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Historisk møbelhus fyldt
med optimisme
Den Gamle Købmandsgård i Bogense
er kommet godt igennem COVID19-krisen og ser nu frem til at
møde gamle og nye kunder ved det store nytårsudsalg
-Mange har lidt
og lider stadig i
den her frygtelige krise. Men vi
glæder os over,
at
kunderne
ikke har svigtet
os, og at vi kan
møde 2021 med
god optimisme.
Sådan siger indehaveren af Den
Gamle Købmandsgård i Bogense,
Anders Madsen. Som så mange
andre forretningsdrivende har
han siden det store virusudbrud i
marts måned frygtet for sin forretnings fremtid, men når han
opsummerer på situationen i dag,
gør han det med ro i sinde.

--Vi har stadig mange besøgende
og mange har da også benyttet
lejligheden til at få skiftet deres
møbler ud med nye fra os. Den
udvikling håber og tror jeg på
fortsætter i 2021, siger Anders
Madsen.
At der stadig er stor interesse
for at besøge Den Gamle Købmandsgård hænger utvivlsomt
også sammen med stedets unikke
fremtoning. Allerede i indgangsdøren får kunderne et fingerpeg:
Dette bliver ikke nogen helt almindeligt indkøbstur. For udover etager prydet med danske
og udenlandske kvalitetsmøbler,
tæpper, gardiner, belysning og
pyntegenstande, så giver køb-

mandsgårdens øvrige udsmykning et helt ekstraordinært indblik i stedets historie.
--Og hvad angår vores sortimentet , så er det nøje udvalgt, så en
stor del består af serier, 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 meddesigner, så de får møbler, der
passer perfekt ind hjemme hos
dem. Møblerne i butikken skal
ses som et forslag, man kan tage
udgangspunkt i, når man sammensætter sin egen personlige
variant, fastslår Anders Madsen.
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legoderne samt julegaven ikke overskrider den skattepligtige bagatelgrænse på 1200
kroner.
- Har man fået en julegave
til 900 kroner og personalegoder i løbet af året for mere
end 300 kroner, så går man
hen og bliver skattepligtig af
det sidste, siger Mette Eskildsen, der er leder af personskat
hos Beierholm.
Du kan også godt modtage
en julegave til en værdi af
1200 kroner uden at skulle
betale skat, men det forudsætter, at du overhovedet ikke har modtaget andre personalegaver i 2020.
Overstiger det samlede beløb 1200 kroner, skal du derfor angive det på din selvangivelse. Der gælder dog en
række særregler, og hvis jule-

Eskildsen.
- Og så kan man forestille
sig, at Skat kontrollerer, om
virksomhedens medarbejdere har selvangivet det, fortsætter hun.

Spørg ved tvivl

Men det kan være svært at
danne sig et overblik over,
hvad chefens julegave har kostet, samt hvor meget du
yderligere har modtaget af
værdi i løbet af året.
Og begynder du at google
en vare magen til din julegave på internettet, så vil du
fremsøge markedsprisen,
hvilket ikke altid er retvisende.
- Det er arbejdsgiverens
indkøbspris inklusiv moms,
man skal rette sig efter, og det
er ikke nødvendigvis den

og personalegoder i
løbet af året for mere
end 300 kroner, så går
man hen og bliver
skattepligtig af det
sidste.
METTE ESKILDSEN, LEDER AF PERSONSKAT HOS BEIERHOLM.

samme, siger Mette Eskildsen.
Er du usikker på, om du ligger lige på grænsen, kan den
eneste udvej være at spørge
chefen om gavens pris.
/ritzau fokus/

VVS’ER I
FORNEM
UDVIKLING

Sk

M
og

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
På fire
har
JME
VVS dit
ApS
fra gasKerteminde
tredobbelt
sitluft
personale
Skalårdu
have
skiftet
olie-,
eller pillefyr?
Så er en
til vand –
samtidig
har virksomheden
været nødt
til at finde alternativ
nye og større
varmepumpe
et godt økonomisk
og miljøvenligt
fordi:lokaler.
• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
Det går godt i Kerteminde-virk- des at virksomheden nu er flyttet i varmepumper til erhvervslivet og i sit nærområde, men kører gerne
somheden, JME VVS•ApS.
større lokaler
14 B. i din
private,
Energistyrelsen åb- til opgaver i hele landet ved større
Du reducerer
CO2i Kohaven
udslippet
bolignårvæsentlig
ner op for nye ansøgninger af til- projekter.
• Duder
opnår
3 vi
– glæder
4 gange
meget
varmeenergi,
somsiger
du bruger
Faktisk så godt at firmaet,
så --Ja,
os over,så
at der
har skud
igen i 1. kvartal 2021,
dagens lys for 30 år siden, - men været godt gang i butikken trods Johnni Christiansen.
--Eksempler på større projekter
i el-energi, og betaler den laveste elafgift
skiftede navn, da Johnni Chri- de hårde tider, siger den ene af de
indenfor vores kernekompetencestiansen
og Kasper
Rasmussen vi
to indehavere
ChristianJME VVS er godkendt
VE-iner mejeri, gaskedler og
Ring
- så kommer
forbi til Johnni
et gratis
og uforpligtende
møde
om områder
mulighederne
købte virksomheden for 4 år siden sen, hvis folk i øjeblikket er i gang stallatør, og har gennem årerne varmepumper. Og så lægger vi
hos dig.
– har formået
at tredoble antallet med en stor opgave på Tved Skole, installeret en del varmepumper i meget vægt på kvalitet og godt
af medarbejdere fra 5 til 15. Den
positive udvikling har samtidig
betydet, at de oprindelige lokaler
på Longsvej 1 blev for små, såle-

hvor der installeres tre store var- alle størrelser.
mepumper på 3 gange 60 kw.
--I det hele taget regner vi med, at På almindelige serviceopgaver
Medlem af Tekniq
der kommer en del opgaver med opererer JME VVS ApS primært

håndværk. Det er nemlig vejen
til tilfredse kunder, understreger
Johnni Christiansen.

T
ve
af
h

- dækket af Tekniq’s garantiordning

I

Kohaven
· 5300
Kerteminde
Longsvej14B
1, 5300
Kerteminde
Telefon:
65
32
23
11
Tlf. 65 32 23 11
Hjemmeside:
www.jme-vvs.dk
Mail: administration@jme-vvs.dk
Mail:
info@jme-vvs.dk
Web: www.jme-vvs.dk
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Håndværkerfradraget
kift til højteknologisk
varmepumpekanask tørret
gøres miljøv
klimavenligt
Fremtidens
venlige varmekilde.

Montering
g service af
varmepumper

asktiL
tørret
kLar
brug
3
kLar
tiL
brug
ca.
1,8
m
- Trods corona
har vores
i%
byggebranchen
haft travlt hen over året,
på varmeregningen.
Sparer
opkunder
til 80%

1799,
1799,ca. 1,8 m3

siger direktør Flemming Rosendal, der er direktør i Bygma Otterup. Vi ser frem til
store energibesparelser i 2021, hvor håndværkerfradraget
bliver hævet betydeligt.
Serviceopgaver

Ring 6332 6061.

- Efter nedlukning af det halve Danmark i
foråret oplevede vi et sandt boom i byggebranchen, siger Flemming Rosendal. Håndværkerne fik godt at bestille – ikke mindst med at
jagte energibesparelser fra gulv til loft, og vores private kunder vekslede feriebudgettet til
reparationer og vedligeholdelse af deres bolig.
Flemming Rosendal ser et lys for enden af corona-tunnelen i 2021, hvor håndværkerfradraget bliver sat op fra 12.500 kroner til 25.000
kroner per person. Målet er, at de større fradrag skal hjælpe corona-ramte serviceerhverv
og få gang i den grønne omstilling.

HUSK!
i Otterup
TilskudRenoveringer
gives
- Her i Otterup følger vi i Bygma op med at reed udskiftning
novere vores butik, som i løbet af foråret vil få
olie-og
en gasfyr
ny facade mod vejen og en del ændringer på
hør nærmere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VV
VS-anlæg
Tidskrævende renoveringer
placeringerne af de forskellige afdelinger
inde
Disse typer renoveringer er altid mere tidsi butikken.
Badeværelser
Flemming Rosendal peger på, at ved håndvær- krævende, og det er derfor håndværkerens arBlikkenslagerarbejde
kerfradraget er det kun arbejdslønnen,
man bejdsløn, som typisk bliver den største udgiftsfår fradrag for. Derfor er det muligt
at få stør- post, siger Flemming Rosenlund.
Pillefyr
re gavn af fradraget, hvis man får lavet
noget, - Tager vi forslaget for pålydende, vil mange
Varmepumper
hvor arbejdslønnen udgør en forholdsvis stor familier i praksis kunne få to gange 25.000 kr.
Luft//vand i fradrag. Det er et betydeligt beløb, som sagdel af den samlede regning.
tens kan give folk det sidste skub i retning af
Jordvarmeanlæg
Skærpede krav til vinduer og døre
at få klaret nogle af de mere udgiftskrævende
Energiløsninger
Fra 1. januar 2021 skal alle husejere bruge A- boligforbedringer.
LÅn en gratis traiLer
mærkede elementer, hvis de bygger Varmeløsninger
nyt, bygger
tiL hjemtranspOrt
til eller bygger om. Dog med en enkelt undta- Bygma har skubbet
rundt på arbejdstiderne.
afLÅn
dine
envarer
gratis
traiLer
gelse. B-mærkede elementer er stadig tilladt i - Vores håndværkskunder
vil gerne
tidligere i
hjemtranspOrt
sommerhuse og i uopvarmede rum.
gang. De har nutiL
mulighed
for at komme både i
Byggecentret ogaf
på Trælasten
fra klokken 6.30.
dine varer
Bygma OtterupSend
vejleder
engerne kunderne i for- Vi har fuld bemanding i alle afdelinger frem til
forbehold
for udsolgte
varer,
manglende
leveringer,
fejl, fejl,
pris
bindelse med valg af elementer ved vinduesud- klokken 17.Med
Vores
åbningstider
påvarer,
hverdage
erleveringer,
Med
forbehold
for udsolgte
manglende
mail til os eller
skiftninger.
kl. 6.30 – 17.00
og
lørdage
kl.
9.00
–
13.00.
bygma Otterup trÆLast
Åbnings
ring 6332 6061
bygma Otterup
Hjor�l����j
2
Ma�Åbnin
- fr�d
MedMed
forbehold
for udsolgte
varer,varer,
manglende
leveringer,
fejl
- og få en
forbehold
for udsolgte
manglende
leveringer
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Go
Sund mad med barne

Og det må du også gerne
fynsk
bækså længe personatage i mod,

mere end 1200 kroner per
medarbejder, forklarer Mette julegave til 900 kroner
og personalegoder i
legoderne samt julegaven
side 20 ik- Eskildsen.
- Og så kan man
forestille
ke overskrider den skattepligZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO
- HANDBERG
- LAURIE - CHOISE
løbet- DNYaf- REFA
året
for mere
tige bagatelgrænse på 1200 sig, at Skat kontrollerer, om
kroner.
virksomhedens medarbejde- end 300 kroner, så går
- Har man fået en julegave re har selvangivet Morud
det, fort- Smedie
Design
man hen ogog
bliver
maskinsikker
løsning
til 900En
kroner
og personalesætter hun.
er et firma,
som designer
skattepligtig
af detog
goder i løbet af året for mere
producerer moderne og unikt design
end 300 kroner, så går man Spørg ved tvivl
sidste.
inden
for jern og metal
hen og bliver skattepligtig af Men det kan være svært at
det sidste, siger Mette Eskild- danne sig et overblik over, METTE ESKILDSEN, LEDER AF PERsen, der er leder af personskat hvad chefens julegave har ko- SONSKAT HOS BEIERHOLM.
hos Beierholm.
stet, samt hvor meget du
Du kan også godt modtage yderligere har modtaget af
Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker
en julegave til en værdi af værdi i løbet af året.
1200 kroner uden at skulle
Og begynder du at google
betale skat, men det forud- en vare magen til din julegasætter, at du overhovedet ik- ve på internettet, så vil du
ke har modtaget andre perso- fremsøge markedsprisen, samme, siger Mette Eskildnalegaver i 2020.
hvilket ikke altid er retvisen- sen.
Unge og gamle, store og små
Overstiger det samlede be- de.
Er du usikker på, om du ligAlle kan på Toftegården blive klædt på...!
løb 1200 kroner, skal du der- Det er arbejdsgiverens ger lige på grænsen, kan den
Bogense
for angive det Udlejning
på din selvanmoms,Odenseeneste udvej være at spørge
til indkøbspris inklusiv
givelse. Der gælder
dog
chefen om gavens pris.
private
ogen man skal rette sig efter, og det
Gårdbørnehave
/ritzau fokus/
række særregler, og hvis jule- er ikke nødvendigvis den
Skovhavevej

-20%

NBH Udlejning ApS

Kø
si

på alt i hele
butikken
frem til jul

Udvalgte bukser 2 par 500,Mod Middelfart

erhverv

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

Toftegårdens mail@morudsmed.dk
Dametøj

61 28 65 96

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13
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Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk og miljøvenligt alternativ fordi:
• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange så meget varmeenergi, som du bruger
i el-energi, og betaler den laveste elafgift
Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtende møde om mulighederne
hos dig.

H
Tilsk
ved ud
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Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

I sama

Kohaven
· 5300
Kerteminde
Longsvej14B
1, 5300
Kerteminde
Telefon:
652332
Tlf. 65 32
1123 11
Hjemmeside:
www.jme-vvs.dk
Mail: administration@jme-vvs.dk
Mail:
info@jme-vvs.dk
Web: www.jme-vvs.dk
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OPTIMISME
I DESITEK A/S

Trods COVID19-krise har Søndersø-virksomheden DESITEKA/S
formået at gennemføre alle planlægningsopgaver
Mange virksomheder har siden
COVID19-udbruddet i marts
kæmpet med forandringer, der
både har kostet personale og røde
tal på bundlinjen. Men hos DESITEK A/S i Søndersø hersker optimismen.
--Ja, i disse hårde tider kan vi jo
kun glæde os over, at vi har kunnet gennemføre de planlagte opga-

ver, vi havde for 2020 – herunder
udvidet medarbejderstaben med
en enkelt, siger direktør i virksomheden, Steen Jep Emming.
DESITEK A/S er en virksomhed
der tilbyder lyn- og overspændningsbeskyttelse, samt nødstrømsanlæg, kabeltilbehør og
sikkerhedsudstyr til arbejde på

elektriske anlæg. Blandt andet
har firmaet mange kunder i vindmøllebranchen.
COVID-19 vendte også op og ned
på koncernens IT-planer.
--Dagen før sommerferien blev jeg
kontaktet fra vores hovedkvarter
i Tyskland. De havde 10 mand,
der skulle have opgraderet IT hos

vort kinesiske og indiske søsterselskab her i efteråret 2020. Men
rejserestriktionerne satte de 2
projekter på hold, så nu ville de
gerne til Danmark og tage fat hos
os i stedet. Det skulle ellers først
have været om 3-4 år, men vi blev
rykket fra sidst til forrest i køen.
Sådan kan tingene hurtigt ændre
sig, fastslår Steen Jep Emming.

DESITEK A/S | Sunekær 8 | 5471 Søndersø | Tlf: 63 89 32 10 | desitek@desitek.dk | www.desitek.dk
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UNG MEKANIKER
KLARER ALLE OPGAVER
Mikael Egdal fra
“Egdal Auto” føler
sig klædt på til
såvel privat- som
erhvervs-biler.

Siden 29-årige Mikael Egdal
startede sit autoværksted, Egdal
Auto, har han været optaget af
tre ting:
Kundepleje, kvalitetsarbejde og
efteruddannelse.
--Ja, der er meget vigtigt for mig,
at kunderne føler de får kvalitet
for pengene, når de overlader deres bil til mig, siger Mikael Eg-

Egdal Auto

dal, der i øvrigt er uddannet på et
Bosch-værksted.
--Ja, jeg startede som fejedreng,
da jeg var 13 år. Herefter gik jeg
i lære som mekaniker og var færdigudlært i 2012, fortæller Otterup-mekanikeren.
Der i øvrigt samtidig understreger, at jævnlig efteruddannelse er
meget vigtig for ham.

--Jeg er blevet løbende opdateret
ved Bosch i Ballerup, i blandt andet motorstyring, elektronisk diesel, avanceret fejlfinding, sikkerhedssystemer, el og hybrid, Ek1,
Ek2 og andre. Så jeg glæder mig
til at tage imod alle typer biler, og
samtidige tilbyde kunderne den
bedste service og kvalitet, understreger Mikael Egdal.

Ørkebyvej 8 · 5450 Otterup · Tlf: 27 38 12 16
www.egdalauto.dk · mikael@egdalauto.dk

SMÅ MEKANIKERE
RISSIKERE AT DØ
--De store bilfirmaer lægger bånd på kunderne
og vi små mekanikere bliver sorteper i det spil,
advarer ejeren af Godthåb Autoreparation ,
Klaus Pedersen.
Tiden hvor bilkunder kunne vælge
kvit og frit imellem mekanikere,
når den nye bil skulle til eftersyn eller reparation er ovre. I dag
binder bilkunderne sig til lange
serviceaftaler og aftaler om reparationsarbejde på certificerede
værksteder. En udvikling, der
ikke behager ejeren af Odenseværkstedet, Godthåb Autoreparation , Klaus Pedersen.

kere at uddø. Når bilfirmaerne på
den måde stavnsbinder kunderne,
går det ganske enkelt ud over os.
Og det er en udvikling ingen kan
være tilfredse med, understreger
Klaus Pedersen.

for denne blok var 15.000. Det er
jo helt uhørt. Med de priser opfordrer man jo nærmest kunderne til

at skifte bil i stedet for vedligeholdelse, understreger Klaus Pedersen.

LP Auto

Men det er ifølge ham ikke kun
de små mekanikere, der kommer
i klemme i bilgiganternes forretningspolitik.

– ring
for advare
uforpligtende
--Nej,
jeg vil gerne
om, at -Nej, dettilbud
gør jo bilisterne også.
de små mekanikere bliver sorte- For nylig skulle jeg udskifte en
per i det spil og simpelthen risi- ABS-Blok i en Volvo V70. Prisen
✔ Klargøring til syn

✔ Køb/salg af brugte biler
Godthåb
Autoreparation
✔ Pladearbejde

LP Auto

LP
Auto
Tlf. 28 89 62 42
✔ Autoreparationer

Å B E tilbud
N T
– ring for uforpligtende

MAN-FRE KL.

8.00-18.00
✔ Klargøring til syn
✔ Køb/salg af brugte biler

4 Klargøring✔ til
syn
Pladearbejde
4 Køb/salg✔afAutoreparationer
brugte biler
Åbent mandag-fredag
kl. 8.00-18.00 4 Pladearbejde
Grønnegyden 23
4 Autoreparationer
Tlf. 28 89 62 42
5450 Otterup

Tlf. 28 89 62 42
Åbent mandag-fredag
kl. 8.00-18.00
Grønnegyden 23
5450 Otterup

Grønnegyden 23
5450 Otterup
lpauto@mail.dk

Thulevej 9 · 5210 Odense NV · Tlf: 66 16 01 02/
Hjemmeside: https://godthaabauto.dk · Mail: godthaabauto@gmail.com

Har du brug for hjælp til din ejendomsadministration

LITHO repro & reklamebureau ApS

Vi hjælper med at udfører jeres opgaver indenfor ejendoms- drift og administration, hos jer når i har behovet. Uden at i skal binde jer for at benytte os et
fast antal timer hver uge. Så har i perioder med sygdom, ekstra opgaver, eller
bare et behov for lidt ekstra hjælp, så kontakt os.
Vi kan også hjælpe med UNIK Bolig, rettelser, tilpasninger, udtræk af data.

LITHO
repro & reklamebureau
Vil i have lavet flotte luftfoto
til udlejning/salg,
eller inspektion afApS
udlejningsejendomme, så udfører vi dette med drone.
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift
- Droneinspektion

TIL SALG

+45 28 68 98 98
bgl@vistaproperty.dk

Erhvervsejendom
med bolig i
Vester Aaby
186 m³ bolig
114 m³ erhverv

1.295.000
Ring 40 78 29 19
så gir jeg en kop kaffe

LITHO repro & reklamebureau ApS
Vi kan hjælpe med alle slags tryksager
og er også stærke i distribution
Bank: Spar Nord 9370-4560407918
CVR nr. 33 04 78 78
Ryttermarken 11 - 5700 Svendborg
Tlf. Nord
62 22
23 03 - post@litho-repro.dk
Bank:- Spar
9370-4560407918

CVR nr. 33 04 78 78
Ryttermarken 11 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 22 23 03 - post@litho-repro.dk
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Morud Tømrer &
Snedkerforretning
Den nordfynske tømrer/snedkervirksomhed løser med sine 11 ansatte alle til faget hørende opgaver og har eget værksted, hvorfra
der blandt andet produceres facadeelementer, trapper og inventar
efter individuelle mål.
”Morud Tømrer & Snedkerforretning har bred og mangeårig erfaring, når det gælder løsning af
såvel store som små opgaver for
en vidtspændende kreds af privat- og erhvervskunder over hele
Fyn samt i Trekantsområdet”,
fortæller tømrermester og byggetekniker Thomas Brooksby. ”Vi
er leveringsdygtige i alt indenfor
tømrer-/snedkerfaget – nybyg-

geri, renovering og tilbygninger.
Vi har desuden udvidet vores arbejdsområde med jordskruefundering fra stopdigging.dk som er
en hurtig og klimavenelig måde
at fundere terrasser, skure og
meget andet med.
Et særligt speciale er fremstilling og montering af
trapper som vi synes
er rigtigt interessant.
Ofte kommer vi ud til
en opgave hvor det kan
være vanskeligt på forhånd at se de muligheder der er for trappen,
men vi plejer at løse opgaven efter god dialog
med kunden om muligheder og ønsker.

Over hele linjen står Morud Tømrer
& Snedkerforretning for kvalitet,
både arbejds- og materialemæssigt.
Mange produkter fremstilles på
eget værksted, og en del af det træ
vi anvender, er savet, forarbejdet
og opskåret på et lokalt savværk.
Omkring større projekter kan vi
også tilbyde vores kunder at stå til
rådighed med tegningsforslag og
endelige bygge-og myndighedstegninger. Når det gælder total- og hovedentrepriser, samarbejder vi med
en fast kreds af håndværkerfirmaer i alle fag. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os for en
snak om projekt og byggetanker”,
afrunder Thomas Brooksby

EFTER

Rugårdsvej 761 · 5462 Morud
tb@hkp-morud.dk · www.hkp-morud.dk
1-2 Morud Tømrer & Snedkerforretning ApS 11/12-18.indd 1

Alt i smedeopgaver
Tilbyder alle typer smedeopgaver
Punkter ved siden af billeder:
• Certifikat svejsning
• Vedligeholdelsesarbejde
• Rør og stålbyg

15/12/2020 11:43

Jeg tilbyder en bred
vifte af services
indenfor malerfaget.
Se herunder et udvalg
af de opgaver jeg
løser.
Spartel- og malerarbejde af gips, puds
og reperationer og
renovering indvendig
og udvendig eventuelt
ved flytning.

• Diverse
smedeopgaver
• Klip- og buk
• Montage
• Reparation

Opsætning af væv,
filt og tapet og maling
af facader og vinduer/
træværk på huse.

Tlf. 40 82 63 25
Æblehaven 10 · 5462 Morud
charlotte@frkhjort-malerfirma.dk

eskesensmed@outlook.dk
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Alle: Incl. fri service
arbejdsgrupper og kan mærde skibe, de har, så selv om
Rolfsted
og
Omegns
Transformerfond
ke interessen. Det analysedet er meget brugt at sætte
Du kan naturligvis også
indkalder
købe, både
nye og
brugte
klar med vores,
siger
er der og nyanlæg
performancesystemer
op for til værktøj, vi bygger op,
Søren
★ Beskæring
★ Sten- og flisearbejde
generalforsamling
sirederneOrdinær
om, hvordan
de skal ingen, der kan pille ★ved,
Vinther Hansen,
der på
den
Træfældning
Ring 4020
4120
★ Vedligeholdelse
TLF.
23
34
51
45
ger kl.
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Vinther Hansen,
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A 5.
til august
B, så 2020
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som
ser
et
stort
potentiale
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ikke noget,
hvis
e in- hjælper deti Stalden
med
at
skaffe
midler fra fonANLÆGSGARTNER
Selskabslokaler, Rolfsted
B.
EGEBERG
ANDERSEN
ApS
at komme ud med sit v/ Ib Rasmussen
lasten pludselig skal to dage
så
de og puljer til at speede
Med dagsorden i henhold til vedtægterne,
Odense
softwaresystem overwww.egeberg‑andersen.dk
hele· Tlf. 66‑13‑68‑22
isk i hurtigere frem.
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Magnus
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syger Søren Vinther Hansen,
virksomheden, selv om det i
Michael Poulsen tlf. 26522667
øb, salg
ogeksempel
bytte nævner,
• Forsikringsskader
stemet, kan man begynde at virkeligheden ikke er der,
der for
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Generalforsamling
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der
stort
set
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nogen
er,
den største motivation skal
ltsø-i former forAntennelaug
•
Rustarbejde
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Vest skal
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der
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såfindes.
• Køb, salgordinær
og byttegeneralforsamling
• Forsikringsskader
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ser det
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- Det handler mest om at
•
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ekstraordinær generalforsamling
•
Alt
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•
Rustarbejde
synes,
at
jeg
i
sol,
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tiogøre
en forskel
og kunne
Willy Jørgensen
• Bilsynplus.dk
ændringer)
largøring
til syn (vedtægts
auto-reparation
•
Diagnosetest
•
Service
Derfor arbejder
også
hjælpe andre med at rykke
Onsdag han
den 12.
auguststjerner
kl. 19.30kan se, at alle fremØrritslevgade 35, 5450 Otterup. Tlf. 6482 1803
•
Klargøring
til
syn
(Dagsorden
iflg.
vedtægter)
Dækservice/
over skal have en eller ander på, at systemet skal•kunne
på det grønne område, siger
• Diagnosetest
Aircondition
•
Dækservice/
den
form
for
dokumentatage
højde
for,
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der
sker,
Søren Vinther Hansen.
ækhotel
• Aircondition
Indkomne forslag
(skriftligt)
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hvisdækhotel
et fragtskib
eller ensenest
flå- 14tionssystem.
til bestyrelsen
dage før.
Af
hensyn
til
kaffe
&
brød
skal
tilmelding
ske
spørgsmål om, hvilket sy- Tømrermester
mere de en dag bliver sat til at sejsenest
5.
august
mellem
16.30-17.30.
LÆS MERE Aps
stem, de vælger, og der hå- Henry Jørgensen
le
med alternative brændvere
Tidligere
ere
servicepartnerber jeg, at vi til den tid er
servicepartner
NÆSTE
SIDE
Skoda
stoffer.
Tlf. 6616- 9757
el. pågodt
adr. Carsten
a
Vi udfører alt tømrer
/ snedkerarbejde
vi passer
din bil
bil
Særslev
- vi passer
godt 18.
påpådin
Jensen Ivarvej
rev

t af,
og
ø-

HOS

V

VELKOMMEN
VELKOMMEN
HOS
HOS

tilbyder alt inden for:

Vi tilbyder alt inden for:

ServiceMurerne

Sønder
Tlf. 647

Male

Omhyg
Pensio

Tlf. 50

Otterup Bilsyn

>

Tlf. 6616 9216 el. på adr.
Kaj Jørgensen, Ivarsvej 22.

ul sitit,
mådesom
f,
e
og
eerauges

Speciale: Udvendige døre/vinduer
i træ, træ-alu, eg, teak & mahogni.

Va

Dansk håndværk / dansk kvalitet

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S
Bestyrelsen

Grønnevangen 6, 5210 Odense NV
Mob: 29 46 45 48 • Tlf: 66 16 45 48 • Mail: henrytj@mail.dk

Bolig til leje
- Personlige
ALLE FAGGRUPPER
LEJLIGHED
Kvinde søger
UNDER
ÉTsødTAGATTRAKTIV
i Skibhuskvarteret tilbydes
mand

modent par.
plus/minus
Med 50
Håndværkergården
som skal selv
Interesserede
istandsætte
Henv. UAO billetmkr. 21193 sparer
samarbejdspartner
vived overtagelse
Billet.
mrk.
dig eller din virksomhed for atUAO 21185

koordinerer mange forskellige
håndværkere.

Øvrige

Vi har fem afdelinger med
PC-HJEMMEHJÆLP
speciale
i
Windows installation, support, opgradering.
Netværk, Internet, sikkerhed. IPAD.
• Tømrer
Mobiltelefon. Ofﬁce installation,
• Maler
support, opgradering.
• VVS/blikkenslager
TLF: 71 75 70 59
• El
• Anlægsgartner
Røde
Kors
Midtfyn
afhenter
Røde
Kors
afhenter
som tager hånd om hele projekmøbler,møbler,
nips,
porcelæn,
lamper,
salgbare
nips, porcelæn,
ter og
sikrer,
at
opgaverne
komboliginventar,
lædervarer,
legetøj
og
sko,
lædervarer,
legetøj,
malerier,
mer i de rette fagmænds hænder
dødsboer
m.m.
i
Odense
S,
SV
og
SØ
køkkengrej
mm tid.
og dødsboer
fralamper,
starten,
og du sparer
tlf.
6599
3799
ring
tlf.
6599
3799

sejn
rustof,

på,
ute
en,
rne
ejverti-

SOMMER
KLARGÆØRING

· Haveservice
· Fliserensing
· Træfælding
· Oprydning

· Græsslåning
· Anlægsopgav
· Bortkørsel
f d
· Robot pl
r

t Jan Rasmus
tlf. 7020 270

sk ser

SKIDT MED SKRA

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes

• Grus, sten og muldjord

• 800 liter mini container

Brylle Industrivej 9
Tlf. 6475 1415 • Mobil: 2043

Arne Niels

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

Briketter
Træpiller Velkommen
med

L

10kg pr/pk - 96 pk/pl

Møllerens 6mm el. 8mm 840kg/pl

elog hybridbiler
pris fra

pris fra

1999 kr/pl

1799 kr/pl

Ti

BV Biler AutoMester på Snavevej i Søndersø er med 25 års
værkstedserfaring nu også med på alt det nye med el- og
hybridbiler, siger Bo Vilsbøll. Vi tester alle typer biler med
moderne Bosch-udstyr og udfører garantieftersyn.
BV Biler startedes i 2005 af Bo - Vi ser i dag alle typer biler på
Vilsbøll, som gennem mere end vores moderne værksted, siger Bo
25 år har arbejdet som autome- Vilsbøll. Vi er tre på værkstedet,
kaniker. Han blev medlem af der kan udføre garantieftersyn
AutoMester-værkstederne i 2008 på nye biler, og vi kan teste såvel
og kan nu med en god blanding konventionelle biler med forbrændingsmotorer
som de nye el- og
af erfaring
og pionerånd
tilbyde
Priser
er ab
Otterup
Hobbyfoder.
sine kunder en optimal løsning i hybridbiler med Bosch`s moderne
v. køb
af min
paller
testudstyr
og2kan
bl.a. tilbyde at
forbindelseFri
medlevering
alle typer autoreparation.
reparere computerstyrede styrebokse og nøgler.

En alsidig kundekreds
BV Biler har også altid et udvalg
af klargjorte brugte biler til salg
med garanti.

Vi er fleksible mht. reparationstider og udfører altid vores arbejde
med faglig stolthed med vægt på
kvalitet og økonomi.

- Vores kundekreds er alsidig. Vi
har i hele Søndersø og omegn en
fin blanding af erhvervs- og privatkunder. BV Biler er det lokale
værksted, der har et indgående
kendskab til vores kunders biler.

- For at få den bedste løsning stiller vi os gerne til rådighed med
pristilbud og om valg af reservedelskvaliteter, service og vedligeholdelse, siger Bo Vilsbøll.

Varetur på Fyn - Læs mere på www.otteruphobbyfoder.dk

Søndergade 63 5450 Otterup tlf. 64821355
BVOtterup
BilerHobbyfoder
AutoMester
Snavevej 2 – 5471 Søndersø – Tlf.: 6489 1180
Mail: bv@bvbiler.dk - ww.bv-biler.dk

Ring og lad os få en
snak om jeres beho
v…

LUFT TIL VAND
SPLIT VARMEPUMPE

.

HP9SM OG HP14SM

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

s

N
J

i

www.sonnenkraft.dk

ApS

A

T
11

Gulvfirma

med mange års erfaring

Byg & Montage
Køkkenmontage,
maler og
sprøjtespartel
Følg os på
facebook

Trænger dit gulv
til en kærlig hånd?

Sprøjtespartel.dk
Udlejning af
sprøjtespartel trailer

Lakering
Thomsens Gulvservice tilbyder en professionelt
udført lakering af dine trægulve

Ring i dag og vi sætter kulør på din hverdag
Byg:
Maler:

21 27 40 47
51 33 93 82

mail: martin@kroggaard.com
mail: rosa@kroggaard.com

Så står Thomsens Gulvservice
altid klar til at hjælpe dig.
Vi har stor erfaring i branchen
og leverer altid resultater af
høj kvalitet. Vi er til rådighed
i og omkring Odense,
Middelfart og Fyn.

Thomsens Gulvservice
Kornvænget 5 · 5471 Søndersø · Tlf: 29 82 65 90
jens@thomsensgulvservice.dk · thomsensgulvservice.dk

Baoli ES 10
Kapacitet 1000 kg
Pris fra 24.995,- ex moms.

Udførelse af lovpligtig
hovedeftersyn,
serviceeftersyn,
samt salg af nye og
brugte maskiner.
Udlejning af gaffeltruck,
gulvvaskemaskiner og
anden kørermateriel.

Baoli EP 15
Kapacitet 1500 kg
Pris fra 12.995,ex moms.

Baoli KBET 15
Kapacitet 1500 kg
Pris fra 129.995,- ex moms.

Baoli EP 20
Kapacitet 2000 kg
Pris fra 54.500,- ex moms.

Se vores brugte
maskiner på
www.hjtruckservice.dk
Hans Egedesvej 23 · 5210 Odense NV · Tlf.: 66 16 12 55 · Mobil 21 84 72 01 · hj@hjtruckservice.dk
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Baoli KBG 15
Gastruck
Kapacitet 1500 kg
Pris fra 124.995,- ex moms.

To arbejdskammerater
blev selvstændige
- Vi har arbejdet sammen i flere år og besluttede at blive
selvstændige den 1. marts 2020 med virksomheden
Din VVS’er, siger Jannik Mahncke og Jacob Ingemann.
Trods besvær i begyndelsen af corona-krisen har de fået
en lovende kundekreds.
Stifterne af Din VVS´er er fra venstre Jannik Mahncke og Jacob Ingemann.

Din VVS’er fik adresse i Roerslev,
og Jannik Mahncke og Jacob Ingemann fik efter den spæde start hurtigt jobs på Nordfyn og i Odenseområdet.
- Vi ramte den voksende interesse
for miljø- og energibesparelser, siger Jacob Ingemann. Vi fik ud over
reparations- og service arbejder
hurtigt fat i markedet for varmepumper.
Jannik Mahncke blev efter folke-

skolen udlært i VVS i 2006, hvor
energi og klima rigtigt kom på
dagsordenen. På arbejdspladsen
mødte han Jacob Ingemann, der
er den ældste af stifterne af Din
VVS’er.
Jacob har bl.a. erfaring som forretningsbestyrer i detailhandelen,
men skiftede til VVS-branchen,
hvor han blev voksenlærling. Han
blev udlært i 2006 og læste videre
til VVS-installatør og VE-installa-

tør af varmepumper og fik dermed
autorisationen for Din VVS’er på
plads.
Ordrer på varmepumper.
- Vi har allerede haft en del ordrer
på varmepumper, siger Jannik. Det
er især luft til vand-varmepumper,
der er interesse for uden for fjernvarmeområderne. Her er der god
økonomi i at investere i varmepumper til erstatning for el-opvarmning og for olie- og pille fyr.

De er begge enige om, at varmepumperne vil komme til at fylde
meget i ordrebøgerne i 2021. Ikke
kun i nybyggeriet, men også ved
energirenoveringer i boliger, hvor
den lave rente og bolig-job-ordningen med de nu meget højere
fradrag vil få mange private til at
efterspørge bl.a. varmepumper og
tekniske og elektroniske løsninger
i nye køkkener og badeværelser.

Roerslevvej 18 – Roerslev – 5450 Otterup – Tlf.: 2250 1067
Mail: info@dinvvs.dk – www.dinvvs.dk

BOGHOLDER I NYE LOKALER
Christina Renee Thomsen er kommet så godt fra start med sit
firma, Christinas Bogføring, at hun nu er flyttet i et nyt kontor.
Jeg glæder mig virkelig over, at det er gået så godt
med at starte firmaet op, at jeg nu har fået mulighed for at indvie et nyt kontor.
Sådan siger Christina Rene Thomsen, der i december 2019 benyttede lejligheden til at blive sin egen
chef ved at starte bogføringsvirksomheden, Christinas Bogføring.
--- Mit speciale er de mange typer små og mellemstore virksomheder, hvor jeg har arbejdet med
fakturering og regnskaber i en årrække og har
erfaring med de fleste regnskabsprogrammer.
Det kan typisk være, hvis en virksomhed ikke har
opgaver til en fuldtidsbogholder, så kan jeg rykke
ud og føre regnskaberne, fakturere eller ad hocopgaver efter behov. Det kan også være som afløser i tilfælde af sygdom, udtaler Christina Renee
Thomsen og tilføjer:
--Men jeg glæder mig også til at kunne tage imod
nye og gamle kunder her i mit nye kontor på Sandvadgyden i Søndersø, fastslår hun.

Sandvadgyden 30 · Søndersø
Tlf: 22 98 50 98 · Mail: Kontakt@christinasbogfoering.dk
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Nu med svejsepistolen som
kreativt værktøj
Brian Lütken Larsen fra Morud er smed med
sans for design. Hans ballast er 30 år i smedehåndværket og et udtalt kreativt talent.
Det gedigne smedehåndværk har
Brian Lütken Larsen udøvet på
bl.a. Tyrafeltet på Nordsøen og
med svejseopgaver på Fyn.
- Jeg har været smed i 30 år, og det
er blevet år med arbejde på Nordsøen og i en længere perioder i en
stor smedevirksomhed i Odense,
siger Brian Lütken Larsen.
- Derefter har en voksende del af
arbejdet været fra kælderen på
vores hjemadresse i Morud. Det
har med tiden både fået et større
omfang og en anden karakter, så
kælderen er nu skiftet ud med
større lokaler på Søndersøvej 245,

og samtidig har vi skiftet navn til
Morud Smedie & Design.

Der er kommet mange nye private
og erhvervskunder til.

ved større opgaver, ligesom hans
søn ofte hjælper på værkstedet.

Kreativt samarbejde
Det er samarbejdet med kunderne, der har udfordret hans
kreativitet og medført talrige nye
opgaver med unikt inventar til
drivhuse, trapper, terrasser, altaner og udsmykning i haver i jern,
alu, rustfrit stål og cortenstål.

Familien er med
Morud Smedie & Design er fortsat
en enkeltmandsvirksomhed, men
Brian Lütken Larsen har periodisk medhjælp, der kan træde til

- Min kone står for regnskaberne,
og vi har god faglig hjælp fra vores døtre, der får virksomheden
ud på de sociale medier som Facebook og Instagram.

Brian Lütken Larsen nævner
blandt de spændende opgaver det
gamle mejeri på Rugårdsvej. Fra
at design har været en kær hobby,
er omfanget og opgaverne vokset.

Søndersøvej 245 - 5462 Morud
Tlf.: 6128 6596 Mail: mail@morudsmed.dk
www.morudsmed.dk

1-2_Morud smedie-1120.indd 1
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DESITEK A/S

Trækker du stikket ud
i tordenvejr?

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

Autoværksted
klarer alle typer
opgaver
Men samtidig tilbyder MJ-Autocentrum også vedligeholdelse af
ældre biler og veteranbiler.
--I bund og grund handler det om
kærlighed til biler. Jeg hører jo til
den gamle skole, hvor vi skilte en
bil helt ad og byggede den op fra
bunden. Derfor er jeg også klædt
på til disse specialopgaver.
Sådan siger indehaveren af MJAutocentrum Mogens Jensen, efter det nu kommer frem at hans
værksted ud over almindelige

værkstedsopgaver også er klædt
på til at klare vedligeholdelse og
reparation af gamle biler og ikke
mindst veteranbiler.
--Har man en bil af ældre årgang
eller en decideret veteran-model,
så er man altid velkommen til at
kigge forbi os her i Bogense, siger
Mogens Jensen.

MJ Autocentrum

Lige meget hvilket problem, der
måtte opstå med din bil, så er
de dygtige mekanikere hos MJ.
Autocentrum altid klar med en
løsning. Autoværkstedet servicerer alle bilmærker med eftersyn,
reparationer og montering af ekstraudstyr. Samtidig tager autoværkstedet sig af alle former for
forsikringsskader, og leverer altid

en grundig rådgivning i, hvad der
tjener kundens bil bedst.
--Vi servicerer såvel private som
virksomheder og lægge altid stor
vægt på personlig rådgivning,
service og kvalitet, understreger
Mogens Jensen.

Jyllandsvej 1 · 5400 Bogense · Tlf.: 64811181
www.mj-autocentrum.dk · bogholderi@mj-autocentrum.dk

SØNDERSØ-FIRMA
UDVIDER NU
Nordfyns Brolægning får
ny tømrerafdeling anført
af Christoffer Olsen.

Det velrenommerede firma,
Nordfyns Brolægning med base
i Søndersø har nu udvidet med
en tømrerafdeling. Den ansvarshavende for afdelingen er Christoffer Olsen, der driver firmaet,
Nordfyns Tømrerservice ApS.
--Ja, man kan sige, at Nordfyns
Tømrerservice ApS nu er en del
af Nordfyns Brolægning ApS. Vi
tilbyder alle former for tømrerarbejde og kører faktisk i hele lan-

det, fortæller Christoffer Olsen.
Han har for nylig udført arbejder
for blandt Christinas Bogføring
og HK i Odense.
--Vi udfører opgaver for såvel
private som virksomheder. Og så
lægger vi meget vægt på kvalitet,
service og garanti på vores arbejde, understreger Christoffer
Olsen, der har kørt som selvstændig i 7 år.

NORDFYNS BROLÆGNING ApS
Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø · +45 23 43 68 90
www.nordfynsbrolaegning.dk · info@nordfynsbro.dk

NORDFYNS TØMRERSERVICE APS

Sandvadgyden 30 · 5471 Søndersø · +45 22 63 54 80
christoffer@nordfyns-toemrerservice.dk
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I Svendborg Kommune
skal dialogen med
erhvervslivet være i højsæde

Borgmester Bo Hansen.

I et år hvor stort set alt har været
vendt på hovedet, kunne Svendborg Kommune sidst på året glæde sig over, at kommunen var gået
24 pladser frem i Dansk Industris
årlige erhvervsklima-måling, og
dermed endte på en 54. plads ud af
de undersøgte 93 kommuner.

en ny måling er tre ud af fire virksomheder desuden tilfredse med
sagsbehandlingen af byggesager
- både hvad angår tempo og kvaliteten i vejledningen. ”Det skal vi
blive endnu bedre til at kommunikere ud. Og så skal vi naturligvis
ikke hvile på laurbærrene”.

For Borgmester Bo Hansen er
det en positiv udvikling, og han
fremhæver, at det er glædeligt,
at erhvervslivet har kvitteret for
kommunens indsats med at skabe
bedre rammevilkår. Et arbejde
der ikke stopper med den nylige
fremgang, men blot udstikker den
kurs, som Svendborg Kommune
agter at fortsætte på. I årets undersøgelse har Svendborg Kommune særligt rykket sig på to
parametre. På temaet ’Information og dialog med kommunen’
er Svendborg gået frem fra en
66. til en 25. plads, mens Svendborg på temaet ’arbejdskraft’ er
gået fra en 80. til en 46. plads.
Særligt dialogen og kommunikationen med erhvervslivet ligger
borgmesteren på sinde
”Jeg tror, at vi ser resultatet af,
at dialogen med virksomhederne
er styrket på alle niveauer i kom16

munen. Vi deltager også i flere
erhvervsnetværk end tidligere og
har nu snart haft 300 inviterede
virksomheder til borgmester-morgenmøder,” siger borgmester Bo
Hansen (S) og fortsætter: ”Det er
glædeligt at se, at virksomhederne tydeligt kvitterer for et godt
samarbejde mellem erhvervslivet
og jobcentrene om at skaffe kvalificeret arbejdskraft”.
I det kommende år ligger der allerede nu en række borgmester-morgenmøder i kalenderen, ligesom
Bo Hansen også i 2021 fortsat vil
tage på virksomhedsbesøg rundt
om i kommunen.
”Overordnet set går det den rigtige vej. Vores klare mål er en endnu
højere tilfredshed i erhvervslivet,
for vi ønsker at skabe vækst og
jobs i Svendborg. Jeg tror på, at
vi har sat en positiv bevægelse i
gang. Vi har iværksat indsatser
på en række områder, hvoraf nogle
allerede virker og nogle først slår
igennem senere,” siger borgmester Bo Hansen (S).
Erhvervschef Søren Bach-Hansen
bakker fuldt ud op om borgmesterens linje. Kommunikation
– og ikke mindst dialog med er-

hvervslivet står højt på Erhvervskontorets dagsorden, og ligesom
borgmesteren ser han også virksomhedsbesøg som et vigtigt redskab til at styrke dialogen.
Et godt erhvervsklima
kommer ikke af sig selv
Det ved man godt i kommunen, og
derfor har Svendborg Kommune
i de seneste år øget indsatsen for
et godt erhvervsklima på en række
områder herunder byggesager.
”Vi ved, at byggesagsbehandling
er ekstremt vigtig for erhvervslivets tilfredshed, og den har vi
styrket. Vores sagsbehandlingstider i byggesager inden for industri- og lagerbygninger er de
seneste par år nedbragt til trods
for cirka 60 procent flere ansøgninger,” siger Bo Hansen. Ifølge

Også på beskæftigelsesområdet
har Svendborg Kommune lagt
sig i selen. Det har resulteret i at
Virksomhedsservice, udover at
foretage minimum 40 virksomhedsbesøg om ugen, i 2020 i et
tæt og positivt samarbejde med
erhvervslivet har skabt mere end
100 voksenlærlinge-forløb i virksomhederne, hvor et af grebene
har været at omskole ledige til de
kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

For Svendborg Kommune er den gode dialog
med byens erhvervsliv alfa og omega, hvis vi i
fællesskab skal kunne skabe øget vækst og gode
rammer for at drive virksomhed i kommunen.

Helge
Padegaard
Erhvervskonsulent
Mobil: 62 23 37 39

I Svendborg Kommune står Erhvervskontoret klar til at tage imod
dig og din virksomhed, når du har
en sag, du gerne vil drøfte.

Det betyder fx, at det for Borgmester Bo Hansen
har været en prioritet at mødes med kommunens
virksomhedsejere. Både ude i virksomhederne og
til uformelle møder på rådhuset – og det er den
samme tilgang, du møder hos medarbejderne i
Virksomhedsservice og på Erhvervskontoret. Så
tøv ikke med at tage fat i os. Vi er altid klar til
en snak.

Søren
Bach-Hansen
Erhvervschef
Mobil: 30 17 54 90

Kim
Bødker
ACCOUNT MANAGER INDUSTRI
Mobil: 29 26 48 57

Vi vil gerne gøre det nemt for dig og
din virksomhed at komme i kontakt
med kommunen – og sikre, at du
kommer ind den rette vej.

Kirsten
Larsen
ACCOUNT MANAGER RENGØRING + DETAIL
Mobil: 30 17 45 76

Lars Vaage
Malig Rasmussen
ACCOUNT MANAGER
- BYGGE & ANLÆG +
LANDBRUG
Mobil: 30 17 45 31

Vores medarbejdere er lokalkendte
og har et indgående kendskab
til, hvad det vil sige at drive en
virksomhed - de er således klar til at
understøtte dig og din virksomhed
ud fra jeres behov.

Torben
Trapp Jeppesen
ACCOUNT MANAGER HOTEL & RESTAURATION
+ TRANSPORT
Mobil: 24 99 57 16

I Virksomhedsservice er ambitionerne høje, og derfor har vi sammen med det lokale erhvervsliv skabt en brancherettet organisering med virksomhederne i centrum.
Vores Account Managers besøger 40 virksomheder om ugen for at
snakke jobskabelse og understøtte virksomhedernes muligheder
for kvalificeret arbejdskraft.
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NYT VVS-FIRMA
GODT FRA START
Efter mange år som projektleder har Claus
Kjellstrøm taget springet og er startet op
med sit eget firma, MK VVS & Teknik ApS.

At starte nyt firma midt i en hidtil uset krisetid kræver ikke bare
mod, men også en optimistisk tro
på fremtiden. Og begge dele har
Claus Kjellstrøm, der i august måned valgte at springe ud som selvstændig med firmaet, MK VVS &
Teknik ApS.
--Ja, og jeg kan jo kun glæde mig
over, at vi er kommet godt fra
start. Vi har været i gang med
mange spændende projekter for
såvel private som virksomheder,

siger Claus Kjellstrøm, der tidligere har været ansat som projektleder i forskellige firmaer.
MK VVS & Teknik ApS er tilhørende på Nordfyn men udfører
opgaver i det meste af Danmark.
Som eksempler på nogle af de arbejder firmaet udfører kan nævnes:
Varmepumpe og jordvarme installationer, renoveringer af vvsinstallationer, energioptimering

samt renovering af badeværelser
og køkkener.
--Vi arbejder i øjeblikket for blandt
andre en større boligforening, der
har flere lejemål på Fyn, og vi vil
meget gerne i kontakt med virksomheder, der har brug for pålidelige og professionelle VVS´ere. Vi
giver altid et uforpligtende tilbud
på opgaven, understreger Claus
Kjellstrøm
Stenløkkeparken 33 · 5450 Otterup · Tlf.: 31319120
Hjemmeside: www.mk-vvs.dk · Mail: info@mk-vvs.dk

Kvalitetsmaskiner til bygge-, anlægs- og entreprenørbranchen

Din professionelle samarbejdspartner inden for salg, service
og reservedele. Mere end 40 års erfaring i branchen.
Bogensevej 33, Nr. Højrup · 5450 Otterup · Tlf.: 64 85 11 02
info@osondergaard.dk · www.osondergaard.dk
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Vi kører over hele Fyn og er altid til at
komme i kontakt med på tlf. 64 85 11 02.

UNG MEKANIKER
VISER VEJEN
27-årige Patrick Holmegaard
har i Bogense opbygget et t
opprofessionelt værksted på
bare et år og er nu blevet
Hella Service Partner.
Han viser vejen, og han har godt
gang i hjulene.
Det handler om den kun 27-årige
mekaniker Patrick Holmegaard,
der er indehaver af virksomheden,
Holmegaards Auto i Bogense.
Ikke bare har han opbygget et topprofessionelt værksted på et år
– han er nu også blevet Hella Service Partner.
Et stempel, der for kunden betyder, at værkstedet servicerer og
reparerer alle typer af bilmærker

efter bilfabrikanternes forskrifter. Samtidig anvendes kun reservedele af samme kvalitet, som
bilen er leveret med fra fabrikken.
--Ja, og det betyder, at du her i
Holmegaards Auto altid er sikret
3 års garanti på alle nye reservedele. fortæller Patrick Holmegaard.
Han har siden opstarten lavet
flere større investeringer i sit nye
værksted.
--Ja, jeg har blandt andet investe-

HOLMEGAARDS AUTO

ret i helt nyt testudstyr, nye lifte
og en ny 3D firehjulsudmåler, fortæller Patrick Holmegaard.
Han tilføjer samtidig, at hans
værksted servicerer både private
og virksomheder.
--Ja, og så reparerer vi også amerikanerbiler og veteranbiler. Og
altid lægger vi stor vægt på kvalitetsarbejde, service og god kundekontakt, slår han fast.

Fredskovstien 1 · 5400 Bogense · Telefon: 22 29 58 45
Hjemmeside: www.holmegaardsauto.dk · Mail: holmegaardhandel@hotmail.com

04 Tillæg

Søndag 15. november 20

Kraner fra PALFINGER
– din partner på byggepladsen

- GØR HVERDAGEN LETTERE!
Palﬁnger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . www.palﬁnger.dk
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Den bedste løsning
til din bil
Vi bruger
reservedele af
høj kvalitet og
er prisbevidste
omkring valg af
reservedele.

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - PONT NEUF - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

BÆKSTED
SUNDAYBYG
STR. S-3XL

Kom og lad
os få en god
dialog om jeres
reperation - og
SPAR PENGE!

Vores mekaniker har 10 års erfaring
med reparationer af biler, knallerter
og motorcrossmaskiner.

Specialværksted opbygning og
reperation af
specialbiler

Fredskovstien 1, 5400 Bogense
Patrick: 22 29 58 45
www.holmegaardsauto.dk
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399,Bogense

JAKKE

499,-

Odense
Mod Middelfart

HOLMEGAARDS AUTO

STRIK

Gårdbørnehave
Skovhavevej

Guldbjergvej 48, 5400 Bogense
T
Tofteg
årdens
Dametøj
Tlf.: +45 4030 3884
bakstedbyg@hotmail.com

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

S

KR Auto –
et alsidigt
autoværksted
Kalin Rangelov KR Auto gik i
luften den 9. december 2019
og er kommet godt fra start.
Kalin har arbejdet med en bred
vifte indenfor autobranchen, lige
fra almindelig service på privatbiler til busser og entreprenørmaskiner.
Det betyder, at han har en meget
bred viden omkring autoreparation.
KR Auto tilbyder bilreparationer
i høj kvalitet med forskellige totalløsninger til alle bilmærker.
INVESTERING I FREMTIDEN
Der er investeret i original diag-

nosetestere fra Bosch og Launch
og i specialværktøj.

stering, diagnosetest, og til motorskift.

Når kunden vælger KR Auto stiller virksomheden en gratis lånebil
til rådighed, så det altid er muligt
at få hverdagen til at hænge sammen.

Kalin udtaler, at hvis den lokale
håndværker har en udfordring
med sin bil, så står han også klar
til at servicere den, uanset hvilket
problem, der skulle være

ALT FRA PRIVAT
TIL ERHVERV
KR Auto kan klare alt lige fra den
almindelig reparation og service,
klargøring, dækskifte, motorju-

Alle reparationer bliver lavet med
originale dele , og det betyder, at
kunden har 3 års garanti. Derfor
er sikkerheden stor for alle kunder, både for private og erhverv.

Østergade 4 · 5471 Søndersø · www.auto-kr.dk

LYNLEVERING AF
AVANCERET MERCEDES
PALFINGER DANMARKS A/S i Middelfart hjælper
århusiansk vognmand med at få ny lastbil med
markedets mest avancerede kran på kun 10 dage.
Det er ikke usædvanligt at vognmænd, der bestiller nye lastbiler
ofte må leve med en ventetid på
adskillige måneder. Set i det lys
forstår man den tilfredshed, der i
øjeblikket præger Vognmand Bent
Mortensens firma i Århus. For
her oplevede man at få leveret en
splinterny Mercedes-lastbil med
markedets mest avancerede kran
på kun 10 dage. Og firmaet der
muliggjorde denne lynhandel er
PALFINGER DANMARK A/S.
--Ja, det hele begyndte jo med at
vi lagde et opslag ud på Facebook,
hvor vi præsenterede den netop
færdigbyggede lastbil. Ganske

kort tid efter henvendte Bent Mortensen sig og viste interesse. Vi
inviterede ham med ned og se bilen i Østrig, og så tog han en rask
beslutning og bestilte den.
10 dage efter blev den leveret.
Aut. Mercedes-Benz-forhandler
Ejnar Hessel A/S, Aarhus tog sig
af at fremskaffe diverse erklæringer, syn indregistrering, så køretøjet leveredes klar til drift 48
timer efter det kom til Danmark.
siger administrerende direktør i
PALFINGER DANMARK A/S,
Jens Kristoffersen.
Helt nøjagtig drejer handlen sig
om om en Mercedes-Benz Arocs

3751 8x4 opbygget med PALFINGER PK 135.002-TEC7. Kranen,
der er et rent udstyrsstykke er
forsynet med PALFINGER’s nyeste teknologi i forhold til både
hardware og software. Hardwaren (kran-konstruktionen), er
med PALFINGER’s patenterede
P-Profil alarmsystem.
En profil, der medfører, at operatøren oplever minimal nedbøjning, også når der løftes til
grænsen. Kranens software er
nyeste opdatering, der overvåger
kran-køretøjets stabiltetstilstand
præcist så farlige situationer elimineres. Samtidig er alle kranens

vinkler og udlæg præcist overvåget, så kranens computer kan
udregne lasten i krogen i enhver
armstilling.
Kranen er godkendt til at køre
med fast arbejdskurv.
--Samtidig skal det nævnes, at
monteringen af kranen med udstyr samt udførelsen af opbygningen er foretaget hos PALFINGER
MCC, der ligger i forbindelse med
et af PALFINGER’s produktionsfabrikker i Salzburg. PALFINGER MCC foretager ca. 250
komplette opbygninger om året,
hvoraf omkring 25 leveres i Danmark, oplyser Jens Kristoffersen.

Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info-pdk@palfinger.com . www.palfinger.dk
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VORES SPECIALE ER
PRÆCISIONSARBEJDE
MR Industries APS fra Korup har på kort tid opbygget ry som en pålidelig leverandør af drejede og fræsede komponenter- og nu har firmaet
investeret i yderligere to maskiner.
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 leverandør af bearbejdede komponenter
inden for en bred vifte af industrisektorer. Samtidig har firmaet nu
investeret i tre nye maskiner fra
det velrenommerede firma, Citi-

zen. Nemlig to stk. Citizen L20
samt 1 stk. Citizen L32.
Når det drejer sig om den såkaldte, langdrejning, har firmaet ry
for at være helt på toppen.
- Langdrejemaskinen er lavet til
produktion af mindre komplekse
præcisionsdele, samt lange emner med små diametre. I forhold
til andre typer drejemaskiner,
gælder det ved langdrejning, at
råmaterialet bevæger sig langs Z
aksen, mens værktøjet er stationært. Hvis jeg skal nævne nogle
eksempler på emner, jeg produce-

MR Industries APS

rer, kunne det være aksler til vaskemaskiner og en del komponenter til robotindustrien, fortæller
Michael Rasmussen og tilføjer:
--Og vi er i stand til at producere
emner af mange forskellige materialer 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 modificeret alkohol og levering foregår i
emballage, vi har aftalt med kunden, siger virksomhedsejeren, der

i dag glæder sig over at råde over
en maskinpark på ikke færre end 7
langdrejemaskiner.
--Og så er jeg faktisk ret stolt
over, at de alle er betalt kontant,
siger Michael Rasmussen med et
smil.
Udover langdrejning tilbyder Michael Rasmussen også værktøjsslibning i høj kvalitet.
--Ja, det er også en del af min virksomhed. Og her drejer slibningen
sig eksempelvis om bor, trinbor og
formfræsere.

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

KLAR TIL ALLE TYPER
ERHVERVSBILER
Nordfyns Biler klarer alle værkstedsopgaver, men får flere
og flere opgaver med erhvervsbiler.
Har man en virksomhed med tilhørende vognpark, hvor såvel vedligeholdelse, reparation som service er påkrævet, så er Nordfyns
Biler i Søndersø en kvalificeret
samarbejdspartner.
--Vi er det lokale HELLA SERVICE PARTNER autoværksted,
som altid har kunderne i fokus.

Uanset om du er erhvervskunde eller privatkunde, så hjælper vi dig altid hele vejen fra
det øjeblik, du kommer ind på vores værksted, til du igen er flot
kørende på landevejen, siger indehaver Magnus Kristensen, der
har mange års erfaring fra autobranchen.

--Vores kunder ved, at vi aldrig
går på kompromis med kvaliteten.
Hverken når det drejer sig om vores værkstedsarbejde eller de reservedele vi bruger. Man kan altid
forvente, at vi anvender samme
kvalitet som bilproducenterne,
understreger Magnus Kristensen.

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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Carsten Thor, indehaver af Thors Design i Timring, fremstiller
møbler - blandt andet dette plankebord - af azobétræ fra
gamle færgelejer. Foto: Thomas Maxe

BETÆNKSOMHED
I EN VIRUS-TID

er de også meget tunge, så
Thors Design er ofte nødt til
at få materialer løftet med
kran ind ad vinduerne i etageejendomme, og så bliver

omkring fire-fem tons, fortæller Carsten Thor.

Velegnet udendørs

Ved siden af plankebordene

- Træet har jo været udenfor i over et halvt århundrede, så det kan sagtens tåle at
være udendørs – og man behøver ikke behandle det. In-

1-2_Blomsterhøjen - Interflora-1120.indd 1

REVISION
- BOGFØRING
- REGNSKAB
SKAT
- BOGFØRING
- REGNSKAB

THRANE
CONSULT
THRANE
CONSULT
Er bogholderi ikke noget for dig?

● En tredjedel af Thor Designs produkter bliver solgt
til eksport til blandt andet
Norge, England, Frankrig,
Tyskland, Australien og Japan.

● Thors Design brugte
halvandet år på at udvikle en
metode til udskæring af
planker af de gigantiske
træstammer.
● Savværket kører med
hjælp fra socialt udsatte beboere fra det nærliggende
Møltrup Optagelseshjem.
● Hjemmeside: www.thorsdesign.dk
Carsten Thor har opkøbt azobétræ blandt andet her i Knudshoved.
Nu bliver træet til designermøbler. Foto: Thors Design

træet og den historie, som
20 procent de næste fem år.
dendørs plankeborde skal
Vi vil blandt andet markeds- det bærer i sig, fortæller Carbare have en sæbebehandsten Thor.
føre os online via Pinterest
ling, forklarer Carsten Thor.
Thors Design beskæftiger
(billedbaseret socialt medie
En tredjedel af Thors Deansatte
i det tidligere
med
på design,
red.).
signs produkter, somRisvangen
pris10 fokus
· 5210
Odense
NV · syv
Tlf.:
66165232
mejeri i Timring og på det
De fleste finder vores promæssigt appellerer til ”Bang
Hjemmeside: www.blomsterhojen.dk · Mail: 9132@interflora.dk
nærliggende savværk. De sedukter online. Nogle køber
& Olufsen”-segmentet, blinere års regnskaber viser et
med det samme, mens anver i dag afsat til eksport,
overskud før skat på lige
dre kommer til vores
men der er stadig plads til
knap en million kroner.
showroom i Timring eller
vækst.
København og forelsker sig i
- Målet er, at vi skal vokse

Som andre, men alligevel som ingen.

Forestil dig en rigtig god spiritus. Din yndlings spiritus. Gin, vodka, rom,
whisky. Næste gang bør du prøve vores. Du vil ikke fortryde det.

til tiden?

Åbningstider:
Åbningstider:
Man. –Man.-fre.:
fre.:
8:00 –8:00-17:00
17:00

Nemlig
dindin
forretning!
Nemlig
forretning!
Lørdag:
Hold
digdig
endelig
ikke ikke
tilbage
for at ringe
ogringe
få et godt
Hold
endelig
tilbage
for at
og tilbud.
9:00 – 13:00
fåkan
et godt
tilbud.vores hjemmeside og læse mere.
Du
også besøge

Søndag:
Du kan også besøge vores hjemmeside og
Lukket
Mellemløkken
17 I 5792 Årslev I cvr: 32090516 I Telefon:
51 88 45 99
læse
mere.
Email:
lene@thrane-consult.dk
Faunavænget 77| 5792
Årslev
| CVR:
32090516
| Telefon:
51 88
9945
Faunavænget
| 5792
Årslev
| CVR:
32090516
| Telefon:
5145
88
99Email:
Email:lene@thrane-consult.dk
lene@thrane-consult.dk

• DÆKSERVICE
• FORSIKRINGSSKADER
• SYN
• AUTO-EL
• ULÆSNING
• PLADEARBEJDE
Vores kundekreds er alsidig og omfatter virksomheder inden for de
fleste brancher, samt private bilejere i hele Odense og omegn.

Godthaab Autoreparation

Thulevej 9 · 5210 Odense NV · Klaus Pedersen
Tlf.: 66 16 01 02 · godthaabauto@gmail.com
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● Firmaet tog form i 2002,
da Carsten Thor opkøbte sit
første parti azobétræ (også
kaldet jerntræ) fra Korsør
Færgeleje.

— Mark Sejer Andersen

Fårdu
duikke
ikke
afregnet
din moms
og
• • Får
afregnet
din moms
rigtigtrigtigt
og til tiden?

Så
overlad det til Thrane Consult,
Så overlad det til Thrane Consult,
og
fåfå
tidtid
til det
du erdu
bedst
til.
og
til det
er bedst
til.

Plankebordet vejer cirka 300 kilo. Bænken viser den originale
azobé-træstamme, der har været en del af et gammelt
færgeleje. Foto: Thors Design

● De fleste kunder finder vej
via nettet, men firmaet har
også showroom i København
og på værkstedet hjemme i
det nedlagte mejeri i Timring, nordvest for Herning.

“Vi har selv smagt produkterne, og det passer.”

Er bogholderi ikke noget for dig?
Er en
duafen
af dem,
der bruger
sene
Er• du
dem,
der bruger
de sene de
nattetimer
nattetimer
til det du
til det
du har allermindst
lysthar
til? allermindst lyst til?
Erdu
dutræt
træt
tørre
taladministration
og administration?
• • Er
af af
tørre
tal og
• • Vil
styr
på på
alt inden
for bogholderi?
Vildu
duhave
have
styr
bogføringen?

THORS DESIGN
● Carsten Thor og de syv

ansatte i Thors Design fremstiller bæredygtige borde,
bænke, boligtilbehør og
brugskunst af genanvendt
træ fra færgelejer.

Mange virksomheder har benyttet sig af Blomsterhøjens
flotte sortiment, når de som en omsorgsfuld gestus har
sendt blomster eller chokolade til hjemsendt personale.
Rigtigt mange danskere har i de sendt til familie eller venner, som
sidste måneder prøvet af blive de har været afskåret fra at behjemsendt eller ligefrem fyret søge. Det er dejligt at opleve den
grundet restriktionerne omkring form for omsorg, når vi nu lever i
COVID19-virusen. Selvom fir- en så hård tid, som vi gør, undermaerne som oftest er uskyldige streger Tina Birgitte Sørensen.
i de vanskelige beslutninger, så Blomsterhøjen er en del af kæden
vælger de alligevel efterfølgende ”Interflora”, hvilket betyder, at
at vise omsorg for de implicerede hun kan sende sit sortiment ud i
kollegaer.
hele landet – ja, faktisk i hele ver--Ja, det har jeg i hvert fald kun- den.
net mærke her i min butik, for- --Vi laver alle former for bukettæller Tina Birgitte Sørensen, ter til alle anledninger og i alle
indehaver af blomsterbutikken, prisklasser. Desuden tilbyder vi
”Blomsterhøjen”, der er placeret i vin, chokolade og diverse specialiOdense-forstaden, Tarup.
teter. Vi laver også gerne fimaaf--Mange virksomheder har sim- taler, hvor vi eksempelvis leverer
bordene samlet på stedet.
ne forsvinde igen, fortæller
fremstiller Thors Design
pelthen
sendt buketter eller
gave- på specielleogså
mærkedage
eller til
- Vores største bord blev
Carsten Thor og stikker sin
bænke, tv-borde, minæsker
til ned
de hjemsendte
medarbejspecielle begivenheder,
siger Tina
leveret til et konferencelokapegefinger
i sprækken
dre brugskunst-genstande
syvende sal i Njalsgade
mellem de tykke planker.
og materialer til byrum, for
dere
som et lille plaster le
påpåsåret.
Birgitte Sørensen.
i København. Det var 14 me- eksempel cykelstativer, af
I dag er plankebordene
Samtidig
har Desværre
også mange
terprivate
gange 1,20 meter og vejer træet fra gamle færgelejer.
meget populære.

FAKTA

YET ANOTHER er et dansk spiritusbrand til folket. Til barer, restauranter,
caféer, konferencecentre. Til hr og fru Danmark. Til alle med en forkærlighed
for noget godt til ganen.
www.yet-another.dk

13/12/2020 10:48

Ekspert i udvikling og produktion
af emballge i pap og karton
Papsnedkeren ApS tilbyder kreative løsninger når det gælder
udvikling og produktion af opgaver i pap- eller karton.
Papsnedkeren udvikler og producerer mange typer salgsudstillinger i
pap. Det kan være palle-, gulv- og borddisplay m.m., til at præsentere
kundens produkt, så det skaber blikfang og et betydeligt mersalg.
Salgsemballage er utrolig vigtigt når et produkt skal sælges eller sendes, kravene er meget forskellige, fortæller indehaver Michael Petersen. Der er ofte brug for at det er præsentabelt, beskytter produktet, let
håndterligt og gerne miljøvenligt i disse tider.
Med mere end 20 års erfaring kan Papsnedkeren tilbyde professionelle
og skræddersyet løsninger til konkurrencedygtige priser og med skarpe
leveringstider.

Odense-firmaet tilbyder totalløsninger fra udvikling til produktion af
det færdige produkt. Jeg mener at en tæt personlig rådgivning og tillidsskabende kundekontakt altid skal være i fokus, så der i fællesskab
findes den bedste løsning, fastslår Michael Petersen.
Papsnedkeren tager både små og store opgaver yderst seriøst, og stiller
store krav til samarbejdspartnerne.
Står man som virksomhed og mangler en emballageløsning i pap eller
karton, så er Papsnedkeren værd at tage med i overvejelserne som en
professionel leverandør.

HOLSTEDVEJ 64 · 5200 ODENSE V · TLF.: 28916466
MP@PAPSNEDKEREN.DK · WWW.PAPSNEDKEREN.DK
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Det er vigtigt for os at levere et
godt resultat til tilfredse kunder
og overholde vores aftaler,
samt at undgå enhver anledning
til reklamation. Kort sagt er
målsætningen for firmaet at udføre
kvalitetshåndværk til tiden
– med sans for detaljerne!

• Buketter
• Bryllup
• Begravelse
• Vin
• Chokolade
• Specialiteter
• Firma aftaler
Risvangen 10 · 5210 Odense NV · Tlf.: 66165232
www.blomsterhojen.dk · 9132@interflora.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.00 - Lørdag 9.00-13.00

Rugårdsvej 372, Villestofte
5210 Odense
Tlf. 66160326
Mob. 21420326
et@etauto.dk

Rolf Murer ApS

v/ Murermester Rolf Christensen
Tlf.: 20 75 78 70 Web: www.rolfmurer.dk
E-mail: rolf@rolfmurer.dk

JPL INDUSTRI
ApS
JPL INDUSTRI
ApS
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Falstervej Falstervej
10 c . 580010
Nyborg
. Tlf.
65 30. 13
c . 5800
Nyborg
Tlf.77
65. lk@jpl-industri.dk
30 13
77 . jh@jpl-industri.dk
jh@jpl-industri.dk
Falstervej
c. ·www.jpl-industri.dk
5800
Nyborg
Tlf.77
65
Falstervej
10 c. www.jpl-industri.dk
· 580010
Nyborg
· Tlf.
65 30·13
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jh@jpl-industri.dk
· www.jpl-indust
jh@jpl-industri.dk
· www.jpl-industri.dk

Vores kompetencer
• Tømrerarbejde
• Murerarbejde
• Malerarbejde
Går du med overvejelser om udskiftning eller nyindkøb af f.eks.

• Haveservice

Persienner

• Opkøb af dødsbo

Rullegardiner

• Ejendomsservice

Lamelgardiner

• Montagearbejde

Afpassede tæpper
Insektnet

• Flytteopgaver

Væg-til-væg tæpper

- løsninger til bolig og erhverv!
Mobil 22 98 69 10
Mail michael@falcher.dk
www. Montagearbejde

Montana – løsninger til bolig og erhverv!
Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Linoleum
Vinyl
Laminatgulve
Trægulve

Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed.
Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder.
Og det skal du selvfølgelig ikke betale for.
Vores flotte og inspirerende butikker kan også være et godt afsæt for
din inspiration, og så kan du nyde en kop frisk kaffe samtidig.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Montana
Montana
Montana

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

Åbningstider:ManMan-tors.
tors.kl.
kl. 10.00
10.00 -- 17.30
Åbningstider:
17.30··Fredag
Fredagkl.
kl.10.00
10.00- 19.00
- 19.00

Lørdag
9.30-kl.
-14.00
14.00
1. lørdag
iimd.
Lørdag
9.30
·· 1.
lørdag
md.
kl.9.30
9.30- -15.00
15.00
Åbningstider:
Man-kl.kl.
tors.
10.00
- 17.30
· kl.
Fredag
kl.
10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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udsmykning over vore
es hoveddør.

- Jens og Anne Birthe

ONSDAG 2. DECEMBER 2020

- An
nne Cath
hrine

ALT I MURERARBEJDE – KVALITET OG SERVICE I HØJSÆDE

UGEAVISEN NORDFYN

9

Lyset blev tændt
i Uggerslev
Søndag den 29. november blev det store
bøgetræ på det nye bytorv i Uggerslev
tændt. Belysningen er en del af indvielsen
ved det nye bytorv på Uggerslevvej, hvor
der blandt andet er etableret parkeringsplads.
Victor Bebe Larsen
vibla@jfmedier.dk

Erhvervsbyggeri

Nordfyns Kommunes pulje
til lokale initiativer. Henrik
Dibbern fra Uggerslev Lægepraksis og elektriker Jens Riis har også støttet belysningen, der har en værdi af cirka
40.000 kroner.

|

Nybygning

|

Kirker

PETER RISHØJ

JAN ANDERSEN

MIKKEL HAUGSTED

Indehaver

Projektleder

Jord, kloak & belægning

|

Badeværelser

|

Renovering

|

Utraditionelt

UGGERSLEV: Normalt tænder
man et enkelt lys, når kalenderen siger 1. søndag i advent, men søndag blev der Parkeringsplads og grønt
tændt mange lys i Uggerslev. område
Her blev det store bøgetræ på Selve oprettelsen af bytorvet
Uggerslevvej nemlig tændt er sket på initiativ fra Løkkesom en indvielse af det nye markens Lokalråd. Her fik de
ideen til at oprette et bytorv
bytorv.
Det skete ved en mindre på en grund, som havde ståhøjtidelighed, hvor Uggerslev et tom i flere år. Bytorvet
Bytorvs bestyrelse og projek- skulle bestå af både en parke| et grønt
tets sponsorer deltog.
ringsplads
områVærkstedsvej
14 og
5591
Gelsted | Tlf. 64 49 11 28 | www.rishoejas.dk | post@rishoejas.dk
Det store bøgetræ blev tændt i søndags tændt i Uggerslev. Belysningen har en værdi af cirka 40.000 kroner. Foto: Privatfoto
Her indledte bestyrelsens de.
formand Michael Hemmer
Lokalrådet fik bevilliget
med at fortælle historien om penge fra kommunen, så de
På det grønne område er to sen kommer, og så er der på- om at etablere et bystævne, en større indvielse af bytorvet
bytorvet og belysningen, både kunne købe den tomme borde-bænkesæt opstillet, en begyndt plantning af en hæk som markerer de gårde, der næste år, når det forhåbentlig
hvorefter lyset blev tændt.
grund og etablere parkerings- hytte er indkøbt og er klar til mod vejen.
var i Uggerslev i gamle dage.
igen bliver muligt at samles i
Det er tanken, at der laves større forsamlinger.
Projektet er støttet af pladsen.
opsætning, når byggetilladelPå sigt er der også planer

Nyt Syn Otterup og Bogense

0,-

i udbetaling,
renter og
gebyrer

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,pr. sæt

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og reducér ubehag
get
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 modkørrende,
skærper dit syn i mørke og gør det lettere at skifte fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede nu en
synsprøve på nytsyn.dk

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 Bogense - Tlf. 64 81 35 91
Jernbanegade 41 - 5450 Otterup - Tlf. 64 82 28 28
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Det er ikke tilfældigt,
at Bygma er den største
danskejede leverandør
til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og
tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.
Det er derfor, vi siger:

29
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

100/100
Mbit/s

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har
behov for.

12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og
symmetriske hastigheder.

478,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s
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mdr.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk
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