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DESITEK KLAR 
TIL NY ELLOV
DESITEKA/S, der har specialise-
ret sig i lyn og overspændnings-
beskyttelse, er klar med kurser, 
råd og vejledning til nye og gamle 
kunder omkring lovændringer i 
forbindelse med elinstallationer.
--Hvis man som installatør skal 
lave en ny el-installation, renovere 
eller udvide en eksisterende, skal 

man som bekendt følge installa-
tionsbekendtgørelsen, fortæller 
administrerende direktør i DESI-
TEK A/S, Steen Jep Emming. 
Tilbage i juli 2017 erstattede en ny 
installationsbekendtgørelse den 
tidligere stærkstrømsbekendtgø-
relse. Herefter har el-installatø-
rerne haft en toårig overgangs-

periode til at indkøre den nye 
bekendtgørelse.
--Det betyder, at el-installatøren 
nu definitivt skal følge reglerne i 
den nye installationsbekendtgø-
relse. De omfatter blandt andet 
skærpede krav til overspændings-
beskyttelse – også af helt almin-
delige installationer, og her har 

vi løsninger klar til både eksiste-
rende og nye kunder, siger Steen 
Jep Emming.

Udover lyn- og overspændnings-
beskyttelse tilbyder DESITEK 
A/S også nødstrømsanlæg, ka-
beltilbehør og sikkerhedsudstyr 
til arbejde på elektriske anlæg. 
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Fynske virksomheder der leder ef-
ter specialdesignede og individu-
elle teleløsninger har nu fået en ny 
spiller ved bordet. 
Nemlig det sjællandske telesel-
skab, Flexonet.
Et selskab, der ikke ligger skjul på, 
at man ser sig selv som ”den min-
dre vævre fisk ” i et hav fyldt med 
mastodonter. Men som til gen-
gæld kan tilbyde sine kunder helt 
skræddersyede teleløsninger med 
yderst attraktive supportaftaler. 
-Ja, det er korrekt. Med vores 24 
timers overvågning og support, 
har vi service i højsæde og ser det 
som vores kerneværdi. Vi er sim-

pelthen sat i verden for at hjælpe 
virksomheder med at drive deres 
forretning mere effektivt gennem 
individuelle erhvervsløsninger, 
forklarer Kim Møller Skipper, der 
er Flexonets mand på Fyn. 
Han har været ansat siden august i 
år og tager sig af alle slags henven-
delser fra nye og gamle telekunder.
-Jeg tager mig af alt lige fra ind-
gåelse af nye aftaler til service-
ring af eksisterende anlæg, siger 
Kim Møller Skipper, der har været 
sælger i mere end tyve år og som 
tidligere blandt andet har arbejdet 
inden for dyrefoderbranchen.
--Men jeg har glædet mig meget til 

at komme i gang for Flexonet her 
på Fyn og få kontakt til nye kun-
der, der er interesseret i vores in-
dividuelle løsninger, slår han fast.
Et af de produkter Flexonet har 
meget succes med er den såkaldte, 
IP Telefoni.
-Hvis et firma ønsker at nedbringe 
udgiften til telefonudgifter, og 
samtidig have høj sikkerhed for at 
forbindelsen til kunderne er god, 
så bør det ringe med IP-Telefoni. 
Man undgår dyre abonnementer 
og taletid, som vi traditionelt ken-
der til i dag. Med IP-Telefoni, vil 
et firma fremadrettet kunne ringe 
fra deres fysiske telefon samt via 

et program der kan installeres på 
en computer, slår Kim Møller Skip-
per fast.
det er muligt at få tilknyttet din 
telefoni, som førhen har været 
meget omkostningskrævende at få 
integreret.
I mange kontorbygninger er signa-
let dårligt og måske ligefrem helt 
væk, fordi de nyere bygninger, er 
lavet af beton, metal og med ener-
giglas, hvilket dæmper signalet 
for din telefon. I vil derfor opleve 
langt bedre telefonløsning med IP-
Telefoni i disse situationer. 

TELESELSKAB MED FOKUS
PÅ INDIVIDUELLE LØSNINGER
Flexonet har erobret Fyn og er nu klar til at tilbyde lokale 
firmaer aftaler, der er tilpasset den enkelte

• Fuld mobil integration 
• Velkomsthilsen og telefonkøer 
• Telefonsvarer 
• Ventemusik 
• Tastevalg
• Og mange flere ..

• Op til I OGbit/s
• 24/7 overvagning
• Oppetidsgaranti op til 99, 99%
• lndividuelle l0sninger
• Firewall l0sninger
• Og mange andre muligheder. .

Norgesvej 1a  ·  3535 1337
4200 Slagelse  ·  Flexonet.dk
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Kerneområderne i JME VVS i 
Kerteminde er fortsat traditionel-
le VVS-opgaver, men energiopti-
mering fylder mere og mere tillige 
med coating af rørsystemer, siger 
Johnni Christiansen og Kasper 
Rasmussen, der overtog virksom-
heden for fire år siden. 
Johnni Christiansen stod for 25 år 
siden i lære i det gamle blikkensla-
gerfirma JME. Han er 49 år og fra 
Kerteminde og købte i 2016 sam-
men med odenseaneren Kasper 
Rasmussen på 36 år virksomhe-
den af Jørgen Mohr Ernst. Det er 
vækst, der har præget JME VVS, 
siden de overtog virksomheden, 
der nu beskæftiger knap en snes 
medarbejdere.
- Vi har arbejdet sammen i samme 
landsdækkende VVS-firma og har 
primært beskæftiget os med var-
mepumper og med at kalkulere, 
projektere og sælge anlæg, der 
kan forbedre økonomien for både 
virksomheder og private kunder, 
siger Johnni Christiansen. 

Energioptimering med var-
mepumpe
- Den grønne bølge har rullet i 
flere år, og den teknologiske ud-
vikling har fart på, siger Kasper 
Rasmussen. Taler vi om energiop-
timering for både industrivirk-
somheder, landbrug og private, så 
kunne den optimale løsning være 
varmepumpe. 

Energioptimering med varmepumper

- Varmepumper er utroligt effek-
tive. De er driftssikre med lang 
levetid, og man opnår hurtigt en 
miljørigtig og bæredygtig bespa-
relse på op til 70 procent. JME 
VVS fører varmepumpeanlæg 
fra Vølund Varmeteknik og tyske 
Weishaupt, der begge er eksper-
ter i at hente ”gratis” varme fra 
naturen.

Coating og strømpeforing
De to ejere af JME VVS har in-
vesteret i udstyr til coating og 
såkaldt strømpeforing af gamle 
rørsystemer i ejendomme. 
- Der er tale om en forebyggende 
indsats, som i stort omfang fore-

tages i etagebyggerier i boligfor-
eninger, virksomheder og private 
hjem, siger Johnni Christiansen. 
Han peger på, at en traditionel ud-
skiftning af defekte rørsystemer 
vil medføre store ekstra omkost-
ninger i forbindelse med nedtag-
ning og retablering af rørkasser, 
skabe, lofter og udstyr i køkkener 
og baderum.
- Rør-forstærkning med brug af 
strømpeforing giver en optimal 
gennemstrømning. Man slipper 
helt for arbejdet med at fjerne de 
gamle rør, som er både dyrt og 
tidskrævende. Det er både væsent-
ligt billigere og langt hurtigere at 
udføre end en traditionel renove-

ring, hvor man er nødt til at grave 
rørene fri for at kunne fjerne dem 
og erstatte dem med nye. 

Basen er Kerteminde
- Vi har alle typer opgaver på hele 
Fyn og i det meste af landet, men 
vi ønsker vedblivende at være det 
firma, der dækker hele paletten – 
også lokalt, siger Johnni Christi-
ansen.
-  JME VVS har base i Kertemin-
de, og det er os med de blå biler 
og vi skal fortsat være dem, man 
ringer til, når tagrenden er blevet 
utæt, vandrøret er sprunget, eller 
køkkenafløbet er stoppet.  

- Det er os med de blå biler og vi skal fortsat være dem, man ringer til, når tagrenden er blevet utæt, eller køkkenafløbet er stoppet, siger Johnni Christiansen.

Den grønne bølge har rullet i flere år, og den teknologiske udvik-
ling har fart på, siger Kasper Rasmussen.

Vi beskæftiger os med varmepumper og med at kalkulere, pro-
jektere og sælge anlæg, der kan forbedre økonomien for både 
virksomheder og private kunder, siger Johnni Christiansen.

JME VVS ApS – Longsvej 1 5300 Kerteminde – Tlf.: 65 32 23 11 
Mail: administration@jme-vvs.dk  -  www.jme-vvs.dk
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Mail: administration@jme-vvs.dk  -  www.jme-vvs.dk

Allerede i indgangsdøren til Den 
Gamle Købmandsgård i Bogense 
får kunderne et fingerpeg: Dette 
bliver ikke nogen helt almindeligt 
indkøbstur. For udover etager pry-
det med danske og udenlandske 
kvalitetsmøbler, tæpper, gardi-
ner, belysning og pyntegenstande, 
så giver købmandsgårdens øvrige 
udsmykning et helt ekstraordi-
nært indblik i stedets historie.

En historie, der går helt til-
bage til 1723.
Det var vigtigt for mig, da jeg over-
tog Den Gamle Købmandsgård i 
2017 at kunne give mine kunder en 
oplevelse ud over det sædvanlige. 
Selvfølgelig handler besøget her 
primært om møbler, men fordi jeg 
har udsmykket bygningen med gen-
stande fra dengang forretningen 

Historisk møbelhus med usynligt sortiment
Et besøg i den Gamle Købmandsgård i Bogense er ikke kun en mulighed for at 
erhverve kvalitetsmøbler – det er også et medrivende besøg tilbage i historien

blev drevet af min far og farfar, så 
blandes der helt naturligt et histo-
risk perspektiv ind , og det synes 
rigtig mange kunder er spændende, 
fortæller ejeren af Den Gamle Køb-
mandsgård, Anders Madsen, der 
i dag kan glæde sig over, at hans 
købmandsgård nærmest er blevet 
en attraktion. 

Usynligt sortiment
Så meget, at han ofte må vise turi-
ster rundt og fortælle om stedets 
historie.
De synes blandt andet det er skægt 
at høre om dengang min farfar, 
der var snedker, kørte rundt på 
sin cykel med sin værktøjskasse og 
servicerede Bogenses indbyggere, 
siger han med et smil.
Men som skrevet tidligere hand-
ler kundernes interesse for Den 

Gamle Købmandsgård primært 
om stedets udvalg af møbler, tæp-
per, gardiner, belysning og pynt-
egenstande, der alt sammen bærer 
præg af høj kvalitet.
Ja, det er alt det kunden kan se 
med det blotte øje, men rent fak-
tisk det meste af vores sortiment 
’”usynligt” – til folks glædelige 
overraskelse, forklarer en af Den 
Gamle Købmandsgårds ansatte, 
Nicolaj Bøgelund.

kunden som med-designer
Sortimentet i butikken er nøje ud-
valgt, så en stor del består af se-
rier, der kan opbygges og tilpasses 

præcis, som kunden ønsker det. 
Det giver bedre mulighed for at 
ramme de forskellige livsstile og 
familietyper. Faktisk inviterer vi 
vores kunder til bruge fantasien 
og være med-designer, så de får 
møbler, der passer perfekt hjemme 
hos dem. Møblerne i butikken skal 
ses som et forslag, man kan tage 
udgangspunkt i, når man skaber 
sin egen personlige variant, fast-
slår Nicolaj Bøgelund.  

Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv 
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

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

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

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

stella 3 + 2 pers soFasÆt. 
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god 
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod 
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel  
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

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

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

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret 
med kraftigt sort semi-anilin læder og 
ben i børstet stål. 
Santana føres i forskellige stof og 
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

Indehaver Anders Madsen

Sælger Nicolaj Bøgelund
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Vi har en bedre løsning!
El-installationer 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

 Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

DESITEK A/S
Sunekær 8
5471 Søndersø
tlf. 63893210  
desitek@desitek.dk

DESITEK A/S

Har man brug for erfaren hjælp 
uanset om det er til at grave ud til 
kloak, lægges fliser eller til monte-
ring af døre, vinduer eller facader, 
- så kan man roligt alliere sig med 
PB Byg & Montage, der har erfa-
ring og ekspertise på området, og 
som er klar til at løse opgaven. De 
er ligeledes specialister i opførelse 
af Paroc elementer, som er sand-
wichplader med isolering indeni. 
Paroc står for energieffektive og 
brandsikre isoleringsløsninger af 
stenuld for nye og renoverede byg-
ninger.
PB Byg & Montage blev stiftet i 
2017 af Palle Boe Nielsen, og selv-
om det er et forholdsvis nyt firma, 
- så er der mange års erfaring bag. 

PB Byg & Montage er en stærk partner 
til små og store opgaver

Tingskovvej 5, Espe, 5750 Ringe,
Tlf.: 60 94 69 82 (Palle) / 22 82 34 46 (Pia), pbbygmontage@gmail.com 

Palle Boe Nielsen kommer fra 
byggebranchen, hvor han blandt 
andet har arbejdet i 14 år som for-
mand i alubranchen.
Det blev sådan, at det var tiden 
at starte for mig selv, og det har 
jeg ikke fortrudt. I dag er vi syv 
medarbejdere og har en stor ma-
skinpark, hvor der er hvad der 
skal bruges for at løse opgaverne. 
Vi har også brolægning og entre-
prenørarbejde som en del af opga-
verne i firmaet. Vi har i øjeblikket 
blandt andet mandskab på det 
gamle Glamsbjerg Hotel, hvor de 
er i gang med flisearbejde, som 
vi udfører i samarbejde med KJ 
Service.
PB Byg & Montage har mange op-

gaver udenfor det fynske. De har 
stået for at lave om og isolere i con-
tainerbyen på Refshaleøen, som er 
ungdomsboliger. På Amagervær-
ket har de været i gang og netop 

afsluttet montering af elementer 
på 40.000 kvadratmeter. Turen 
fortsætter herefter til Bornholm, 
hvor de skal påbegynde en opgave 
med montering af alufacader.   

Vinteren står for døren og man 
må ikke glemme at netop vinte-
ren er meget hård ved vores biler 
grundet salt og forskelligt kemi 
på vejene. Specielt nyere biler er 
udsatte for kraftigt slid.
Sådan siger indehaveren af fir-
maet, Bilplejen.dk, Anders Runde 
Nielsen.
I sit firma, der er beliggende i Ko-
rup, tilbyder han adskillige for-
mer for forbedring og beskyttelse 
af din bil. 
I forbindelse med den danske vin-
ter er det ikke usædvanligt at han 
udfører en del poleringsarbejde.
Den lak, der bruges på de nyere bi-
ler i dag, er måske nok miljørigtig. 
Men den er altså ikke særlig stærk. 
Jeg kan med mit poleringsarbejde 
samt coating skabe en utrolig 
stærk overflade som blandt andet 
er modstandsdygtig mod eksem-
pelvis salt og kemi.  Jeg arbejder 
med produktet Opti-Coat, der 

Bilpleje i superkvalitet

Indehaveren 
af Bilplejen.dk, 
Anders Runde 
Nielsen, tilbyder 
som en af de 
eneste her i landet 
poleringsarbejde 
i usædvanlig høj 
klasse

Rugårdsvej 259- 5210 Odense NV
Tlf.: 40144100  /  www.bilplejen.dk  /  info@bilplejen.dk

danner overfladen på lakken og i 
et langt tykkere lag end voks og 
laksforsegling, siger indehaveren 
og fortsætter: 
Trods det påføres i et relativt 
tyndt lag, så er det nok til at mod-
virke ridser i langt større grad 
end bilens originale lak. Samtidig 
har coatingen elementafvisende 
egenskaber, der gør den daglige 
vedligeholdelse betydeligt nem-
mere og overskuelig.
Anders Runde Nielsen, der siden 
2007 har haft sit eget polerings-
firma. lægger ikke skjul på, at 
kvalitetspolering er hans hjerte-
barn. Ikke desto mindre tilbyder 
han i sit firma adskillige andre 
produkter, der er med til at pleje 
din bil. 
Blandt andet undervognsbehand-
ling, ind- og udvendig rengøring 
af bilen, polering af specialbiler, 
vinterklargøring af din bil og pla-
stikreparationer.   
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Står man og skal have udført en 
tømrer-, isolerings- eller tagop-
gave, så kan man trygt henvende 
sig til Almind Clausen Tømrer & 
Tagrens, der servicerer hele Dan-
mark med små og store tømrer og 
tagopgaver, og det hvad enten det 
er private som erhvervskunder og 
boligforeninger. De er klar til at 
løfte opgaven og levere en kvali-
tetssikker løsning.

Selvom firmaet først er stiftet i 
2016, så er det et firma med bred 

PLEJ DIT TAG OG GIV 
DET LANG LEVETID
Almind Clausen Tømrer & Tagrens 
har erfaring og ekspertise  
til at løse opgaverne

Havreløkken 44  ·  5450 Otterup  ·  Tlf.: 28 96 16 10, 
info@almind-clausen.dk  · www.almind-clausen.dk 

og lang erfaring at bygge på. Ef-
ter otte år som ansat med tagrens-
ning, så besluttede Nicolas Al-
mind Clausen at starte for sig selv, 
og det er gået rigtig godt siden da.

- Jeg ville prøve noget nyt og 
spændende og udfordre mig selv 
ved at få et firma op at køre, - og 
det kunne jeg. Så jeg har på ingen 
måde fortrudt, og jeg elsker at 
være selvstændig. Vi har rigtig 
travlt og har nu også en ekstra 
mand fuldtidsansat.

I sommerhalvåret står opgaverne 
primært på tagrensning. Her har 
firmaet investeret i en optimal 
og meget effektiv maskine, der 
kan køre op og ned af taget og 
grundigt rense det. Efterfølgende 
bliver det grundet og får to lag 
maling. Det hele betyder, at tagets 
levetid kan forlænges med 15- 20 
år. 
- Vi er stolte af vores arbejde og le-
verer godt kvalitetsarbejde. Inden 

vi går i gang, så fuldafdækker vi 
alle lofter med plastik, så der ikke 
kommer vand ind, når vi renser. 
Til sidst renser vi tagrender og fa-
cade, så der er renset pænt op efter 
udført arbejde.

Firmaet tilbyder også at løse 
tømreropgaver som blandt andet 
udskiftning af døre og vinduer, 
isolering af såvel hulmure som lof-
ter og etageadskillelser, flise- som 
facaderens som også facadereno-
veringer.  

Rensning og maling af tagr før og efter.

Hemmerslev 38
5471 Søndersø

Telefon 21 27 40 47
mkjsaerslev@gmail.com

Med egen malerafdeling. 
Alle former for maler-arbejde ude & ind. 

Ny sprøjtespartel til udførelse af større projekter. 

06 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 5. november 2019

Thomas Gregersen

Otterup: Hvis man forsøger 
at sætte Mette Renbos våg-
ne timer ind i et regneark, så 
vil man sandsynligvis få en 
blinkende fejlmeddelelse på 
skærmen om, at døgnet altså 
kun har 24 felter at fylde ud. 
Den nordfynske sanger og 
forretningskvinde lejede sig 
for fire år siden ind i hoved-
bygningen på Ørritslevgaard 
uden for Otterup, hvor hun 
fra sit hjemmekontor blandt 
andet løser grafiske opgaver 
og driver en stor webshop 
med tøj på siden nordic-

Mette blander sig i toppen af poppen

Mette Renbo har lejet hovedbygningen til Ørritslevgaard, hvor hun har plads til kommende arrangementer og egen voldgrav lige 
udenfor døren. Foto: Thomas Gregersen

53 år, født og opvokset i 
Gerskov ved Otterup. Efter 
flere år væk fra området 
vendte hun hjem til Nordfyn 
for nogle år siden, da hendes 
mor blev syg.

Mette Renbo har haft flere 
sange på Dansktoppen og 
har to gange oplevet, at ligge 
på listen i så mange uger 
som det er muligt ifølge 
reglerne.

Hun er uddannet indenfor 
salg og HR og driver 
tøjbutikken nordictrends.dk, 
hvor hun netop har ansat sin 
datter Josefine.

De to yngste døtre i den 
musikalske familie, Nicoline 
og Josefine, blev i 2013 
kendt som duoen Silmania, 
da de stillede op til MGP.

 

fAKtA
meTTe renbo

trends.dk. Snart er hun klar 
til at åbne en ny butik i Fin-
land og her i november står 
Mette Renbo også bag det 

første større event i den gam-
le herregård, hvor hun bor. 

Men selv om dagligda-
gen er fyldt med opgaver og 
kundekontakt, så lever Met-
te Renbo også som en anden 
Batwoman i et paralleluni-
vers, hvor det er musikken, 
der er omdrejningspunktet.

- Jeg har heldigvis efter-
hånden fået indrettet mit ar-
bejdsliv sådan, at mine kun-
der og forretningsforbindel-
ser ved, at jeg nogle gange li-

ge lukker mig inde i det, jeg 
kalder en musikboble, siger 
Mette Renbo.

Det sker typisk, når der 
kommer en sang til hende. 

Næsten spirituelt
- Det lyder måske lidt spi-
rituelt, men jeg føler, at jeg 
har en åben kanal, hvor der 
pludselig popper en sang ind 
i min hjerne. Så er det med 
at få den skrevet, inden den 
forsvinder igen, siger Mette 

Renbo, der både står bag si-
ne egne melodier og tekster.

Teksterne handler altid 
om ting, der sker i hendes liv 
og hun betragter det at skrive 
som en slags terapi.

Mette Renbo er vokset op 
på en gård i Gerskov og hjalp 
som seksårig til i stalden for 
at tjene penge til en guitar. 
Da hun var tretten år gam-
mel skrev hun sidste første 
sang og siden er det blevet 
til mange. 

Lige nu er det singlen 
"Hvert lille øjeblik", der net-
op er røget ind som bobler 
på dansktoppen. Det er den 
tiende single siden 2014 og 
sangene er i den forbindelse 
udsendt samlet på et album.

Den 14. november kan 
Mette Renbo opleves i en 
støttekoncert på Posten i 
Odense, hvor hun sammen 
med en række andre kunst-
nere optræder gratis for at 
støtte foreningen Look Good 
Feel Better, der arbejder for 
kræftsyge kvinder.

erhvervskvinde, 
konferencier, 
sangskriver og 
sanger mette 
renbo fra otterup 
bobler lige nu 
løs på danmarks 
radios dansktop.

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 Otterup - Tlf. 64 82 28 28

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-

pr. sæt

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og
reducér ubehaget ved blænding i trafikken
Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke? Så er ZEISS-glas med
DriveSafe måske noget for dig. DriveSafe brilleglas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere
ubehaget ved blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere at skifte
fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

0,-
i udbetaling,

renter og
gebyrer

Nyt Syn Otterup

Bogensevej 2-4
5270 Odense N
T: 6618 2425

Man.–fre.: 10.00–17.00
Lørdag: 10.00–13.00
www.cancer.dk/igen

Følg os på Facebook

SØNDAG D. 10. NOVEMBER

STARTER SALGET AF VORES
FLOTTE JULEVARER

marked
Jule

VI HOLDER
ÅBENT

FRA KL. 10-14

Dagen igennem hygger vi med
gløgg og æbleskiver.

Vi blomstrer til det sidste...
- hver dag året rundt!

www.nordfynsblomster.dk

Kistepynt, kranse & bårebuketter
NEMT og bekvemt – bestil hjemme fra sofaen...
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Ny butikschef i 
Bygma Otterup 

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.

ÅBNINGSTIDER:
Man-fredag:  06.30 - 17.00
Lørdag:  09.00 - 13.00

Svend Lermark Hansen er ny bu-
tikschef i Bygma Otterup Byg-
gecenter. Svend har over 25 års 
erfaring indenfor alle områder i 
trælastbranchen. For ham og de 
seks medarbejdere i butikken, er 
opgaven at rådgive kunder, så de 
får det de skal bruge, i den kvalitet 
de ønsker. Det er en opgave, alle 23 
ansatte arbejder med hver dag.
- Bygma i Otterup har et stort 
opland og et væld af håndværks-
virksomheder som faste kunder, 
siger Svend Lermark Hansen, der 
er 55 år og nylig tiltrådt som bu-
tikschef. 

- Det er butikkens hovedopgave at 
betjene kunderne, dels med hvad 
vi har på ”hylderne”, eller skaffe 
det hjem de ønsker, men også at 
kunne bidrage til en nyttig ud-
veksling af erfaringer, som både 
den professionelle håndværker har 
eller søger, siger Svend Lermark 
Hansen.
Han peger på, at dialogen med 
kunderne er vigtig. Det gælder 
også den private kunde med sine 
spørgsmål, erfaringer og behov.
- Vi er et hold med stor viden in-
denfor alle områder, siger Svend 
Lermark Hansen. Det får vi gen-

nem efteruddannelse og ikke 
mindst gennem kundekontakten. 
Det er vigtigt for os, at stå fagligt 
stærkt og være troværdige i vores 
rådgivning og ikke mindst, levere 
til aftalt tid og på rette sted.

Følg os på Facebook
- Der er også skabt en genvej til 
nyttig information, der går begge 
veje gennem vores Facebook-kon-
takter. Det er nyt for os. Det er en 
anden måde, at kommunikere med 
vores kunder på, tilbud, konkur-
rencer, nyheder, men absolut en 
god måde både, at få erfaringer på 

og at dele opgaveløsninger og få 
det ud til en større kreds.
Vi er Bygma – ikke for amatører
I Bygma handler vi med alle, der 
har brug for godt grej til deres 
byggeprojekter. Når vi siger »Ikke 
for amatører”, er det fordi, hele 
vores sortiment er målrettet de 
professionelle og de gør-det-selv-
folk, der er fuldstændig kompro-
misløse med kvaliteten af deres 
arbejde. Men det ændrer ikke ved, 
at alle er velkomne i vores butik.
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- Særslev Blik & VVS har  eksi-
steret siden 1905, siger den nu-
værende ejer af virksomheden, 
Søren Andersen. Vores blik og vvs 
kunder er talrige i det nordfynske 
område, og vi ser os selv som en 
regional bidrager til omstillingen 
af Danmark til et lavemissions-
samfund.
Søren Andersen peger på, at det 
samlede danske energiforbrug i 
bygningsmassen og husholdnin-
gerne udgør cirka 40 procent, og 
langt det meste går til boligop-
varmning og varmt vand.
- I vores værktøjskasse indgår 

både besparelser på fjernvarme og 
på individuelle opvarmningsfor-
mer, siger han. Varmepumper er 
en god mulighed for besparelser, 
ligesom biobrændsel og pillefyr 
kan være muligheder for opvarm-
ning.

Få et energitjek
- Vi ser på rørisoleringen, og på 
den tekniske side er moderne ter-
mostater og styringssystemer en 
effektiv måde til at skabe bedre 
og billigere udnyttelse af varme-
kilderne.
- Både gamle og nye kunder er 

velkomne til at få et energitjek af 
os, siger Søren Andersen. De fle-
ste boligejere ved godt, at der kan 
være noget at hente i dag, som kan 
bidrage til energibesparelser. 
- Vi er KMO-certificerede, og vi 
samarbejder med KNN – Ener-
girådgivning, der er en uafhæn-
gig energirådgiver med speciale 
i energiscreening, som giver et 
godt overblik over alt lige fra 
varmeanlæg, klima og tekniske 
installationer til adfærd og for-
brugsmønster. 
- Vi kan gennemføre nye tiltag, 
der kan fremme energirenovering 

i både private boliger og i erhverv 
så som landbrug og industri, hvor 
anlæg eller optimering af varme-
kilder som stoker, halmfyr og bio-
brændsel kan komme på tale.   

En værktøjskasse 
fyldt med 
energibesparelser
 - Vil du som husejer have et overblik over dit energiforbrug, så er vi 
parate med råd, vejledning og priser, siger Søren Andersen fra Særslev 
Blik & VVS. Vi laver screeninger for både private og virksomheder, hvor vi 
gennemgår boliger og bygninger for at finde mulige energibesparelser. 

Hemmerslev 45 – 5471 Søndersø – Tlf.: 2046 5158 
Mail: info@sbov.dk – www.sbov.dkSærslev Blik & VVS

Vi samarbejder med  
Nærvarmeværket.
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BEDST I TEST
★ ★ ★

KUN DE BEDSTE 
NÅR TOPPEN

• 100% keramisk ler
• Høj brudstykke
• Lav fugtoptagelse
• 100% frostsikker
• Ingen spindelvævseffekt
• Højtliggende false
• Fleksibel lægteafstand
• 40 års garanti

DEN BEDSTE TAGSTEN 
MEN IKKE DEN DYRESTE
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botter der virkelig kan gøre en 
forskel i hjemmet, stadig hører 
fremtiden til - så tager du meget 
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Danskerne har taget robot-
terne til sig, hvilket bla. skyldes 
den store udvikling der har 
været inden for automatiseret 
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der støvsuger dine gulve, slår dit 
græs og endda renser din grill-
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været på markedet i en del år. 
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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. 
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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.
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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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Børn og barnlige sjæle har mulig-
hed for at få en helt unik oplevelse, 
når Allesø Hallen fra den 2.januar 
til og med den 5. januar danner 
rammen om et stort anlagt Model-
bil Show.
Tidligere har der været opvisning 
med fjernstyrede modelbiler uden 
for Allesø Hallen, men denne gang 
rykker showet indenfor.
Ja, og det er en begivenhed vi glæ-

Modelbiler indtager allesø hallen
2020 bliver et begivenhedsrigt år for Allesø Hallen

Søhusvej 255, 5270 Allesø
Telefon 65 97 81 87

der os meget til. Rent praktisk 
foregår det på den måde, at vi fjer-
ner en væg mellem hal 1 og hal 2, 
således at modelbilentusiasterne 
for 1600 kvadratmeter at boltre 
sig på. Det bliver en fantastisk op-
levelse for både børnene og deres 
forældre, fortæller halinspektør 
Per Hviid Knudsen.
Han glæder sig i øvrigt meget til 
år 2020, hvor den lokale hal kan 

byde på flere spændende arrange-
menter. 
Ja, vi kan blandt andet præsente-
re et meget populært børnedisko-
tek. Ligesom vi får besøg af nogen 
af Odenses dygtigste dansere fra 

Allingham Dance Team. Og så må 
vi jo ikke glemme, at vi også får 
besøg af et Danmarks mest popu-
lære live-orkestre, nemlig Kandis, 
siger Per Hviid Knudsen.  

08 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 3. sepTember 2019

Thomas Gregersen 
thgr@fyens.dk

Bogense: Nogle aftener i 
sommerens løb har langt 
over 100 fine veteranbiler 
været linet op langs kajen på 
Bogense Havn ladet med no-
stalgiske minder fra automo-
bilets historie. Det spontane 
ugentlige træf er blevet lidt af 
et tilløbsstykke og en gevinst 
for både Bogense og somme-
rens mange turister. Alligevel 
var det en meget overrasket 
Ulla Simonsen, der tirsdag 
aften blev kaldt hen til for-
mand for Turismens Venner, 
Niels Bo Nielsen.

Ulla Simonsen var i sin tid 
med til at starte veteranbil-
træffet på Bogense Havn og 
er stadig med til at sørge for 
alt det praktiske bag det store 
arrangement.

Turismens Venner er en 
forening af frivillige og uløn-
nede, der kæmper for at 
fremme turismen i Nordfyns 
Kommune. Det sker blandt 
andet i form af årets Havfrue-
pris, der går til ildsjæle som 
har gjort en særlig indsats for 
at få turister til Nordfyn.

- Der var mange indstille-
de i år, men der var også stor 
enighed om, at det skulle væ-
re dig, der fik prisen, lød det 
fra Niels Bo Nielsen.

- Først og fremmest hæfter 
jeg mig ved, at det er et åbent 
arrangement. Man kommer 
bare når man har lyst og skal 
ikke melde sig til. Det giver 
sådan en dejlig dynamik. Det 

andet punkt som vi godt kan 
lide er, at det er gratis at del-
tage i. Vi mangler flere gra-
tis tilbud til turisterne, sagde 
formanden i sin begrundelse 
for årets prisvinder.

Med æren fulgte en ægte 
havfrue, der dog kun var til 
låns i fem minutter - og en 
Kaj Bojesen havfrue, som Ul-
la Simonsen måtte tage med 
hjem.

Havfruepris til veterantræf
Hver eneste tirsdag i sommerhalvåret mødes veteranbilejere på havnen i bogense. det var en pris værd tirsdag aften.

Ulla Simonsen fik traditionen tro lov at blive fotograferet med den lokale havfrue - 14-årige Dicte 
Kehlet Primholdt og så overrakte formand for Turismens Venner Niels Bo Nielsen hende en i træ 
som et evigt minde. Foto: Thomas Gregersen

Den unge havfrue skulle efter sigende stamme fra havet 
omkring Æbelø, men hun ankom til prisuddelingen i en ældre 
Jaguar. Foto: Thomas Gregersen

Der var mange mennesker og fine biler på havnen på den 
usædvanligt varme sensommeraften. Foto: Thomas Gregersen

Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke?
Så er ZEISS-glas med DriveSafe måske noget for dig. DriveSafe brille-
glas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere ubehaget ved

blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere
at skifte fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede
nu en synsprøve på nytsyn.dk

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og
reducér ubehaget ved blænding i trafikken

ZEISS-glas
med DriveSafe

fra 3.590,-
pr. sæt

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 Otterup - Tlf. 64 82 28 28

ZEISS-glas
med DriveSafe

fra 3.590,-
pr. sæt

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-
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Det er et velrenommeret firma 
med stor erfaring og en bred vifte 
af kompetencer man møder, når 
man henvender sig til Ole Nielsen 
VVS for at få løst en opgave. Det 
er et firma med faglig stolthed 
for håndværket, og som i dag dri-
ves af sønnen Jacob, der overtog 

Bred palette af kompetencer til alle opgaver
Ole Nielsen VVS har bred erfaring og ekspertise til at løse alle 
VVS og blikkenslageropgaver

Thulevej 4, 5210 Odense NV, Tlf.: 66 16 36 60 / 40 18 46 00
 info@olenielsenvvs.dk / www.olenielsenvvs.dk Ole Nielsen VVS

styringen i 2013 efter sin far Ole 
Nielsen, der stiftede firmaet i 
1976.
Ole Nielsen VVS beskæftiger i dag 
17 medarbejdere fordelt på kontor, 
VVS ére, overmontører, blikken-
slagere og lærlinge. Flere af med-
arbejderne har også haft deres 

læretid i firmaet, hvor flere også 
har taget specialuddannelser, så 
de kan løse alle opgaver. Jacob 
Nielsen selv er uddannet VVS ér 
og energimontør og har fulgt op 
til også VVS installatør og kloak-
mester.
Vores kundekreds består for cirka 
75 procents vedkommende af pri-
vate kunder, siger ejer Jacob Niel-
sen. Dertil kommer en lang række 
forsikringsselskaber, kommuner, 
boligforeninger og statslige insti-
tutioner, hvilket betyder, at flere 
af vore medarbejdere også er sik-
kerhedsgodkendte. For det hele 
gælder det, at viderefør min fars 
forretningsmæssige grundprin-
cip, - at levere ydelser af høj faglig 
kvalitet over hele linien. 
Vi laver det folk beder os om, så-

dan stort set. Med den stab af 
medarbejdere vi har, så dækker 
vi et bredt fagligt spektrum, - det 
lige fra dryppende vandhaner, 
toiletter til jordvarme og varme-
pumper. Vi har den brede palette 
indenfor vvs og blikkenslagerfa-
get. Vi laver meget kobberarbejde 
for bl.a. kirker, og ellers zink og 
kobbertage, kviste, tagrender og 
skifertage. 
Som uddannet energihåndværker 
under Grøn Erhvervsvækst kan 
jeg i kraft heraf yde kompetent 
rådgivning på energiområdet til 
vores kunder om installationer 
m.v., og tilbyder i øvrigt også at 
udarbejde tegninger, så vi på den 
måde er med til at realisere vore 
kunders ønsker og drømme fra 
start til slut.  

Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
· Etablering af
græsplæner

· Græsslåning
· Vedligeholdelse
· Fræsning
· Grubning
∙ Træfældning
∙ Stubfræsning
∙ Mosfjernelse i græsplæner

Udlejning
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

Salg af
∙ Granit skærver grå og sort
∙ 0,6 grus ∙ Vasket grus
∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!
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Skal vi passe dine
udendørsarealer?

Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

VELKOMMEN
HOS

TLF. 23 34 51 45

v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

servicepartner
- vi passer godt på din bil

Tidligere
Skoda
Særslev

• Køb, salg og bytte
• Alt i
auto-reparation

• Klargøring til syn
• Dækservice/
dækhotel

• Forsikringsskader
• Rustarbejde
• Service
• Diagnosetest
• Aircondition

Vi tilbyder alt inden for:

VELKOMMEN
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DESITEK KLAR 
TIL NY ELLOV
DESITEKA/S, der har specialise-
ret sig i lyn og overspændnings-
beskyttelse, er klar med kurser, 
råd og vejledning til nye og gamle 
kunder omkring lovændringer i 
forbindelse med elinstallationer.
--Hvis man som installatør skal 
lave en ny el-installation, renovere 
eller udvide en eksisterende, skal 

man som bekendt følge installa-
tionsbekendtgørelsen, fortæller 
administrerende direktør i DESI-
TEK A/S, Steen Jep Emming. 
Tilbage i juli 2017 erstattede en ny 
installationsbekendtgørelse den 
tidligere stærkstrømsbekendtgø-
relse. Herefter har el-installatø-
rerne haft en toårig overgangs-

periode til at indkøre den nye 
bekendtgørelse.
--Det betyder, at el-installatøren 
nu definitivt skal følge reglerne i 
den nye installationsbekendtgø-
relse. De omfatter blandt andet 
skærpede krav til overspændings-
beskyttelse – også af helt almin-
delige installationer, og her har 

vi løsninger klar til både eksiste-
rende og nye kunder, siger Steen 
Jep Emming.

Udover lyn- og overspændnings-
beskyttelse tilbyder DESITEK 
A/S også nødstrømsanlæg, ka-
beltilbehør og sikkerhedsudstyr 
til arbejde på elektriske anlæg. 

DESITEK A/S | Sunekær 8 | 5471 Søndersø | Tlf: 63 89 32 10  | desitek@desitek.dk | www.desitek.dk

1-2_Desitek_11-19p.indd   11-2_Desitek_11-19p.indd   1 13/12/2019   15:1313/12/2019   15:13
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PROFESSIONEL

RENgøRINg
Vælg os, hvis du ønsker en
god kvalitet
- og ikke vil gå på kompromis.
Kvalitet er,
når resultatet
er som
forventet.

Tvedvej 199 | 5700 Svendbor�
www.clean-up.dk

T: 62216812 M: 405 15 405

– MONTERET AF SPECIALISTEN
VINDUER FOR LIVET

Går du i tanker om nye vinduer?
Book et gratis og uforpligtende besøg. Du får gode råd
om vinduer start til slut. Vi er certificeret VELFAC
VinduesMester - din garanti for kvalitet hele vejen.

T: 30 50 44 55
lg@lander-gerlach.dk

28 November 2019

A F  S U S A N N E  M AG E LU N D

Velkommen indenfor

S  å blev det efterår, og de 
fleste har for længst fået 

havemøblerne taget ind. Fra at 
have haft opmærksomheden 
rettet mod haven, altanen eller 
terrassen, er det nu stuerne og det 
indendørs liv, der kommer i fokus. 
Hvordan er det så at blive budt 
indenfor? Alle rum har en indbyg-

get "indbydelse". Det er som regel 
ikke svært at afkode indbydelsen, 
når man træder ind i et køkken 
eller i et badeværelse – det skulle 
gerne være helt tydeligt, hvad 
man forventes at foretage sig her. 
Anderledes forholder det sig nogle 
gange i de øvrige opholdsrum. Det 
kan være et soveværelse hvor der 

står en romaskine eller en compu-
terarbejdsplads.
 
Det handler om modstridende 
oplysninger til hjernen. Når hjer-
nen troede den skulle sove, får 
den informationer om, at den 
måske hellere skulle motionere 
eller lige gøre den opgave færdig, 
som du ikke nåede i løbet af da-
gen. Omvendt kunne det være en 
dejlig blød, opredt seng placeret i 
fitnesscentret, lige ved siden af lø-
bebåndet, der trak dine lyster i en 
uheldig retning – men det er nok 
lidt sværere at forestille sig. Poin-
ten er, at der ikke skal så meget til 
at forstyrre dine oprindelige hen-
sigter. Du tænker måske, at disse 
fejlanbragte ting ikke er noget der 
forstyrrer dig? – så er du med over-
vejende sandsynlighed en mand! 
Mænd er nemlig rigtig gode til at 
holde fokus på én ting ad gangen, 
hvor imod kvinder ser alle detaljer. 
Det kan give mange spændende 
diskussioner i hjemmet, og derfor 
er det oftest kvinder der kontakter 
mig for at få hjælp, når indretnin-
gen er kørt helt af sporet.
 

Ofte går opgaven ud på at få to 
sammenbragte hjem til at gå op 
i en højere enhed. Det handler 
ikke bare om at have eller an-
skaffe smukke og funktionelle 
ting, men også om at placere 
dem i den rigtige sammenhæng 
uden "mislyde". Det kan også 
være ting som minder dig om pe-
rioder af dit liv, du helst ikke vil 
huske. Det kan være ting, som er 
i stykker og minder dig om, at du 
ikke får dem fikset. Forestil dig at 
du bærer alt dit habengut uden-
for boligen – så trækker det op til 
uvejr – hvilke ting ville du skynde 
dig at få med ind, og hvilke kan 
det egentlig være lige meget 
med? Jeg gætter på at de fleste 
mænd, målrettet ville redde elek-
tronikken og den gode lænestol, 
hvor det straks vil være sværere 
for kvinder, der med sans for 
detaljer nok ikke ville vide, hvor 
de skulle begynde. Det er den 
grundlæggende forskel på de to 
køn, men der findes selvfølgelig 
varianter til begge sider. Se dig 
omkring i din bolig – hvad ville du 
tage med ind igen?

Susanne Magelund
indretningsarkitekt
Mob: 41610331
www.susannemagelund.dk 

Danske Boligarkitekter

Torben Olsen
Bladstrupvej 81 · 5400 Bogense

Tlf. 22 32 27 87
e-mail: torbenolsen@c.dk

 Kirkevej 35 - 5471 Søndersø
info@blikkenslagerjon.dk

Tagrender - Skotrender – inddækninger i zink, kobber og skifer
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Når det handler om kvalitetsar-
bejde inden for beton og anlæg, 
så er det godt at alliere sig med 
det kvalitetsbevidste firma Nyled 
Byg og Anlæg ApS, der er ejet af 
Kristian Skov Jørgensen, som er 
uddannet bygningsstruktør og 
har arbejdet i faget i 13 år. 
Nyled Byg og Anlæg ApS blev stif-
tet for snart seks år siden og har 

Erfaring og solidt håndværk sikrer fundamentet
Nyled Byg & Anlæg en god og stærk faglig partner til beton- og anlægsarbejder

v/ Kristian Skov Jørgensen, Nyledvej 19, 5400 Bogense, Tlf.: 21 31 99 14, 
nyled19@gmail.com / www.nyledbygoganlaeg.dk  NYLED BYG & ANLÆG

specialiseret sig i forskellige typer 
af jord- og betonarbejde, gravear-
bejde samt gulvstøbning, og som de 
i dag tilbyder en bred vifte af opga-
ver indenfor. Deres mangeårige er-
faring og store glæde for faget gør, 
at de kan udføre opgaver af højeste 
kvalitet, og dermed sikre deres kun-
der et resultat, der altid lever op til 
deres ønsker og behov.

Vi er lige blevet færdige med et 
stort lager i Gelsted, og er nu i 
gang som underleverandør med 
at støbe gulve i drivhuse, der skal 
producere cannabis, fortæller 
Kristian Skov Jørgensen.
Vi arbejder for private og erhverv 
både som hoved- og underentre-
prenør, og kører over hele landet. 
Vi laver beton og belægningsar-
bejde, hvor vi i år er lavet en del 
belægningsarbejde ved boligblok-
ke på Sjælland. Ellers har vi gen-
nem året haft mange småopgaver, 
med også mange parcelhusgrun-
de. Samtidig har vi en del opga-
ver som underleverandør ved de 
større byggerier, hvor vi står for 
alt betonarbejdet.
Entreprenørfirmaet, der har en 
fastansat, klarer både små og 
store opgaver, og ved de større op-
gaver lejes kvalificeret mandskab 
ind.

Man er naturligvis altid velkom-
men til at kontakte firmaet for et 
uforpligtende tilbud.  

LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

✔ Klargøring til syn

✔ Køb/salg af brugte biler

✔ Pladearbejde

✔ Autoreparationer

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

Grønnegyden 23
5450 Otterup

Willy Jørgensen
Ørritslevgade 35

5450 Otterup
Telf. 64 82 18 03

wja@post10.tele.dk

OTTERUP BILSYN

BILSYN PLUS

Evt. tidsbestilling til bilsyn 

se siden bilsynplus.dk

Skal man have sin bil serviceret 
eller repareret, så kan man roligt 
allierer sig med Nordfyns Biler, 
der råder over specialiseret udstyr 
til løsning af fejlsøgnings og repa-
rationsopgaver i den forbindelse. 
Det er et værksted, der er godt op-
dateret med alt udstyr, så de kan 
klare alle opgaver, - og så er det 
erfarne mekanikere, der sætter en 
ære i at have faglig stolthed, når 
de løser deres opgaver. De er også 

Stærk partner til køretøjet
Nordfyns Biler servicerer og vedligeholder alle privat- og 
erhvervsbiler uanset årgang og bilmærke

løbende på opkvalificerende kur-
ser, så de hele tiden er up to date 
med udviklingen.
Vi koncentrerer os om at yde stor 
service på værkstedet, siger in-
dehaver Magnus Kristensen, der 
startede op som selvstændig med 
firmaet i 2011. Gennem årene har 
vi opbygget et godt fast kunde-
grundlag, og det er en bred kun-
dekreds fordelt mellem private og 
erhverv. Vi udfører også forsik-

ringsskader samt servicerer biler 
i garantiperioden, og det helt efter 
fabrikantens forskrifter. 
Vi er fleksible, og det gælder ikke 
mindst i forbindelse med vores 
mange erhvervskunder. De skal 
have bilerne hurtigt ud at køre 
igen, for de er afhængige af dem for 
at kunne udføre deres arbejde. Det 
kræver, at når det er nødvendigt, så 
er vi også på, og sørger for at køretø-
jet kan yde det optimale.  

Nordfyns Biler v/Magnus Kristensen
Østergade 18, Særslev – 5471 Søndersø
Tlf. 23 34 51 45 - mail@nordfynsbiler.dk - www.nordfynsbiler.dk
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biblioTekeT anbefaler

Bibliotekar Hans Trygve Birkeland. Foto: Bibliotek og 
Borgerservice

Hans Trygve Birkeland 
bibliotekar

Jeg indrømmer det – jeg er 
en smule japanofil. Japansk 
kultur og litteratur hensæt-
ter mig i en drømmende til-
stand. Det drejer sig om en 
virkelighed der ligner vores 
egen, men med nogle små 
forskelle, der rykker per-
spektivet og prikker til fan-
tasien. Forfatteren Keigo Hi-
gashino har med bogen ”Den 
hengivne Hr. X” skrevet en 
af de største krimisuccesser 
i Japan med over 2 millioner 
solgte eksemplarer. Jeg læste 
den på en ferie til Kreta, og 
var i et par dage helt borte 
i dens snirklede verden. For 
at få optimalt udbytte af bo-
gen, vil jeg anbefale, at man 
fra starten noterer sig navne-
ne på de mange personer, så 
man ikke løber sur i det.

Den enlige mor Yasuko ar-
bejder i en madpakkebutik. 
Hun er fraskilt, og da hendes 
eksmand opsporer hende og 
begynder at trakassere hen-
de og datteren Misato, bliver 
hun fortvivlet nødt til at invi-
tere ham hjem. Der opstår et 
slagsmål, hvor Yasuko og dat-
teren i kampens hede ender 
med at tage livet af eksman-
den. Deres geniale men en-
somme og utilpassede nabo 

Ishigami finder ud hvad der 
er sket, og han tilbyder at fa-
brikere et vandtæt alibi for 
Yasuko. Politiet kommer på 
banen, og da den mistænk-
somme kriminalbetjent Kus-
anagi ikke kan gennemskue 
sagen, kontakter han sin ven 
Yukawa, der er tidligere stu-
diekammerat med Ishigami.

Som handlingen skrider 
frem, bliver det klart, at Yuka-
wa er den eneste der kan af-
sløre sandheden. Men hvil-
ken sandhed? Bogens er van-
vittigt snedigt bygget op, og 

afslutningen vender op og 
ned på alle de forventnin-
ger, man som læser har byg-
get op undervejs. Jeg er vild 
med det!

Som vestlig læser får man 
også et indblik i nogle af den 
japanske kulturs særegen-
heder, såsom høflighedsfor-
mer, kvindernes position 
i samfundet, og underlige 
møbler. Prøv f.eks. at goog-
le ”kotatsu table” - så ved du 
allerede lidt mere om mord-
våbenet!

Vinterlæsning: Den hengivne Hr. X af Keigo Higashino

Aut. el-installatør

Henrik Jørgensen
Langebyende 14
5471 Søndersø
Tlf. 2124 5321

ApS

ENKEL
Altid fuldt overblik og adgang til varmepumpeanlægget
nemt og enkelt via App.

EFFEKTIV
Med sonnenkraft split -varmepumpe kan en cop værdi
på 5,1 kwh opnæs. Endnu højere ved tilslutning af solceller.

EKSTRA
Økonomisk og miljøvenlig varme og varmt vand.
Mulighed for tilkobling af gratis solcellestrøm eller termisk solvarme.

Alle Sonnenkraft luft til vand.
split-varmepumper er testet
efter EN14825

WWW. sonnenkraft.dk

LUFT TIL VAND
SPLIT VARMEPUMPE

HHPP99SSMM OOGG HHPP1144SSMM
E3

Ring og lad os få ensnak om jeres behov….

Vi er først med de sidste blomster...
- hver dag året rundt!

www.nordfynsblomster.dk

Kistepynt, kranse & bårebuketter
NEMT og bekvemt – bestil hjemme fra sofaen...
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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

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!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

KAMPAGNEPRIS  
15.995,- incl. moms

Normalpris 22.690,-  incl. moms    

34  Viden

RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
jende hovedregel fradrage 
momsen af købesummen. 

Det gælder, uanset om værket 
er anskaffet med fuld moms 
eller med såkaldt kunstner-

Egsgyden 45 - DK5600 Fåborg, +45 24431860, soren@bostlund-jacobsen, www.bostlund-jacobsen.dk

Se vores brugte kraner
til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

• Industri service af hydraulik – pneumatik –
mekanik

• Reparation og nyfremstilling
• Smedeopgaver
• Projektering og beregning af hydraulik og
stål konstruktioner

• Årlige eftersyn af kraner og maskiner
• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING

Bion�d�ryd�lig
����ll�g�
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virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
jende hovedregel fradrage 
momsen af købesummen. 

Det gælder, uanset om værket 
er anskaffet med fuld moms 
eller med såkaldt kunstner-

Egsgyden 45 - DK5600 Fåborg, +45 24431860, soren@bostlund-jacobsen, www.bostlund-jacobsen.dk

Se vores brugte kraner
til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

• Industri service af hydraulik – pneumatik –
mekanik

• Reparation og nyfremstilling
• Smedeopgaver
• Projektering og beregning af hydraulik og
stål konstruktioner

• Årlige eftersyn af kraner og maskiner
• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.
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• Skol���d FROKOST-

ORDNING
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• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
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RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst
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Forhandling og service af anlæg 
fra Schäfer Technic Gmbh.

Se vores brugte kraner 
og maskiner til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

info@bostlund-jacobsen.dk,  www.bostlund-jacobsen.dk

Om det gælder traditionelt VVS arbejde eller 
om det handler om alternative løsninger som 
energioptimeringer, varmepumper, jordvar-
meanlæg eller blødgøringsanlæg, så kan man 
roligt alliere sig med Dansk VVS & Energi, der 
har mere end 20 års erfaring i faget. De ajour-
fører sig konstant, så de kan tilgodese og løse 
alle opgaver for kunderne. 
Det var en gammel drøm om at blive selvstæn-

Firma med faglig stolthed til håndværket
Dansk VVS & Energi leverer kvalitet og god service på alle opgaver

dig, der blev opfyldt, da jeg startede som selv-
stændig i 2015, siger ejer Frank Søgaard, der 
har arbejdet i faget i 20 år. Det lå næsten også 
i kortene. Min far, Ib Søgaard, havde selv egen 
VVS virksomhed i Korup, så da jeg fik et godt 
tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til, så blev det 
sådan, og det har jeg ikke fortrudt. Vi er i dag 7 
medarbejdere inklusiv en lærling til at servicere 
vore mange kunder private som erhverv.

Rønnebærvangen 3, 5210 Odense NV / 60 17 15 47 / fs@danskvvsogenergi.dk / www.danskvvsogenergi.dk 

Når vi løser vores opgaver, så er det med pas-
sion og faglig stolthed for vores håndværk, og 
hvor vi har lige stor respekt og glæde for alle 
vore opgaver – små som store. Vi har også stor 
erfaring fra større entrepriser, byggepladser 
og servicearbejde. Vi arbejder også meget med 
forsikringsskader, hvor vi dækker Fyn og øer-
ne for forsikringsselskaberne, som vi arbejder 
sammen med.  
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side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
Alle kan på Toftegården blive klædt på...!

på alt i hele
butikken
frem til jul

Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker

Udvalgte bukser2 par 500,-

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

- bare bedre bilværksted

Kør vinteren
sikkert i møde!

Dæktryk og mønsterdybde
Frontrude
Lys og lygter
Visker- og vaskersystem
Kølevæske og frostsikring
Oliestand på motor
Batteri

Ved et vintertjek, gennemgår vi:

kr. 199,- Au2nord
Ørkebyvej 1B
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852
www.au2nord.dk
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Bliv godt kørende
MJ Autocentrum servicerer og vedligeholder alle bilmærker 
herunder også special- og veteranbiler

MJ Autocentrum | Mekonomen | Jyllandsvej 1 | 5400 Bogense | Tlf. 64 81 11 81 | bogholderi@mj-autocentrum.dk | www.mj-autocentrum.dk 

Hurtig service også 
når skaden er sket
Vinterføret kan give 
skader på bilens ka-
rosseri og mekaniske 
dele. Den service kla-
rer MJ Autocentrums 
skadecenter i Bogense 
hurtigt og sikkert,

Det er de færreste, der kan und-
være deres bil i det daglige. Er 
der tale om en erhvervsbil eller 
pendlerbilen, så kan et glatfø-
reuheld forårsage en masse bøvl.

Det kender vi alt for godt, siger 
Mogens Jensen fra MJ Autocen-
trum i Bogense. Han har et karos-
seri og skadecenter og mange års 
erfaring i udbedring af skader.

Jeg får anmeldt skaden og pa-
pirarbejdet kommer hurtigt på 
plads. Er der behov for en gratis 
lånebil, så klarer vi også det.

Service på alle bilmærker
MJ Autocentrums skadecenter 
er fleksibelt og går hurtigt gå 
i gang med udbedringen af de 
skadede dele.

Vi gennemfotograferer skaden 
og noterer de dele, som skal ud-
skiftes, siger Mogens Jensen. Vi 
får i løbet af kort tid OK fra bil-
ejerens forsikringsselskab.

Vi servicere alle bilmærker. Vi 
tjekker den også gerne i forbin-
delse med syn og vi kan sørge for 
udskiftning af dæk og er der tale 
om udskiftning forude eller rep. 
af stenslag, så ordner vi også det 
hurtigt. Vi kan i forbindelse med 
dette tilbyde en gratis lånebil.

MJ Autocentrum | Mekonomen | Jyllandsvej 1 | 5400 Bogense | Tlf.: 27 20 15 06 | mogens@mj-autocentrum.dk | www.mj-autocentrum.dk 

Når kunderne drejer ind til MJ 
Autocentrum, så møder de et 
stærkt fagligt hold mekanikere 
med stor erfaring og med godt 
kendskab til de fleste bilmær-
ker, - og de servicerer også alle 
bilmærker og årgange – både 
til private og håndværkere.

- Vi laver alt hvad der har med 
bilen at gøre, siger indehaver 
Mogens Jensen, der har drevet 
værkstedet de seneste ni år. Vi 
er klar med hurtig og kompe-
tent service til alle vore kun-
der, og hvis det er nødvendigt, 
så har vi også lånebil, siger 
Mogens Jensen. Ring os gerne 

op for uforpligtende tilbud på 
alle former for service og re-
paration. Også på alle former 
for glasreparation og udskift-
ning af autoruder. De gamle 
biler har vi også erfaring med. 
Vi gør en del i at totalrenovere 
special- og veteranbiler – og 
det både små og store renove-
ringsopgaver.

Hos Autocentrum står de 
blandt andet klar med stærk 
og kompetent service til de fir-
maer og håndværkere, der hver 
dag er afhængige af, at deres 
firma-, vare- og håndværker-
biler starter og kører, som de 

skal. Værkstedet udfører også 
tjek i forbindelse med syn samt 
udskiftning og afbalancering 
af dæk. For nye biler af alle 
mærker gælder det, at man be-
varer fabriksgarantien på bilen 
og får et gyldigt stempel i ser-
vicebogen.

Det anbefales også at bruge 
Bradahl motorrens, som er nyt 
på værkstedet. Det sikrer en 
mere ren og økonomisk motor 
at køre med, hvilket jo uden 
lige giver bedre økonomi til bi-
lens drift. 

Hurtig service også 
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delse med syn og vi kan sørge for 
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dig, der blev opfyldt, da jeg startede som selv-
stændig i 2015, siger ejer Frank Søgaard, der 
har arbejdet i faget i 20 år. Det lå næsten også 
i kortene. Min far, Ib Søgaard, havde selv egen 
VVS virksomhed i Korup, så da jeg fik et godt 
tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til, så blev det 
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Rønnebærvangen 3, 5210 Odense NV / 60 17 15 47 / fs@danskvvsogenergi.dk / www.danskvvsogenergi.dk 

Når vi løser vores opgaver, så er det med pas-
sion og faglig stolthed for vores håndværk, og 
hvor vi har lige stor respekt og glæde for alle 
vore opgaver – små som store. Vi har også stor 
erfaring fra større entrepriser, byggepladser 
og servicearbejde. Vi arbejder også meget med 
forsikringsskader, hvor vi dækker Fyn og øer-
ne for forsikringsselskaberne, som vi arbejder 
sammen med.  
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Bjarne Knudsen, B.K. Auto i Søn-
dersø både samler og spreder. Han 
opkøber dæk og fælge fra bilbran-
chen og private, som han finder 
nye købere til i hele landet.
- Jeg har altid omkring 1.000 
dæk og fælge på lager og omsæt-
ter hele lageret en gang om året, 
siger Bjarne Knudsen, B.K. Auto 
i Søndersø. Firmaet har eksisteret 

DÆK OG FÆLGE: 

Op til 1.000 bedre brugte på lager

Østergade 34 – 5471 Søndersø – Tlf.: 2023 1187 
Mail: nordfynscarstyling@gmail.com – www.nordfynscarstyling.dkB.K. Auto

i godt en snes år startende med im-
port af brugte biler, har i dag altid 
cirka 15 danske biler til salg.
Dæk og fælge var en niche-forret-
ning, som jeg startede på for en 
fem-seks år siden, og som nu næ-
sten fylder det hele.
Leverandørerne til de mange hyl-
demeter dæk og fælge er autobran-
chen, som sælger nye og brugte 

vogne. Det er både sommer- og 
vinterdæk, der bliver til overs ved 
handler, eller som ender på skrot-
pladsen eller står og fylder op i 
carporten hos private.
- I vores dæk sektion søger vi nye 
samarbejdspartnere til køb af 
brugte dæk i mindre eller større 
partier, siger Bjarne Knudsen. 

- Ring, skriv eller find mig på 
hjemmesiden eller Facebook og 
fortæl, hvad du har, så kommer 
jeg med tegnebogen og rydder op, 
siger Bjarne Knudsen. Der er al-
tid købere. Det er både pendlere, 
privatbilister og erhverv, som jeg 
kan hjælpe til at komme sikkert 
videre.  

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

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!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Hos Bolighuset Lindegaard  
Poulsen er der et bredt udvalg  
af ergonomiske kontorstole  
i sortimentet.

Med øje for Design og kvalitet, har 
erhvervsafdelingen hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen sammensat
et udvalg af de bedste i tiden. 

Leverandøren Engelbrechts stole 
rammer bredt, og her er både  
de klassiske stole i KEVI serien, 
Chairik- stole i et bredt model-
program og ikke mindst  JOINT 
stolen,- designet af Anders  
Hermansen.
 
Oplev de mange muligheder  
i erhvervsafdelingen hos  
Bolighuset Lindegaard Poulsen
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Kunder der vil have tjekket deres 
syn på Nordfyn har nu mulighed 
for at besøge den populære opti-
ker-kæde, Nyt Syn, i både Otterup 
og Bogense. 
Og kunderne i begge byer kan 
glæde sig over professionel og 
kundevenlig betjening, ligesom 
butikkernes optikerudstyr er helt 
up to date.
--Vi ser os selv som en unik og mo-
derne optikforretning, der vægter 
faglighed og personlig kundeser-

vice højt. Vi er ZEISS-certifice-
rede, hvilket betyder, at vi har 
markedets mest præcise målein-
strumenter fra ZEISS, og at vi 
løbende bliver uddannet og testet 
i viden om optik og de nyeste pro-
dukter, siger indehaveren af Nyt 
Syn i Otterup, Anders Fialla.
I en verden, hvor det at bære bril-
ler bliver mere og mere moderne, 
er det vigtigt at have et udvalg 
der tilfredsstiller alle aldersklas-
ser.

--Derfor glæder vi os over at have 
brillestel, der repræsenterer en-
hver smag. Fra det mest super-
moderne look til de mere klassiske 
brillestel, siger Anders Fialla. 
I øvrigt kan man ved at aflevere 
sine brugte briller i Nyt Syn-kæ-
den medvirke til at svagtseende 
fattige i Gambia og Senegal får 
chancen for et bedre syn. 
--En chance mange af dem ellers 
ikke ville få, understreger Anders 
Fialla.  

NYT SYN 
UDVIDER PÅ 
NORDFYN
Optikerkæden Nyt Syn er nu både 
at finde i Otterup og Bogense

06 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 5. november 2019

Thomas Gregersen

Otterup: Hvis man forsøger 
at sætte Mette Renbos våg-
ne timer ind i et regneark, så 
vil man sandsynligvis få en 
blinkende fejlmeddelelse på 
skærmen om, at døgnet altså 
kun har 24 felter at fylde ud. 
Den nordfynske sanger og 
forretningskvinde lejede sig 
for fire år siden ind i hoved-
bygningen på Ørritslevgaard 
uden for Otterup, hvor hun 
fra sit hjemmekontor blandt 
andet løser grafiske opgaver 
og driver en stor webshop 
med tøj på siden nordic-

Mette blander sig i toppen af poppen

Mette Renbo har lejet hovedbygningen til Ørritslevgaard, hvor hun har plads til kommende arrangementer og egen voldgrav lige 
udenfor døren. Foto: Thomas Gregersen

53 år, født og opvokset i 
Gerskov ved Otterup. Efter 
flere år væk fra området 
vendte hun hjem til Nordfyn 
for nogle år siden, da hendes 
mor blev syg.

Mette Renbo har haft flere 
sange på Dansktoppen og 
har to gange oplevet, at ligge 
på listen i så mange uger 
som det er muligt ifølge 
reglerne.

Hun er uddannet indenfor 
salg og HR og driver 
tøjbutikken nordictrends.dk, 
hvor hun netop har ansat sin 
datter Josefine.

De to yngste døtre i den 
musikalske familie, Nicoline 
og Josefine, blev i 2013 
kendt som duoen Silmania, 
da de stillede op til MGP.

 

fAKtA
meTTe renbo

trends.dk. Snart er hun klar 
til at åbne en ny butik i Fin-
land og her i november står 
Mette Renbo også bag det 

første større event i den gam-
le herregård, hvor hun bor. 

Men selv om dagligda-
gen er fyldt med opgaver og 
kundekontakt, så lever Met-
te Renbo også som en anden 
Batwoman i et paralleluni-
vers, hvor det er musikken, 
der er omdrejningspunktet.

- Jeg har heldigvis efter-
hånden fået indrettet mit ar-
bejdsliv sådan, at mine kun-
der og forretningsforbindel-
ser ved, at jeg nogle gange li-

ge lukker mig inde i det, jeg 
kalder en musikboble, siger 
Mette Renbo.

Det sker typisk, når der 
kommer en sang til hende. 

Næsten spirituelt
- Det lyder måske lidt spi-
rituelt, men jeg føler, at jeg 
har en åben kanal, hvor der 
pludselig popper en sang ind 
i min hjerne. Så er det med 
at få den skrevet, inden den 
forsvinder igen, siger Mette 

Renbo, der både står bag si-
ne egne melodier og tekster.

Teksterne handler altid 
om ting, der sker i hendes liv 
og hun betragter det at skrive 
som en slags terapi.

Mette Renbo er vokset op 
på en gård i Gerskov og hjalp 
som seksårig til i stalden for 
at tjene penge til en guitar. 
Da hun var tretten år gam-
mel skrev hun sidste første 
sang og siden er det blevet 
til mange. 

Lige nu er det singlen 
"Hvert lille øjeblik", der net-
op er røget ind som bobler 
på dansktoppen. Det er den 
tiende single siden 2014 og 
sangene er i den forbindelse 
udsendt samlet på et album.

Den 14. november kan 
Mette Renbo opleves i en 
støttekoncert på Posten i 
Odense, hvor hun sammen 
med en række andre kunst-
nere optræder gratis for at 
støtte foreningen Look Good 
Feel Better, der arbejder for 
kræftsyge kvinder.

erhvervskvinde, 
konferencier, 
sangskriver og 
sanger mette 
renbo fra otterup 
bobler lige nu 
løs på danmarks 
radios dansktop.

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 Otterup - Tlf. 64 82 28 28

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-

pr. sæt

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og
reducér ubehaget ved blænding i trafikken
Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke? Så er ZEISS-glas med
DriveSafe måske noget for dig. DriveSafe brilleglas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere
ubehaget ved blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere at skifte
fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk

0,-
i udbetaling,

renter og
gebyrer

Nyt Syn Otterup

Bogensevej 2-4
5270 Odense N
T: 6618 2425

Man.–fre.: 10.00–17.00
Lørdag: 10.00–13.00
www.cancer.dk/igen

Følg os på Facebook

SØNDAG D. 10. NOVEMBER

STARTER SALGET AF VORES
FLOTTE JULEVARER

marked
Jule

VI HOLDER
ÅBENT

FRA KL. 10-14

Dagen igennem hygger vi med
gløgg og æbleskiver.

Vi blomstrer til det sidste...
- hver dag året rundt!

www.nordfynsblomster.dk

Kistepynt, kranse & bårebuketter
NEMT og bekvemt – bestil hjemme fra sofaen...

Det er en helt traditionel tøm-
rervirksomhed for både private 
som erhverv. Så har man brug 
for hjælp indenfor det generelle 
tømrerarbejde som blandt andet 
udskiftning af vinduer, døre og 
tage, tilbygninger og hvad man 
ellers kan forestille sig indenfor 
tømrerfaget - så kan man roligt 
alliere sig med Bastrup Tømrer-
firma, der har stor erfaring in-
denfor faget, og som sætter en ære 
i at værne om det gode håndværk.

Tømrer med god erfaring på specialopgaver
Bastrup Tømrerfirma har ekspertise i unikke anderledes løsninger

Bastrupvej 27, 5485 Skamby, Tlf.: 31 44 29 18  /  danielolesen@me.com / www.bastrup-toemrer.dk

Daniel Olesen blev selvstændig i 
2013, hvor han siden har styret 
Bastrup Tømrerfirma, der i dag 
beskæftiger fire tømrersvende, 
en murersvend og to lærlinge. Fir-
maet har også udviklet sig, så de i 
dag også løser mange specialopga-
ver, helt som det også var tanken 
fra start. 
Jeg havde lysten og ville gerne 
arbejde med ideer om nye løsnin-
ger, hvor vi ikke skal tænke alt 
for konservativt, siger Daniel 
Olesen. Vi skal søge alternative 
løsninger, unikke løsninger, hvor 
god akustik kombineres med lof-
ter, lyd og lys, så det hele spiller 
sammen. Her handler det også 
om at være åben i forbindelse med 
nye materialer, der kan anvendes 
til formålet. Der må godt tænkes 
nyt hele tiden, så der skabes nogle 
spændende nye unikke løsninger.
Tømrervirksomheden udfører en 
del specialopgaver, som de blandt 

andet også er i gang med i øje-
blikket, hvor de har en 350 kva-
dratmester penthouse lejlighed i 
Odense i totalentreprise.
Bastrup Tømrerfirma løser pri-
mært opgaver i det fynske, men 

kommer også andre steder i lan-
det, når opgaverne er til det. Fir-
maet arbejder såvel som underle-
verandør samt tager også opgaver 
ind i totalentreprise, hvor de står 
for hele opgaven.   

1-2_Bastrup_11-19p.indd   11-2_Bastrup_11-19p.indd   1 13/12/2019   13:4213/12/2019   13:42
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MR Industries APS fra 
Korup har i løbet af kort 
tid opbygget et ry som en 
pålidelig leverandør  
af drejede og fræsede 
komponenter. 

Da Michael Rasmussen for 7 år 
siden startede virksomheden, MR 
Industries APS, havde han ikke 
forestillet sig, at det lille firma så 
hurtigt ville få succes. 
Men en satsning på højt profileret 
præcisionsarbejde, har betydet at 
virksomheden i dag har skabt sig 
et ry som en førsteklasses leveran-
dør af bearbejdede komponenter 
inden for en bred vifte af industri-
sektorer.
 Ikke mindst når det drejer sig om 

Vores speciale er præcisionsarbejde
den såkaldte, langdrejning, har 
firmaet ry for at være helt på top-
pen.
- Langdrejemaskinen er lavet til 
produktion af mindre komplekse 
præcisionsdele, samt lange em-
ner med små diametre. I forhold 
til andre typer drejemaskiner, 
gælder det ved langdrejning, at 
råmaterialet bevæger sig langs Z 
aksen, mens værktøjet er statio-
nært. Hvis jeg skal nævne nogle 
eksempler på emner, jeg produce-
rer, kunne det være aksler til va-
skemaskiner og en del komponen-
ter til robotindustrien, fortæller 
Michael Rasmussen og tilføjer:
- Og vi er i stand til at producere 
emner af mange forskellige mate-
rialer som bl.a. stål, rustfri stål, 
titanium og plast. Vi laver serier i 
mængder, som kan variere fra én 
enkelt prototype op til adskillige  
millioner. De producerede emner 
bliver tillige fedtet af  i modifice-

ret alkohol og levering foregår i 
emballage, vi har aftalt med kun-
den, siger virksomhedsejeren, der 
i dag glæder sig over at råde over 
en maskinpark på ikke færre end 8 
langdrejemaskiner.
- Og så er jeg faktisk ret stolt over, 
at de alle er betalt kontant, siger 

Sandvadvej 20- 5210 Odense NV  /  Tlf.: 60463165  /  www.mr-industries.dk  /  Mail: mr@mr-industries.dk 

Michael Rasmussen med et smil.
Udover langdrejning tilbyder Mi-
chael Rasmussen også værktøjs-
slibning i høj kvalitet.
- Ja, det er også en del af min virk-
somhed. Og her drejer slibningen 
sig eksempelvis om bor, trinbor og 
formfræsere. 

Står man og har brug for assi-
stance til blandt andet fejlfinding 
og reparation af hydrauliske an-
læg og komponenter, reparation af 
mobile og stationære maskinan-
læg, ombygning og optimering af 
eksisterende anlæg, installation, 
montage og opstart af system el-
ler maskinkonstruktion – projek-
tering, så er Bostlund Jacobsen 
Hydraulik det helt rette sted at 
henvende sig. De er et professio-
nelt firma og har en bred og lang 
erfaring indenfor området, og har 
også design og konstruktioner 
som en af deres aktiviteter.
Med en baggrund som uddannet 
maskinkonstruktør og lastvogns 
hydraulik mekaniker samt mange 
års erfaring fra stor hydraulik-
virksomhed i blandt andet flere 
chefstillinger, stiftede Søren Bo-
stlund Jacobsen i 2010 sit nuvæ-

Løser opgaven både i teori og i praksis
Bostlund Jacobsen Hydraulik en stærk partner til hydraulik og mekanik

rende firma. I de første år meget 
med offshore, hvor opgaverne pri-
mært var på boreplatforme med 
reparation af boreudstyr, kraner 
og hydrauliske anlæg.
- I de seneste år har jeg intensive-
ret i den klassiske industri på land, 
hvor vi løser opgaver for blandt an-
det asfalt- og entreprenørbranchen 
samt mejerisektoren. Det handler 
udover service og vedligehold også 
om viden og analytiske forslag til 
anvendelse og ændringer.

- Jeg har kontakt til mange produ-
center i udlandet, som der også gø-
res brug af i dag. Vi er også agent 
for Schäfer Technic Gmbh i Stutt-
gart, og derudover har salgsar-
bejde og rådgivning af flere kendte 
brands skabt en god position for le-
verancer af høj kvalitet til konkur-
rencedygtige priser.

Egsgyden 45, Horne, 5600 Faaborg, Tlf.: +45 24 43 18 60,  
info@bostlund-jacobsen.dk, www.bostlund-jacobsen.dk

- Vi er mobile og er selvfølgelig 
der hvor vores kunder har behov 
for vores assistance. Andre opga-
ver løses også på vores værksted 
hvor montage og reparation kan 
foregå. Vi afhenter gerne opgaven 
hvis det ønskes. Vi har i firmaet 
også en fast tilknyttet maskinme-
ster og en seniorsmed.  
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I juli 2017 lancerede Dansk Metal 
en analyse, der konkluderede, at 
automatisering og digitalisering 
ikke reducerer antallet af arbejds-
pladser i den danske industri. 
Tværtimod slog analysen fast, at 
virksomheder med fokus på im-
plementering af ny teknologi har 
ansat flere nye medarbejdere det 
seneste år, end virksomheder der 
ikke har fokus på ny teknologi. 
Og en af de virksomheder, der har 
specialiseret sig i ny teknologi og 
automatisering i produktionen er 
Odense-firmaet, Produktionstek-
nik ApS. 
– Man kan sige vores virksomhed 
har to hovedkompetencer. Dels til-
byder vi finmekaniske løsninger 
inden for elektronikprintplader og 
tapeløsninger, dels tilbyder vi fræ-
searbejde. Hvad angår sidstnævnte 
har vi fræsefacilliteter til de helt 
store emner, forklarer indehaveren 
af virksomheden, Peter Mørk.
Han startede Produktionsteknik 
ApS for 12 år siden drevet af en 

Specialteknik kan give dit firma  
større indtjening
Firmaet Produktionsteknik APS har specialiseret sig i automatiserede løsninger, 
der reducerer firmaers manuelle arbejde og ikke mindst omkostninger

stor lyst til at beskæftige sig med 
automation inden for industrien.
– Vores mission er helt klar: 
Mine kompetente og engagerede 
medarbejdere leverer individu-
elle automatiserede løsninger og 
underleverandørarbejde til dan-
ske og udenlandske produktions-
virksomheder i enkelt design, 
høj kvalitet og med førsteklasses 
dokumentation. Gennem vores in-
novative og hands-on tilgang til 
opgaverne, reducerer vi omkost-
ninger og manuelt arbejde hos vo-
res kunder, siger Peter Mørk, der 
oprindeligt er uddannet automa-
tiktekniker.
Den tidligere omtalte analyse 
foretaget af Dansk Metal viste 
også, at virksomheder, der bruger 
den nyeste teknologi, ofte er mere 
konkurrencedygtige, og derfor får 
flere ordrer i hus. 
Som et eksempel på en individuel 
tilpasset løsning produceret for en 
virksomhed nævner Peter Mørk en 
opgave inden for en industri, hvor 

Danmark hører til verdens føre-
nde nationer.
Nemlig robot-industrien.
– En robot er uanvendelig uden 
en griber. Materialer skal flyt-
tes, positioneres og bearbejdes. 
Dette kan i mange tilfælde gøres 
ved hjælp af kun én multifunkti-

Hans Egedes Vej 14 • DK-5210 Odense NV • Tlf. (+45) 6618 7518 • info@produktionsteknik.dk

Vi har to hovedkompetencer. Dels tilbyder vi finmekaniske løsninger inden for elektronikprintplader og tapeløs-
ninger, dels tilbyder vi fræsearbejde, fortæller Peter Mørk, som startede Produktionsteknink ApS for 12 år siden.

onsgriber. Der er ikke to appli-
kationer der ligner hinanden, og 
derfor kan en griber ikke masse-
produceres eller genbruges – den 
skal laves specifikt til det miljø, 
den skal anvendes i. Her er Pro-
duktionsteknik et oplagt valg, 
da vi har solide kompetencer og 
erfaring med konstruktion og 
produktion af netop specialpro-
dukter. Så hvis man går med 
tanken om automatisering i en 
virksomhed, så kan jeg kun an-
befale man tager kontakt til os, 
slår Peter Mørk fast.
En af grundene til at Produkti-
onsteknik ApS har været i stand 
til at slå sit navn fast inden for 
specialproducerede automatløs-
ninger er blandt andet, at Peter 
Mørk er lykkedes med at finde 
dygtigt lærlinge.
–Og ja, jeg vil gerne slå et slag for, 
at der gøres en større indsats for 
at finde lærlinge til industrien. 
I årevis har trenden gået på at 
alle skulle have en akademisk ud-
dannelse, men det er selvfølgelig 
ikke holdbart, når Dansk Metals 
analyse også viste, at med øget 
automatisering, ja så følger beho-
vet for yderligere arbejdskraft, 
understreger han. 

Produktionsteknik ApS har været i stand til at slå sit navn fast inden for 
specialproducerede automatløsninger blandt andet fordi, Peter Mørk er 
lykkedes med at finde dygtigt lærlinge.
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MR Industries APS fra 
Korup har i løbet af kort 
tid opbygget et ry som en 
pålidelig leverandør  
af drejede og fræsede 
komponenter. 

Da Michael Rasmussen for 7 år 
siden startede virksomheden, MR 
Industries APS, havde han ikke 
forestillet sig, at det lille firma så 
hurtigt ville få succes. 
Men en satsning på højt profileret 
præcisionsarbejde, har betydet at 
virksomheden i dag har skabt sig 
et ry som en førsteklasses leveran-
dør af bearbejdede komponenter 
inden for en bred vifte af industri-
sektorer.
 Ikke mindst når det drejer sig om 

Vores speciale er præcisionsarbejde
den såkaldte, langdrejning, har 
firmaet ry for at være helt på top-
pen.
- Langdrejemaskinen er lavet til 
produktion af mindre komplekse 
præcisionsdele, samt lange em-
ner med små diametre. I forhold 
til andre typer drejemaskiner, 
gælder det ved langdrejning, at 
råmaterialet bevæger sig langs Z 
aksen, mens værktøjet er statio-
nært. Hvis jeg skal nævne nogle 
eksempler på emner, jeg produce-
rer, kunne det være aksler til va-
skemaskiner og en del komponen-
ter til robotindustrien, fortæller 
Michael Rasmussen og tilføjer:
- Og vi er i stand til at producere 
emner af mange forskellige mate-
rialer som bl.a. stål, rustfri stål, 
titanium og plast. Vi laver serier i 
mængder, som kan variere fra én 
enkelt prototype op til adskillige  
millioner. De producerede emner 
bliver tillige fedtet af  i modifice-

ret alkohol og levering foregår i 
emballage, vi har aftalt med kun-
den, siger virksomhedsejeren, der 
i dag glæder sig over at råde over 
en maskinpark på ikke færre end 8 
langdrejemaskiner.
- Og så er jeg faktisk ret stolt over, 
at de alle er betalt kontant, siger 

Sandvadvej 20- 5210 Odense NV  /  Tlf.: 60463165  /  www.mr-industries.dk  /  Mail: mr@mr-industries.dk 

Michael Rasmussen med et smil.
Udover langdrejning tilbyder Mi-
chael Rasmussen også værktøjs-
slibning i høj kvalitet.
- Ja, det er også en del af min virk-
somhed. Og her drejer slibningen 
sig eksempelvis om bor, trinbor og 
formfræsere. 

Står man og har brug for assi-
stance til blandt andet fejlfinding 
og reparation af hydrauliske an-
læg og komponenter, reparation af 
mobile og stationære maskinan-
læg, ombygning og optimering af 
eksisterende anlæg, installation, 
montage og opstart af system el-
ler maskinkonstruktion – projek-
tering, så er Bostlund Jacobsen 
Hydraulik det helt rette sted at 
henvende sig. De er et professio-
nelt firma og har en bred og lang 
erfaring indenfor området, og har 
også design og konstruktioner 
som en af deres aktiviteter.
Med en baggrund som uddannet 
maskinkonstruktør og lastvogns 
hydraulik mekaniker samt mange 
års erfaring fra stor hydraulik-
virksomhed i blandt andet flere 
chefstillinger, stiftede Søren Bo-
stlund Jacobsen i 2010 sit nuvæ-

Løser opgaven både i teori og i praksis
Bostlund Jacobsen Hydraulik en stærk partner til hydraulik og mekanik

rende firma. I de første år meget 
med offshore, hvor opgaverne pri-
mært var på boreplatforme med 
reparation af boreudstyr, kraner 
og hydrauliske anlæg.
- I de seneste år har jeg intensive-
ret i den klassiske industri på land, 
hvor vi løser opgaver for blandt an-
det asfalt- og entreprenørbranchen 
samt mejerisektoren. Det handler 
udover service og vedligehold også 
om viden og analytiske forslag til 
anvendelse og ændringer.

- Jeg har kontakt til mange produ-
center i udlandet, som der også gø-
res brug af i dag. Vi er også agent 
for Schäfer Technic Gmbh i Stutt-
gart, og derudover har salgsar-
bejde og rådgivning af flere kendte 
brands skabt en god position for le-
verancer af høj kvalitet til konkur-
rencedygtige priser.

Egsgyden 45, Horne, 5600 Faaborg, Tlf.: +45 24 43 18 60,  
info@bostlund-jacobsen.dk, www.bostlund-jacobsen.dk

- Vi er mobile og er selvfølgelig 
der hvor vores kunder har behov 
for vores assistance. Andre opga-
ver løses også på vores værksted 
hvor montage og reparation kan 
foregå. Vi afhenter gerne opgaven 
hvis det ønskes. Vi har i firmaet 
også en fast tilknyttet maskinme-
ster og en seniorsmed.  
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I juli 2017 lancerede Dansk Metal 
en analyse, der konkluderede, at 
automatisering og digitalisering 
ikke reducerer antallet af arbejds-
pladser i den danske industri. 
Tværtimod slog analysen fast, at 
virksomheder med fokus på im-
plementering af ny teknologi har 
ansat flere nye medarbejdere det 
seneste år, end virksomheder der 
ikke har fokus på ny teknologi. 
Og en af de virksomheder, der har 
specialiseret sig i ny teknologi og 
automatisering i produktionen er 
Odense-firmaet, Produktionstek-
nik ApS. 
– Man kan sige vores virksomhed 
har to hovedkompetencer. Dels til-
byder vi finmekaniske løsninger 
inden for elektronikprintplader og 
tapeløsninger, dels tilbyder vi fræ-
searbejde. Hvad angår sidstnævnte 
har vi fræsefacilliteter til de helt 
store emner, forklarer indehaveren 
af virksomheden, Peter Mørk.
Han startede Produktionsteknik 
ApS for 12 år siden drevet af en 

Specialteknik kan give dit firma  
større indtjening
Firmaet Produktionsteknik APS har specialiseret sig i automatiserede løsninger, 
der reducerer firmaers manuelle arbejde og ikke mindst omkostninger

stor lyst til at beskæftige sig med 
automation inden for industrien.
– Vores mission er helt klar: 
Mine kompetente og engagerede 
medarbejdere leverer individu-
elle automatiserede løsninger og 
underleverandørarbejde til dan-
ske og udenlandske produktions-
virksomheder i enkelt design, 
høj kvalitet og med førsteklasses 
dokumentation. Gennem vores in-
novative og hands-on tilgang til 
opgaverne, reducerer vi omkost-
ninger og manuelt arbejde hos vo-
res kunder, siger Peter Mørk, der 
oprindeligt er uddannet automa-
tiktekniker.
Den tidligere omtalte analyse 
foretaget af Dansk Metal viste 
også, at virksomheder, der bruger 
den nyeste teknologi, ofte er mere 
konkurrencedygtige, og derfor får 
flere ordrer i hus. 
Som et eksempel på en individuel 
tilpasset løsning produceret for en 
virksomhed nævner Peter Mørk en 
opgave inden for en industri, hvor 

Danmark hører til verdens føre-
nde nationer.
Nemlig robot-industrien.
– En robot er uanvendelig uden 
en griber. Materialer skal flyt-
tes, positioneres og bearbejdes. 
Dette kan i mange tilfælde gøres 
ved hjælp af kun én multifunkti-

Hans Egedes Vej 14 • DK-5210 Odense NV • Tlf. (+45) 6618 7518 • info@produktionsteknik.dk

Vi har to hovedkompetencer. Dels tilbyder vi finmekaniske løsninger inden for elektronikprintplader og tapeløs-
ninger, dels tilbyder vi fræsearbejde, fortæller Peter Mørk, som startede Produktionsteknink ApS for 12 år siden.

onsgriber. Der er ikke to appli-
kationer der ligner hinanden, og 
derfor kan en griber ikke masse-
produceres eller genbruges – den 
skal laves specifikt til det miljø, 
den skal anvendes i. Her er Pro-
duktionsteknik et oplagt valg, 
da vi har solide kompetencer og 
erfaring med konstruktion og 
produktion af netop specialpro-
dukter. Så hvis man går med 
tanken om automatisering i en 
virksomhed, så kan jeg kun an-
befale man tager kontakt til os, 
slår Peter Mørk fast.
En af grundene til at Produkti-
onsteknik ApS har været i stand 
til at slå sit navn fast inden for 
specialproducerede automatløs-
ninger er blandt andet, at Peter 
Mørk er lykkedes med at finde 
dygtigt lærlinge.
–Og ja, jeg vil gerne slå et slag for, 
at der gøres en større indsats for 
at finde lærlinge til industrien. 
I årevis har trenden gået på at 
alle skulle have en akademisk ud-
dannelse, men det er selvfølgelig 
ikke holdbart, når Dansk Metals 
analyse også viste, at med øget 
automatisering, ja så følger beho-
vet for yderligere arbejdskraft, 
understreger han. 

Produktionsteknik ApS har været i stand til at slå sit navn fast inden for 
specialproducerede automatløsninger blandt andet fordi, Peter Mørk er 
lykkedes med at finde dygtigt lærlinge.
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Palbo Stål med hovedsæde i Korup 
ved Odense har specialiseret sig i at 
tegne og producere storkøkkenud-
styr til storkøkkengrossister i hele 
landet. Firmaet har stor erfaring 
med pladebearbejdning af rustfrit 
stål og andre materialer. Eksem-
pelvis kan det lokale firma tegne og 
producere emner som eksempelvis 
borde, diske, omfang, understel, 
køleskabe og varmeskabe. 
Og netop evnen til at skabe det 
perfekte storkøkken har i 2019 gi-
vet Palbo Stål store ordre.
Ja, vi kan ikke tillade os andet end 
at gå ind i 2020 med optimisti-
ske briller, siger direktør Dennis 
Mørch Jørgensen, der har været 
medejer af firmaet siden år 2000.
Direktøren glæder sig blandt an-
det over, at Palbo Stål er blevet 

Palbo stålsat som aldrig tidligere
Med to store ordre til henholdsvis pharma- og hotelindustrien 
går virksomheden Palbo Stål ind i 2020 med optimistiske briller 

Sandvadvej 3 - 5210 Odense NV  /  Tlf.: 66111492  /  www.palbostaal.dk  /  Mail: dj@palbostaal.dk

udpeget til at skulle levere Hotel 
Nyborgs Strands nye storkøkken. 
Ligesom en ordre på 3000 stålkas-
ser til Pharma industrien nu også 
har fået plads i firmaets ordrebog.
Storkøkkenet til Hotel Nyborg 
strand er på 1.200 kvadratmeter, 
så det er en stor opgave , vi glæder 
os meget til at komme i gang med, 
siger Dennis Mørch Jørgensen.
Fra år 2000 og frem til nu er Palbo 
Stål vokset til dobbelt størrelse 
med i alt 35 ansatte, hvilket også 
har betydet at man nu er flyttet til 
større lokaler.
Kundernes tilfredshed er altid 
altafgørende for os. Derfor læg-
ger vi naturligvis stor vægt på at 
levere inventar storkøkkener og 
industrikøkkener til tiden og i en 
høj kvalitet fastslår direktøren.  

Er du Trimcars nye  
solfilm- og foliemontør?

www.trimcar.dk

træber du altid efter det 
perfekte resultat, og udfører 
du dit arbejde med høj faglig 
stolthed, så er det måske dig, 
at vi leder efter.

Hos Trimcar har vi travlt, og 
derfor søger vi en dygtig, en-
tusiastisk og fleksibel montør 
til solfilm og folieindpakning 
af biler.

Din base vil primært være i 
Aarup, men du vil også komme 
rundt i landet og udføre mon-
teringer hos vores tilknyttede 
samarbejdspartnere.

Arbejdspladsen består af et 
ungt team med stor entu-
siasme, humør og ikke mindst 
sammenhold, hvilket er meget 
vigtigt for os, da vi brænder 

for vores arbejde og ikke 
mindst vedligeholdelsen af 
den gode arbejdsplads.

Dine arbejdsområder  
vil være:
• rudetoning i biler
• montering af solfilm på 

planglas
• indpakning af biler

Vi forventer, at du:
• kan arbejde selvstændigt
• er fleksibel
• er mødestabil
• altid møder ind på arbejde 

med et smil 
• Det er et krav at du tidligere 

har arbejdet med solfilm 
eller folieindpakning.

• Du skal have kørekort B.

Ansøgning
Stil din ansøgning til JBS 
Vinderrekruttering, som vare-
tager rekrutteringsprocessen 
for Trimcar. Din motiverede 
ansøgning og CV sendes til: 
jbs@vinderrekruttering.dk 
med teksten ”Montør” i emne-
feltet senest den 25.01.2020

Har du spørgsmål til stillin-
gen, er du velkommen til at 
kontakte John Sørensen,  
JBS Vinderrekruttering  
på +45 23 70 11 11.

Vi gør venligst opmærksom 
på, at vi afholder løbende sam-
taler, og at stillingen ønskes 
besat snarest muligt.

Læs mere om Trimcar på 
www.trimcar.dk 
 
Eller følg os på Facebook  
som opdateres løbende.

TRIMCAR SOLFILM
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Når man besøger Kornbageren i 
Tarup er det ikke uvant, at man 
bliver mødt af den dejligste duft 
af friskbagt brød bagt direkte fra 
ovnen. Og kigger man nærmere på 
butikkens hylder og diske er der en 
endnu større chance for, at det kan 
være svært at styre sit mundvand. 
For her bugner det af det mest ind-
bydende bagværk i form af alt fra 
makronsnitter, marcipanroula-
der, Othellolagkager, nøddetærter 
til flere forskellige varianter af 
rug- og franskbrød. 
Og manden der står i spidsen for 
bageriet understreger, at her bli-
ver der ikke gået på kompromis 
med kvaliteten.

Alt skal laves fra bunden
Ingen smutveje hos den prisvindende Kornbageren, hvor indehaver Kristian 
Stjernholm glæder sig over, at forretningen er vokset stødt siden hans overtagelse

Kornvej 2, 5210 Odense NV  /  Tlf.: 66 16 20 11  /  mail@kornbageren.dk  /  www.kornbageren.dk

Nej, vi gør meget ud af levere 
kvalitetsbrød og vi laver alt fra 
bunden. Vi er desuden meget 
omhyggelige med vores råvarer, 
fortæller indehaveren Kristian 
Stjernholm, der i dag har en virk-
somhed med 25 på lønningslisten.  
I en tid hvor specielle brød og ka-
ger bliver mere og mere populære, 
har Kornbageren løbende udvidet 
sit sortiment.
Vi laver eksempelvis godt bag-
værk, der tåles af allergikere, folk 
med diabetes samt glutenallergi. 
Vi har et fint udvalg af brød og 
kager, der er glutenfri. Man kan 
også bestille glutenfrit brød hos 
os. Det er vigtigt for os, at vi kan 
servicere alle typer kunder, siger 
Kristian Stjernholm, der for nylig 
har vundet en pris for sin vegan-
ske kage.

Kornbageren har i øvrigt en lang og 
traditionsrig historie med 65 år på 
bagen med vægt på håndværket.
Og selvfølgelig har bageriet som 
et vaskeægte Odense-bageri også 
sin egen brunsviger-opskrift.

Ja, og den er vi faktisk ret stolte 
af. Vi har sågar kunder der kom-
mer langvejs fra for at købe den, vi 
har faktisk en gang sendt en med 
til Grækenland,  slår Kristian 
Stjernholm fast.  

Et renseri for Alle typer kunder
Rekord Rens i Tarup er både renseri, systue og buntmager 
- og firmaet henter også gerne selv det, der skal renses

Rugårdsvej 166, 5210 Odense NV / 66 11 02 56 / info@rekordrens-tarup.dk / rekordrenstarup.dk

Man kan sige det ganske enkelt. 
Alt du ikke selv kan klare – eller 
måske bare vil have klaret ekstra 
godt – ja, det sørger Rekord Rens i 
Tarup for. Og så er det ligegyldigt 
om du er privat eller et firma.
- Vi tilbyder alle former for vask 
og rens af tøj og tekstiler, fra ha-
bitjakker til gulvtæpper og gardi-
ner. Og så vil jeg understrege, at 
vi som noget unikt også står til rå-
dighed som  systue og buntmager 
hvis kunden har brug for hjælp til 
reparationer eller skal have lavet 
en ny pels, fortæller indehaveren 
Tina Bælum Jørgensen, der oprin-
deligt er uddannet håndarbejds-
lærer og buntmager.
Og som nu har stået i spidsen for 
det lokale renseri 4 år.
Men som virksomhed her i Odense 

har vi  faktisk 50 års 
erfaring i at rense, va-
ske, stryge og presse 
enhver form for teksti-
ler. Jeg personligt har 
over 20 års erfaring.  
Alle vores produkter 
er parfumefri og al-
lergitestet, så vores kunder skal 
ikke bekymre sig om unødvendige 
kemikalier på deres tøj, siger Tina 
Bælum Jørgensen.
Som skrevet tidligere er Rekord 
Rens klar til at modtage såvel pri-
vate- som erhvervskunder. Men for 
sidstnævnte er der mulighed for at 
indgå en speciel firmaaftale.
Ja, vi har en ordning, hvor vi sim-
pelthen kører ud på firmaernes 
adresse og henter de ting, der skal 
renses. Senere sørger vi så for, at 

firmaerne får bragt tøjet tilbage 
igen, siger indehaveren.
Hun understreger, at hun lægger 
stor vægt på, at der altid er god tid 
til en snak med kunderne.
Hos os er dialog og personlige øn-
sker en naturlig del af besøget. Vi 
hjælper dig gerne og kommer med 
ekspertråd om vedligeholdelse af 
f.eks. tekstil. Hos os vil du altid 
blive mødt med et smil, glæde og 
nærvær, lover Tina Bælum Jør-
gensen.  
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Palbo Stål med hovedsæde i Korup 
ved Odense har specialiseret sig i at 
tegne og producere storkøkkenud-
styr til storkøkkengrossister i hele 
landet. Firmaet har stor erfaring 
med pladebearbejdning af rustfrit 
stål og andre materialer. Eksem-
pelvis kan det lokale firma tegne og 
producere emner som eksempelvis 
borde, diske, omfang, understel, 
køleskabe og varmeskabe. 
Og netop evnen til at skabe det 
perfekte storkøkken har i 2019 gi-
vet Palbo Stål store ordre.
Ja, vi kan ikke tillade os andet end 
at gå ind i 2020 med optimisti-
ske briller, siger direktør Dennis 
Mørch Jørgensen, der har været 
medejer af firmaet siden år 2000.
Direktøren glæder sig blandt an-
det over, at Palbo Stål er blevet 

Palbo stålsat som aldrig tidligere
Med to store ordre til henholdsvis pharma- og hotelindustrien 
går virksomheden Palbo Stål ind i 2020 med optimistiske briller 
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udpeget til at skulle levere Hotel 
Nyborgs Strands nye storkøkken. 
Ligesom en ordre på 3000 stålkas-
ser til Pharma industrien nu også 
har fået plads i firmaets ordrebog.
Storkøkkenet til Hotel Nyborg 
strand er på 1.200 kvadratmeter, 
så det er en stor opgave , vi glæder 
os meget til at komme i gang med, 
siger Dennis Mørch Jørgensen.
Fra år 2000 og frem til nu er Palbo 
Stål vokset til dobbelt størrelse 
med i alt 35 ansatte, hvilket også 
har betydet at man nu er flyttet til 
større lokaler.
Kundernes tilfredshed er altid 
altafgørende for os. Derfor læg-
ger vi naturligvis stor vægt på at 
levere inventar storkøkkener og 
industrikøkkener til tiden og i en 
høj kvalitet fastslår direktøren.  

Når man besøger Kornbageren i 
Tarup er det ikke uvant, at man 
bliver mødt af den dejligste duft 
af friskbagt brød bagt direkte fra 
ovnen. Og kigger man nærmere på 
butikkens hylder og diske er der en 
endnu større chance for, at det kan 
være svært at styre sit mundvand. 
For her bugner det af det mest ind-
bydende bagværk i form af alt fra 
makronsnitter, marcipanroula-
der, Othellolagkager, nøddetærter 
til flere forskellige varianter af 
rug- og franskbrød. 
Og manden der står i spidsen for 
bageriet understreger, at her bli-
ver der ikke gået på kompromis 
med kvaliteten.

Alt skal laves fra bunden
Ingen smutveje hos den prisvindende Kornbageren, hvor indehaver Kristian 
Stjernholm glæder sig over, at forretningen er vokset stødt siden hans overtagelse

Kornvej 2, 5210 Odense NV  /  Tlf.: 66 16 20 11  /  mail@kornbageren.dk  /  www.kornbageren.dk

Nej, vi gør meget ud af levere 
kvalitetsbrød og vi laver alt fra 
bunden. Vi er desuden meget 
omhyggelige med vores råvarer, 
fortæller indehaveren Kristian 
Stjernholm, der i dag har en virk-
somhed med 25 på lønningslisten.  
I en tid hvor specielle brød og ka-
ger bliver mere og mere populære, 
har Kornbageren løbende udvidet 
sit sortiment.
Vi laver eksempelvis godt bag-
værk, der tåles af allergikere, folk 
med diabetes samt glutenallergi. 
Vi har et fint udvalg af brød og 
kager, der er glutenfri. Man kan 
også bestille glutenfrit brød hos 
os. Det er vigtigt for os, at vi kan 
servicere alle typer kunder, siger 
Kristian Stjernholm, der for nylig 
har vundet en pris for sin vegan-
ske kage.

Kornbageren har i øvrigt en lang og 
traditionsrig historie med 65 år på 
bagen med vægt på håndværket.
Og selvfølgelig har bageriet som 
et vaskeægte Odense-bageri også 
sin egen brunsviger-opskrift.

Ja, og den er vi faktisk ret stolte 
af. Vi har sågar kunder der kom-
mer langvejs fra for at købe den, vi 
har faktisk en gang sendt en med 
til Grækenland,  slår Kristian 
Stjernholm fast.  

Et renseri for Alle typer kunder
Rekord Rens i Tarup er både renseri, systue og buntmager 
- og firmaet henter også gerne selv det, der skal renses
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Man kan sige det ganske enkelt. 
Alt du ikke selv kan klare – eller 
måske bare vil have klaret ekstra 
godt – ja, det sørger Rekord Rens i 
Tarup for. Og så er det ligegyldigt 
om du er privat eller et firma.
- Vi tilbyder alle former for vask 
og rens af tøj og tekstiler, fra ha-
bitjakker til gulvtæpper og gardi-
ner. Og så vil jeg understrege, at 
vi som noget unikt også står til rå-
dighed som  systue og buntmager 
hvis kunden har brug for hjælp til 
reparationer eller skal have lavet 
en ny pels, fortæller indehaveren 
Tina Bælum Jørgensen, der oprin-
deligt er uddannet håndarbejds-
lærer og buntmager.
Og som nu har stået i spidsen for 
det lokale renseri 4 år.
Men som virksomhed her i Odense 

har vi  faktisk 50 års 
erfaring i at rense, va-
ske, stryge og presse 
enhver form for teksti-
ler. Jeg personligt har 
over 20 års erfaring.  
Alle vores produkter 
er parfumefri og al-
lergitestet, så vores kunder skal 
ikke bekymre sig om unødvendige 
kemikalier på deres tøj, siger Tina 
Bælum Jørgensen.
Som skrevet tidligere er Rekord 
Rens klar til at modtage såvel pri-
vate- som erhvervskunder. Men for 
sidstnævnte er der mulighed for at 
indgå en speciel firmaaftale.
Ja, vi har en ordning, hvor vi sim-
pelthen kører ud på firmaernes 
adresse og henter de ting, der skal 
renses. Senere sørger vi så for, at 

firmaerne får bragt tøjet tilbage 
igen, siger indehaveren.
Hun understreger, at hun lægger 
stor vægt på, at der altid er god tid 
til en snak med kunderne.
Hos os er dialog og personlige øn-
sker en naturlig del af besøget. Vi 
hjælper dig gerne og kommer med 
ekspertråd om vedligeholdelse af 
f.eks. tekstil. Hos os vil du altid 
blive mødt med et smil, glæde og 
nærvær, lover Tina Bælum Jør-
gensen.  
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Det var ikke uden sommerfugle i 
maven og en smule sved på panden, 
da ægteparret Maria og Thomas 
Lunddal Krogh Larsen for lidt over 
2 år siden valgte at springe ud i et 
eventyr som selvstændige. 
Selvom begge havde gode jobs og 
en travl hverdag med tre hjemme-
boende børn, så var der ingen slin-
ger i VVS-valsen, da chancen for at 
få deres eget firma bød sig. Parret 
overtog nemlig det gamle firma. 
Smeden i Hjallese, tilføjede Tarup 
i navnet og slog sig efterfølgende 
ned på adressen Hans Egedes vej 
13 tæt på Tarup Centret.
Og i dag – to år og tre måneder 

Succes for ungt VVS-firma
På bare to år er Smeden i Hjallese og Tarup vokset fra 2 til 10 medarbejdere- nu 
glæder ægteparret bag firmaet sig til en fremtid baseret på primært private kunder

senere - og med ti ansatte på løn-
ningslisten – glæder parret sig da 
også over beslutningen.
-Ja, det har været nogle fanta-
stiske år. Vi har fået en rigtig fin 
kundekreds og jeg har fået nogle 
ansatte, som jeg ganske enkelt bare 
er stolt over, siger Thomas Lund-
dal Krogh Larsen, der fra starten 
blev enig med sin hustru om, at der 
skulle satses på private kunder. 
-Vi har valgt at lade de store er-
hvervskunder ligge. Dem er der 
masser af andre firmaer til. Deri-
mod gør vi meget af vores privat-
kunder, hvor vi altid tilbyder den 
optimale service. Vi forlader aldrig 
en kunde før denne er fuldt tilfreds 
og i det hele taget går vi meget op 
i kundeplejen, siger Thomas Lund-
dal Krogh Larsen.

Mens han deltager i arbejdet i 
marken, så sørger hustruen Maria 
for alt administrativt arbejde i 
firmaet, ligesom hun er stemmen 
udadtil, når nye og gamle kunder 
ringer.
-Som sagt gør vi meget ud af vores 
service, hvilket også betyder, at får 
vi eksempelvis opkald i weekenden, 
så gør vi alt for at hjælpe. Og så 
understreger vi altid overfor kun-
derne, at ingen opgaver er for små, 
oplyser hun.
For kort tid siden kunne ægtepar-
ret glæde sig over, at de nu også er 
certificeret til forsikringsskader.
-Det er vi naturligvis både glade 
for og stolte over. Det er endnu 
et felt, hvor vi kan servicere vo-
res kunder, slår Thomas Lunddal 
Krogh Larsen fast.  

Hans Egedes Vej 13, 5210 Odense NV  /  40 27 37 42  /  thomas@smeden-hjallese.dk
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VI UDFØRER SERVICEEFTERSYN FRA 1099,- INKL. GRATIS VEJHJÆLP OG 100% FABRIKSGARANTI - ellers betaler vi!
Under serviceeftersynet benyttes kvalificerede anvisninger og tjekskemaer, hvilket garanterer den dokumentation der kræves i tilfælde af en garantisag. 

Læs mere på skorstensgaard.dk

Tyske værkstedspriser betyder at vi matcher priserne hos et mærkeværksted i Tyskland. Skorstensgaard benytter reservedele fra bl.a. BOSCH med 3 års 100% garanti. 
Læs mere under vores betingelser på skorstensgaard.dk * Værksteder der af importøren af det pågældende bilmærke er autoriseret eller lign.

Hjulskifte

*BESTIL ET SERVICE 
EFTER SERVICEBOGEN

(PRISER FRA 1099,-)

OG FÅ ET

GRATIS HJULSKIFTE

Gælder i alle 24 afdelinger 
til og med 24. december

*

ÅRETS VÆRKSTED

Odense C
Thorslundsvej 1B
Tlf.: +45 7370 8936
Odensec@skorstensgaard.dk

Odense SV
Hvidkærvej 4
Tlf.: +45 7216 1760
Odense@skorstensgaard.dk

Svendborg
Grønnemosevej 20
Tlf.: +45 7370 8935 
Svendborg@skorstensgaard.dk

Få et tilbud eller book en tid på:
Skorstensgaard.dk

Få lokale
nyheder
imailboksen
Gå ind på faa.dk – find nyheds-
brevene via menuen eller via
faa.dk/nyhedsbrev

SVENDBORG LANGELAND ÆRØ FAABORG-MIDTFYN SØSIDEN DEBAT

Langeland | 17/10
Endnu en langelandsk
kommunaldirektør fyret
Kommunaldirektør Benny Balsgaard blev
mandag fyret fra sin stilling i Langeland
Kommune efter knapt tre års ansættelse.

LÆS MERE

Svendborg | 17/10
Geoparkens Unesco-ansøgning
udskudt til næste år: Har brug for
mere tid
Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav
har besluttet ikke at ansøge om at blive at
certificeret som Unesco Geopark i denne
omgang, som det ellers var planen.
Ansøgningen bliver udskudt til næste...

LÆS MERE

Ærø | 17/10
Ærø Kommune låner millioner: 20
millioner kroner på vej til Søby
Havn
Ærø Kommune har for nylig fået lov af
Indenrigsministeriet til at låne 20 millioner
kroner til kommunens bevilling til udvidelsen af
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Havn
Ærø Kommune har for nylig fået lov af
Indenrigsministeriet til at låne 20 millioner
kroner til kommunens bevilling til udvidelsen af
Søby Havn. Dermed rykker projektet nu
nærmere, og første EU-udbud e...

LÆS MERE

Svendborg | 16/10
Se videoen: Stor delfin boltrede sig
i Svendborgsund
Svendborgensisk par fik en oplevelse ud over
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LÆS MERE

Svendborg | 16/10
Se videoen: Stor delfin boltrede sig
i Svendborgsund
Svendborgensisk par fik en oplevelse ud over
det sædvanlige under en sejltur i Svendborgsund
tirsdag eftermiddag. I en halv time havde de
selskab af en omkring tre meter lang delfin.

LÆS MERE

Navne | 16/10
Tog en chance og blev selvstændig:
Jill har fuld tryk på forretningen i
Svendborg
For syv år siden skiftet Jill Foged status fra
lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende
udi skilte, gravering og tøjtryk. I dag har hun tre
fuldtidsmedarbejdere og kan i øvrigt fejre 60-
års fødsel...

vi ved,
hvad der sker

på sydfyn
Vil du også
vide det?

Læs nyhederne, når det passer dig.
vælg de nyheder, du interesserer dig for.
du kan vælge mellem en række nyhedsbreve:
Lokale nyheder fra sydfyn, nyheder fra avisen danmark,
sport og erhverv.

Energi Fyn leverer 100% klimavenlig grøn strøm til de 
fynske virksomheder. 

Med grøn strøm fra Energi Fyn bliver virksomhedens 
elforbrug dækket af strøm, som produceres lokalt på 
vores egne vindmøller. Grøn strøm er ikke kun en fordel 
for jeres grønne profil. I kan også bruge det til at 
imødekomme kunders, medarbejders og 
samarbejdspartners krav til bæredygtighed og 
samfundsansvar. 

KKoonnttaakktt  ooss  oogg  ffåå  iinnddiivviidduueell  
rrååddggiivvnniinngg  oomm  eett  ggrrøønnnneerree  
eenneerrggiiffoorrbbrruugg
Henning Ley-Frantsen 
63 17 26 67 · hlf@energifyn.dk

Jack Filip Nielsen 
63 17 26 73 · jfn@energifyn.dk

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

SSttyyrrkk  jjeerreess  ggrrøønnnnee  pprrooffiill

FFÅÅ  GGRRØØNN  SSTTRRØØMM    FFRRAA  
FFYYNNSSKKEE  VVIINNDDMMØØLLLLEERR  

Ann Grøn strøm fra egne vindmøller 210x297+3mm.indd   1 05/09/2018   14.18
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Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Du får en personlig
rådgiver, som du kan
kontakte direkte.

Anette Stenderup
Rådgiver · 64 22 22 45
ast@midspar.dk
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- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk

GGELSE 
 

GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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mark 2015.
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motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 
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og Iveco Daily som de nærmeste 
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for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

info@byenstag.dkTlf. 70 20 14 22

CVR. 29926085Industrivej 2, 5750 Ringe •
•

Hetag Byens Tag A/S får ny direktør

Den 1. december tiltrådte Steen Kajberg 
som administrerende direktør hos Hetag 
Byens Tag A/S. Forhenværende direktør, Jan 
Kristiansen, forbliver i firmaet på nedsat tid.

Tagdækningsfirmaet i Ringe udfører alle 
slags entrepriser såsom ny byg, renovering 
og reparationer. I dag har firmaet 45 ansatte.

Virksomheden fortsætter som hidtil, og vi 
ser frem til fortsat at servicere vores kunder.

Havnegade 21
5500Middelfart

64 22 22 00

asse ermeddi , rste on -
n

rson g ,
n

mere idspar. /blivk e

Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Du får en personlig
rådgiver, som du kan
kontakte direkte.

Anette Stenderup
Rådgiver · 64 22 22 45
ast@midspar.dk
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Et af årets højdepunkter på hf-søfart er togtet med Fylla, hvor samarbejde 
og kammeratskab for alvor kommer i spil.

17-årige Elizabeth og 18-årige 
Marie er veninder og går begge 
på HF-søfart i Svendborg. Og ikke 
nok med at de er veninder, de har 
faktisk også været roommates på 
Svendborg Søfartsskole, hvor de 
efter kammeraternes mening hav-
de skolens hyggeligste værelse. 
Elizabeth og Marie kommer fra 
henholdsvis Give og Birkerød, så 
det er et stykke hjemmefra, men 
som de selv siger: ”vores forældre 
kan se, at vi er vokset meget ved 
at flytte herover og gå på søfarts-
skolen, så de er ret godt tilfredse”.

To uddannelser i én  
– og så lige huen
Uddannelsen tiltalte begge piger, 
”for her får vi to uddannelser i én 
– både en fuld hf og uddannelsen 
som skibsassistent”, siger Marie. 
Og Elisabeth supplerer ”ja, tre ud-
dannelser faktisk – for vi får jo 

HF-søfart giver et hav af mulig-
heder – og venner for livet
Alle uddannelsesmuligheder står åbne, når man har en HF-søfart. Her fortæller to 
nuværende elever om, hvordan de oplever en anderledes ungdomsuddannelse

også et røgdykkerkursus. Men det 
vigtigste er huen.” Og så kigger 
begge piger på hinanden og nik-
ker. Det er tydeligt, at de ser frem 
til at få den eftertragtede hf-hue 
med signalflagene. Elisabeth vil 
gerne være navigatør eller skibs-
fører, og hun har allerede lagt en 

Vil du vide mere? 

ÅBENT HUS
MARSTAL 18. januar 2020
SVENDBORG 25. januar 2020

HF-søfart er en 3-årig uddannelse:
• en fuld HF
• uddannelse som skibsassistent
•  første modul af skibsofficers- 

uddannelsen
• brandkursus

Adgangskrav
•  du skal have gennemført mindst  

9. klasse
• du skal være ’egnet til skibstjeneste’

Økonomi
Uddannelsen er gratis og SU-berettiget
Det er muligt at bo og spise på skolen

Uddannelsesstederne bag:
HF & VUC FYN Svendborg og Ærø
Svendborg Søfartsskole 
Marstal Navigationsskole

www.vucfyn.dk/hfsøfart

plan for, at hun vil ud og sejle et 
år, når huen er i hus og derefter 
søge ind på SIMAC. Marie vil må-
ske gerne være fotograf, men hun 
trækker stadig lige vejret i forhold 
til at beslutte sig endeligt, ”for jeg 
har jo alle muligheder bagefter, 
når jeg har hf’en”, siger hun.  

LÆKKER 1 PLANS VILLA I VINDEBY
 FYRREVANG 44 • 5700 SVENDBORG

KONTANT: 2.895.000 • EJERUDGIFT/MD.: 2.717
UDB.: 145.000 • B/N EX. EJERUDG.: 11.260/9.673

Indflytningsklar 1 plans villa I Vindeby i super god stand og energimærke A10! Villaen rummer 4 soveværelser og stor stue.
Alt fremstår flot og tidsløst med 2 lækre badeværelser, fedt køkken og ikke mindst flotte udenomsarealer. SAG: 46-X0000228

VILLA
BOLIG
185 M2

GRUND
809 M2

STUER/
VÆR.
1/4

OPF./
OMB.

1976/99
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ske gerne være fotograf, men hun 
trækker stadig lige vejret i forhold 
til at beslutte sig endeligt, ”for jeg 
har jo alle muligheder bagefter, 
når jeg har hf’en”, siger hun.  
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Express 
express1@jfmedier.dk

Middelfart: Børnetelefonen 
havde sidste år 50.000 sam-
taler med børn og unge om 
alt fra kærlighed, uvenskab, 
mobning og forældrenes 
skilsmisse til overgreb. Bør-
netelefonen er bemandet 
med frivillige, som sidder 
klar ved telefonen fra kl. 11-
23 året rundt.

Torsdag 11. oktober er der 

"Bag for en Sag", hvor børn 
fra SFO’en på Lillebæltsko-
len i Middelfart bager for at 
samle penge ind til Børnete-
lefonen.

- Vi er rigtig glade for, at 
så mange børn i hele landet 
bakker op om Bag for en Sag 
og hjælper os med at sørge 
for, at endnu flere børn har 
mindst én voksen, der lyt-
ter og hjælper, siger Rasmus 
Kjeldahl, direktør i Børns Vil-
kår.

Børn bager for en god sag

Express 
express11@jfmedier.dk

ejby: Kunst kender som be-
kendt ingen alder. Selv de 
mindste hænder kan frem-
bringe værker, der tåler op-
mærksomhed, og i Ejby er 
det blevet en god og fast tra-
dition, at dagplejebørnene 
maler billeder på små lær-
reder, som efterfølgende ud-
stilles, så alle besøgende kan 

nyde godt af ungernes kunst. 
Børnenes malerier bliver så-
ledes udstillet på Ejby Biblio-
tek i uge 42.

En kunstudstilling skal na-
turligvis åbnes med en ferni-
sering, så torsdag 11. oktober 
klokken 16.00 inviteres der til 
fernisering på Ejby Bibliotek. 
Her tager dagplejen imod, og 
de små kunstnere vil natur-
ligvis også selv være til stede.

/Exp

Ejbys dagplejebørn  
udstiller malerier

Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner har fået til opgave at fjerne det gamle rådhus.  
Foto: Jan Bonde

Søren Gottwald 
sgo@fyens.dk

ejby: En epoke er slut i Ejby. 
Nedbrydningsfirmaet P. Ole-
sen & Sønner har den sidste 
måned haft travlt med at rive 
det gamle Ejby Rådhus ned 
for at gøre plads til 42 fami-
lieboliger på grunden. Kun 
rådhusets fælleshus bliver til-
bage, det kommer til at fun-
gere som fælleshus for Bo-
ligforeningen Lillebælts nye 
byggeri.

Boligerne bliver på 75, 85 
og 95 kvadratmeter og pla-
ceres i fire rækker i et grønt 
område. 

Går det efter planen, vil de 
være klar til indflytning i for-
året 2020.

Arkitekt Eske Ramvad, der 
har slået stregerne, fortæller, at boligerne er indrettet over 

samme grundrids med entré 
og tilstødende værelse.

- Køkkenet ligger placeret 
tæt på indgangen, så man 
kan se, hvem der kommer 
på besøg samt følge med i 
livet på plænerne udenfor, 
mens man laver mad. Rum-
ligt flyder køkkenet over i al-

rummet med spiseplads, og 
derefter videre over i stuen 
ved modsatte facade med et 
stort vindue mod sydvest og 
lyset, samtlige boliger er der-
for også gennemlyste, forkla-
rer Eske Ramvad.

Facaderne består af rødlig 
tegl med mørk fuge, som vil 
stå flot til de mange grønne 

træer og buske på grunden.
Saddeltaget forsynes med 

klassisk tagpap.
- Bebyggelsen varieres 

yderligere ved på få udvalg-
te steder at supplere teglen 
med et espalier i lærketræ 
med blomstrende vedbend 
af blåregn og kaprifolium, si-
ger Eske Ramvad.

Vejen banes for  
nye boliger i Ejby
det gamle ejby rådhus rives nu ned for at gøre plads til 42 familieboliger, 
som boligforeningen Lillebælt forventer står klar i foråret 2020.

Mandal Allé 10, 5500 Middelfart • tlf. 6441 0530 • info@trap.as • www.trap.as

TRAP+ OPRUSTER IGEN

TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVS-
installatør Dennis Petersen som
vores nye medarbejder. Dennis
skal fremover bidrage til at styrke
vores VVS-afdeling i Middelfart,
Fredericia og trekantområdet.

Har du brug for hjælp til VVS-
og blikkenslagerarbejde, er du
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og Blikkenslager-

afdeling på 64 41 05 30

Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!

Dennis Petersen
Autoriseret VVS-installatør

Se hele programmet på naturama.dk

Farlige dyr – DM i kakerlakvæddeløb – Dissektion
af rovdyr – Pindsvinedag – Videnskabsteater –
Krokodillejægerne og nat på museet – Magisk aften
med levende ugler – Cirkus Insektico – Hør hvordan
ravnen, narhvalen, ulven og slangerne blev til
uhyggelige myter – Lys med din lommelygte
når lyset slukkes og skatten skal findes.

Tirsdag, onsdag og torsdag
Cafeen er åben så aftensmaden kan
indtages i (u-)hyggelige omgivelser.

Aftenåbent
tirsdag, onsdag
og torsdag til

kl. 20.30

Børn 0-17 år har gratis adgang.
Vi har åbent alle dage i efterårsferien.

Magisk
aften på

Naturama

Efterårsf rie på Naturama

Naturama · Dronningemaen 30 · 5700 Svendborg · T. 6221 0650

0 Kerteminde · T. 6532 4200

Lav din egen drage
og sæler – se på drag
drageæg. Vær med i d
konkurrence og den sto

Drag
på Fjo
i efterå

Kæmpe dragefest på
Kerteminde Nordstrand
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10
16.00. Oplev drageentusiaster fra
Danmark opsætte store flotte drag

ferie

Fjord&Bælt · Margrethes Plads 1 · 5300

e – oplev dissektion af marsvin
gelignende fisk og lav dit eget
den daglige krabbefanger-
ore DM-finale.

gefestival
jord&Bælt
rårsferien

Vi har åbent alle
dage i efterårsferien.

d
0.00–
ra hele

ger.

Se hele
programmet på
fjordbaelt.dk

Nu kåres
årets

krabbefanger!

PRISMATCH

Middelfart
Jernbanegade 75-77
Midtpunktet, dør 10
Tlf. 6441 2626

Assens
Det gamle Sygehus

Odensevej 29A
Tlf. 6471 4141

www.lisealfi.dk
v/klinisk tandtekniker

Lise Alfi

NYE TÆNDER
Implantatprotese (tryklås)

25 års erfaring med
fremstilling af tandproteser

Medlem af
LLandsforeningen af Kliniske Tandteknikere
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ÅBENT HUS / REJSEGILDE
SEJVÆNGET – MIDDELFART

Den14. september2018
Klokken12:00

Detvilglædeosmeget at se jeralle til
åbent hus/rejsegildepåSejvænget i

Middelfart.

Kom forbi ogmød dine nuværende og
kommende naboer, Nissen Group,

håndværkere og ejer
Tom Gøttsch.

Vi har sørget for pølser, brød, øl
og sodavand.

Vi glæder os meget til at vise Jer, hvor
langt vi erkommetmedhusene.

TRAP+ tlf. 6441 0530 • TH Madsen tlf. 75 92 67 11• info@trap.as • www.trap.as

e

Blødt kalkfrit vand
- godkendt til drikkevand

TRAP+ har købt

Vi byder nye og gamle kunder velkommen!

Ring for tilbud

Gratis fjernvarmeftersyn ved køb af blødgøringsanlæg

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
Tlf. 62 29 12 10 • Man - fre 9 - 17 / Lør 9 - 12

Ferie for alle
Se flere spændende rejser påwww.gislev-rejser.dk

Londonmed Bus
Store seværdigheder som London Eye,
Tower Bridge og Buckingham Palace.
Centralt hotel nær Hyde Park. Inklusiv
4 x english breakfast, billet til musicalen
MammaMia, sejltur på Themsen og stor
byrundtur med dansk lokalguide m.m.

Bus fra Fyn
2018: 13/10.

7 dage kun kr. 5.998.

Se gislev-rejser.dk/lon

Toscana - Cinque Terre
Flyrejse til 2 populære regioner. Besøg
Albisola og CinqueTerre. Oplev kurby-
en Montecatini Terme, Lucca, Firenze
og Pistoia. Inkl. 7 x halvpension, 5 ud-
flugter, 1 x frokost , 1 x vinsmagning
samt erfaren dansk rejseleder.

Fly fra Odense* og Sønderborg
2018: 15/9, 29/9 (få pladser), 8/10*.

8 dage fra kr. 6.798.

gislev-rejser.dk/toc

Fødselsdag i Sauerland
Festlig rejse med Gislevs egen musiker
til naturskønt område. Inkl. Hotel med
halvpension, 2 x aftenbuffet med 1 øl/
vin/vand, festaften med frie drikkevarer
til middagen m.m. Udflugt tilWarsteiner
Bryggeri og Bad Berleburg er også inkl.

Bus fra Fyn
2018: 23/10.

4 dage kun kr. 3.198.

Se gislev-rejser.dk/sauf

Alsace
Oplev de charmerende byer på vin-
ruten samt de smukke byer langs
Route des Vins. Du kommer bl.a. til
Colbar, Ribeauvillé og Strasbourg.
Inklusiv 5 x halvpension, alle udflugter,
vinsmagning og meget mere.

Bus fra Fyn
2018: 7/10, 14/10. 2019: 14/4, 21/4.

6 dage fra kr. 3.998.

Se gislev-rejser.dk/als

Toscanas 3 årstider
Centralt hotel i Kurbyen Montecatini
Terme. Udflugter til Lucca, Firenze
og Pisa. Inkl. halvpension med kaffe
og drink om aftenen, vin/vand til alle
middage, 3 udflugter m.m. Besøg også
fynske Charlotte og San Gimignano.

Fly fra Odense* og Sønderborg
2018: 1/10*, 6/10, 8/10*.

8 dage fra kr. 6.698.

Se gislev-rejser.dk/fto

Vinbyen Altenahr
Jubilæumsrejse med vin, fest og
maleriske byer. Vinbyen ligger i hjertet
af Ahrdalen. Oplev bl.a. den stemnings-
fyldte by, Ahrweiler, og den gamle
handelsby Köln. Inklusiv 4 x halvpen-
sion, alle udflugter, festaften m.m.

Bus fra Fyn
2018: 7/10, 14/10, 21/10.

5 dage kun kr. 3.298.

Se gislev-rejser.dk/alt5

REPARATION OG SALG AF GRÆSSLÅMASKINER

Jørgen Hansen
Løkkemarken 12 Uggerslev, 5450 Otterup

TLF: 4092 7247
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Vestfyns El-anlæg laver grave- 
og anlægsarbejde for virksomheder og  
forsyningsselskaber over hele Danmark

I mere end 40 år har vi hjulpet 
med at opbygge og garantere 
en stabil elforsyning, og som 
tiden har udviklet sig, er vi nu 
også eksperter i udbygning af 
blandt andet fiber- og bred-
båndsnet.
 
Vi specialiserer os i fremtidens 
teknologi – hver eneste dag.

• Gadelysanlæg
• Høj- og lavspændingsanlæg
• Bredbåndsprojekter
• Fjernvarme nyanlæg og renovering 
• Skyldning og blæsning af fiber
• Byggemodning af nyudstykninger

Fabriksvej 15  · 5580 Nørre Aaby
info@vestfynsel.dk  ·  www.vestfynsel.dk

	 	 	 	

Der er sket meget siden ejer og kok 
Kim Gubi Lundvaldt for cirka to 
et halvt år siden slog dørene op 
til Restaurant Resumé i Møller-
gade, hvor gæsterne blev budt til 
bords til et fast koncept med sæ-
sonmenuer tilberedt af de bedste 
råvarer. Konceptet er det samme 
og populært, - men forretningen 
er nu udviklet med egen catering-
afdeling og tæller i dag 10 kokke.

- Forespørgslen på catering og 
mad ud af huset bliver større og 
større, og derfor har vi indrettet 
vores virksomhed efter det, siger 
Kim Gubi Lundvaldt. Vi har hele 
tiden fulgt med, udviklet og byg-
get på.

- Vi har meget mad ud af huset 
og er specialiseret i også at tage 
en kok med ud, hvis gæsterne 

ønsker det. Vi kan lave en total-
løsning med en god gastronomisk 
oplevelse, hvor vi står for det hele 
og kunden får det nøjagtigt, som 
kunden ønsker det. Vi kan stå for 
alt, lige fra de helt små intime sel-
skaber på 10 personer og op til de 
helt store på flere 100 personer - vi 
har blandt andet været ude og ser-
vere mad for 600 personer. Vi ar-
bejder på en afslappet måde – men 

ambitiøst. Gæsterne skal have en 
god professionel gastronomisk op-
levelse, men i en god og afslappet 
atmosfære. 

Når det gælder catering, så kan 
menuerne bestilles både med og 
uden kok. Hvis der bestilles uden 
kok, vil der være en udførlig 
guide, der beskriver, hvordan ma-
den skal tilberedes og anrettes.  

Stigende efterspørgsel på catering 
Restaurant Resumé i  

Svendborg har etableret egen 
cateringafdeling og byder 

gæsterne til bords til en total 
gastronomisk oplevelse

LUNDEVEJ 5, 5700 SVENDBORG – TLF: 60 38 13 67 – INFO@RESTAURANTRESUME.DK – WWW.RESUMECATERING.DK

1-2_Den Blå Kirke/Resume_9-19p.indd   1 28/10/2019   09:55
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NyT fra TåsiNge

Grillbaren ved Lundby blev i 
sidste uge jævnet med jorden 

- den 8. november skulle der 
stå en ny og moderne grillbar 

klar. Privatfoto 

Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Lundby: Den kendte grillbar, 
Lundby Kiosken, som i 52 år 
har ligget i svinget lige inden 
man rammer Lundby på Tå-
singe, blev i sidste uge jævnet 
med jorden, men det betyder 
ikke, at det er slut med dansk 
fastfood på adressen.

- Jeg opsætter en ny byg-
ning, som bliver moderne, 
større og med siddepladser 
- en grillbar, som kommer til 
at leve op til gældende lov-
givning inden for energiop-
timering og fødevarer, for-
tæller Preben Lund, der har 
været indehaver af grillbaren 
siden 2008.

- Vi har gennem årene la-
vet et par små renoveringer 
i den gamle bygning, men 
nu var tiden inde til det sto-
re skridt og simpelthen byg-

ge en tidssvarende bygning 
til glæde for både kunder og 
personale, fortæller Preben 
Lund.

Den nye butik vil efter pla-
nen stå klar den 8. novem-
ber, men sultende forbikø-
rende kan stadig for stillet 
sultne, da der på pladsen er 
opsat en midlertidig pølse-
vogn som vil betjene kunder 
under ombygningen, dog 
med begrænset sortiment.

Pølsevogn 
fik knækket
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Kig også ind i vores

tilbuds-afdeling

SVENDBORG
LØVE
APOTEK

Løve Apoteket Svendborg Øst

Møllergade 92 (I Føtex),

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

www.svendborg-apotek.dk

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Bycenter, Vestergade 16

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

Hesselager Apotek

Langgade 5,

Tlf. 62 25 10 03

www.svendborgapotek.dk

Sydfyns

vagtapotek

Altid høj

faglighed

Kort

ventetid

Vi har stadig et stort udvalg af
,

Besøg butikken p
Gundestrup Mejje
oogg Brygghus

Vi praler
- og siger
ost til alle!HUSK

Vores gode
rygeoste

køb en 1/2
til kun

20,-

OSTE TIL ALLE

BÅDE TYKKE OG SMALLE

Ost fra 10+

til 60+

Tømrer · Snedker · Totalentreprise

• Døre/vinduer
• Tage
• Ombygning
• Køkkener
• Tilbygning

• Forsikringsskader
• Nybygning
• Stort som småt
• Arkitekt tilknyttet
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Vi vil gerne udtrykke stor taknemmelighed til såvel vores 
”gamle” som nye kunder, for den tillid I har vist os, og som 
har medført den vækst, der er nødvendig for, at vi kan blive 
endnu bedre. Vi vil derfor ønske jer alle  

godt nytår. 


