse 
mod den mørke tids vejrlig. 
Kontakt KTA for detaljeret 
information om vores mange 
gode tilbud.«   

»Vores primære aktiviteter 
genereres stadig gennem Kø-
reteknisk Anlæg«, fortæller 
Martin Hansen. »Det velbe-
søgte anlæg benyttes typisk 
til afvikling af en lang række 
forskellige kurser for køre-
skoleelever, virksomheder, 
offentlige institutioner samt 
private.«

Kurser med bred appel

»Køreteknisk Anlægs brede 
udbud af kurser appellerer 
både til private og offentlige 
virksomheder. For eksempel 
er det en god investering for 
hele arbejdspladsen at sende 
medarbejderne på kursus før 
implementeringen af en helt 
ny vognpark. Anlægget benyt-
tes også flittigt, når det gælder 
generel opfriskning af kørende 
medarbejderes viden og kom-
petencer. Det foregår blandt 
andet ved firmaarrangemen-
ter, hvor personalegrupper 
som sælgeres og mekanikeres 
køreteknik kan opdateres på 
både tør og glat vej. Derudover 
omfatter vores kursusprogram 

bakkekurser, reaktionsøvelser 
og meget mere. Vinteren er lige 
om hjørnet, og et aktuelt tilbud 
her og nu er glatførekurser til 
imødegåelse af årstidens ud-
fordringer til bilisterne. Køre-
teknisk Anlæg er godkendt til 
køretøjer op til 3500 kg – per-
sonbiler, varevogne og mini-
busser samt motorcykler med 
og uden sidevogn.« 

Førstehjælp redder liv

»Rent statistisk er det kun få 
danskere, der for alvor me-
strer førstehjælpens discipli-
ner, når der er brug for det. 
Med vores førstehjælpskurser 
i ryggen kan man være med til 
at vende statistikken. Alle vo-
res instruktører er godkendt 
af Dansk Førstehjælps Råd og 
kan trække på solid erfaring 
fra sygehusvæsenet, Falck og 
forsvaret. På årsbasis uddan-
ner vi omkring 1000 kursister 
i førstehjælp. 

Grundstammen i førstehjælps-
serien er det obligatoriske 7 ti-
mers kursus i forbindelse med 

erhvervelse af kørekort. Der-
udover byder vi på en række 
specialkurser – heriblandt 
førstehjælp ved sygdom og 
tilskadekomst, færdselsrela-
teret førstehjælp samt hjerte-
lunge-redning og genoplivning 
med hjertestarter. Et særligt 
tilbud til virksomheder og in-
stitutioner er serviceaftaler og 
kurser kombineret med salg af 
relaterede produkter som hjer-
testartere, førstehjælpstasker 
m.m. En serviceaftale kan for 
eksempel indeholde opsæt-
ning, klargøring, servicering 
og vedligeholdelse af hjerte-
starter samt løbende uddan-
nelse af medarbejderne i dens 
brug.«

Professionel bilpleje fra 
yderst til inderst

»Afdelingen for bilpleje, som 
repræsenterer KTA’s senest 
tilkomne aktivitet, varetages 
af Peter, der har stor erfaring 
på området. Blandt kerne-
tilbuddene er rengøring fra 
yderst til inderst samt polering 
og lakforsegling af både nye og 

KTA Bogense
Køreteknisk Anlæg · Førstehjælp · Bilpleje

Toftevej 8 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 81

kta-bogense@mail.dk · www.kta-bogense.dk

Efter 10 års ansættelse i organisationen overtog Martin Hansen i 2006  
KTA Nordvestfyn A/s, der dengang udgjordes af Køreteknisk Anlæg alene. Fra 2006 til  

nu er tilbudspaletten udvidet betydeligt med førstehjælpskurser og bilpleje

+

Førstehjælp 

til dig og din bil
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Positiv opmærksomhed 
– også på de små  
kunder – lønner sig, 
når finanskrisen  
kradser. Det nyder  
Michael Eskemose 
godt af i sit firma på 
Lunde Bygade 133 
ved otterup, hvor han 
netop har rundet de 
første fire år som selv-
stændig tømrermester

Sammen med hans første kvin-
delige lærling løser han små og 
større opgaver som renovering 
af vinduer, døre og tag, om- og 
tilbygninger samt meget andet 
tømrer- og snedkerarbejde.

også små kunder  
får stor opmærksomhed

små opgaver
– Da jeg var svend, kørte jeg 
rundt og lavede alle former 
for spjældarbejde – altså de 
små opgaver som udskiftning 
af låsekasser i døre eller må-
ske justeringer af døre og vin-
duer. Det er små opgaver, men 
de fører jo også til mere ind i 
mellem, forklarer den 42-årige 
tømrermester.
Derfor valgte han også be-
vidst at passe de små kunder 
gennem den finansielle op-
tur, som familien Danmark 

har været igennem i de for-
gangne år.
– Kunderne henvender sig typisk 
via mund til mund metoden. Og 
skal de først have udskiftet en 
termorude, ender det måske 
med nye vinduer eller tag på et 
senere tidspunkt, lyder det.
God rådgivning, eventuelle 
skitser og tegninger og hjælp 
til eksempelvis ansøgninger 
vedrørende om- og tilbygning 
er også del af Michael Eskemo-
ses arbejde.

Ny stålhal

– De seneste uger har vi også 
været med til at bygge en ny 
450 kvadratmeter stor stålhal 
til opbevaring af halm for en 
landmand, der sælger halmen 
til Fynsværket.  Hallen har jeg 
tegnet helt fra bunden efter en 
grundig snak med kunden. Det 

er vigtigt, at vi tager højde for 
alle forhold, inden vi går i gang, 
så der eksempelvis bliver plads 
til at læsse halmen af og på.
En anden aktuel opgave er reno-
vering af udhæng og tagrender 
på et 1970’er-hus i Krogsbølle. 
– Det har været en sjov opgave 
med et flot resultat. Vi har 
monteret nye vedligeholdel-
sesfri eternitplader, og de nye 
ståltagrender passer rigtigt 
godt til huset, tilføjer Michael 
Eskemose.

Lunde Bygade 133 · 5450 otterup · Tlf. 21 29 17 69 · michael_eskemose@msn.com · www.eskemose.dk

Michael Eskemose foran en af de 
seneste opgaver – en ny stålhal.

1970’er-huset har fået et flot løft 
med renoverede udhæng og nye 
tagrender/nedløbsrør.  
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kundeaftaler er dog stadig helt 
faste, idet de huskes med 100% 
effektivitet af systemet. Alle 
data om varenumre, tidsforbrug 
og kvalitetssikring scannes di-
rekte ind i systemet. Samtidig 
ved vi hele tiden, hvor folk er, 
idet data om kursusdeltagelse, 
skoleophold, sygdom, ferie m.m. 
er kodet ind i systemet. Det ny 
WPA-system åbner helt nye mu-
ligheder for hurtig planlægning 
og samt ekspedition til gavn og 
glæde – både for os selv og vores 
kunder.«   

I maj 2010 kan det  
dynamiske el-firma 
fejre, at det i 40 år 
har været på forkant 
med de nyeste pro-
dukter og teknikker 
i branchen. Dermed 
er firmaet et år æl-
dre end el-installatør 
robin saager Jakob-
sen, der runder de 40 

i 2011 

»Skamby El er det eneste el-
firma på Fyn, der arbejder med 
motorer«, fortæller Robin Sa-
ager Jakobsen. »Salg, service, 
reparation og renovering af nye 
og brugte elmotorer af alle ty-
per er en stor aktivitet, der net-
op nu genererer øget efterspørg-
sel. Vores knowhow på området 
omfatter såvel standardmotorer 
som specialmotorer, hvor vi la-
gerfører standardmotorer op til 
11Kw. Motoropgaverne vareta-
ges fra eget værksted. Vi står 
for hurtig levering og opererer 
med konkurrencedygtige priser. 
Vores kundegruppe på motor-

området spænder fra landbrug 
og gartneri til bryggerier og ma-
skinbyggere og elinstallatører.«  

Nyt WPA-system giver 
hurtigere ekspedition

»Skamby El har netop imple-
menteret en ny velfungerende 
WPA-løsning, der er fuldt ud 
kompatibel med vores økono-
misystem«, beretter Annika 
Nydal. »Alle medarbejdere er 
nu udstyret med en bærbar pc 
med håndscanner, der står i di-
rekte forbindelse med firmaet, 
hvorfra der løbende udsendes 
arbejdssedler. Faste indgåede 

skamby EL Aps · Aut. Elinstallatører · Bredgade 14 · 5485 skamby · Tlf. 64 85 12 74 · info@skambyel.dk · www.skambyel.dk

nærmer sig 40 år
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»Modus Grafisk har til huse i Grindløses gamle skole, og med 
denne stemningsfulde og kreative ramme om vores arbejde hol-
der vi os konstant i inspirationsmæssig nærkontakt med mål-
sætningen om at lære nyt hver dag og dele vores viden med kun-
derne«, fortæller Bianca Giese. »Alle er velkomne til at besøge 
Skolebænken på vores hjemmeside, der blandt andet byder på et 
letforståeligt indblik i de mest almindelige begreber fra grafik-
kens spændende verden.« 

Design der virker

»Som værksted har Modus Grafisk stærke kompetencer. En stor 
aktivitet er underleverandørarbejde til en række reklamebureau-

Modus Grafisk ved Bianca Giese · Bladstrupvej 53 · Grindløse · 5400 Bogense

Tlf. 64 88 21 26 · info@modusgrafisk.dk . www.modusgrafisk.dk
odus
grafisk

Bliv set på nettet
ingen geByrer 

ingen aBonnementer 

men en køreklar hjemmeside som du 

selv kan opdatere og vedligholde

Bliv din egen weBmaster: 
• Opdater selv dine billeder

•  Hold siden vedlige med nyheder,  
gode tilbud osv.

•  Bliv fundet på Google med simple 
SEO-værktøjer

Kontakt Modus Grafisk • www.modusgrafisk.dk • info@modusgrafisk.dk • tlf.: 64 88 21 26

Kampagnepris 
Afgiv bestilling i november:

kr. 9.500,-
                        

                        
  eksklusiv moms

er du synlig noK?
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»Jeg er uddannet anlægs-
struktør fra firmaet BM i Bo-
gense i 2005, og året efter blev 
jeg autoriseret kloakmester«, 
fortæller Carsten Johansen. 
»De mest fremherskende ak-
tivitet i ENTRERØR ApS 
er underentrepriser for byg-
gebranchens store aktører 
kombineret med egne entre-
priser på området. Vi følger 
markedets bevægelser og er 
på forkant med udviklingen. 
Gennem opkvalificerende kur-
ser og efteruddannelsesforløb 
holder vi os løbende opdate-
rede med de seneste tendenser 
i branchen.« 

Interessante  
og udfordrende opgaver

»De primære speciale i EN-
TRERØR ApS er industribyg-

Fra gulvet og nedefter

gemodning og kloakeringsop-
gaver, der involverer de helt 
store typer rør. Firmaet løser 
en lang række interessante og 
udfordrende renoveringsopga-
ver, der kræver stor specialvi-
den på området. Eksempelvis 
er etablering af højvandsluk-
ker på baggrund af de senere 
års tilbagevendende oversvøm-
melser i hastig vækst.«

stor spændvidde  
og fleksibilitet

»ENTRERØR ApS skiller sig 
ud ved ikke at være kapacitets-
mæssigt bundet af en fast ma-
skinpark. Vi lejer os frem, og 
det giver stor fleksibilitet. Vi 
spænder over alle opgavetyper 
og størrelser, og kundekredsen 
tæller både erhvervs-, land-
brugs- og privatkunder. Flere 

af disse har uafhængigt af hin-
anden fortalt, at vi kan løfte de 
opgaver, som andre i branchen 
ikke magter. Ved større entre-
priser i eget regi betjener vi os 
af professionelle freelancere - 
bl.a. indenfor vvs-, murer- og 
tømrerfagene. Rent geografisk 
dækker ENTRERØR ApS det 
meste af Fyn og Trekantsom-
rådet«, slutter Carsten Johan-
sen. »Alle er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
information.« 
 

ENTrErør Aps
Entreprenør & rørlægning
Kalvehave 10  
5400 Bogense 
Tlf. 23 20 63 05
info@entreror.dk
www.entreror.dk

ENTrErør Aps, der grundlagdes den 1. oktober 2007,  
har to ansatte udover indehaver carsten Johansen.  
Firmaets primære aktiviteter er entreprenørarbejde og  
rørlægning, og specialerne findes fra gulvhøjde og nedefter

er over hele landet. Derudover leverer vi hjemmesider, brochurer, 
plakater og bøger til en stor og varieret kundekreds. På hjemme-
sidefronten er et af vores specialer flash-programmering – blandt 
andet til enkeltelementer som bannere m.m. Vi leverer professio-
nelt og gennemarbejdet design til alt – fra visitkort over brevpa-
pir og hjemmesider til alle former for tryksager. Blandt kunderne 
er detailhandlende, håndværkere og produktionsvirksomheder. 
Dertil kommer en lang række uddannelsesinstitutioner, forenin-
ger og organisationer. Vores fornemste opgave er at formidle en 
grafisk sammenhæng mellem kundens identitet og værdigrund-
lag, der kan ses og forstås i den store offentlighed. Modus Grafisk 
står for design, der virker.«

Modus Grafisk
Virksomheden, der grundlagdes i 2003 af  
Bianca Giese, tegnes i dag af et fagligt  
bredspektret og godt sammentømret 
team af kreative grafikere og webnørder  
med mange års brancheerfaring  
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sen, daglig leder hos Særslev 
Auto.
Mangler kunderne en vogn i 
forbindelse med service og re-
parationer, står firmaet klar 
med en frisk kundebil.
- Folk bruger mere hovedet i 
dag, når de køber bil. De min-
dre modeller med økonomiske 
benzin- og dieselmotorer sæl-
ger godt. Og så er der en ten-
dens til, at folk køber en ny 
og mindre model frem for en 
større og brugt, tilføjer Hans 
Henrik Møller Madsen.
Et af hittene er Skoda Fabia, 
der kombinerer høj driftssik-
kerhed og kvalitet med god 
totaløkonomi. Det første ek-
semplar af den nye VW Polo 
er også kørt ud af pladsen på 
Maltgørervej. 
Lige nu står firmaet klar med 
gode tilbud på vinterdæk, lige 
som Særslev Auto tilbyder at 
opbevare vinterdæk for kun-
derne.   

Massør rikke Fritsdal 
Nielsen, Vesterby ved 
Bogense, gør sit til at 
holde de fynske med-
arbejdere i god form 
på jobbet

Varme hænder  
til firmaernes esser

 
De seneste to et halvt år har 
hun drevet firmaet Massage & 
Sundhed med udgangspunkt 
fra privatadressen på Slettens 
Landevej 69 i Vesterby ved Bo-
gense.
– De fleste dage kører jeg ud til 
virksomheder og arbejdsplad-

ser og giver fysiurgisk massage 
til medarbejderne, typisk mel-
lem klokken 8 og 15. Bagefter 
har jeg også private kunder i 
min lille klinik på min bopæl, 
forklarer den 36-årige massør. 

Wellness

Gæsterne i Bogense Feriepark 
og svømmehal har måske også 
stødt på Rikke Fritsdal Niel-
sen hér, hvor hun er tilknyttet 
som massør og leverer wellness 
i forbindelse med gæsternes fe-
rie og besøg.
– Mange af mine patienter kan 
ikke forstå, at så lille en kvin-
de tager så godt fat. Men mine 
kunder skal føle, at det hjælper 
at få massage, og derfor tager 
jeg godt fat for at komme i 
dybden. Typisk kan kunderne 
mærke en effekt efter to eller 
tre behandlinger, lyder det.

Springet til tilværelsen som 
selvstændig erhvervsdrivende er 
hjulpet i gang af jobbet hos en 
kiropraktor i Odense, hvor hun 
arbejder nogle timer hver uge.

uddannelse

Massøren er barnefødt i områ-
det og har taget hendes uddan-
nelse på skolen for idrætsmas-
sage i Fredericia i 2006. 

Massage og sundhed · slettens Landevej 69 · 5400 Bogense · Tlf. 64 86 10 64 · Mobil 26 99 26 25 · per-rikke@privat.dk

særslev Auto
specialværksted for 
VW, skoda, Audi og 
seat tilbyder samme 
gode service og kvali-
tet som autoriserede 
værksteder

Originale reservedele, det 
rigtige værktøj og tilhørende 
testapparater, specialuddan-
net personale og – ikke mindst 
– en nyvognsgaranti, der be-
holdes. 
Særslev Auto, Maltgørervej 3 i 
Søndersø, leverer dermed top-
kvalitet og service til en stor og 
stadigt voksende kundekreds 
på både Nordfyn og i Odense-
området. Inklusive reparation 
af forsikringsskader.
- Samtidigt formidler vi salg af 
nye og nyere biler, lige som vi 
skaffer nyere brugte ønskebi-
ler hjem på bestilling, forkla-
rer Hans Henrik Møller Mad-

Maltgørervej 3 • 5471 Søndersø

★	 	Reperation af alle bilmærker

★	 	Formidling af nye Skoda og Volkswagen
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Automester søndersø

brugte eksemplarer af Citroen 
C5 og Suzuki Ignis, tilføjer Mi-
chael Kaspersen.

Ny hjemmeside

I løbet af kort tid kan du se 
flere oplysninger på en ny op-
dateret hjemmeside.

Alle former for service, repa-
ration, rust og forsikrings-
skader løses hos Automester 
Søndersø. Firmaet råder over 
350 kvadratmeter værksted 
med mulighed for yderligere 
udvidelse.

Biler på bestilling

- Vi sælger brugte og nyere 
brugte biler, og vi skaffer også 

biler hjem på bestilling fra 
kunderne, forklarer Michael 
Kaspersen, Automester Søn-
dersø.
- Det er et tillidsspørgsmål, 
men med vores kendskab til 
markedet og dets priser kan 
det være en fordel for kun-
derne at lade os finde frem 
til drømmebilen. Jeg har ek-
sempelvis netop skaffet nyere 

Automester søndersø
odensevej 58

5471 søndersø
Tlf. 51 37 03 58

www.automestersøndersø.dk
rudmeauto@rudmeauto.dk

Autoværkstedet, der netop er flyttet ind på odensevej 58 i  
søndersø, går mest efter de private kunder. specialet er citroen  
og Peugeot, men Automester søndersø har i øvrigt stor  
erfaring med alle familiebiler. 

Vil du også gerne bo 
som på et 7 stjernet hotel?

Det kan du nu kom-
me til! Malermester 
Bjarne Toft Hansen 
har fået Jotun ma ling 
ind i sit sortiment. Ring 
og hør nærmere om 
den gode kvalitet både 
på malingen og på ud-
ført malerarbejde.

Malet med maling fra

Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense

Tlf. 40 44 21 19
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cNJ BYG’ger på 30 
års erfaring
God dialog med kun-
derne og godt hånd-
værk til tiden er  
væsentlige forklarin-
ger på, at tømrerme-
ster carsten Nygaard 
Jensen, cNJ BYG, kun 
har oplevet tre ugers 
ledighed siden svende-
brevet var en realitet i 
efteråret 1979

– Vi udfører alle former for tøm-
rer- og snedkerarbejde, både 
små og store. Døre, vinduer og 
glas, køkken og bad, gulve samt 
tag og tagkonstruktioner, for 
blot at nævne nogle enkelte af 
opgaverne ved både helårshuse 
og sommerhuse. Vi laver også 
energibesparende løsninger, 
der lønner sig på længere sigt, 

fortæller tømrermesteren til 
Erhverv Fyn.
Boligforeninger og erhvervs-
kunder, herunder håndværks- 
og produktionsvirksomheder 
samt landbruget, er også et væ-
sentligt indsatsområde for CNJ 
Byg.
Carsten Nygaard Jensen har 
været selvstændig håndværks-
mester de seneste syv år, og 
netop nu oplever han, at det 
særligt er private kunder med 
en længere løbebane på bolig-
markedet, der ringer og bestil-
ler tid til en byggesnak.

Ny carport

Da Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn møder ham, er han i fuld 
gang med at opføre en ny car-
port i Søhus, lige nord for Oden-
se.
– Jeg får mange af mine opga-
ver via anbefalinger fra tidlige-
re kunder. Her i Søhus har jeg 

drøftet opgaven med min kun-
de, så vi sammen får den bedste 
løsning, inklusive bortskaffelse 
af den gamle carport.
Tømrermesteren lægger stor 
vægt på, at kunderne er godt 
med i dialogen, rådgivningen 
og udformningen af det enkelte 
projekt. 

Entreprise

– Jeg løser også opgaver i del, 
hoved- eller totalentrepriser. 
Sidstnævnte inkluderer, at jeg 
eksempelvis er tovholder på 
papirarbejdet ved ansøgninger 
om byggetilladelse eller kontakt 
til en arkitekt – i samspil med 
andre faste kolleger, tilføjer in-
dehaveren af CNJ BYG.

Tømrer Martin Vedel Jensen 
fjerner sten i indkørslen, mens 
tømrermester Carsten Nygaard 

Jensen placerer den første nye 
stolpe til carporten. 

cNJ BYG
Lærkevej 13

5450 otterup
Tlf. 64 87 22 00

Mobil 20 48 16 09
www.cnj-byg.dk

carsten@cnj-byg.dk

Medlem af DST – Mere info på 
www.dst-mestre.dk

»Smeden«
Krisen kradser 

– ja, men hvorfor så ikke spare hvor du kan...

Hos Nordfyns Brolægning startede vi i 2008 vores egen smedebil/servicevogn. Det var set i lyset af, at vi selv var fyldt 
op af andre værksteders tillæg på diverse biler og varer. Så nu tilbyder vi vores erfarne smed – Lars – til reparation af alt 
indenfor smedebranchen. Dette tilbydes til en fordelagtig timepris, og ikke andet… Her er ingen tillæg for servicevogn, 
o.l.  Lars er af uddannelse landbrugsmaskinmekaniker, og kan lave alt indenfor denne del af verdenen. Han har også 
monteret kørestoleramper som på billedet, diverse monteringsarbejde på det nye IKEA, smedearbejde i Promenadebyen  
i Odense, repareret entreprenørmaskiner, havetraktorer, brændekløvere og ja, stort set alt hvad der kan gå i stykker…

Alt reparation af værktøj, maskiner,
landbrugsmaskiner o.l. til yderst rimelige priser.

Ingen ekstra tillæg for service vogn o.l.

Vi reparerer hos dig eller hos os 
– valget er dit

Direkte tlf. 30 36 60 92
Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø

u Hydraulik
 
u Svejsning
 
u Reparation
 
u Smedearbejde
 
u Montage
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Totalløsninger fra Norup
Han er uddannet kloakmester 
tilbage i 1999 og har arbejdet 
over 20 år i firmaet.
Norup Entreprenør og Vogn-
mand støber også sokler og 
fundamenter til type- og som-
merhuse samt garager og 
andelsboliger, typisk i sam-
arbejde med tømrer- eller mu-
rermestre eller firmaer, der 
opfører type- og sommerhuse.
- Vi byggemodner også parcel-
husområder, senest Horseløk-
ken forrige år, tilføjer Per Ras-
mussen.  

Hurtig service

Har kunderne brug for et læs 
sand, grus, granitskærver el-
ler fliser, er det også oplagt at 
kontakte virksomheden ved 
Norup. Firmaets last- og kran-
biler leverer hurtigt de ønske-
de materialer. Hovedparten 
af opgaverne ligger rundt på 
Fyn, men virksomheden løser 
opgaver i hele Region Syddan-
mark. 

skal kloakken  
renses, tømmes, 
udskiftes eller tjek-
kes via tv-inspektion? 
Eller handler det 
om andre former for 
entreprenør-, jord- og 
støbeopgaver?

Norup Entreprenør og Vogn-
mand, Møllevej 66, Norup ved 
Otterup, står køreklar med 
det rigtige mandskab og grej 
til at løse alle opgaverne.
Virksomheden blev grundlagt 
som vognmandsforretning i 
1978, og 1. april 2007 blev virk-
somheden overtaget af grund-
læggernes søn, Per Rasmussen, 
og dennes hustru Marianne 
Rasmussen.

Alsidig virksomhed

- Vi driver en alsidig entrepre-
nørvirksomhed, hvor vi løser 
en lang række forskellige opga-
ver, forklarer Per Rasmussen.

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Oxford stol
Design: Arne Jacobsen

Plano bord
Design: Pelikan

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

Norup Entreprenør og Vognmand
Møllevej 66 · 5450 otterup

Tlf. 64 82 33 57 · 40 29 38 57
norup-vogn@email.dk
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bremseklodser og brandskabe.  
Virksomheden løser alle typer 
opgaver og mængder, fra store 
serier til leverancer med kort 
leveringstid. Den moderne og 
effektive maskinpark og de 
ansattes spidskompetencer 
spiller her en afgørende rolle i 
leveringen af høj ensartet kva-
litet til tiden. 
Virksomheden lægger sam-
tidigt vægt på, at produkter 
og løsninger der sendes ud til 
kunderne også giver en mål-
rettet og omkostningsrigtig 
udnyttelse af fabrikkens og 
kundernes ressourcer og logi-
stik.
Frank Skovsager købte Næsby 
Maskinfabrik i 1999 og ejer i 
dag fabrikken sammen med 
datteren Maibritt Skovsager, 
der også sidder i direktionen.

over 60 års erfaring

Virksomheden har mere end 
60 års erfaring med pladebe-
arbejdning i stål, rustfrit stål 
og andre metaller.  Den blev 
grundlagt i 1947 af H. Bondo 
Pedersen under navnet Fakto. 
Fra starten bestod produktio-
nen primært af beslag, hæng-
sler og låse. I 1951 blev fabrik-
ken overtaget af Willy Larsen 
og flyttet til Bogensevej under 
navnet Fakto/Næsby Maskin-
fabrik, og produktionen blev 
udvidet med oliefyr, stålskabe 
og pladebearbejdning. Virk-
somheden flyttede til den nu-
værende adresse i 1986. 

Stor, større, størst. Vindmøl-
lerne bliver større og større, 
og det bliver møllernes enkelte 
dele, ikke overraskende, også.
Næsby Maskinfabrik har nu, 
som underleverandør til vind-
mølle- samt jern- og metal-
industrien, taget den logiske 
konsekvens og investeret otte 
mio. kr. i en splinterny laser-
skæremaskine, der ifølge di-
rektør og medejer Frank Skov-
sager er Skandinaviens største 
af slagsen.
Stor fordel
- Vi har lige installeret ma-
skinen, der er i stand til at 
arbejde i aluminiums-, jern- og 
stålpladser på henholdsvis 20 
og 30 millimeters tykkelse og 
i størrelser op til to gange seks 
meter. Det giver os en klar 
konkurrencefordel, når vi der-
med også kan udskære op til ti 
meter plade i minuttet, forkla-
rer Frank Skovsager.

Næsby Maskinfabrik har ar-
bejdet som underleverandør til 
vindmølleindustrien i omkring 
fem år og med investeringen 
signalerer maskinfabrikken, 
at netop vindmølleindustrien 
fortsat prioriteres meget højt 
hos fabrikken på Højager 90 i 
Næsby.
Ifølge Frank Skovsager sætter 
investeringen i den nye skæ-
remaskine også ekstra gang i 
arbejdet for fabrikkens 65 an-
satte.
- Vi har hidtil sagt nej til flere 
opgaver fra vores kunder, for-
di vores gamle maskine ikke 
var stor nok, tilføjer direktør 
Frank Skovsager.

Løser alle opgaver

Fabrikken leverer i forvejen en 
lang række produkter og dele 
som underleverandør til an-
dre virksomheder. Blandt de-
lene kan eksempelvis nævnes 

Næsby Maskinfabrik
Højager 90, 5270 odense N
Tlf. 66 18 86 81
www.nmf.dk
nmf@nmf.dk

skandinaviens 
største laserskærer

Næsby Maskinfabrik A/s gearer op med investering på otte mio. kr.  
til glæde for vindmølle- samt jern- og metalindustrien
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Multi Montøren
opgaver følges omhyggeligt til 
dørs, og firmaet markerer sig 
positivt ved altid at rydde op 
efter sig og bortskaffe tom mø-
belemballage. En sideaktivitet 
i forhold til monteringsopga-
verne er tekstiltryk og broderi 
på firma- og profilbeklædning 
m.m. Her spænder sortimentet 
fra T-shirts, skjorter og jakker 
til muleposer, duge, flag og 
gardiner. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte Multi 
Montøren og høre nærmere 
om det alsidige firmas mange 
spændende tilbud og mulighe-
der.«  

Hovedaktiviteterne 
i solovirksomheden, 
der grundlagdes af Al-
lan Krafft i 2007,  
er nyopsætning og  
montering af alle 
former for inventar. 
Firmaet spænder fra 
garderobe-, køkken, 
kontor- og butiksind-
retning til udstillings- 
og messestande 

»Blandt Multi Montørens øv-
rige aktiviteter er udskift-
nings og reparationsopgaver 
af enhver art«, fortæller Al-
lan Krafft. »Kundekredsen er 
landsdækkende og består af 
erhvervs-, institutions- og pri-
vatkunder. Hovedparten af ak-
tiviteterne genereres af de pro-
fessionelle kunder, der udover 
virksomheder i alle brancher 
består af offentlige institu-
tioner – heriblandt børnehaver 
og diverse bofællesskaber. Et 
stort speciale er montering af 
kontormiljøer med alt lige fra 
receptionsmøbler over skrive-

borde, stole, reoler og skabe 
til belysning og kunst på væg-
gene. Dertil kommer opbyg-
ning af udstillingsmiljøer i for-
retninger samt messestande, 
podier m.m. I privat regi er 
montering af garderober og 
køkkener store aktiviteter.«

Kvalitet, service og  
fleksibilitet

»Uanset hvor arbejdet foregår, 
er Multi Montøren behjælpelig 
med indretningen fra a til å. 
De gennemgående fællesnæv-
nere hedder kvalitet, service 
og fleksibilitet. De enkelte 

FiRMaETS NyE MEDaRbEjDER
– FRa kR. 6,00 pR. Dag ?

 
 
 »Friskbrygget« 
 l Kaffe
 l Cappucino
 l Wiener melange
 l Café au lait
 l Chokolade
 l – og meget mere…

 
 Tjek det på 
 www.kaffeimperiet.dk
 hvor du også kan se hele 
 KaffeImPeRIeTS
 øvrige sortiment af  
 automater, varer mm.
     

ved køb, leje, eller leasing af en Wittenborg-automat, 
tilbydes der resten af 2009, en gratis 

service/produktpakke til en værdi af kr. 5000,00 
Ring og hør nærmere Tlf. 64825279                            

Multi Montøren
Kornvej 13 · Tarup  

5210 odense NV 
Tlf. 26 18 92 17 

info@inventar-montage.dk
www.inventar-montage.dk

Kurt Jensen · Nørreløkke 11 · Hårslev · 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 12 97 · Mobil 40 11 42 75

Skovby Vognmandsforretning

l Containere udlejes

l Levering af sten og grus

l Kørsel med suge/blæsevogn
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Nordfyns-svejser 
kreative løsninger

et blandt andet sætter op i og 
omkring Odense. 
– Gelænderet er robust og har 
en stor brugervenlighed – og 
så har vi et tilsvarende system 
til trapper, fortæller Frank 
Engstrøm.
Nordfyns-Svejser løser des-
uden en lang række små og 
store svejseopgaver for private 
og andre virksomheder.
Se flere kreative løsninger på 
firmaets hjemmeside.

Et kompromisløst 
bord- og bænkesæt til 
terrassen i galvani-
seret stål med rustik 
bordplade. Fleksible 
gelændere til ræk-
værker og trapper
Nordfyns-Svejser, Middelfart-
vej 154 ved Bogense, tilby-
der en bred vifte af opgaver 
til både private og offentlige 

kunder. Det handler om kom-
promisløs kvalitet, målrettet 
alle former for specielle svejse-
opgaver i stål og andet metal – 
eksempelvis messingkuglerne 
som gelænderpynt i H.C. An-
dersens by Odense.

original løsning

– Hvorfor ikke lave et anderle-
des bord- og bænkesæt der er 
vedligeholdelsesfrit, som kan 
tåle at stå ude år efter år og 
forsat holder sig flot, spørger 

indehaver Frank Engstrøm.
Det galvaniserede bord – bæn-
kesæt kan monteres med for-
skellige bordpladeløsninger, 
som eksempelvis rustikke og 
dekorative fliser eller granit 
– leveret helt efter kundernes 
ønsker.

smart gelænder

En anden gennemtænkt løs-
ning fra Nordfyns-Svejser er 
det smarte gelænder med ud-
skiftelige moduler, som firma-

Forhandler af:
• Microsoft
• Norman
• SPAMfi ghter
• SummaSummarum
• TDC produkter

www.moduldata.dk 
email@moduldata.dk

64 83 10 66

IT-løsninger indenfor:
• Hjemmesider
• Internetsikkerhed
• Netværk og kommunikation
• SPAM fi ltrering
• Virusbeskyttelse
• Økonomisystemer

ModulData - din lokale IT-partner…
Farsbøllevej 22 · 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 10 66 · Fax. 64 83 10 99

Specielfremstillet gelænderpynt
på bro i Odense i relation til  
H.C. Andersen

Nordfyns-Svejser har udviklet et 
brugervenligt gelænder, der let 
repareres via udskiftelige moduler.

Klassisk flotte gelændere i smede-
jern, her til Frederiksbroen i 
Odense, laves også efter specialmål.

Nordfyns-svejser
Middelfartvej 154

5400 Bogense
Tlf. 21 49 29 51

www.nordfyns-svejser.dk
info@nordfyns-svejser.dk

Vedligeholdelsesfrit 
bord- og bænkesæt
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Gode idéer opstår 
ofte tilfældigt – dét 
er det nystartede 
byggefirma Thomas 
Maler Byg Aps et godt 
eksempel på 

Det er ikke hver dag, at en ma-
lermester åbner et nyt byggefir-
ma. Typisk er det murere eller 
tømrere, der kaster sig ud i ud-
fordringen – men det afskræk-
ker ikke malermester Thomas 
Christensen, Bredgade 74 i 
Skamby, der runder ti år som 
malermester 1. maj næste år.

30 pct. billigere

– Mit nye firma er startet ved 
lidt af en tilfældighed. En 
kammerat skulle ombygge en 
carport til to værelser, og han 
fik et tilbud fra et typehusfir-
ma. Så foreslog jeg, at jeg sam-

mensatte et hold håndværke-
re, som kunne løfte opgaven. 
Det endte med, at den samlede 
entreprise var 30 procent bil-
ligere end tilbuddet fra type-
husfirmaet, forklarer Thomas 
Christensen.
– Beslutningen om at starte nyt 
firma skyldes min mangeårige 
erfaring som malermester. Jeg 
har erfaret, hvad der skal til, 
for at byggeprojekter bliver 
vellykkede, tidsplaner overhol-
des, og økonomien ikke skrider. 
Her har jeg set, hvordan dårlig 
planlægning på byggepladser 
generer både kunder og hånd-
værkere. Ofte har murere el-
ler tømrere trængt sig på eller 
været forsinkede, hvorefter jeg 
som maler har skullet arbejde 
endnu hurtigere i kølvandet på 
de andre for at nå opgaven til 
tiden, lyder det. 
Thomas Christensen uddyber, 
at hans styrke er hans brede 

netværk af dygtige håndværke-
re, og at han personligt lægger 
stor vægt på præcision og afle-
vering af opgaver til aftalt tid.

God planlægning

Derfor er god planlægning af 
de enkelte håndværkeropga-
ver en hjørnesten for Thomas 
Maler Byg. 
– Jeg planlægger alle byggefa-
ser fra starten og sikrer der-
med, sammen med de udvalgte 
håndværkere, at vi laver en re-
alistisk og fornuftig tidsplan. 
Den første byggeopgave, med 
forvandling af carporten til 
værelser, blev færdig to uger 
før aftalt tid. De sparede ud-
gifter forvandler kunden til en 
ny fritstående carport. 

Malermester udvider 
og åbner byggefirma

Bredgade 74 · 5485 skamby
Tlf. 64 85 21 27 · 23 23 18 85

thomas.maler@mail.dk
www.thomasmaler.dk

Regnskabservice
Daglig bogføring, debitor/kreditor og finasstyring, 

bugetter,momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration, perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre og  
mellemstore virksomheder. 

Udføres hos dig eller hos os – valget er dit

Telefon 7020 2465

Konnerup & Co · Svendborgvej 399 · Vester Åby

DK-5600 Faaborg · www.konnerup-co.dk

Åbent: Man-fre kl. 10-17.30 Lørdag kl. 10-14

Forkæl dine medarbejdere
med en lækker kurv 
fra Konnerup & Co

Juleåbent søndag 29. nov.
 kl. 10.00 til 17.00

Gulløkken 46
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 16 74
Mobil 22 34 96 74
mj.byg1@gmail.com

n Haveanlæg, 
 terrasser og 
 indkørsler samt 
	 alt	i	fliser

n  Nyanlæg og 
 tilbygninger

n  Halbyggeri

n  Entreprenørarbejde

n  Hestestalde

n  Udlejning af 
 maskiner

Entreprenørfirmaet MJ BYG
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»Skovby Nymark Smedie & 
VVS løser alle opgaver om-
kring service, reparation og 
nyinstallering på områderne 
vand, varme og sanitet«, for-
tæller Poul Larsen. »Derud-
over er jeg leveringsdygtig 
indenfor en bred vifte af sme-
de- og svejseopgaver. I forbin-
delse med større projekter 
kan jeg trække på en kreds 
af gode faste samarbejdspart-
nere – både fra min egen bran-
che og andre håndværksfag. 
Eksempelvis samarbejder jeg 
på kloak og entreprenørområ-
det med min bror Knud, der 
er autoriseret kloakmester og 
indehaver af firmaet Struktø-
rerne MK. Min kundekreds 

dækker både land og by, og jeg 
kører over hele landet med ud-
gangspunkt i lokalområdet.«

Kvalitetshåndværk  
og godt samarbejde

»Mit store og afvekslende ar-
bejdsfelt kan i løbet af en helt 
almindelig arbejdsdag spænde 
fra reparation af gartneri-
maskiner over varmeanlæg i 
landbrug og industri til forefal-
dende ad hoc og hasteopgaver 
omkring villaer, parcelhuse, 
landejendomme, lejligheder og 
uddannelsesinstitutioner. Bil-
lederne til denne artikel er fra 
en sjov og fagligt udfordrende 
opgave omkring et tidligere 
landbrug, hvis gennemført 

skæve og dimensionsmæssigt 
uegale staldbygninger nu er 
ombygget til produktionsfor-
mål. En stor aktivitet netop nu 
er udskiftning af kedler – fast, 
olie og stoker – samt renove-
ring af badeværelser, installa-
tion af gulvvarme m.m. Skovby 
Nymark Smedie & VVS står 
for kvalitetshåndværk baseret 
på godt samarbejde og dialog 
fra start til slut.«

skovby Nymark 
smedie & VVs
Huggetvej 125
5400 Bogense
Tlf. 64 81 15 30
Mobil 20 20 67 30 
vvs-larsen@mail.dk

Indehaver Poul Larsen, der siden 2004  
har kørt det nordfynske smede-  
og vvs-firma solo, er tredje generation  
bag rattet i familievirksomheden,  
der grundlagdes af farfaren tilbage i 1945

skovby Nymark smedie & VVs
 ERHVERV FYN
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Vi er et gammelt firma fra 1954 og kører 
med 2. generation ved roret. 

l vi har 5 lastbiler til diverse

l Grus og sten – containere som også lejes ud

l Lastbil med truck

l Lastbil med kran

l Lastbil med suge-/blæseanlæg til transport 
 af træpiller, korn og foderstoffer 

l 24 tons gravemaskine på bælter

l 1 rendegraver

l 1 minigraver 

Vi laver også reparationer på bygninger 
samt kalker bygninger. 

VOgNMaND pREbEN MaDSEN Og SØN
v/ eSKILD mADSeN

Søndersøvej 352 · Vigerslev · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 12 50
www.prebenmadsenogson.dk · vigerslev@prebenmadsenogson.dk

Indbrudssikrede vinduer og døre kan 
stoppe indbrudsbølgen
Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter bifalder, at 
borgerne nu får bedre muligheder for at beskytte sig mod 
indbrudskriminalitet.
Antallet af indbrud og hjemmerøverier de senere år har 
været støt voksende. Men det er muligt at sikre sig. Hos 
Dansk Indbrudssikring, der er eneforhandler af de eneste 
certificeret indbrudssikrede døre og vinduer herhjemme, 
vil man nu i gang med at oplyse danskerne om, at de stort 
set kan indbrudssikre deres hus eller lejlighed ved at ud-
skifte de almindelige vinduer og døre. 
»Indbrudssikrede vinduer er forseglede med lukkemeka-
nismer hele vejen rundt, hvilket gør dem næsten umulige 
at brække op, og de er udstyret med lamineret, fastlimet 
glas, som er meget svært at slå i stykker. Kan tyven ikke 
komme ind i hjemmet, er indbruddet undgået«, forklarer 
Per Bang Jensen, direktør i Dansk Indbrudssikring.
For at blive certificeret skal produkterne leve op til speci-
fikke krav til hængsler og glas, ligesom træet skal kunne 
modstå både slag og tyvens traditionelle værktøjer, nemlig 
koben, hammer og skrutrækker, som har let spil over for 
traditionelle vinduer og døre.

Rigspolitiets sikringsrådgivere er positive
Hos Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter hilser 
man de indbrudssikrede døre og vinduer velkommen. Cen-
tret, der blev etableret i forbindelse med politikredsrefor-
men, har til formål at støtte og koordinere det forebyggen-
de arbejde i politikredsene, fortæller vicepolitikommissær 
John Radmer.
»Jeg har nærstuderet de indbrudssikrede vinduer, og det 
er min klare opfattelse, at de er rigtig gode og stærke – de 
har jo også opnået godkendelse. Her på centret hilser vi 
alle gode, seriøse tiltag velkommen, så når et sådan pro-
dukt dukker op, er vi selvfølgelig glade«. 

Ifølge John Radmer har Danmark en kedelig rekord. »Vi er 
det land i Europa, der har flest indbrud pr. husstand – og vi 
er det land i Europa, der gør mindst for at beskytte os. De 
to ting hænger naturligvis sammen. Som borger er det vig-
tigt at erkende, at man selv har et ansvar for at beskytte 
sig mod kriminalitet. Og mange gør heldigvis også noget 
ved sagen, for det er forbundet med rigtig mange ærgrelser 
og utryghed at have indbrud i sit hjem«. 

Hjemmet bør sikres på flere niveauer
Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter benytter sig 
af en tretrins-model, når de rådgiver om indbrudssikring.
»Først og fremmest handler det om, at folk skal udvise al-
mindelig sund fornuft og omtanke. Prøv at se på hjemmet 
med tyvens øjne – er der for eksempel steder, hvor tyven i 
fred og ro kan arbejde med en dør eller et vindue uden at 
blive set af naboer? Har man sikret sig via nabohjælp, så 
hjemmet ser beboeligt ud? Trin to er den mekaniske sik-
ring – det, der gør huset stærkt nok til at modstå et angreb 
fra en tyv med almindeligt indbrudsværktøj. Det handler 
om at gøre døre og vinduer så stærke, at tyven får svært 
ved at komme ind. Endelig er der jo elektronisk overvåg-
ning i form af blandt andet tyverialarmer, videoovervåg-
ning og tågesikring. Det skal man overveje, hvis man bor 
i et område, der er særlig plaget af indbrud eller hvis man 
har særlig store værdier. Men for langt de fleste alminde-
lige borgere er det en rigtig god idé at fokusere på husets 
skal, så tyven opgiver på forhånd, fordi det bliver for be-
sværligt og tidskrævende«.

Villa ejere kan sove roligt om natten
Frygten for ubudne gæster fik ægteparret Henriette og 
Erik fra Fyn til at udskifte terrasse- og hoveddøre med 
indbrudssikrede døre inden en længere ferierejse.
»Vi rejser meget og var betænkelige ved at være væk fra 
hjemmet i længere tid.  Selv om vi fik nogen til at tømme 

postkassen og se efter huset, var vi nervøse for, at det ikke 
var nok. Og det er træls at skulle bekymre sig om indbrud, 
mens man er på ferie og alligevel hverken kan gøre fra el-
ler til«.
Det stigende antal hjemmerøverier havde desuden gjort 
parret utrygge i eget hjem. »Vi er oppe i årene og føler ikke, 
vi kan forsvare os, hvis nogen bryder ind. Men nu, hvor 
vi har fået sikret husets yderdøre, er utrygheden væk, og 
vi sover roligt om natten«, fortæller Henriette, der på sigt 
også vil have indbrudssikrede vinduer i hele huset.

Baggrund – godkendt af forsikringsselskaberne
De tyske vinduer og døre, som Dansk Indbrudssikring 
har eneret på at forhandle i Danmark, er godkendt og 
certificeret af Rosenheim Instituttet, der er en tysk pen-
dant til Dansk Teknologisk Institut. ENV 1627 er navnet 
på den officielle godkendelse, som er en fælleseuropæisk 
standard. Med certificeringen i ryggen er vinduerne og 
dørene som de eneste i Danmark godkendt af Forsikring 
& Pension. Danske vinduer har generelt forskellige sikker-
hedsgrader, men ingen af dem lever op til kravene i denne 
certificering.
Vinduerne lever også op til de nyeste energikrav til byg-
geriet (BR08), så det er ikke et valg mellem sikkerhed 
eller energibesparelse. Hver vinduesramme sikres for 
sig - derfor varierer prisen på et vindue med én rude og 
dannebrogs- eller palævinduer med mange mindre ruder. 
På Byggeudstillingen i Ballerup kan man i den indendørs 
udstilling studere vinduerne på tæt hold. 

Yderligere informationer:
Dansk Indbrudssikring
Dyssevej 28, 5600 Faaborg
Telefon: 62 615 615
info@danskindbrudssikring.dk 
www.danskindbrudssikring.dk

· Kunne du tænke dig ØGeT omSÆTNING
· Kunne du bruge FLeRe KUNDeR
· Skal du have trimet dit regnskab
Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk
bredagerløkken 16 · 5220 odense SØ

Snavevej 37 · 5471 Søndersø
64 89 13 85 · Mobil 23 60 16 34
madsen@tomrer-madsen.dk
www.tomrer-madsen.dk

Alt i tømrer- snedkerarbejde

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Nordfyns Autolak
– det bedste til din bil…

Men vi maler også:
Motorcykler
Køkkenlåger
Indvendige døre

Jyllandsvej 1 · 5400 Bogense · Tlf. 64 81 20 87 · Mobil 20 81 29 15
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Gennem det seneste 
år er forretningens 
varesortiment  
og aktiviteter blevet 
tilpasset, så de nu 
matcher tidens 
efterspørgsel, der 
har ændret sig en del 
siden finanskrisens 
entre på scenen

»I dag er importsiden af virk-
somheden nedtonet en smule, 
mens de værkstedsrelaterede 
aktiviteter til gengæld er øget 
betydeligt,« fortæller indeha-
ver Morten Madsen. »Tidens 

trend går i retning af, at folk 
beholder deres biler længere 
og passer godt på dem, hvilket 
jo er en fordel for værkstedet. 
Vi importerer dog stadig biler 
fra Tyskland – blandt andet af 
mærkerne Audi, BMW og VW. 
På sigt håber vi igen at kunne 
øge vores aktiviteter på dette 
område. Vores velassorterede 
varelager byder på et bredt ud-
bud af populære familiebiler 
med et prismæssigt tyngde-
punkt omkring 150.000 kr.«    

Kundetilvækst og flere 
forsikringsskader

»Vi medvirker i Automester-
kæden, og vores tre ansatte 
holder sig fagligt opdaterede 
gennem deltagelse i en række 

målrettede kurser og efterud-
dannelsesforløb. Vi har et godt 
arbejdsmiljø, hvor folk kan lide 
at være. Således kan mekani-
ker Jim Hansen næste år fejre 
25 års jubilæum. Netop nu 
stiger antallet af kunder med 
nyere biler. De bevarer deres 
nyvognsgaranti – også når 
det er vores stempel og ikke 
forhandlerens, der optræder i 
servicebogen. Et andet område 
i vækst er udbedring af forsik-
ringsskader. Vi opererer med 
fototaksering, hvilket giver et 
godt flow i arbejdet og sikrer 
vores kunder korte leverings-
tider. Værkstedet servicerer 
og reparerer alle bilmærker og 
årgange.«

M. Madsen Automobiler

M. Madsen Automobiler
Værksted: 
Åbakkevej 1 · 5462 Morud 
udstilling: 
rugårdsvej 763 · 5462 Morud
Tlf. 65 96 48 55 · 51 26 00 88
salg@mmadsenauto.dk
www.mmadsenauto.dk

Åbningstider: 
mandag-torsdag: 7.30-16.00
fredag: 7.30-12.30
søndag: 13.00-16.00
eller efter aftale
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Særslev Blik & VVS klarer alt indenfor blik, VVS og gasservice
Vand, varme, sanitet og gas er kernen i vores forretning, hvor de bedste fagfolk sikrer, at du får den højeste kvalitet, og er din 
garanti for en gasservice, der er helt i top. Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfurer til installation af naturgas.

Vi udfører alt i blik, zink eller kobber uanset om det er tag, tagrende eller facaden kan vi klare alle former for blikarbejde.

Vi tilbyder også løbende service og eftersyn på alle VVS-installationer og skræddersyr en serviceaftale til dit behov, så du aldrig 
behøver bekymre dig om gassen…

Vi giver gode råd og en samlet pris på arbejdet, inden vi går i gang. Særslev Blik & VVS er altid klar til at rykke ud, uanset 
om det er hverdag eller weekend.

Kontakt os for en samtale om dine ønsker eller har du evt. spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Særslev Blik & VVS
Hemmerslev 45 · Særslev · 5471 Søndersø · Tlf. 64 84 13 32 · www.saerslev-gas-vvs.dk
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Vi har eget moderne 
værksted med 3 mekanikere,
som løbende gennemgår
de nyeste kursusmoduler
indenfor autobranchen. 
Vi står klar til at lave alle 
former for autoreparationer 
og autoskader.  

Se alle brugtbil tilbudene på

FYNS-BILSALG.DK
Bogense: Odensevej 137 · 5400 Bogense

Tlf. 6481 1201 · 2218 6474

y

Velkommen hos Fyns Bilsalg 

til serviceeftersyn af din bil

samt en god bilhandel…

M
O

R

TEN
Indehaver/Salg

TLF.
22186474

  Erhvervsbil
– skal bilen i virksom-
heden udskiftes?
Lad mig komme til jer
– vi tilbyder salg og 
leasing af nye og 
brugte erhvervsbiler.

VÆRKSTED & BILSALG
Bestil tid til 
undervogns-

behandling på
tlf. 64 81 1201 

ekan iker
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Salg/Værksted

M
A

R
TIN TLF.

22122960

K
IM

Væ
rkstedets mand

Klargøring til syn• 

Rude skift• 

Fejlfinding med 
Bosch tester og 
NY carman tester 

• 

Service eftersyn• 

Dækreparationer 
og dækskift

• 

Diverse pladerep. • 
(rust,skader m.m.)

Alle former for motorrep.• 

Trailerreparationer• 
(lys, bremser, stik, 
dæk, klar til syn)

Reparation 
og tjek af air-condition

• 

Montering af 
Webasto fyr/

• 

motorvarmer

Danmarks største farvevæg 
på godt syv meter inspire-
rer nu kunderne hos den 
lokale farvehandler Gunner 
Andersen, Otterup Farve-
handel, der netop er flyt-
tet ind på 200 inspirerende 
kvadratmeter på Torvet, 
Søndergade 11 midt i Ot-
terup.

– Siden jeg er flyttet fra Jern-
banegade, har jeg fået væ-
sentligt mere og bedre plads 
her centralt i byen, forklarer 
en glad Gunner Andersen.

Med flytningen følger væg til 
væg tæpper som nye varer 
på hylderne til stærke priser 
fra 49 til 129 kroner pr. kva-
dratmeter.

– Jeg har aktuelt også et 
godt tilbud på maling. 4 liter 
Sadolin vægmaling, glans 5 
eller 10 for 299 kroner, tilfø-
jer Gunner Andersen.

Han har haft forretningen i 
to år, arbejdet i branchen si-
den 1994 og er i øvrigt født 
og opvokset i lokalområdet.

otterup Farvehandels 
glade kulører

Farvehandler spreder trendy farver og  
stemning midt i otterup centrum

otterup Farvehandel
Torvet · søndergade 11 5450 otterup

Tlf. 64 82 10 41
otterup@sadolinfarveland.dk  

Nu introducerer Sadolin Farveland 
“Verdensfarver Long Island”. 

Så kan du få New York-stemningen 
hjem til dig selv.

Tapeter

2 x 4 liter

598,-
HALV 
PRIS

Kæmpe 
fotostater
279 x 280 cm. 

Priser fra

2.695,-
SUPER 

PRIS

Frit valg 
pr. meter

7995

www.sadolinfarveland.dk

Vægmaling
glans 10

VIND en rejse til New York

værdi kr. 25.000,-

Se mere på www.sadolinfarveland.dk

Kig ind i butikken og se det store 

udvalg - bl.a. efterårets store 

NYHED i tapeter “Black & White!

New York tapeter og fotostater 
fra Mandrup Poulsen

Rulle med 
10 meter

498,-

SKEBY TØMREREN

Skebyvej 23 · 5450 Otterup

Tlf. 28 11 45 84
E-mail: johnhp@pc.dk
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Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun
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AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vand og sne løber og 
fyger ind gennem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

– Vi leverer, monterer og renoverer alle tagtyper, lige som vi udfører 
tømrerarbejde og monterer nye vinduer og døre. Vi er ikke lagt fast på 
bestemte produkter, fortæller Peter Christensen fra AZ Tagteknik.
Han supplerer meldingen om, at “de fynske husejerne bør reagere, hvis de 
opdager utætheder ved deres tag – eller har mistanke om, at taget ikke er 
i topform til efterårets og vinterens våde og kolde belastninger”.

Gratis tageftersyn

- En del af vores tryghedskoncept er netop, at vi kører ud og udfører en 
uvildig og gratis gennemgang af tag og herunder sætter en tidshorisont 
for tagets levetid.  Vi kortlægger eventuelle fejl, mangler og skader, og 
efterfølgende giver vi et tilbud på en tagrenovering med prisgaranti. 
Det betyder, at vi matcher eventuelle andre tilbud på tagrenovering, 
hvis disse tilbud er billigere end os for et tilsvarende arbejde, fortsætter 
Peter Christensen. 

AZ Tagteknik tilbyder forskellige løsninger til alle slags tag, både let-
tere og tungere løsninger – fra stål- og tagpap til cement- og teglløs-
ninger. Med op til 30 års produktgaranti.

30 års garanti
Den lange garanti følger eksempelvis 
med Decra Elegance, der er en langtidsh-
oldbar løsning som til forveksling ligner 
glaserede teglsten og samtidigt er et bil-
ligere alternativ til den tungere tegltag-
konstruktion. 30 års produktgaranti og 
15 års udførelsesgaranti følger i øvrigt 
alle Decra’s tagprodukter.

Alternativet til et splinternyt tag kan 
være en tagrenovering i form af rensning 
og maling af kundernes nuværende tag. 
Selv om det måske ser slemt ud på over-
fladen, kan det i mange tilfælde betale 
sig at få det renset og malet med et flot 
resultat. Den langtidsholdbare metode 
omfatter dybderensning, afskylning, al-
gebekæmpelse, grunding samt to gange 
sprøjtemaling med ekstra dækevne.

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GA-
RANTI- ORDNINGEN, der sikrer 
kunderne fem års skriftlig garanti på en-
hver renovering af eternittag og 15 år på 
et nyt tag. 

Firmaet anbefaler kun renovering, hvis 
det betaler sig i forhold til det eksister-
ende tags tilstand og restlevetid. AZ 
Tagtekniks erfaring viser samtidigt, at 
professionel renovering forlænger tagets 
levetid med 15 til 20 år. Det er samtidigt 
væsentligt billigere i forhold til et nyt tag, 
da de samlede udgifter til tagrenovering 
kun er en tredjedel af, hvad et nyt tag ko-
ster.

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, at  
deres tag, vinduer og døre  

ikke er i topform til  
efterårets og den kommende 

vinters våde nedbør
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Mere end revision...
3 Revision
3 Skatteplanlægning
3 Skattefri omdannelse
3 Virksomhedsskatteordning 
3 Holding
3 Økonomisk Rådgivning
3 EDB-budgettering
3 Omstrukturering
3 Aktionærrådgivning

Vor målsætning er et højt serviceniveau 
med en nær kundekontakt

REVISIONSFIRMAET JØRGEN GEERTSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

MEDLEM AF K KRESTON DANMARK SAMT KRESTON INT.

Tlf. 64 89 17 13 . Fax 64 89 34 98
geertsen@kreston.dk · www.jgeertsen.dk

Bogense Hotel
                      Anno 1822-2007

l Byens ældste hotel med  
moderne comfort

l Hyggelig restaurant med  
varieret a la carte kort

l Hotellet har 50 værelser samt mange kursus-
faciliteter såsom et mindre lokale specielt indrettet 
til kurser med diverse AV-udstyr såsom TV,  
video, overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

Adelgade 36 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6451 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

Dagskursus  fra 245,- pr. personKursusdøgn fra kr. 675,- 

DIN TÆPPEBUS
biLLigT, NEMT Og pÅLagT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud

Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment 
i Deres hjem, når de har tid 

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

Måltagning og montering
uden merpris.

Min. 20m2 SAMLET

✁

✁

DANMARKS ABSOLUT
LAVESTE PRISER

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 179,-
Nu pålagt pr. m2 149,-

TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm. br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2 99,- Nu pålagt pr. m2 fra

59,- 79,-

HIT BOUCLE
i 400 el. 500 cm. br. Flere farver -
5 års garanti Norm. pr. m2 159,-

Nu pålagt pr. m2 119,-

KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm. br.
Norm. pr. m2 229,-

Nu pålagt pr. m2 179,-

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

Ring på tlf.
29 32 89 90

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 el. 400 cm. br.
Nu pålagt pr. m2 fra 99,-

prp .. mmmmmm

TÆppETRygHED 
– OVER 15 ÅRS ERFaRiNg

Så når de køber tæpper 
Tal med os – Det betaler sig

www.anlaegforfliser.dk

· Anlægsarbejde 

· Belægning

· Beskæring

· Hegn

· Nye ideer til belægninger 
  og specialløsninger

· Freelance

· Havearkitekt kan tilknyttes

Skovvej 53
5400 Bogense
ricky@anlaegforfliser.dk

Tlf. 42 17 52 92

Ring og få en snak eller et helt uforpligtende tilbud – du kan også 
hente yderligere information på vores hjemmeside

uggERSlEV MAlERFORRETning
v/Tony Jørgensen · Tlf. 22 15 38 38

CASA arkitekter A/S
Sunekær 1
5471 Søndersø

Telefon 64 89 25 26
Telefax 64 89 25 29

CASA
ARKITeKTeR

www.casa.dk
DANSKE

ARKITEKT
VIRKSOMHEDER
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På Grønløkken 3 i Odense er 
der benzin i blodet og fart-
striber i håret, når der gives 
signal til start på Bowl’n’Funs 
toptunede gokartbane.

Som en del af en kæde med i alt 14 
centre fordelt  i Jylland og på Fyn, 
er kreativiteten stor og mulighe-
derne mange når der udveksles 
idéer og erfaringer centrene imel-

lem. Og da Bowl’n’Fun Svendborg 
havde så stor succes med deres 
350 meter lange gokartbane, valg-
te centeret i Odense at følge trop, 
og bygger deres egen 400 meter 
lange bane.

Materialer i bedste kvalitet
Da den nye gokartbane i Odense 
blev bygget i 2004, blev der ikke 
sparet på hverken materialer eller 
arbejdslyst. Hele sommeren igen-
nem gik 25 mand og knoklede 
i varmen, for at få banen færdig 
til højsæsonens start i oktober. 
Alle materialer blev valgt i bedste 
kvalitet, og opfylder fuldt ud kra-
vene til en ægte gokartbane. I alt 
1.600 ton grus blev kørt ind i den 
enorme gokarthal, for at skabe et 
solidt fundament for banens for-
skellige niveauer, og herefter blev 
der lagt den bedst egnede asfalt 
på banens i alt 400 meter. 

En majestætisk oplevelse
På banen i Bowl’n’Fun Odense er 
der masser muligheder for at give 
venner, kolleger eller måske din 
chef baghjul. Alle slags løb kan 
kombineres den lækre hverdags- 
eller weekendbuffet, bowling og 
amerikansk minigolf. Det mest 
populære når det kommer til fir-
maarrangementer og personale-
udflugter er minirace og Le Mans. 
Det er disse to løb der kan få kon-
kurrencegejsten til at blusse hos 
de fleste. Dette var også tilfældet 
da rygterne om gokartbanen gik 
i de kongelige kredse i Køben-
havn. Resultatet var et royalt be-
søg af prinsgemal Henrik, da han 
kom til Bowl’n’Fun Odense for at 
give sin livvagter og sin chauffør 
baghjul. 

Tlf. 70 11 11 55
Grønløkken 3 · 5000 Odense C

www.bowlnfun.dk

Julefrokosten
der tager kegler!

Lækker julebuffet med alt hvad hjertet begærer. 

Hverdagsjulebuffet - søndag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendjulebuffet - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 269,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 14,- 

Se menuerne og book online på www.bowlnfun.dk

Drikkevarer ad libitum
Pris pr. person som tilkøb til weekendjulebuffet 349,-
Velkomstpakke: Velkomstdrink og snackkurv
Pris pr. person som tilkøb til julebuffet 49,-

LIVE MUSIKHver fredag og lørdaggør vi julefrokostenekstra festlig!!
NYHED!
Book online
www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Odense 
gi’r de andre baghjul. 
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striber i håret, når der gives 
signal til start på Bowl’n’Funs 
toptunede gokartbane.

Som en del af en kæde med i alt 14 
centre fordelt  i Jylland og på Fyn, 
er kreativiteten stor og mulighe-
derne mange når der udveksles 
idéer og erfaringer centrene imel-

lem. Og da Bowl’n’Fun Svendborg 
havde så stor succes med deres 
350 meter lange gokartbane, valg-
te centeret i Odense at følge trop, 
og bygger deres egen 400 meter 
lange bane.

Materialer i bedste kvalitet
Da den nye gokartbane i Odense 
blev bygget i 2004, blev der ikke 
sparet på hverken materialer eller 
arbejdslyst. Hele sommeren igen-
nem gik 25 mand og knoklede 
i varmen, for at få banen færdig 
til højsæsonens start i oktober. 
Alle materialer blev valgt i bedste 
kvalitet, og opfylder fuldt ud kra-
vene til en ægte gokartbane. I alt 
1.600 ton grus blev kørt ind i den 
enorme gokarthal, for at skabe et 
solidt fundament for banens for-
skellige niveauer, og herefter blev 
der lagt den bedst egnede asfalt 
på banens i alt 400 meter. 

En majestætisk oplevelse
På banen i Bowl’n’Fun Odense er 
der masser muligheder for at give 
venner, kolleger eller måske din 
chef baghjul. Alle slags løb kan 
kombineres den lækre hverdags- 
eller weekendbuffet, bowling og 
amerikansk minigolf. Det mest 
populære når det kommer til fir-
maarrangementer og personale-
udflugter er minirace og Le Mans. 
Det er disse to løb der kan få kon-
kurrencegejsten til at blusse hos 
de fleste. Dette var også tilfældet 
da rygterne om gokartbanen gik 
i de kongelige kredse i Køben-
havn. Resultatet var et royalt be-
søg af prinsgemal Henrik, da han 
kom til Bowl’n’Fun Odense for at 
give sin livvagter og sin chauffør 
baghjul. 

Tlf. 70 11 11 55
Grønløkken 3 · 5000 Odense C

www.bowlnfun.dk

Julefrokosten
der tager kegler!

Lækker julebuffet med alt hvad hjertet begærer. 

Hverdagsjulebuffet - søndag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendjulebuffet - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 269,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 14,- 

Se menuerne og book online på www.bowlnfun.dk

Drikkevarer ad libitum
Pris pr. person som tilkøb til weekendjulebuffet 349,-
Velkomstpakke: Velkomstdrink og snackkurv
Pris pr. person som tilkøb til julebuffet 49,-

LIVE MUSIKHver fredag og lørdaggør vi julefrokostenekstra festlig!!
NYHED!
Book online
www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Odense 
gi’r de andre baghjul. 
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GARDINER · SENGEUDSTYR · SOLAFSKÆRMNING

Rosengaard’s
Bredgade 10 · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 40 30

Vi tager mål, syr og monterer
–Vi giver gerne uforpligtende tilbud

MVL-otterup Aps 
begyndte med en 
gravemaskine i 
miniformat og et 
velvoksent gå-på-
mod. I dag løser fir-
maets ansatte vidt 
forskellige opgaver 
i hele Danmark

af fundamenter, grubning, 
fræsning og opgravning af 
trærødder – er andre eksem-
pler på de opgaver, der løses af 
MVL-Otterup.

– Det med entreprenøropgaver 
og vognmandskørsel ligger til 
familien, da min oldefar, far-
far og far har arbejdet i bran-
chen. Jeg var chauffør et andet 
sted, da jeg i 2001 købte en mi-
nigraver og begyndte at udføre 
forskellige mindre opgaver i 
weekenden - blandt andet med 
at lægge fliser og lave indkørs-
ler. Siden har det grebet om 
sig.

Knap 30 ansatte

Sådan forklarer Michael V. 
Larsen, indehaver af MVL-
Otterup, i en kort pause fra 
dagens mange opgaver. Virk-
somheden beskæftiger i dag 
knap 30 ansatte og råder over 
næsten alt tænkeligt entrepre-
nørmateriel, inklusive last- og 
kranbiler i alle størrelser.   
MVL-Otterup er også totalen-
treprenør for erhvervskunder, 

der bestiller byggeri af nye 
maskinhuse og værkstedshal-
ler. Blandt de store kunder, 
som Otterup-virksomheden 
løser opgaver for, er eksempel-
vis Mekonomen Autoteknik, 
korn- og foderstofleverandø-
ren Danish Agro samt Vejdi-
rektoratet.

Klare aftaler

- Vi har størrelsen til at ud-
føre alle små og større opga-
ver inden for anlægsarbejde, 
entreprenør-, kran- og contai-
nerkørsel. Vi lægger vægt på, 
at kvaliteten er i top hele ve-
jen, og at vores kunder får god 
service med klare aftaler fra 
start til slut, tilføjer Michael 
V. Larsen.
Belægninger af sten og fliser, 
kørsel med sand, grus, sten og 
asfalt, planering, udgravning 
og andet jordarbejde, støbning 

stenløkkevej 48
5450 otterup   

Tlf. 64 82 32 22
Mobil 21 42 91 01

www.mvl-otterup.dk
info@mvl-otterup.dk

MVL - Otterup
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Fra minigravere til
velvoksne lastbiler

Kajbergs Tømrer- & Byggefirma

 Vi udfører alt indenfor tømrer-og snedker arbejde bl.a.:

 l Døre og vinduer  l Tagrenovering
 l Gulve og lofter  l Terasser

 Ring og få en snak samt et godt tilbud

www.kajbergs.dk  l
  Tlf. 61 65 21 60 l

  runekajberg@hotmail.com

Tlf. 64 811 811 · 40 267 811 · www.svlhave.dk

Ved Svend Larsen · Assensvej 42 · 5400 Bogense
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Det kendte sydfynske 
hotels nyeste facili-
tetsmæssige skud på 
stammen er 6 skønne 
dobbeltværelser ud til 
strandgade. De po-
pulære værelser, der 
stod færdige sidst i 
marts, har ikke mindst 
været en stor succes 
henover sommeren 

»Med 36 værelser er Hotel 
Troense relativt lille«, fortæl-
ler adm. direktør Claus Bonde. 
»Parallelt med værelseskapa-
citeten råder vi over en række 
attraktive selskabslokaler med 
kapacitet til mellem 15 og 130 
personer, og samspillet mellem 
faciliteterne giver stor aktivi-
tetsmæssig spændvidde.« 

På landet i byen

»På Hotel Troense er belig-
genhedens tre b’er i udpræget 
grad på plads. De naturskønne 

omgivelser og den korte trans-
porttid til Svendborg gør, at 
vores gæster oplever at komme 
på landet i byen. Vores arran-
gementer spænder fra private 
sammenkomster og fester af 
alle slags til firmajubilæer, 
kurser, møder og konferencer. 
Udover naturen, den gode mad 
og de lækre moderne faciliteter 
kan vi byde på masser af plads 
og fred og ro til fordybelse. 
Vælger man at holde firmafest 
på en fredag, kvitterer vi med 
20 % rabat på helaftensarran-
gementer. Fællesnævneren for 
samtlige arrangementer er, at 
alting skræddersys i overens-
stemmelse med den enkelte 
kundes ønsker og behov.«

Fire lørdage i julens tegn

»Traditionen tro kører hotel-
lets populære julearrange-
menter fire lørdage startende 
den 21. november frem til den 
12. december. Arrangemen-
terne er åbne – både for pri-
vate selskaber og firmaer. Ef-
ter spisningen er der levende 
musik med mulighed for dans 

Hotel Troense
strandgade 5 

5700 svendborg
Tlf. 62 22 54 12

mail@hoteltroense.dk
www.hoteltroense.dk

frem til kl. 1:00. Der er endnu 
ledige pladser, men det vil helt 
sikkert være en god ide alle-
rede nu at gribe telefonen og 
taste 62 22 54 12, hvis man vil 
være helt sikker på en plads 
ved Hotel Troenses populære 
lørdagsjulebord.«

Hotel Troense

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og  
sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Vesta Fjord ApS ved havneentreprenør Hans Jensen
Mortensdam 2 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 23 08 · Mobil 21 45 90 66 · www.vestafjord.dk

• Havnebygningsarbejde
• Vandbygning
• Entreprenørarbejde

• Piloteringspæle
• Pilotering
• Kystsikring

Topkapning og træfældning af vanskelige træer. 
Bruger lifte og kraner til opgaverne, hvis det er det sikreste.  

Beskæring og træpleje af løvtræer.
RG 1635 bredde er 88 cm og 35 hk (vægt 595 kg)

RG 50 super bredde 90 cm og 66 hk (vægt 1480 kg)

Tb Stubfræsning
Tomas Boller · Rugårdsvej 906 · Hindevad · 5471 Søndersø

Tlf. 66 16 67 82 · Mobil 40 21 77 44 · www.tbstubfraesning.dk

»Nyt« Rådhus
Bogense Rådhus har længe trængt til en kærlig hånd. 
Det var virkelighed indtil august sidste år. Her satte råd-
giverfirmaet CASA arkitekter  og den nu afdøde kommu-
naldirektør John Terkelsen endelig gang i renoveringen 
af det gamle rådhus. En renovering som blev to millioner 
dyrere end Nordfyns Kommune havde tænkt sig, men 
ifølge brugerne af rådhuset bør budgetoverskridelsen 
være tilgivet. I renoveringen af rådhuset har rådgiverne 
lagt vægt på at føre huset tilbage til dets oprindelige ud-
seende. Bl. a. med oprindelige trægulve og renovering af 
de gamle vinduer.

Der kom udvidede krav fra Arbejdstilsynet omkring aku-
stikken i kontormiljøer, og den metode vi har bedst erfa-
ring med til at gøre akustikken bedre, er puds.

Løsningen med puds gør det også muligt at få det gamle 
stukloft  frem igen.

Lettere for handicappede
En ting som man glæder sig over, i det nye hus, er hensy-
net til de handicappede. 

Før måtte folk i kørestol bæres op i byrådssalen. Nu er der 
en udendørs elevator. Før måtte bakker med anretninger 
bæres op af trapperne, nu kan vognen tages ind i elevato-
ren og køres op til kantinen, som har fået en helt anden 
stemning efter renoveringen. Der er opsat en projektor i 
kantinen, så der kan følges med i møderne i byrådssalen.



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

AFSKRIVNINGS-
SALG

AFSKRIVNINGS-
SALG

SLÅ TIL NU!SLÅ TIL NU!

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Develop Ineo+ 203
Fælles for alle maskiner:
•   Hastigheder fra 20 til 

55 sider pr. minut
•  High defi nition toner

- fl ottere print
•  Print op til 300g/cm2

papir, duplex 256g/cm2
•  Kan udbygges med alle 

former for efter behandling
•  Sortering, hæftning og

falsning til brochurer
•  Høj sikkerhed: samme

hastighed i såvel enkelt-
sidet som duplex

• Kan udbygges med
 netfax

Kopi, print og scan til Email og PC.

Develop Ineo fuldfarve

SKIFT 
STILLING!

HÆVE-/SÆNKEBORD

3.495,-
FRA

EKSKL. MOMS

KONTAKT OS FOR AFSKRIVNINGSPRIS
FARVEKOPI, PRINT & SCAN TIL NET OG E-MAIL

Altid den rigtige pris!
Gratis 3D tegning

· 35 sider sort/hvid
· 22 sider/fuldfarve
· Op til A3+ print
· Hukommelse op til 40 GB
· Op til 256 g/m papir 
 fra kassettte
· By-pass 150 ark
· Dokumentføder
· Duplex
· Underskab med plads 
 til papir
· Scan til e-mail m.m.
Tilbehør:
· 1000 arks sortering/
 hæftning og falsning 
 (booklet)

VANVITTIG
AFSKRIVNINGSPRIS

14.995,-
FRA

EKSKL. MOMS

BRUGT MED NYGARANTI

FULDFARVE MULTIMASKINER Vi har råd til at investere i fremtiden

19 s/h pr. Minut
5 fuldfarve pr. Minut
200 ark kassette

OKI 110 
Farvelaserprinter

Kr. 895,-


