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Skamby El Side 13

P. Christensen ®  Odense : Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen ®  Kolding : Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen ®  Rødekro : Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen ®  Padborg : Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Læs mere 
om leasing 

af Vito

- sgnirevel go smom .lkske re resirp ellA .rk 668.561 nesirp re bøk deV
 rof dlohebrof regat  iV .rytsdu artske dem tsiv re neliB .regnintsokmo

-un .fj smom .lkske  re bøldu dev idrævtseR .regnirdnæsirp go ljef
værende regler. Tilbuddet gælder for lagerbiler t.o.m. 31/12 2013.

 re otiV eyn neD  .god gO .netetilavk go nelib rednek uD
 undne  go imonokø erdeb undne rah ,erekræts undne

mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af alt det, 
 reralk teD .edjebra  tegon ned viG .rof tdnek ås re otiV

 ne ud resael  relle rebøK .traf ne i tsøl melborp ned
Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti 
uden kilometer-begrænsning. 

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, �am-
.ålbsitnalta go nørgavka  ,dørsljølf ,dørem

Vil du vide mere om leasing af Mercedes-Benz Vito, så 
kontakt P. Christensen®  – hele Region Syddanmarks 
autoriserede Mercedes-Benz forhandler og reparatører. 
Vi er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Det er her, du får den bedste rådgivn-
ing og mest udstrakte værkstedsservice. 

Besøg en af vores salgsafdelinger i Odense, Kolding, 
Rødekro eller Padborg eller se �ere priseksempler på 
pchristensen.dk/vito

Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins gear-
-ecivres dem retupmoc ecivres TSYSSA  go essak

 dev gurbroffots dnærB .mk 000.03 lit po rellavretni
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO 2 emission: 198 g/km

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 100 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio med Bluetooth 50 kr.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Mercedes Side 3

Region Syd

Tooltrade.dk
Side 11

Side 8

DESITEK A/S 

Sunekær 8 · DK-5471 Søndersø · Tlf: +45 63 89 32 10

www.desitek.dk · desitek@desitek.dk

ACT Innovation Side 15

HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR ET 
PENGEINSTITUT I ØJENHØJDE?

Odense Erhverv · Dalumvej 54 B · 5250 Odense SV · 88 20 84 60 · midspar.dk

Middelfart Sparekasse kommer tættere 
på din virksomhed
I Middelfart Sparekasse er vores vision at blive bedst til kunder. Der-
for knokler vi hver dag for at møde dig og din virksomheds behov for 
rådgivning. En stor del af vores styrke ligger i nærheden til dig og din 
virksomhed.

Vi er stolte, når vi kan være med til at udvikle erhvervslivet i vores 
område. Derfor stiller vi op med sparring til din virksomhed, så vi 
sammen kan skabe dynamik og udvikle din forretning.

Ønsker du ny sparring til din virksomhed?
Vi har udvidet vores erhvervsafdeling på Dalumvej i Odense og er 
parate til at tage imod nye erhvervskunder. Kom ind til os i Spare-
kassen, eller book et møde med en af vores erhvervsrådgivere på 
midspar.dk/afdelinger

DINE NYE 
ERHVERVSPARTNERE 
I ODENSE

Fra Venstre: Peter Blomberg, 88 20 85 22 · Lars Kjærsgaard, 88 20 85 21 · Majbritt Hansen, 88 20 85 23 · Niels Salomonsen, 88 20 85 24

95 % af kunderne er 
tilfredse med rådgivning 
og Netbank support.
(Analyse Danmark 2012)

Kollektiv forsikring 
ved indbrud i 
netbank til 
erhvervskunder.

MS Erhvervsklub 
giver inspiration 
og netværk til 
din virksomhed. 

Solidt pengeinstitut: 
Sparekassen har en solvens på 
16,7 %, med et solvensbehov 
på 9,6 % pr. 30. juni 2013.

Vi er nr. 1 i 
kategorien Bank 
på Trustpilot. 
(Trustpilot sept. 2013)

#1
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Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

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

Overlad trygt regnskab og bogføring til mig. 
Jeg holder styr og sætter orden i dit regnskab.
Slip for uventede regninger og overraskelser
Se priser og info på www.bogføring-fyn.dk

ØERNES KONTOR & REGNSKABSHJÆLP
Illebøllevej 16, Illebølle · 5900 Rudkøbing · Telefon: 29 90 63 58

info@bogforing-fyn.dk · www.bogføring-fyn.dk

Fleksibel kørende bogholder 
- Hjælper virksomheder i alle størrelser

medlem og forsikret 
igennem f-fb

Tidligere 
erhvervsdrivende

Dygtig og 
erfaren sælger

- søger nye  
udfordringer!

Evt. medejerskab

Kontakt mig på: 
Tlf. 21 35 32 30
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.
Læs mere 

om leasing 
af Vito

Ved køb er prisen 165.866 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings -
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for 
fejl og prisændringer. Restværdi ved udløb er  ekskl. moms jf. nu-
værende regler. Tilbuddet gælder for lagerbiler t.o.m. 31/12 2013.

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 problem løst i en fart. Køber eller  leaser du en 
Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti 
uden kilometer-begrænsning. 

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, flam-
merød, fløjlsrød,  akvagrøn og atlantisblå.

Vil du vide mere om leasing af Mercedes-Benz Vito, så 
kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
autoriserede Mercedes-Benz forhandler og reparatører. 
Vi er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Det er her, du får den bedste rådgivn-
ing og mest udstrakte værkstedsservice. 

Besøg en af vores salgsafdelinger i Odense, Kolding, 
Rødekro eller Padborg eller se flere priseksempler på 
pchristensen.dk/vito

Slå til nu og få en 
Vito 110 Works til kun 1.590 kr./md.

Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins gear-
kasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 100 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio med Bluetooth 50 kr.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30
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139,-
Eks. brød og smør

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•   Røde sild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Stegte sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ æg med rejer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Rejer med mayonnaise og citron. . . 15,-
•   Røget ål med røræg og purløg . . . . . 25,-
•   Sylte med sennep og rødbeder  . . . . 10,-

•   Blodpølse med kanelsukker og sirup. 10,-
•   Medister med rødkål  . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ andebryst med appelsinsalat. . . . 25,-
•   Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler. . . . . . . . . . . . . . 20,-
•    Ribbensteg med rødkål  . . . . . . . . . . .10,-,

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Afhentning over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Cremefraichesild med purløg

Karrysalat pyntet med kogte æg
Lun fiskefilet med remoulade og citron

Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
Ferskrøget laks. Hertil peberrod salat med tranebær

Svinekam stukket med nellike og kanel. Hertil julesalat med hvidkål og kanel.
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Mørbradbøf á la creme
Frikadeller med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

Rugbrød, franskbrød, kiks og smør - kr.  15,-
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Nytårsmenu

1 65,-
Stegeret - min. 2 cuv.

1 45,-
Bu�et - min. 10 cuv.

1 65,-
Stegeret - min. 2 cuv.

1 45,-
Bu�et - min. 10 cuv.

Havrekær 38 · 5474  Veflinge · Tlf. 64 80 15 15 · www.lkn-byg.dk  ·  www.murerwichmann.dk

Resultatet er tættere og endnu 
bedre kvalitet samt kundeser-
vice til de fynske og jyske er-
hvervs- og privatkunder – men 
med fortsat frihed til også at 
samarbejde med andre kolleger i 
byggebranchen.

Stærk tømrer- og murerfusion
Tømrervirksomheden 
LKN Byg ApS og murer-
firmaet K. Wichmann 
ApS, begge Veflinge og 
Odense styrker posi-
tionen på det fynske 
marked, efter at først-
nævnte har købt halvde-
len af murerfirmaet

Dét er altså nogle af de væsent-
lige fordele ved fusionen mel-
lem de velkendte og mangeårige 
familiedrevne håndværksvirk-
somheder LKN Byg ApS og K. 
Wichmann ApS, sidstnævnte 
grundlagt i 1970 af murerme-
ster Kasper Wichmanns far. Nu 
er begge firmaer styrket i den 
skarpe konkurrence på både det 
fynske og jyske byggemarked. 
Og dermed firmaerne lettere ind 
også på de større opgaver. Samti-
digt får kunderne nu en hurtige-
re service, da de blot behøver at 
ringe ét sted hen, når de ønsker 
opgaverne løst. 
Det gælder også de mindre byg-
ge- og serviceopgaver for erhverv 
og private, der naturligvis også 
løses efter fusionen.

Hovedentreprenør
Mens Murerfirmaet K. Wich-
mann har leveret kvalitetsar-
bejde i godt 42 år, har LKN Byg 
på tilsvarende vis leveret første-
klasses håndværk til erhvervs-, 
offentlige og privatkunder på 
Fyn og i Trekantområdet i mere 
end 50 år, hvor 3. generation nu 
driver i firmaet. Det arbejder 
primært som hovedentreprenør, 
når der skal bygges nyt hus, gen-
nemføres om- eller tilbygninger, 
opføres en ny industrihal eller 
laves kloakering.

Også små opgaver
I dag løser virksomheden vidt 
forskellige små som store byg-
geopgaver over hele Fyn og i 

Trekantområdet, fra Kolding 
over Fredericia til Vejle. Des-
uden udfører LKN Byg jord- og 
støbearbejde samt, som nævnt, 
kloakering, også i åbent land. 
Skal gamle bygninger nedrives, 
måske ved nybyggeri eller reno-
vering, udføres også dette.

Forsikringsskader  
og Byg Garanti
Er uheldet ude, er firmaet des-
uden ekspert i udbedring af små 
og store forsikringsskader og 
tilhørende korrespondance med 
forsikringsselskaber.
LKN Byg og Murerfirmaet K. 
Wichmann er medlem af Byg Ga-
ranti. Det giver økonomisk sik-
kerhed for kunderne.

Murerfirmaet K. WICHMANN APS
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PENGEINSTITUT I ØJENHØJDE?
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Kollektiv forsikring 
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energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer
• Omvikling

• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos
• Kontrol og reparation af alle typer pumper

• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og 

håndværktøj iht. Arbejdstilsynets 
henvisninger

• Termofotografering
• Motorer på lager

Intego A/S yder elektromekanisk 
service fra vores rullende værksted 
samt giver dig mulighed for at 
indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere - 
vi sørger for at hente, reparere og 
levere de servicerede dele retur. 

Elektromekaniker  
Jakob Bech Christensen
E-mail: jbc@intego.dk
Tlf.  26 87 64 25

Intego afhenter/bringer

El-installation og service

Leder værksted 
Lars Peter Jørgensen
Tlf.:    99 36 43 65 
Mobil:   29 63 21 37
E-mail: laj@intego.dk

Drev og transmission

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

Afdelingsleder  
Bjarke H. Jensen
Tlf.:    99 36 42 62 
Mobil:   26 87 64 50
E-mail: bej@intego.dk

Overmontør  
René Christiansen
Tlf.:    99 36 42 63 
Mobil:   26 87 64 52
E-mail: rch@intego.dk

Afdelingsleder 
Ole Duch
Tlf.:    99 36 49 22
Mobil: 41 73 70 27
E-mail: odu@intego.dk

Automation

Elektromekaniker Jakob Bech Christensen. Tlf. 26 87 64 25

intego@intego.dk - www.intego.dk

Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV
Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

Hos Intego A/S kan du få 24 
timers elektromekanisk reparation 
og service, så du sikrer, at 
produktionen i din virksomhed 
hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud. På mange 
anlæg kan der også være et stort 
potentiale i energioptimering. 
Vi gennemfører optimerende 
vedligehold og sikrer dermed, 
at dit anlæg kontrolleres og 
opgraderes, så det yder optimalt.

80-90 i salen og 30-40 i krostuen. 
Den kommende tid står i julens 
tegn, og der er stadig ledige plad-
ser ved julearrangementerne. 
Besøg en række lokale stadehol-
deres hyggelige og populære ju-
lemarked den 24. november kl. 
10-16. Få varmen i forsamlings-
husets cafe og studér de flotte og 
spændende boder”, slutter Frank 
Brønk.

1. september i år overto-
ges forsamlingshuset af 
Solvej & Frank Brønk og 
deres to døtre, der er an-
sat som henholdsvis kok 
og køkkenmedarbejder 
i familiefirmaet Brønks 
Mad, som leverer mad ud 
af huset til både virk-
somheder og private    

”Hovedaktiviteterne i Brønks 
Mad, der tegner den kulinariske 
side af forsamlingshusets profil, 
er levering af mad ud af huset 
til firma- og privatfester samt 
en række fynske virksomheds-

kantiner – heriblandt Budweg 
Caliper i Odense og Sakata Or-
namentals i Langeskov”, beret-
ter Frank Brønk. ”Som udgangs-
punkt laver vi al slags mad, og 
hovedfokus ligger på traditionel 
mad af moderne tilsnit. Forret-
ter, buffeter og desserter – vi 
følger med tiden og vore kunders 
ønsker. Hvad vores privatkunder 
angår, spænder Brønks Mad lige 
fra barnedåb over fødselsdage og 
bryllupper til begravelser. 
En tilsvarende variationsbredde 
gør sig gældende i erhvervsregi, 
hvor vi leverer mad til såvel fir-
mafester som møder, jubilæer og 
konferencer. For begge kunde-
segmenters vedkommende har vi 
kapacitet til at levere op til cirka 
500 kuverter.” 

Et lokalt omdrejningspunkt
”Sideløbende med vores aktivi-
teter omkring mad ud af huset, 
afvikler vi her i forsamlingshu-
set fester og møder samt en bred 
vifte af andre arrangementer. 
Forsamlingshuset er et af lokal-
områdets omdrejningspunkter. 
Udover privat- og virksomheds-
arrangementer, lægger vi blandt 
meget andet lokaler til dans, 
musik og dilettant. Alle begiven-
heder planlægges og afvikles i 
tæt samarbejde med kunden, og 
løsningsmulighederne er mange. 
Vi kan tilbyde at stå for alt, hvad 
der hedder planlægning og tilve-
jebringelse af samtlige faktorer – 
fra lokaler og dekoration til mad 
og musik. Forsamlingshuset har 
kapacitet til 120 personer i alt – 

Stenløse Forsamlingshus/Brønks Mad · v./Solvej & Frank Brønk · Stenløse · Bygade 8 · 5260 Odense S · Tlf.: 61 60 52 59 
E-mail: mad@stenloseforsamlingshus.dk · Web: www.stenloseforsamlingshus.dk 

BRØNKS MAD
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Lær i dag – brug i morgen
Kursuscentret i Svend-
borg leverer bl.a. indi- 
viduel kompetence- 
afklaring, specialdesig-
nede kurser i fx lean  
samt drop-in kurser  
med kort varsel
Scan-Vibro i Svendborg sendte 
i år alle medarbejdere i produk-

tionen på kursus i lean-optime-
ringsprincipperne, for at få en 
fælles forståelse. - Underviseren 
fik fornemmelse af fabrikken og 
kulturen, inden alle kom på fire 
dages leankursus, fortæller pro-
duktionschef Knud Rasmussen.
- Underviseren var meget moti-
verende, og investeringen i at få 
alle af sted i to hold har givet en 
god kickstart på processen, siger 
han.

Fleksibel vejledning
Specialdesignede kurser for 
virksomheder prioriteres højt.
- Før start afklarer vi, hvad de 
enkelte har brug for og giver 
dem derefter de bedste forudsæt-
ninger for at bruge de nye kom-
petencer i hverdagen, forklarer 
Else Aldahl-Nissen, leder af Kur-
suscentret.
For virksomheder uden HR-afde-
ling, har Kursuscentret desuden 
mulighed for at give ad hoc assi-
stance. Kursuscentret fungerer 
fx som tovholder i et udviklings-
projekt både indenfor personale-
udvikling og it-optimering.

Lederuddannelser
Foruden de skræddersyede kur-
ser, tilbyder Kursuscentret aka-
demiuddannelser indenfor ledel-
se og økonomi. Undervisningen 
kan klares ved siden af sit dag-
lige arbejde. Andre kunder har 
behov for et dagkursus med kort 

Kursuscentret i Svendborg · Leder: Else Aldahl Nissen · Ryttervej 65, 5700 Svendborg · Telefon: 72 22 60 03
www.svend-es.dk

varsel. Her er åbent værksted 
et godt eksempel på en meget 
brugerstyret træning af færdig-
heder indenfor it, eller kursus i 
sprog, håndværk, salg, økonomi 
og meget mere.
- Hvis nogen er i tvivl om, hvor-
dan de opnår bestemte kvalifika-
tioner, hjælper vi gratis med at 
give overblik og lægge en plan, 
fortæller Else Aldahl Nissen.
- For os er det vigtigt, at læring 
ses som en givtig investering så-
vel for den enkelte som for virk-
somheden, forklarer hun.

FAKTA
Kursuscentret i 
Svendborg har 
7 uddannelses-
konsulenter og 
en key account 
manager.
Specialister 
hentes ind ved 
særlige udfor-
dringer.

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Ringe:
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 06.30-16.00
Fredag  ...................... 06.30-15.00

Nyborg:
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

Faaborg:
Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00
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Før lynet slår ned nedslag. – Vi ved, at der er det, 
som metrologerne kalder udsatte 
steder, hvor lyn slår ned gang 
på gang. Der er man naturligvis 
motiveret for at sikre sig bedst 
muligt.

Total sikring
- Forsikringer på bygninger og 
anlæg har deres pris, men sker 
der ofte nedslag med skader til 
følge, vil forsikringspræmierne 
blive meget store, og det anspo-
rer naturligvis til effektivt at 
foretage en total sikring af byg-
ninger og anlæg.
- Med den moderne teknologi, 
der er dybt afhængig af konti-
nuerlig energiforsyning, vil et 
stop betyde et stort driftstab. Vi 
behøver blot at tænke på, hvad 
ødelæggelse af et køleanlæg i en 
supersvinestald vil kunne med-
føre af driftstab på en varm som-
merdag. Steen Jep Emming oply-
ser, at ved nybyggeri er det i dag 
almindeligt, at bygherren sørger 
for at indbygge en totalløsning, 
der sikrer både bygning, anlæg 
og drift.

Desitek A/S i Søndersø 
kender det, som metro-
logerne kalder udsatte 
steder. De ved, hvor lynet 
slår ned igen og igen. De 
ved også, hvad man kan 
gøre for at forebygge 
lynbrande, ødelæggelse 
af anlæg og driftstab 

Der findes endnu ikke en teknik, 
der kan forhindre lynnedslag, 
men i Søndersø hos Desitek A/S 
ved man, hvad man kan gøre for 
at aflede lynnedslags ødelæggen-
de virkninger. Virksomhedens 
rådgivning bygger på mere end 
100 års erfaring om, hvad man 
kan gøre nu og i fremtiden for at 
sikre værdier.
- Desitek A/S opererer i hele Dan-
mark, men er tysk ejede, siger 
administrerende direktør Steen 

Jep Emming. Ejerskabet bety-
der, at vi er førende på markedet 
inden for effektiv lynbeskyttelse. 

Sikrer værdier
Selskabet har et bredt pro-
duktprogram inden for lyn- og 
overspændingsbeskyttelse, sik-
kerhedsudstyr - også til per-

sonbeskyttelse - kabeltilbehør, 
kabelskabe, afledere, målein-
strumenter og nødstrømsanlæg.
- Med den store udbredelse af 
solceller i forbindelse med pro-
duktionsanlæg, offentlige byg-
ninger, landbrug og service og 
forsyningsvirksomheder så er 
også det blevet et område, hvor 
der efterspørges sikkerhed for 
lynnedslag, siger Steen Jep Em-
ming.
Han peger på, at alle egne af lan-
det ikke er lige udsatte for lyn-

DESITEK A/S · Sunekær 8 · DK-5471 Søndersø · Tlf: +45 63 89 32 10 · Fax: +45 63 89 32 20 
Web: www.desitek.dk · E-mail: desitek@desitek.dk

N O R D I C
O V E R F L A D E
B E H A N D L I N G

Nordic Overfladebehandling
Galvanovænget 6
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 15 21
info@nof.dk
www.nof.dk

Nordic 
Overfladebehandling  
er blevet til efter en fusion 
mellem El-Zink og Gelsted 
Galvano Industri. 

Dette blev gennemført  
i år 2006, og tiden frem til 
nu, er blevet brugt på at 
optimere vores  
mange processer og 
dygtige personale. 

Vi kan i dag tilbyde korte  
leveringstider og god 
kvalitet til den rigtige pris.

Nickel · Forzinkning · Kemisk Nickel · Vibratorslibning 
Blankforkromning · Vibratorpolering · Hårdkrom  
Rundslibning

Nordic Overfladebehandling er nok Danmarks mest flek-
sible virksomhed indenfor overfladebehandling.

NOF har en lang række forskellige processer, som gør at 
kunden kun skal bruge sin tid på en leverandør. 
Dette gør at både logostik og leveringstider for kunden 
bliver nem. Ydermere sparer dette kunden for 
unødvendige fragtomkostninger, og ansvaret vil blive 
placeret ét sted.

Kontakt os for mere info.

www.nof.dk
Tlf. 64 49 15 21
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STARK Bogense - Østre Havnevej 6 - 5400 Bogense
Tlf.: 64 81 16 81 - Fax: 64 81 16 58 - E-mail: info.bogense@stark.dk - Web: www.stark.dk/Bogense

Åbningstider - Mandag-fredag: 07:00 – 17:00 - Lørdag: 09:00 – 14:00 - Søndag: 10:00 – 14:00

”STARK Bogense er kommet 
tættere på sine kunder, og det 
udmønter sig konkret i et øget 
fokus på service og god kundebe-
tjening”, fortæller trælastdirek-
tør Nils Ellekjær, der siden maj 
2012 har stået i spidsen for det 
nordfynske lokalområdes stør-
ste trælast. ”Vi har bygget om 
i både trælasten og butikken, 
personalet er rykket sammen, 
og det har styrket vores kunde-
betjening markant.”

Et stærkt og  
serviceminded team
”Som noget nyt er konsulent 
Poul Barslund og jeg nu placeret 
som en del af ekspeditionen. Det 
har intensiveret kontakten til 
håndværkere og private og øget 
vores kundebetjenings fleksibi-
litet betydeligt. Som en naturlig 
del af det øgede fokus på hurtig 
og kompetent service har vi net-
op ansat to nye elever. I STARK 
Bogense mødes kunderne af et 
stærkt, serviceminded team be-
stående af 9 faste medarbejdere, 
der alle er faguddannede, og ved 
hvad de taler om.” 

Lys, luft og overskuelighed
”Ombygningen har givet mas-
ser af lys og luft i butikken”, 
fortsætter Nils Ellekjær. ”Heri-
gennem er vores arbejdsmiljø op-
timeret, og samtidigt er forret-
ningen blevet overskuelig og let 

for kunderne at finde rundt i. Vi 
anbefaler et besøg i STARK Bo-
genses velassorterede byggeud-
stilling, der blandt andet byder 
på et stort udvalg af indendørs 
fliser og klinker. Derudover har 
vi mere end 50 slags gulvbelæg-
ning, der spænder fra laminat 
over massiv plank til kork. 
Blandt vore øvrige nyheder er, 
at trælasten nu har fået drive 
in faciliteter, så vores kunder 
kan handle i tørvejr året rundt 
og parkere lige der, hvor de skal 
læsse varerne på bilen. Også her 
kan man let og hurtigt orientere 
sig og finde, hvad man har brug 
for. Alle varer er logisk opstillet i 
grupper, og for kunderne har det 
medført mindre spildtid og hur-
tigere service. 
Privatkunder kan opnå 10 % 

rabat på deres køb. Alle køb re-
gistreres elektronisk, så vigtige 
data, for eksempel om toning af 
maling, eller garanti på el-værk-
tøj altid kan genfremkaldes.”

Seriøs sparrings-  
og samarbejdspartner
”Vi afgiver meget gerne tilbud 
på værktøj og materialer i for-
bindelse med vore kunders pro-
jekter. STARK Bogense er en 
seriøs sparrings- og samarbejds-
partner - lige fra planlægnings-
fasen til den praktiske udførelse 
af arbejdet. Ved mindre fore-
spørgsler kan prisen som oftest 
beregnes straks, mens man ved 
større byggesager må påregne 
en ekspeditionstid på 1-4 dage 
afhængig af opgavens størrelse.”

Logistik er  
en kernekompetence
”Som en del af STARK-kæden, 
der på landsplan tæller 95 for-
retninger, råder vi over 12.000 
forskellige varenumre, der ved 
bestilling i STARK Bogense kan 
leveres hvor som helst i Dan-
mark. Ved bestilling inden kl. 
14 leveres varerne næste dag. 
Som en ekstra service kan vores 
faste og loyale erhvervskunder 
bestille varer helt frem til kl. 21. 
Varerne pakkes om natten på 
STARKS logistikcenter i Tom-
merup og leveres næste morgen 
kl. 7”, afrunder Nils Ellekjær. 
”Kontakt os for mere info, eller 
kig ind i butikken. Alle er vel-
komne.” 

Den dynamiske trælast, der netop har ansat to elever, er via en større ombygning og en 
række nye initiativer på betjeningsfronten kommet tættere på kunderne 

BOGENSE
NORDFYNS LOKALE TRÆLAST
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ter, revision og årsregnskaber til 
skatte- og investeringsrådgiv-
ning. M.G. REVISION er en er-
faren samarbejdspartner på hele 
økonomiområdet. Selv har jeg 
været i branchen siden 1991, og 
flere medarbejdere har over 10 
års anciennitet”, slutter Char-
lotte Schmidt. 

I oktober 2012 over-
tog M.G. REVISION, der 
grundlagdes i 1991, 
Søndersø-virksomheden 
Jørgen Geertsen Revision, 
og den 1. oktober i år 
sammenlagdes firmaerne 
og fik fælles adresse på 
Rugårdsvej i Odense NV 
nær Tarup Centeret   

”Med fem ansatte er M.G. REVI-
SION et mindre revisionsfirma 
med bred erfaring, og vi har 
valgt at samle hele vores dygtige 
medarbejderstab for at forene så 
mange ressourcer under et tag 
som muligt”, fortæller indehaver 
og registreret revisor Charlotte 
Schmidt. ”Det betyder i praksis, 
at vi nu er blevet i stand til rent 
kompetencemæssigt at supplere 
hinanden fra sag til sag betyde-

ligt hurtigere og med væsentligt 
større fleksibilitet end tidligere. 
Vi løser vores opgaver til aftalt 
tid og lægger vægt på en tæt 
kontakt til vores kunder. Folk er 
altid velkomne til at kigge ind. I 
kraft af vores fine beliggenhed 
på Rugårdsvej i Odense-forsta-
den Tarup, tæt på de store ind-
faldsveje fra både Nord- og Vest-
fyn, har M.G. REVISION en høj 
grad af tilgængelighed for hele 
kundekredsen.”        

Stor erfaring på  
hele økonomiområdet
”M.G. REVISION er medlem af 
FSR Danske Revisorer, og heri-
gennem er vi sikret en løbende 
faglig opdatering af vores kom-
petencer, ligesom vi i særlige til-
fælde kan trække på foreningens 
panel af eksperter. Vi arbejder 
både ude hos kunderne og her 
fra firmaet via diverse regn-
skabsprogrammer. Kundekred-

sen består mestendels af små og 
mellemstore virksomheder i alle 
afskygninger – såvel selskaber 
som personligt ejede firmaer. 
Vi arbejder meget fleksibelt og 
fungerer ofte som vore kunders 
eneste regnskabs- og rådgiv-
ningspartner. Opgaverne spæn-
der lige fra bogføring, balancer 
og momsopgørelser over budget-

M.G. REVISION ApS · Rugårdsvej 244 1. sal · 5210 Odense NV · Tlf.: 66 16 16 16
E-mail: info@mgrevision.dk · Web: www.mgrevision.dk

Vi har en bedre løsning!
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. 63893210 · desitek@desitek.dk

DESITEK A/S

Trækker du stikket ud
i tordenvejr?

 - v/Rosengårdcentret
Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M

Tlf.: 63 10 50 25 - Fax: 63 10 50 35 
info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

650 m2 inspiration
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- Vores ambition er at være den 
fleksible leverandør, der kan 
servicere produktions- og ved-
ligeholdsvirksomheder inden 
for jern- og metalindustrien og 
offentlig virksomhed, siger di-
rektør Søren Mikkelsen i den 
nystartede virksomhed Toolt-
rade.dk med domicil på Thujavej 
i Odense SV.
Virksomheden er startet af de 
to generationer Søren og Aage 
Mikkelsen samt en erfaren 
branchekendt medarbejder John 
Hansen. 

Branchekendskab og  
erfaring
- Opstår der et akut problem ved 
en kunde, er erfaring altafgø-
rende i en branche, hvor know-
how og service er nøgleord, siger 

Nystartet i værktøjs- og maskinbranchen med to generationers erfaring  
satser i første omgang på region Syddanmark

Søren Mikkelsen. Når et leje 
brænder sammen, eller der er en 
opgave til omgående reparation, 
er vi i første omgang kundens 
aktive stødpude.
- Kan vi ikke levere den givne 
bolt, fræser, kugleleje, manome-
ter fra lager, har vi den fornødne 
erfaring og netværk, der gør, at 
vi kan fremtrylle det meste fra 
dag til dag. I den forbindelse er 
det naturligvis vigtigt, at vores 
service og knowhow understøt-
tes af gode logistikaftaler.

Lave omkostninger
- Som en del af forretningskon-
ceptet har det været vigtigt at 
holde fokus på lave omkostnin-
ger, fortsætter Søren Mikkelsen. 
Vi har valgt en mindre synlig 
adresse med god beliggenhed. 

Ingen dyre showrooms eller 
mødelokaler og ingen dyr finan-
siering. - Alt det komme vores 
kunder til gode gennem rolig op-
bygning af lager og fair priser og 
det bedste serviceniveau.               
 

Udgangsposition region 
Syddanmark
- Tooltrade.dk vil i første omgang 
fokusere på Fyn og trekantområ-
det. Med lager i Odense sydvest, 
tæt på motorvejen, kan vi inden 
for 90 minutter nå alle kunder i 
Region Syddanmark, siger Søren 
Mikkelsen.
- Vor ambition er, i samarbejde 
med kunderne, at lagerføre 
netop de værktøjer, som i særlig 

grad er nøgleprodukter for virk-
somheden; det kunne f.eks. være 
bestemte bearbejdningsværktø-
jer, sliddele eller miljøprodukter. 
Vi kan også tilbyde kunden et 
bredt sortiment af produkter og 
give vore kunder tryghed, når 
det gælder nøgleprocesser.
- Vi er kommet godt fra start og 
har derfor med virkning fra 1. 
december udvidet med en erfa-
ren ekstern sælger, siger Søren 
Mikkelsen. Vores nye salgskon-
sulent Ole Andkjær er en tidli-
gere kollega, som vi har arbejdet 
sammen med. Ole besidder en 
lang række kvaliteter, som un-
derstøtter vores ønske om høj 
faglighed og service. 

Værktøj til tiden

Tooltrade.dk · Thujavej 13 · DK-5250 Odense SV · Telefon +45 27 60 50 63   /   +45 27 60 50 82  
Mail: tooltrade@hotmail.dk 
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Den nordfynske auto-
virksomheds medarbej-
dere er alle faguddan-
nede. De besidder stor 
erfaring og knowhow 
og deltager løbende i 
efteruddannelseskurser i 
den sidste nye teknologi 
indenfor branchen 

”Autodan er et seriøst auto-
værksted, der blev grundlagt i 
1978”, fortæller Karsten Allesø 
Sørensen, der sammen med sin 
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relsen som Omsynsværksted. 
Ved længere reparationsforløb 
kan vi tilbyde en lånebilsord-
ning. Som noget nyt har vi på 
erhvervsfronten netop intro-
duceret en række meget for-
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dende muligheder, Autodan har 
at byde på”, slutter Karsten og 
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Stenløse Forsamlingshus  . Stenløse Bygade 8 . Odense S
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BØRN
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LÆRERE
KLASSER
SKOLER

er ens 
Kom til Åben Skole 

Torsdag d. 7/11 kl. 15-19 

 
 

– ikke to skoler er ens 
 

Højby Friskole 
Hestehøjvej 80 

Odense S 
Tlf: 65 95 82 24  

Stenløse Forsamlingshus

Nye ejere af forsamlingshuset

Brønks mad er kendt i hele Danmark, men mest på fyn. 
Vi står for god gammeldags mad, men kan lave næsten alt. 

Vi tilbyder mad til brunch, kantineordninger,
festmad, begravelser osv

Priser fra 40,- 
Vi står gerne for Deres næste arrangement.

Venlig hilsen 

Solvej og Frank Brønk
Tlf. +45 61 60 52 59

Stenløse Forsamlingshus  . Stenløse Bygade 8 . Odense S

ÅBENT HUS 115% 
afskrivning 

stopper 
31/12-2013

Den 1. - 2. november 2013 kl. 10-16 på Rolundvej 33, 5260 Odense S

Fin
ansiering fra

0,99%

Alle der køber for mere end 100 kr. i åbenthusdagene deltager i lodtrækningen om denne John Deere villa

1. præmie:
John Deere 
Villa

KONKURRENCE

Vi er vært med en 
forfriskning

HUSK!

Spar op 
til 18%

GMC A/S
Glamsbjerg • Odense • Svendborg

Rolundvej 33 - 5260 Odense S - Mandag-fredag 7.30-16 - Lørdag lukket
www.gmc-fyn.dk - Tlf. 6472 1460

H
Den 1.-2. november 2013 kl. 10-16 på Rolundvej 33, 5260 Odense S

vej 33
Stort 

udvalg i 
motorsave og 

tilbehør 
- kæmpe 

besparelser

Lagersalg 
1. og 2. 

November
nye og brugte maskiner

stærkt nedsat
priserne er kun 
gældende de 

2 dage

     Vi ra� er 
om priserne på ikke 
nedsatte varer

DyrlægeRingen fi ndes i
Aarup ⋅ Tommerup ⋅ Glamsbjerg ⋅ Faaborg ⋅ Tlf. 64 72 10 95

Find os på  !

HVOR LÆNGE VIL DU HAVE
DIN BEDSTE VEN?

Vidste du, at dit kæledyr er seniorpatient allerede, når det er 7 år? 

Du kender dit kæledyr bedst. Har din hund eller kat ændret adfærd og er 
blevet mere træt, irritabel, sulten, tørstig, asocial eller forvirret?

Savler det mere eller har dårlig ånde?
Det kan være tegn på sygdomme, som vi kan hjælpe med at fjerne

- hvis vi spotter dem i god tid!

Book tid til et seniortjek
på telefon 64 72 10 95

Seniortjek 
299,-

Få 150 kr. rabat
på stor sæk foder

fra Hill’s ved
Seniortjek

Onsdag den 30. oktober 201316

STENLØSE FORSAMLINGSHUS
Stenløse Bygade 8 · 5260 Odense S
www.stenloseforsamlingshus.dk
mad@stenloseforsamlingshus.dk

NYE EJERE AF FORSAMLINGSHUSET

VI TILBYDER:
Alt til fester og kantineordninger…

Skamby El ekstrafaciliteter i tilknytning til 
boligen. Luft/luft-varmepumpen 
repræsenterer en billig investe-
ring, der i kraft af de høje elpriser 
er meget hurtigt tjent ind. Ved at 
skifte fra traditionel elvarme til 
varmepumper af luft/luft-typen 
vil man typisk kunne spare 50-
60 % eller mere på elregningen. 
Tjek vores hjemmeside og kon-
takt os for mere detaljeret info 
om firmaets vidtspændende ak-
tiviteter.” 

Den kendte nordfynske 
el-virksomhed, der drives 
af ægteparret Robin & 
Malene Saager Jakobsen, 
har udvidet sit tradi-
tionelle butiksrepertoire 
med en række spæn-
dende nye produkter 
indenfor firmagaver og 
boligindretning   

”Fornyelsen af el-butikkens sor-
timent er en naturlig synergief-
fekt af, at jeg pr. 1. januar i år 
gik ind i firmaets drift”, fortæl-
ler Malene Saager Jakobsen, der 
har mange års erfaring indenfor 
detailhandel og salg af firmaga-
ver, tekstiler og boligindretning. 
”Udover belysning og diverse el-

artikler kan vi nu tilbyde vores 
kunder en række spændende ga-
veartikler og produkter til hjem-
met, der både hvad design og 
funktionalitet angår, skiller sig 
positivt ud fra, hvad man ellers 
ser. Det nye sortiment, der kan 
studeres nærmere på www.ga-
vemageren.dk,omfatter alt lige 
fra iphone-tilbehør over sjove 
elektroniske gadgets til funktio-
nelle redskaber som æggedelere 
i nye, dekorative dessiner. Dertil 
kommer smarte SACKit sæk-
kestole og små transportable 
kvalitetshøjttalere af mærket 
WOOFit. Højttalerne fås i far-
verne sort og Gun Metal og kan 
tilsluttes en hvilken som helst 
enhed via Bluetooth eller kabel. 
Vi er specialister, når det gæl-
der sammensætning af firma- og 
personalegaver i alle prisklasser 
og sender fragt- og gebyrfrit til 
kunder i hele landet.”

Fra elvarme til luft/luft-
varmepumper
”På installatørsiden har Skamby 
El opprioriteret sit fokus på al-
ternativ energi”, beretter Robin 
Saager Jakobsen. ”Mange er-
hvervskunder er, uden at tænke 
nærmere over det, storforbru-
gere af elvarme i forbindelse med 
kontorpavilloner, skurvogne og 
diverse tilbygninger. Det samme 
gælder en lang række familier 
med hjemmekontorer og andre 

· Autoriseret Elinstallatører· Bredgade 14 · 5485 Skamby · Tlf.: 64 85 12 74 · Fax: 64 85 19 74
E-mail: info@skambyel.dk · Web: www.skambyel.dk

 · E-mail: www.gavemageren.dk · Web: info@gavemageren.dk

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

Bliv selvforsynende og spar penge på din strøm.
Lad os lave en beregning på dit forbrug 

og din økonomi.

Vi sikrer dig nogle af markedets bedste produkter
– vi ved hvad vi snakker om...

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274
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på vores 
hjemmeside

SKAMBY EL 
- din lokale 

el installatør indenfor:

• Grøn energi
• El eftersyn
• Nye installationer
• Reparationer
• Landbrug & industri
• Motor 
 - nye, samt reparation

samt meget andet
- bare det har med EL at gøre

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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helt tredje, hvis ydeevne eller 
aktivitetsområde kan udvides 
ad mekanisk vej, kan vi med stor 
sandsynlighed tilbyde en attrak-
tiv løsning. 
Tjek Skamby ELs hjemmeside 
og kontakt os gerne for mere 
detaljeret info om vores vidt-
spændende aktiviteter på el- og 
energiområdet”, slutter Robin 
Saager Jakobsen.

El-virksomheden, der 
drives af ægteparret 
Malene & Robin Saager 
Jakobsen, fokuserer på 
hele energiområdet 

”Netop nu er Skamby EL i fuld 
gang med en faglig opkvalifice-
ring, så vi kan matche de mange 
nye udfordringer på energiom-
rådet”, fortæller Robin Saager 
Jakobsen. 
”Sammen med vores medarbej-
dere er jeg under uddannelse til 
energihåndværker. Når uddan-
nelsen er i hus kan vi rådgive 
vores kunder om forbedringer og 
besparelser – ikke bare når det 
gælder el, men på hele energi-

området. Allerede i dag yder vi 
i kraft af vores viden og erfaring 
kvalificeret kunderådgivning 
om, hvordan man får taget hul 
på boligens eller virksomhedens 
el-spare projekt. 
Vi rådgiver fra sag til sag, og så-
vel indenfor landbrug som indu-
stri er der mange penge at spare. 
Installation af lavenergiventila-
torer i stalde er en stor aktivitet. 
Da lavenergiventilering er en 
stor investering, giver vi altid 
kunden mulighed for at afprøve 
systemet og forvisse sig om dets 
rentabilitet via en testopsæt-
ning før den endelige implemen-
tering. 
Typisk reduceres strømforbru-
get til ventilation med over 50 
%.”

Fra energirenovering  
til elmotorer
”Når det gælder energireno-
vering, er installation og ser-
vicering af varmepumper til 
erstatning af elektrisk rumop-
varmning en stor aktivitet. Både 
i forbindelse med kontorer, køle 
og server-rum samt produkti-
onslokaler og private sommer-
huse er der store besparelser 
at hente. Derudover kan en 
varmepumpeløsning med fordel 
kombineres med solcelleanlæg, 
som producerer overskudsstrøm.  
Også reparation og servicering 
af elmotorer genererer stor ak-
tivitet. Vi er specialiserede på 
området og har eget værksted 
in house. Har kunden en motor, 
et sorteringsanlæg eller noget 
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– vi ved hvad vi snakker om...

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274
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SKAMBY EL 
- din lokale 

el installatør indenfor:

• Grøn energi
• El eftersyn
• Nye installationer
• Reparationer
• Landbrug & industri
• Motor 
 - nye, samt reparation

samt meget andet
- bare det har med EL at gøre

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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Mød os på

Nyheder i butikken
Kan også bestilles på 

Nyheder i butikken
.dkKan også bestilles på 
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Anlæg for sikre forbindelser
derføring med stålrør og jordra-
ketter.
Firmaet har hovedafdeling i Søn-
dersø og filial på Tolderlundsvej i 
Odense og en grusgrav i Fjelsted. 
Entreprenørafdelingen råder 
over en alsidig maskinpark, og 
vognmandsafdelingen dispone-
rer over en snes lastvogne. Man 
har udlejning af containere og 
leverer materialer fra grusgrav 
og kører desuden med asfalt, 
beton- og PVC-varer, korn, kar-
tofler og roer. Specialopgaver 
såsom vinterforanstaltninger for 
private, virksomheder og offent-
lige kunder.

Der etableres cykelstier 
langs landevejene på Fyn, 
kloakker og rørføringer 
skal vedligeholdes og 
transportopgaver løses. 
Der er nok at se til for 
Søndersø Entreprenør- og 
Vognmandsforretning 
A/S. 

- Der skal regnes og afgives til-
bud, det er et vigtig del af mit 
arbejde, siger indehaveren af 

Søndersø Entreprenør- og Vogn-
mandsforretning Peter Hansen.
- Vi er et gammelt familiefirma, 
hvor jeg er tredje generation og 
har et par snese medarbejdere, 
hvoraf mange har været her i 
mange år. De er hver på deres 
felt specialister og et stort aktiv 
for en virksomhed som vores.

Sikre forbindelser
- Konkurrencen om ordrerne er 
hård, men heldigvis er krisen 
ved at være slut. Vore kunder er 
både private og offentlige virk-
somheder, siger Peter Hansen. 

Vi har maskiner og mandskab i 
gang med at anlægge sikre for-
bindelser i form af cykelstier 
langs de fynske landeveje, og vi 
har et akutberedskab til rør- og 
kloakeringsopgaver.
- Sammen med vognmandsde-
lens opgaver så er det med til 
at holde hjulene i gang, mens vi 
venter på, at der kommer flere 
offentlige og private bygge- og 
anlægsarbejder.
Søndersø Entreprenør- og Vogn-
mandsforretning udfører opga-
ver som kloakering, jord-, vej- og 
belægningsarbejde, kabel- og 
vandledningsarbejde samt un-

Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S · Snavevej 2 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 10 16 
www.sev.dk · info@sev.dk

Registreret Revisionsvirksomhed
Ansvarlig indehaver Mogens Stougaard

Thygesensvej 2 · 5450 Otterup

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

Regnskab • Revision • Bogføring

Budget • Rådgivning • Skat

Moms og afgifter • Fjernsupport

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l

Rådgivning

nnnnnnnnndddddddddddddd

Service

b b

pppppppppppppppp

Tryghed

w
w

w
.s

ka
m

b
ye

l.
d
k 

  
  

  
  

| 
  

  
  

 i
n
fo

@
sk

a
m

b
ye

l.
d
k

de
Skamby 

øre

w
sk

a
m

b
ye

l
d
kk

w
w

w

e 14 
kamby

e

k
b

l
d
k

Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne
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•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l
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Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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•   passe på indeklimaet
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•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l

Rådgivning

nnnnnnnnndddddddddddddd

Service

b b

pppppppppppppppp

Tryghed

w
w

w
.s

ka
m

b
ye

l.
d
k 

  
  

  
  

| 
  

  
  

 i
n
fo

@
sk

a
m

b
ye

l.
d
k

de
Skamby 

øre

w
sk

a
m

b
ye

l
d
kk

w
w

w

e 14 
kamby

e

k
b

l
d
k

Mød os på
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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Kunne du tænke dig at…
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•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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 produkter indenfor varmepumper, 
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GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken
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•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
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Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne
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 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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– Vi ved hvad vi snakker om…
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•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35
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ACT Innovation professionelt bureau er hyret ind 
til at indkredse og headhunte de 
helt rigtige kandidater. Den ny 
b2b-sælger kommer primært til 
at servicere vores ekspanderende 
kreds af professionelle kunder, 
som blandt andet består af en-
treprenører, håndværksmestre, 
byggefirmaer og rådgivende in-
geniører på hele Fyn samt i Tre-
kantsområdet. ACT Innovation 
kan nu følges via de sociale me-
dier LinkedIn og Facebook. Her 
har man blandt andet mulighed 
for at bestille et elektrikerbesøg 
og følge med i vores seneste til-
tag og fordelagtige tilbud på el-
området. Alle er velkomne til at 
besøge vores hjemmeside, følge 
os på de sociale medier og kon-
takte os for yderligere info om 
vores store aktivitetsområde og 
attraktive tilbud ”, slutter An-
ders Petersen. 

Der er fart på udviklingen 
i det dynamiske el-firma, 
der med overtagelsen af 
EL-SKOV den 1. maj i år 
har fire lokale afdelinger 
og 26 medarbejdere på 
Fyn i byerne Otterup, 
Odense og Ringe samt i 
Lindø Industripark ved 
Munkebo  

”ACT Innovations målsætning 
er på sigt at dække hele Fyn og 
Trekantsområdet via små lo-
kalt funderede afdelinger, hvis 
medarbejdere hver især har so-
lidt kendskab og tilknytning til 
deres respektive nærområder”, 
fortæller direktør Anders Peter-
sen. ”Vi ønsker at udvide vores 
aktivitetsfelter gennem opkøb 
af såvel geografisk som teknisk 
art for herigennem at styrke vo-

res ressourcer og optimere kun-
debetjeningen. ACT Innovation 
har netop udvidet sin flåde af 
rullende el-værksteder med fire 
nye biler, så vi nu råder over 22 
af slagsen. Over hele linjen hed-
der nøgleordet service. Alle med-
arbejdere har i årets løb deltaget 
i målrettede kurser om optimal 

servicering og rådgivning af de 
meget forskellige kundetyper, vi 
møder i den travle hverdag.” 

Ny b2b-sælger i 2014
”Blandt vores øvrige nyheder og 
nye initiativer på banen er opret-
telsen af en helt ny stilling som 
b2b-sælger, som ventes besat 
i starten af 2014.  Her og nu er 
de nøjagtige rammer for stillin-
gen stadig under udvikling, og et 

ACT Innovation Otterup - Søndergade 35 - 5450 Otterup - Tlf.: 64 82 18 45 
E-mail: act@actinnovation.dk - Web: www.actinnovation.dk

STARK Bogense
Østre Havnevej 6 - 5400 Bogense

Tlf.: 64 81 16 81 - Fax: 64 81 16 58
info.bogense@stark.dk - www.stark.dk/Bogense

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag: 07:00 – 17:00 • Lørdag: 09:00 – 14:00

Søndag: 10:00 – 14:00

RING PÅ 

Tlf. 64 81 16 81 
eller send en mail på 

ne.bogense@stark.dk

- for en pris på dit næste 
byggeprojektKviste, karnapper, solbænke,

tagrender, inddækning i zink
- altsammen vedligholdelses frit

Mester fremstiller del hele selv og følger opgaven fra A-Z
- så du er i trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen

Tlf. 5325 4000
Østergade 18 - 5471 Søndersø

tagrender - skotrender - inddækninger i zink - kobber og skifer

www.blikkenslagerjon.dk

Da vi også tænker på miløet
bruger vi kun naturmaterialer.

”Når det drypper på
præsten regner det på degnen
- men ikke når Jon Jørgensen

har været på egnen”
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Scan
og se

vores film!

•  Kviste
•  Karnapper
•  Solbænke
•  Tagrender
•  Indækning i
 zink

- altsammen i 
vedligeholdelsesfrit

Mester fremstiller det hele selv og følger opaven fra A-Z - 
så du er i trygge hænder hele vejen
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Otterup Trælast
vil også nyde godt af ombygnin-
gen, der blandt andet inklude-
rer grenreoler til opbevaring 
af træ og generelt bringer mere 
samling på varernes placering. 
Derudover adskilles kundernes 
parkeringsplads og den tunge 
lastvognstrafik. Der bliver mu-
lighed for kørsel gennem haller-
ne, så pålæsning af varer bliver 
væsentligt nemmere. Sidst men 
ikke mindst øges sikkerheden 
mod tyveri og svind som i landets 
øvrige BYGMA-afdelinger via 
etablering af et bom-anlæg ved 
forretningens hovedindgang.” 

Den 1. marts 2013 blev Ot-
terup Trælast overtaget af 
Bygma, Danmarks største 
danskejede byggevare-
kæde. Hermed er BYGMA-
kæden, som på landsplan 
tæller 57 udsalgssteder 
og ca.1300 medarbejdere, 
repræsenteret med 7 loka-
tioner på Fyn 

”Hverken indretnings- eller be-
tjeningsmæssigt har BYGMA-
overtagelsen medført de store 
ændringer for vores kunder”, 
fortæller direktør Flemming 
Rosendal. ”Byggemarkedet har 
fortsat til huse i de lyse og venli-
ge lokaler på Hjorslevvej 2 i Otte-
rup, ligesom kunderne mødes af 
det venlige, imødekommende og 
faguddannede personale, som de 
kender. Overtagelsen byder i et 
vist omfang på nye leverandører 
af en række varer.  Eksempelvis 
har vi udskiftet malerleverandø-
ren, så vi nu får produkterne fra 
den svenske kvalitetsproducent 
YUNIK, der er en del af Flügger-
koncernen. På beklædnings-
fronten kan vi som noget nyt 
tilbyde de kendte og populære 
KANSAS produkter, der appel-
lerer til en bred vifte af service 
og håndværksfag. Endelig kan 
vi i december tilbyde salg af nyt-
årsfyrværkeri fra en container 
på pladsen. Derudover har vi på 

logistikfronten netop investeret 
i en ny stor lastbil med en kran, 
hvis spændvidde og aktionsra-
dius både hvad højde og længde 
angår, markerer et væsentligt 
fremskridt i forhold til træla-
stens tidligere model.” 

Stor ombygning på vej
”Ultimo 2013 påbegyndes en 
stor renovering og ombygning 
af trælast lageret, hvor nyt in-
ventar og en mere rationel ind-
retning vil øge tilgængeligheden 
for vores kunder. Medarbejderne 

BYGMA Otterup Trælast · Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup · Tlf: 64 82 22 33 · Fax: 64 82 32 33 
E-mail: otterup@bygma.dk · Web: www.otteruptraelast.dk

Byggemarked 
Mand.-fred.:  .... 09:00-17:30 
Lørdag:  ............09:00-14:00 
Søn- og  
helligdage: .......10:00-14:00

Proffcenter 
Mand.-fred.:  .... 07:00-17:30 
Lørd.: ...............09:00-14:00 
Søn- og helligdage:  . LUKKET

- Ring og få en uforpligtende aftale

Odensevej 48, 5471 Søndersø

www.nordfyns-hoereklinik.dk
Tlf. 6484 2898

 

- Ring og få en uforpligtende aftale

Odensevej 48, 5471 Søndersø

www.nordfyns-hoereklinik.dk
Tlf. 6484 2898

 

• Professionel høreprøve/
 tilpasning og rådgivning.

•  Spring den offentlige venteliste over.

•  Få høreapparater med tilskud.

•  Kort leveringstid.

•  En måneds returret og 4 års garanti.

•  Henvisning ikke nødvendig, 
 fast ørelæge i klinikken.

Chr. Eriksen & Søn
Thorslundsvej 7
5000 Odense C

Tlf. 66117638

 Lagerhotel
 Varemodtagelse, kontrol
 Omlæsning af varer
 Containertømning
 Sikker opbevaring

 Din garanti for tryghed og kvalitet

• Med vores stempel i servicebogen opretholder du  
 garantien på din bil.

• Vi servicerer og reparerer alle  
 bilmærker, ny eller gammel  
 - for os gør det ingen forskel.
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længe savnet Odense-tradition. 
På søndage mellem 11.30–19.00 
har folk nu igen mulighed for 
at spise god, gammeldags mor-
mor-mad med udsigt til fly og 
landingsbaner. I løbet af foråret 
2014 tænkes mormor-konceptet 
suppleret med gourmetinspire-
rede menuer.”  
”MADHUSETS hovedaktivitet 
er mad ud af huset”, siger Be-
tina Kjærgaard. ”Vi leverer mad 
til familie- og virksomhedsar-
rangementer og fester af enhver 

slags. I vore lokaler afholder vi 
en række totalarrangementer, 
der spænder fra fødselsdage og 
konfirmationer til bryllupper, 
konferencer og jubilæer. Den 
nærmeste fremtid står i julens 
tegn, og til levering ud af huset 
har vi sammensat tre lækre ju-
lefrokostmenuer. Besøg vores 
nye hjemmeside og kontakt os 
gerne for mere info om de spæn-
dende kulinariske muligheder i 
BETINÀ S MADHUS”, slutter 
Betina Kjærgaard. 

BETINA`S MADHUS · Lufthavnsvej 131 · 5270 Odense N · Tel: 30 36 74 30
Mail: betina@betinas-madhus.dk · Web: www.betinas-madhus.dk

Da Betina & Mogens Kjær-
gaard pr. 1. oktober i år 
blev forpagtere af Hans 
Christian Andersens Air-
port (Odense Lufthavn) 
cafeteria og restaurant, 
genindførte de en længe 
savnet tradition; nemlig 
at servere god, gammel-
dags mad for fynboerne 
om søndagen    

”I BETINÀ S MADHUS sætter 
vi en ære i at lave tingene fra 
bunden af friske, lokalt produce-
rede råvarer”, fortæller Mogens 
Kjærgaard. ”På a la carte-siden 
har vi genoptaget en populær og 

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

A/S

Hans Egedes Vej 8   

5210 Odense NV 

Tlf. 7020 6095    

E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

aLLE prisEr Er EkskL. mOms

E-mail: post@guldfeldt.com

Vi ønsker en glædelig jul og et Godt Nytår med disse tilbud

Develop 
+451 

6 års NygaraNTi

34.900,-
BRUGTBØRSeN

NU

Develop 
+220 

6 års NygaraNTi

24.900,-
BRUGTBØRSeN

NU

Develop 
+203

6 års NygaraNTi

15.900,-
BRUGTBØRSeN

NU

Develop 
+452

6 års NygaraNTi

39.995,-
BRUGTBØRSeN

NU

Develop  
+25

6 års NygaraNTi

6.995,-
BRUGTBØRSeN

NU

Develop 
+220 

6 års NygaraNTi

19.900,-
BRUGTBØRSeN

NU

22 siders fuldfarve maskine med efter-
behandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og E-mail.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer.

24 kopier  farve maskine. scan/mail/ 
fax indbygget. kører kun a 4 størrelse.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 250 gb harddisk.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og E-mail. perfekt print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net  og E-mail, Fuld sortering og 
hæftning.

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 

6 års nygaranti.

www.guldfeldt.com
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OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
gennem anerkendte leasingselskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 

Attraktiv beskatningsværdi: 

Fra 255.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

 

OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
gennem anerkendte leasingselskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 

Attraktiv beskatningsværdi: 

Fra 255.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**
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Hør bedst muligt - det fortjener du 
Nordfyns Høreklinik og 
indehaver Liselotte Han-
sen hjælper hørelsen og 
livsglæden på vej

Høreprøven er gratis. Viser det 
sig, at kunden har brug for et nyt 
moderne høreapparat, står den 
uafhængige Nordfyns Hørekli-
nik klar med mangeårig eksper-
tise. Det sikrer det helt rigtige 
produkt, og bedst mulig hørelse, 
hver gang for kunder over 18 år.
»Skal kunden have tilskud til det 
nye høreapparat, kræver det en 
henvisning fra en ørelæge. Der-
for kommer der fast en ørelæge i 
klinikken«, siger indehaver Lise-

lotte Hansen til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn.
Hun er uddannet audiologias-
sistent fra Odense Universitets-
hospital og har mange års erfa-
ring på fagområdet. Hun åbnede 
Nordfyns Høreklinik i 2009 og 
hjælper i dag kunder fra primært 
det nordlige Odense og Nordfyn.
Personlig service
Nordfyns Høreklinik er privat-
ejet og ikke med i en kæde. Det 
sikrer kunderne det bedst muli-
ge udgangspunkt for professionel 
rådgivning og personlig service.   
Kunder der eksempelvis går på 
jagt eller arbejder i støjfyldte om-
givelser kan også få hjælp. Nord-
fyns Høreklinik forhandler såle-
des høreværnet SECURE-EAR.  

Nordfyns Høreklinik · Odensevej 48 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 84 28 98
www.nordfyns-hoereklinik.dk · lsh@nordfyns-hoereklinik.dk- Ring og få en uforpligtende aftale

 

- Ring og få en uforpligtende aftale

Odensevej 48, 5471 Søndersø

www.nordfyns-hoereklinik.dk
Tlf. 6484 2898

 

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk www.fabbo.dk

Søg boliger på hele Fyn For en 10’er om måneden

For 125,- kr. pr. år  (175,- kr. første år) er du med som ansøger. 

Vi har attraktive lejligheder, rækkehuse og fritliggende huse. 
Boliger i by og på land; vi har det hele.

Så uanset om du kunne tænke dig at bo i Odense, Kerteminde, Nyborg, Assens, 
Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart eller på Nordfyn, så har vi boligerne.

lige nu: bo bæredygtigt på Smukke SydFyn - tankeFuld
Tankefuld er 67 nyopførte, moderne og veludstyrede lejeboliger i Svendborg, 
som netop er blevet færdiggjort. 

Boligerne i Tankefuld er blevet tildelt Svendborg Kommunes arkitekturpris 2013. 

I 2/3 af boligerne er beboere allerede flyttet ind, så skynd dig, hvis du vil være med! 
Der er stadig 3 rums lejligheder på 108 - 115 m² ledige. 

Er du interesseret i at vide mere, så besøg: www.fabbo.dk/tankefuld.
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

Fra den 1. november kan vi også 
rådgive om telefoni…

Vi udvider med to mand, så vi både kan rådgive om 
mulighederne og installere et eventuelt nyt set-up.
 
Telefoni, internet og IT integreres mere og mere i takt 
med udviklingen, så vi ønsker med Kortermann-TELE at 
hjælpe vores kunder med at optimere den daglige drift.
 
Vi har indgået partnerskaber med forskellige udbydere, 
så vi sikrer, at vi kan rådgive om den løsning, der 
passer bedst til jer og jeres behov.
 
Hvornår har I sidst fået gennemgået jeres telefoni?
 
Ring til os og book et møde på tlf. 70 300 330
 
Vi glæder os til at hjælpe jer med både IT,  
telefoni og internet…

Kortermann-IT Svendborg
Finlandsvej 12 · 5700 Svendborg
Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017

info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk

 

     FINLANDSVEJ 12  |  DK-5700 SVENDBORG  |  T. 70 300 330  
     WWW.KORTERMANN-IT.DK | INFO@KORTERMANN-IT.DK 

Nu åbner  
Kortermann-TELE 
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 Fra den 1. november kan vi også rådgive om telefoni 

Vi udvider med to mand, så vi både kan rådgive om mulighederne og 
installere et eventuelt nyt set-up. Telefoni, internet og IT integreres 
mere og mere i takt med udviklingen, så vi ønsker med Kortermann-
TELE at hjælpe vores kunder med at optimere den daglige drift. Vi har 
indgået partnerskaber med forskellige udbydere, så vi sikrer, at vi kan 
rådgive om den løsning, der passer bedst til jer og jeres behov. 

Hvornår har I sidst fået gennemgået jeres telefoni? 

Ring til os og book et møde på tlf. 70 300 330 

Vi glæder os til at hjælpe jer med både IT,  telefoni og internet… 

Nu åbner

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    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…
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Er det muligt  
at tage springet?
Det er logisk at store virksomhe-
der har en fordel når det gælder 
et nyt eksporteventyr. De har 
stor kapital i ryggen og kan tåle 
tab på nye markeder i længere 
perioder. Mindre virksomheder 
kan dog med den rette tilgang 
opnå store muligheder for en bil-
lig penge på det kinesiske mar-
ked. Det eneste det kræver er 
lysten til et kinesisk eventyr.

Det er ikke længere en 
hemmelighed, at Kina kan 
være et yderst interes-
sant område for danske 
virksomheder at gøre for-
retninger. Alligevel er det 
stadig et fåtal af dem, der 
er sprunget ud i et muligt 
kinesisk eventyr. 

Nuvel, mange danske virksom-
heder har i årtier importeret 
billige made-in-China produkter 
til glæde for danske forbrugere. 
Tiderne er dog ved at ændre sig 

og hvor Kina tidligere kun var 
interessant for importører af bil-
lige produkter, så står de kinesi-
ske forbrugere i dag og råber på 
udenlandske produkter. Og de 
råber højt! 

Hvorfor er udenlandske 
varer interessante i Kina?
For det første er den kinesiske 
middelklasse er i de seneste årti-
er vokset fra næsten nul til idag 
at bestå af flere 100 millioner ki-
nesere. Middelklassen har råd til 
at købe de ofte dyrere udenland-
ske produkter. 
For det andet har svigtende fø-
devaresikkerhed i Kina ligele-

des medført stor efterspørgsel 
på udenlandske fødevarer som 
blandt kinesiske forbrugere op-
fattes som værende af højere 
kvalitet. 
For det tredje så er der status i 
at købe udenlandske produk-
ter. Det lyder anderledes set fra 
Danmark, hvor der ofte er langt 
mere status i at købe lokalt, men 
den kinesiske befolkning har i 
generationer levet lige omkring 
fattigdomsgrænsen og uden-
landske varer har ikke været en 
mulighed. Nu er væksten og den 
økonomiske fremgang kommet 
til Kina, og det har påvirket de 
kinesiske indkøbsmønstrer ge-
valdigt.  

Rune Kruse · ImpexChina · 29 60 56 47 · rune@impexchina.dk · www.impexchina.dk

Et kinesisk 

eksport- 

eventyr

               for tryghed i hverdagen
sjældne og stærkt invaliderende 
sygdom ALS (amyotrofisk lateral 
sklerose). Det drejer sig primært 
om avanceret kaldeudstyr samt 
anlæg og fjernbetjeningsgrej til 
omgivelseskontrol. 
Ved hjælp af sidstnævnte kan 
den handicappede medborger selv 
styre en lang række funktioner 
i sit hjem. Anlæggene kan pro-
grammeres til at styre alt – lige 
fra døre og vinduer over lys og 
gardiner til alle former for tele-
fon, radio og tv-anlæg.” 

Gennemprøvede  
kvalitetsløsninger
”FLT Alarmers primære brand 
indenfor omgivelseskontrol, GE-
WA, har mange års erfaring og 
står for gennemprøvede løsninger 
af høj kvalitet. Når det gælder 
styring af el-installationer, kan 
GEWA anlæg med fordel integre-
res i eksisterende IHC løsninger, 

FLT Alarmer ApS er 
specialiseret indenfor 
avancerede kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol 
til handicappede samt 
nyudvikling af en lang 
række hjælpemidler af 
tryghedsfremmende art   

”Et stort speciale, vi i de senere 
år har valgt i stigende grad at 
fokusere på, er salg, levering og 
implementering af kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol til ældre og 
handicappede”, fortæller direktør 
Flemming Larsen. ”FLT har stor 
viden og erfaring på området. 
I kommunalt regi leverer vi 
blandt andet udstyr til service-
ring af mennesker med den 

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Tlf.: 40 37 32 51  · Fax: 65 31 08 51 
E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

der letter opkoblingen og minime-
rer antallet af nødvendige tilkøb. 
Alle GEWA anlæg er udstyret 
med avancerede fjernbetjenin-
ger, hvorfra boligens funktioner 
let kan styres – også af brugere 
med stærkt indskrænket bevæge-
lighed. 
De logisk opbyggede og bru-
gervenligt designede fjernbe-
tjeninger er med til at højne de 
sygdomsramte medborgeres 
livskvalitet, personlige frihed og 
tryghed i hverdagen. 
Et nyt produkt, der genererer 
stigende aktivitet i firmaet, er 
automatiske døråbnere med chip-
baserede individuelt tilpassede 
nøglesystemer til bosteder og in-
stitutioner. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere udfør-
lig info om FLT Alarmers vidt-
spændende aktivitetsfelt”, slutter 
Flemming Larsen.    
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Siden 1990 har vi leveret IT- og automationsløs-
ninger til produktionsvirksomheder i Danmark og 
vore kunders fabrikker i Mexico, Kina, Polen & Rus-
land. Vores kunder er virksomheder eller afdelinger 
fra ca. 25 til fl ere hundrede medarbejdere. Vi indgår 
fra opgavens start som strategiske partnere, og be-
tragter os som dine kollegaer.
Vi følger enhver opgave helt til dørs, og tilpasser 
gerne vores software til din virksomheds behov.

Vores kunder er virksomheder, der gør op med 
vanetænkningen og erkender værdien i at tænke 
nyt, og som ved, at det 
kræver investering for at 
leve op til forretnings-
kravene i dag.

Industrivej 8 · 5560 Aarup · Tlf. 63433500

Se eksempler
på succesfulde

virksomheder vi har
samarbejdet med på:

www. PJDPP.DK

Ved du, hvad dit
produktivitetstal

er i dag?
Vi skal have gang i Fyn!

Vi skal øge produktiviteten,
skabe vækst og fl ere arbejdspladser.

Vi ved hvordan.

Med softwaresystemet 3P moderniserer vi LEAN-
processen, så du hurtigt kan reagere

og optimere din produktion.
Det resulterer i øget synlighed og motiverede

medarbejdere, hvilket giver
højere produktivitet.

Ring og hør, hvordan vi kan
hjælpe dig med at opnå

højere produktivitet.

Cornelius Olesen
Direktør

Tlf. 20460521

Antirust: Ekspert 
udvikler teknikken

Vestfyns Undervogns 
Center ApS og Dinitrol i 
Aarup er blandt de første 
centre, der i 2012 rustbe-
skytter biler uden at bore 
huller i døre, front- og 
bagklapper

Rustbeskyttelse af bl.a. biler 
handler selvfølgelig om at levere 
et topprofessionelt produkt, der 
kommer hele vejen rundt. Det 
handler derfor også om at ud-
vikle teknikken og arbejdsmeto-
derne på dette felt, hvor Vestfyns 
Undervogn Center og Dinitrol 
har førertrøjen på. »I 2012 er vi 
blandt de første centre i Dan-

mark, der rustbeskytter biler 
uden at der bores huller i over-
vognen – altså i døre, fronthjel-
me og bagklapper. Lige som vi i 
2006 var nogle af de første, der 
udførte rustbeskyttelse i Dan-
mark med fuld billeddokumen-
tation for processen, og herunder 
adskillelse af alle relevante dele 
som eksempelvis inderskærme«, 
forklarer Thomas Andreasen, in-
dehaver af Vestfyns Undervogns 
Center.
Kvalitet frem for pris kombine-
ret med god gammeldags høflig 
service, inklusive en grundig for-
klaring om processen omkring 
rustbeskyttelse, og mulighed 
for lånebil, følger også med, når 
kunderne kører ind til Vestfyns 
Undervogns Center. Centeret 
har knap 40 års erfaring inden-
for rustbeskyttelse og bilbran-
chen. Via samarbejde med FDM 
er centeret tilsluttet Danmarks 
skrappeste kontrolordning ved 
Teknologisk Institut, der årligt 
kontrollerer centerets kvalitet.

Vestfyns Undervogns Center ApS 
Smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01

www.vestfynsundervognscenter.dk
info@vestfynsundervognscenter.dk 
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VESTERGADE 3 - SVENDBORG - TEL.3221 2949 - INFO@PHIGO.DK - WWW.PHIGO.DK 

Gaven som aldrig skal byttes.
Kære virksomhed

(værdien på gavekortet bestemmer du naturligvis selv)

Gavekortet er gyldig et år frem, og bliver 
leveret i eksklusiv juleindpakning.

Med venlig hilsen
PHIGO

(Kontakt os på tlf. 3221 2949 eller mail  info@phigo.dk

Vi vil gerne tilbyde din virksomhed 
og dermed også dine ansatte et 
GAVEKORT med 50% ekstra værdi.

Din Virksomhed betaler eks. 500 kr., 
vi udsteder det antal gavekort du
ønsker..... VÆRDI 750 kr.

XAC US

MEN

WOMEN
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Vi tilbyder et

FULDKONCEPT
med en bred vifte af opgaver
inden for ejendomsservice.

• Viceværtfunktion
• Gartnerservice
• Snerydning
• Rengøring

Vores biler er udstyret med GPS, som bevirker
at vi hele tiden kan dirigere dem rundt og opnå
en meget stor effektivitet, som gør os
konkurrencedygtige.

Husk - vi har døgnvagt

Teknikvej 15, 5260 Odense S
Tlf. 66 15 47 33

mail: tes@t-e-service.dk

Dalum Landbrugsskole er idyllisk beliggende i 
naturskønne og historiske rammer, kun 4 km fra 
Odense centrum, hvorfra der er direkte busfor-
bindelse, og der er 2 km til motorvejsafkørsel.
 
Et kursusdøgn koster fra 1.095 kr. 
Kursuspakken inkluderer:
- Velfungerende mødelokaler og grupperum
- Moderne AV-udstyr
- Fuld forplejning
- Indlogering i hyggelige kursusværelser
- Fri afbenyttelse af billard, bordtennis, sauna og sportshal
 

Landbrugsvej 65 . 5260 Odense S . Tlf. 66 13 21 30 . dalumls@dalumls.dk . www.dalumlandbrugsskole.dk

Lokalestørrelser 
helt op til 500 
personer... 
- og vi har fri 
parkering!

Ønsker I et professionelt kursussted i historiske rammer?

Dalum Landbrugsskole

- broderer på fremtiden

Tiderne og jobmulighederne 
skiftede. Et par børn kom til, og 
en ny arbejdsvej skulle findes.
Det blev vejen som selvstændig.
Jeg håber, satsningen her er rig-
tig. Jeg har en stor, trofast kun-
dekreds ikke bare i Svendborg og 
oplandet her men også i Jylland 
og på Sjælland, så jeg er klar til 
fremtiden.

D. H. Reklame Broderi har 
netop indviet nyt, 120 
kvm. hus i to etager 
 

Det har været en lang, sej pro-
ces, men nu er det her, og resul-
tatet er blevet rigtig, rigtig godt.
Dorthe Hansen, indehaver af D. 
H. Reklame Broderi, har netop 
taget sit nye virksomhedshus i 
brug.
Det er en gammel svinestald, der 
er bygget om, men det er svært at 
tro på, når man ser de 120 kvm. 
lyse lokaler fordelt på to etager.
Herinde byder hun sig til med 
alskens maskin-broderier til 
private og til erhvervslivet samt 

showroom/udstilling med div. be-
klædning m.m.
De første 15 år som selvstændig 
er for længst passeret, for Dor-
the Hansen sprang ud som selv-
stændig i en butik i Kattesundet 
i Svendborg.
Der solgte hun også tøj ved siden 
af, men efter syv år blev pladsen 
for lille.

For knap ni år siden flyttede hun 
derfor butikken hjem til privat-
boligen i Ollerup.
Jeg startede i en pavillon på 20 
kvm., men den blev for lille. Jeg 
havde mit tøjlager et andet sted, 
og det var ikke praktisk, så der-
for har vi bygget denne nye for-
retning på 120 kvm. med det hele 
under ét tag.

Stor trofast kundekreds
Til foråret kan D. H. Reklame 
Broderi fejre ni års jubilæum på 
Kohavevej 65. 
I sit bakspejl kan Dorthe Han-
sen se tilbage på lønmodtagerjob 
først som teknisk assistent og si-
den som kontorassistent.

D. H. Reklame Broderi · Kohavevej 65, Ollerup · 5762 Vester Skerninge · Telefon: 62 22 92 00
E-mail: dhrebr@post11.tele.dk · Web: www.dhreklamebroderi.dk

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.
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Regn med sne til vinter! har travlt det meste af året.
Henning Lynge har boligselska-
ber, virksomheder, offentlige og 
private som kunder. 
- Det er for de fleste meget bil-
ligere, at have mig til at klare 
vinterarbejdet end selv skulle 
stå med et beredskab og så rykke 
ud, siger Henning Lynge, der 
fuldt og fast regner med, at der 
også falder sne i den kommende 
vinter.

Henning Lynge er Nord-
fyns Handymand. Have-
arbejdet efter stormen er 
ved at slutte, og nu ven-
ter vinterarbejdet, hvor 
der skal holdes veje, stier 
og pladser fri for sne.

- Man behøver bare i dag at ringe 
til mig og få et tilbud på vinter-
vedlighold, siger Henning Lynge. 
Han er Nordfyns Handymand 
med base i Søndersø og har også 

på sin palet at sørge for skift af 
vinterdæk, hvis man ikke selv vil 
bøvle med det.
Han gør opmærksom på, at den 
dag nok kommer, hvor veje og 
pladser er ufremkommelige af 
sne, og så er han givet vis i fuld 
gang med at fjerne sne.

Aftales i forvejen
- Så har jeg sikkert travlt, for 
folk skal jo kunne komme på ar-
bejde og unge og ældre færdes på 
gader og stier. Snerydning er det 
bedst at have en aftale om i for-

vejen, siger Henning Lynge, der 
er uddannet klejnsmed. 
Han blev handymand i 2009 på 
deltid, men fik allerede i 2011 or-
drebogen så fuld, at han kunne 
hellige sig alt-mulig-mand-for-
retningen på fuld tid.
- Jeg har opgaver inden for an-
lægsarbejder, havearbejde, sme-
dearbejde og vedligeholdelse af 
bygninger. Jeg har moderne ma-
skiner, som jeg også gerne lejer 
ud til gør-det-selv-folket.
- Jeg har ryddet op efter stormen 
og fældet de træer, som stormen 
kun halvt fik bugt med, så jeg 

Nordfyns Handymand – Jullerupvej 14 – 5471 Søndersø – Tlf. 21 45 91 26
Mail: info@nordfynshandymand.dk · Web: www.nordfynshandymand.dk/

DJ AUTOSERVICE
v. Daniel Johnsen · Reberbanen 55 · 5960 Marstal

Tlf.: 23 48 37 13 · Vagttelefon: 60 24 51 46
danieljohnsen42@gmail.com · www.djautoservice.dk

Reberbanen 55Reberbanen 55

VI TILBYDER:
• Reparation af alle bilmærker
•  Reparation af lastbiler
•  Undervognsbehandling
•  Klargøring til syn
•  Udskiftning samt 
 reparation af ruder
•  Dækservice
•  Skadecenter

•  24 TIMERS 
 VEJHJÆLP 
Ring til os for uforpligtende 
tilbud eller send os en mail.

Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu

BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu
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Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu

BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.

Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu

BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.

Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu

BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.

Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
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BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.

Bestil på jacob@eatmosfaere.dk
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Dyrendal 
VVS & ENERGI 

Dyrendal VVS & Energi ApS
Tokkerodvej 28 · 5462 Morud · Tlf.: 41 31 59 09

info@dyrendal-vvs.dk
www.dyrendal-vvs.dk

Dyrendal VVS & Energi ApS er et 
VVS- og kloakfirma med fokus på 
kvalitet. 
Vi er beliggende i Morud på 
Nordfyn, men kommer over hele 
Fyn. Hos Dyrendal VVS og Energi 
sætter vi stor fokus på service og 
stor kundetilfredshed.

Vi beskæftiger os 
med alt indenfor: 
• VVS
• Kloak
• Projektering

Døgnvagt på tlf. 41 31 59 09

BV-Biler opkvalificerende efteruddannel-
seskurser. BV Biler står for sam-
menhængende totalløsninger, 
når det gælder servicering og 
reparation af alle typer person-
biler og varevogne”, slutter Bo 
Vilsbøll. 

Det travle lokale auto-
værksted, der grundlag-
des som solovirksomhed 
i 2005 af indehaver Bo 
Vilsbøll, beskæftiger i 
dag en svend, er medlem 
af AutoMester-kæden og 
reparerer og servicerer 
person- og varebiler af 
alle mærker og årgange

”BV-Biler er en lille og meget 
lokalt funderet virksomhed”, for-
tæller Bo Vilsbøll, der har over 
20 års erfaring som mekaniker. 

”Vi servicerer og reparerer bi-
ler af alle mærker og årgange 
og udfører over hele linjen vores 
arbejde med fokus på såvel pris 
som kvalitet. Kundekredsen be-
står af private og erhvervsdri-
vende. Som lokalt autoværksted 
har vi et indgående kendskab til 
vores kunder og deres ønsker og 
behov på bilfronten. Både pris 
og kvalitetsmæssigt er vi meget 
konkurrencedygtige indenfor re-
servedele. BV-Biler yder således 
3 års garanti på reservedele fra 
FTZ. Vi stiller gerne vores eks-
pertise til rådighed, så kunden 
opnår den ønskede løsning – ek-
sempelvis ved valg af reserve-
dele, vedligeholdelse m.m. Som 

medlem af AutoMester-kæden 
råder værkstedet over de nyeste 
BOSCH testere, og på det faglige 
plan deltager vi løbende i kædens 

BV-Biler / AutoMester · Ørritslevvej 108 · 5471 Søndersø · Tlf.: 64 89 11 80
E-mail: bv@bv-biler.dk · Web: www.bvbiler.dk

Tømrermester Esben Hansen
Ørkebyvej 3 · 5450 Otterup · Tlf.: 64 82 42 21

eh@esben-hansen.dk · www.esben-hansen.dk

Vi beskæ� iger os 
hovedsageligt med:
•  Fremstilling af døre- og vinduer
•  Direkte salg af energiruder 
 (med eller uden montage)
•  Udestuer og vinterhaver
•  Køkkener
•  Tage
•  Nybygninger og restaureringer
•  Fritidshuse
•  Garager
•  Reparation- og 
 vedligeholdelses arbejder

Ring til os for et 
uforpligtende tilbud…
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Kom godt i gang det første møde finde en løsning, 
så er det selvfølgelig gratis, og 
begge parter kan komme videre.
- Jeg er overbevist om, at netop 
det, at jeg har en praktisk til-
gang til arbejdet som håndvær-
ker, er et plus, når et nyt projekt 
skal sættes i værk. Så ved begge 
parter, at løsningen kan realise-
res på et godt håndværksmæs-
sigt grundlag.

MPJ- Projektering i Ot-
terup påtager sig store 
og små projekterings-
opgaver. Mikkel Pahuus 
Jørgensen har større 
virksomhedsudvidelser, 
tilbygninger til parcel-
huse og havestuer på 
tegnebrættet.

Bygningskonstruktør Mikkel 
Pahuus Jørgensen ved godt, 
hvordan man holder på et stykke 
håndværktøj. Han har 15 års er-
faring som tømrer, inden han tog 
uddannelsen som bygningskon-
struktør. I foråret sprang han ud 
som selvstændig og er kommet 
godt i gang på tegnestuen i Ot-
terup.
- Jeg har for tiden et større auto-
værksted i Trekantområdet på 
tegnebrættet, siger Mikkel Pa-
huus. Der er en familie, der skal 
have en udestue til parcelhuset 
fra halvfjerdserne, og så er der 
lige et sommerhus, der skal udvi-
des. Det der sælger mest i dag er 
3D billederne. Kunderne får så 
projektet set realistisk inden det 
sættes i gang.
 

Gode anbefalinger
- Mine kunder henvender sig ofte 
på anbefaling fra andre. Jeg af-
lægger dem et besøg og hører om 

deres planer, forventninger, tids-
frister og økonomi.
- Jeg har tegneblokken med, si-
ger Mikkel Pahuus. Så får vi en 
ide om opgavens omfang, og om 
jeg har ramt lige det, som den 
mulige kunde forventer. Har jeg 
så det, laver vi en aftale. Først 
når den er på plads, tæller taxa-
meteret.
- Mit forretningsgrundlag er til-
fredse kunder. Kan vi ikke ved 

MPJ-Projektering – Krogsbølle Bygade 24 – Otterup Tlf. 42 31 56 72
mikkelpahuus@gmail.com  ·  www.mpj-projektering.dk 

KURT JENSEN Maskinfabrik A/S
Hjorslevvej 6 - 5450 Otterup - Tlf.: 64822657
kjm@kjmas.dk  - www.kjmas.dk

◗ Vi er en dansk-ejet virksomhed, som har eksisteret siden 1954.

◗  Vi har igennem de mange år opbygget et speciale indenfor fremstilling  
 af rørføringer til vand, varme, fødevarer og miljøsektoren, 
 samt konstruktioner.

◗  Vi opkraver rør i alle formbare materialer. Hovedrør fra ø10 til ø1016 
 op til en godstykkelse på 8 mm. Opkravning fra ø6 til ø508.

◗  Vi fremstiller rørføring i alle former for stål.

◗ Vi fremstiller stålkonstruktioner.

◗  Vi badbejdser emner op til 2000x2000x8000 mm., 
 større emner spraybejdses.

◗ Vi tilbyder tegning- og konstruktionsarbejde.

◗ Vores overordnede mål er, at være en stærk konkurrencedygtig   
 leverandør indenfor specielfremstilling af rør. 

◗ Vi lægger meget vægt på vores stolte håndværkstraditioner, 
 kvalitet og levering til konkurrencedygtige priser.
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Nordfyn får nu sit 
eget skadecenter
Fyns-Bilsalg.dk og Auto-
Mester i Bogense udvider 
med skadecenter, lånebil 
og længere åbningstid.

- Vi vil gerne konkurrere med 
vore kolleger på Fyn på skadebe-

handlingsområdet, siger Morten 
Olsen, der er indehaver af Fyns-
Bilsalg i Bogense. Som en del af 
landets største værkstedskæde i 
bilbranchen AutoMester føjer vi 
nu et skadecenter til vore aktivi-
teter.  Med en snes gode medar-
bejdere har vi også erfarne spe-
cialister på udbedring af skader. 
- Dertil kommer, at vi både til 
private og virksomheder kan 
stille lånebil til rådighed, siger 
Morten Olsen videre. Vi kan der-
ved matche de største på Fyn og i 
trekantområdet på endnu et felt.

Totalløsninger
Fyns-Bilsalg.dk og AutoMester 
i Bogense har nu alle farver på 
paletten. Kundekredsen på bil-
salgsområdet er hele landet. 
Kunderne finder til Nordfyn på 

grund af et stort udbud af nyere 
brugte biler.
- På det område klarer vi alt fra 
salg, leasing og finansiering, og 
på AutoMester vækstedet har 
vi gennem mange år oparbejdet 
en stor kundekreds. Vi har også 
Statoil-tankens mange service-
tilbud med en betydelig og tro-
fast kundekreds lokalt.
- Med skadecentret kan vi kon-
kurrere også om forsikrings-
kunderne, der ofte henvises til 
bestemte værksteder langt fra 
bopælen, siger Morten Olsen. 
- Vi er til at få fat i nærmest 
døgnet rundt. Vi har udvidet 
åbningstid på værkstedet, kla-
rer lånebil både ved skadesbe-
handling og ved klargøring og 
polering, eller hvis man ønsker 
rustbeskyttelse med Pava-be-
handling, som vi også tager os af.

Fyns-Bilsalg.dk  •  BOGENSE  •  Odensevej 136  •  5400 Bogense  •  Tlf. 6481 1201  •  Tlf. 2218 6474  •  www.fyns-bilsalg.dk

NORDFYNS HANDYMAND
Jullerupvej 14 · 5471 Søndersø · Tlf. 21 45 91 26

info@nordfynshandymand.dk
www.nordfynshandymand.dk

Efteråret har for alvor sat ind, 
og vinteren står for døren

Vi tilbyder efterårs-/vinterklargøring af haven. 
(Træfældning / beskæring)

VINTEREN ER LIG MED SNE
Forbered dig på det værst tænkelige, 
og lad os stå for snerydningen. 
Hvis du bliver enige med naboen / eller naboerne 
om at modtage snerydning, 
får I selvfølgelig et godt tilbud.

Haveservice  •  Smedearbejde  •  Vikar  •  Malerarbejde  •  Tømrerarbejde 
Vinduespolering  •  Hjemmeservice  •  Erhvervsservice  •  Udlejning af pladevibrator

Udlejning af brændekløver  •  Udlejning af minigravere
Udskifning af dæk på bil, campingvogn & trailer

Kontakt mig for 
et uforpligtende tilbud:

Køb dit Computer- og fotoudstyr hos

- NÆRLIGGENDE OG LOKAL PÅ NORDFYN

Lad os tage en snak om dine behov og ønsker 
og lad os komme med et tilbud til dig.

Toshiba 15,6” Notebook
• i5 processor som giver høj hastighed. 
• 4 Gb ram og 500 Gb lager.
• Behagelig mat skærm, DVD rw drev og Win. 8
Kampagnepris kr. 4.299,00
(excl. moms kr. 3439,20)
 
Canon Pixma MG3550
• Print, Kopi og Scan.
• 2-sidet print. Trådløs print.
Kampagnepris kr. 699,00
(excl. moms kr. 559,20) 
Alle priser er afhentningspriser, men vi klargør og installere gerne efter aftale.

KH-FOTO er: Autoriseret HP Partner og Adobe Certifi ed Reseller.

KAMPAGNETILBUD LIGE NU - F.EKS:

Husk!! Har du problemer med dit computerudstyr, 
hjælper vi dig gerne med det, hos dig eller indlever hos os.

Ingen opgave er for lille og store opgaver løser vi 
sammen med vore samarbejdspartnere.

• Behagelig mat skærm, DVD rw drev og Win. 8

KAMPAGNETILBUD LIGE NU - F.EKS:

Alle priser er afhentningspriser, men vi klargør og installere gerne efter aftale.

• Behagelig mat skærm, DVD rw drev og Win. 8• Behagelig mat skærm, DVD rw drev og Win. 8
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120 og 140 hk, begge endda med 
samme brændstofforbrug. Som 
Sports Tourer er forbruget 25,6 
km/l med en af de to dieselmo-
torer. Køredynamisk er Insignia 
forbedret med nye støddæmpere 
og krængningsstabilisatorer 
samt opdatering af styretøjet 
til gavn for lavere støj og vibra-
tionen. Den nye Insignia fås som 
fem dørs sedan med 140 hestes 
benzinmotor. Insignia fås i man-
ge forskellige udgaver og motor-
typer og som 4-dørs, 5-dørs og i 
SportsTourer. 

V Holm Jensen, aut. Opel-
forhandler, præsenterer 
Opels nye topmodel, der 
imponerer med flot de-
sign, samt lav Cw-værdi 
og tilsvarende forbrug.

Nu frister spritnye versioner af 
Opels måske største succes in-
den for de seneste fem år - klar 
til test- og prøvekørsler hos V 
Holm Jensen i Odense. Og den 
nye Insignia, Opels topmodel, er 
et oplagt køretøj i stort format 
som både firma- og privatbil.
Noget af det første der imponerer 
Månedsmagasinet Erhverv Fyns 
testkører, er den komfortable 
undervogn på de små nordfyn-
ske veje.

Op til 27 km/l
Ellers er nogle af stikordene nye 
kraftfulde og samtidigt meget 
miljøvenlige motorer, en rekord-
lav Cw-værdi, for så stor en bil, 
på blot 0,25, og et imponerende 
lavt brændstofforbrug, da den 
mest økonomiske version kører 
op til 27 km/liter.
Nydesignet for- og bagende, ny og 
endnu mere elegant og oversku-
elig kabine og instrumentering, 

inkl. et nyt infotainmentsystem 
med 8 tommer stor berøringsføl-
som farveskærm (ekstraudstyr) 
og touchpad, er andre stikord for 
den nye modelserie.

C02-værdi under 100 gram
Med et forbrug på op til de nævn-
te 27 km/l, efter EU-normen, 
svarende til et CO2-udslip pr. 
kilometer på 99 gram, er den nye 
Insignia klassens mest økono-
miske bil. Motoren er en ny 2,0 
liters diesel, der fås med både 

V Holm Jensen A/S · Nyborgvej 240-260 · 5220 Odense SØ · Telefon: 66 12 13 14
www.vhj.dk · vholmjensen@vhj.dk

 

OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
gennem anerkendte leasingselskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 

Attraktiv beskatningsværdi: 

Fra 255.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

Insignia imponerer igen

Phigo, Fine Luxury i 
Svendborg trodsede 
krisen og har etableret 
en stadigt voksende 
kundekreds til lækkert 
modetøj.

Hvem skulle tro, det var muligt 
at åbne en ny modebutik med 
tøj i den mere eksklusive klasse 
midt under krisen, hvor dansker-
ne generelt ikke var så meget for 
at købe nyt tøj.

Men for Phi Nguyen var det mu-
ligt. Med god smag og næse for 
at finde de rigtige leverandører 
har han på to år skabt modefor-
retningen Phigo, Fine Luxury. 
De første kollektioner var eks-
klusivt dametøj, men i forløbet 
blev det suppleret med et bredt 
udvalg af herretøj og tilbehør, 
herunder også sko.
- Vi har fået en meget fin mod-
tagelse, siger Phi Nguyen. Ikke 
kun her i lokalområdet, men vi 
har nu kunder fra det meste af 
region Syddanmark. 

To år med kundetække
Fine Luxery
- Turisterne har også fundet 
vej til vores butik . Phigo, Fine 
Luxury trækker et meget købe-
dygtigt publikum til, så der er et 
godt grundlag for fortsat at eks-
pandere i Svendborg.
- Vi har på Fyn mange enefor-
handlinger for flere af de store 
modehuse, siger Phi Nguyen. 
Hovedvægten ligger på italien-
ske og franske leverandører.
Phi Nguyen fortæller, at han selv 
på rejser opsøger de bedste huse 
i Europa. 
- Vi skal kunne distancere os fra 
vore gode kolleger i Svendborg 
for at fastholde den voksende 
kundekreds, siger Phi Nguyen. 
- Nogle vil selvfølgelig mene, at 
priserne er høje. Taler vi for ek-
sempel om overtøj til mænd, så 
har vi et udvalg fra Moncler. Her 
begynder priserne ved 5000 kro-
ner, men så er der også tale om 
en meget høj kvalitet til brug i 
mange år.

Vestergade 3 · 5700 Svendborg · DK - Denmark · Tel: +45 3221 2949 · info@phigo.dk · Netbutik: www.Phigo.dk
VESTERGADE 3 - SVENDBORG - TEL.3221 2949 - INFO@PHIGO.DK - WWW.PHIGO.DK 

Gaven som aldrig skal byttes.
Kære virksomhed

(værdien på gavekortet bestemmer du naturligvis selv)

Gavekortet er gyldig et år frem, og bliver 
leveret i eksklusiv juleindpakning.

Med venlig hilsen
PHIGO

(Kontakt os på tlf. 3221 2949 eller mail  info@phigo.dk

Vi vil gerne tilbyde din virksomhed 
og dermed også dine ansatte et 
GAVEKORT med 50% ekstra værdi.

Din Virksomhed betaler eks. 500 kr., 
vi udsteder det antal gavekort du
ønsker..... VÆRDI 750 kr.

XAC US

MEN

WOMEN

VESTERGADE 3 - SVENDBORG - TEL.3221 2949 - INFO@PHIGO.DK - WWW.PHIGO.DK 

Gaven som aldrig skal byttes.
Kære virksomhed

(værdien på gavekortet bestemmer du naturligvis selv)

Gavekortet er gyldig et år frem, og bliver 
leveret i eksklusiv juleindpakning.

Med venlig hilsen
PHIGO

(Kontakt os på tlf. 3221 2949 eller mail  info@phigo.dk

Vi vil gerne tilbyde din virksomhed 
og dermed også dine ansatte et 
GAVEKORT med 50% ekstra værdi.

Din Virksomhed betaler eks. 500 kr., 
vi udsteder det antal gavekort du
ønsker..... VÆRDI 750 kr.

XAC US

MEN

WOMEN
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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
• Lånebil tilbydes privat/erhverv

Værksted Direkte telefon
64 81 12 01

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

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

www.fyns-bilsalg.dk
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GODE TILBUD PÅ 
VINTERDÆK

- VI OPBEVARER 
DINE 

SOMMERDÆK.

Fyns Bilsalg byder velkommen på værkstedet

- og til en god bilhandel -

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 6481 1201

Scan med din 
smartphone 

og se filmen...

syn)

GODE TILBUD PÅ

n på værkstedet
ndel -

1-4_Fyns Bilsalg_90x131.indd   1 11/11/13   11.40
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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

Kalørvej 100 · 5200 Odense V · Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27

www.korupvvs.dk

Du finder Korup VVS 
på Kalørvej 100, 
5200 Odense V. 

Vi er din garanti for 
et godt håndværk.

VI TILBYDER 
TOTALE BADE-
VÆRELSES-
LØSNINGER 
og sørger for alt med 
tømrer, el, murer m.v. 
Vi er Deres 
kontaktperson.

Så kig ind eller ring for et 
uforpligtende tilbud. Vi 
ser frem til at høre 
fra Dem…

ARBEJDSOMRÅDER:

• Vand-Varme-Sanitet
• Blikarbejde
• Kobberarbejde
• Skifer tagdækning
• Pillefyr
• Varmepumper
• Jordvarme

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

Tidligere erhvervsdrivende
Dygtig og erfaren sælger
- søger nye udfordringer!

Evt. medejerskab

Kontakt mig på: 
Tlf. 21 35 32 30

Østre Stationsvej 43, 1. sal tv. - 5100 Odense C - tlf.: 66 12 14 77

Stærmosegårdsvej 14
5230 Odense M
Tlf. 6615 4214

Lydabsorberende billeder

DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.

Pris fra kr. 

212,5
0

inkl. moms.

DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.
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Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

til at få gennemgået din ejendom

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Vi udfører alt
Tømrerarbejde
 
Nyt tag, Terrasser
Fadebeklædning, 
Døre og vinduer, Låseservice
Nye termoruder
samt efterisolering
fra Papiruld Danmark

Gl. Byvej 30  •  5792 Årslev, Fyn  •  Telefon: 23 65 63 53
www.aarslevtomrerforretning.dk  •  Mail: info@aatf.dk

Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk

Med Invita Odense som samarbejdspartner får du en kvalitetsbevidst og erfaren leverandør af 
kreative og kundetilpassede totalløsninger. Vi har også tæt samarbejde med lokale håndværkere, 
der lever op til vores kvalitetskrav. Vi står gerne for kontakten med alle håndværkerne, uanset 
om det handler om renovering af køkken, bad eller garderobe. 

Kig ind i butikken og hør hvordan vi kan hjælpe med dit projekt.

En erfaren samarbejdspartner, 
også når det gælder totalløsninger
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