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Dansk Gulv & Facade ApS
Side 7

 Nordfyns Finans 
Side 5

Nyt Syn Otterup  Side 4

Syddansk Erhvervsskole Side 19

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk

Flyt ind hos os!

Vidste du at:

* Du hos FaB for under 10 kr. 
om måneden kan sikre dig en 
hurtig adgang til en bolig, når 
behovet opstår.

* FaB er i gang med at moder-
nisere ca. 2.500 af vores knap 
9.000 boliger, som de kom-
mende år bliver klar til dig og 
din familie.

* At FaB er det eneste boligsel-
skab, hvor du på én venteliste 
får adgang til knap 9.000 boliger 
på hele det fynske fastland.

* FaB har indgået partnerskaber 
for at fremme beskæftigelsen 
på Fyn.

* Arbejder sammen med Syd-
dansk Universitet om boliger 
til udenlandske studerende og 
forskere.

I Fyns almennyttige Boligselskab har vi gode erfaringer 
med at bygge boliger, som både skaber en øget bosæt-
ning i kommunen, og som samtidig styrker beskæftigelsen 
i lokalområdet. 

“Vi bygger boliger, som vi selv vil bo i ! 
Og vi bygger boliger til alle”

Herudover er det afgørende for os, at vores boliger 
lever op til de nyeste energikrav - men uden at gå på 
kompromis med en nutidig arkitektur. 
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 99,-for at blive ansøger
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FAB Side 20

Act Innovation Side 9

Fyns Bilsalg Side 11

Side 21

Jørn Thrane A/S

Vestergade 10, Særslev · 5471 Søndersø · Tlf.: 64 84 11 13

 www.elektriker-fyn.dk
Intego Side 31
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Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 23 03

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68  93

Lennart Schønberg
Journalist
Mobil: 20 10 13 73

Distribution:
Post Danmark

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

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Strandbygaard Grafisk 

Region Syd

LKN Byg Side 6

El-installatør  
Martin Nielsen ApS Side 15

Nordfyns Farvecenter Side 29

Desitek Side 29

Restaurant & Café 
Douglashuset Side 8

Stark Bogense Side 8

VI SKÅNER MILJØ OG ØKONOMI

NORDFYNS AUTOGENBRUG
v. Klaus Landtved

Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup
TLF. 64 82 50 82

klaus@nordfyns-autogenbrug.dk
www.nordfyns-autogenbrug.dk

 Hal- og erhvervsbyggerier

 Hoved- og totalentreprise

 Ny-, om- og tilbygninger

 Nyt køkken, kvalitets-
 køkkener direkte fra
 moderne fabrik

 Tømrer- og snedkerarbejde

 Murer- og betonarbejde

 Tag- og facadearbejde

 Efterisolering

 Vinduer, døre, udestuer

Hjorslevvej 23 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 54 88 • www.prbyggeri.dk

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrence-
dygtige priser.

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-
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NYT SYN Otterup Specialoptik

Specialister i glidende overgange

Det faglige niveau er højt 
hos NYT SYN-folkene i 
Otterup. De har i årenes 
løb haft tusindvis af 
tilfredse kunder, der har 
fået briller med glidende 
overgang og dermed et 
forbedret syn på alle 
distancer. Nu er turen 
begyndt internt med et 
generationsskifte med 
glidende overgang.

Der er blide forandinger hos 
NYT SYN i Otterup. Hovedrol-
lerne i virksomheden er ved at 
blive byttet rundt. Ejerne af 
NYT SYN Otterup Specialoptik 
Annette og Knud Erik Clemmen-
sen, som begge er i tresserne, har 
sammen med niogtrediveårige 
optiker Anders Fialla - virksom-
hedens førstemand i nogle år - 
besluttet at indlede et glidende 
generationsskifte.

NYT SYN Otterup Specialoptik   I   Jernbanegade 41   I   5450 Otterup 
Tlf.: 64 82 28 28   I   Mail otterup@nytsyn.dk   I   nytsyn.dk/otterup

Styr på det administrative
- Kunderne kommer næppe til at 
mærke forandringerne på kort 
sigt, siger Anders Fialla. Knud 
Erik Clemmensen vil komme i 
forretningen hver dag og passe 
godt på sine gamle kunder, som 
vi heldigvis har mange af. 
- Jeg er også glad for, at Annette 
Clemmensen vil fortsætte med at 
passe den administrative side af 
virksomheden. Hun kender det 
ustandseligt skiftende lager af 
brillestel og har ikke mindst et 
godt kendskab til kundekredsen, 
hvilket betyder meget for mig.
Anders Fialla ser det som en stor 
udfordring at blive indehaver af 
NYT SYN Specialoptik.

Stort opland
- Vi er ene på pladsen og har en 
stor kundekreds i oplandet. Den 
skal vi naturligvis pleje og gerne 
fortsat servicere og udvide. Vi er 
rundet af den samme NYT SYN 
familie, hvor uddannelse og ef-
teruddannelse har en høj priori-
tet.
Anders Fialla overtager en top-
moderne virksomhed med MFI-

skannere og et udstyr, der over-
trumfer de gængse metoder, som 
de fleste brillebrugere kender til. 

Ny teknologi
- Med den nye teknologi kan vi 
nå noget nær det perfekte resul-
tat ved en synsprøve. I dag ved 
vi, at to tredjedele af brugerne 
ser klarere og skarpere med 
glassene i.Scription fra Zeiss.
Anders Fialla er ikke i tvivl om, 
at man både ved synstesten og 
fremstillingen af brilleglas er 
nået så langt, at man kan afsløre 
nedsatte afbildningsforhold, som 
aldrig tidligere er blevet korrige-
ret. Dertil kommer, at kontrast-
synet bliver forbedret med op til 
30 procent, og farver bliver mere 
brillante og levende.

Gratis høretests
- Alle ved, at synet ændres med 
årene, sigen Anders Fialla. Men 
ændringerne er jo ikke ens for 

alle og kan naturligvis også være 
forskellige på øjnene. Langturs-
chauføren har brug for briller, 
hvor der både kan ses meget 
langt og holdes øje med GPS og 
instrumenter. Nogle har dag-
langt skærmarbejde og burde 
måske overveje skærmbrille, og 
gamle, der både skal passe strik-
ketøjet, se fjernsyn og læse un-
dertekster, kan opnå mærkbare 
og positive forandringer 
- Vi henviser ofte til øjenlæge, 
når vi opdager forandringer på 
øjnene, der ikke kan korrigeres 
med optik, siger Anders Fialla. 
Vi har også samarbejde med 
øjenafdelingen på Glostrup Ho-
spital, og om kort tid kan vi til-
byde gratis høretests, idet vi får 
et samarbejde med AudioNova.
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- GØR LEASING ENKELT

- Dansk erhvervsliv 
møder i dag på mange 
måder megen bu-
reaukrati, når arbejdet 
skal gøres. Derfor er 
det vigtigt for os at 
gøre det enkelt og over-
skueligt for de kunder, 
vi kommer i forbindelse 
med, og som ønsker 
en fordelagtig leasin-
gaftale, siger direktør 
Morten Larsen, der sup-
pleres af sin salgschef, 
Claus Krog Nielsen:

- Her er vi på fornavn med vo-
res kunder. Vi er hurtige til at 
tage telefonen, og kunden har 
let ved at få fat i sin kontakt-
person. Vi møder folk i øjen-
højde, både når de kommer her 
til vores nye, og synes vi selv, 
dejlige lokaler i Aarup, og når 
vi tager ud og besøger dem i 
deres egne virksomheder. Den 
personlige kontakt er i højsæ-
det, siger Claus Krog Nielsen.

 
Vokseværk
Nordfyns Finans er et datter-
selskab af Nordfyns Bank, der 

har hovedsæde i Bogense, og 
hvor også Nordfyns Finans si-
den etableringen i 1980 og ind-
til for to måneder siden havde 
til huse.
- Såvel banken som dattersel-
skabet Nordfyns Finans har 
klaret sig godt igennem årene 
med en lavere vækst i sam-
fundet, siger Morten Larsen. 
Banken har styret uden om 
ejendomsspekulanter og andre 
store tab, ligesom vi i Nord-
fyns Finans har været vort 
koncept tro og kun bevæget 
os inden for de brancher, vi er 
gode til, igennem krisen, selv 
om det i perioder har betydet 
mindre forretningsomfang. Vi  
og vores moderbank har haft 
og har stadig ønske om flere 
forretninger, så vi måtte se os 
om efter nye og større lokaler, 
og dem fandt vi så i Aarup, 
hvor vi lige er flyttet ind i en 
dejlig bygning, som vi har mo-
derniseret og tilpasset vores 
behov, siger Morten Larsen.
Den nye domicilejendom ind-
vies ved en uformel reception 
den 16.12.2014 kl. 13-16.

Kunder over hele landet
Aarup har også den fordel, at 
der ikke er langt til motorve-
jen tværs over Fyn.
- Vi har kunder over hele Dan-
mark, og vi markedsfører os 
og besøger virksomheder i hele 

landet, så det er vigtigt, at vi 
også kan komme hurtigt frem 
til kundebesøg i Jylland, på 
Sjælland eller de omkringlig-
gende øer, selv om vi nok har 
en overvægt af kunder på Fyn 
og i Jylland, siger salgschef 
Claus Krog Nielsen.
Efterspørgslen på de produk-
ter, som Nordfyns Finans kan 
levere, og det er især leasing 
af køretøjer og maskiner over 
en bred kam, har været stærkt 
stigende.
- Leasing af »hjul og motor« 
er blevet meget populær, fordi 
det øger firmaernes fleksibili-
tet og frigør likvid kapital. Vi 
har alle mulige virksomheder i 
forskellige størrelser som kun-
der, som til daglig er kunde i 
en stor eller mindre bank - for 
erhvervslivet og virksomhe-
derne har under krisen lært, 
at man ikke skal lægge alle æg 
i den samme kurv, siger direk-
tør Morten Larsen.

Også landmænd leaser
- Inden for landbruget væl-
ger stadig flere landmænd en 
løsning med leasing af de ma-
skiner, de skal bruge i deres 
daglige arbejde, og det samme 
gælder naturligvis for maskin-
stationer og entreprenører, der 
har stort behov for moderne 
maskiner med maksimal 
driftskapacitet, siger Morten 

Larsen. Nordfyns Finans ind-
går aftaler om erhvervsleasing 
af driftsmidler og har valgt 
at specialisere sig inden for 
landbrugs- og entreprenør-
maskiner, transportmateriel, 
vare- og lastbiler, personbiler, 
trucks og andet løftegrej.

Salgsbus og flere ansatte
Nordfyns Finans har købt en 
flot, blå bus, som der bliver 
lagt mærke til, når den tages 
med til arrangementer som 
f.eks. Nordeuropas største 
landbrugsmesse, Agromek i 
Herning eller åbent hus ar-
rangementer ved forhandlere 
af de maskiner og køretøjer, 
som selskabet tilbyder at lea-
se. Den er indrettet, så der kan 
indgås aftaler på stedet.
- Med en solid bank som Nord-
fyns Bank i ryggen og et dej-
ligt nyt domicil i Aarup samt 
vores salgsbus og nogle kom-
petente og veluddannede med-
arbejdere, er vi godt rustet til 
at møde fremtiden, og vi har 
da også netop ansat endnu to 
medarbejdere, så vi ved årets 
udgang vil være 11 ansatte i 
alt, siger direktør Morten Lar-
sen.

Nordfyns Finans A/S · Østergade 34 · 5560 Aarup · Telefon: 59 48 95 55 
E-mail:  info@nordfynsfinans.dk · Web: www.nordfynsfinans.dk 
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Om det drejer sig om 
totalentrepriser, ho-
vedentrepriser eller 
fagentrepriser så er LKN 
Byg, der har filialer i tre 
fynske byer, altid klar 
med løsninger.

I mere end 50 år har firmaet, 
LKN BYG, løst entreprenøropga-
ver i alle afskygninger. 
Det fynske firma, der har afde-
linger i Veflinge, Odense og Årup, 
har op igennem årene været inde 
i en rivende udvikling, der har 
betydet opgaver indenfor såvel 
nybyggeri i erhvervslivet som 
byggeri for det offentlige.
--Vore seneste opgaver har blandt 

Her er entreprisen i gode hænder
andet været for Søndersø Skole 
og Nislevgård Efterskole. På Søn-
dersø Skole stod vi for en om- og 
til-bygning, mens opgaven på Ni-
slevgård Efterskole var en hoved-
entreprise med opførelsen af en 
550m2 ny bygning. En bygning 
som i øvrigt består af spisesal, 
storkøkken, toilet- og rengørings-
faciliteter, Lounge-undervis-
ningslokaler og ikke mindst kon-
torer og mødelokaler, fortæller 
tømrermester og medindehaver 
af LKN BYG, Kent Nicolaisen.

Bred vifte af opgaver
Han oplyser endvidere, at firmaet 
også gennemfører større entre-
priser omkring jord- og betonar-
bejder. -Hertil kommer, at vi også 
løser opgaver indenfor anlægs-
arbejde, nedrivning og kloakar-

bejde. Til sidstnævnte hører også 
kloakservice, Tv-inspektion og 
spuling af kloakker, understreger 
Kent Nicolaisen. Men også for pri-
vate, der måtte have ønsker om 
at få lavet tømrer- eller murer-
arbejde har LKN BYG attraktive 
løsningsmodeller.

Mere end 40 års erfaring
--Ja, med vores murerfirma K. 
Wichman, som er en del af LKN 
BYG  har vi mere end 40 års er-

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

Murerfirmaet K. WICHMANN APS

faring og ekspertise inden for 
murerarbejde og er specialister 
inden for murerfaget.
Vi kan løse alle former for murer-
opgaver og kan yde en meget 
kompetent rådgivning før under 
og efter murerarbejdet
Sammen med vores tømmerafde-
ling kan vi desuden tilbyde en hel 
samlet løsning ved nyopførelse 
af huse, boliger, tilbygninger og 
renoveringer, siger Kent Nico-
laisen.

Pers automobiler
Spec. Honda rep.

Højager 1 - Smedebakken
Tlf. 66 18 75 77

www.persautomobiler.dk

Service eftersyn fra kr. 1.000 inkl. moms

06 FRV Van 2,0 ....................... 69.800
02 CR-V 2,0 Van ...................... 49.800
98 Shuttle 2,3 Van.............. afh. 7.800

12 Civic 1,8 Sport, ny model.....184.800
10 Accord 2,0 Elegance ...........179.800
11 Civic 1,8 GT ..........................159.800
11 Civic 1,8 GT ..........................159.800
06 Civic 1,8 Sport...................... 89.800
04 Stream 2,0 i AUT super fin .. 79.800
01 Civic 1,6 i 3-d nys ................ 39.800
94 Civic 1,5 3-d nys .................. 19.800

00 Mazda 626 synet 7/14 ......... 14.800
01 Seat Ibiza 1,4 3D................. 9.800

NYE OG BRUGTE RESERVEDELE
TIL div. HONDA (ring)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ÅBENT: Kl. 8.00-17.00 Lørdag kl. 9.00-12.00

BILgÅrdEN
MIDDELFARTVEJ 6, ODENSE C - TLF. 66 12 83 62
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FYNS BILLIgSTE
dÆKCENTEr & aUTOVÆrKSTEd

Reperation af alle bilmærker
4 hjulssporing kun kr. 600

Service inkl. 4 l olie og filter fra kr. 750
Bremseskiver og klodser mont. fra kr. 1.650

Alufælge og stålfælge

Alle priser er inkl. moms. + mont. og afb.

Ny radial Continental Michelin
STR.
155-70 x 13 280 410 475
165-70 x 13 320 450 500
165-70 x 14 360 500 525
155-65 x 14 360 500 540
175-65 x 14 355 500 550
185-60 x 14 385 540 600
185-60 x 15 450 650 695
185-65 x 15 390 590 650
195-65 x 15 430 575 625
205-55 x 16 495 700 775
205-60 x 16 575 850 895
225-45 x 17 580 975 1.050
225-40 x 18 670 1.100 1.145

4 stk. helårsdæk fra kr. 1.700,-
4 stk. vinterdæk fra kr. 1.700,-

For everything your car needss.

Thujavej 15 • 5250 Odense SV
Tlf. 6617 3711
www.byrgesens-auto.dk

Vintertilbud
hos Byrgesens Auto

Th j j 15 5250 Od SV

Vinteren er kommet, det fejre vi med et vinter-
tjek, hvor vi gennemgår alle vitale dele på din bil.

Vintertjek

Rabatkort

Vinterdæk
Køb 4
betal for 3

Vintertjek inkl. Vejhjælp 399 kr.

Spar 40%

Viskerblade

Rabate25%

Medbring denne kupon og få
25% rabat på dine viskerbladee.

GRATIS
fastgørelse af

nr.plade

Biler købes 

Q8 BELLINGE

KLIP UD

KLIP UD

Dæk - Alufælge - Batterier
- Udstødninger

Fyns billigste - Ring og tjek

BEMÆRK: Alle priser er inkl. moms.
Montering og afbalancering kr. 80,- pr. dæk.
2 hjulssporing: Tilbud kr. 425
4 hjulssporing: Tilbud kr. 599
Aircon/Klima Eftersyn: Tilbud fra kr. 750

Autoværkstedet tilbyder:

Nye Radial 
dæk

Made by 
Continental Toyo Continental
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Str.
Fyns

billigste

• Rep. af alle bilmærker
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Forsikringsskader
• Glasarbejde

• Aircondition service
• Sporing af biler
• Fejlsøgning m/Bosch Tester
• Bremseprøvetest & Co- test.
• Reparation af rust.

AUTOVÆRKSTED OG DÆKCENTER
Adr. F24, Brogårdsvej 35 - Odense SV - Tlf. 65 96 17 48
Åbent: Mandag-torsdag 7.30-16.30 - Fredag 7.30-15.00

Se dæk og fælge til din bil på www.q8bellinge.dk

155/70x13 T 280 345 370 415
165/70x13 T 320 360 380 450
175/70x13 T 310 375 380 470
165/70x14 T 360 420 420 495
175/70x14 T 370 455 470 590
155/65x14 T 320 405 420 480
175/65x14 T 360 405 420 485
185/65x14 T 390 440 460 535
185/65x15 T 395 480 490 550
195/65x15 T 430 510 525 595
185/60x14 T 375 440 470 520
185/60x15 T 460 550 580 685
195/60x15 T 420 530 570 670
195/50x15 H 400 475 525 570
205/55x16 H 480 580 605 705
215/45x17 W 540 725 850 1090
225/45x17 V 550 735 820 985
225/40x18 ZR 600 825 920 1105
195/70x15 8 lags 580 610 680 760

nu
F24

VINTERDÆK
OG FÆLGE

÷50%
RING OG HØR!

Din Citroën- og Opelspecialist
Alt i glas- og forsikringsskader
AIRCONDITIONTJEK

BRUNSGÅRD AUTOREPARATION
       Petersmindevej 21 - 5000 Odense C - 65 91 54 46

 Reparation og tilbehør 

Biler sælges 

Biler købes
kontant. Årg. 05-13.

KURT KROGAGER AUTOMOBILER
Middelfartvej 4, Odense, 66 11 98 11

INTERESSERET I AT ANNONCERE I ALT TIL BILEN, SÅ KONTAKT
VENLIGST ANNONCEKONSULENT MICHAEL PEDERSEN PÅ TLF. 65 45 53 59

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,- 

A1 biler 
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

 Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

side 31 ■ ■

  af mikrobiler

Peugeot 208 er kommet 
helt til tops. Her har 
kampagnepriser hjulpet 
godt.  
Foto: Peugeot

Januar-oktober 2014

1.  VW Up
2.  Peugeot 208
3.  Ford Fiesta
4.  Toyota Aygo
5.  skoda Octavia
6.  VW Golf
7.  Renault Clio
8.  Citroën C1
9.  skoda Citigo
10.  Ford Ka

Januar-oktober 2013

1.  VW Up
2.  Toyota Aygo
3.  skoda Citigo
4.  Ford Fiesta
5.  Peugeot 208
6.  Renault Clio
7.  Kia Picanto
8.  Peugeot 107
9.  Citroën C1
10.  VW Golf

Forskydninger i top 10

tilbud, importørerne kom-
mer med. Det kan ændre 
markedet igen, siger han.

Således har mange bil-
importører disponeret og 
bestilt bilerne til 2015 til-
bage i august-september, 
og hvis salget ikke går som 
forventet, kan vi forment-
lig se flere kampagner på 
mikrobilerne. Dem var der 
mange af i foråret, hvor de 
sidste eksemplarer af de 

udgående C1, 108 og Aygo 
blev solgt ud. 

Men det er ikke nødven-
digvis prisen, som der bli-
ver konkurreret på.

- Det kan også være, at 
importørerne vil give et el-
ler andet ekstra med, siger 
Jan Lang.

Den gjorde VW tidligere 
på året, da multimediean-
læg med navigation blev 
standard på alle Up-mo-

deller. Dette tilbud gælder 
fortsat.

Af Jens Overgaard,
jo@fyens.dk

dok :

Af statistikken her kan aflæses, hvordan mikrobiler 
som Toyota Aygo og Skoda Citigo har måttet vige 
for større biler i forhold til salget i fjor. Mikrobilen 
VW Up er dog stadig en sikker nr. 1. 
Kilde: de dAnsKe BilimPortører

Skoda Octavia tiltaler 
både private og 

firmabilister. Den er 
rykket ind som nr. 5 på 

top 10-listen.  
Foto: Jens overgAArd

annoncer@fyens.dk

Pers automobiler
Spec. Honda rep.

Højager 1 - Smedebakken
Tlf. 66 18 75 77

www.persautomobiler.dk

Service eftersyn fra kr. 1.000 inkl. moms

06 FRV Van 2,0 ....................... 69.800
02 CR-V 2,0 Van ...................... 49.800
98 Shuttle 2,3 Van.............. afh. 7.800

12 Civic 1,8 Sport, ny model.....184.800
10 Accord 2,0 Elegance ...........179.800
11 Civic 1,8 GT ..........................159.800
11 Civic 1,8 GT ..........................159.800
06 Civic 1,8 Sport...................... 89.800
04 Stream 2,0 i AUT super fin .. 79.800
01 Civic 1,6 i 3-d nys ................ 39.800
94 Civic 1,5 3-d nys .................. 19.800

00 Mazda 626 synet 7/14 ......... 14.800
01 Seat Ibiza 1,4 3D................. 9.800

NYE OG BRUGTE RESERVEDELE
TIL div. HONDA (ring)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ÅBENT: Kl. 8.00-17.00 Lørdag kl. 9.00-12.00

BILgÅrdEN
MIDDELFARTVEJ 6, ODENSE C - TLF. 66 12 83 62
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FYNS BILLIgSTE
dÆKCENTEr & aUTOVÆrKSTEd

Reperation af alle bilmærker
4 hjulssporing kun kr. 600

Service inkl. 4 l olie og filter fra kr. 750
Bremseskiver og klodser mont. fra kr. 1.650

Alufælge og stålfælge

Alle priser er inkl. moms. + mont. og afb.

Ny radial Continental Michelin
STR.
155-70 x 13 280 410 475
165-70 x 13 320 450 500
165-70 x 14 360 500 525
155-65 x 14 360 500 540
175-65 x 14 355 500 550
185-60 x 14 385 540 600
185-60 x 15 450 650 695
185-65 x 15 390 590 650
195-65 x 15 430 575 625
205-55 x 16 495 700 775
205-60 x 16 575 850 895
225-45 x 17 580 975 1.050
225-40 x 18 670 1.100 1.145

4 stk. helårsdæk fra kr. 1.700,-
4 stk. vinterdæk fra kr. 1.700,-

For everything your car needss.

Thujavej 15 • 5250 Odense SV
Tlf. 6617 3711
www.byrgesens-auto.dk

Vintertilbud
hos Byrgesens Auto

Th j j 15 5250 Od SV

Vinteren er kommet, det fejre vi med et vinter-
tjek, hvor vi gennemgår alle vitale dele på din bil.

Vintertjek

Rabatkort

Vinterdæk
Køb 4
betal for 3

Vintertjek inkl. Vejhjælp 399 kr.

Spar 40%

Viskerblade

Rabate25%

Medbring denne kupon og få
25% rabat på dine viskerbladee.

GRATIS
fastgørelse af

nr.plade

Biler købes 

Q8 BELLINGE

KLIP UD

KLIP UD

Dæk - Alufælge - Batterier
- Udstødninger

Fyns billigste - Ring og tjek

BEMÆRK: Alle priser er inkl. moms.
Montering og afbalancering kr. 80,- pr. dæk.
2 hjulssporing: Tilbud kr. 425
4 hjulssporing: Tilbud kr. 599
Aircon/Klima Eftersyn: Tilbud fra kr. 750

Autoværkstedet tilbyder:

Nye Radial 
dæk

Made by 
Continental Toyo Continental
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Str.
Fyns

billigste

• Rep. af alle bilmærker
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Forsikringsskader
• Glasarbejde

• Aircondition service
• Sporing af biler
• Fejlsøgning m/Bosch Tester
• Bremseprøvetest & Co- test.
• Reparation af rust.

AUTOVÆRKSTED OG DÆKCENTER
Adr. F24, Brogårdsvej 35 - Odense SV - Tlf. 65 96 17 48
Åbent: Mandag-torsdag 7.30-16.30 - Fredag 7.30-15.00

Se dæk og fælge til din bil på www.q8bellinge.dk

155/70x13 T 280 345 370 415
165/70x13 T 320 360 380 450
175/70x13 T 310 375 380 470
165/70x14 T 360 420 420 495
175/70x14 T 370 455 470 590
155/65x14 T 320 405 420 480
175/65x14 T 360 405 420 485
185/65x14 T 390 440 460 535
185/65x15 T 395 480 490 550
195/65x15 T 430 510 525 595
185/60x14 T 375 440 470 520
185/60x15 T 460 550 580 685
195/60x15 T 420 530 570 670
195/50x15 H 400 475 525 570
205/55x16 H 480 580 605 705
215/45x17 W 540 725 850 1090
225/45x17 V 550 735 820 985
225/40x18 ZR 600 825 920 1105
195/70x15 8 lags 580 610 680 760

nu
F24

VINTERDÆK
OG FÆLGE

÷50%
RING OG HØR!

Din Citroën- og Opelspecialist
Alt i glas- og forsikringsskader
AIRCONDITIONTJEK

BRUNSGÅRD AUTOREPARATION
       Petersmindevej 21 - 5000 Odense C - 65 91 54 46

 Reparation og tilbehør 

Biler sælges 

Biler købes
kontant. Årg. 05-13.

KURT KROGAGER AUTOMOBILER
Middelfartvej 4, Odense, 66 11 98 11

INTERESSERET I AT ANNONCERE I ALT TIL BILEN, SÅ KONTAKT
VENLIGST ANNONCEKONSULENT MICHAEL PEDERSEN PÅ TLF. 65 45 53 59

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,- 

A1 biler 
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

 Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

side 31 ■ ■

  af mikrobiler

Peugeot 208 er kommet 
helt til tops. Her har 
kampagnepriser hjulpet 
godt.  
Foto: Peugeot

Januar-oktober 2014

1.  VW Up
2.  Peugeot 208
3.  Ford Fiesta
4.  Toyota Aygo
5.  skoda Octavia
6.  VW Golf
7.  Renault Clio
8.  Citroën C1
9.  skoda Citigo
10.  Ford Ka

Januar-oktober 2013

1.  VW Up
2.  Toyota Aygo
3.  skoda Citigo
4.  Ford Fiesta
5.  Peugeot 208
6.  Renault Clio
7.  Kia Picanto
8.  Peugeot 107
9.  Citroën C1
10.  VW Golf

Forskydninger i top 10

tilbud, importørerne kom-
mer med. Det kan ændre 
markedet igen, siger han.

Således har mange bil-
importører disponeret og 
bestilt bilerne til 2015 til-
bage i august-september, 
og hvis salget ikke går som 
forventet, kan vi forment-
lig se flere kampagner på 
mikrobilerne. Dem var der 
mange af i foråret, hvor de 
sidste eksemplarer af de 

udgående C1, 108 og Aygo 
blev solgt ud. 

Men det er ikke nødven-
digvis prisen, som der bli-
ver konkurreret på.

- Det kan også være, at 
importørerne vil give et el-
ler andet ekstra med, siger 
Jan Lang.

Den gjorde VW tidligere 
på året, da multimediean-
læg med navigation blev 
standard på alle Up-mo-

deller. Dette tilbud gælder 
fortsat.

Af Jens Overgaard,
jo@fyens.dk

dok :

Af statistikken her kan aflæses, hvordan mikrobiler 
som Toyota Aygo og Skoda Citigo har måttet vige 
for større biler i forhold til salget i fjor. Mikrobilen 
VW Up er dog stadig en sikker nr. 1. 
Kilde: de dAnsKe BilimPortører

Skoda Octavia tiltaler 
både private og 

firmabilister. Den er 
rykket ind som nr. 5 på 

top 10-listen.  
Foto: Jens overgAArd

annoncer@fyens.dk

10 Honda Accord 2,0 Elegance
 PRIS .............................. 179.800

12 Honda Civic 1,8 i-VTEC Sport
 PRIS .............................. 179.800

04 Honda Stream 2,0i ES aut.
 PRIS ................................79.800

11  Civic 1,8 GT  .............. 159.800

06  Civic 1,8 Sport  ............ 89.800

01  Civic 1,6 i 3-d nys  ....... 39.800

94  Civic 1,5 3-d nys  ......... 19.800

06  FRV Van 2,0  ................ 69.800

02  CR-V 2,0 Van ............... 49.800

98  Shuttle 2,3 Van afh.  ......7.800

NYE OG  
BRUGTE 
RESERVEDELE 
TIL div. HONDA 
(Ring)

SERVICE-EFTERSYN 
fra kr. 1.000 inkl moms

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

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

På eget maskinsnedkeri 
og malerværksted tilbyder vi:
•  Fremstilling af døre og vinduer 
 på specielmål.
•  Hastesager på kun 6 dage.
•  Omlakering af døre/vinduer,
 køkkener og andet inventar.
•  Færdigmalede 
 bygningskomponenter 
 mv. indenfor få dage!
•  Snedkerarbejde for andre 
 tømrer-virksomheder. 

Ring til os for et 
uforpligtende 
tilbud…

Vi løser alle opgaver 
indenfor tømrer- / 

snedkerfaget
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ET FIRMA 
DER KOMMER VIDT OMKRING
Med en god placering 
midt på Fyn og tæt ved 
motorvej har Dansk Gulv 
& Facade Aps fået del i 
den spirende optimisme 
og fremgang, der er i 
dansk erhvervsliv og i 
Danmark generelt, og 
virksomheden kommer 
stadig længere ud i både 
Danmark og i udlandet 
for at løse opgaver med 
den ekspertise, man har 
fået igennem de 15 år, 
virksomheden har eksi-
steret.

- Vi har således bl.a. lige løst en 
spændende opgave for sportsfir-
maet Nike i dets hovedkvarter i 
København og Stockholm, hvor 
vi har lagt sportsgulve med 
striber og linjer, der får gul-
vene til at fremtræde, som var 

det sportsbaner, fortæller de tre 
indehavere af Dansk Gulv & Fa-
cade, Jan Agernem, Bo Guldager 
og Kim Larsen.
Virksomheden kom for nogle år 
siden i kontakt med Henning 
Burchard på Als, der mente, 
at der var opgaver at løse i den 
sydlige del af Jylland, bl.a. på 
Danfoss, og det førte til en ny af-
deling på Als, der har fået vind 
i sejlene.
- Henning løser selv nogle af op-
gaverne, men vi må stadig hyp-
pigere sende folk derned for at 
hjælpe til, og vi vil gerne udvide 
vores aktiviteter på den anden 
side af Lillebæltsbroen, hvor 
der er et stort marked, siger Jan 
Agernem.
Virksomheden, der under samme 
tag også rummer firmaet High 
Vision med speciale i skiltning, 
bilreklamer, grafiske løsninger, 
gavlreklamer m.m., har i dag 12 
ansatte, og det at være ansat i 
Dansk Gulv & Facade kræver 
stor fleksibilitet.
- Vi skal være klar til at rejse til 
f.eks. København, Sønderjylland, 
Tyskland eller Sverige og være 

der i somme tider lang tid, til job-
bet er færdigt, siger de tre ejere. 
Ydermere arbejder vi oftest uden 
for normal arbejdstid. Hvis det 
f.eks. er en fødevarevirksomhed, 
der skal have et nyt, slidstærkt 
og rengøringsvenligt gulv, skal 
det jo foregå om natten eller i 
weekender, hvor produktionen 
står stille. Nogle dage arbejder vi 
kun et par timer, andre dage må-
ske 18 timer, for når vi først er i 
gang med at lave et fugefrit gulv, 
så fortsætter arbejdet, til gulvet 
er færdigt. Så det at arbejde hos 
os er lidt af en livsstil, men vi 
beholder heldigvis vores medar-
bejdere i rigtig lang tid, fortæller 
de tre ejere.
High Vision, som de tre også ejer, 
er sammen med grafiker og bil-
ledkunstner Linda Brænder, i 
dag under samme tag som Dansk 
Gulv & Facade, hvilket er en stor 
fordel for begge.
- High Vision har især travlt 
med skilte og reklamer på biler 
og gavlreklamer, fortæller Jan 
Agernem. Linda Brænder tager 
sig af designet, men kunderne 
kan selvfølgelig komme med de-

res egne ideer og forslag. Linda 
gør det så færdigt med hjælp fra 
nogle af os andre, og samarbej-
det fungerer perfekt, og High 
Vision er også i fremgang. Vi 
laver nu også bandereklamer, 
bl.a. for Sparekassen Fyn, og 
bilreklamer på firmabiler er jo 
fast arbejde, siger Jan Agernem. 
Det var i øvrigt High Vison, der 
udsmykkede den ene af Ærø-fær-
gerne forrige år.
De gulve, som Dansk Gulv & 
Facade kan levere, er fugefrie 
gulve, der blandt andet er byg-
get op af epoxy, polyuretan el-
ler acryl og er meget slidstærke, 
rengøringsvenlige, og så tager 
de sig godt ud. Ikke mindst hvis 
de også får en udsmykning af en 
passende slags. Dansk Gulv & 
Facade har bl.a. tidligere udført 
flot arbejde i Operaen og DR-
byen. Men ingen opgave er for 
stor eller lille. Således siger de 
tre ejere, at det også er blevet 
moderne at bruge deres flotte 
gulve i visse rum i private hjem. 
På firmaets Facebook-profil kan 
man se masser af eksempler på, 
hvad virksomheden formår.

Dansk Gulv & Facade Aps · High Vision
Rudmevej 101· 5750 Ringe · Tlf: 6221 5922 · 2029 0101 (High Vision)

www.dgf.nu  · www.highvision.dk · kontakt@dgf.nu · mail@highvision.dk
Facebook: Søg på Dansk Gulv & Facade

FUGEFRI GULVE · EPOXY · ACRYL · POLYURETHAN · FLYDEMØRTEL
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Tid er afgørende · Hurtigt svar med tilbud · Kontakt os på: Mail: ne.bogense@stark.dk · www.stark.dk/bogense
Østre Havnevej 6 · 5400 Bogense · Tlf. 64 81 16 81

Det går rigtig godt for 
Stark i Bogense, og det er 
der ifølge trælastdirektør 
Nils Ellekjær i hvert fald 
mindst én god forklaring 
på. Hurtig og kompetent 
ekspedition.

- Tiden er en vigtig faktor for vore 
kunder, og det gælder både vores 
privat- og erhvervskunder, siger 
Nils Ellekjær.  - Vi får mange nye 
kunder i butikken, og det tror 

Tiden er en vigtig faktor 
for vores kunder

jeg på, vi gør, fordi vi har megen 
fokus på at være hurtige på tele-
fonen og svare på henvendelser. 
Står man som privat kunde og 
skal i gang med at bygge eller om-

bygge, ja, så skal man bare kon-
takte os, og så er vi hurtige til at 
komme med et rigtig godt tilbud. 
Vi er en del af Stark-koncernen, 
som er Danmarks største inden 

for byggemarkedet, og det bety-
der bl.a. også, at vi har de bedste 
muligheder for at give kunderne 
en god pris.

- Vi kan også, fortsætter Nils 
Ellekjær, hjælpe kunderne med 
rådgivning om, hvilke materialer 
de skal vælge, hvad de eventuelt 
selv må udføre af arbejdsopga-
verne, og hvad der skal uddannet 
arbejdskraft til. Vi kan ligeledes 
hjælpe dem i forbindelse med 
håndværkere, der kan udføre ar-
bejdet for dem.

- Det er vigtigt, at vi får det snak-
ket igennem med kunden, og vi 
kan måske også finde en bedre 
løsning end den, kunden selv har 
forestillet sig, og selv når det gæl-
der professionelle håndværkere, 
kan vi med vores viden om mate-
rialer m.m. nogle gange overraske 
dem med noget nyt, de ikke selv 
havde tænkt på. - Så nøgleordet 
er, slutter Nils Ellekjær, en hur-
tig proces. Det betyder meget for 
både de private kunder og de pro-
fessionelle, og vi bygger nogen-
lunde lige meget på de to grupper.

Den 1. april i år genåbne-
de den populære café og 
restaurant i forbindelse 
med Langesø Golf Club 
under ledelse af værts-
parret Jeanette og Jørn 
Kyhn, som har mange års 
erfaring fra Restaurant 
Eventyrgolf og sidelø-
bende driver Restaurant 
Skovkanten samt restau-
ranten på Fyns Vædde-
løbsbane 

”Vi er superglade for den posi-
tive modtagelse, der er blevet 
os til del efter vores genåbning 
af Douglashuset”, fortæller Jea-
nette Kyhn. ”Det gælder både 
golfbanens brugere, folk i lokal-
området samt det stigende antal 

gæster, der besøger os, når de 
er på udflugt i de naturskønne 
omgivelser ved Langesø. Udover 
de faste åbningstider er Douglas-
huset vært for en række private 
fester og firma-arrangementer, 
dagsmøder, mindre konferencer 
og aktiviteter omkring teambuil-
ding. Her byder lokalområdet på 
rige muligheder i form af van-
dreture, ridning, mountainbike 
og selvfølgelig golf. Golfsporten 
spiller en stor rolle som fritids-
aktivitet for Jørn og mig, og vi 
glæder os meget til Langesø ba-
nens udvidelse til 18-hulsbane 
i 2015, som vil give mange nye 
muligheder.”  

Succesfulde weekend-
arrangementer for alle 
”Blandt de aktiviteter, som al-
lerede har opnået stor succes, 
og henvender sig til alle typer 
gæster, er vores fredagsbuffet og 
søndagsbrunch”, beretter Jørn 

Kyhn. ”Fra 22. november til 20. 
december suppleres Douglashu-
sets buffet- og brunch-arrange-
menter med familiejulefrokoster, 
der hver lørdag løber af stablen 
fra kl. 12-15. For alle arrange-
menter gælder den tommelfin-
gerregel, at vil du være sikker 
på en plads, er bordbestilling til-
rådelig. Bortset fra selskabsar-
rangementerne, som kører året 
rundt, er Douglashuset lukket 
i januar, så vi i ro og mag kan 
forberede den nye sæson. Som 
golfrestaurant med a la carte ap-
pellerer vi rent kulinarisk med 
vores lækre og enkle retter til 
overkommelige priser til et bredt 
publikum i alle aldre. I selskabs-
sammenhæng kommer hele den 
kulinariske pallet i brug. Fra 
2015 udvides spisekortet med 
aftenmenuer. Se vores åbnings-
tider og følg de nye spændende 
tiltag på vores hjemmeside www.
douglashuset.dk”, afrunder Jørn 
Kyhn.

Restaurant & Café Douglashuset (v/ Langesø Golf Club) · Langesøvej 139 - 5462 Morud · Tlf.: 65 96 40 04
E-mail: douglashuset@jkyhn.dk - Web: www.douglashuset.dk
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Det dynamiske el-firma, 
der ved grundlæggelsen 
i 2002 beskæftigede to 
medarbejdere, er i kraftig 
vækst. I dag tæller per-
sonalestaben 38 ansatte i 
fem afdelinger og hermed 
er medarbejdertallet tæt 
på at være fordoblet i 
forhold til 2013   

”Pr. 1. september i år opkøbte 
vi det kendte Kertemindefirma 
Preut El-teknik og overtog dets 
fire dygtige medarbejdere, for-
tæller direktør Anders Petersen. 
”I den forbindelse er vi glade for, 
at firmaets tidligere ejer Knud 

Erik Preut har valgt at fortsætte 
hos os som projektleder, forelø-
bigt i en treårig periode frem til 
2017. Vi befinder os i en rivende 
udvikling, og det kommer blandt 
andet til udtryk gennem det fak-
tum, at vi i Kerteminde har væk-
stet med ikke mindre end seks 
medarbejdere, så den ny afdeling 
af ACT Innovation i alt tæller 
ti medarbejdere. En tilsvarende 
udviklingstendens tegner situa-
tionen i vores øvrige afdelinger. 
Vi er glade og taknemmelige for 

den enorme opbakning fra vores 
kunder, som har skabt grundla-
get for den store vækst, firmaet 
oplever netop nu.”

Visioner og  
glade medarbejdere
”ACT Innovation har i tæt sam-
arbejde med medarbejderne for-
muleret en fælles, overordnet 
vision, som udtrykker firmaets 
ånd og danner basis for måden, 
vi arbejder på. Konkret går visio-
nen ud på kontinuerligt at skabe 
en god arbejdsplads med stolthed 
og kunden i centrum. 
Medio november afholdt vi et 
stort medarbejderarrangement i 

ACT Innovation

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

Marienlystcentret, hvor vi sam-
men med en coach guidede vores 
nye medarbejdere ind i virksom-
hedens kultur og tænkemåde. 
Efter nogle intense timer med 
højt fagligt indhold sluttede den 
vellykkede medarbejderdag med 
en god middag og en spændende 
turneringskamp med ishockey-
klubben OIK Bulldogs. 
I en vækstorienteret virksomhed 
som Act Innovation anerkender 
vi til fulde den store værdi af 
at have dygtige, motiverede og 
glade medarbejdere, og her spil-
ler fælles oplevelser som denne 
en stor rolle”, slutter Anders Pe-
tersen.

E
Telefon 70 25 18 01

Thulevej 19C . 5210 Odense NV
info@dinitrolodense.dk . dinitrolodense.dk

VERDENS
BEDSTE
RUSTBESKYTTELSE
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SPAR 30,-
9975

TILBUD PR. FLASKE

93 point

Overgade 12, 5100 Odense C, Tlf. 66 14 01 10 • Hjallesevej 6, 5000 Odense C, Tlf. 66 12 61 84

ÅRETS EKSKLUSIVE JULEVIN
2012 VIÑA TARAPACÁ  
GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON
MAIPO VALLEY, CHILE

ÅRETS GODE JULEVIN
2012 SILVER MOUNTAIN
ZINFANDEL
SPECIAL RESERVE
LODI COUNTY, CALIFORNIEN 

SPAR 30,-
6975

TILBUD PR. FLASKE

Få varmeregningen ned  
med KM SMED

Oregårdvej 54
5400 Bogense
Tlf: 20138116

www.kmsmed.dk 
kurtmadsensmed@gmail.com

Vinteren 
står for 
døren og 
måske 
er tiden 
kommet, 
hvor du vil 

spare op til 50 procent på 
din varmeregning – KM 
SMED med base i Bogen-
se har løsningen.

Vinteren står for døren og der-
med også de høje varmereg-
ninger.  Derfor er tidspunktet 
måske kommet for et check af 
din varmekilde. Og her er KM 
SMED fra Bogense den rette 
samarbejdspartner.
--Ja, specielt når vi snakker var-
mepumper og pillefyr, så har vi 
op igennem årene fået en masse 

erfaring, der kommer kunderne 
til gode. Eksempelvis kan jeg 
nævne, at man ved installation 
af et pillefyr, kan spare op til 50 
procent på varmeregningen, si-
ger indehaveren af KM SMED, 
Kurt Madsen.

Vi foretager en vurdering
Han forklarer videre, at vedlige-
holdelsen og serviceringen af et 
pillefyr, kan holdes nede på et 
minimum af udgifter.
--Ikke mindst fordi kunden har 
mulighed for at blive tilknyttet 

et internetsystem, der gør, at vi 
kan følge med i, hvordan fyret 
har det. Vi kan eksempelvis på 
et tidligt tidspunkt spotte små 
fejl, som vi så kan tage fat i, in-
den de vokser sig større. En stor 
fordel for både os og kunden, 
fastslår Kurt Madsen og tilføjer: 
-- Men er man usikker på, hvor-
vidt det kan svare sig at udskifte 
den eksisterende varmekilde, 
så kontakt os. Vi rykker gerne i 
marken og leverer en professio-
nel vurdering.

 

 

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!
Du kan stadig trække håndværkernes løn fra  
på din selvangivelse. Hør mere hos os.

Få 3.500,-   i energitilskudnår du skifter oliefyr eller  
gasfyr ud med et pillefyr 

Brødrene Dahl Klimacentre
Klimacenter Horsens • Grønlandsvej 16 • 8700 Horsens
Klimacenter Næstved • Militærvej 22 • 4700 Næstved

Tlf: 48 78 56 66 
www.bd.dk/klimacenter

SKÆR HALVDELEN AF VARMEREGNINGEN
Har du et olie- eller gasfyr? Så kan du spare mange penge i hverdagen. Med et træpillefyr (også kaldet en biokedel) kan en  
gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmereg ningen i forhold til et oliefyr eller gasfyr. Træpillefyret giver  
dig energi til ca. 40-45 øre/kWh hvor et oliefyr fx kræver ca. 1 kr/kWh. Det betyder din investering typisk er tjent hjem i løbet  
af 2-4 år.

Samme funktionalitet som moderne oliefyr 
En Scotte Plus-kedel har samme avancerede funktioner som moderne olie- og gasfyr, så du mister ingen fordele ved at  
konvertere til træpiller.

•  Fyrets ydelse tilpasser sig hele tiden varme behovet – og stopper og starter automatisk. 
•  Fyret kan lave varmt brugsvand om sommeren, hvor der ellers er slukket for varmen – med god varme økonomi,  

da det kun starter ved behov.

Lån til din energiforbedring
Brødrene Dahls klimainstallatører kan hjælpe dig med at finansiere  
dine energiforbedringer i boligen. Du kan låne op til 250.000 kr. og  
betale tilbage over op til 10 år. Nemt, hurtigt og til lave renter, der  
ofte er billigere end banken.

Kontakt mig og hør hvordan din hverdag 
kan blive billigere  

Vil du opleve opleve pillefyret eller andre anlæg i drift, 
er du altid velkommen til at besøge Brødrene Dahls 
Klimacentre i Horsens eller Næstved - der er åbent for 
alle - og det er ganske uforpligtende.

Dine fordele ved træpillefyr kort fortalt
•  Spar op til 60% på varmeregningen
•  Lav investeringspris – høj kvalitet
•  Naturlig, CO2-neutral varmekilde
•  Tænder og slukker automatisk
•  Kan styres og overvåges via internettet fra tablet/ 

smartphone. Kræver blot internet tilslutning

KM Smed Aps
Skåstrupvej 63
5400 Bogense

Tlf: 20 13 81 16

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET!
Du kan stadig trække håndværkernes løn fra  
på din selvangivelse. Hør mere hos os.

Få 3.500,-   i energitilskudnår du skifter oliefyr eller  
gasfyr ud med et pillefyr 

Brødrene Dahl Klimacentre
Klimacenter Horsens • Grønlandsvej 16 • 8700 Horsens
Klimacenter Næstved • Militærvej 22 • 4700 Næstved

Tlf: 48 78 56 66 
www.bd.dk/klimacenter

SKÆR HALVDELEN AF VARMEREGNINGEN
Har du et olie- eller gasfyr? Så kan du spare mange penge i hverdagen. Med et træpillefyr (også kaldet en biokedel) kan en  
gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmereg ningen i forhold til et oliefyr eller gasfyr. Træpillefyret giver  
dig energi til ca. 40-45 øre/kWh hvor et oliefyr fx kræver ca. 1 kr/kWh. Det betyder din investering typisk er tjent hjem i løbet  
af 2-4 år.

Samme funktionalitet som moderne oliefyr 
En Scotte Plus-kedel har samme avancerede funktioner som moderne olie- og gasfyr, så du mister ingen fordele ved at  
konvertere til træpiller.

•  Fyrets ydelse tilpasser sig hele tiden varme behovet – og stopper og starter automatisk. 
•  Fyret kan lave varmt brugsvand om sommeren, hvor der ellers er slukket for varmen – med god varme økonomi,  

da det kun starter ved behov.

Lån til din energiforbedring
Brødrene Dahls klimainstallatører kan hjælpe dig med at finansiere  
dine energiforbedringer i boligen. Du kan låne op til 250.000 kr. og  
betale tilbage over op til 10 år. Nemt, hurtigt og til lave renter, der  
ofte er billigere end banken.

Kontakt mig og hør hvordan din hverdag 
kan blive billigere  

Vil du opleve opleve pillefyret eller andre anlæg i drift, 
er du altid velkommen til at besøge Brødrene Dahls 
Klimacentre i Horsens eller Næstved - der er åbent for 
alle - og det er ganske uforpligtende.

Dine fordele ved træpillefyr kort fortalt
•  Spar op til 60% på varmeregningen
•  Lav investeringspris – høj kvalitet
•  Naturlig, CO2-neutral varmekilde
•  Tænder og slukker automatisk
•  Kan styres og overvåges via internettet fra tablet/ 

smartphone. Kræver blot internet tilslutning

KM Smed Aps
Skåstrupvej 63
5400 Bogense

Tlf: 20 13 81 16
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Få en bedre økonomi og et sundere
indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og  
identificerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft

• Ventilation

Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hen- 
te store besparelser! 

En dEl aF TS-gruppEn 
- danmarks stærkeste el 
og energi installatører

Lad os - din lokale EL & energi installatør rådgive dig
Bredgade 14 • 5485 Skamby •Tlf. 64 85 12 74 • E-mail: info@skambyel.dk

Se mere på www.skambyel.dk • www.facebook.com/skambyel

Få en bedre økonomi og et sundere
indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og  
identificerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft

• Ventilation

Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hen- 
te store besparelser! 

En dEl aF TS-gruppEn 
- danmarks stærkeste el 
og energi installatører

Lad os - din lokale EL & energi installatør rådgive dig
Bredgade 14 • 5485 Skamby •Tlf. 64 85 12 74 • E-mail: info@skambyel.dk

Se mere på www.skambyel.dk • www.facebook.com/skambyel

Få en bedre økonomi og et sundere
indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og  
identificerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft

• Ventilation

Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hen- 
te store besparelser! 

En dEl aF TS-gruppEn 
- danmarks stærkeste el 
og energi installatører

Lad os - din lokale EL & energi installatør rådgive dig
Bredgade 14 • 5485 Skamby •Tlf. 64 85 12 74 • E-mail: info@skambyel.dk

Se mere på www.skambyel.dk • www.facebook.com/skambyel
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indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og  
identificerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft
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Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hen- 
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En dEl aF TS-gruppEn 
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og energi installatører

Lad os - din lokale EL & energi installatør rådgive dig
Bredgade 14 • 5485 Skamby •Tlf. 64 85 12 74 • E-mail: info@skambyel.dk

Se mere på www.skambyel.dk • www.facebook.com/skambyel

Få en bedre økonomi og et sundere
indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og  
identificerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft

• Ventilation

Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hen- 
te store besparelser! 

En dEl aF TS-gruppEn 
- danmarks stærkeste el 
og energi installatører

Lad os - din lokale EL & energi installatør rådgive dig
Bredgade 14 • 5485 Skamby •Tlf. 64 85 12 74 • E-mail: info@skambyel.dk

Se mere på www.skambyel.dk • www.facebook.com/skambyel

En del af TS-GRUPPEN - danmarks stærkeste el og energi installatører

undgÅ STrESS Og lad SKaMBY El
HOldE dIn El KØrEndE 365 dagE OM ÅrET

Bredgade 14  •  5485 Skamby  •  Tlf. 6485 1274  
info@skambyel.dk  •  www.skambyel.dk

Vi er TS-energiXpert

Vi gennemgår og 
identifi cerer alle de 
muligheder, der er for 
besparelser på eks.:
• El
• Vand
• Varme
• Trykluft

• Ventilation

Vi ved, at mange rigtig 
virksomheder kan hente 
store besparelser! 

lad OS - dIn lOKalE El & EnErgI InSTallaTØr rÅdgIVE dIg

Vores kompetencer: 

• Traditionelt el-arbejde

• Industri-installationer

• Landbrug-installationer

• Renoveringer

• Ombygninger

• IHC

• Alarmer

• Netværker

• Genvækst / ventilationsanlæg

• Støvsugeranlæg

• Belysning

• Termografering

• Motor reparation og salg

• Energi rådgivning

• KSO certifi ceret solcellemont.

• KMO certifi ceret kølemontør  

• Udlejning af lift, kompressor mm.

Se fi lm om Skamby El 
her eller på 

www.skambyel.dk

Kender du dine muligheder for at energi-optimere?
Vi viser dig, hvordan du kan spare på energien og budgettet! 
I TS-gruppen har vi ansat en fælles TS-energikonsulent, der er uddannet energiteknolog. 
Han kan også være din projektleder, hvis du vælger at gennemføre et større projekt for at optimere energien.

HVEM Er VI ...

 

Hos Skamby EL arbejder 
vi med grøn energi og vil 
meget gerne være råd-
givende for vore kunder. 
Du/I er altid velkommen 
til at kontakte os til en 
uforpligtende snak om de 
planer du/I evt. er i gang 
med.

Få en bedre økonomi og et sundere
indeklima med en varmepumpe 
- og spar op til 60% på din varmeregning 
Med en luft/luft eller luft/vandvarmepumpe, kan du reducere dine energiomkostninger 
markant. En luft til vand-varmepumpe er økonomisk særlig fordelagtig, hvis du har vand-
båren radiator/gulvvarme. En luft til luft-varmepumpe er en rigtig god investering - især 
til hjem med bl.a. elvarme. En varmepumpe skaber et komfortabelt indeklima året rundt, 
uanset vejret.

Hør mere om hvordan du også kan spare penge og bo miljøvenligt. 
- Vi har altid et godt tilbud!

Vi udfører også serviceeftersyn af alle typer varmepumper.
Et regelmæssigt eftersyn og service, forlænger holdbarheden, varme/køleeffekten
forbliver optimal og formindsker risikoen for evt. dyre reparationer.

HUSK 
du kan stadig 

nå at få håndværker-

fradrag.

Fradraget omfatter 

også sommer- og 

fritidshuse.

Se mere på
www.skat.dk

Ekstra fokus på leasing  
  til erhvervs-kunder

Automester Fyns-Bilsalg 
i Bogense er en virksom-
hed med en snes ansatte, 
der har kompetencer 
inden for et bredt spek-
trum, når det gælder 
biler. 

Igennem nogle måneder har 
virksomheden med direktør 
Morten Olsens ord »gødet jorden 
for et nyt område, øget leasing 
af biler til erhvervskunder med 
henblik på at høste frugterne fra 
næste år og fremadrettet«.
- Leasing af biler er på frem-
march i Danmark, siger direktør 
Morten Olsen. Vi vil gerne vokse 
på dette område, og derfor har vi 

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

ansat en erhvervssælger, der har 
fået til opgave at kontakte poten-
tielle kunder over hele Fyn og i 
Trekants-området og give dem 
et godt tilbud, hvis de er interes-
serede. - Vi kan tilbyde en samlet 
løsning, og det gælder selvfølgelig 
også for personbiler, med leasing 
og service, og ingen opgave er for 
stor eller lille. Vi ser store mulig-
heder fremover på dette område. 
Når det gælder varebiler, kan vi 
indrette dem efter den enkelte 
kundes behov ved hjælp af sy-
stemet Raaco Bilindretning, som 
kan give kunden den helt perfek-
te arbejdsplads på fire hjul. Det 
er et fleksibelt modul-system, 
som kan varieres alt efter behov, 
siger Morten Olsen, der overtog 
virksomheden efter sin bedstefar 
for ti år siden og har udvidet ak-

tiviteterne betydeligt siden da. 
Den nye erhvervssælger hedder 
Morten Ernstpriis.
- Leasing af biler til erhvervsli-
vet er meget spændende at arbej-
de med. Det er også spændende 
at komme i kontakt med rigtig 
mange mennesker, som jeg skal 
få til at prøve de gode tilbud, vi 
tilbyder på leasing-området, si-
ger Morten Ernstpriis. - Leasing 

af erhvervsbiler gør et firma 
mere fleksibelt, påpeger Morten 
Olsen. Det gør det nemmere at 
tilpasse sig markedets udvikling, 
slutter direktøren, der selvfølge-
lig også sammen med sine med-
arbejdere kan byde kunderne på 
køb/salg af biler, alle former for 
reparation, herunder reparation  
af skader på eget skadecenter og 
værksted. 
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Booker du et møde, 
kvitterer vi med  
2 flasker vin som  
tak for din tid

Vi gennemgår din 
telefoni og du  
modtager derefter et 
uforpligtende tilbud. 

Vi specialdesigner og 
tilpasser løsningen til 
netop din virksomhed. 

www.kortermann.dk
Telefoni: 70 300 330

Tider E-mails Vin

Husk at 
bestille vin

Ring hjem...forsinket

ookB gratis 
Teletjek 
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Anlægsgartner Allan Larsen 
Klintebjergvej 96
5450 Otterup
Tlf.: 64 82 19 53 / 40 27 59 53
E-mail: allan-landmand@hotmail.com

Den nordfynske anlægs-
virksomhed løser alle til 
faget hørende opgaver 
og dækker et stort ak-
tivitetsområde. I inde-
værende år har firmaet 
registreret en på én gang 
bemærkelsesværdig og 
stabil tilvækst af nye 
kunder 

ANLÆGSGARTNER Allan Larsen
”Firmaet beskæftiger fire med-
arbejdere inklusive mig selv, og 
vi løser stort set alle opgaver 
indenfor anlæg og grønne om-
råder”, fortæller indehaver Al-
lan Larsen. ”Vi afpasser løbende 
mængden og størrelsen af pro-
jekter med vores øjeblikkelige 
kapacitet og har netop ansat en 
ny medarbejder til imødegåelse 
af den stigende opgavemængde. 
Firmaet har over ti års erfaring 
i branchen og står over hele lin-
jen for serviceorienterede, gen-

nemtænkte kvalitetsløsninger.    
Opgaverne, der varierer meget i 
størrelse og omfang, spænder fra 
pasning, pleje og vedligeholdelse 
af private haver til virksom-
heder og institutioners grønne 
udenomsarealer.  Et stort spe-
ciale er etablering af terrasser 
og indkørsler samt alt indenfor 
grøn vedligeholdelse – fra græs-
slåning over klipning af hække 
og trimning af buske og træer til 
topkapning, træfældning og vin-
tertjeneste. 
Når det gælder vintertjeneste, 
servicerer vi en lang række 
skoler, virksomheder og bolig-
foreninger i Odense samt i det 
nordfynske lokalområde. Ring 
for yderligere info”, slutter Allan 
Larsen.

Alarmerende god livskvalitet
tryghed, og han glæder sig hver 
dag over, at hans uddannelse 
som elektriker kan bruges på 
denne måde:
Jeg holder meget af den person-
lige kontakt og at være hjemme 
hos kunden, når vi skal finde en 
løsning.
Så det passer fint til mit gemyt 
at kunne hjælpe handicappede 
eller andre med at installere og 
rette tilbehør til, fordi klien-
terne ikke kan bruge standard-
apparater.

Flemming Larsen vil med 
sine 27 års erfaring gøre 
sine hoser grønne i Jyl-
land

Med hjertet på rette sted, med 
lyst til at give svært syge og 
handicappede bedre livskvali-
tet og tryghed i hverdagen, er 
Flemming Larsen parat til at 
gøre sine hoser grønne hos jy-
ske kommuner. I dette efterår 
vil han derfor tage turen over 
bæltet og fortælle om, hvad han 

kan gøre for patienter med diag-
nosen ALS.
Nogle af dem kan måske kun 
løfte et øjenbryn en smule, ak-
tivere en lille muskel eller den 
ene tå. Med et pandebånd eller 
en lille chip på huden kan de selv 
tilkalde deres personlige hjæl-
per, skifte tv-kanal og i det hele 
taget få et bedre liv.
Jeg har mulighed for at hjælpe, 
og det gør jeg meget gerne.
På en lille video, han har lagt på 
YouTube under navnet »Muskel-
kontakt« kan man se, at det ikke 
kun er ord.

Tryghed på alle hylder
FLT Alarmer ApS er nu ikke 
kun leveringsdygtig i denne 
type apparater, der samlet set 
hører til indenfor velfærdstek-
nologien.
Han sælger også almindelige 
alarmer og kaldeanlæg til be-
boere på plejehjem, alarmer til 
private og tekniske alarmer til 
virksomheder.
Så der er tryghed på alle hylder-
ne i hans virksomhed.
I 27 år har hans kontor og lager 
ligget side om side med famili-
ens private hjem. Det giver også 

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 31 06 51 · E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk
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Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Tzatziki

 
Salsa

 
Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Gældende til 
01.10.14

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
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com
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Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Gældende til 
01.10.14
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Anke & Martin’s
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TILVALG
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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

Heldags kurser og møder
Dette tilbud er kun en vejledning.  
Vi sammensætter dit møde efter dit ønske…

•  Kaffe/the, rundstykker med smør,  
 ost og marmelade. 
•  Isvand på bordene under mødet. 
•  Frugtfade i pauser. 
•  Stor frokost/middagsbuffet  
 – som vi sammensætter. 
•  Kaffe/the og kage.

Vi har av-udstyr, der dækker de fleste behov.

•  Lydanlæg med trådløs mikrofon,  
 fast mikrofon og knapnålsmikrofon.  
•	 Overhead,	flipover,	lærred,	projektor	 
 og trådløst internetadgang.

 Alt dette stilles  
 gratis til rådighed… 265,-

Bisættelse · Begravelse · Bus-selskab · Møde/Kursus  
All inklusive Luxusmenu · Fødselsdag · Bryllup

Kviste, 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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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

I september 2013 så 
Odense-virksomheden 
Tooltrade.dk dagens lys 
og lige siden har perso-
nalet haft travlt med at 
servicere dansk industri 
med værktøjsløsninger i 
alle afskygninger.

--Vi glæder os over i dag, at vi 
virkelig har fået vind i sejlene. 
Industrien har taget rigtigt godt 
imod os og specielt det faktum, 
at vi er fire fagfolk med tilsam-
men over 100 års erfaring inden 
for værktøjsbranchen, har vist 
sig at falde i rigtig god jord hos 
kunderne.
Sådan siger Søren Mikkelsen, 
der er direktør i Tooltrade.dk. 
Selvom Odense-virksomheden, 

MED VIND I SEJLENE

der har specialiseret sig i værk-
tøjsløsninger inden for  produk-
tion, vedligehold og service, kun 
har eksisteret i lidt over et år, så 
har firmaet allerede fået et solidt 
fodfæste.

Tid til den enkelte kunde.
--Vores filosofi om at kunderne 
har én fast kontaktperson, som 
følger købsprocessen fra start til 
slut, er noget brugerne værdsæt-
ter. På den måde virker proces-
sen både enklere og mere effek-
tiv, fastslår Søren Mikkelsen.
Tooltrades leveringsprogram 
strækker sig fra masseproduce-
rede standardprodukter til avan-
ceret specialudstyr samt maski-
ner, specielt indenfor jern- og 
metalindustrien.
--Og dertil skal nævnes, at vi op-
træder både som agent, enefor-
handler og almindelig forhand-
ler for i videst muligt omfang 
at imødekomme vore kunders 
behov, slutter Søren Mikkelsen.

Tooltrade.dk · Thujavej 13 · 5250 · Odense SV · Telefonnr.: 27 60 50 63
E-mail: tooltrade@hotmail.dk · www.tooltrade.dk
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Spar på energien

GODE DÆK TIL LAVE PRISER
VINTERDÆK

TOYO MICHE- BUDGET BUDGET TOYO
Str. HANCOOK LIN HANCOOK
145 x 13 398 507 387 408 446
155 x 13 418 488 381 386 425
165 x 13 493 585 440 482 482
165/70 x 13 442 512 386 410 527
175/70 x 13 412 535 386 418 498
175/70 x 14 562 702 468 511 546
185/70 x 14 588 750 512 575 593
175/65 x 14 513 588 480 498 537
185/65 x 14 531 663 498 532 581
185/65 x 15 577 666 536 548 612
195/65 x 15 575 681 552 568 600
195/50 x 15 561 668 527 621
205/55 x 16 675 832 615 631 776
215/55 x 16 868 1223 686 743 943
225/45 x 17 905 1101 702 731 1227
205/40 x 17 1008 1190 671

Alle priser er incl. moms, montering og afvejning.Kom forbi Bladstrup Smedie
og se stokerfyr i drift

R

Testet japansk
kvalitet

R

Butikke
n tilByder

• Alt i dæk, knive og remme

• k�������
i egen dunk

pr. liter kun 25,-

• O����� �
���� pr. led 3,-

• ��������
���

færdigblandet
5 ltr. 170,-

Bladstrup Bygade 5 · 5450 Otterup
Tlf. 65 95 53 53 · Biltlf. 202 306 53

www.bladstrup.dk · bladstrup@mail.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.00-16.00

eCHO kÆdeSAVe
CS-2100
k�a���� ��-����sav
2400 Watt, 3,9 kg. 1.299,-
CS-310eS
3/8 lavprofilkæde,
30,5 ccm, 14” sværd, 4,0 kg. 2.195,-
CS-420eS/33 ��������ass� sav
40,2 ccm, 325 kæde, 15” sværd, 4,6 kg. 3.295,-
CS-500/45
50,2 ccm, 325 kæde, 18” sværd, 4,8 kg. 3.995,-

y

bygma Otterup trÆLast
Hjor�l����j 2
5450Ott�rup
Tlf. 64 822233

Åbningstider:
Ma� - fr�dag: 09.00 - 17.30
Lørdag: 09.00 - 14.00
sø�dag: 09.00 - 14.00

www.bygma.dk
h�� ����� �� �l��� ����� �����ll� ��l����������

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er inkl. 25%moms.Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er

Åbningstider:
Ma�-fr�dag: 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-14.00

bygma Otterup
Hjor�l����j 2
5450 Ott�rup
Tlf. 64 82 22 33

trÆpiLLer
svenske kvALITeTs TRÆPILLeR
�ræ�d�ærdi: ca. 4800 �cal��g.
Pall�: 56 x 16 �g
Afh��t�i�g�pri�.
6 mm �ll�r 8 mm træpill�r.

Pri��r��
gæ

ld�rfra
tir�dag

d��
11.�o��m

��rtilog
m
�d

lørdag
d��

15.�o��m
��r,�å

læ
�g�

lag�rha���

LÅn en gratis traiLer
tiL hjemtranspOrt
af dine varer

askebrÆnde
i tÅrn
O��tørr�t - �lar til f�ri�g��æ�o���
�d���dig� mål: 120 x 80 x 200

9 x 16

r inkl. 25%moms.

pr. paLLe

1899,-

pr. paLLe

1699,-

trÆbriketter
Fr�m�till�t af r��t, tørt træ.
�ræ�d�ærdi: Ca. 4310 �cal��g.
A���: 0,3%. va�dfugt: Ca. 6-9%.
Pall�: 96 x 10 �g (960 �g pr. pall��

ask tørret
kLar tiL brug

ca. 1,8 m3

1799,- f��� l������ ��� ��ll�� �æl��� �ll� �����������

Tirsdag den 11. november 201436

Bolig: Hvis du troede, at ro-
botter der virkelig kan gøre en 
forskel i hjemmet, stadig hører 
fremtiden til - så tager du meget 
fejl. 

Danskerne har taget robot-
terne til sig, hvilket bla. skyldes 
den store udvikling der har 
været inden for automatiseret 
rengøring de sidste år.

Længe har der været robotter, 
der støvsuger dine gulve, slår dit 
græs og endda renser din grill-
rist! Gulvvaskerobotter har også 
været på markedet i en del år. 
Nu har iRobot, der står bag suc-
cesen Roomba, lanceret en ny og 
kraftig forbedret model af deres 
Scooba gulvvaskerobot. 

- Scooba 450 har fået en helt 
ny 3-trinsrengøringsprocess og 
en såkaldt pre-soak teknologi, 
der sammen gør det vi alle har 
savnet: Gulve der bliver gjort 
rent uden at vi selv skal moppe, 
skrubbe og skure - og endda 
BEDRE end vi selv ville kunne 
gøre det, udtaler Ann-Louise 
Korsholm Jeppesen, fra Witt 
A/S der distribuerer iRobot i 
Norden.

Når du sætter Scooba igang, 
fejes gulvet først for småskidt 
og - snavs og der køres et tyndt 

lag vand på for at løsne fastsid-
dende skidt. 

Det kan sammenlignes med 
at sætte tallerkner i blød inden 
opvask. Nu skrubbes dine gulve 
omhyggeligt med hele 600 om-
drejninger i minuttet, og deref-
ter suges det beskidte vand op 
igen. Til sidst skraber Scooba 
den sidste smule vand op. En af 
de helt store fordele ved Scooba 
er, at den har to beholdere - én 
til rent og én til beskidt vand. På 
den måde sørger den for, at der 
ALDRIG bliver brugt beskidt 
vand på dit gulv. Smart!

Udover denne process, har 
Scooba en avanceret software 

og adskillige sensorer - kaldet 
iAdapt Responsive Navigation - 
der sørger for, at robotten finder 
rundt i rummet. 

I modsætningen til andre ro-
botter, der kun dækker gulvet én 
gang, sørger iAdapt for at robot-
ten dækker gulvet flere gange, 
hvilket giver et langt mere grun-
digt resultat.

iRobot har også gjort rengø-
ringen endnu mere fleksibel, 
hvis du allerede ejer en Roomba 
robotstøvsuger. Begge robotter 
kan nu benytte de samme virtu-
elle vægge, der sørger for, at de 
bliver i det område de er sat til 
at rengøre.

Ny robot gør det be-
skidte arbejde for dig

 ■ iRobot på arbejde på badeværelset.   pr-foto
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OTTERUP

Priserne gæ
lder frem

 til 31. decem
ber, så læ

nge lager haves.

El-installatør Martin Nielsen ApS · Jyllandsvej 9 · 5400 Bogense · Tlf.: 64 81 14 26
E-mail: kontor@elnielsen.dk  · Web: www.martinnielsen-el.dk

El-installatør Martin Nielsen

Det Bogense-baserede 
familiefirma grundlag-
des i 1975 af indehaver 
Martin Nielsens far, Knud 
Nielsen, og i juni 2005 kan 
Martin holde 5 års jubi-
læum som selvstændig 
el-installatør

”Vi løser alle opgaver indenfor 
faget, fortæller Martin Nielsen. 
”Personalemæssigt består fir-
maet af fem elektrikere og en 
murer. Hermed har vi, udover 
vores elektriske hovedområde, 

kapacitet til også at løse mindre 
mureropgaver omkring badevæ-
relser samt fugning, vandsku-
ring og pudsning af huse. Vores 
kundekreds spænder fra private 
over erhverv og kommuner til 
landbrug og industri. 
Netop nu er en stor aktivitet re-
novering af ældre villaer, huse 
og virksomheder. Her tager vi os 
blandt andet af energioptimering 
på belysningsområdet, installa-
tion af varmepumper og meget 
mere. 
På erhvervsfronten kan vi klare 
alt i netværksinstallationer – 
blandt andet til skoler og andre 
institutioner. 

I forhold til industrien er de pri-
mære aktiviteter installationer 
til maskiner samt opsætning af 
føringsveje. Sideløbende med in-
stallatøropgaver som disse byder 
vi på salg, service og reparation 
af hvidevarer af alle typer og 
mærker.” 

Fra rådgivning  
til rengøring
”El-installatør Martin Nielsen 
står for hurtig ekspedition og høj 
service. Vi lever op til de aftalte 
tider og leverer et godt stykke ar-
bejde. I den travle hverdag tager 
vi os tid til vores kunder, og råd-

givning er et stort speciale, der 
spænder lige fra vejledning i for-
bindelse med udskiftning af ar-
maturer og lyskilder til på kun-
dens vegne at varetage de ikke 
helt ukomplicerede papirgange 
omkring dét at opnå tilskud til 
energibesparende foranstaltnin-
ger. Over hele linjen bestræber vi 
os på at gøre hver enkelt opgave 
helt færdig. I modsætning til de 
historier, der fortælles om an-
dre håndværkere, rydder vi altid 
op og sørger for den nødvendige 
rengøring efter endt arbejde. El-
installatør Martin Nielsen har 
døgnvagt, og hermed kan vores 
kunder altid få fat på os, hvis 
der udenfor vores almindelige 
arbejdstid fra kl. 7-16 skulle op-
stå en akut situation med behov 
for hjælp. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
yderligere info”, afrunder Mar-
tin Nielsen.
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Registreret Revisionsvirksomhed
Ansvarlig indehaver Mogens Stougaard

Thygesensvej 2 · 5450 Otterup

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

ARBEJDSHESTEN APS
Tlf: 62 24 40 39

info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk
Mandag-torsdag 8-16  Fredag 8-14

HJÆLP TIL PRIVATE:
•  Rengøring • Haveservice
•  Snerydning • Malerarbejde
•  Renoverings- og 
 reparations-
 opgaver

HJÆLP TIL ERHVERV:
• Erhvervsrengøring
• Anlægsarbejde
• Ejendomsservice
• Malerarbejde
• Snerydning

v. Joan Nielsen
Huggetvej 130 · 5400 Bogense · Tfl . 27 13 20 26

Sammen fi nder vi den 

BEDSTE LØSNING 
til netop Jeres regnskabsbehov.

Ring og få en snak!

ToTal Assistance
Bogføring

ToTal Assistance
Bogføring

Tylvads Multiservice · Tvedslundvej 19, Holse · 5471 Søndersø · Tlf.: 30 70 39 96
E-mail: info@tylvads-multiservice.dk · Web: www.tylvads-multiservice.dk

Det travle nordfynske 
anlægsfirma har gennem 
hele 2014 oplevet støt 
stigende kundeinteresse 
og efterspørgsel på de 
mange ydelser indenfor 
hus og haveservice, der er 
virksomhedens primære 
speciale

”Tylvads Multiservice tilby-
der hækklipning, træfældning, 
græsslåning, gravearbejde, an-
læg af græsplæner, flisebelæg-
ning, traktorfræsning, sneryd-
ning og meget mere”, fortæller 
indehaver John Tylvad. ”Kun-
dekredsen består først og frem-
mest af private kunder, og stort 
speciale i dette segment er villa-, 
parcel- og rækkehushaver. Vi 
står for gennemtænkte løsnin-
ger, der ikke tager isoleret sigte 
på haven, men også tænker hu-
set med i projektet, så vores ar-
bejde giver begge dele et løft. Et 
stigende antal yngre par køber 
ældre villaer med haver, de øn-
sker renoveret fra grunden. Hér 
er jeg i hvert enkelt tilfælde le-
veringsdygtig i god sparring og 
rådgivning med hensyn til at 
finde en løsning, der spiller sam-

men med husets arkitektoniske 
udtryk. Tylvads Multiservice 
har stort fokus på moderne ved-
ligeholdelsesfri haver. Her veks-
les der typisk mellem forskellige 
flisekombinationer og andre be-
lægningstyper, der tilsammen 
giver et spændende og visuelt 
afvekslende indtryk.”          

Snerydning, træfældning 
og brændesalg
”I vinterhalvåret afløses det 
klassiske have- og anlægsar-
bejde af en række ydelser, der 
spænder lige fra fældning af van-
skeligt tilgængelige træer med 
brug af lifte og andet specialgrej 
til kløvning og salg af blandet 

løvtræs- og birkebrænde. Sidst 
men ikke mindst holder vi ad-
gangsveje og omgivelser sne- og 
isfri for en stor gruppe private 
kunder, virksomheder og forret-
ninger. Vi sætter en ære i at va-
rer og serviceydelser leveres til 
tiden og indgåede aftaler holdes. 
Alle er velkomne til at kontakte 
for et godt tilbud og mere info om 
vores mange aktiviteter”, slutter 
John Tylvad.

Nye vinterdæk?
Undgå ventetid - bestil nu!

· Vinterdæk (www.hjulskift.dk eller ring for et godt tilbud)
· Service (med fortsat fabriksgaranti)
· Reparation af alle bilmærker
· Forsikringsskader
· 3-i-1 syn:
 1. GRATIS synstjek
 2. Klargøring til syn
 3. Slip for at tage fri, vi kører din bil til syn GRATIS

Otterup Auto
Søndergårdsvænget 2, 5450 Otterup
Tlf.  64 87 13 13 mob. 20 48 82 11
www.otterupauto.dk
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OK tanken

Sø
nd

er
gå

rd
sv

æ
ng

et

Kvindevadet

Klintebjergvej

Søndergade

Nye vinterdæk?
Undgå ventetid - bestil nu!

· Vinterdæk (www.hjulskift.dk eller ring for et godt tilbud)
· Service (med fortsat fabriksgaranti)
· Reparation af alle bilmærker
· Forsikringsskader
· 3-i-1 syn:
 1. GRATIS synstjek
 2. Klargøring til syn
 3. Slip for at tage fri, vi kører din bil til syn GRATIS

Otterup Auto
Søndergårdsvænget 2, 5450 Otterup
Tlf.  64 87 13 13 mob. 20 48 82 11
www.otterupauto.dk

Her finder
du os

OK tanken

Sø
nd

er
gå

rd
sv

æ
ng

et

Kvindevadet

Klintebjergvej

Søndergade

Nye vinterdæk?
Undgå ventetid - bestil nu!

· Vinterdæk (www.hjulskift.dk eller ring for et godt tilbud)
· Service (med fortsat fabriksgaranti)
· Reparation af alle bilmærker
· Forsikringsskader
· 3-i-1 syn:
 1. GRATIS synstjek
 2. Klargøring til syn
 3. Slip for at tage fri, vi kører din bil til syn GRATIS

Otterup Auto
Søndergårdsvænget 2, 5450 Otterup
Tlf.  64 87 13 13 mob. 20 48 82 11
www.otterupauto.dk

Her finder
du os

OK tanken

Sø
nd

er
gå

rd
sv

æ
ng

et

Kvindevadet

Klintebjergvej

Søndergade



 17

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!

belægningsarbejder. Fra have-
gange og terrasser til pladser og 
indkørsler, fortæller kloakmester 
Søren Kildegaard og fortsætter: 
--Vi har bred erfaring inden for 
området og løser opgaverne effek-
tivt og til tiden. Vi sørger altid for, 
at resultatet er udført helt som 
aftalt.  For nylig har vi eksem-
pelvis på Birkevej og Langelinie 
i Odense udført belægningsarbej-
der, hvor kunderne fik udført en 
belægning med Chaussesten.  

Jord og Betonarbejde 
Udover kloakarbejde og belæg-
ningsarbejde så udfører Sønder-
sø-firmaet også opgaver indenfor 
jord og beton.
--Ja, vi laver en del jord og beton 
arbejde i forbindelse med kun-
der som skal have opført en til-
bygning eller et nyt hus. Senest 
har vi lavet jord, beton, kloak 
og belægninsarbejde på Solvej i 
Odense.  I det hele taget er vores 
opgaveløsning mangeartet, så jeg 
kan kun anbefale at man kontak-
ter os og høre nærmere, opfordrer 
Søren Kildegaard.

Kildegaard  · Autoriseret kloakmester & entreprenør APS · Gulbjergvej 17 · 5400 Bogense · Tlf. 70260023 · Mobil. 20493081 
Web:  www.kilde-gaard.com · Email: sk@kilde-gaard.com

KLOAKMESTER MED 
STORT REPETOIRE

Såvel private, som virk-
somheder nyder godt af 
alsidigheden hos Sønder-
sø-firmaet, Kildegaard, 
der løser alle opgaver 
inden for byggeri og an-
lægsarbejder. 

Uanset om du er privat husejer 
eller indehaver af en virksomhed, 
så står Søndersø-firmaet, Kilde-
gaard - autoriseret kloakmester 
& entreprenør APS, altid klar 
med relevante og prisvenlige løs-
ninger, når det drejer sig om byg-
geri og anlægsarbejder. 
En stor del af firmaets opgaver er 
koncentreret omkring problemer 
med kloakker, hvor der blandt an-
det er mulighed for spuling, slam-
sugning og tv-inspektion.

--Vi har mange henvendelser fra 
kunder, som har problemer med 
stoppet afløb. Nogen gange er det 
en kloakrensning der bliver ud-
ført, andre gange er det nødven-
digt at udføre en tv-besigtigelse. 
Hvis det viser sig, der er skade på 
kloakken pga. rotter, der træn-
ger ud af rørene, indtrængen af 
rødder eller lignende, laver vi 
en reparation, som kan være en 

opgravning, eller i nogle tilfælde 
kan skaden laves uden at grave 
op med fx. Punktrenoveringer, 
siger Søren Kildegaard.

Smukt og holdbart  
belægningarbejde
Men flere og flere kunder vælger 
nu også Kildegaard, når det dre-
jer sig om belægningsarbejde 
--Ja, vi udfører alle former for 
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Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon: 72 22 57 00

mail@svend-es.dk
www.svend-es.dk

Skønt SVEJSEUDSTYR

Det er et supergodt udstyr, for 
nu har vi tre-fire maskiner på ét 
stativ, som vi bare ruller frem og 
ud igen, når vi er færdige.

Svendborg Erhvervsskole 
investerer en halv mio. kr. 
så svejseudstyr er  
tip top opdateret  

17-årige Jakob Kajhøj, Ærø, er 
ikke i tvivl om, at den lille halve 
mio. kr., som Svendborg Erh-
vervsskole har investeret er det 
helt rigtige, når man - som han 
- skal uddanne sig, inden man 
igen skal tilbage til lærepladsen 
på Søby Værft på Ærø.
Faglærer Thorben Faurby har 
også tabt sit hjerte til det nye 
svejseudstyr:
Det er skønt. Den gule boks her 
fylder ikke noget, når eleverne 
skal trille dem ind i kabinerne. 
Der er display, som de i forvejen 
kender. Der er ikke tre-fire for-
skellige store, tunge maskiner, 
der skal ind i kabinen og ud igen, 
som vi havde før. 
Så nu kan alle komme til, både 
udenfor kabinerne og indenfor. 
Det betyder også meget, at sve-
jsegrejet ikke fylder ret meget. 
Vi får nemlig flere og flere elever 
ind på linjen og større projekter, 
de skal arbejde med, så det er 
genialt. Superfint.

Klar til opsvinget
Kim Larsen, uddannelseschef, 
lytter med. Meningen med at 
investere ca. en halv mio. kr. i 
denne opdaterede udstyrspakke 
er nemlig at kunne uddanne 
eleverne, så arbejdskraften er 
parat, når opsvinget kommer.
I vores grundforløb havde vi sid-
ste år 57-58 elever. I dette forløb 
er der ca. 70 med en gennemsnit-
salder på ca. 24 år.
Den stigning tager vi som et 
udtryk for, at opsvinget er på vej, 
og vi er klar til at uddanne ar-
bejdskraften, siger Kim Larsen.

UDDANNELSE
DIT valg - DIN fremtid
Hf enkeltfag
Hf-søfart
Kreativ hf
Hf Pædagog
Hf Sundhed
Avu (niveau 9. - 10. kl.)
FVU (dansk og matematik)
Dansk som andetsprog
Ordblindeundervisning

HF & VUC FYN Svendborg | Viebæltet 5 | 5700 Svendborg 
Telefon 6265 6600 | www.vucfyn.dk

Kontakt os vedr. 

særligt

ti lre
tt elagte

virksomhedshold

Lars Kuree

HUGGETVEJ 43, BOGENSE MARK • 5400 BOGENSE • TLF. 64 81 36 58
HUGGETVEJ 43 • 5400 BOGENSE

Mange køkkener i dag kan gøres nye ved hjælp af en
økonomisk fordelagtig køkkenrenovering, hvor låger,
hængsler, s , bordplade, vask, sokkel, dækplader,
div. lister samt andet tilbehør udskiftes.
Alt efter mål der passer netop til Deres køkken.
En holdbar kvalitetsløsning til en fornuftig pris.

Renovering af gamle køkkener

LBK renovering
Kvalitetsarbejde til tiden og til aftalt pris!

WWW.LBK.DK

100%
GARANTI FOR
KVALITET

NYHED: forhandler af Multi Living køkkener - mere end køkkener!

Ringg 2014 3658
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100%
GARANTI FOR

Kvalitetsarbejde til tiden og til aftalt pris!

00%

Køkkenrenovering med nye låger, 
skuffer og bordplade 
alt efter mål.

  
  

  

  

  

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Vi har så stort et sortiment, som vi aldrig har haft før. 
2000 m2 med spændende nyheder, nye former og nye 
farver, som kan forny haven eller terrassen. Vi kan også 
tilbyde de populære mexicanske ler-pejse, ligesom vi har 
et stort udvalg af mosaikborde og smedejernsstole.

EFTERÅR 
og mange muligheder for at pynte op i haven

RYSLINGE KRUKKE-MARKED
Danmarks største krukkemarked



 19

Skønt SVEJSEUDSTYR

DU ER UDDANNET TØMRER – MED LYST TIL AT BLIVE ENDNU SKRAPPERE 
Uddannelsen som professionstømrer er helt ny. Den er målrettet arbejdsaktive tømrere, som hver 
fredag gennem et halvt år er indstillede på at investere i et kraftigt kompetenceløft.
Her får du udvidet kendskab til byggeteknik, konstruktioner, reglementer, jura og kvalitetssikring. 
Men du lærer også, hvordan man skruer et tilbud sammen til kunderne, og hvordan et bygge- 
projekt planlægges og styres fra tegning til virkelighed. 
 
TID OG STED:
Hver fredag på Syddansk Erhvervsskole,  
Risingsvej 60, 5000 Odense C. 
Første gang fredag den 30. januar 2015. 

TILMELDING:
På efteruddannelse.dk 
Ved spørgsmål – kontakt Gunvor Britt Nedergaard på  
tlf. 7010 9900 eller mail gne@sde.dk.  
 
VIL DU VIDE MERE:
Ring til virksomhedskonsulent Mette Bernsdorf på  
tlf. 2159 8102 eller skriv til hende på meb@sde.dk

Du kan søge tilskud til uddannelsen via 
VEU-godtgørelse. Derudover kan du søge 
tilskud fra uddannelsesfonde, som din 
virksomhed indbetaler til, fx Bygge- og 
anlægsbranchens Udviklingsfond eller 
Håndværkets Udviklingsfond. Egenbeta- 
lingen er derfor begrænset. Måske vil  
din mester gerne bidrage til at få en  
dygtigere medarbejder? 

Økonomi:

Sjakbajs p
å  

byggeplad
sen? Eller bare endnu dygtigere?

Selvstændig  tømrermester?Mesters 
højre hånd?

NY OVERBYGNING PÅ TØMRERUDDANNELSEN

STARTER DEN 30. JANUAR

LÆS MERE PÅ SDE.DK/PROFESSIONSTØMRER

Se film her
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk

Flyt ind hos os!

Vidste du at:

* Du hos FaB for under 10 kr. 
om måneden kan sikre dig en 
hurtig adgang til en bolig, når 
behovet opstår.

* FaB er i gang med at moder-
nisere ca. 2.500 af vores knap 
9.000 boliger, som de kom-
mende år bliver klar til dig og 
din familie.

* At FaB er det eneste boligsel-
skab, hvor du på én venteliste 
får adgang til knap 9.000 boliger 
på hele det fynske fastland.

* FaB har indgået partnerskaber 
for at fremme beskæftigelsen 
på Fyn.

* Arbejder sammen med Syd-
dansk Universitet om boliger 
til udenlandske studerende og 
forskere.

I Fyns almennyttige Boligselskab har vi gode erfaringer 
med at bygge boliger, som både skaber en øget bosæt-
ning i kommunen, og som samtidig styrker beskæftigelsen 
i lokalområdet. 

“Vi bygger boliger, som vi selv vil bo i ! 
Og vi bygger boliger til alle”

Herudover er det afgørende for os, at vores boliger 
lever op til de nyeste energikrav - men uden at gå på 
kompromis med en nutidig arkitektur. 
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Jørn Thrane A/S
 Autoriseret El-installatør

Vestergade 10, Særslev
 5471 Søndersø
Tlf.: 64 84 11 13

 thrane@thrane-el.dk
 www.elektriker-fyn.dk

El-centret Bogense 
Adelgade 112
 5400 Bogense
Tlf.: 64 81 12 81 

Mobil: 20 28 38 32

Stærkt nordfynsk el-samarbejde
Pr. 30. juni i år indledte 
el-firmaerne Jørn Thrane, 
Særslev, El-centret, 
Bogense, samt Harald 
Nielsen, Søndersø, et tæt 
samarbejde, hvor de til 
fordel for såvel kunder 
som medarbejdere sup-
plerer hinandens res-
sourcer 

”Med vores tre samarbejdende 
virksomheder, i alt 15 medarbej-
dere og 12 servicebiler, dækker 

vende opgaver med avancerede 
intelligente systemer.”    

Stor moderne el-butik
”Hvidevaresalget er koncentreret 
hér i El–installatør Harald Niel-
sens lokaler i Søndersø”, fortæl-
ler Bo Rasmussen. ”Vores store 
moderne el-salgs-butik har netop 
gennemgået en omfattende reno-
vering og fremstår i dag som ny. 
Her byder vi på et stort og bredt 
funderet udbud af moderne hvi-
devarer. Dertil kommer en stor 
belysningsafdeling med nye og 
klassiske designerlamper samt 
en velassorteret specialafdeling 
med elpærer, krøllejern, brødri-
stere og andre el-varer i alle ka-
tegorier. Det betaler sig at handle 
lokalt hos El-salg. Vi ved, hvad vi 
taler om, og yder god kundeser-
vice - lige fra rådgivning og salg 
til levering, montering, service 
og reparation. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for 
yderligere info og et uforpligtende 
tilbud”, slutter Bo Rasmussen. 

vi hele det nordfynske område”, 
siger Jens Knudsen fra Jørn 
Thrane A/S. ”Vi har bevidst 
valgt at samarbejde tæt, idet vi, 
både når det gælder vores aktivi-
tetsfelt og kundekredsens sam-
mensætning, er nært beslægtede 
virksomheder. Vi servicerer en 
bred vifte af private kunder samt 
landbrug, erhverv og industri. I 
kraft af vores tætte samarbejde 
kan vi både mandskabs- og kom-
petencemæssigt supplere hin-
anden løbende og på den måde 
tage flere og større opgaver ind.  
Vi kan håndtere alle opgavetyper 
og spænder fra de helt traditionel-
le installationer til teknisk kræ-

Autoriseret El–installatør
Harald Nielsen A/S

Dallundvej 11 - 5471 Søndersø 
Tlf. 64 89 10 94 

 info@harald-nielsen.dk
www.harald-nielsen.dk

Østergade 30   |  5560  Aarup | www.nordfynsfinans.dk | Tlf.: 59 48 95 55

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen 
Salgschef

Mobil: 21 43 45 40

Ronni Brodersen 
Chefkonsulent  

Mobil: 20 14 53 62

      vi gør leasing enkelt...

 

-  Vi gør leasing enkelt...

Østergade 34

5560  Aarup

Tlf. 59 48 95 55 

e-mail: in
fo@nordfynsfinans.dk  

www.nordfynsfinans.dk

Vælger du Nordfyns Finans  

- er du altid sikker på en kompetent 

rådgivning samt finansiering på 

attraktive vilkår.

Ronni Brodersen

Mobil: 20 14 53 62

Morten Larsen

Mobil: 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen

Mobil: 21 43 45 40

LANDBRUGS- OG 

ENTREPRENØRMASKINER

 

-  Vi gør leasing enkelt...

Østergade 34

5560  Aarup

Tlf. 59 48 95 55 

e-mail: in
fo@nordfynsfinans.dk  

www.nordfynsfinans.dk

Vælger du Nordfyns Finans  

- er du altid sikker på en kompetent 

rådgivning samt finansiering på 

attraktive vilkår.

Ronni Brodersen

Mobil: 20 14 53 62

Morten Larsen

Mobil: 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen

Mobil: 21 43 45 40

RUTE- OG TURISTBUSSER

 

-  Vi gør 

leasing enkelt...

Adelgade 49

5560  Aarup

Tlf. 59 48 95 55 

e-mail: in
fo@nordfynsfinans.dk  

www.nordfynsfinans.dk

Vælger du Nordfyns Finans  

- er du altid sikker på en kompetent 

rådgivning samt finansiering på 

attraktive vilkår.

Ronni Brodersen

Mobil: 20 14 53 62

Morten Larsen

Mobil: 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen

Mobil: 21 43 45 40

TRANSPORTMATERIEL

Klar besked inden for 24 timer...
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

FARVRVRVERER!
SIG DG DG DET MEDED

Ny stil?

Nydelig andelsbolig i Morud sælges
Boligen er 90 m2 og centralt beliggende i roligt vænge.

Kort afstand til indkøb, skole, børnehave, grønne områder m.v.
Boligen Indeholder bryggers med grovkøkken.

Pænt køkken med mulighed for spiseplads. God stue med
udgang til vestvendt terrasse. Fordelingsgang med adgang til

2 regulære værelser samt nydeligt badeværelse.
Nem have, egen carport og redskabsrum.
Boligydelse 4.685 kr. pr. måned + forbrug.

Salgspris 199.000 kr. - kom gerne med et bud!!
Kontakt: Lasse Clausen. Tlf. 64714198/20207379Besøg os på F/olt.dk - www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Skalflex tørmørtel pr. stk.
25kg Pudsemørtel 62,00
25kg Vandskuring 72,00
25kg Cementpuds 70,00
25kgOpmuringsmørtel 62,00
Lip tørprodukter pr. stk.
25kg Fliseklæb 129,00
25kg Multiklæb 189,00
25kg Multifuge 149,00
25kg Gulvspartel 220 179,00
25kg Limmørtel 94,00

Profilbrædder pr. m2

19x100 profil 60,00
19x100 profil lud 70,00
19x125 profil 48,00
19x125 profil lud 100,00
Gulvbrædder pr. m2

15x112 massiv fyr 112,00
20x117 massiv fyr 88,00
20x137 massiv fyr 116,00
25x165 massiv fyr 160,00
30x180 massiv fyr 218,00

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119

Åbenmandag-fredag
kl. 13.00-17.00

FARVER!
SIG DET MED

Ny stil?

Lady Væg 10 Lady Balance Lady Finish

Bogense
2-vær. lejl. på 2. sal

Redskabsrum,
fælles vaskerum udlejes.
Husleje 3100.- pr. md.

+ forbrug. Dep.
3 mdr. leje +

1 md. forudbetalt leje.
Ingen husdyr.

Henv. 2380 2028

Udlejes
omgående
Stuehus på 91 m2

beliggende
2 km fra Hasmark Strand,

ca. 1 tdr. land kan evt. medflg.
Husleje kr. 4.000,- + forbrug.

1 md. dep.
Tlf. 28 93 19 75

BREDGADE,
EJBY

3 vær.lejlighed udlejes.

123 m2. Husleje Kr. 5600,-
pr.mdr. + forbrug.

Gode og ordnede forhold

Tlf. 4027 1426
Mail: bo-godt@

ejendomsudlejning.com

B & V – bedre varme fra naturen&VB&V - bedre varme fra naturen

Vinterens

stærkeste
Varmepumpe!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nye varmepumpe som tager
kampen op mod nordens kulde !

Mitsubishi MSZ-FH

Petersmindevej 16, Odense

www.bedrevarme.dk
65 91 85 85

- e re varme fra naturen

Udlejes i
Skalbjerg

Lejlighed, 2-vær.,
76 m2 med køkken og 
bad, samt terrasse og 
cykel-/redskabsskur.
Hus, 130 m2 i 2 plan 
med køkken og bad, 

samt cykel-/red-
skabsskur. Til lejemå-

let er der have.
H. Skjøde Knudsen

Tlf. 64 47 17 19

LEJER SØGES
til 3-værelses
1. sals lejlighed

i Bogense.
Kr. 3.584 netto.
E-mærke D.

Tlf. 3029 6036

Se mere info på:

GODE BOLIGER
UDLEJES

ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91
www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91
eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!Ring efter brochure

Tirsdag den 11. november 201438

Bogense: Fredag den 14. 
november klokken 10 gæster 
Syngepigerne fra Søndersø 
sundhedscafeen på Gylden-
stensvej i Bogense og giver de-

res bakkesangerindeshow under 
musikalsk ledsagelse af pianist 
Lars Oxenvad.

Der bliver rig mulighed for 
, at alle fremmødte kan få rørt 

stemmebåndene i de to timer. 
Efter kaffepausen læser Alice 

Petersen en lille julehistorie, idet 
det er den sidste sundhedscafè 
før jul.

Entreen er 20 kroner inklusiv 

kaffe og brød. Alle er velkomne 
til to underholdende timer.

Tilmelding kan ske på tlf. 
2446 0698 el. ida-tokehoj@
sol.dk

Bakkesangerinder i sundhedscafé

Nydelig andelsbolig i Morud sælges
Boligen er 90 m2 og centralt beliggende i roligt vænge.

Kort afstand til indkøb, skole, børnehave, grønne områder m.v.
Boligen Indeholder bryggers med grovkøkken.

Pænt køkken med mulighed for spiseplads. God stue med
udgang til vestvendt terrasse. Fordelingsgang med adgang til

2 regulære værelser samt nydeligt badeværelse.
Nem have, egen carport og redskabsrum.
Boligydelse 4.685 kr. pr. måned + forbrug.

Salgspris 199.000 kr. - kom gerne med et bud!!
Kontakt: Lasse Clausen. Tlf. 64714198/20207379Besøg os på F/olt.dk - www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Skalflex tørmørtel pr. stk.
25kg Pudsemørtel 62,00
25kg Vandskuring 72,00
25kg Cementpuds 70,00
25kgOpmuringsmørtel 62,00
Lip tørprodukter pr. stk.
25kg Fliseklæb 129,00
25kg Multiklæb 189,00
25kg Multifuge 149,00
25kg Gulvspartel 220 179,00
25kg Limmørtel 94,00

Profilbrædder pr. m2

19x100 profil 60,00
19x100 profil lud 70,00
19x125 profil 48,00
19x125 profil lud 100,00
Gulvbrædder pr. m2

15x112 massiv fyr 112,00
20x117 massiv fyr 88,00
20x137 massiv fyr 116,00
25x165 massiv fyr 160,00
30x180 massiv fyr 218,00

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119

Åbenmandag-fredag
kl. 13.00-17.00

FARVER!
SIG DET MED

Ny stil?

Lady Væg 10 Lady Balance Lady Finish

Bogense
2-vær. lejl. på 2. sal

Redskabsrum,
fælles vaskerum udlejes.
Husleje 3100.- pr. md.

+ forbrug. Dep.
3 mdr. leje +

1 md. forudbetalt leje.
Ingen husdyr.

Henv. 2380 2028

Udlejes
omgående
Stuehus på 91 m2

beliggende
2 km fra Hasmark Strand,

ca. 1 tdr. land kan evt. medflg.
Husleje kr. 4.000,- + forbrug.

1 md. dep.
Tlf. 28 93 19 75

BREDGADE,
EJBY

3 vær.lejlighed udlejes.

123 m2. Husleje Kr. 5600,-
pr.mdr. + forbrug.

Gode og ordnede forhold

Tlf. 4027 1426
Mail: bo-godt@

ejendomsudlejning.com

B & V – bedre varme fra naturen&VB&V - bedre varme fra naturen

Vinterens

stærkeste
Varmepumpe!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nye varmepumpe som tager
kampen op mod nordens kulde !

Mitsubishi MSZ-FH

Petersmindevej 16, Odense

www.bedrevarme.dk
65 91 85 85

- e re varme fra naturen

Udlejes i
Skalbjerg

Lejlighed, 2-vær.,
76 m2 med køkken og 
bad, samt terrasse og 
cykel-/redskabsskur.
Hus, 130 m2 i 2 plan 
med køkken og bad, 

samt cykel-/red-
skabsskur. Til lejemå-

let er der have.
H. Skjøde Knudsen

Tlf. 64 47 17 19

LEJER SØGES
til 3-værelses
1. sals lejlighed

i Bogense.
Kr. 3.584 netto.
E-mærke D.

Tlf. 3029 6036

Se mere info på:

GODE BOLIGER
UDLEJES

ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91
www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91
eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!Ring efter brochure

Tirsdag den 11. november 201438

Bogense: Fredag den 14. 
november klokken 10 gæster 
Syngepigerne fra Søndersø 
sundhedscafeen på Gylden-
stensvej i Bogense og giver de-

res bakkesangerindeshow under 
musikalsk ledsagelse af pianist 
Lars Oxenvad.

Der bliver rig mulighed for 
, at alle fremmødte kan få rørt 

stemmebåndene i de to timer. 
Efter kaffepausen læser Alice 

Petersen en lille julehistorie, idet 
det er den sidste sundhedscafè 
før jul.

Entreen er 20 kroner inklusiv 

kaffe og brød. Alle er velkomne 
til to underholdende timer.

Tilmelding kan ske på tlf. 
2446 0698 el. ida-tokehoj@
sol.dk

Bakkesangerinder i sundhedscafé

Nydelig andelsbolig i Morud sælges
Boligen er 90 m2 og centralt beliggende i roligt vænge.

Kort afstand til indkøb, skole, børnehave, grønne områder m.v.
Boligen Indeholder bryggers med grovkøkken.

Pænt køkken med mulighed for spiseplads. God stue med
udgang til vestvendt terrasse. Fordelingsgang med adgang til

2 regulære værelser samt nydeligt badeværelse.
Nem have, egen carport og redskabsrum.
Boligydelse 4.685 kr. pr. måned + forbrug.

Salgspris 199.000 kr. - kom gerne med et bud!!
Kontakt: Lasse Clausen. Tlf. 64714198/20207379Besøg os på F/olt.dk - www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Skalflex tørmørtel pr. stk.
25kg Pudsemørtel 62,00
25kg Vandskuring 72,00
25kg Cementpuds 70,00
25kgOpmuringsmørtel 62,00
Lip tørprodukter pr. stk.
25kg Fliseklæb 129,00
25kg Multiklæb 189,00
25kg Multifuge 149,00
25kg Gulvspartel 220 179,00
25kg Limmørtel 94,00

Profilbrædder pr. m2

19x100 profil 60,00
19x100 profil lud 70,00
19x125 profil 48,00
19x125 profil lud 100,00
Gulvbrædder pr. m2

15x112 massiv fyr 112,00
20x117 massiv fyr 88,00
20x137 massiv fyr 116,00
25x165 massiv fyr 160,00
30x180 massiv fyr 218,00

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119

Åbenmandag-fredag
kl. 13.00-17.00

FARVER!
SIG DET MED

Ny stil?

Lady Væg 10 Lady Balance Lady Finish

Bogense
2-vær. lejl. på 2. sal

Redskabsrum,
fælles vaskerum udlejes.
Husleje 3100.- pr. md.

+ forbrug. Dep.
3 mdr. leje +

1 md. forudbetalt leje.
Ingen husdyr.

Henv. 2380 2028

Udlejes
omgående
Stuehus på 91 m2

beliggende
2 km fra Hasmark Strand,

ca. 1 tdr. land kan evt. medflg.
Husleje kr. 4.000,- + forbrug.

1 md. dep.
Tlf. 28 93 19 75

BREDGADE,
EJBY

3 vær.lejlighed udlejes.

123 m2. Husleje Kr. 5600,-
pr.mdr. + forbrug.

Gode og ordnede forhold

Tlf. 4027 1426
Mail: bo-godt@

ejendomsudlejning.com

B & V – bedre varme fra naturen&VB&V - bedre varme fra naturen

Vinterens

stærkeste
Varmepumpe!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nye varmepumpe som tager
kampen op mod nordens kulde !

Mitsubishi MSZ-FH

Petersmindevej 16, Odense

www.bedrevarme.dk
65 91 85 85

- e re varme fra naturen

Udlejes i
Skalbjerg

Lejlighed, 2-vær.,
76 m2 med køkken og 
bad, samt terrasse og 
cykel-/redskabsskur.
Hus, 130 m2 i 2 plan 
med køkken og bad, 

samt cykel-/red-
skabsskur. Til lejemå-

let er der have.
H. Skjøde Knudsen

Tlf. 64 47 17 19

LEJER SØGES
til 3-værelses
1. sals lejlighed

i Bogense.
Kr. 3.584 netto.
E-mærke D.

Tlf. 3029 6036

Se mere info på:

GODE BOLIGER
UDLEJES

ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91
www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91
eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!Ring efter brochure

Tirsdag den 11. november 201438

Bogense: Fredag den 14. 
november klokken 10 gæster 
Syngepigerne fra Søndersø 
sundhedscafeen på Gylden-
stensvej i Bogense og giver de-

res bakkesangerindeshow under 
musikalsk ledsagelse af pianist 
Lars Oxenvad.

Der bliver rig mulighed for 
, at alle fremmødte kan få rørt 

stemmebåndene i de to timer. 
Efter kaffepausen læser Alice 

Petersen en lille julehistorie, idet 
det er den sidste sundhedscafè 
før jul.

Entreen er 20 kroner inklusiv 

kaffe og brød. Alle er velkomne 
til to underholdende timer.

Tilmelding kan ske på tlf. 
2446 0698 el. ida-tokehoj@
sol.dk

Bakkesangerinder i sundhedscafé

Nydelig andelsbolig i Morud sælges
Boligen er 90 m2 og centralt beliggende i roligt vænge.

Kort afstand til indkøb, skole, børnehave, grønne områder m.v.
Boligen Indeholder bryggers med grovkøkken.

Pænt køkken med mulighed for spiseplads. God stue med
udgang til vestvendt terrasse. Fordelingsgang med adgang til

2 regulære værelser samt nydeligt badeværelse.
Nem have, egen carport og redskabsrum.
Boligydelse 4.685 kr. pr. måned + forbrug.

Salgspris 199.000 kr. - kom gerne med et bud!!
Kontakt: Lasse Clausen. Tlf. 64714198/20207379Besøg os på F/olt.dk - www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Skalflex tørmørtel pr. stk.
25kg Pudsemørtel 62,00
25kg Vandskuring 72,00
25kg Cementpuds 70,00
25kgOpmuringsmørtel 62,00
Lip tørprodukter pr. stk.
25kg Fliseklæb 129,00
25kg Multiklæb 189,00
25kg Multifuge 149,00
25kg Gulvspartel 220 179,00
25kg Limmørtel 94,00

Profilbrædder pr. m2

19x100 profil 60,00
19x100 profil lud 70,00
19x125 profil 48,00
19x125 profil lud 100,00
Gulvbrædder pr. m2

15x112 massiv fyr 112,00
20x117 massiv fyr 88,00
20x137 massiv fyr 116,00
25x165 massiv fyr 160,00
30x180 massiv fyr 218,00

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119

Åbenmandag-fredag
kl. 13.00-17.00

FARVER!
SIG DET MED

Ny stil?

Lady Væg 10 Lady Balance Lady Finish

Bogense
2-vær. lejl. på 2. sal

Redskabsrum,
fælles vaskerum udlejes.
Husleje 3100.- pr. md.

+ forbrug. Dep.
3 mdr. leje +

1 md. forudbetalt leje.
Ingen husdyr.

Henv. 2380 2028

Udlejes
omgående
Stuehus på 91 m2

beliggende
2 km fra Hasmark Strand,

ca. 1 tdr. land kan evt. medflg.
Husleje kr. 4.000,- + forbrug.

1 md. dep.
Tlf. 28 93 19 75

BREDGADE,
EJBY

3 vær.lejlighed udlejes.

123 m2. Husleje Kr. 5600,-
pr.mdr. + forbrug.

Gode og ordnede forhold

Tlf. 4027 1426
Mail: bo-godt@

ejendomsudlejning.com

B & V – bedre varme fra naturen&VB&V - bedre varme fra naturen

Vinterens

stærkeste
Varmepumpe!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nye varmepumpe som tager
kampen op mod nordens kulde !

Mitsubishi MSZ-FH

Petersmindevej 16, Odense

www.bedrevarme.dk
65 91 85 85

- e re varme fra naturen

Udlejes i
Skalbjerg

Lejlighed, 2-vær.,
76 m2 med køkken og 
bad, samt terrasse og 
cykel-/redskabsskur.
Hus, 130 m2 i 2 plan 
med køkken og bad, 

samt cykel-/red-
skabsskur. Til lejemå-

let er der have.
H. Skjøde Knudsen

Tlf. 64 47 17 19

LEJER SØGES
til 3-værelses
1. sals lejlighed

i Bogense.
Kr. 3.584 netto.
E-mærke D.

Tlf. 3029 6036

Se mere info på:

GODE BOLIGER
UDLEJES

ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91
www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91
eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!Ring efter brochure

Tirsdag den 11. november 201438

Bogense: Fredag den 14. 
november klokken 10 gæster 
Syngepigerne fra Søndersø 
sundhedscafeen på Gylden-
stensvej i Bogense og giver de-

res bakkesangerindeshow under 
musikalsk ledsagelse af pianist 
Lars Oxenvad.

Der bliver rig mulighed for 
, at alle fremmødte kan få rørt 

stemmebåndene i de to timer. 
Efter kaffepausen læser Alice 

Petersen en lille julehistorie, idet 
det er den sidste sundhedscafè 
før jul.

Entreen er 20 kroner inklusiv 

kaffe og brød. Alle er velkomne 
til to underholdende timer.

Tilmelding kan ske på tlf. 
2446 0698 el. ida-tokehoj@
sol.dk

Bakkesangerinder i sundhedscaféNydelig andelsbolig i Morud sælges
Boligen er 90 m2 og centralt beliggende i roligt vænge.

Kort afstand til indkøb, skole, børnehave, grønne områder m.v.
Boligen Indeholder bryggers med grovkøkken.

Pænt køkken med mulighed for spiseplads. God stue med
udgang til vestvendt terrasse. Fordelingsgang med adgang til

2 regulære værelser samt nydeligt badeværelse.
Nem have, egen carport og redskabsrum.
Boligydelse 4.685 kr. pr. måned + forbrug.

Salgspris 199.000 kr. - kom gerne med et bud!!
Kontakt: Lasse Clausen. Tlf. 64714198/20207379Besøg os på F/olt.dk - www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 • 5000 Odense C
Tlf. 66 18 27 93 • info@olt.dk

Skalflex tørmørtel pr. stk.
25kg Pudsemørtel 62,00
25kg Vandskuring 72,00
25kg Cementpuds 70,00
25kgOpmuringsmørtel 62,00
Lip tørprodukter pr. stk.
25kg Fliseklæb 129,00
25kg Multiklæb 189,00
25kg Multifuge 149,00
25kg Gulvspartel 220 179,00
25kg Limmørtel 94,00

Profilbrædder pr. m2

19x100 profil 60,00
19x100 profil lud 70,00
19x125 profil 48,00
19x125 profil lud 100,00
Gulvbrædder pr. m2

15x112 massiv fyr 112,00
20x117 massiv fyr 88,00
20x137 massiv fyr 116,00
25x165 massiv fyr 160,00
30x180 massiv fyr 218,00

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119

Åbenmandag-fredag
kl. 13.00-17.00

FARVER!
SIG DET MED

Ny stil?

Lady Væg 10 Lady Balance Lady Finish

Bogense
2-vær. lejl. på 2. sal

Redskabsrum,
fælles vaskerum udlejes.
Husleje 3100.- pr. md.

+ forbrug. Dep.
3 mdr. leje +

1 md. forudbetalt leje.
Ingen husdyr.

Henv. 2380 2028

Udlejes
omgående
Stuehus på 91 m2

beliggende
2 km fra Hasmark Strand,

ca. 1 tdr. land kan evt. medflg.
Husleje kr. 4.000,- + forbrug.

1 md. dep.
Tlf. 28 93 19 75

BREDGADE,
EJBY

3 vær.lejlighed udlejes.

123 m2. Husleje Kr. 5600,-
pr.mdr. + forbrug.

Gode og ordnede forhold

Tlf. 4027 1426
Mail: bo-godt@

ejendomsudlejning.com

B & V – bedre varme fra naturen&VB&V - bedre varme fra naturen

Vinterens

stærkeste
Varmepumpe!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nye varmepumpe som tager
kampen op mod nordens kulde !

Mitsubishi MSZ-FH

Petersmindevej 16, Odense

www.bedrevarme.dk
65 91 85 85

- e re varme fra naturen

Udlejes i
Skalbjerg

Lejlighed, 2-vær.,
76 m2 med køkken og 
bad, samt terrasse og 
cykel-/redskabsskur.
Hus, 130 m2 i 2 plan 
med køkken og bad, 

samt cykel-/red-
skabsskur. Til lejemå-

let er der have.
H. Skjøde Knudsen

Tlf. 64 47 17 19

LEJER SØGES
til 3-værelses
1. sals lejlighed

i Bogense.
Kr. 3.584 netto.
E-mærke D.

Tlf. 3029 6036

Se mere info på:

GODE BOLIGER
UDLEJES

ANLÆGSGARTNER
Jørgen H. Pedersen

Tlf. 65 97 84 47 - Mobil 27 20 86 91
www.haveanlaeg-jhp.dk · vi dækker hele Fyn

ER

0 86 91
eg-jhp.dk

omsservice
onnement

Alt i fliser - gratis tilbud!Ring efter brochure

Tirsdag den 11. november 201438

Bogense: Fredag den 14. 
november klokken 10 gæster 
Syngepigerne fra Søndersø 
sundhedscafeen på Gylden-
stensvej i Bogense og giver de-

res bakkesangerindeshow under 
musikalsk ledsagelse af pianist 
Lars Oxenvad.

Der bliver rig mulighed for 
, at alle fremmødte kan få rørt 

stemmebåndene i de to timer. 
Efter kaffepausen læser Alice 

Petersen en lille julehistorie, idet 
det er den sidste sundhedscafè 
før jul.

Entreen er 20 kroner inklusiv 

kaffe og brød. Alle er velkomne 
til to underholdende timer.

Tilmelding kan ske på tlf. 
2446 0698 el. ida-tokehoj@
sol.dk

Bakkesangerinder i sundhedscafé
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Galleri Nijenkamp ApS  .  Kratholmvej 62C  .  5260 Odense S  .  Tlf. 44 22 99 99
Åbningstider: Onsdag-fredag kl. 10-17  .  Lørdag-søndag kl. 11-15  .  Helligdage kl. 11-15

Se mere på www.gallerinijenkamp.dk

KUNST SOM INVESTERING
 Privat investering:
• Vi har speciale i rådgivning af investering 
 af kunst.
• Kenneth Nowak er rådgivningsekspert på 
 området moderne kunst.
• Vi er hele tiden informeret omkring priserne 
 world wide og ikke mindst hvilke kunstnere 
 der rører på sig.
• Vi kan tilbyde værker til investering fra 
 kr. 40.000,- op til tre-cifrede millionbeløb.
• Fortjenesten er skattefrit..!

 Virksomhedsinvestering 
• Vi kan tilbyde enten at sælge, leje eller sågar  
 købe kunst på afbetaling til virksomheder.
• Alle værker som er til salg i galleriet kan 
 udlejes til virksomhedens kunstforening.
• Se hjemmeside for værker, eller ring og 
 tag en snak med os.
• Vi kommer gerne og rådgiver, hænger op 
 og tager en snak omkring hvad i ønsker.
• Vi råder over værker fra kr. 1.500,- til $ 1.500.000
• Kunst er fradragsberettiget..!
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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?

VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

OTTERUP NY FLYTTEFORRETNING
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · 40 82 22 00
ole@otterup.biz · www.onf.dk

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

MED SALGET FØLGER:
En hal på 1250 etagekvm., grundplan 
1000 kvm., opført i 1999. 
Her af 750 kvm. isoleret hal, incl. toilet 
og kontor, 7200 kvm. grund. 

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

Vi udfører alt inden 
for traditionelt 
anlægsarbejde.
Vi har fl ere års erfaring, 
hvilket er med til at 
sikre at opgaven bliver 
udført i højeste kvalitet.

Tlf. 64 81 15 79 · 40 92 33 39
Jyllandsvej 2 · 5400 Bogense · meyers@pc.dk
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Velkommen hos MJ Autocentrum
◆ Som kunde hos os kan du forvente  
 kvalitetsarbejde til en yderst   
 konkurrencedygtig pris. 
◆  Vi køber reservedele ind via Mekonomen  
 – Skandinaviens største autogrossist 
 – så både pris og kvalitet hænger
 sammen. Og du får naturligvis 3 års   
 garanti på reservedele!
◆  Uanset dit bilmærke bevarer du
 fabriksgarantien på bilen og får et   
 gyldigt stempel i din servicebog!

WWW.MJ-AUTOCENTRUM.DK   -  VI TA’R OS KÆRLIGT AF DIN BIL

M-SERVICE · Fælledvej 6 · 5400 · Bogense · TLF: 63 81 68 16 · www.m-service.dk · info@m-service.dk

- klarer alle former for rengøring

Om du er virksomheds-
ejer eller privat, så står 
M-services professionelle 
rengøringsfolk klar til at 
løse opgaverne. 

Har du brug for professionelle 
fagfolk, der er i stand til at klare 
alle former for rengøringsar-
bejde i din virksomhed eller hos 
dig som privat, så er det måske 
en ide at kontakte firmaet, M-
service fra Bogense. -I øjeblikket 
er fordelingen 20 procent private 
og 80 procent virksomheder. En 
overvejende del af vores opgaver 
foregår altså for store og små 
virksomheder, men vi også klar 
til at løse opgaver for private, si-
ger indehaver af M-service, Hen-
rik Marcussen.

Stort branchekendskab
Når snakken falder på rengøring 
for firmaer, så har M-service er-
faring inden for en bred vifte af 
virksomhedstyper.
--Ja, vi har blandt andre afta-
ler med firmaer, der tilbyder 
lageropbevaring, banker og så 
ganske almindelig kontorren-
gøring.  Desuden løser vi også 
opgaver, der inkluderer special-
rengøring. Som andre eksempler 
kan nævnes;   Daglig rengøring, 
hovedrengøring, håndværker-
rengøring, skibsrengøring, ren-
gøring af skurvogne, rengøring 
af sommerhuse/ferielejligheder 
og trappevask forklarer Henrik 
Marcussen.

Dækker stort område
Selvom M-service har base i Bo-
gense, så dækker firmaet et stort 

geografisk område. --Ja, vi dæk-
ker hele Fyn samt store dele af 
Jylland. Vi er dermed nok ikke 
de største, men vi satser derimod 
på at være en lille og effektiv 
organisation, der kan sikre sine 
kunder en pris der er 5-10 % billi-
gere end markedsprisen fastslår 
Henrik Marcussen.
Og tilføjer:
--Hvis man står med en ren-
gøringsopgave, der skal klares 
professionelt og effektivt, så tag 
kontakt til os. Vi finder uden 
tvivl en løsning alle parter er til-
fredse med.
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•  Aut. kloakmester

•  Nedbrydning

•  Belægningsopg.

•  Flisearbejde

•  Støbning af grunde

•  Planering

•  Drænarbejde

•  Rendegraver

OLE OLESEN ENTREPRENØRAPS

OLE OLESEN ENTREPRENØR APS
Havnegade 98 · 5000 Odense C · Mobil: 40 59 18 24

mail: ole-olesen@mail.dk

Dyhrs Gulvafslibning
Højensvej 133, Egense
5700 Svendborg

Tlf.: 26 16 19 32
E-mail: info@dgulvservice.dk
Web:  www.dyhrs-gulv.dk

• AFSLIBNING
• LAKERING
• OLIEBEHANDLING
• LUDBEHANDLING

Nordfyns Totaludlejning Aps · Lillegyden 5  · 5450 Otterup · Tlf: 60194640 · nordfynstotaludlejning@gmail.com

Specialister i udlejning af maskiner

Nordfyns Totaludlejning 
med daglig leder, An-
dreas Sørensen i spidsen, 
er klar med udlejning af 
entreprenørmaskiner for 
såvel virksomheder som 
private.

Står du som privatperson eller 
virksomhedsejer og skal bruge 

en entreprenørmaskine til et 
vigtigt stykke arbejde, så er der 
i nu i Otterup opstået en enestå-
ende mulighed. Det er firmaet, 
Nordfyns Totaludlejning, der 
foreløbig har eksisteret i et halvt 
år, der tilbyder udlejning af ma-
skiner i alle afskygninger inden 
for specielt byggeri og anlæg. 
--Det er vigtigt for mig at un-
derstrege, at vi lejer ud til såvel 
private som virksomheder. Og 
at vi er i stand til at løse langt 
de fleste opgaver, når det drejer 
sig om anlæg og byggeri, siger  
Nordfyns Totaludlejnings dag-
lige leder, Andreas Sørensen,

Fleksible åbningstider
Firmaet, der i øvrigt er ejet af 
Helge Opsand, tilbyder eksem-
pelvis udlejning af minigravere, 
minilæssere, brændekløvere, 
stennedlægningsfræsere, græs-
såmaskiner, havetraktorer , 
tromler, stubfræser, lifte m.m.
--Et vigtigt punkt for vores firma 
er også, at vi er meget fleksible 
med åbningstider og assistance 
i forbindelse med udlejningen af 
maskiner. 
Man skal altså ikke holde sig 
tilbage med at kontakte os i 
weekender eller uden for officiel 
arbejdstid i dagtimerne.

Vi rykker hurtigt
Vi ved jo, at mange af vores kun-
der oplever pludselig at skulle 
bruge en maskine og så er det 
optimalt at kunne kontakte et 
firma om vores, der er klar til at 
rykke hurtigt, understreger An-
dreas Sørensen.

Han oplyser videre, at Nordfyns 
Totaludlejning også påtager sig 
mindre opgaver med div. maski-
ner.
--Men kontakt os, hvis du har en 
opgave, der skal løses. Så finder 
vi helt sikkert en løsning, siger 
den daglige leder.

Thrige-Firkanten · Haubergsvej 1 · 5000 Odense C. · T: 6544 4244 

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
• Kontor 
• Butik 
• Lager
• Produktion
……Vi skaber liv

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
 olavdelinde.dk
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O. Søndergaard & Sønner A/S · Bogensevej 33, Nørre Højrup · 5450 Otterup · Tlf.: 64 85 11 02 · Fax: 64 85 27 02
Web: www.osondergaard.dk

Den alsidige maskinfor-
retning og familievirk-
somhed, der grundlagdes 
i 1944, er leveringsdygtig 
i salgs-, service- og repa-
rationsydelser i forhold 
til et stort kvalitets-
sortiment af traktorer, 
maskiner samt mini- og 
teleskoplæssere 

”I vores 250 m2 store butik kan 
man stort set finde alt, hvad hjer-
tet begærer indenfor værktøj, 
maskiner, arbejdsbeklædning, 
reservedele og daglige fornøden-
heder”, beretter maskinhandler 
Lars Søndergaard. ”Som firma 
udvikler vi os i takt med skif-
tende tiders krav og har været 
med hele vejen fra landbrugs- til 

 

 O. Søndergaard & Sønner
Traktor- & Maskinforretning

Salg og service

Bogensevej 33 · Nr. Højrup · 5450 Otterup

64 85 11 02
www.osondergaard.dk

PlænetraktorerBuskryddere &
motorsave

Plæneraider ePlænetraktorer

 

kommunikationssamfund. Ma-
skinforretningen grundlagdes i 
1944 af min farfar Oluf, der op-
rindeligt var landsbysmed. I dag 
beskæftiger O. Søndergaard & 
Sønner tolv medarbejdere inklu-
sive min far Ole, min bror Anders 
og mig. I det daglige varetager jeg 
alt, hvad der hedder salg, mens 
Anders står i spidsen for service 
og værkstedsafdelingen. Kunde-
mæssigt spænder vi fra landbrug 
og private over hele det voksende 
have/park-segment til en lang 
række entreprenører, anlægs-
gartnere og industrivirksom-
heder. Med udgangspunkt i det 
nord- og vestfynske lokalområde 
kører O. Søndergaard & Sønner 
over hele Fyn og øerne.”    

Salg service og reparation
”Med 10.000 varenumre rum-
mer vores store sortiment en 

 

 O. Søndergaard & Sønner
Traktor- & Maskinforretning

Salg og service

Bogensevej 33 · Nr. Højrup · 5450 Otterup

64 85 11 02
www.osondergaard.dk

PlænetraktorerBuskryddere &
motorsave

Plæneraider ePlænetraktorer

 

bred vifte af kvalitetsprodukter 
med appel til alle de brancher, vi 
henvender os til. Et stort aktivi-
tetsområde er salg, servicering og 
reparation af traktorer, mini- og 
teleskoplæssere. Når det gælder 
mærkerne Valtra og Schæffer, 
har vi henholdsvis 22 og 16 års er-
faring. Også på eftermarkedet er 
vi stærke. Bestilles en reservedel 
før kl. 19, kan vi som hovedregel 
have den hjemme allerede næste 
dag. Vores lastbil leverer direkte 

til kunden, og værkstedet på 350 
m2 har kapacitet til alt – fra plæ-
neklippere til mejetærskere. Fra 
vores to veludstyrede servicebiler 
reparerer og servicerer vi også 
traktorer og maskiner ude hos 
kunderne. Sidst men ikke mindst 
har vi telefonisk døgnvagt, så vo-
res kunder kan få os i tale, når de 
har brug for det. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info”, slutter Lars 
Søndergaard. 

VI TILBYDER
❚  Nye vinduer og døre
❚  Carporte
❚  Udestuer
❚  Ombygning
❚  Tilbygning

❚  Tagarbejde
❚  Andet tømrerarbejde
❚  Beton/fundamenter
❚  Store og små opgaver

C BYG Aps
Tømrermester Søren Christiansen
Musvågevej 81 · 5210 Odense NV

E: cbyg@cbyg.dk · W: cbyg.dk
CVR: 28982984

29 44 26 39
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 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, Bluetooth 
og streaming fra smartphone, elektrisk håndbremse, opvarmelige forsæder og læderrat, klimaanlæg, 
regnsensor, lysfølsomme spejle, fartpilot og metallak.

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

OVERRASKELSEN PÅ 
BUSINESS CLASS.

NY INSIGNIA

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 leasing- 
 selskaber. 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 258.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, Bluetooth 
og streaming fra smartphone, elektrisk håndbremse, opvarmelige forsæder og læderrat, klimaanlæg, 
regnsensor, lysfølsomme spejle, fartpilot og metallak.

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

OVERRASKELSEN PÅ 
BUSINESS CLASS.

NY INSIGNIA

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 leasing- 
 selskaber. 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 258.990 kr.*
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DESITEK A/S · SUNEKÆR 8 · DK-5471 SØNDERSØ · Tlf.: +45 63 89 32 10 · Fax: +45 63 89 32 20 · desitek@desitek.dk

Desitek gør det sikkert at bruge el
Vind i sejlene får danske 
firmaer til at investere 
mere i sikkerheden i deres 
elektriske anlæg – det ny-
der Søndersø-virksomhe-
den, DESITEK A/S, godt af. 

-Vi kan mærke, at virksomhe-
derne derude igen er begyndt at 
tro på fremtiden. Når det sker, 
tænker de også i højere grad på 
at fremtidssikre deres produkti-
onsanlæg  - også ved lynnedslag 

og strømsvigt. Og det er så er her, 
vi kommer ind i billedet. Sådan si-
ger direktøren for Søndersø-virk-
somheden, DESITEK A/S, Steen 
Emming, efter det nu viser sig, at 
flere og flere firmaer investerer i 
de løsninger, det fynske firma har 
specialiseret sig i. 

Populære nødstrømsanlæg
--Blandt andet oplever vi, at 
stadigt flere virksomheder in-
vesterer i lynbeskyttelse – ofte 
kombineret med nødstrømsan-
læg, der garanterer, at produk-
tionsanlægget ikke stopper, hvis 

det eksempelvis rammes af et 
lynnedslag, fortæller Steen Em-
ming, der samtidig oplyser, at 
virksomhederne nu også i højere 
grad tænker over, hvordan de 
kan spare på elforbruget. -Også 
her har vi nogle løsninger, som 
bliver mere og mere populære. 
Vore nye nødstrømsløsninger 
er meget energieffektive, og vi 
ser virksomheder, der nu skif-
ter ældre funktionsdygtige løs- 
ninger ud med nye, alene for at 
spare el. Det tager vi som et tegn 
på, at firmaerne igen tror på 
fremtiden slutter Steen Emming.
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Joan Nielsen, indehaver 
af fi rmaet ToTal Assistan-
ce har op igennem årene 
været regnskabsanvarlig 
indenfor fl ere forskellige 
brancher 

Joan overtager 
dit regnskab

Leder du efter en, der har stor 
erfaring udi kunsten at styre og 
kontrollere et firmas bogholderi 
og samtidig kan dokumentere 
stor viden inden for mange for-
skellige brancher, så er det en 
god ide at kontakte Joan Nielsen, 
der er indehaver af firmaet, To-
Tal Assistance fra Bogense. 
--Ja, jeg har op igennem årene 
haft ansvaret for mange forskel-
lige virksomheders regnskaber. 

Og det har både været i rollen 
som almindelig bogholder og som 
decideret regnskabschef, fortæl-
ler Joan Nielsen, der via ToTal 
Assistance tilbyder at løse en 
bred vifte af opgaver indenfor 
bogføring og administration.

Kendskab til 
mange brancher
Eksempelvis kan nævnes:
Selvangivelse/regnskab for min-
dre erhvervsdrivende, hjælp til 
opstart af bogføring på eget edb, 
herunder undervisning i daglig 
bogføring, afstemning og angi-
velse af moms, budgetlægning 
og klargøring af regnskab til 
revisor, udarbejdelse af interne 
årsrapporter, lønregnskab, op-

timering af arbejdsgange og op-
følgning på ordrer/fakturering 
mv. 
-Det er kun nogle få udvalgte ek-
sempler på det, jeg tilbyder. Som 
sagt har jeg en bred erfaring in-
den for mange forskellige bran-
cher, så jeg kan kun anbefale, at 
man tager kontakt til mig, hvis 
man har regnskabsmæssige ud-
fordringer. Så er jeg sikker på vi 
finder en løsning, fastslår Joan 
Nielsen.

timering af arbejdsgange og op-

ToTal Assistance
Bogføring

ToTal Assistance
Bogføring

skære lidt tapet ned bag et skab 
eller lignende og efter scannin-
gen giver computeren den rigtige 
blanding, så vi kan genskabe 
enhver farve. Og den rammer 
endog meget tæt på, fastslår ma-
lermesteren.

Nordfyns Farvecenter · Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense ·  Tlf. 40 44 21 19
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MALERMESTEREN STÅR SELV I FARVECENTRET
Professionel rådgivning 
og ny farvevalgs teknik 
gør et besøg i Nordfyns 
Farvecenter til en unik 
oplevelse. 

Vil man være sikker på at få pro-
fessionel rådgivning, når huset 
står foran en gang maling eller 
tapetsering, så gør man et godt 
valg, hvis turen går forbi Nord-
fyns Farvecenter på Sjællands-
vej i Bogense.
Her har malermester Bjarne 
Toft Hansen nemlig skabt en 

forretning med et stort udvalg af 
kvalitetsprodukter, ligesom han 
er klar med ny teknik, der giver 
kunderne mulighed for at træffe 
det helt rigtige farvevalg.

Ny farvescanner
-Ja, vi har fået forhandlingen 
af Jotuns serie til private, der 
hedder Lady, ligesom der blandt 
andet er udstilling af tapeter 
fra Juvita, fortæller Bjarne Toft 
Hansen og fortsætter:
- Samtidig har vi nu fået en far-
vescanner, der kan genskabe en 
farve ud fra en lille prøve.
- Eksempelvis kan kunden man 
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Opførsel af haller  •  Sandblæsning
Vandskuring  •  Div. reparationer

TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle 

rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen 

løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles 

hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebilprodukt til rustbeskyttelse, der

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til T
naturligt valg. 

❱❱ Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Handel lokalt med viden og kompetancer 
fra mere end 500 elektrikere i Danmark

• skal du bygge nyt
• renovere det gamle
• har behov for hurtig assistance

Ring hvis du har behov 
for en seriøs samarbejdspartner

Vi udfører alle typer opgaver
- bare det har med El at gøre

Undgå stress og lad Skamby EL 
holde din EL kørende 365 dage om året
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Driftsikkerhed er alfa og omega
nerne gør, at vi nemmere og hur-
tigere kan finde frem til, hvordan 
en eventuel fejl skal løses, og så 
er fejlfinding nu ikke længere 
afhængig af én medarbejder. Det 
har minimeret fejlpotentialerne 
for vores drift og dermed optime-
ret driftsikkerheden.
Han fremhæver desuden Inte-
gos kendskab til industrien og et 
bredt kompetencefelt som afgø-
rende faktorer for de fremskridt, 
der er sket i produktionen på det 
el-tekniske område indtil nu:  
- Integos erfaring inden for in-
dustrien har været afgørende, 
da de kender myndighedskrav og 
kravene til hygiejne og sikkerhed 
samt kender maskinerne og det 
udstyr, der bruges. Derudover va-
retager de hele paletten inden for 
el-tekniske løsninger lige fra in-
stallationer, motorreparation og 
automation til generel industri-
installation, hvilket alt sammen 
er med til at sikre, at vi får den 
optimale faglighed og sparring og 
ender ud med de mest optimale 
løsninger.

Forventer høj stabilitet 
Hos Nordic Sugar i Nakskov for-
venter Christian Storm, at de 
positive resultater vil fortsætte, 
og at man under produktionspe-
rioderne, både den nuværende og 
fremtidige, kun vil opleve et mini-
mum af fejl: 
- Vi forventer, at det hele kører 
så godt som fejlfrit, så vi undgår 
stop og dermed kan holde det 
planlagte niveau for vores pro-
duktion. 
Intego afsluttede første del af 
installationseftersynet i juni må-
ned, og anden del er allerede på-
begyndt. Nordic Sugar og Intego 
forventer at fortsætte samarbej-
det omkring andre el-projekter 
på fabrikken i Nakskov. 

Hos Nordic Sugar i Nak-
skov har man fire måne-
der til at producere knap 
en kvart mio. tons sukker. 
Derfor er der selvsagt 
ikke råd til stop og fejl 
i den el-tekniske del. Et 
gennemgribende instal-
lationseftersyn foretaget 
af den el-tekniske specia-
list Intego A/S skal være 
med til at mindske fejl og 
sikre en stabil produk-
tion gennem hele kam-
pagneperioden.

Når sukkerroerne høstes i midten 
af september, begynder højsæso-
nen for over 170 medarbejdere på 
Nordic Sugars fabriksdomicil i 
Nakskov. Nordic Sugar, der står 
bag varemærket Dansukker, er 
med en årlig produktion på 1 mio. 
tons sukker nordens største pro-
ducent af hvidt sukker, og på fa-
brikken i Nakskov fremstilles en 
stor del af den sukker, der sælges 
til fødevareindustrien. I løbet af 

kampagneperioden, som den fire 
måneder korte produktionssæ-
son kaldes, modtager fabrikken 
tæt på 1,4 mio. tons sukkerroer, 
hvoraf der hver dag forarbejdes 
op mod 12.500 tons. 
Den enorme mængde roer, der 
dagligt skal igennem maskiner-
ne, kombineret med den intense 
produktionsperiode betyder, at 
alt udstyr skal klappe og være 
klart, når kampagnen står på. 
Der er ikke råd til stop eller uven-
tede pauser i produktionen: 
- En produktionsvirksomhed som 
vores må aldrig stå stille i højsæ-
sonen. Vores maskin- og motorin-
stallationer er dem, der får bånd, 
snegle og ventilatorer til at køre 
rundt, og hvis der opstår fejl, kan 
det omgående mærkes på produk-
tionen og dermed på bundlinjen, 
forklarer Christian Storm, ved-
ligeholdelseschef i Nordic Sugar 
Nakskov. 

På besøg hos  
industrivirksomheder
Aldrende installationer på fabrik-
ken i Nakskov har dog betydet, at 
man ikke længere kunne overhol-
de minimumskravene for fejl, og 
for at komme tilbage til et stabilt 
niveau indgik Nordic Sugar først 

på året en aftale med Intego, der 
er specialist inden for el-tekniske 
løsninger til industrien. Op til 
samarbejdets start var Nordic 
Sugar på referencebesøg hos to 
af Integos industrikunder, Tu-
lip i Svenstrup og Danpo i Aars, 
hvor Intego har opgraderet den 
el-tekniske del samt været med 
til at forbedre driftsikkerheden. 
Og det satte for alvor tankerne i 
gang hos Nordic Sugar og vedli-
geholdelseschef Christian Storm:
- På de to virksomhedsbesøg så 
vi, hvordan en industrivirksom-
hed også kan se ud, når det kom-
mer til el-tekniske løsninger, og 
vi blev klogere på, hvor meget 
det egentlig betyder, at el-driften 
ikke bare fungerer, men at den 
fungerer optimalt. 

Gamle installationer  
har fået et løft
Med afsæt i resultaterne fra an-
dre industrivirksomheder påbe-
gyndte Intego i marts måned et 
gennemgribende installationsef-
tersyn på fabrikken i Nakskov. 
Gennemgangen viste, at el-in-
stallationerne trængte til opda-
tering: 
- Vi har opdateret installationer-
ne, så de lever op til de gældende 
myndighedskrav. Det er både vig-
tigt for driften og for sikkerhe-
den. Derudover har vi foretaget 
en grundig dokumentation af alle 
installationer, og det har resul-
teret i en række udbedringer af 
det el-tekniske system, fortæller 
Bjarke Helmar Jensen, afdelings-
leder ved Intego i Odense. 
Produktionen og driften heraf 
står nu sin første rigtige test 
under den igangværende kam-
pagne, og ifølge Christian Storm 
har man allerede mærket forbed-
ringer: 
- Dokumentationen af installatio-

FAKTABOKS

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
Vedligeholdelseschef, Christian Storm, Nordic Sugar Nakskov, tlf. dir. 5491 
4635, mobil 2469 8635 og christian.jorgensen.storm@nordicsugar.com. 
Salgschef, Torben Høyrup, Intego, tlf. 2019 8221 og ton@intego.dk. 
Afdelingsleder, Installation & Service Odense, Bjarke Helmar Jensen, Intego, 
tlf. dir. 9936 4262, mobil 2687 6450 og bej@intego.dk. 
Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Conexia PR, Lise Grove, 
tlf. dir. 2420 2571 og lise@conexiapr.dk

Nordic Sugar 
Med i alt 1.500 medarbejdere og en produktion på om-
kring en 1 million tons sukker om året på fabrikker i 
Danmark, Sverige, Finland og Litauen er Nordic Sugar 
markedsleder i hele Norden og Baltikum. Nordic Sugar 
er i dag en af Europas førende sukkerproducenter og 
har siden 2009 været en del af Nordzucker-koncernen, 
som er Europas næststørste sukkerproducent. 
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VITO
Kom og prøvekørallerede i dag

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

Slå til nu og få et fantastisk godt tilbud på den ny Mercedes-Benz Vito – varebilen over dem alle. Med 
i prisen følger klassens måske bedste brændstoføkonomi på op til 17,5 km/l og ekstra ordinært lange 
serviceintervaller op til 40.000 km. Kom ind til P. Christensen® og prøvekør den allerede i dag. 

Ring i dag og få et godt tilbud eller læs mere på pchristensen.dk/nyvito

Oplev stjernekvalitet. 
Prøvekør den ny Vito hos P. Christensen®.


