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Weishaupt’s kondenserende gaskedel 
er udviklet til ikke at være indviklet

Tænk at en så avance-
ret gaskedel kan være
så nem at betjene.

Man kunne forvente - eller rette-
re frygte - at en af markedets
mest avancerede gaskedler
også skulle være frygtelig avan-
ceret at betjene. At kedlens
mange højteknologiske facilite-
ter ville kræve en vis teknisk
flair. Men det er (igen) lykkedes
Weishaupt at udvikle en kedel,
som kombinerer den mest
moderne teknologi, med en ual-
mindelig simpel og logisk betje-
ning. 

Vi brænder for at holde dig varm 

Morud VVS 
 Side 25

Farvel til beskidte ruder...
Erhvervspoleren ApS 
 Side 28

Cramo A/S 
 Side 32

MJ Eriksson A/S 
 Side 35

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

Speciale:
Nybyggeri af parcelhuse og tilbygninger

Tlf. 40 82 69 77

www.triobyg.dk

Rugårdsvej 774 · 5462 Morud

• Renovering, Til-og Nybyg
• Totalentrepriser
• Tag, Vinduer og Døre
• Køkken, Bad og Garderobe
• Specialopgaver

Tlf. 20 40 71 80
www.simon-hansen.com



Hold julefrokost med kollegaerne
Hos Kokken & Co lægger vi stor vægt på kvalitet og variation.
Vi tilbyder hele 6 slags firmafrokoster med inspiration fra forskellige
verdenshjørner.
Nu leverer vi også JULEFROKOST til dig og dine kollegaer.

Prøv Danmarks bedste julefrokost med 7 dejlige juleretter:

- Hvide sild med karrysalat

- Æg med rejer og mayonnaise

- Paneret fiskefilet med remoulade og citron

- 2 tarteletter med høns i asparges

- Sennepsglaseret skinke med stuvet grønlangkål

- Leverpostej med champignon og bacon

- Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris kun 84,50
pr. person, min. 10 kuverter, ex. moms
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PrøPrø

Ring og hør nærmere om de forskellige
firmafrokoster eller om julefrokost.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk
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AcT Innovation 
Virksomheden, der 
opererer all round 
indenfor el-faget, be-
skæftiger i alt 22 dyg-
tige og veluddannede 
medarbejdere fordelt 
på afdelingerne i otte-
rup og odense. Netop 
nu er der stort fokus 
på energivejledning 
og ditto optimering  

”ACT Innovation er på forkant 
med udviklingen på el-områ-
det, og energivejledning og 
optimering er netop nu store 
aktiviteter i firmaet, fortæl-
ler direktør Anders Petersen. 
”Den store interesse i kunde-
kredsen for netop disse emner 
har vi blandt andet kunne 
aflæse i forbindelse med en 

række energimesser, firmaet 
har været vært for. Den sene-
ste energimesse afholdtes den 
24. september her på vores 
egen matrikel og var en stor 
publikumssucces. Vi kom hele 
energipaletten rundt med del-
tagelse af samarbejdspartnere 
fra tømrer og vvs fagene. Der 
er også stor aktivitet, når det 
gælder solcelleanlæg. I kraft 
af den såkaldte netto-måler-
ordning kan man via solcel-
leanlægget lade den oversky-
dende energiproduktion løbe 
tilbage på nettet og bruge den 
senere. På den måde løber må-
leren så at sige både forlæns 
og baglæns, og det har vakt 
stor interesse i vores kunde-
kreds.” 

spar penge med nye 
armaturer

”For en række fynske el-sel-
skaber og fjernvarmeleveran-
dører er ACT Innovation net-

op nu i færd med at udskifte 
1700 el- og 1300 fjernvarme-
målere. Parallelt hermed er vi 
i fuld gang med udskiftningen 
af cirka 2000 armaturer i en 
række odenseanske børnein-
stitutioner. I det kommende 
nummer af fagbladet Electra 
kan man læse mere om den 
omfattende armaturudskift-
ning. Kort fortalt vil man alle 
steder, hvor der er et højt dag-
ligt forbrug af lys, kunne dra-
ge direkte økonomisk fordel af 
at udskifte sine gamle lysar-
maturer med nye – det gælder 
både kontorer, udstillinger, 
lagerlokaler, maskin- og pro-
duktionshaller. I kraft af de 
moderne armaturers nyudvik-
lede reflektorer kan antallet 
af lyskilder reduceres, ligesom 
selve deres energiforbrug er 
lavere end med de gamle. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud.”

AcT Innovation otterup · søndergade 35 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 18 45 
AcT Innovation odense · Kallerupvej 60 · 5230 odense M · Tlf. 66 14 10 80

act@actinnovation.dk · www.actinnovation.dk

ENTREPRENØR & VOGNMAND

SØNDERSØ ENTREPRENØR & 
VOGNMANDSfORRETNiNG

Søndersø 64 89 10 16 · Odense 66 12 84 28
www.sev.dk · info@sev.dk

* VEj · jORD

* klOAk

* GRuSGRAV

* TRANSPORT

* bElæGNiNGS-
   ARbEjDE

* fORuRENiNGS-
   OPRENSNiNG

* uDlEjNiNG Af 
  cONTAiNERE

Fra idé til færdigt 
projekt

Boligforeningen Højstrup, 22 boliger
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P. christensen a/s

ret samt en lang række virk-
somheder i alle størrelser og 
brancher.” 

International  
service 24/7 

”Har du tekniske problemer 
eller problemer med at starte, 
mens du er på vejene, kan du 
få hjælp fra Mercedes-Benz 
Service/Renault Service 24 
timer i døgnet alle ugens 7 
dage i hele Europa. Vores 
service organisation sørger 
for hurtig, professionel hjælp 
hvis uheldet skulle være ude. 
Med vores specialiserede, 
højtuddannede medarbejder-
stab og komplette lager af 
reservedele er vi optimalt ru-
stede til i enhver situation at 
tage hånd om din bil.”

”Et nyt initiativ i forhold til 
vores erhvervskunder er, at 
vi i år har fået forhandling af 
Renault last- og varebiler på 
Fyn samt i Syd- og Sønderjyl-
land på programmet”, fortæl-
ler salgschef for varebiler, 
Finn Lynge. ”Efter at have 
fået mulighed for at præsen-
tere begge disse toneangiven-
de brands under ét og samme 
tag, er vi glade for også at 
kunne tilbyde den kendte 
Mercedes-Benz stjernekvali-
tet til vores Renault kunder. 
P. Christensen a/s står for 

professionel erhvervskompe-
tence.”

Individuelt tilpassede 
varebiler

”Med 230 medarbejdere for-
delt på firmaets afdelinger i 
Odense, Kolding og Padborg 
dækker P. Christensen a/s 
hele Fyn, Syd- og Sønderjyl-
land – både når det gælder 
professionel rådgivning og 
salg af varebiler. Vi er en 
seriøs og serviceorienteret 
virksomhed, der gennem 
personlig dialog og sparring 

finder frem til den helt rig-
tige varebilsløsning tilpasset 
kundens individuelle behov.  
Udover de grundlæggende 
salgs- og serviceydelser kan 
P. Christensen a/s blandt 
andet tilbyde flådestyring af 
kundens varevognspark med 
indbygget forsikringsord-
ning, serviceaftale, brænd-
stofløsninger og kundetilpas-
sede indretningsløsninger. 
Vi er også leveringsdygtige i 
finansielt og operationelt lea-
sede varebiler samt en række 
udlejningsbaserede løsnin-
ger.”  

Femstjernede  
kundeoplevelser 

”Alle bilhusets afdelinger 
arbejder for at give optimal 
service og femstjernede kun-
deoplevelser. P. Christensens 
højt specialiserede last- og 
varebilsværksted er således 
kendt for at løse langt de fle-
ste opgaver på stedet uden 
tidsbestilling. Vi er gearede 
til at minimere kundens 
spildtid i forbindelse med ser-
vice- og reparationsydelser 
og har stor forståelse for tids-
faktorens vigtighed i forhold 
til at optimere driften. Vores 
kundekreds tæller blandt an-
det FALCK, politiet, forsva-

odense · Krumtappen 20 · Tlf. 63 95 39 00    
Kolding · Trianglen 11 · Tlf. 76 34 78 00    
Padborg · Industrivej 17 · Tlf. 74 67 19 19 

www.pchristensen.dk

Med et årligt salg på 1700 biler,  
hvoraf de 600 er nye og brugte  
varebiler, markerer Mercedes-Benz  
forretningen med tre afdelinger i  
henholdsvis odense, Kolding og  
Padborg sig som en professionel  
leverandør af biler til erhvervslivet

Salgschef Finn Lynge og Salgskonsulent Christian Weber

Salgschef Finn Lynge

Indskrivning Odense for 
vare- og lastbiler
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Grunddal&co
retninger, som sammensæt-
tes helt efter kundens ønske. 
De kan for eksempel inde-
holde carpaccio, diverse oste, 
tapas og andre lækkerier. I 
forbindelse med cafeen kan 
vores kunder leje lokaler til 
kurser, møder, firma- og fa-
miliefester. Blandt Grunddal 
& Co’s arrangementstilbud er 
weekendkoncerter med aku-
stisk musik, en række spæn-
dende vinsmagninger samt 
strikke-cafe-arrangementer, 
som afvikles i samarbejde 
med Butik Hanne. Op til jul 
serverer vi en lækker anret-
ning, der med tærte, paté og 
tapas kombinerer den danske 
jul med det middelhavsinspi-
rerede køkken. Ring og hør 
nærmere.”     

Den populære cafe 
byder på et frikvarter 
i en travl hverdag og 
dertil et stort udbud 
af lækker middel-
havsinspireret mad 
og et bredt sortiment 
af drikkevarer, der 
spænder fra økologisk 
kaffe over fynsk øl og 
æblemost til unikke 
kvalitetsvine  

At Grunddal & Co der åbne-
de 1. maj i år, er blevet rig-
tigt godt modtaget, vidner 
cafeens støt voksende kun-
dekreds om. ”Hovedparten 
af vores gæster kommer fra 
Bogense og det nordfynske 
lokalområde”, fortæller inde-
haver Helle Grunddal Tada-
jewski. ”I cafeens hyggelige, 

afslappede atmosfære kan 
man nyde sin frokost, læse 
dagens avis over en kop kaf-
fe, koble lidt af fra sin travle 
hverdag og måske lade sig 
inspirere til at købe et styk-
ke rustik brugskunst – for 
eksempel af kunstneren Ib 
Laursen. Kombinationen af 
cafe og brugskunst tiltaler et 
bredt publikum. Folk nyder 
at puste lidt ud og slappe af 
i cafeens duft af kvalitetskaf-
fe, krydderier og italienske 
specialiteter.”

Lækre sandwiches og 
mad ud af huset

”Et stigende antal kunder får 
lækre sandwiches fra Grund-
dal & Co leveret til frokost. 
Også i større arrangements-
mæssige sammenhænge leve-
rer vi mad ud af huset. I for-
bindelse med lokale firmaers 
kurser og møder oplever vi 
stigende efterspørgsel på let-
te middelhavsinspirerede an-

Grunddal & co · Adelgade 73 · 5400 Bogense · Tlf. 31 16 70 62 · tadajewski@stofanet.dk · www.grunddalogco.dk

cafe og spisested

Autoteknik Særslev ApS
Omsynsværksted

Kundebil
Alle bilmærkers værksted

Salg af brugte biler

64 84 11 80
Vestergade 81 · Særslev · 5471 Søndersø

www.mekonomen.dk · saerslev@autoteknik.dk

Erhvervsrengøring
Engros salg af rengøringsmidler

Odensevej 25 · 5471 Søndersø
Tlf. 63 81 00 56 / 24 46 98 05

post@servicebien.dk

Midt Rengøring er godkendt som underleverandør i Fritvalgsordningen ved 
Nordfyns- & Middelfart kommune.

Er en borger visiteret til hjemmehjælp, kan man frit vælge mellem de god-
kendte leverandører eller kommunen.

Ved at vælge Midt Rengøring får du tryghed og omsorg i hjemmet, 
fast assistent, faste dage og tider. Vi sætter fokus på den enkelte person. 
Hos os er der mulighed for at tilkøbe ekstra tid udover den visiterede. 

■ Fritvalgsordning  ■ Privat rengøring
■ Hovedrengøring ■ Erhvervsrengøring
■ Haveservice ■ Vinduespolering

er et lille privatejet fi rma, 
som er startet i foråret 2011

MIDT Rengøring
v. Helle Rasmussen
Juelsmindevænget 6 · 5463 Harndrup
Tlf.: 22 21 49 64 
www.midtrengøring.dk · midtren@live.dk

Ring
for et

uforpligtende

tilbud!

MIDT
RENGØRING
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Tømrermester Kurt Korsholm 
det gælder dét at løse denne 
opgavetype så optimalt som 
muligt. Vi benytter udeluk-
kende kvalitetsprodukter fra 
Papiruld Danmark, der blæses 
ind i hulrum og etageadskillel-
ser og lægges løst ud på lofter. 
Parallelt hermed udfører vi en 
stor mængde tagarbejde samt 
udskiftning af døre/vinduer. 
Moderne energibesparende 
dør- og vinduesløsninger og 
efterisolering med papiruld er 
en god kombination til effek-
tiv nedbringelse af varmereg-
ninger. Alle er velkomne til at 
kontakte os for et uforbindende 
tilbud.”  

Tømrervirksomheden, 
der har elleve ansatte, 
er et alsidigt firma 
med kunden i fokus. 
omkring opgaveløs-
ningen lægges der 
stor vægt på at levere 
fyldestgørende og 
kompetent rådgivning 
gennem løbende dia-
log med kunderne

”Firmaets kundekreds er sam-
mensat af private og erhvervs-

drivende”, fortæller Kurt Kors-
holm. ”Vi har eget snedker/
tømrer værksted og løser både 
store og små opgaver. Udover 
tømrere og snedkere er en mu-
rer fast medlem af medarbej-
derstaben. Det giver stor fleksi-
bilitet og godt flow i løsningen 
af en række opgaver i dagligda-
gen. Blandt vores kerneaktivi-
teter er hovedentrepriser, hvor 
vi varetager den tidsmæssige 
koordination af samtlige fag-
gruppers indsatser. Tømrer-
mester Kurt Korsholm sam-
arbejder med en fast kreds af 
dygtige håndværkerkolleger 
fra alle fag. Entrepriserne om-

fatter blandt andet badeværel-
ser, tilbygninger, sommerhuse 
og renoveringer af enhver art.”   

Minimér varmeregningen 
med efterisolering

”Netop nu er der stigende fo-
kus på energiområdet, og med 
vinteren lige om hjørnet har 
en del husejeres interesse i at 
minimere deres varmeregning 
fået ny aktualitet. I vores regi 
har det blandt andet øget inte-
ressen for efterisolering med 
papiruld – både generelt og ved 
renoveringer. Jeg er uddan-
net energivejleder og er på den 
måde fagligt godt klædt på, når 

Tømrermester Kurt Korsholm Aps · Pileløkken 3 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 20 10
kurt@korsholm-otterup.dk · www.korsholm-otterup.dk

Verdens bedste 
rustbeskyttelse  

af malerskader og flyverust 
er andre muligheder sammen 
med NANO-behandling af ru-
der, der nedsætter brug af vin-
duesvisker. 

skrap kontrol

Vestfyns Undervogns Cen-
ter samarbejder med FDM og 
Landrover Klubben. Centret er 
samtidigt tilsluttet Danmarks 
skrappeste kontrolordning ved 
Teknologisk Institut, der inde-
bærer, at der årligt tages stik-
prøver på centeret. 

Vestfyns undervogns 
center, Dinitrol og 
Würth sørger for per-
fekt rustbeskyttelse 
og komplet pleje til bil, 
mc og campingvogn                                        

Topkvalitet der holder år ef-
ter år – med fuld fotodoku-
mentation for den nødvendige 
adskildelse af eksempelvis 
plastinderskærme ved forebyg-
gende antirustbehandling. Dét 
handler det om hos Vestfyns 
Undervogns Center, der med 
Dinitrols rustbeskyttelse og 
Würths bilplejeprodukter leve-
rer næsten 40 års erfaring.  
- Hvis man ikke fjerner alle re-
levante dele, eksempelvis plast-
inderskærme, før man udfører 

antirustbehandlingen, svarer 
det til, at man går i bad med tøj 
på. Og så bliver opgaven ikke 
udført professionelt og godt 
nok, forklarer Thomas Andre-
asen, indehaver af Vestfyns 
Undervogns Center.

stenslag

Når centret behandler kunder-
nes biler, og herunder repare-
rer stenslag, tilbydes kunderne 
samtidigt en professionel om-
gang bilpleje til favorabel pris. 
Mens opgaverne klares, kan 
kunderne køre videre i en ud-
lejningsbil til favorabel pris. 
Dinitrol rustbeskyttelsen er 
meget grundig og inkluderer 
eventuelt montering eller ud-
skiftning af inderskærme fra 
stof til plast.  Gratis rusttjek 
og gratis skift fra sommer- til 
vinterdæk eller omvendt ved 

køb af rustbeskyttelse er inklu-
deret i den gode service, hvor 
Vestfyns Undervogns Center 
også er specialist i ældre kø-
retøjer.
- Når først frosten forsvinder, 
og vejret skifter til regn og fug-
tigt vejr, så begynder bilerne 
for alvor at ruste. Også nyere 
biler. Derfor er det en stor for-
del at give bilen supplerende 
rustbeskyttelse så hurtigt som 
muligt, tilføjer Thomas Andre-
asen.   

Würth bilpleje

Klargøringscenteret tilbyder 
Würth bilpleje i form af pole-
ring og vandslibning af ridser 
– og tilsvarende af ridsede eller 
matte lygter og ruder på ek-
sempelvis campingvogne. 
Rens af interiør og kabine, 
klargøring til salg, udbedring 

Vestfyns undervogns center · smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01
www.vestfynsundervognscenter.dk · Info@vestfynsundervognscenter.dk
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sTARK søndersø

service, information og rådgiv-
ning. Vores faglige knowhow 
holdes løbende opdateret, så 
vi kan imødekomme kunder-
nes forventninger om høj pro-
duktkvalitet, god service og 
kompetent rådgivning. I kraft 
af vores bredt sammensatte 
kundekreds er vi kommet vel 
gennem krisen og ser fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden.”

Afdelingen, der er 
kendt for kvalifice-
ret rådgivning og all 
round produktkend-
skab, kan tilbyde et 
alsidigt varesorti-
ment med bred appel. 
sTARK søndersø’s 
kundekreds består af 
private, selvbyggere, 
håndværkere og andre 
erhvervskunder

”STARK Søndersø er med 
sine 7 fastansatte blandt de 
mindre afdelinger i STARK 

kæden”, fortæller trælastdi-
rektør Richard Hansen. ”Vi er 
godt forankret i lokalområdet 
og har et bredt sortiment, der 
tilfredsstiller de fleste kunde-
grupper. Et stort speciale på 
opvarmningsfronten er salg af 
træpiller og briketter. STARK 
Søndersø markerer sig også 
med en velassorteret maleraf-
deling og ditto trælasthandel 
af drive in typen. Derudover 
fører vi et bredt vareudvalg i 
entreprenør og murerafdelin-
gerne – blandt andet mursten 
og mørtel samt grus, sand og 
sten i løs vægt. Over hele lin-
jen har vi stor viden om de 
produkter, vi fører. Hvad en-
ten vi servicerer privatkunder, 
landmænd, selvbyggere eller 

professionelle håndværkere, 
er vi leveringsdygtige i god 
rådgivning om materialevalg 
og arbejdsteknikker hele vejen 
igennem kundens procesfor-
løb.”   

Høj kvalitet, god service 
og kompetent rådgivning

”I udstillingslokalet på første-
salen har STARK Søndersø’s 
kunder mulighed for i fred og 
ro at lade sig inspirere, når 
det gælder valg af nye døre og 
vinduer, gulve samt indret-
ning af køkken og bad. Man 
kan studere et bredt udbud 
af brochurer, ligesom der i 
udstillingen er opstillet en 
række spændende løsnings-
modeller indenfor døre, vin-
duer og boligindretning. Vi 
får ofte ros for vores tilgang 
til tingene og står selvfølgelig 
til rådighed for kunderne med 

sTARK søndersø
Bødkervej 1 

5471 søndersø
Tlf. 64 89 15 20
www.stark.dk

Mad ud af huset til hverdag  
og fest op til 160 pers.

Ring på tlf. 64 81 15 16
www.skovbyforsamlingshus.dk

Tømrer & Snedkermester
KAJ MADSEN’s Eftf. ApS

v/ Morten Vinther

• Udskiftning af vinduer og døre
• Montering af køkken
• Renovering – efterisolering
• Maskinsnedkeri
• Diverse reparationsopgaver

Østrupskovgårdsvej 3 · 5450 Otterup
Værksted: Hjorslevvej 33 · 5450 Otterup
Tlf. 6482 3381 · Mobil 2012 4721

firma@vintherweb.dk
www.vintherweb.dk

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE: Odensevej 136 · 5400 Bogense 

Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2218 6474 · www.fyns-bilsalg.dk
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• Forsikringsskader

• Pladearbejde

•  Rudeskift - stenslags 

reperationer

•  Autotransport med eget 

fejeblad

• Mulighed for lånebil

•  Komplet sporing med 

4 hjuls udmåling

• Gratis synstjek

•  Til større virksomheder 

tilbyder vi 
medarbejderordninger 

- ring og hør nærmere

•  Trailerreperation 

(lys, bremserstik,dæk, 

klar til syn)

•  Salg af gode brugte og 

nye biler

Som 
autoriseret 
AutoMester 
værksted 
tilbyder vi 
professionel 
udførsel af 
alle former 
for service 
og reperatio-
ner på både 
nye og
brugte biler.

For at 
kunne yde 
vore kunder 
den bedte 
service 
er vort 
værksted 
udstyret 
med det 
mest 
moderne 
testudstyr, 
ligesom vore 
medarbej-
dere løbende 
bliver skolet 
i den nyeste 
teknik.

Service og reperation af alle bilmærker

- også indenfor garantiperioden

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474

www.fyns-bilsalg.dk
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• Klargøring til syn
• Rude skift
• Fejlfinding med Bosch tester 

og NY carman tester
• Service eftersyn
• Dækreparationer og dæk skift
• Diverse pladereparationer 

(rust, skader m.m.)

• Alle former for 
motorreparationer

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

• Reparation og tjek af air 
condition

• Montering af Webasto fyr/
motorvarmer

ar

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

Automester
i Bogense

Vore samarbejdspartnere

08 KIA PICANTO 1,1 ACTIVE
5-d., indf. kofangere, service ok,
Km: 35.000 ..............69.900

03 SUZUKI WAGON R 1,3 GLS
sølvmetal, træk, pava beh. 
89.000 km.............54.900

05 PEUGEOT 206 1,4 HDI EDITION DIESEL
aircon. kørecomputer
Km: 170.000 ............72.900

04 FORD MONDEO 1,8 TREND ST. CAR
sølvmetal, træk,
Km: 93.000 ..........114.900

08 RENAULT TRAFIC T29 2,5 DCI 146
L2H2 hvid, 6 gear
Km: 120.000  ...........99.900

99 FIAT DUCATO 14 2,8 TD KASSEVOGN
turkismetal, nysynet
Km: 208.000 ............34.900

01 TOYOTA AVENSIS 2,0 WT-I TERRA
St.car, 5-d., sølvmetal, ikke ryger
Km: 168.000 ............84.900

05 PEUGEOT BOXER 330 LH HDI 146 
KASSEVOGN sølvmetal, tagbøjler
Km: 120.000 ............59.900

08 OPEL VIVARO 2,0 CDTI 114 L1H2 VAN
4 -d, 6-gear 
Km: 37.000 ..........112.900

07 OPEL ASTRA 1,8 16V CAPRIOLET
sølvmetal, fuldaut. klima, 4x airbag
Km: 51.000 ..........214.900

08 OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 150 ENJOY
5-d., beigemetal, 7 pers., 16’’ alu-f.
Km: 101.000 ........214.900

06  OPEL ASTRA 1,6 16 V COMFORT
Twinport, st.car, sortmetal, træk
Km: 95.000 ..........134.900

07 FORD FOCUS 1,6 TDCI 109 TREND
St. car, koksmet., diesel partikkelfi lter
Km: 138.000 ........139.900

09 SUZUKI ALTO 1,0 COMFORT
sort, 1-ejer, service ok
Km: 38.000 ..............79.900

97 TOYOTA COROLLA 1,6 LUNA
rød, service ok
Km: 134.000 ............36.900

06 FORD FIESTA 1,4 AMBIENTA 5-D
sølvmetal, lev. nysynet
Km: 55.000 ..............79.900

07 SUZUKI IGNIS 1,3 GL
infocenter, 4 x airbag, 
Km: 80.000 ..............74.900

03 PEUGEOT 206 1,4 XR ST.CAR
5-d., sølvmetal, abs, servo, træk
Km: 74.000 ..............69.900

AIRCONDITION 

SERVICE

inkl kabinerens

kr. 995,-
 inkl moms

SOMMERHJUL
monteret på bilen

inkl. opbevaring 

af vinterhjul 

kr. 450,-
+ moms

4 stk.  
NORDEXX Comus

175/65R14 82T
til eks. Fiat 500,  

Ford Fiesta, Peugeot 206 

1.996,-

4444444444444 sssssssstktktktktkkkkkkktkkkkk
4 stk.  

HANKOOK K115 
205/55R16 91H

til eks. Audi A3, 

Hyundai i30, VW Passat 

3.096,-

Gode
financeringstilbud 
med Carta

DIESEL

DIESEL

520,- KR
I ÅRLIG 

VÆGTAFG.

LÅNEBIL TILBYDES 

VED REPARATION , 

SERVICE OG SKADER

Kig ind og lad os
få en snak om 

Servicesikring....

Kom ind og få 

et godt tilbud

på forårstjek

+ moms + moms

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE: Odensevej 136 · 5400 Bogense 

Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2218 6474 · www.fyns-bilsalg.dk
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• Forsikringsskader

• Pladearbejde

•  Rudeskift - stenslags 

reperationer

•  Autotransport med eget 

fejeblad

• Mulighed for lånebil

•  Komplet sporing med 

4 hjuls udmåling

• Gratis synstjek

•  Til større virksomheder 

tilbyder vi 
medarbejderordninger 

- ring og hør nærmere

•  Trailerreperation 

(lys, bremserstik,dæk, 

klar til syn)

•  Salg af gode brugte og 

nye biler

Som 
autoriseret 
AutoMester 
værksted 
tilbyder vi 
professionel 
udførsel af 
alle former 
for service 
og reperatio-
ner på både 
nye og
brugte biler.

For at 
kunne yde 
vore kunder 
den bedte 
service 
er vort 
værksted 
udstyret 
med det 
mest 
moderne 
testudstyr, 
ligesom vore 
medarbej-
dere løbende 
bliver skolet 
i den nyeste 
teknik.

Service og reperation af alle bilmærker

- også indenfor garantiperioden

Som autoriseret AutoMester værksted tilbyder vi pro-
fessionel udførsel af alle former for service og repe-
rationer på både nye og brugte biler. For at kunne yde 
vore kunder den bedste service er vort værksted ud-
styret med det mest moderne testudstyr, ligesom vore 
medarbejdere løbende bliver skolet i den nyeste teknik.
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BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474
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• Klargøring til syn
• Rude skift
• Fejlfinding med Bosch tester 

og NY carman tester
• Service eftersyn
• Dækreparationer og dæk skift
• Diverse pladereparationer 

(rust, skader m.m.)

• Alle former for 
motorreparationer

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

• Reparation og tjek af air 
condition

• Montering af Webasto fyr/
motorvarmer

ar

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

Automester
i Bogense

Vore samarbejdspartnere

08 KIA PICANTO 1,1 ACTIVE
5-d., indf. kofangere, service ok,
Km: 35.000 ..............69.900

03 SUZUKI WAGON R 1,3 GLS
sølvmetal, træk, pava beh. 
89.000 km.............54.900

05 PEUGEOT 206 1,4 HDI EDITION DIESEL
aircon. kørecomputer
Km: 170.000 ............72.900

04 FORD MONDEO 1,8 TREND ST. CAR
sølvmetal, træk,
Km: 93.000 ..........114.900

08 RENAULT TRAFIC T29 2,5 DCI 146
L2H2 hvid, 6 gear
Km: 120.000  ...........99.900

99 FIAT DUCATO 14 2,8 TD KASSEVOGN
turkismetal, nysynet
Km: 208.000 ............34.900

01 TOYOTA AVENSIS 2,0 WT-I TERRA
St.car, 5-d., sølvmetal, ikke ryger
Km: 168.000 ............84.900

05 PEUGEOT BOXER 330 LH HDI 146 
KASSEVOGN sølvmetal, tagbøjler
Km: 120.000 ............59.900

08 OPEL VIVARO 2,0 CDTI 114 L1H2 VAN
4 -d, 6-gear 
Km: 37.000 ..........112.900

07 OPEL ASTRA 1,8 16V CAPRIOLET
sølvmetal, fuldaut. klima, 4x airbag
Km: 51.000 ..........214.900

08 OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 150 ENJOY
5-d., beigemetal, 7 pers., 16’’ alu-f.
Km: 101.000 ........214.900

06  OPEL ASTRA 1,6 16 V COMFORT
Twinport, st.car, sortmetal, træk
Km: 95.000 ..........134.900

07 FORD FOCUS 1,6 TDCI 109 TREND
St. car, koksmet., diesel partikkelfi lter
Km: 138.000 ........139.900

09 SUZUKI ALTO 1,0 COMFORT
sort, 1-ejer, service ok
Km: 38.000 ..............79.900

97 TOYOTA COROLLA 1,6 LUNA
rød, service ok
Km: 134.000 ............36.900

06 FORD FIESTA 1,4 AMBIENTA 5-D
sølvmetal, lev. nysynet
Km: 55.000 ..............79.900

07 SUZUKI IGNIS 1,3 GL
infocenter, 4 x airbag, 
Km: 80.000 ..............74.900

03 PEUGEOT 206 1,4 XR ST.CAR
5-d., sølvmetal, abs, servo, træk
Km: 74.000 ..............69.900

AIRCONDITION 

SERVICE

inkl kabinerens

kr. 995,-
 inkl moms

SOMMERHJUL
monteret på bilen

inkl. opbevaring 

af vinterhjul 

kr. 450,-
+ moms

4 stk.  
NORDEXX Comus

175/65R14 82T
til eks. Fiat 500,  

Ford Fiesta, Peugeot 206 

1.996,-

4444444444444 sssssssstktktktktkkkkkkktkkkkk
4 stk.  

HANKOOK K115 
205/55R16 91H

til eks. Audi A3, 

Hyundai i30, VW Passat 

3.096,-

Gode
financeringstilbud 
med Carta

DIESEL

DIESEL

520,- KR
I ÅRLIG 

VÆGTAFG.

LÅNEBIL TILBYDES 

VED REPARATION , 

SERVICE OG SKADER

Kig ind og lad os
få en snak om 

Servicesikring....

Kom ind og få 

et godt tilbud

på forårstjek

+ moms + momsService og reperation af alle bilmærker
– også indenfor garantiperioden
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skamby El

takt os for mere detaljeret info 
om firmaets vidtspændende 
aktiviteter.” 

Hos Skamby El kan man se 
såvel vindmølle, solcelleanlæg, 
jordvarme og varmepumper i 
drift.
Vi har fremvisningsmulig-
heder indenfor alle firmaets 
fokusområder indenfor vedva-
rende energi.

Annika Nydal, der i 
mange år har været 
en aktiv del af det 
dynamiske familiefir-
mas ledelse, udtræder 
31.12.2011 af besty-
relsen. Broren Robin 
saager Jakobsen over-
tager Annikas andel 
og vil fremover vare-
tage firmaets ledelse    

”Baggrunden for min beslut-
ning er, at Skamby El på alle 
aktivitetsplaner må justere 
sine ressourcer, så firmaet 
står stærkest muligt rustet 
til at imødegå fremtidens ud-
fordringer”, fortæller Annika 
Nydal. ”Efter en kort over-
gangsfase, kan mine hidtidige 
ansvarsområder i Skamby El 
overtages af firmaets øvrige 

medarbejdere. Pr. 1. januar 
2012 starter jeg som selvstæn-
dig i firmaet AN Konsult. 
Mit nye firma vil operere på 
timebasis, og forretningsom-
råderne bliver freelancebase-
ret løsning af administrative 
opgaver og kontorvikariater 
målrettet små og mellemstore 
virksomheder.”

Øget fokus på  
vedvarende energi

”Fremover neddrosles butiks 
og hvidevaredelen af forretnin-
gen til fordel for en oppriorite-
ring af vores fokus på vedva-
rende energi”, beretter Robin 
Saager Jakobsen. ”Bortset fra 
det har jeg ikke de store æn-
dringer i støbeskeen. Firmaets 
fornemste opgave er fortsat, 
på basis af vores indgående 
produktkendskab, at kunne 
anbefale vores kunder de mest 
optimale løsninger. En stor del 
af fremtidens el-marked lig-
ger indenfor vindmøller, jord-

varme, luft/luftvarmepumper 
og solceller. Mange erhvervs-
kunder bruger elvarme til 
kontorpavilloner, og de vil ved 
at skifte til luftpumper kunne 
spare 50 % eller mere på el-
regningen. På belysningsom-
rådet kan vi implementere en 
række energisparetiltag, hvor-
ved kunden kan spare 40-50 
% på el-regningen. Over hele 
linjen er Skamby El på forkant 
med udviklingen. Vi er fortsat 
det eneste el-firma på Fyn, der 
arbejder med salg, service, re-
paration og renovering af el-
motorer, gear og ventilation. 
Tjek vores hjemmeside og kon-

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

*  Priserne er ekskl. moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med 
ekstraudstyr. Brændstofforbrug med partikelfi lter ved blandet kørsel: 
13,3 km/l, CO2 emission 198 g/km. Ret til ændringer forbeholdes. 
Tilbuddet er gældende til den 31.12.2011.

En ægte Mercedes-Benz oplevelse 
fra 2.090 kr. pr.  måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.    Den nye Vito er endnu 
stærkere, har endnu bedre økonomi og endnu mere komfort.  
Kort sagt: Der er meget mere af alt det, Vito er så kendt for. 
Giv den noget arbejde. Det klarer den problemløst i en fart. 
Læs mere på www.pchristensen.dk

Mercedes-Benz VitoMercedes-Benz Vito
Pris fra: 156.995 kr.*
Leasingperiode: 48 mdr.
Pr. måned, fra: 2.090 kr.
Udbetaling: 20.000 kr.
Garanti: 2 år

Restværdi ved udløb 44.971 kr. jf. 
gældende regler

Den nye Vito.
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Entreprenør sA Jensen
og fortsætter: ”Netop nu er 
vi for Forsyningsselskabet i 
gang med en gennemgribende 
renovering og udskiftning af 
hovedvandledningerne i Bo-
gense. Her erstatter moderne 
PE - rør de gamle støbejerns-
ledninger. Projektet, der star-
tede først i oktober, omfatter 
Adelgade, Kirkestræde og Tor-
vet og forventes afsluttet sidst 
i november. I den nærmeste 
fremtid er der flere store pro-
jekter under opsejling, og hvis 
ellers vejr og vind falder ud 
til vores fordel, tegner udvik-
lingsmulighederne særdeles 
godt”, slutter Søren Andreas 
Jensen.  

Det alsidige entre-
prenørfirma startede 
den 2. januar 2008. 
Med udgangspunkt i 
det nordfynske lo-
kalområde dækker 
kundekredsen, der er 
sammensat af private, 
erhvervsdrivende og 
offentlige institutio-
ner, det meste af Fyn

”Vi løser alle til faget hørende 
opgaver fra bund til grund og 

oplever stor travlhed over hele 
linjen”, fortæller indehaver Sø-
ren Andreas Jensen. ”Firmaet 
varetager alt fra udstyknin-
ger og nybyg til nedbrydning. 
Blandt vores store aktiviteter 
er sokkelarbejde og støbning 
af gulve. Sideløbende hermed 
løser vi en stigende mængde 
opgaver med anlæg af haver. 
Her klarer vi alt fra bundop-
bygning til etablering af flise-
arealer og anden belægning. 
Netop nu er vi i gang med en 
meget spændende fliseopgave i 
Årslev, der i kraft af sin ind-
byggede handicapvenlighed, 
stiller høje krav til vores fag-
lige kunnen. Når det gælder 

løsning af større opgaver som 
opførelse af huse og haller 
samarbejder vi med en kreds 
af partnere i alle håndværks-
fag. Blandt andet har vi i sam-
arbejde med tømrerfirmaet 
P.H. Byg fra Hårslev opført en 
stor hal i Skovsgårde.     

Gode  
udviklingsmuligheder

”Jeg startede firmaet i januar 
2008, omtrent samtidigt med 
finanskrisens indtog, og efter 
to år med hårde vintre, kunne 
det ærligt talt være helt rart, 
hvis vi kunne få lov at arbejde 
igennem et helt år ad gangen”, 
smiler den travle entreprenør 

Entreprenør sA Jensen · savværksvej 13 · 5400 Bogense · Tlf. 64 44 26 28 · 60 14 27 61 · lianekorsgaard@yahoo.dk

JensenSA
e n t r e p r e n ø r

Tlf. 60 14 27 61
- fra bund til grund - 

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dkwww.faergen.dk
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kvalitet til alle bilejere, uanset 
bilmærke.
Aktuelt er der stor efterspørg-
sel på montering af vinterdæk. 
I den forbindelse tilbyder Auto-
centrum også opbevaring af 
kundernes vinterdæk under 
optimale forhold.

Autoruder

– Ring os gerne op for uforplig-
tende tilbud på alle former for 
service og reparation. Også på 
alle former for glasreparation 
og udskiftning af autoruder.

Autocentrum og inde-
haver Mogens Jensen 
holder håndværkere 
godt kørende med 
højt serviceniveau til 
rimelig pris.

En velfungerende kombina-
tion af faglig erfaring og ung-
dommelig energi, samt man-
geårigt fagligt kendskab til de 
fleste kendte bilmærker, mø-
der kunder og interesserede, 
når de drejer omkring hjørnet 
på Jyllandsvej 1 i Bogense.
Her har Autocentrum siden 1. 
august 2010 serviceret både 
erhvervs- og privatkunder i en 
del af de lokaler, der tidligere 
tilhørte den forhenværende 
Ford-forhandler på stedet. Her 
var Mogens Jensen også ansat 
en del år som mekaniker.

– I dag har vi indrettet os med 
et godt stort værksted, lager og 
salg af brugte biler. Og vi har et 
godt samarbejde med vores na-
boer i huset, Marcussen Biler 
og Nordfyns Autolak. Dermed 
supplerer vi hinanden godt, så 
der stort set ikke er noget, vi 
ikke kan klare inden for auto-
reparation og herunder opret-
ning af autoskader på opretter-
bænk, fortæller Autocentrums 
indehaver Mogens Jensen.

Håndværkerbiler

Autocentrum står blandt an-
det klar med stærk og kompe-
tent service til de firmaer og 
håndværkere, der hver dag er 
afhængige af, at deres firma-, 
vare- og håndværkerbiler star-
ter og kører, som de skal. Auto-
centrum tilbyder også snart 
lånebil til håndværkere i for-
bindelse med reparation for at 

styrke firmaets service til er-
hvervskunderne.
– Vi har alt i relevant testud-
styr til de fleste mærker, så vi 
hurtigt stiller diagnosen, når 
der er problemer. Sammen med 
et stort og rummeligt værk-
sted giver det kunderne hurtig 
og kompetent service, forklarer 
Mogens Jensen videre.

Vinterdæk

Autocentrums personale, fra 
mester til lærling, lægger der-
med stor vægt på at levere 
imødekommende service og 

Autocentrum · Jyllandsvej 1 · 5400 Bogense · Tlf. 64 81 11 81 · www.mj-autocentrum.dk · mogens@mj-autocentrum.dk

Bogense Hotel
                      Anno 1822-2011

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 lokaler specielt indrettet til 
kurser med diverse AV-udstyr såsom TV, video, 
overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

l  Julefrokost med tag selv bord med musik og dans

l  Weekendophold fra kr. 555,-  
incl. 4 retters menu med kaffe med kringle  
ved ankomst kl. 15.00

Adelgade 56 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6481 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

 Håndværkerbiler  
og private forkæles på hjørnet

NedpløjNiNg af 
SlaNger Og KaBler
Jordvarme er den bedste og billigste måde 
at opvarme din bolig på. Vi er et firma på 
Fyn som har bygget en maskine til ned-
pløjning af jordvarmeslanger. 
Vi udfører nedpløjning af jordvarmeslanger 
i hele Danmark samt nedpløjning af andre 
typer kabler, pex rør og lign.

eNtrepreNør
Almindeligt entreprenørarbejde tilbydes 
med 2, 5 og 14 tons gravemaskine.
Vi udfører rydning af træer, opgravning af 
stubbe, udlægning af jord og grubning af 
haver, samt alle former for gravearbejde.

KlOaKarBejde
vi udfører også kloakarbejde og støder vi 
på kloak med anlæging af jordvarmean-
læg, kan vi også klare dette.
Alt kloakarbejde udføres af autoriseret 
kloakmester Palle Feddersen ApS, som er 
den ene »halvdel« af plovtek.dk

palle federsen &
tH plovtec apS
Højevej 18 · 5771 Stenstrup
Tlf. 21 81 06 86
thplovtec@hotmail.com
www.plovtec.dk

Ring til os
for uforpligtende

beregning
af dit projekt
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Brugs nærmer sig 125 år
behag. Dels Dagli’Brugsen Sær-
slevs 125 års jubilæum i 2013.
– Jeg vil gerne begynde renove-
ringen næste år. Der kommer 
ikke flere kvadratmeter, for 
der er plads nok. Men vi får en 
bedre indretning og præsenta-
tion af varerne for kunderne. 
Og personalet får bedre arbejds-
forhold og dermed en bedre ar-
bejdsplads.
Uddeler Tony Thygesen lægger 
dermed op til at styrke Dag-
li’Brugsens høje serviceniveau. 
Åbningstiden, hele ugen fra kl. 
8 til 20, fortsætter uændret.Dagli’Brugsen i sær-

slevs pusler med stor 
renovering før ny lukke-
lov og jubilæum i 2013.

– Husk at bevare det lokale bu-
tiksliv, udtaler uddeler Tony 
Thygesen, der de seneste seks 
år har ledet de 18 ansatte hos 
Dagli’Brugsen i Særslev.
Byens slagter og bager er luk-

ket, men Dagli’Brugsen er én af 
de lokale forretninger, hvor de 
ansatte fortsat, alle ugens dage, 
går på arbejde og holder liv i by-
ens detailhandel og det største 
lokale mødested med OK-tank i 
hovedgaden.
– Flere og flere småbyer mister 
deres butikker. Men vi skal hu-
ske at bevare det lokale liv og 
dermed støtte de lokale butik-
ker. De er vigtige hjørnesten, 
der også støtter udviklingen i lo-

kalområdet, fortsætter uddeler 
Tony Thygesen.

Moderniseres

Dagli’Brugsen Særslev har 
knap 500 kvadratmeter butik, 
der for seks år siden fik nyt bu-
tiksinventar. Butikken har altid 
givet overskud, og da det er en 
selvstændig brugs, bestemmer 
butikken selv, hvordan over-
skuddet investeres bedst muligt.
– Nu er jeg sammen med bu-
tikkens bestyrelse og en ind-
retningsarkitekt i gang med 
overvejelser for en større moder-
nisering. Vi ønsker blandt andet 
en ny nedkølet grøntafdeling, 
samt nye kølemontre med mu-
lighed for opfyldning bag fra.

Ny lukkelov og jubilæum

Uddeler Tony Thygesen peger 
på to vigtige pejlemærker i ho-
risonten. Dels den nye liberale 
lukkelov der fra 1. oktober 2012 
giver detailhandlen frie hænder 
til at holde åbent og lukket efter 

Dagli’ Brugsen særslev · Vestergade 18 · særslev · 5471 søndersø · Tlf. 64 84 13 84 · www.daglibrugsen.dk · 06202@coop.dk 

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 · lørdag 9.30-13.00

/

Bosch varmepumper
   Luft/luft varmepumpen

Ideel til huse og
sommerhuse
med elvarme

Certifi ceret til håndtering af 
kølemidler og varmepumper

Henrik
Nielsen

Autoteknik Særslev ApS
www.mekonomen.dk

Thalgo siden 1964

Hudpleje fra havet…
…kilden til fornyelse
 
Thalgo er baseret på alger og i det, 
at de microniseres, kan de hurtigt 
optages af huden. Dette har både en 
terapeutisk og kosmetisk virkning.

Skinsation er flyttet til nye, rolige lokaler…

Skinsation v/ Sharon Ross
Nørregade 16. 1 sal t.h. · 5000 Odense C · Tlf: 26 28 28 72
info@skinsation.dk · www.skinsation.dk
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Brolagt kvalitet – også 
langs motorvejen

LKN BYG Aps

læggeren rigtig mulighed for at 
bruge det gamle håndværk. Og 
så er det flot, når en del private 
kunder ønsker at blande beton-
fliser med det rå og flotte gra-
nit. Det giver et kreativt spil i 
belægningens udtryk, fortæller 
medindehaver Ulla Simonsen.
Nordfyns Brolægning sørger 
samtidigt for, at der konstant er 
lærlinge med på holdet af hen-
syn til næste generation i det 
gamle fag. I øjeblikket beskæf-
tiger Nordfyns Brolægning tre 
lærlinge. 

Nordfyns Brolægning 
Aps, Fyns største bro-
lægningsfirma, holder 
fast i den århundreder 
gamle kvalitet i et af 
håndværkernes ældste 
fag.

Selv om firmaet blot har run-
det ti år, med indehaverne 
Benny Hansen og Ulla Simon-
sen i spidsen, er kvalitet, stil 
og håndværksmæssig udførelse 

Det alsidige og kvali-
tetsbevidste håndvær-
kerfirmas forretnings-
mæssige hovedfokus 
er skiftet fra løsning af 
en stor mængde un-
derleverandøropgaver 
til større opgaver som 
totalløsninger samt fag 
og hovedentrepriser

”LKN BYG har to aktivitets-
mæssige hovedomdrejnings-
punkter; nemlig snedker/
tømrer samt jord og kloakområ-

derfor væsentlige pejlemærker. 
Nordfyns Brolægning leverer 
således flot og holdbar kvalitet 
til erhvervskunder og private. 
Kvalitet der vel at mærke hol-
der generationer frem.

Der skal være en kant

Nordfyns Brolægning sætter 
derfor en stor ære i at levere kva-
litetsarbejde til tiden. Medlem-
skab af Dansk Byggeri, herun-
der Byg Garanti-ordningen, og 
Brolæggerlauget markerer også 
firmaets holdning til kvalitet og 
godt parløb med kunderne.

derne”, fortæller Kent Nicolais-
en. ”Jeg er tredje generation i 
firmaet, der grundlagdes af min 
farfar Gotfred i 1961. I 1979 tog 
min far Kurt over, og 1. juli 
2010 overtog jeg halvdelen af 
firmaet, som jeg i dag driver 
sammen med Kurt, der ligesom 
jeg er autoriseret kloakmester.” 

Kvalitet, erfaring og  
kompetence

”LKN BYG varetager en stor 
mængde hoved- og fagentre-
priser for en kundekreds, der 
blandt andet omfatter privat og 
erhvervskunder samt en række 
kunder i industri og gartneri-
sammenhæng. Firmaets vare-
mærke er kvalitetsarbejde til 
aftalt tid og pris, og i forbindelse 
med hovedentrepriseopgaver 
og totalløsninger står vi for 
koordinering af samtlige hånd-
værkeres indsatser. Netop nu 
er vi i færd med en større reno-
verings/ nybygnings opgave på 
Dalumvej i Odense SV, der skal 
give plads til en bagerbutik og 
en ejendomsmæglerforretning. 

Aktuelt arbejder virksomhe-
den bl.a. en del ved - og un-
der - store motorvejsbyggerier 
i Jylland. Her brolægges der 
bl.a. kantsten og fliser under 
flere motorvejsviadukter. Ar-
bejdsopgaverne spænder lige 
fra motorvejsprojekter til små 
havestier. 

Flot blanding

- Trenden lige nu går blandt 
andet på det tidløse look. Gra-
nitten har helt sikkert fundet 
vej tilbage i de private haver og 
indkørsler igen, og her har bro-

Blandt opgaverne her er jord, 
kloak, støbe, murer og anlægs-
arbejde samt styring af bygge-
riget.”
For tømrersiden af firmaets 
vedkommende, er tage og til-
bygninger sammen med døre og 
vinduer en stor aktivitet. Vi har 
eget tømrer/snedker-værksted, 
hvor vi blandt andet fremstiller 
specialløsninger og producerer 
kvalitetsskydedøre af mærket 
Skydoor. 
På jord og kloakområdet appel-
lerer vi med vores specialopbyg-
gede bil med højtryksspuling 
og kloak tv til en stor og bredt 
funderet kundegruppe. Aktivi-
teterne spænder lige fra stop-
pede køkkenvaske til nyanlæg 
af kloakledninger.”
Vi har stor erfaring i branchen 
og en bred vifte af kompetencer 
samlet under et tag. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud. 

Industrivej 4c · 5471 søndersø · Tlf. 64 89 11 58 · www.nordfyns-brolaegning.dk · nbh@firma.tele.dk

LKN BYG Aps Veflinge 
Tlf. 64 80 15 15

karen@lkn-byg.dk

LKN BYG odense Aps 
Tlf. 65 96 38 30
kent@lkn-byg.dk

www.lkn-byg.dk
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chronen på værket
tig dæmper på aktiviteterne, 
leverer Chrone’s Entreprenør 
& Anlæg snerydning og salt-
ning for både private, erhverv 
og offentlige kunder. 
- Lige nu er vi også i gang 
med to store private flisepro-
jekter. Netop brolægning og 
fliseopgaver, eventuelt med 
tilhørende haveanlæg, er et af 
vores specialer, tilføjer Mikkel 
Chrone.
En ansat tømrer laver nogle 
af de tømreropgaver, der op-
står undervejs. For eksempel 
når det nye haveanlæg ønskes 
indrammet af et flot nyt ræk-
værk.

chrone’s Entreprenør 
& Anlæg runder i janu-
ar 2012 firmaets før-
ste fire - succesfulde 
- leveår anført af Fyns 
yngste selvstændige 
entreprenør, 22-årige 
Mikkel chrone

I dag består firmaets persona-
le, foruden indehaveren selv, 
af hans far, der udfylder rol-
len som formand for yderligere 
seks medarbejdere. Sammen 
udfører de en lang række op-

gaver over hele landet. 
- Jord- og gravearbejde, støb-
ning af sokkel til nybyggeri, 
traditionel brolægning, anlæg 
af have, flisearealer og ned-
brydning er noget af det, vi la-
ver, fortæller Mikkel Chrone.
Sammen med faste samar-
bejdspartnere udføres også 
alle former for autoriserede 
kloakopgaver.

Grønne opgaver

De seneste to år har Chrone’s 
Entreprenør & Anlæg haft 
central adresse på landejen-
dommen Ullerupvej 30, lige 
nord for Søndersø. Herfra lø-

ser firmaet også en lang række 
opgaver omkring grøn vedlige-
holdelse og anlæg af nye haver.
- Vi planter og beskærer træer. 
Anlægger, slår og vedligehol-
der små som store græsplæner 
og grønne arealer, lyder det 
videre fra indehaver Mikkel 
Chrone.
Vedligeholdelse af store præsen-
table og offentlige arealer samt 
erhvervsområder med brug af 
specialmaskiner er også aktu-
elle opgaver hos Chrone’s En-
treprenør & Anlæg.

snerydning

Når vinteren lægger en kraf-

chrone’s Entreprenør & Anlæg · ullerupvej 30 · 5471 søndersø · Tlf. 20 26 95 46 · chroneseoga@live.dk

Ny vært på Hotel 
Bogense Kyst

Thomas Dupont, ny 
forpagter på Hotel Bo-
gense Kyst, serverer 
god dansk madtraditi-
on med bl.a. fransk og 
italiensk inspiration i 
hotellets restaurant

Den nye vært tiltrådte 1. no-
vember, og han åbner nu dørene 
til god dansk mad, familiefester 
og øvrige selskaber på op til 150 
gæster.
– Vi holder åbent i restauranten 
torsdag, fredag og lørdag fra 
kl.12. Bordbestilling er nødven-
dig efter kl. 17. Søndage har vi 

åbent fra kl. 12 til 16.30. Hertil 
kommer planlagte arrange-
menter og selskaber, fortæller 
Thomas Dupont.
Torsdag 10. november begyndte 
restauranten en ny tradition 
med Mortens aften på Hotel 
Bogense Kyst. 25. november og 
lørdag 3. december er der Ju-
lebuffet samme sted, inklusiv 
show med Kim Larsen jam.
Hotel Bogense kyst ligger på et 
af Danmarks smukkeste steder, 
direkte ud til Kattegat, tæt på 
det idyliske Bogense Centrum.

Hotel Bogense Kyst
Grønnevej 8 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 22 79
tdupont@pc.dk

Julebuffet Hotel Bogense Kyst
Med 2 timers Kim Larsen jam ved  
Anders og Larsen a la carte

Fredag 25. november · Lørdag 3. december
Hvide sild med karrysalat · Glöggsild med æblesalat

Stegte sild med løgcreme · Varmrøget laks fra egen ryger med 
nødde-cremefraiche · Gravad laks i grappa med drue rævesauce 

Pandestegte fiskefilets med hjemmerørt grov remoulade
½ æg med rejer og kaviar · Sylte med rødbeder og sennep
Blodpølse med kanelsukker, sirup og hjemmekogt æblemos

Tarteletter med høns i asparges · Lun leverpostej med bacon og 
champignons · Kokkens sprøde deller · Glaseret skinke · Slagterens 

medister · Ribbensteg med sprød svær · Brunede kartofler
Andesteg med æbler/svesker · Vensyssels grønlangkål

Sønderjysk hvidkål · Hjemmelavet rødkål · Svigermors æbleflæsk
Stort ostebræt med syltede valnødder, druer og oliven

Riz a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce
Nødde-appelsinkage med mousse · Masser af lækkert brød og smør

Pris pr. person ovennævnte datoer 
inkl. underholdning kr. 398,- 

(bordbestilling nødvendig)

Grønnevej 8 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 22 79
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MIcLA BYG Aps

det. De estimeres prismæssigt 
at ligge omkring 2 millioner 
kroner. Vi lancerer allerede nu 
på søndag i BO Godt med 1,5 
mill for de 2 første købere af et 
0-energi hus en besparelse på 
300.000,- da garage/carport ko-
ster 150.,000,- ”Efter lancerin-
gen af de første huse er det vores 
målsætning at opføre mellem 
fem og ti huse på årsplan”, af-
runder Michael Simonsen. ”Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte firmaet for nærmere 
information”.    

I løbet af foråret 2012 
lancerer den alsidige 
snedker/tømrervirk-
somhed et helt nyt 
byggekoncept i form af 
0-energihuse som ty-
pehuse med indbygget 
mulighed for individu-
elle tilpasninger efter 
kundens ønske   

”MICLA BYG er en erfaren, all 
round snedker/tømrervirksom-
hed med tre ansatte udover mig 

selv”, fortæller tømrermester 
Michael Simonsen, der har ar-
bejdet som selvstændig i bran-
chen siden 1990. ”Vores aktivi-
tetsområde spænder fra løsning 
af mindre vedligeholdelses og 
reparationsopgaver til større 
projekter i forbindelse med om- 
og tilbygning samt andre reno-
veringsopgaver. Over hele linjen 
sætter vi kvalitet i højsædet. I 
samarbejde med arkitekt Steen 
Frederiksen er vi på Piavænget 
i Næsby i gang med et større 
renoveringsprojekt. En eksiste-
rende villa forsynes med nyt tag, 
nye døre og vinduer samt nyt 
badeværelse. Dertil kommer ny-

byg af garage/depotrum. Blandt 
firmaets kommende projekter 
er opførelsen af en udestue i Vis-
senbjerg.”   

Nyudviklede 0-energihuse 

I samarbejde med arkitekt og 
certificeret energikonsulent 
Brian Aaboe har MICLA BYG 
et helt nyt byggekoncept i form 
af 0-energihuse. Projektet, der 
ventes realiseret i første halvdel 
af 2012, opererer med 0-ener-
gihuse som typehuse med mu-
lighed for individuel tilpasning 
efter kundens ønske. Husene 
på 140 kvadratmeter er 100% 
selvforsynende på energiområ-

Kirkevej 29 · særslev · 5471 søndersø · Mobil: 40 11 37 31 · Tlf. 64 81 37 18 · mis@miclabyg.dk · www.miclabyg.dk1. skitse udkast vedr 0-energihuse til Micla Byg
Type 1 med fladt tag på 138 m2 beboelse
Grundplan 1:100
Aaboe Arkitekt Firma   Copyright
Dato d.26.10.11

Nord

Ind

Carport

Bryggers

Køkken Alrum

Fællesrum

Bad/wcVærelse

Værelse

Stue

Værelse

Bad/wc

Skur under solceller

1.skitse udkast vedr 0-energi huse til Micla Byg
Type 1 med fladt tag på 138 m2 beboelse
3D facader
Aaboe Arkitekt Firma    Copyright
Dato d.26.10.11

1. skitse udkast vedr 0-energihuse til Micla Byg
Type 2 med skrå og fladt tag på 138 m2 beboelse
3D Facader
Aaboe Arkitekt Firma   Copyright
Dato d.26.10.11

Skamby Autoværksted
· KØB OG SALG AF BILER

· REPERATION AF ALLE BILMÆRKER

Bredgade 91 · SKamBy · tlf. 64 85 11 46
hca@skambyauto.dk

Vi TilbyDER
· Sprøjtelakering
· Overfladebehandling
· Autolakering/polering

· Sandblæsning
· Maleropgaver
· Til erhverv og privat

René Andersen · Søndergårdsvænget 5 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 43 05 · 40 75 10 12
Professionel rengøring tilbydes

 Du får:
 – En fast rengøringsdame
 – Fast aftale til fast pris
 – Tryghed og sikkerhed

Vp-Fyn rengøring og vinduespolering
Kielshusvej 8 st. · 5250 Odense SV

Indhent uforpligtende tilbud online
www.vp-fyn.dk · Tlf. 31 175 713

Vinduespolering og erhvervsrengøring
Husk dit fradrag!
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De renser, maler 
og algebehandler 
tage på hele Fyn. 

Med meterstore spuleslanger 
rykker de ud til de hustage, som 
trænger til en hjælpende hånd.
»Vi renser og maler bølgeeter-
nit og betontegl,« fortæller Jan 
Ærenlund, som ejer firmaet 
Tagrens i Bogense.«

»Vi renser taget med rent vand 
og højtryk. Efter rens algebe-
handler vi taget, samt efterser 
for defekte plader, som vi ud-
skifter inden vi maler det.« »Vi 
er medlem af Dansk Byggeri 
Tagmalerforening, og giver 
garanti på udført arbejde.«

Alger på nye tage

Nye tage bliver indenfor 2-3 år 
belagt med mos og alger, pga. 
milde vintre, forurening, gyl-
lespredning, global opvarm-

ning, høj ph-værdi i stenene, 
o.l. »Derfor er det vigtigt at 
algebehandle taget hvert eller 
hvert andet år, så mos og alger 
ikke får mulighed for at sætte 
sig – det er bedre at forebygge 
end at helbrede,« siger Jan 
Ærenlund.
»Vores kunder har mulighed 
for at tilmelde sig en service-
ordning, så vi kommer fast, 
hvert eller hvert andet år, og 
algebehandler taget,« fortæl-
ler Jan Ærenlund.

»Har du et nyt tag, så skynd 
dig at ringe, og få et godt til-
bud på en serviceordning, in-
den mos og alger angriber ta-
get,« lyder opfordringen.
Har du et 5-10 år gammelt tag, 
er det stadig muligt at gøre det 
pænt igen.
Priser fra 5,- kr. pr. m2 inklu-
siv moms.

Et renoveret tag  
holder længere

Tagrens, Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

· Klargøring til syn

· Køb/salg af brugte 
 biler

· Pladearbejde

· Autoreparationer

28 89 62 42
Åbent mandag-fredag 
kl. 8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup

KTA Bogense
Køreteknisk Anlæg · Førstehjælp

Bilpleje

Vi tilbyder glatførekursus 

til alle virksomheder til specielpris

Ring og få et tilbud 

der passer til jer

+

KTA Bogense
Køreteknisk Anlæg · Førstehjælp · Bilpleje

Toftevej 8 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 81

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

Førstehjælp 

til dig og din bil
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Byens Høreklinik 
åbner i Vissenbjerg!

Energivenlig 
ventilation

Lokal hørespecialist med fokus 
på kvalitet og personlig rådgiv-
ning.
Den anerkendte audiologiassi-
stent Michelle Møller-Bertram 
åbner privat høreklinik i Vis-
senbjerg, til Byens Høreklinik 
i helt nye & flotte lokaler, som 
du finder på Østergade 11G. Der 
er vin og chokolade til kunder, 
der kigger forbi til en gratis 
høretest. Tidsbestilling er dog 
nødvendig.
Indehaver Michelle Møller-Ber-
tram har en grundig uddan-
nelse fra Slagelse audiologisk 
afdeling samt flere års erfaring 
fra en privat høreapparatfor-
handler. At få høreapparater er 
nemlig en tillidssag, og derfor 
er det også vigtigt at få en pro-
fessionel, personlig rådgivning 
samt at høreapparatbrugeren 
møder den samme person hver 
gang. ”Jeg vil alle dage opfordre 
mine kunder til være kritiske, 
når de skal vælge høreappa-
rater”, siger Michelle. ”Der er 

Rosenberg Ventilation 
kan sikre de fynske 
virksomheder en  
mindre elregning. 

- For tiden arbejder vi meget 
med energivenlig ventilation 
i form af varmegenvinding. I 
stedet for at sende virksom-
hedens varme luft ud i det 
blå, sørger vi for at en stor del 
af den bliver genbrugt. Fak-
tisk helt op til 70-80%, og det 
er naturligvis noget der kan 
mærkes på energiforbruget, og 
dermed elregningen, siger Per 
Rosenberg.
Tager hensyn til kunden
Rosenberg Ventilation har 
mange års erfaring og eksper-
tise indenfor ren luft til indus-
tri og bolig. Det gælder anlæg 
til både industriventilation, 
spånudsugningsanlæg, cen-

fire år mellem, man er beretti-
get et nyt offentligt tilskud, og 
det kan være fire, lange år, hvis 
man har købt sig et forkert hø-
reapparat”.
Vi vil udelukkende føre kvali-
tetshøreapparater (også fra kr. 
0,-) samt høreværn fra verdens 
førende producenter, men man 
kan altid regne med konkurren-
cedygtige priser. Byens Hørekli-
nik er godkendt af Sundheds-
styrelsen, hvorfor det offentlige 
tilskud også kan benyttes her. 
Michelle er endda også behjæl-
pelig med at søge om tilskuddet. 
Åbningstiderne være man-ons 
kl. 9-16, tors kl. 12-18 og fredag 
kl. 9-14.  Det skal også nævnes, 
at Byens Høreklinik er den ene-
ste høreklinik på Fyn, der har 
åbent hver den 1. lørdag i må-
neden.
Byens Høreklinik 
Østergade 11 G, 5492 Vissenbj.
Telefon 50 59 35 95 / 82 130 150 
www.byenshk.dk
kontakt@byenshk.dk

tralstøvsugeanlæg, aspiration-
sanlæg,  og boligventilation.
- Vore kunder kan regne med 
at vi overholder de aftaler vi 
indgår, og hele vejen igennem 
tænker i service. Det betyder 
at vi tager hensyn til kun-
dens produktionscyklus når 
vi installerer og servicerer, for 
ikke at påføre kunden ekstra 
omkostninger, pointerer Per 
Rosenberg.
Det kan godt lade sig gøre at 
få en effektiv ventilation uden 
samtidig at få en stor varmer-
egning!

Rosenberg Ventilation · Tlf. 62 68 11 33 
www.rosenbergventilation.dk

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

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!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

Bygge- og 
Anlægsfirma

Alt i murer- og 
tømrerarbejde udføres

– stort som småt

Ryslinge Murer & 
Tømrerforretning ApS

Kontakt 
Bjarne Skov Nielsen

 Enghavevej 20 · 5856 Ryslinge
 Tlf. 6267 1929
 Tlf. 6267 1932
 Mobil 4039 3789
 info@rm-t.dk



18

Ti
lb

ud
de

ne
 g

æ
ld

er
 t
il 

og
 m

ed
 d

. 
2
3
. 
de

ce
m

be
r 

2
0
1
1
 -
 s

å 
læ

ng
e 

la
ge

r 
ha

ve
s.

Normalpris 9975

6975
TILBUD

2000
SPAR

Normalpris 11975

9975
TILBUD

Pr. fl.

Årets eksklusive julevin
2010 Terra Barossa Shiraz
Thorn-Clarke, Barossa Valley, Australien
Blommer og brombær samt et krydret strejf af mynte og vanilje fra 12 måneders fadlagringen.

2007 Barolo DOCG
Beni di Batasiolo, Piemonte, Italien
Vi har fyldt vores lager op med den fremragende årgang 2007. 
En Barolo-årgang der er tildelt 97 point af Robert Parker.

5000
SPAR

Normalpris 14975

9975
TILBUD

2009 Château Caroline
Cru Bourgeois
Moulis en Médoc, Frankrig
Lagret 12 måneder på egetræsfade. Her er en elegant og ungdommelig vin, der er et perfekt
eksempel på, hvad god Medoc vin har at byde på.

Niepoort
Douro, Portugal
Niepoort er et familiedrevet hus fra 1842. Her har generationer produceret berømte, klassiske
portvine af meget høj kvalitet. Stilen er kraftfulde portvine med tæt frugtkompleksitet.

Vælg mellem: Ruby, Tawny eller White

Normalpris 8975

7975
TILBUD

1000
SPAR

Årets gode julevin
2010 Klein Steenberg
Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc
Steenberg Vineyards, Western Cape, Sydafrika
Solbær og vilde brombær med et strejf af krydderi fra 12-14 måneder på egetræsfade. 

3000
SPAR

White:
Vurderet til 155,00 kr. i Penge & Privatøkonomi 

White: Anbefalet i Spis Bedre 

Odense: Hjallesevej 6 samt Overgade 12

★★★★★★

FINANSBUREAUET
★★★★★★

Kom ind og smag alle dage op til jul

96000
SPAR

Normalpris 25975

9975
TILBUD

Pr. fl.

HALVPRIS
LANGT UNDER

SPAR OVER 60%

v. 6 fl.

pr. fl. v. 6 fl.

Kom ind og smag alle dage op til jul

Kom ind og smag alle dage op til jul

Årslev Tømrerforretning ApS
           – Kvalitetsarbejde til tiden

BleV DiN VARmeReGNiNG oGSÅ 
foR SToR i 2011?
Så skulle du måske få et godt tilbud på efter-
isolering eller nye døre/vinduer

www.aarslevtomrerforretning.dk                      
Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk                  
v/ Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30          
5792 Årslev          
Tlf. 23 65 63 53   
              
– vi udfører også alt i låse og glas

Åbningstider: man-fre kl. 6.30-17.30 og lørdag kl. 6.30 til 12.00

Ærøs billigste dæk 
– timepris 350 + moms

reparationer af biler, service, rustarbejde, 
limning af ruder og dækmontering

Vi retter små buler i skærme 
og døre uden at bilen skal males

danieljohnsen42@gmail.com

KøB, Salg Og Bytte af Brugte Biler
Salg af dÆK, fÆlge Og udStødNiNg

KlargøriNg til SyN
riNg fOr ufOrpligteNde tilBud 

pÅ tlf. 23 34 51 45

v/magnus Kristensen · østergade 15 · 5471 Søndersø
www.nordfynsbiler.dk · mail@nordfynsbiler.dk
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Du gravsætter og sætter stenen
koncept, at kunden selv skal 
kunne sætte sit eget minde og 
have muligheden for at have 
direkte indflydelse på udform-
ningen af både højtideligheden 
og mindestenen.

overlevelse

er også en nødvendighed i den-
ne branche. Virksomheden må 
udvikle sig og bruge af de kom-
petencer, som ligger naturligt 
for. ”Det er præcist det vi gør, 
og det er vore kunder rigtig 
glade for”, fortæller Sally Kel-
bøl – og skynder sig ind i ud-
stillingen – for der er kunder 
blandt stenene.

Derfor har stenhug-
geri Begravelse i otte-
rup valgt at integrere 
bedemandsarbejdet i 
det 100 år gamle sten-
huggeri

”Vi har allerede efter få måne-
der oplevet at det har givet god 
mening for mange, at de 100 
års erfaring kan bruges lige 
så godt som bedemand, når 
alt omkring en begravelse skal 
tilrettelægges,” fortæller Sally 
Kelbøl. 

Nu hænger fagligheden med 
produkterne og mindehand-
lingen rigtigt sammen igen, 
som den historisk altid har 
gjort.

udendørs sten indendøre

Samtidig har udviklingen af 
virksomheden givet kunderne 
muligheden for i nye lokaler 
på Egegårdsvej 1, Hjallese i  
Odense, at gå inden døre for 
både at få talt begravelse eller 
bisættelse men også at vælge  
mindestenen. 
På denne måde hænger hele 
situationen sammen – og fami-
lien kan trygt forlade sig på, 

at de får gode råd og støtte til 
SELV at sætte mindet i form 
af sten og den rigtige højtide-
lighed.
Produktudvikling af stenene 
til mange formål har sat man-
ge aktiviteter i gang i virksom-
heden.
De kraftige tiltag med bede-
mandsforretningen har ført til 
en god synergi i stenhuggeriet.
Mange nye produkter er al-
lerede skabt ud af kundekon-
takterne i bedemandsforret-
ningen.

Kundekonceptet

Det er virksomhedens grund-

Sælges: Flyttefirma samt hus- og haveservice søger nye hjem
Otterup Ny Flytteforretning og Byens Hus- & og Haveservice, Otterup, sælges nu af indehaveren Ole Grønlund 
efter 27 gode år. – Begge firmaer er veldrevne med god aktivitet, lyder det fra knap 70-årige Ole Grønlund, der 
således sælger på grund af alder.

med salget følger:
En hal på 1250 etagekvm., grundplan 1000 kvm., opført i 1999. Her af 750 kvm. isoleret hal, incl. toilet og kon-
tor, 7200 kvm. grund. Evt. assistance fra dygtige flyttefolk og Ole Grønlund 

Salgspris oplyses ved henvendelse til Ole Grønlund på mobil 40 82 22 00. 

Otterup Ny Flytteforretning
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 22 00 / 40 82 22 00 · ole.groenlund@privat.dk

udendørs udstilling otterup Døgnåben tlf. 64 82 10 71 · Indendørs udstilling odense Døgnåben tlf. 66 14 89 81
www.stenhuggeri-begravelse.dk · mail@stenhuggeri-begravelse.dk
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Autoteknik Særslev ApS
www.mekonomen.dk

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

Din lokale VVS·EL installatør

 Gaskedler EL installation

 Solvarme Solceller    

 Jordvarme Alarm    

 Tag & facade Hvidevarer   

 Ventilation EDB/netværk

 Badeværelse Belysning  

Totalløsninger: Industri, erhverv og privat

John Riber
Mobil 4080 1446

Jesper Mikkelsen
Mobil 4080 1442

 
livemusik med Beck & Olsen

Velkomstdrink
Foie Gras Terrin · Moules Verdes · Champagnesorbet

Kalvemørbrad med bagte vinterurter · Ost og jordbærrom 
med nytårsknald · Lakrids Créme Brûlée

Champagne og kransekage kl. 24
Natmad med ost og pølsebord

kr. 795,- pr. person

Se mere på 
www.otteruphotel.dk

Tlf. 64 82 11 82

Nytårsbal på Otterup Hotel
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otterup Bowlingcenter 
døren. På få år har Otterup 
Bowlingcenters lækre jule- og 
nytårsmenuer, der også leve-
res ud af huset, opnået stor 
popularitet. Lørdag den 26. 
november slår vi dørene op 
for årets tilløbsstykke; nem-
lig den store julefrokost hvor 
Henning Stærk med band 
står for musikken.” 

udover at dyrke den 

populære fritidssport 

kan man i centrets 

hyggelige restaurant 

indtage en række 

lækre tema- og års-

tidsaktuelle buffet 

menuer. Der serveres 

også a la carte retter, 

firma & gourmet me-

nuer og leveres mad 

ud af huset   

”Vi appellerer til en bred 
kundekreds, der udover at 
bowle på centrets otte baner, 
spiser her i restauranten og 
benytter sig af vores fleksi-
belt indrettede fest og møde-
lokaler”, fortæller indehaver 
Ulrik Bieler. ”Vi afvikler en 
bred vifte af arrangementer, 
og typemæssigt spænder vo-
res gæster fra private til for-

enings- og virksomhedskun-
der. Udover bowling danner 
centret blandt andet ramme 
om vin og ølsmagninger, fa-
miliefester samt dagmøder og 
ditto kurser i erhvervssam-
menhæng. Vi samarbejder 
med Otterup Hotel, hvor vo-
res gæster har mulighed for 
at overnatte. Her og nu står 
vinterhalvårets højtider for 

stadionvej 50 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 23 43 · 26 12 04 01 · ulrik@otterupbowlingcenter.dk · www.otterupbowlingcenter.dk

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

NoRup ENTREpRENøR
oG VoGNMAND ApS

Aut. kloakmester

· Alt i jord og beton
· Alt i kloakarbejde
· Kloakspuling/TV

· Vognmandskørsel
· Nedsivningsanlæg

64 82 33 57
Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens
Tlf. 64 71 18 72
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Box-udlejning i Bogense

i kommissionssalg samt 
BRUGT OG NYT UDSTYR!

Michael Thrane har 
netop åbnet Bogense 
Box udlejning i en 
2000 kvadratmeter 
stor tør og isoleret 
hal på sjællandsvej 6 i 
Bogense.

Her tilbyder Bogense Box Ud-
lejning nu bokse fra 3 til 100 
kvadratmeter eller mere til 
opmagasinering af al slags 
indbo. Lige fra møbler og an-
dre ting, der ikke er plads til 
derhjemme, til eksempelvis 
havemøbler, biler, kajakker, 
både og campingvogne.
Michael Thrane lægger ud 

med et prisniveau, der ifølge 
ham selv ligger pænt under til-
svarende tilbud andre steder.
Adressen på Sjællandsvej 
rummer også flere kontorlo-
kaler velegnede til nystartede 
eller mindre firmaer.
Kontorerne har alle egen ind-
gang, er størrelsesmæssigt fra 
4 kvadratmeter og opefter med 
adgang til køkken, spisefacili-
teter og toiletter.

sidste skud på stammen

Box udlejning netop fastlagt 
rammerne til en ny lejer af hal 
1 (den ene haldel af den store 
hal) og hal 3 (den lange Høje) 
samt en del af udearealet ud 
mod Sjællandsvej og udearea-
let ud mod Anesmindevej.

Det er et NYT NORDFYNSK 
firma der vil sælge BÅDE 

Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

leverandør 
af 
sikkerhed

elinstallationer og elektronisk udstyr i dit hjem eller din 
virksomhed kan beskyttes effektivt mod skader som 
følge af uvejr. 
spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk
desiTek a/s · sunekær 8 · 5471 søndersø · Tlf. 6389 
3210

Bogenseboxudlejning.dk · Tlf. 26 23 37 77 · sjællandsvej 6 · 5400 bogense

Til private: Lej dit eget rum fra 99,- pr. md. Rumstørrelser fra ca 2,2m2, 3m2, 6m2 og større
Erhvervslejemål – større rum fra 30,- kr./m2

Kontorlejemål i forskellige størrelser med egen indgang. Adgang til bade/toilet og køkkenfaciliteter – spørg for pris
Ring på 26 23 37 77 mellem kl. 8-10 eller kl. 17-19 alle hverdage for yderligere pris info

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

Montana
Fleksible kontorløsninger: Reoler, borde og stole
Fx. Verner Panton TIVOLI stole, fås i flere farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...
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Bilsalg og  
Automester

Fyns Bilsalg og Auto-
Mester Bogense 
køber og sælger biler 
samt leverer første-
klasses service og 
reparation

Medlemskab af AutoMester kæ-
den, landets største værksteds-
kæde, og Dansk Bil Forhandler 
Union garanterer kunderne en 
god og kompetent service og 
behandling hos Fyns Bilsalg og 
AutoMester Bogense. 
Her sælges nyere brugte 
vare- og personbiler samt 4x4-
modeller, og der udføres alle 
former for service og repara-
tion på stort set alle mærker 
– inklusive gyldigt stempel i 

servicebogen. AutoMester Bo-
gense tilbyder også lånebil i 
forbindelse med reparation. 
Samtidigt står firmaet klar 
med gode muligheder for lea-
sing og finansiering.
Fyns Bilsalg og AutoMester 
Bogense blev i 2004 overtaget 
af Morten Olsen. Firmaet og i 
alt 21 ansatte, inklusive tank-
personale, flyttede i 2010 ind i 
større rammer på Odensevej 
136 ved siden af Statoil Bogen-
se, som firmaet også ejer.

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE: Odensevej 136 · 5400 Bogense 

Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2218 6474 · www.fyns-bilsalg.dk
FY
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• Forsikringsskader

• Pladearbejde

•  Rudeskift - stenslags 

reperationer

•  Autotransport med eget 

fejeblad

• Mulighed for lånebil

•  Komplet sporing med 

4 hjuls udmåling

• Gratis synstjek

•  Til større virksomheder 

tilbyder vi 
medarbejderordninger 

- ring og hør nærmere

•  Trailerreperation 

(lys, bremserstik,dæk, 

klar til syn)

•  Salg af gode brugte og 

nye biler

Som 
autoriseret 
AutoMester 
værksted 
tilbyder vi 
professionel 
udførsel af 
alle former 
for service 
og reperatio-
ner på både 
nye og
brugte biler.

For at 
kunne yde 
vore kunder 
den bedte 
service 
er vort 
værksted 
udstyret 
med det 
mest 
moderne 
testudstyr, 
ligesom vore 
medarbej-
dere løbende 
bliver skolet 
i den nyeste 
teknik.

Service og reperation af alle bilmærker

- også indenfor garantiperioden

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474

www.fyns-bilsalg.dk
FY

N
S-B

IL
SA

LG
.D

K

Lånebiler 
tilbydes

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 64811201

Mød Automestermanden som deler gaver/godter 
ud til alle børn, samt prøv hoppeborgen i gården

Kom til kæmpe

ÅBENT HUS
Lørdag d. 24. september
kl. 10.00-15.00
med aktiviteter for hele familien

KUPON FYNS BILSALG 
Navn  __________________________________

Adr. ___________________________________

By ____________________Tlf______________

Email __________________________________

Vinterdæk
Ved bestilling 

Lørdag d. 24. sept.

÷25%

Parrot 
telefonanlægincl. momtering

2.495,-

Automester
vintertjek/

sundhedstjek- ved bestilling lørdag d. 24. sept. fratrækkes fakturabeløbet

÷10%

Lad os få en snak om 

Servicesikring
af din bil

1.590,-

Kenneth og Tobias
tænder op i 

grillen kl. 11.00
og byder på lidt 
godt til ganen.

Kom og få gennemgået bilens 

undervogn. Ved bestilling af 

Pava undervogns-
behandling

lørdag d. 24. sept.

÷10%

BILVASK
Søndag d. 25. september

incl. voks

40.-

Vi glæder os til at se 

jer til åbent hus!

KOM OG SE EN 

Rally bil
Prøv en rigtig køredragt
samt se filmen med et rally løb

Gave til de første 500
Medbring denne kupon

og få en ” gave/vaskepose) som indeholder: 
vaskeskind - vinylmakeup, samt en vaskbillet.

Registreret Revisionsvirksomhed
Ansvarlig indehaver Mogens Stougaard

Thygesensvej 2 · 5450 Otterup

Tlf. 64 87 14 89
www.ms-revision.dk · info@ms-revision.dk

lation ønsker at benytte sig af.” 

showroom i odense

”I vores showroom i Odense 
kan man som noget nyt opleve 
alle Securas anlæg i funktion 
og se nærmere på aktiv infrarød 
sikring, tågesikring og video 
overvågning. På sidstnævnte 
område kan vi tilbyde de nye-
ste systemer, som kan styres 
via smartphones. Besøg vores 
hjemmeside, Secura.dk eller 
kontakt os og hør mere om de 
mange muligheder i vores vidt-
spændende katalog af moderne 
sikkerhedsløsninger”, slutter 
Kent Løvschall Jørgensen. 

Adskillige danske virk-
somheder og forretnin-
ger i alle brancher kan 
spare rigtigt mange 
penge ved at gå deres 
eksisterende aftaler 
og drifts omkostninger 
på alarm- og sikker-
hedsområdet grundigt 
efter i sømmene

”I disse tider, hvor man som 
erhvervsdrivende kæmper for 
at holde omkostningerne nede, 
kan det være en rigtig god ide at 
tjekke op på sit firmas driftsom-
kostninger på sikkerhedsområ-
det”, beretter Kent Løvschall 

Jørgensen, der ejer og driver 
Secura sammen med kompag-
nonen Christian Skov Nielsen. 
”Hvem har ansvaret for firma-
ets sikkerhed, og hvordan ser 
driftsomkostningerne ud?”  

Ejerskab giver store  
driftsbesparelser

”Et alarmanlæg er ikke noget, 
man i sin travle hverdag tæn-
ker meget på. Det skal bare 
virke. En del af vore kunders le-
jede alarmanlæg var så gamle, 
at de ansatte der på installati-
onstidspunktet var ansvarlige 
for firmaets sikkerhed, for flere 
år siden var gået på pension. På 
sikkerhedsfronten går udvik-
lingen imidlertid lige så stærkt 
som på teleområdet. Jo ældre 

en sikkerhedsinstallation er, jo 
mere ny teknologi og øget sik-
kerhed får man ved at købe nyt, 
og jo flere penge er der at spare. 
Secura opererer ikke med dyre, 
uigennemskuelige lejekontrak-
ter. Hos os køber kunden sit 
eget alarmanlæg, og dette ejer-
skab kan betyde driftsbesparel-
ser på op til 40.000 kr. om året. 
Købsudgiften, der typisk vil 
være tjent ind på 1-2 år, svarer 
ofte til den pris, folk betalte til 
deres tidligere leverandør for 
driften af et lejet anlæg. Det, 
at vores kunder ejer deres egne 
alarmanlæg, har yderligere 
den fordel, at de frit kan vælge, 
hvilken leverandør af service, 
opdatering, justering og repa-
ration, de efter køb og instal-

secura Aps

Teglværksvej 21
5220 odense sØ 

Telefon 70 100 919

secura@secura.dk
www.secura.dk

Køb nyt alarmanlæg  
og spar mange penge

Bystævnet 10 · 5474 Veflinge ·  Tlf. 64 80 12 77
06229@coop.dk · www.coop.dk
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 Erik Maler maler stadig efter gamle traditioner 
  og godt håndværk

dekoration af kantine                                                    Konferencerum                                    farvesætning og og renovering af kontor          renovering og dekoration af reception

Da Erik Maler som 25-årig i 1974 nedsatte sig som selvstændig malermester i 
Søndersø, havde han allerede arbejdet i malerfaget i 10 år. Det er således en er-
faren malermester man henvender sig til, når man beder Erik Maler om at udføre 
et stykke arbejde. Han er ikke blot erfaren, hvad angår håndværket, men også 
som rådgiver når farver og  materialer skal sættes sammen til en helhed. Ønsker 
man ydermerer forslag til indretning påtager Erik Maler sig også gerne denne 
funktion og leverer en helhedsløsning.

Både ude og inde
I årernes løb har malerfirmaet påtaget sig mange varierede og spændende op-
gaver og har derfor en bred erfaring hvad enten der er tale om indvendig re-
novering og dekoration af boliger, mødelokaler, konferencerum, kantiner og 
erhvervslokaler Udvendig arbejder omfatter bl.a. hele facader samt døre og vin-
duer. Som regel påtager Erik Maler sig delentrepriser, men han har også været 
hovedentreprenør på flere arbejder.

Miljøvenlige materialer
Alt arbejde ude og inde udføres med miljøvenlige, vandbaserede materialer. 
Opløsningsmidler er helt ude af min malerforretning. Vi påtager os gerne restau-
reringsarbejde med gammeldags maleteknikker, men udfører disse med mo-
derne produkter, fortæller Erik Maler. I den store faste kundekreds er mester og 
hans ansatte i malerfirmaet kendt for at levere godt arbejde, hvor kvaliteten og 
pris hænger sammen.

Garantiordning
Erik maler er medlem af Fyns Malermestre og af Dansk Malermestres Garanti-
ordning, der dækker alt malerarbejde, som ikke er omfattet af andre former for 
garanti.

SPURVeVeJ 16 · 5471 SØNDeRSØ
Tlf. 64 89 16 26 · Bil 40 57 02 56

J.A. Entreprise
Gennem de senere år 
har otterup-virksom-
heden øget sit fokus 
på løsning af flise og 
haverelaterede opga-
ver for private, som er 
et aktivitetsområde i 
vækst. En helt ny ak-
tivitet er snerydning 
for virksomheder og 
boligområder. 

”Vinteren nærmer sig og der-
med måske også behovet for 
snerydning”, fortæller indeha-
ver Malene Eriksen, der driver 
virksomheden sammen med sin 
mand Søren, der er teknisk chef 
og autoriseret kloakmester. ”I 
kraft af vores store maskinpark 
kan vi løfte opgaver af enhver 
størrelse, og på snerydningsom-
rådet er store arealer som par-

keringspladser og boligområder 
vores speciale. Firmaets ar-
bejdsområde kommer hele vejen 
rundt fra jord, anlæg og kloak 
til beton samt alle former for be-
lægning. Et område i vækst er 
flise og haverelaterede opgaver 
for private. Parallelt hermed ar-
bejder vi med kloak, minirens-/
nedsivningsanlæg, støbning af 
grunde, samt jord- og beton-op-
gaver i forbindelse med nybyg, 
tilbyg og renovering.”

Rådgivning fra start til slut

”Kundekredsen tæller private 
kunder, virksomheder og in-
stitutioner. For samtlige kun-
desegmenters vedkommende 
byder kloakområdet på øget 
aktivitet. J.A. Entreprise løser 

også mange opgaver indenfor 
ledningsarbejde - både med el 
og gas. Blandt kunderne på det-
te specialområde er Energi Fyn 
og Naturgas Fyn. Over hele 
linjen yder J.A. Entreprise råd-
givning fra start til slut. Netop 
nu er vi i gang med et projekt 
for gartnerivirksomheden 
PKM med fokus på afvanding 
af overfladevand. Her arbejder 
vi blandt andet med nedgrav-
ning af en stor Ø250 mm klo-
akledning. Blandt vores øvrige 
igangværende opgaver er en ba-
deværelsesrenovering, samt en 
70 kvadratmeters tilbygning på 
et sommerhus, hvor vi opererer 
som underentreprenør. Besøg 
vores hjemmeside og kontakt os 
for et uforbindende tilbud.”

søndergårdsvænget 10 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 15 72 · Mobil 22 68 06 25 · jaentreprise@mail.dk · www.ja-entreprise.dk

J.
 A

. E
ntreprise ApS

Søndergårdsvænget 10 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 15 72
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ultrafilter skandinavien Aps 
ge, fortæller indehaver Per 
Johnsen. ”Vores vidtspæn-
dende kundekreds omfatter 
blandt andet medicinal- og 
fødevareindustrierne samt 
andre industrier. Produkt-
sortimentets anvendelsesom-
råder spænder fra pakning 
af fødevarer og følsomme 
medicinske produkter som 
kunstige hofter og skuldre til 
tilvejebringelse af klinisk ren 
åndedrætsluft. 

Kunder og andre interessere-
de har mulighed for at møde 
os og høre mere om vores sto-
re, spændende arbejdsfelt på 
maskinmestrenes fagmesse 
A’ Jour, der løber at stabelen 
i Odense Congress Center 
torsdag den 24. og fredag den 
25. november. Alle er velkom-
ne i stand 3110 – begge dage 
fra kl. 8-16.”

Virksomheden, der 
startedes i juni 
2010, sælger og 
servicerer filter- og 
filtreringsproduk-
ter til trykluft, gas-
ser, vand og væsker, 
nitrogen- og oxy-
gen generatorer 
samt måleudstyr i 
hele skandinavien 
og de baltiske lande

”Vores højt specialiserede 
produkter renser luft, gas-
ser, vand og andre væsker 
i overensstemmelse med de 
specifikke krav, der stilles i 
en lang række meget forskel-
lige branchesammenhæn-

ultrafilter skandinavien Aps · Tokkerodparken 36 · 5462 Morud · Tlf. 82 30 30 20 · info@ultra-filter.dk · www.ultra-filter.dk

 Morud VVs & El Aps · Åbakkevej 5 · 5462 Morud · Tlf. 65 96 48 00 · www.morud-vvs-el.dk · john@morud-vvs-el.dk

Morud VVs & El Aps 
giver firmaets og boli-
gens vand-, varme- og 
elinstallation et fore-
byggende servicetjek. 
Det sikrer varmen i 
den kolde tid

Servicetjekket anbefales med 
jævne mellemrum – men glem-

mes ofte af virksomheder og 
husejere.
– Et gammelt gasfyr, der kø-
rer dårligt er dyrt for varme-
regningen. Samtidigt med at 
ansatte eller beboere ikke får 
glæde af den varme, de skulle. 
Derfor er det en rigtigt god idé 
med et servicetjek, der måske 
åbner op for et tiltrængt ser-
viceeftersyn – eller måske in-
vestering i et nyt varmeanlæg, 
der typisk tjener sig hjem i lø-

bet af få år, fortæller auto. vvs-
installatør John Riber, Morud 
VVS & El.
De seneste år er netop mon-
tering og installation af grøn 
energi, f.eks. sol- og jordvar-
me, varmepumper og solceller, 
blev en større og større del af 
forretningen. Ganske enkelt 
fordi kunderne får topmoder-
ne varme og energi til attrak-
tiv pris i forhold til traditionel 
opvarmning. 
    

Din lokale VVS·EL installatør
Totalløsninger: Industri, erhverv og privat

Aut. Vvs-installatør
John Riber

Mobil 4080 1446

Aut. El-installatør
Jesper Mikkelsen
Mobil 4080 1442

Weishaupt’s kondenserende gaskedel 
er udviklet til ikke at være indviklet

Tænk at en så avance-
ret gaskedel kan være
så nem at betjene.

Man kunne forvente - eller rette-
re frygte - at en af markedets
mest avancerede gaskedler
også skulle være frygtelig avan-
ceret at betjene. At kedlens
mange højteknologiske facilite-
ter ville kræve en vis teknisk
flair. Men det er (igen) lykkedes
Weishaupt at udvikle en kedel,
som kombinerer den mest
moderne teknologi, med en ual-
mindelig simpel og logisk betje-
ning. 

Vi brænder for at holde dig varm 

Lun service i en kold tid
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Riwal Danmark A/s · P.L. Brandt Allé 1 · 5220 odense sØ · Tlf. 70 10 00 97 · www.riwal.dk · lift@riwal.dk

Selvfølgelig kan vi male
                  – men vi kan mere
 Positive og hjælpsomme og idérige 
 i forhold til dit projekt

 Prisen holder hver gang
 
 Samarbejder fantastisk godt med 
 alle andre håndværkere

 Arbejdet er færdigt til tiden
 
 Erfaring på mere end 30 år 
 Bruger kun kvalitetsmaling
                                                                             
 Har altid mindst en lærling ansat
 

Danske Malermestre    
– din garanti for at vi taler sandt

SKAMBY · tinabja@mail.dk

TLF. 23 20 06 28
Tlf. 64 81 15 79 · 40 92 33 39
Jyllandsvej 2 · 5400 Bogense · meyers@pc.dk
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Go’ energi, form og funktion

vedprojekter. Samtidigt sam -
     ar bejder vi med dygtige eks-
terne leverandører. Det sik rer 
kunderne et optimalt og ra-
tionelt byggeforløb, forklarer 
Ivan Nielsen.
Ivan Nielsens Tegnestue hjæl-
per bl.a. også med opdatering 
af BBR-registrering og lovlig-
gørelse af udført byggeri. 
Læs om Statens tilskud til fa-
vorabel energirenovering på
www.haandvaerkerfradrag.dk

Ivan Nielsens Tegne-
stue sikrer virksom-
heder og boligejere et 
effektivt og minimalt 
energiforbrug og leve-
rer bl.a. rådgivning og 
bistand til velfunge-
rende byggeri

Har din bolig eller virksomhed 
for store driftsomkostninger 
til el- og varme?
Kraftigt stigende energipriser 
følges i disse år af øgede BR-
krav til isolering og nedsat 

varmetab. Ivan Nielsens Teg-
nestue står derfor klar til en 
uforpligtende dialog om mulig-
hederne for at nedsætte ener-
giforbruget på eksisterende 
erhvervs- og privatbyggeri.
Tegnestuen leverer også kom-
petent og uafhængigt inde-
klima- og energirådgivning 
samt ekspertbistand gennem 
alle byggefaser ved til-, om- og 
nybygning.
Går du med tanker om at byg-
ge, eller har din virksomhed 
brug for en ansigtsløftning el-
ler mere plads?
– Vi udfører tilsyn, holder styr 
på byggeprojekter og leverer 

rådgivning fra start til slut. 
Det inkluderer evt. også udar-
bejdelse af skitse-, for- og ho-

Ivan Nielsens Tegnestue · Tlf. 70 22 20 78/21 14 79 11 · www.ivan-nielsen.dk · info@ivan-nielsen.dk
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Liftudlejer:  
Lys udsigt over Fyn

svært marked med alt for lave 
byggepriser.
- Til gengæld har andre sek-
torer fuld damp på, lige som 
offentlige projekter som in-
frastruktur og lignende giver 
stor travlhed hos os, særligt 
koncentreret om København 
og Aarhus, slutter adm. direk-
tør Søren Rosenkrads.
I Riwal Danmarks hoved-
kvarter styres alle nordiske 
aktiviteter, der bl.a. omfatter 
yderligere 600 lifte i Norge og 
Sverige. Riwal forventer et po-
sitivt driftsresultat for 2012.

passede Riwal Danmark deri-
mod sin liftflåde til markedets 
nye behov.
Firmaet indkøbte mange spe-
ciallifte til erstatning for de 
teleskoplæssere, det ikke læn-
gere kunne udleje til byggeri 
indenfor landbruget. Samtidig 
sendte virksomheden mange 
medarbejdere på kurser og i 
det hele taget forsøgt at holde 
organisationen trimmet, klar 
til den dag hvor krisen var 
overstået.

Fremgang igen

Siden september 2010 har Ri-
wal Danmarks liftudlejning 
igen haft fremgang i aktivite-
terne. Firmaet har dog mange 
kunder, der fortsat er i store 
vanskeligheder på grund af et 

Riwal Danmark A/s, del af Verdens største 
private liftudlejningsfirma, udlejer dagligt cirka 
1700 lifte via 75 ansatte og hovedkvarter i  
Tietgenbyen, odense.

- Fremtiden ser lys ud - også 
for Odense, selv om der ikke 
er helt så meget aktivitet 
endnu som andre steder. Men 
vi glæder os over planlagte og 
igangsatte projekter, herunder 
udvikling af den gamle slagte-
rigrund ved Odense Banegård 
Center, byggeri af nye bebo-
elsesejendomme ved havnen 
og kommende byggerier som 
koncertsalen og udviklingen 
omkring Thomas B. Thriges 
Gade - for ikke at glemme det 
nye sygehus. Aktiviteter hvor 
Riwal Danmark helt sikkert 
er klar som leverandør til for-
skellige liftopgaver, fortæller 
Søren Rosenkrands, adm. di-
rektør for Riwal Danmark. 

styrket position

1. april i år overtog Riwal Dan-
mark således BMS’ liftafdeling 

og fik dermed ekstra kapacitet 
af lifte og dygtige medarbejde-
re. Riwal Danmark er dermed 
klar til at løfte liftopgaverne 
fra sit landsdækkende net af 
depoter, godt støttet af logistik 
og service på højeste niveau.
- Ligesom næsten alle an-
dre virksomheder i Danmark 
blev Riwal også påvirket af 
finanskrisen. Efter en kraftig 
vækst i udlejningen i 2007 og 
2008 fik vi en voldsom nedtur. 
Vi oplevede årsskiftet fra 2008 
til 2009 som den mest drama-
tiske ændring, vi nogensinde 
har set, fortsætter Søren Ro-
senkrands.
Riwal Danmark forsøgte på 
alle måder at afbøde finanskri-
sens virkninger, så virksom-
heden fortsat kunne præstere 
den gode service og kvalitet, 
som den er kendt for. Desvær-
re måtte Riwal Danmark også 
igennem flere reduktioner af 
medarbejderstaben, mens ma-
skinparken blev tilpasset hen 
mod lifte, der tiltrækker nye 
kundetyper.

Nye kundegrupper

- Før krisen betjente Riwal 
næsten udelukkende kunder 
i byggeriet. Nu er vi også ble-
vet dygtigere til at tiltrække 
og betjene kunder indenfor 
mange andre sektorer, eksem-
pelvis vedligehold, rengøring 
og lignende, tilføjer Søren Ro-
senkrands.
Et stort udbud af maskiner og 
lifte fik ved finanskrisens be-
gyndelse uheldige konsekven-
ser for prissætningen. Mens 
mange andre udlejningsvirk-
somheder sendte grej ud af 
landet, moderniserede og til-
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Byggeri til trivsel og vækst
et tæt parløb med to-tre gode 
håndværkerteam på hvert fag, 
eksempelvis murer, tømrer og 
vvs. Alternativt tilbyder NJ-
Gruppen en grund vi har købt 
eller option på til REMA 1000 
og projektudviklingen sker i 
fællesskab med REMA’s pro-
jektudviklere.

Nyt højlager

Aktuelt er NJ-Gruppen således 
i gang med REMA 1000 projek-
ter flere steder i landet.
Et andet aktuelt erhvervsbyg-
geri er et 12 meter højt og 10.000 
kvm. stort højlager for DLF 
Trifolium i Højme ved Odense, 
Verdens største producent af 
græsfrø.
Selv om finanskrisen har fast-
frosset byggeri og salg af andels-
boliger, har NJ-Gruppen også 
gang i andre byggerier. Foruden 
detail- og dagligvarehandel er 
det eksempelvis byggeri af leje- 
og almennyttige boliger til priva-
te investorer og boligforeninger.

NJ-Gruppen A/s spiller 
dynamisk sammen med 
professionelle bygher-
rer som kreativ og 
kvalitetsbevidst pro-
jektudvikler og ekspert 
i byggestyring 

Finanskrisen har således ikke 
ændret én millimeter på NJ-
Gruppens grundlæggende 
pro  fil. Det handler fortsat om 
udvikling af kvalitetsbetonet 
byggeri, der skaber rammer for 
forretningsmæssig vækst og 

velfungerende trivsel hos firma-
ets kunder. 
Uanset de eksempelvis er detail-
handelskæder som REMA 1000 
eller udlejere af almennyttige 
boliger.
NJ-Gruppens indehavere, in-
geniørerne Jens H. Nissen og 
Karsten B. Jørgensen, leder 
dagligt holdet af medarbejdere, 
primært ingeniører, der hver 
især leverer spidskompetencer 
i forhold til NJ-Gruppens pri-
mære ydelser som er: Total- og 
hovedentrepriser, projektudvik-
ling samt projekt- og byggesty-
ring af alle former for byggeri, 
rådgivning af bygherrer, tekni-

ske beregninger, gennemgang 
af bygninger og udarbejdelse af 
bygningsrapporter.
Alle opgaver som NJ-Gruppen 
udfører seriøst, professionelt 
og effektivt til aftalt tid, pris, og 
kvalitet.
Ingeniør og medindehaver Jens 
H. Nissen: – Netop REMA 1000 
er én af vores gode samarbejds-
partnere. Vi er typisk med til at 
opføre fire-fem af kædens bu-
tikker hvert år samt tilbygning 
til flere eksisterende butikker. 
Typisk foregår det sådan, at vi 
inviteres til at give pris på at 
bygge sammen med vores un-
derentreprenører. Hertil har vi 

Skal de have rengjort 

vinduer i Deres virksom-

hed i en professionel 

kvalitet, leveret til tiden 

og til en konkurrencedyg-

tig pris, så er Erhvervspo-

lereren Deres samarbejds-

partner. Vores dyg tige og 

engagerede personale kla-

rer alle opgaver i en profes-

sionel kvalitet, med miljørig-

tige rengøringsmidler!

Farvel til beskidte ruder…

Brændekilde Bygade 36 · 5250 Odense SV · info@epkh.dk · www.epkh.dk

ERHVERVSPOLEREREN APS
TLf. 64 75 23 06

NJ-Gruppen A/s · svenstrupvej 92 · 5260 odense s · Tlf. 63 12 50 10 · www.nj-gruppen.dk
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scanlaser i nyt domicil

lasers mobile team af kørende 
medarbejdere, der servicerer 
kunder i hele landet. En ny-
skabelse på Hvidkærvej bli-
ver et nyt servicecenter, der 
blandt andet vil indeholde et 
stort showroom, hvor vi løben-
de kan præsentere vores ny-
este produkter for kunderne.”

stærke brugervenlige 
laser-nyheder

ML 23 er en et falds rotorla-
ser, mens ML 24 er en to falds 
rotorlaser med fjernbetjening 
og LCD-display. For begge 
modellers vedkommende er 
tilgængeligheden og bruger-
venligheden forbedret væ-
sentligt i forhold til tidligere 
modeller. 

”Scanlaser er markedsfø-
rende i Danmark i salg af de 
nyeste og mest moderne GPS 
og maskinstyringsløsninger”, 
fortæller konsulent Leif Lar-
sen. ”Vores omfattende ser-
viceprogram spænder lige fra 
den indledende rådgivnings-
fase over salg og installation 
til uddannelse og support i 
forhold til et bredt sortiment 
af maskinstyrings og positi-
onsapplikationer.”

Positiv udvikling og  
øget aktivitet

”Baggrunden for Scanlasers 
flytning til et nyt og større do-
micil er dels en positiv udvik-
ling på virksomhedens ordre-
side og dels en øget aktivitet 
omkring nyudvikling – blandt 
andet af GPS-produkter. Vi er 
gradvist vokset fra vores hid-
tidige lokaler på Bondovej, og 
grundet travlheden søger vi 
nu også en ny medarbejder – 
landmålingstekniker til GPS 
med tiltrædelse snarest mu-
ligt.” 

Nyt servicecenter med 
showroom 

”Scanlasers nye domicil på 
Hvidkærvej rummer omkring 
1000 kvadratmeter kontor og 
lagerlokaler og betyder en væ-
sentlig forbedring af pladsfor-
holdene i firmaet”, fortsætter 
Leif Larsen. ”Huset vil, når 
de sidste detaljer kommer på 
plads, danne ramme om fem-
ten medarbejdere fordelt på 
salgs og serviceafdeling, admi-
nistration, lager og værksted. 
Af disse udgør tre salgskonsu-
lenter og syv teknikere Scan-

scanlaser 
Bondovej 16

5250 odense sV
Tlf. 70 27 04 03

www.scanlaser.eu

Gummigeden, der her ses under etableringen af det ny baneanlæg på 
Fyns Væddeløbsbane, er den første og eneste af sin art i Danmark, der er 
udstyret med GPS

Medio december flytter GPs og 
maskinstyringsvirksomhedens salgs og 
serviceafdeling, lager og værksted til 
et nyt domicil på Hvidkærvej, mens 
udviklingsafdelingen overtager de 
hidtidige lokaler på Bondovej  

TEMA TEMA
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Alsidig entreprenør og 
vognmand

Virksomheden leverer mate-
rialer fra grusgrav og kører 
desuden med asfalt, beton- og 
PVC-varer, korn, kartofler 
og roer.  Specialopgaver samt 
saltspredning og snerydning 
for private, virksomheder og 
offentlige kunder udføres også. 

søndersø Entreprenør 
og Vognmandsforret-
ning udfører opgaver 
som  kloakering, jord-, 
vej- og belægnings-
arbejde, kabel- og 
vandledningsarbejde 
samt underføring med 
stålrør og jordraketter.

Søndersø Entreprenør og 
Vognmandsforretning er et 
godt 70 år gammelt familiefir-
ma, der drives af 3. generation 
ved indehaver og direktør Pe-
ter Michael Hansen. Firmaets 
cirka 50 ansatte arbejder ud 
fra hovedafdelingen i Sønder-
sø, filialen på Tolderlundsvej i 
Odense og firmaets grusgrav i 
Fjelsted.
Entreprenørafdelingen råder 
over en alsidig og fleksibel ma-

skinpark, der bl.a. består af 
fem gravemaskiner, tre gum-
mihjulslæssere, en dozer, tre 
rendegravere, fire minigra-
vere, to fejemaskiner og tre 
dumpere. 
Vognmandsafdelingen dispo-
nerer over 21 lastvogne. De fle-
ste er monteret med tiplad og 
kan suppleres med specialud-
styr som eksempelvis kraner 
op til 27 tonmeter. Hertil kom-
mer udlejning af containere.

søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/s · snavevej 2 · 5471 søndersø · Tlf. 64 89 10 16 · www.sev.dk · info@sev.dk
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TOTAL BUS SERVICE hos MAN Odense:

Det mest komplette busværksted – lige midt i landet
Hos MAN i Odense har vi specialiseret os i 
arbejdet med busser – og har indrettet moderne 
faciliteter, så både vores kunder og mekanikere 
har optimale forhold. 

Her bliver de serviceret af veluddannede, rutinerede 
mekanikere – og får adgang til:
• testbane med slørtester 
• service på klima- og varmeanlæg  
• hydraulisk værksted 
• dækafdeling (både salg og service) 
• montering af ruder 
• vaskehal med servicemedarbejdere 
• opretterudstyr til opretning af selv store skader

Kontakt: Værkfører Erik Balking på telefon 63 17 12 67 
eller mail: erik@man-fyn.dk 
 

MAN Odense A/S 
Højmevej 19 
5250 Odense SV  
  

E-mail: salg@man-fyn.dk  
www.man-fyn.dk

Tlf.: 66 17 17 01 
Fax. 66 17 28 50     
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smart VVs tjener 
sig hjem

living eco, en programmer-
bar elektronisk termostat til 
radiatorer fra Danfoss. En 
anden mulighed er Akva Lux 
II, en fuldisoleret lavenergi-
vandvarmer til fremtidens 
fjernvarme, ligeledes fra top-
producenten Danfoss, til blot 
4995 kr. 
VVS Centeret udfører gerne 
opgaver i totalentrepriser – og 
firmaet står klar med gode pri-
ser til alle kunder. 

650 kvm. showroom

VVS Centerets spændende 
butik og showroom på 650 
kvadratmeter præsenterer 
desuden et stort udvalg af de 
fleste VVS-mærker, fra de helt 
billige og helt op til de mest 
individuelle løsninger. Her er 
mærkevarer, testvindere og 
topkvalitet i lækkert design. 
Både klassisk og i de nyeste 
trends inden for baderum, toi-
let og vvs.
– Vi leverer råd, vejledning 
og god inspiration, når man 
begynder et nyt projekt. Det 
handler optimalt om at finde 
frem til den rigtige løsning 
første gang, uanset ønsket er 
Philippe Starck design, en-
kelt nyt spejl over håndvasken 
– eller et vildt og overdådigt 
badekar til mere end 100.000 

kr., lyder det videre fra Klaus 
Enggaard. 

Tilskud til forbedring

Frem til 31. december 2013 
får boligejere skattefradrag 
for håndværkerudgifter ved 
forbedring af helårsbolig. 
Fradraget gives som et lig-
ningsmæssigt fradrag på selv-
angivelsen, der svarer til 32 
procent af lønudgiften til ser-
vice- eller håndværkerydelsen, 
der udføres.   
Fradraget gælder for personer, 
der er fyldt 18 år og kan mak-
simalt udgøre 15.000 kr. årligt 
pr. person.

– Vi udskifter gerne de utids-
svarende VVS-installationer 
til nye, der straks nedsætter 
kundernes udgifter til energi 
og vand. Nye termostater til 
varmeanlægget, eller termo-
stat-armaturer til bruseren, er 
et andet eksempel, der sparer 
energi, forklarer Klaus Engga-
ard, medejer og daglig leder af 
VVS Centeret, til Månedsma-
gasinet Erhverv Fyn.
Både erhvervskunder og pri-
vate boligejere får dermed et 
varmt tip til nogle af årets ju-
legaver fra VVS Centeret.

spar energi og penge

Uanset det drejer sig om ek-
sempelvis virksomheder, kon-
torer, hoteller, idrætscentre 
eller private kunder, er der 
masser af penge at spare.
– Vi udskifter gerne toiletter 
til nye, smarte og vandbespa-
rende modeller. Eller skifter 
gamle og utætte vandhaner til 
nye berøringsfri armaturer og 
haner, der både sparer på var-
me- og vandregningen, fort-
sætter VVS Centerets Klaus 
Enggaard.

Danfoss

En af de nye muligheder der 
sparer energi, og samtidigt 
holder på varmen, er den nye 

DIREKTE SALG TIL PRIVATE                

DIREKTE SALG TIL PRIVATE                

Børstenbindervej 10 · 5230 odense M · Telefon 63 10 50 25
www.vvscenteret.dk · info@vvscenteret.dk

VVs centeret leverer 
årets julegaver  
– moderne og smarte 
VVs-løsninger, der  
nedsætter forbruget 
af energi og vand.

TEMA TEMA
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cramo 
Fremtiden tegner lys i 
udlejningsbranchen. I 
september tog cramo 
sit nye store domicil i 
brug og åbnede paral-
lelt hermed en Lindø 
afdeling, der service-
rer de ca. 40 virksom-
heder, der er skudt op 
på de tidligere værfts-
arealer 

”Vi må konstatere, at det i in-
deværende år har været svært 
at bevare pessimismen”, fortæl-
ler afdelingsleder Palle Olsen. 
”Generelt er Cramo Fyn og 
hele udlejningsbranchen inde i 
en positiv udvikling – en proces 
der klart afspejler tendensen i 
de brancher, vi servicerer. Pro-

duktmæssigt spænder Cramo 
Fyn fra bygge- og anlægsma-
skiner til stilladser, teleskop-
læssere, lifte, skure, moduler, 
pavilloner, containere samt 
udstyr til etablering af byg-
gepladser. Der er godt gang 
i hjulene på Lindø, og vi har 
mange maskiner i spil – både 
indenfor anlæg, entreprise og 
byg. Vores kundekreds omfat-
ter såvel private som en lang 
række håndværkere i alle fag 
samt entreprenør-, anlægs- og 
byggeselskaber. Vi har fingeren 
på pulsen og er blandt de første, 
der registrerer, om erhvervsud-
viklingen går frem eller tilbage. 
De positive tendenser ser ud til 
at fortsætte.” 

Kundetilpassede  
løsninger og fuld service

”Cramo Fyn markerer sig spe-
cielt stærkt, når det gælder 
udlejning af pavilloner og mo-

duler til byggepladsindretning. 
Vores skur-/modul-løsninger er 
100 % tilpasset kundekredsens 
behov – både med hensyn til 
modulernes indretning og leje-
periodens længde, der kan vari-
ere fra seks måneder til flere år 
afhængigt af kundens projekt. 
Som noget helt nyt er vores do-
micil i Odense S udstyret med 
en stor, velassorteret butik, 
hvorfra vi blandt andet sælger 
værktøj, sikkerhedsudstyr og 
diverse forbrugsvare direkte til 
vores kunder. Vi har eget værk-
sted og kan med kort varsel 
løse diverse reparationsopgaver 
– såvel internt som eksternt. Vi 
tilbyder det mest moderne ud-
styr med fuld service. Cramo 
Fyn samarbejder med koncer-
nens øvrige afdelinger og kan 
i kraft heraf tilbyde landsdæk-
kende maskinplanlægning og 
projektbaseret fastprisgaranti. 
Kontakt os for mere info.”

emballage til enhver pris
Vi leverer jern-, blik- og plastemballage i mange størrelser og  

til mange forskellige formål, både nye og renoverede produkter, tillige med  
tilbehør og sæsonartikler.

Scandrums A/S, som har eksisteret i 35 år, finder De i Søndersø på Nordfyn.

Foruden at tilbyde emballage til fødevare- og industriprodukter, 
leverer vi også emballage der er godkendt til transport af farligt gods i 

henhold til ADR samt til industriaffald. Desuden er vi også leveringsdygtige 
i miljø- og opsamlingsbakker til tromler og palletanke.

Har De andre ønsker, hjælper vi naturligvis gerne med at løse dem.

Bødkervej 4-6 • DK-5471 Søndersø • Tlf. 64 89 23 50 • Fax 64 89 31 77
E-mail: salg@scandrums.dk • Internet: www.scandrums.dk

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Snerydning
Til firma og privat

sivmosevænget 4 · 5260 odense s · Tlf. 70 33 65 65 · odense@cramo.com · www.cramo.dk

Mandag-torsdag 6.30-16.00  
Fredag 6.30-15.00

43 Hejs

 Person- og materialehejs

Der fi ndes tilfælde hvor det ikke er nok kun at transporterer materialer, men hvor behovet for at kunne transpor-
terer personer direkte til arbejdsstedet, det kan være ved brobyggeri eller større etagebyggerier. Cramo’s kran og 
hejs afdeling står klar til at hjælpe med den optimale løsning, både teknisk og økonomisk, til dine byggeprojekter.

Produktnr.  Kapacitet Maks. højde Stol DxB 
7111130 Alimak CH 9/32 900 kg/12 pers. 150 m 3,20 x 1,40 m 
7111130 Alimak Scando 10/32 1.000 kg/12 pers. 150 m 3,20 x 1,40 m 
7411130 Geda Multilift P12 1.000 kg/12 pers. 150 m 3,20 x 1,40 m 

Anbefalet sikkerhedsudstyr
Se forklaring side 7.

TEMA
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De bedste projekter sælger 
stadig

den nye bygning i centrum af 
Otterup, hvor Jem & Fix lejer 
sig ind med en tiårig lejeaftale. 

Butikker følger trafik

Direktør Jørgen Larsen tilfø-
jer: – Butikkens placering er 
samtidigt et godt eksempel på, 
at fremtidens detailhandelsbu-
tikker følger trafikmønstret. 
Lige som vores nye Netto bu-
tikker i f.eks. Seden Syd ved 
Kerteminde landevejen og i 
Holme Olstrup ved Præstølan-
devejen. Detailhandlens kun-
der søger dermed i højere og 
højere grad mod store synlige 
butikker med gode tilkørsels-
forhold og mange parkerings-
pladser, der ligger lige på vejen 
hjem fra arbejde.        

Amstrup & Baggesen 
Entreprise A/s har på 
godt 50 år opbygget 
en fuldmuret fynsk 
entreprenørsucces 
sammen med kunder 
som bl.a. Dansk super-
marked og KFI.

Trods finanskrisen har entre-
prenørfirmaet Amstrup & Bag-
gesen således også i det seneste 

regnskabsår præsteret et posi-
tivt bruttoresultat, nu på 19,5 
mio. kr. Overskudet er skabt af 
12 dygtige medarbejdere i tæt 
samspil med en række kræ-
vende kunder. Blandt dem har 
Dansk Supermarked og KFI 
(Købmændenes Finansierings-
institut) været med i en periode 
på cirka 20 år.
Amstrup & Baggesen har op-
ført en lang række detailbutik-
ker for bl.a. Netto, Føtex, Fak-
ta, REMA 1000, Jem & Fix, 
Jysk, SuperBest og Hennes & 
Mauritz. 

solid position

Direktør Jørgen Larsen, Am-
strup & Baggesen: – Det er de 
bedste projekter med den bed-

ste beliggenhed og kvalitet, der 
fortsat sælger. Vi har hidtil al-
tid solgt vores projekter, inden 
vi er gået i gang med byggear-
bejdet. Vi har altså været kon-
servative og forsigtige i vores 
forretningskoncept, og det har 
skabt den solide position, vi har 
i dag.
Tæt samarbejde med omkring 
75 underentreprenører og -le-
verandører er en anden fast 
grundsten i firmaets udvikling. 

udlejer til Jem & Fix

Byggeriet af en ny Jem & Fix 
forretning i Otterup bryder 
dog med Amstrup & Baggesens 
hidtidige forretningsfilosofi. 
For første gang har entreprenø-
ren ikke på forhånd en køber til 

Amstrup & Baggesen 
Entreprise A/s
Lumbyvej 11

Indgang B · 1.th 
5100 odense c
Tlf. 66 16 13 20

www.amstrup-baggesen.dk
post@amstrup-baggesen.dk
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KORUP VVS & BLIK

v/Jesper Jensen
AUTORISERET GAS- OG VANDMESTER

KALØRVEJ 100 · 5200 ODENSE V

Tlf. 65 94 26 38
Mobil 26 16 51 27

Vi udfører også totalrenovering af badeværelser

· Vand, varme og sanitet
· Skifer tagdækning
· Kobberarbejde
· Blikarbejde
· Udstilling

VVS
BLIK

OLIE OG
NATURGAS
SERVICE

r

Vand, varme og sanitet · Skifer tagbeklædning · Kobberarbejde · Blikarbejde · Udstilling

Vi udfører også totalrenovering af badeværelser

Jesper Jensen Autoriseret gas- og vandmester

koRupVVS.Dk 
Kalørvej 100 · 5200 Odense V · Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27
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solen nedkøler  
varmeregningen

ux-vinduer med flotte lysindfald 
til både værelser og trapper.

Byggaranti

Tingkærgaard Tømrer og 
Snedker leverer troværdig og 
kvalitetsbevidst tømrer- og 
snedkerarbejde via knap ti 
håndværkere, der konsekvent 
arbejder med kundernes og byg-
ningernes stil for øje.
Tingkærgaard Tømrer og Sned-
ker er også medlem af Dansk 
Byggeri og omfattet af Bygga-
ranti-ordningen – en ekstra ga-
ranti for, at det firmaet udfører 
er i overensstemmelse med love 
og regler for dansk byggeri.

– Et tag er ikke mere bare et tag. 
I dag monterer vi eksempelvis 
et topmoderne og effektivt sol-
fangeranlæg, som forhandles 
gennem STARK Odense, der 
smart og elegant integreres i ta-
get, fortæller tømrermester Lars 
Nymark, Tingkærgaard Tømrer 
og Snedker til Erhverv Fyn.
Anlægget forvandler solvarmen 
til varmt brugsvand og eksem-
pelvis gulvvarme, der nedsæt-
ter varmeregningen i husstan-
den.

Grøn el modregnes også

Sammen med muligheden for 
tilsvarende paneler, der omdan-

ner solens stråler til grøn el, 
selv på en gråvejrsdag, kan bo-
ligejere altså i dag få et flot tag, 
der samtidigt er en energimæs-
sig overskudsforretning.
– Solpanelerne laver grøn CO2-
neutral el hele året rundt, og 
det er vel at mærke strøm som 
boligejeren modregner i sin el-
regning – både hvad angår selve 
strømmen og den tilhørende el-
afgift, fortsætter tømrermester 
Lars Nymark.

Altaner og kviste

Tingkærgaard Tømrer og Sned-
ker udfører selvfølgeligt også 
en lang række andre klassiske 

tømrer- og snedkeropgaver for 
husejerne.
De inkluderer også opsætning 
og montering af nye altaner, 
tilpasset stilen hos det enkelte 
hus.
– Boligejeren får dermed en 
større brugsværdi, lige som 
husets kvaliteter og udseende 
forbedres – eventuelt også ved 
montering af én eller flere nye 
kviste eller eksempelvis Velux-
vinduer.
Tømrermester Lars Nymark 
er for øjeblikket i gang med en 
større renoveringsopgave på et 
1960’er-hus. Der bliver blandt 
andet monteret hele ni nye Vel-

Tingkærgaard Tømrer og snedker Aps · Tlf. 63 12 00 50 · www.tingkaergaard.dk · lars.nymark@mail.dk

Tingkærgaard Tømrer og snedker Aps monterer topmoderne 
solfanger anlæg, smart og elegant integreret i hustaget
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Nørregade 16  1. sal - 5000 Odense C

Anni

Velkommen
til min nye
Salon. 
Kom op og 
få en snak  
om, hvad 
vi kan gøre 
for dit hår... 
Åbningstider:
Tir.-fre. 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 13.00
I øvrigt efter aftale...

52 390 200
www.salonupstairs.dk

Nørregade 16  1. sal - 5000 Odense C

Anni

Velkommen
til min nye
Salon. 
Kom op og 
få en snak  
om, hvad 
vi kan gøre 
for dit hår... 
Åbningstider:
Tir.-fre. 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 13.00
I øvrigt efter aftale...

52 390 200
www.salonupstairs.dk

Vi løser maleropgaver både ude og inde og leverer en kompetent 
rådgivning om farvevalg, materialer og vedligeholdelse.
 
Hvad enten det er facaden eller garagen, køkkenet, stuen eller 
entréen, der trænger til en kærlig hånd, så løser vi opgaven.
 
Skal malerarbejdet foregå på en arbejdsplads, lægger vi en plan 
for arbejdet, så det ikke griber forstyrrende ind i virksomhedens 
dagligdag.
 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud og en samtale om farver 
og materialer.
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Opgaven løst og vi er allerede på vej mod nye mål!
Gerne med råstoffer, asfalt, beton, kran- og blokvogne til dig.

Gigant løser små opgaver
i år 2000. I dag har afdelingen 
omkring 50 medarbejdere, der 
skabte en omsætning på 100 
mio. kr. sidste år. Blandt andet 
via den stærke kombination af 
dygtige medarbejdere og en stor 
og varieret maskinpark.
Foruden byggeriet af vejforbin-
delsen over Odense Kanal tæl-
ler M.J. Erikssons opgaver i de 
seneste år også andre større an-
lægsarbejder som jord, kloak og 
belægningsarbejder. De er løst 
i forbindelse med opførelsen af 
IKEA’s nye forretning i Odense, 
en større udvidelse på Rosen-
gårdcentret og totalentreprise-
opgaven med byggeri af Ørsted-
skolen på Langeland.

M.J. Eriksson A/s,  
landets største jord-
entreprenør, løser også 
små opgaver – ek-
sempelvis udgravning 
ved ny tilbygning ved 
Bolbro svømmehal.

– Det er rigtigt, at vi er kendt 
for at løse de helt store jord- og 
anlægsopgaver som eksempelvis 
byggeriet af motorvejen mellem 
Odense og Svendborg. Vores 

største opgave på Fyn lige nu er 
arbejdet med nye vejanlæg på 
begge sider af den kommende 
bro over Odense Kanal, fortæl-
ler Johnny Østergaard, regions-
chef for M.J. Erikssons fynske 
afdeling.

usandt rygte

M.J. Erikssons spændvidde er 
imidlertid stor. Derfor løser virk-
somheden også små opgaver. Et 
aktuelt eksempel er udgravning 
ved en ny tilbygning i en lukket 
gårdhave ved Bolbro Svømme-
hal, der foretages med en mo-
tortrillebør. Langt fra samme 
vægtklasse som de store entre-
prenørmaskiner, der bruges til 

anlæg af nye motorveje eller ar-
bejdet ved Odense Kanal.
– De store projekter dukker jo 
forholdsvist sjældent op. Derfor 
løser vi naturligvis og meget 
gerne også de mindre og små 
opgaver. Rygtet om, at vi kun la-
ver store opgaver er hermed af-
livet, tilføjer regionschef Johnny 
Østergaard.

stærk fynsk afdeling

Uanset om det handler om små 
eller store opgaver, står der altid 
en dygtig og professionel orga-
nisation bag løsningen hos M.J. 
Eriksson.
Den landsdækkende virksom-
heds fynske afdeling blev åbnet 

M.J. Eriksson A/s · Region Fyn: Næsbyvej 78 · 5270 odense N · Tlf. 63 18 00 41 · www.mjeriksson.dk · fyn@mjeriksson.dk
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* Tilbuddet dækker service i 36 mdr. og max 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for 
at få et skarpt tilbud. Serviceaftale dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbuddet kan ikke kom 
kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær leasingydelse er 30.000 kr. plus finansieringsomkostninger 4.845 kr. 
Tilbuddet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Alle priser er excl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 20.12.2011. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og 
renteændringer.

V Holm Jensen A/S
Nyborgvej 240-260, Odense, tlf. 66 12 13 14, www.vhj.dk

Kontakt venligst
erhvervskonsulent
Kaj Balsner på
tlf. 2999 0381

9

TEMA
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Kursuscentret – svendborg 
Erhvervsskole

tere deres kompetencer. Som 
det lokale erhvervslivs spar-
ringspartner på efteruddan-
nelsesområdet kommunikerer 
vi tæt med de virksomheder, 
vi servicerer og udveksler vær-
difuld viden og erfaring. Kur-
serne afvikles både hos os, ude 
på virksomhederne eller hvor 
det er mest hensigtsmæssigt. 
Med udgangspunkt i Svend-
borg dækker vi lokalområdet 
tæt på jer.”

Efteruddannelse på 
alle niveauer er et ide-
elt udgangspunkt for 
vækst. Herigennem får 
virksomhederne opkva-
lificerede og innovativt 
tænkende medarbej-
dere, der såvel fagligt 
som personligt har det 
nødvendige overskud 
til at skabe vækst

Kursuscentret, Svendborg Er-
hvervsskole udbyder et bredt 

fagligt udvalg af kurser og ef-
teruddannelse, fortæller kur -
sus- og forretningsudviklings-
chef Else Aldahl Nissen. 
”Kursusudbuddet spænder 
lige fra levnedsmiddel og 
håndværk til mere speciali-
serede forløb. Kursuscentret 
tilbyder blandt andet kurser i 
salg, teambuilding, lean, virk-
somhedsøkonomi, iværksætte-
ri, foto og andet inden for IT og 
HR.  Blandt vores nyeste tiltag 
er forløb med fokus på moder-
ne ledelsesværktøjer - eksem-
pelvis NLP. Kurset i NLP kan 
med fordel tages i forlængelse 
af den Grundlæggende Leder-
uddannelse, men er åbent for 
alle interesserede. Et andet 
nyt tiltag er CSR kurserne 
(Corporate Social Responsibi-
lity). Disse kurser fokuserer 
på virksomheders frivillige ar-

bejde med so-
ciale, etiske og 
miljømæssige 
forhold – også 
kaldet over-
skud med om-
tanke.  Målet 
er at inspirere 
ledere og med-
arbejdere til at 
arbejde med netop den form 
for CSR, der understøtter de-
res kerneforretning.”

selvstændig og  
specialiseret enhed

”Kursuscentret er en selv-
stændig enhed med højt spe-
cialiserede undervisere. Gen-
nem vores kurser appellerer vi 
til en bred kreds af virksomhe-
ders ledelse og medarbejdere 
samt private kursister og le-
dige, der i vores regi kan opda-

skovsbovej 43 · 5700 svendborg · Tlf. 7222 5700 · www.svend-es.dk · eani@svend-as.dk

Kurserne afvikles som AMU-uddannelser, og du kan søge om 
godtgørelse for løntab og kørsels-godtgørelse. Deltagelse i 
uddannelserne er gratis bortset fra en deltagerbetaling på 
118 kr. pr. dag (personer med en højere uddannelse bedes 
kontakte os – eller se mere på vores hjemmeside).

EFTERUDDANNELSE

15.08.2011 –     19.08.2011  

20.08.2011 –     17.09.2011 Lørdagshold 

22.08.2011 –     26.08.2011  

29.08.2011 –     02.09.2011  

05.09.2011 –     09.09.2011  

12.09.2011 –     16.09.2011  

19.09.2011 –     23.09.2011  

26.09.2011 –     30.09.2011  

03.10.2011 –     07.10.2011  

10.10.2011 –     14.10.2011  

17.10.2011 –     21.10.2011  

CHAUFFØRUDDANNELSER
Uddannelserne afvikles både dag, aften og weekend

Lastbil • Bus • Taxi • EU efteruddannelse

Uddannelsescenter Fyn ApS - 70 250 300 - www.uc-fyn.dk

Kurserne afvikles som AMU-uddannelser, og du kan søge om 
godtgørelse for løntab og kørsels-godtgørelse. Deltagelse i 
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kontakte os – eller se mere på vores hjemmeside).
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26.09.2011 –     30.09.2011  

03.10.2011 –     07.10.2011  

10.10.2011 –     14.10.2011  

17.10.2011 –     21.10.2011  

TEMA TEMA
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uddannelsescenter Fyn – en 
lille enhed med stort overblik

primære aktivitetsområder er 
lastbil, bus, taxa, farligt gods, 
vognmandsuddannelse samt 
lovpligtig efteruddannelse af 
chauffører. Vore kurser har 
stor appel til små og mellem-
store virksomheder og insti-
tutioner. I kraft af at vi er en 
mindre skole, har vi tid og over-
skud til den enkelte kursist. 
Det afspejler sig blandt andet i 
det faktum, at vi har åbent for 
afvikling af kurser, når vores 
kunder har brug for det – også 
i weekend og aftentimerne.”  

”uddannelsescenter 
Fyn er en privat ud-
byder af erhvervsud-
dannelser indenfor 
transportområdet”, 
fortæller skoleleder 
Asmus Brigsted. 

”Uddannelsescenter Fyn grund-
lagdes i 2002, og siden 2004 har 
vi været autoriseret udbyder af 
kurser på AMU vilkår. I august 
i år flyttede vi til Tarup i Odense 
NV, hvor vi ibrugtog vores nye, 
moderne domicil, der er perfekt 
skræddersyet til vores formål.” 

Kundevenlige  
åbningstider

”Uddannelsescenter Fyns seks 

Udvikling 
eller 

afvikling?

Kursuscentret • 7222 6010 • kUrsUs@svend-es.dk 
svendborgerhvervsskole.dk

VeJen tIL VIDen OG VÆKst 

alle kan få brug for ekstra uddannelse. vi hjælper 

med at opdatere jeres kompetencer, så både 

virksomheden og medarbejderne bevarer værdi og 

konkurrencekraft. ring til os, og lad os finde ud af, 

hvordan dygtige medarbejdere bliver endnu bedre. 

uddannelsescenter Fyn · Hans Egedes Vej 4 · 5210 odense NV 
Telefon: 70 250 300 kl. 08:00-15:30 torsdag dog til kl. 18:00 

info@uc-fyn.dk · www.uc-fyn.dk
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LÆR LEAN - LEV LEAN
LEAN er mange ting og tager sit udgangspunkt 
i at være en effektiviseringsstrategi til at øge 
produktionen og undgå spild. Det er LEAN også 
hos os, men det er også mere end det. 

Der er to ting, vi holder fast i ved 
implementering af LEAN som en del af vores 
egen LEAN-logik. LEAN skal være enkelt og 
praktisk. LEAN handler om holdninger og skal 
derfor læres, forstås, accepteres og leves.

Et LEAN-forløb hos AMU-Fyn skaber målbare 
resultater, bl.a.: 

•	Større medarbejdertilfredshed
•	Forbedrede produktionsforhold
•	Markant større produktivitet
•	Højere kvalitet
•	Øget trivsel
•	Fastholdelse	af	kvalificerede	medarbejdere

Petersmindevej 50
5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 
5220 Odense SØ
Tlf. 66 13 66 70

Vi uddanner folk

FREMTIDEN TILHØRER 
 DE KOMPETENTE

”LEAN-forløbet der er gennemført af AMU-Fyn, 
har været igangsætter for en større optimering 
af produktionsprocesserne i fabrikken.

Efter forløbet har vi konstateret, at der er en 
større arbejdsglæde, og ikke at forglemme en 
mulig besparelse på et ikke ubetydeligt beløb.

Vi er nu i fuld gang med at undersøge mulighe-
derne for at fortsætte med AMU-Fyn som sam-
arbejdspartner i nye uddannelsesforløb andre 
steder i koncernen.”

Driftleder, Mogens Hvass 
DLF Trifolium A/S

www.amu-fyn.dk

Deltagere i AMUs målgruppe, har mulighed for at søge løntabsgodt-
gørelse på 612,80 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling på 
118/176 kr. pr. dag, er kurserne gratis.
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Kold college
produktionsmetoder og brug 
af råmaterialer. Kold College 
huser Danmarks eneste Choko-
lade Akademi. Her underviser 
en af landets førende chokola-
despecialister, konditor Peter 
Rolaj, i den kulinariske brug 
af chokolade. Derudover tilby-
der vi kurser for efterskoler og 
andre uddannelsesinstitutioner 
i sund og spændende mad. På 
teambuilding området er Kold 
College et ideelt sted for udvik-
ling af samarbejdsevner. I vores 
køkken kan virksomhedens 
ledelse og medarbejdere anført 
af en professionel kok afprøve 
samarbejdsevnerne ved i fælles-
skab at fremstille en fem retters 
menu. Kursets kulmination er, 
at deltagerne under festlige for-
mer indtager den lækre middag 
med tilhørende vine. Kontakt 
Kold College og få mere at vide 
om vores mange spændende ef-
teruddannelsesmuligheder.” 

Den moderne uddan-
nelsesinstitution,  
der som den eneste 
erhvervsskole i  
Danmark samler alle 
fra jord til bord kon-
ceptets uddannelses-
tilbud under et tag, er 
opkaldt efter christen 
Kold, som drev høj-
skole på stedet fra 
1862-70 

”Kold College er en selvejende 
institution, med et bredt ud-
bud af uddannelser”, fortæller 
kommunikationskoordinator 
Merete Jørgensen. ”Som er-
hvervsskole er det vores mål, i 
samarbejde med erhvervslivet 
at sikre, at eleverne opnår de 

kompetencer der er behov for 
på arbejdsmarkedet.” 
Kold Colleges uddannelser 
og kurser dækker fire hoved-
områder: Erhvervsuddannel-
ser indenfor levnedsmiddel, 
jordbrug og mejeri. Natur-
videnskabeligt gymnasium 
(HTX). Akademiuddannelser 
til laborant, procesteknolog 
og serviceøkonom samt profes-
sionsbachelor i laboratorie-, 
fødevare- og procesteknologi. 
Voksen- og efteruddannelser 

indenfor hele fra jord til bord 
konceptet. 

Fra nordisk køkken til 
teambuilding

”På fødevareområdet udbyder 
vi et bredt spektrum af efter-
uddannelser for kokke, tjenere, 
bagere og konditorer. Netop 
nu er det nordiske køkken et 
populært fokusområde. Vores 
kursister får ny viden og inspi-
ration - blandt andet gennem 
dugfriske faglige inputs om nye 

Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Telefon: 65 94 13 13
www.ledernes-konferencecenter.dk

Drømmer du om det perfekte møde, så slå øjnene op!
Det er de små ting, som gør den store forskel !
Prøv “de små ting”
De fleste konferencecentre kan det samme!  Men prøv at holde dit næste arrangement på Ledernes KonferenceCenter. 
Så vil du og dine gæster opleve, hvordan det er at blive forkælet og ikke kun i pauserne. Du kan have 100% fokus på 
indhold og max. udbytte, fordi vi har styr på alt det andet - helt ned i detaljen. 

En konferencepakke med ”alt inklusive”
Konferencepakken afspejler det vi gerne vil være kendt for og er kendetegnet af at være ”alt inklusiv” - også forkæ-
lelse. F.eks. er der ved behov, inkluderet grupperum for hver 8. deltager, øl/vand til frokost og meget mere. 

Se mere på vores website eller kontakt os
for et uforpligtende møde på telefon 65 94 13 13.
Vi siger velkommen med et smil!

Kold college · Landbrugsvej 55 · 5260 odense s · Tlf. 63 13 20 43 · koldcollege@koldcollege.dk · www.koldcollege.dk

TEMA TEMA



Vi kan også tilbyde:
   Maks. 4 timers tilkald      EDB – netværk support      Gratis EDB netværks gennemgang 

   Landsdækkende service      Penge brand- og værdiskabe      Gratis tilbud på reparationer  
  Salg af tilbehør til alle maskintyper      Gratis tilbud på kontormøbler

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

A/S

www.guldfeldt.com

Ja! Ved et stort løbende indkøb samt en langsigtet  
firmapolitik om altid at rådgive ærligt efter behov

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

kontakt os for et tilbud der passer til dit behoV
altid den rigtige pris – fØrste GanG!

Jagtrejse arrangør af jagtrejser siden 1974. 
Vi arrangerer jagtrejser til hele verden. 

Hvorfor Guldfeldt: 
Vores behov for pålidelige kopi, print, fax 
samt scan til net og E-mail. Til alle dele  
af verden er af største nødvendighed. 

Guldfeldt har været vores multimaskin 
leverandør siden 1993. Deres service gør 
at vi igen har købt nye multimaskiner  
serviceret yderligere de næste 5 år. 

tina Jeppesen
DIREKTØR

VI SIGER TILLYKKE TIL 

Diana Jagtrejser A/S 

KaN topkValitet,
professionel rådGiVninG

OG skarpe priser FORENES?

Gratis 3d indretningsforslag

Landsdækkende 
service

Multifunktions-
Maskine  

develop 220+ og 
develop 280+


