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RengøRing eR en Tillidssag
q	 20 års erfaring i branchen
q	 Gode og dygtige medarbejdere
q	 Den samme person kommer hver gang
q	 Vi har selv alle rekvisitter med til rengøring
q	 Omsorg og god kontakt med vores kunder
q	 Godkendt som privatleverandør i Faaborg-Midtfyn Kommune

Marianne Holm · Odensevej 95 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 72 20

God service med et smil

ssistance
FAABORG aps
ALT FOR RENGØRING 

a          n

Kør ind til din lokale 
AutoMester

Reparation af alle bilmærker
Speciale: Peugeot/Citroën

Autogården v/Freddy Svendsen
Assensvej 8 · Nr. Broby · 5672 Broby

Tlf. 62 63 20 70
freddy.sv@mail.dk
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Advokatfirmaet 
Erik Bo Rasmussen

værdi af under 50.000 kr. til 
behandling hos vores samar-
bejdspartner HornskovVind-
berg (www.hornskovvindberg.
dk) Firmaet yder juridisk råd-
givning, fører småsager ved 
domstolene og driver inkasso-
virksomhed, der pris- og kva-
litetsmæssigt ikke matches af 
de etablerede advokatfirmaer. 
Det sker blandt andet gennem 
komplet elektronisk sagsbe-
handling og kommunikation 
mellem firma og klient og 
domstole. 

Konkurrence

Om advokatbranchens kon-
kurrenceforhold siger Erik 
Bo Rasmussen: ”Det er ikke 
svært for en enkeltmands-
virksomhed som min, der har 
ét primært speciale, at kon-
kurrere på kvaliteten med de 
større advokatsamvirker, når 
det drejer sig om det pågæl-
dende speciale. Det er heller 
ikke svært at konkurrere på 
prisen, idet jeg vurderer, at 
mit omkostningsniveau ligger 
væsentligt under niveauet i de 
større advokatsamvirker. Der-
til kommer, at min honorering 
pr. anvendt time ligger bety-
deligt under konkurrenternes 
niveau. Det tager blot lidt tid, 
inden budskabet når ud til kli-
enterne. Få mere at vide: Kon-
takt Advokatfirmaet Erik Bo 
Rasmussen.” 

Efter 25 år som  
advokat og partner 
i et advokatfirma i 
odense stiftede Erik 
Bo Rasmussen 1. okt. 
2009 anpartsselska-
bet ADVoKATFIRMAET 
ERIK Bo RAsMussEN 
i kontorfællesskab 
med to andre advokat-
virksomheder

De tider er forbi, hvor en advo-
katvirksomhed kan overleve 
på strøgkunder. Nutidens kli-
enter søger den ekspertise, de 
har brug for via internettet og 
de sociale medier. Det gælder 
både erhvervs- og privatkun-
der. Derfor er en advokatvirk-
somheds fysiske beliggenhed 
uden større betydning for dens 
evne til at tiltrække kunder. 
Lovgivningens kompleksitet 
og den øgede globalisering har 
gjort det nødvendigt – både for 
virksomheder og private - at 
søge juridisk rådgivning hos 
de advokater, der har lige præ-
cis den specialviden og eks-
pertise indenfor de specifikke 
områder, de efterspørger.
Advokatfirmaet Erik Bo Ras-
mussen fokuserer på at yde 
målrettet rådgivning inden for 
de specialer, indehaveren gen-
nem 25 års virke har gjort til 
sine. Det drejer sig primært 
om erstatning, forsikring og 
proces - både retssager ved de 
almindelige domstole, herun-

der Højesteret og Voldgiftssa-
ger. Derudover yder Advokat-
firmaet Erik Bo Rasmussen 
specialistrådgivning til pri-
vate indenfor familieretlige 
områder som ægtefælleskifte, 
ægtepagter, testamenter m.v.

Fokus på erstatning  
og forsikring

Både virksomheder og private 
har behov for at afdække risici 
i forskellige sammenhænge 
gennem forsikringsordninger. 
Konflikten mellem forsik-
ringsselskabet og virksom-
heden eller den private bliver 
tydelig, når skaden er sket. 
Så har forsikringsselskabet 
interesse i at udbetale så lidt 
i erstatning som muligt, mens 
den skadelidte parts interesse 
er at få udbetalt som meget 
som muligt.
Det gælder i mange sammen-
hænge: Hvis en virksomhed 
eksempelvis mødes med krav 
i anledning af produktskade, 
med indsigelse om underfor-

sikring eller får udbetalt for 
lidt i driftstabserstatning. Det 
samme gælder, hvis en privat-
person invalideres på grund 
af en fejloperation på sygehus 
eller ved en arbejdsskade. En 
lignende konflikttype viser 
sig, hvis en virksomhed eller 
privatperson lider tab som føl-
ge af færdselsuheld, eller hvis 
der ikke udbetales den efter 
forsikringsaftalen korrekte lø-
bende ydelse efter en erhvervs-
evnetabsforsikring. Der er tal-
rige andre eksempler …
Resultaterne af Advokatfir-
maet Erik Bo Rasmussens 
rådgivning på dette special-
område har været overvælden-
de. I juni måned 2011 blev en 
klient ved Østre Landsret til-
kendt en millionerstatning af 
Odense Kommune i en meget 
presseomtalt sag om en per-
son, der blev dræbt af et træ, 
der væltede i januarstormen i 
2005 på Åløkke Alle i Odense. 
Til illustration af vores virke 
indenfor dette speciale har vi 
lagt omtale og videointerviews 
med en række tilfredse klien-
ter ud på vores hjemmeside.

særlig service til  
virksomheder

Vores erhvervsklienter til-
bydes den særlige service, at 
de kan få henvist alle inkas-
sosager til en værdi af under 
100.000 kr. og retssager til en 

Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen · Ryttergade 11 · 5690 Tommerup
Afdelingskontor: Albanigade 15 · 5000 odense c
Telefon 70 23 05 33 · hlr@advobo.dk             www.advobo.dk

Stud. jur. Christian Hornskov Stud.jur. Ulrik Vindberg Madsen
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i Egå ved Århus. Derudover 
har vi varetaget stålsiden af 
en del projekter på Fyn – både 
til industrien og private om- og 
tilbygninger. Årslev Smeden 
er underleverandør af stål til 
Henneby Nielsen Rådgivende 
Ingeniører A/S og Balslev Råd-
givende Ingeniører A/S samt 
tømrer og murerfirmaer over 
hele Fyn. I samarbejde med 
Henneby Nielsen har vi blandt 
andet løst en renoveringsop-
gave på Svanninge Hallen, og 
blandt opgaverne i Balslevs 
regi er MAERSK Odense. På 
specialfronten har vi for Lego 
i Billund i samarbejde med 
Odense-firmaet Wire Consult 
beklædt et stort p-hus med et 
rustfrit og syrefast stålskelet 
til grønne planter. I forbin-
delse med inddækningen af 
p-huset brugte vi 2200 m2 
stålskelet. Årslev Smeden kan 
typisk levere galvaniseret stål 
indenfor tre dage.”

som noget nyt til-
byder det alsidige 
smedefirma nu kom-
binationsløsninger, 
hvor PAssAT træpil-
lefyr i samspil med 
NEoTHERM solvarme-
anlæg fra samarbejds-
partneren P. Henning 
Jensen Aps dækker 
husstandens årlige 
varmeforbrug 

”Årslev Smeden er autorise-
ret salgs og servicecenter for 
Passat fyringsløsninger, som 
er pille og halmfyrsbranchens 
svar på Jaguar”, fortæller in-
dehaver Tommy Rytter. ”Vi 
spænder fra de helt små bræn-
dekedler til de største spån- og 
halmfyringsanlæg på mar-
kedet. Vi har installeret 50 
nye solvarme/træpille anlæg 
i år og må konstatere, at der 
er rigtig god efterspørgsel på 
disse kombinationsløsninger 
på varmefronten, som tilbydes 
i samarbejde med P. Henning 
Jensen ApS.”

Prisbillig og co2-venlig 
energikombination

”Kombinationsanlægget vir ker 
på den måde, at NEOTHERM 
solvarmeanlægget dækker be-
hovet for varmt vand i som-
merhalvåret. I vinterhalvåret 
tager PASSAT træpillefyret 
over, mens solvarmen stadig 
giver et tilskud til boligens 
energiforsyning ved at for-
varme vandet i varmtvandsbe-
holderen. Dette simple kreds-
løb giver god billig varme og 
gavner samtidig miljøet ved at 
sænke udledningen af skade-

lig CO2 i atmosfæren væsent-
ligt i forhold til olie og gas.”

Fra træpillefyr til  
industrikedler

”Når det gælder fyringsanlæg 
til halm, træpiller og flis er 
kedelrenovering en aktivitet 
i vækst, ligesom leverancerne 
af nye anlæg er voksende. Vo-
res kunder er meget interesse-
rede i at udskifte deres olie og 
gasfyr med træpillefyr, hvilket 
typisk kan indbringe dem en 
besparelse på varmebudgettet 
på 20-35%. To af Årslev Sme-
dens biler er specialindrettede 
rullende værksteder til ser-
vicering af vores kunder på ke-
delområdet. Blandt de øvrige 
aktiviteter på kedelfronten er 
udskiftning af store gas-kedler 
i industrisammenhæng. Den 
seneste og største af slagsen 
var en 1,1 MW Viessmann ke-
del på scannervirksomheden 
Contex A/S i Svendborg.”   

Galvaniseret stål  
indenfor tre dage

”På stålområdet har vi leveret 
til et stort plejehjemsbyggeri 

Årslev smeden Aps · Håndværkervangen 5 · 5792 Årslev · Tlf. 28 57 30 91 · tr@aarslevsmeden.dk · www.aarslevsmeden.dk

ÅRSLEV SMEDEN ApS 
Toftevej 9 - 5792 Årslev 
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P. christensen a/s

individuelt efter deres funk-
tion i dagligdagen.” 

Lavt brændstofforbrug og 
høj driftssikkerhed

”En stor del af serviceafdelin-
gens kørsel er bykørsel, og det 
stiller store krav til vore bilers 
brændstofforbrug og forure-
ningsgrad”, fortsætter Claus 
Larsen. ”Også her ser Merce-
des Vito med lave tal på begge 
områder ud til at være et rigtigt 
godt valg. Hvad service angår, 
har vi supergode erfaringer 
med P. Christensen som sam-
arbejdspartner. Mercedes Vito 
har høj driftssikkerhed og lave 
reservedelspriser, og så ligger 
værkstedet jo kun 500 meter fra 
vores domicil. Sidst men ikke 
mindst er Mercedes Vito en bil, 
der indenfor en overskuelig år-
række vil kunne indbringe en 
rimelig pris i en gensalgssitua-
tion. Vi glæder os til at tage de 
ny Mercedes Vito biler i brug.”  

Den ny Mercedes Vito er helt 
naturligt blevet mødt af høje 
forventninger, da den forrige 
model er en af Danmarks mest 
populære varebiler. 2011-udga-
ven har fået ny komfortunder-
vogn, nyt baghjulstræk og nyt 
6-trins ECO-gear. Dertil kom-
mer nye motorer med mere 
moment og et brændstofregn-
skab, der sætter nye stan-
darder, både når det gælder 
driftsøkonomi og bæredygtig-
hed. Uanset hvilken branche 
vores kunder arbejder i, skal 
de kunne komme frem overalt. 
Det kan de med Vito, der har 
baghjulstræk som standard, 
hvilket giver bedre traktion 
uanset last. Ydermere er bilen 

konstrueret så fleksibelt, at 
den let kan tilpasses i forhold 
til meget forskellige logisti-
kopgaver. Med sit praktiske 
lastrum, store døråbninger og 
lave læssekant er den nye Vito 
det ideelle udgangspunkt for 
personlig tilpasning og specia-
lisering i forhold til vores kun-
ders individuelle behov. 

Professionel leverandør 
til erhvervslivet

”Med et årligt salg på 1700 
biler, hvoraf 600 er nye og 
brugte varebiler, markerer 
P. Christensen a/s sig som 
en professionel leverandør 
af Mercedes og Renault biler 
til erhvervslivet”, fortæller 

salgschef for varebiler, Finn 
Lynge. ”Vi er en seriøs og ser-
viceorienteret virksomhed, 
der gennem personlig dialog 
og sparring finder frem til den 
helt rigtige varebilsløsning for 
den enkelte kunde – i dette til-
fælde S. Guldfeldt Nielsen A/S. 
Samtidig er vi i kraft af vores 
værkstedsservice gearede til 
at opfylde de krav, vores kun-
der stiller til os som pålidelig 
samarbejdspartner. Vi holder, 
hvad vi lover og er altid klar 
til at træde til, hvis der skulle 
opstå problemer. P. Christen-
sen a/s står for professionel 
erhvervskompetence og gode 
kundeoplevelser i femstjernet 
Mercedes-Benz kvalitet.” 

Vito er attraktiv fra pris 
til køreegenskaber 

”De seks nye Mercedes Vito 
biler kommer ud at køre for 
vores serviceafdeling, der p.t. 
beskæftiger omkring 40 tøm-
rer/snedkere”, beretter adm. 
direktør Claus Larsen. ”Ud-
over at være prismæssigt at-
traktiv er den nye Mercedes 
Vito en økonomisk og drift-
sikker bil med høj komfort og 
fremragende køreegenskaber. 
Lastrummet er, både hvad 
længde og bredde angår, som 
skræddersyet til vores formål. 
De enkelte biler kommer til at 
fungere som rullende tømrer/
snedkerværksteder opbygget 

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

www.pchristensen.dk

s. Guldfeldt Nielsen A/s vælger Vito. 
P. christensen a/s odense har netop 
leveret seks fabriksny Mercedes Vito 
varebiler til den kendte fynske  
tømrer/snedker virksomhed  
s. Guldfeldt Nielsen A/s i odense

Direktør Claus Larsen, 
S. Guldfeldt Nielsen A/S
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plovtec.dk

en ny service til haveejerne kan 
Plovtec nu varetage hele proces-
sen fra nedpløjning af ledninger 
til retablering af græsplæne. Vi 
giver plænen den sidste finish 
- blandt andet ved hjælp af spe-
cialredskaber som stennedlægn-
ingsfræser og græssåmaskine 
med rotorharve. Herigennem 
sikres vores kunder de bedste 
og flotteste resultater. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os og høre mere om de 
mange attraktive muligheder 
med jordvarme og nedpløjning 
af ledninger.”

Troels Henneberg og Palle Fed-
dersen, der begge kommer fra 
entreprenørfaget, grundlagde i 
2007 deres succesfulde samarbe-
jde omkring nedpløjning af jord-
varmeledninger efter et svensk 
koncept som de har videreud-
viklet og optimeret. 
”I 2007 hvor den vedvarende 
energikilde jordvarme for alvor 
brød igennem i Danmark, grun-
dlagde Palle og jeg det samar-
bejde, der i dag er kendt under 
firmanavnet Plovtec”, fortæller 
Troels Henneberg. ”Jordvarme 
er uden tvivl den bedste og billig-

ste måde at opvarme boliger på, 
og vores metode til nedpløjning 
af jordvarmeledninger er blandt 
de førende på markedet. Vi har 
selv udviklet de slæder, som 
nedlægningsploven er monteret 
på, og dermed har vi gjort pro-
cessen både hurtig og billig for 
kunden. Plovtec kører over hele 
landet og har løst nedpløjning-
sopgaver af anlæg på op til 23 
kilometer. Kundekredsen tæller 
blandt andet boligforeninger, 
godser, gartnerier, børnehaver, 
skoler, private og vvs firmaer. 
Vi har fem års erfaring indenfor 

vores speciale og råder over det 
mest moderne udstyr, hvilket si-
krer en høj præcision i arbejdet.”  

Fra nedpløjning til  
plæneretablering 

”Nedpløjning er et prisbilligt 
alternativ til ordinær ned-
gravning af jordvarmeslanger. 
Dertil kommer, at man ved 
pløjning i modsætning til ved 
gravning ikke vender op og ned 
på ler og muld, og det sætter 
haveejerne stor pris på. Vi lever-
er totalløsninger med styr på 
det hele fra start til slut, og som 

TH Plovtec Aps · Tlf. 21 81 06 86 · thplovtec@hotmail.com · Palle Feddersen Aps · Tlf. 21 92 03 92 · palle@nyvej37.dk · www.plovtec.dk

Jordvarme · Nedpløjning · Entreprenør arbejde · Græssåning

Fyns Varmepumpecenter
Der er stor travlhed i 
det fynske IVT natur-
varmecenter – inden-
for varmepumper og 
jordvarme. Kundekred-
sen dækker Fyn og øer 
og består af en bred 
kreds af privatkunder 
og erhvervsvirksom-
heder.

”Gennem de senere år er 
Fyns Varmepumpecenters fo-
kus skiftet fra erhvervs- til 
privatsegmentet”, fortæller 
indehaver Bjarne Christian-
sen. ”Skiftet er dels frem-
kaldt som et konkret resul-
tat af den store teknologiske 
udvikling på området og dels 
af det generelle ønske fra po-
litisk hold om uafhængighed 
af fossile brændstoffer. 80% 

af kunderne er i dag private, 
og vores vigtigste aktivitet er 
serviceringen af dem med var-
mepumper. Vi er certificerede 
til større anlæg og her er det 
specielt interessant med store 
væske vand varmepumper til 

erhverv og boligkomplekser 
herunder genindvinding af 
afkastluft til produktion af 
varmt brugsvand”.

Miljøvenlig varme til  
halv pris

”Varmepumper betyder billig 
grøn energi til gavn for mil-
jøet. CO2 -udslippet reduceres 
væsentligt i forhold til olie og 
gas, og hvad varmekvaliteten 
angår, får kunden det samme 
produkt til den halve pris. Den 
populære tilskudsordning i 
form af et statsfinansieret 
fradrag på arbejdslønnen på 
15.000 kr. pr. person i husstan-
den over 18 år kører hele 2012. 
Fyns Varmepumpecenter for-
handler den mest lydsvage 
og effektive luft vand varme-
pumpe til erstatning af olie/
gas baserede anlæg netop nu. 
Den udvendige del kan tilpas-
ses kundens nærmiljø, hvad 
farver og design angår. På 

sommerhusfronten leverer vi 
luft/luft varmepumper til er-
statning af den dyre el-varme. 
Vi oplever en støt stigende in-
teresse i vores kundekreds for 
solceller. På baggrund heraf er 
vi netop nu på udkig efter en 
samarbejdspartner, der er spe-
cialiseret på dette område. 

Eskemosegyden 63 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 50 69 · info@fynsnaturvarme.dk · www.fynsnaturvarme.dk

Tekniker Mikal Jørgensen  
arbejder med styring til varme-
pumpe monteret på tag.

Bjarne Christiansen med et tag 
monteret eksemplar af den mest 
lydsvage og effektive luft vand 
varmepumpe til erstatning af olie/
gas baserede anlæg på markedet 
netop nu.
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Billig miljøvenlig fyringsolie

dieselmotorer og biogas, som 
fokuserer på optimal brug af 
bio-olie med særlige hensyn 
til miljøet.

Bio-olie til alle formål

PRIMEOL olie leveres til 
fjernvarmeværker og større 
industri med almindelige 
store oliebrændere. BIOSOL 
olie leveres til industri som 
dieselolie til brug i dieselmoto-
rer hos industrier og lignende 
steder, mens PREMIUM olie 
leveres til private husstande 
med bio-oliebrændere.
Øko-Tech Energi leverer bio-
olie ud, med egne tankbiler 
overalt.

Siden 1999 har Øko-Tech 
Energi og firmaets indeha-
ver Bjørn E. Larsen således 
leveret en fremsynet indsats 
for mere klimavenlig opvarm-
ning og en grønnere profil til 
kunderne. 

Fremsynet grøn profil

Øko-Tech Energis kunder lu-

ner sig samtidigt over, at de 
miljøvenlige bio-olier leveres 
til rigtig gode priser uden 
CO2- og energiafgifter. Sva-
rende til en prisrabat på 25-
30 pct. i forhold til konventio-
nel fyringsolie. Brug af ét ton 
bio-olie frigiver desuden to 
CO2-kvoter.
Brugerne af den CO2-neutrale 
fyringsolie er blandt andre 
danske virksomheder, insti-
tutioner, varmeværker og bor-
gere. Men de nævnte bio-olier 
finder også vej til eksempelvis 
processtabilisering i biogas-
anlæg.

Eu-certificeringer

Øko-Tech Energi har forud-

sætningerne på plads, når det 
gælder sikker kvalitet og høj 
kundeservice. Virksomheden 
har i 2011 bestået to nye EU-
certificeringer indenfor bære-
dygtighed. Dermed opfylder 
Øko-Tech Energi også kra-
vene til at kunne handle med 
bæredygtige produkter under 
EU-ordningen RED Cert.
Alle Olier er baseret på Vege-
tabilske Olier, herunder raps-
olie, der med stor fordel er-
statter traditionelt brændsel 
som eksempelvis almindelig 
fyringsolie (fuelolie) og natur-
gas til rum- og procesvarme.
Øko-Tech Energis forret-
ningsområde arbejder med 
bio-olier til fyringsformål til 

TH Plovtec Aps · Tlf. 21 81 06 86 · thplovtec@hotmail.com · Palle Feddersen Aps · Tlf. 21 92 03 92 · palle@nyvej37.dk · www.plovtec.dk

Jordvarme · Nedpløjning · Entreprenør arbejde · Græssåning

Øko-Tech Energi A/s · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 20 54 · www.bio-olie.com · info@bio-olie.com

Øko-Tech Energi A/s i Faaborg forsyner danske virksomheder, institutioner,  
varmeværker og private husstande for ca. 100 millioner på årsbasis, med miljø-
venlig co2-neutral fyringsolie som ligger 25-30 pct. under normal oliepris

Indhent information   l   www.bio-olie.com  l   Få rådgivning

Klima-rigtig fyringsolie
Spar 25-30% på fyringsolie

Øko-Tech energi A/S
        

Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 20 54 · 62 61 20 55 · Fax 62 61 00 21

BRUG BIOOLIE = SPAR PENGE – Vedvarende Energi

l		 Skift fra mineral/fuelolie/gas, til miljøvenlig bio-olie
l		 Bio-olien anvendes til rum og procesvarme
l		 Bio-olier/biomasse er afgiftsfrie og derfor prisbillige
l		 Bio-fyringsolie giver virksomheden en grøn profil
l		 Bio-olier er CO2 neutrale. Brug af 1 ton bio-olie  
 frigiver 2 CO2 kvoter! BLIV CO2 NEUTRAL = BRUG BIO-OLIE

l		 Vi leverer olietyper til alle formål:

l		 PRIMEOL – olie til varmeværker- og 
 til al større Industri, med alm.   
 større brændere.

l		 BIOSOL – olie til industri til brug i 
 dieselmotorer.

l		 PREMIUM – olie til private  
 husstande med bio-oliebrændere.

INdhENT

TILBUd

Olie-import til Faaborg

VI  LEVERER FYRINGSOLIE TIL ALT OG ALLE!  

Indhent 
tilbud

Vi leverer over alt

Kontakt: Bjørn Larsen – bj@bio-olie.com

Olieimport til Faaborg
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overblik og kontrol med 
energiforbruget
Dansk Process Energi 
er som autoriseret 
elfirma specialist i op-
timering af erhvervs-
livets og industriens 
energiforbrug.

Elfirmaet tilbyder således 
professionelle fremtidssikrede 
løsninger til de virksomheder, 
der ønsker overblik og avan-
ceret kontrol med virksomhe-
dens samlede energiforbrug 

– kombineret med maksimal 
produktion og minimalt ener-
giforbrug. 
Dansk Process Energi er bl.a. 
førende på installering og pro-
grammering af WAGO’s pro-
dukter til bygningsautoma-
tion. Dansk Process Energi er 
således WAGO Solution Provi-
der center med support og eks-
pertkompetence til WAGO’s 
løsninger.
Dansk Process Energi gør det 
også muligt - via CTS-løsnin-
ger - at overvåge, opsamle og 

styre en stor mængde data om 
bl.a. energiforbrug. Uanset der 
er tale om en enkelt bygning, 
et stort komplekst byggeri el-
ler store bygninger med man-
ge kilometers mellemrum.
Vælges Intelligente Bygnings 
Installationer (IBI) ved ny-, 
om- og tilbygning, er det op-
lagt med et Iconics SCADA 
system, der gør det muligt at 
styre alt energiforbrug efter 
behov – eksempelvis tænd og 
sluk af lys, varme og ventila-
tion, gardiner med mere.

Dansk Process Energi · odensevej 39 · 5690 Tommerup · Tlf. 70 22 80 90 · www.dp-e.dk · tm@dp-e.dk

A
S

Alle opgaver løses til fast tid og pris (også små opgaver)

Tlf. 66 15 40 40 · www.sand-guldborg.dk

Arbejdet udføres af 
faglærte danske håndværkere

Traditionelt murerarbejde

Reparation og ombygning

Trapper og altaner

Facaderenovering og maling

Pudsning og vandskuring

Naturstensgulve og klinkegulve

Betonrenovering

Badeværelser

Tegltage

Bygningsrenovering

Udvendig facadeisolering

Udnyt skattefradraget fra 

1. juni 2011 på håndværkere

Ring og få et 
godt tilbud
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Årslev Tømrerforretning
udfører også efterisolering

og udførelse af entrepriser fra 
start til slut.
– Vi vil gerne gøre jeres idéer 
til virkelighed og levere kvali-
tet til tiden. Og vi bestræber 
os altid på at overholde aftalte 
betingelser og leveringstider, 
lyder det fra tømrermester 
Claus Berthelsen.
– Vores dygtige medarbejder-
stab udgør derfor et fast, ruti-
neret og ansvarsbevidst team, 
der leverer tømrerarbejde af 
høj karat til konkurrence dyg-
tige priser, tilføjer tømrerme-
ster Claus Berthelsen.

Årslev Tømrerforret-
ning Aps løser alle for-
mer for tømreropgaver 
i god dialog med både 
erhvervs- og privatkun-
der over hele Fyn.

Siden tømrermester Claus 
Berthelsen i 2005 grundlagde 
Årslev Tømrerforretning, har 
virksomheden sat sine tyde-
lige aftryk over store dele af 
Fyn, når det gælder tømrer-

arbejde med høj kvalitet, også 
udført som hovedentrepriser.
God og konstruktiv dialog med 
kunderne er således et af de 
faste holdepunkter i virksom-
heden sammen med løsning 
af alle former for opgaver i høj 
håndværksmæssig kvalitet.

Isolering der luner

Vinterhalvåret er godt be-
gyndt, og her står Årslev Tøm-
rerforretning klar til at lave 
en tiltrængt efterisolering, der 
nedsætter boligens udgifter til 
opvarmning. Et mål der også 

kan nås via udskiftning af vin-
duer og døre. 
Årslev Tømrerforretning ud-
fører selvfølgeligt også større 
opgaver som tagrenovering, 
montering af nye gulve samt 
nybygning, ombygning og re-
novering. Køkkener, kviste, 
trapper, tagrender og porte er 
andre stikord på opgaver sam-
men med små reparationer og 
låseservice.

På forkant

Tømrerforretningen har såle-
des stor erfaring med styring 

www.faaborgmidtgulve.dk

- behold dit tv2

Kontakt os for yderligere info

Netværksinstallation

Rep. af TV/Audio/Video

Antenner/Paraboler/DVB

Rep. af PC/Laptop/Server

Professionel video overvågning

Elektronikservice til erhverv og Private

Mørkebjergvej 2, 5600 Faaborg

Tlf: 62 61 60 07
Email: mail@multixperten.dk · www.multixperten.dk

TJEKSIGNALET
behold dit

Årslev Tømrerforretning · Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev · Tlf. 23 65 63 53
www.aarslevtomrerforretning.dk · claus@aarslevtomrerforretning.dk

NYT NYT 
Efterisolering 

med papiruld og 
granulat
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Nyt liv i synshallen
Midtfyns Bilsyns 
nylige overtagelse af 
det kendte faabor-
gensiske familiefirma 
Tangelsbjerg christen-
sens synshal ved 1-2-3 
tanken på Nyborgvej 
56, betyder at syns-
faciliteterne har fået 
helt nyt liv 

”Den 14. november overtog 
Midtfyns Bilsyn synshallen 
ved 1-2-3 tanken på Nyborg-
vej i Faaborg”, fortæller in-
dehaver Christian Engholm 
Jørgensen. ”Vi er glade for 
fremover at kunne servicere 
bilejere og mekanikere i Fa-
aborg området med syn af kø-
retøjer op til 3500kg. Midtfyns 
Bilsyn, der nu har synshal i 

både Ringe og Faaborg, har 
eksisteret i omkring 6 år. Vo-
res servicemindede og erfarne 
medarbejdere er garanter for, 
at kunderne får syn af høj 
kvalitet. Vi lægger vægt på, 
at folk føler sig velkomne hos 
os. Midtfyns Bilsyn - Faaborg 
tilbyder syn af biler, trakto-
rer, trailere, campingvogne op 
til 3500 kg samt motorcykler. 
Derudover foretager vi tempo 
100 godkendelser på camping-
vogne og sælger tyske miljø-
zone mærker. Vi har Drive-in 
syn og tidsbestilling pr. telefon 
51 34 04 51 eller via vores on-
line-booking på www.faaborg-
bilsyn.dk ”

Billig benzin og moderne 
autoværksted

Sammen med sin kone Jonna 
har Christian Tangelsbjerg 
Christensen i 10 år repræsen-
teret Statoils lavprisselskab 

1-2-3 i Faaborg. Herom for-
tæller han: ”Vores selvbetje-
ningsstation har en supergod 
beliggenhed lige ud til hoved-
vejen, og hos os ligger priserne 
altid i bund i forhold til mar-
kedsprisen. På Tangelsbjerg 
Christensens autoværksted 
varetages aktiviteterne af min 
bror Hans. Værkstedet repare-
rer og servicerer alt fra plæne-
klippere til traktorer, person- 
og lastbiler. ”Vi løser en bred 
vifte af opgaver - lige fra det 
mekaniske til det elektroniske 
og råder over det nyeste test-
udstyr fra BOSCH”, fortæller 
Hans Tangelsbjerg Christen-
sen. Hvad vi taler benzinsalg, 
værkstedsaktiviteter eller bil-
syn er der fart på udviklingen 
her på matriklen. Vores fami-
liefirma grundlagdes i 1960, 
og vi har stadig har fingeren 
på pulsen.”

Midtfyns Bilsyn Aps · Faaborg · Nyborgvej 56 · 5600 Faaborg · Tlf. 51 34 04 51
mail@midtfynsbilsyn.dk · www.faaborgbilsyn.dk

Tangelsbjerg christensen Auto Aps · Nyborgvej 56 · 5600 Faaborg · Mobil 40 16 95 36 · Tlf. 62 61 99 64

TOTAL KLOAKSERVICE
FÅ REVIdERET dERES KLOAKSYSTEM

	 l		 Kloakreparation

	 l		 Kloakrensning

	 l		 Renseanlæg

	 l		 Kloak TV

	 l		 Gravearbejde

	 l		 Anlægsarbejde

www.groenbech-ryslinge.dk
 nielsgronbech@gmail.com

DØGNVAGT
20 32 17 15

Højholtvej 23 · Fjellerup · 5856 Ryslinge

det midtfynske specialfirma 
servicerer og reparerer alt fra almindelige 

traktorer til store høstmaskiner 
og tungt entreprenørgrej

Vi kan lave hydraulikslanger 
direkte fra servicevognen

Salg af Gulf Smøreolie

Lovpligtig sikkerhedseftersyn udføres på 
landbrugs- og entreprenørmaskiner

Egehøj Landbrugs- & Entreprenørmaskiner
Ny Vestergade 60 · Vejle · 5672 Broby 
Tlf. 62 69 10 64 · Mobil: 40 16 20 64

egehoejvejle@mail.dk
www.egehøjvejle.dk

EGEHØJ 
Landbrugs- og  
entreprenørmaskiner

Ny Vestergade 60 
5672 Broby

T 62 69 10 64 
M 40 16 20 64

egehoejvejle@mail.dk 

EGEHØJ
LANDBRUGS- OG
ENTREPRENØR
MASKINER

v. Martin Krogh-Nielsen

Martin Krogh-Nielsen
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Godt lokalt håndværk 
Nielsen, indehaver af murer– 
og tømrervirksomheden til 
Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
– Vi sigter også fortsat på høj 
håndværksmæssig kvalitet og 
går dermed ikke på kompro-
mis med vores kvalitet, fort-
sætter indehaver Bjarne Skov 
Nielsen.

støt de lokale

Han tilføjer, at det samtidigt 
er rart at se, når lokale borge-
re og erhvervsliv i det midtfyn-
ske område benytter de lokale 
håndværkere. 
– Det er jo basis for, at de loka-
le håndværkere fortsat bliver i 
lokalområdet. Alternativet er, 
at håndværkerne lukker eller 
flytter til de større fynske byer 
– som det i stor stil er sket med 
de små lokale købmænd og 
andre detailbutikker, tilføjer 
Bjarne Skov Nielsen.

Ryslinge Murer– og 
Tømrerforretning 
Aps er der også, når 
erhvervskunder og 
private har mindre 
reparationer på  
ønskesedlen

For få år siden var den største 
del af omsætning byggeri af 
nye huse hos Ryslinge Murer– 
og Tømrerforretning. Den-
gang med mange svende og 
lærlinge i medarbejderstaben 
under højkonjunkturen. 
I dag trykker finanskrisen 
fortsat tungt på bolig– og byg-
gemarkedet, også på hjemme-
banen i det midtfynske.

Alle opgaver

– Ryslinge Murer– og Tømrer-
forretning udfører alle former 
for traditionelle murer– og 

tømreropgaver. Og heldigvis 
har vi fortsat mange mindre 
og større reparationsopgaver 
for erhvervskunder og mange 

private kunder, heraf mange 
stamkunder, der har været 
med i mange år.
Sådan forklarer Bjarne Skov 

Ryslinge Murer- & Tømrerforretning Aps · Enghavevej 20 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 19 29 · www.rmt-huse.dk · info@rm-t.dk

ETR SERvicE RingE
Odensevej 63 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 27 22 · etr@etr.dk

www.etr.dk

Vinterkampagne

Park Ranger 2150 
med salt og grusspreder og et valgfrit 

snerydningsredskab.
Med skræddersyede redskaber fra 

Nilfisk-Egholm, opnår du toppræstationer

Hos Rynkeby Mølle tilbyder vi træbriketter og træpiller 
af meget høj brændværdi, lavt smudsindhold samt lav 
askeprocent til fordelagtige priser

Træpiller: 6 mm og 8 mm og fås i 16 kg sække 
Træbrikketter: 10 kg pakker/96 pakninger pr. palle 
Overnight træbrikketter: 10 kg pakker/100 pakninger pr. palle 

alle træbriketter og træpiller kan 
afhentes i enkelt stk. pakninger, 
halve og hele paller eller leveret 
efter behov! 
Ring og få et godt tilbud på 
tlf. 62 62 20 42 eller 51 51 24 59.

i butikken finder du også et stort udvalg i foder til hunde. F.eks. kan 
nævnes Royal canin, eukanuba, Hills, nutra nuggets samt foder 
til fugl, fisk, kanin, hamster, marsvin m.m. Vi har også et stort 
udvalg i udstyr. Der kan nævnes bure, seler, liner, legetøj m.m.. 

til vilde fugle har vi vildfulgefoder, 
solsikkefrø, mejsekugler,  store og 
små nødder i net,  frøautomater og 
foderhuse m.m. 
Kig forbi Rynkeby Mølle og slå en 
god handel af.

Odensevej 67 · 5750 Ringe · www.rynkebymoelle.dk · rynkebymolle@mail.dk

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

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

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

Restværdi ved udløb 44.971 kr. jf. 
gældende regler

Den nye Vito.

R
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1:1

Kvalitet         Rådgivning        Tryghed

Hør godt efter!
Bestil tid til en gratis, 
uforpligtende høretest allerede 
i dag på telefon 82 130 150

...vi glæder os til at se dig!

v/ Hørespecialist Michelle Møller-Bertram
Østergade 11 G
5492 Vissenbjerg
Telefon: 82 130 150       www.byenshk.dk

Du kan altid få de nyeste, diskrete kvalitetshøreapparater fra 0,- 
f.eks. Phonak Audeo S SMART I (som vist på billedet). 

Hos os får du 4 års garanti og fri service samt 2 mdr. fuld returret 
på alle høreapparater.

Husk!  Vi laver også formstøbte høreværn til industri, jagt og musik

Ønsker du et hjemmebesøg, er der også mulighed for det. 

H. M. Rengøring
v/ Herdis Møllebjerg

Telefon 21 75 26 80

www.hm-rengoering.dk
herdis@hm-rengoering.dk

Stokkebrovej 4 · Vester Hæsinge
5672 Broby
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Energirigtige el-løsninger 
sparer penge

Det udføres
Ryslinge El udfører alt inden 
for el-tekniske installationer. 
Herunder opgaver ved nybyg-
geri, renovering, tele- og da-
tainstallationer samt akutte 
opkald fra kunderne. Andre 
opgaver er også belysnings-, 
tavle- og kommunikationsan-
læg plus overvågning og salg 
af alarmanlæg samt service 
på hårde hvidevarer.
Ryslinge El’s kunder spænder 
bredt, fra erhverv, butikker, 
industri og institutioner til 
private kunder.

Ryslinge El leverer 
som kvalitetsbevidst 
el-installationsfirma en 
række energirigtige el-
løsninger som grønne 
kontakter og effektive 
solcelleanlæg

Hvorfor ikke kombinere renove-
ring af virksomheden eller kon-
toret med én eller flere energi-
rigtige el-løsninger, der sparer 
energi og dermed penge?
Ryslinge El og indehaveren 
siden 1995, aut. elinstallatør 
Lars Tjørnelund, står klar 

med en række smarte og effek-
tive muligheder, der nedsætter 
energiforbruget – uden at gå på 
kompromis med hverken kom-
fort eller oplevet kvalitet i hver-
dagen, både på jobbet og privat.

Grønne kontakter

- En nem og relativ billig måde at 
nedsætte elforbruget på er at in-
stallere grønne kontakter. Har 
man et stand by forbrug til for-
skellige apparater, eller vil være 
sikker på at få slukket for lyset 
og kaffemaskinen, er det oplagt, 
forklarer Lars Tjørnelund.
En anden mulighed er de nye 
effektive solcelleanlæg, der til-
med kan integreres let og ele-
gant på taget.
Elinstallatør Lars Tjørnelund 
forklarer her, at den nye gene-
ration af solcelleanlæg er langt 

mere effektiv end tidligere – og 
så er tilbagebetalingstiden til-
med kortere end for få år siden. 
Med tilskudsordninger og skat-
tefradrag er det enmeget at-
traktiv mulighed.

God dialog

- Vi lægger stor vægt på at 
vejlede og rådgive kunden, så 
opgaverne løses på optimal 
vis. Uanset det handler om op-
sætning af lamper hos den lille 
private kunde eller projektering 
af større industri-installationer. 
Vi leverer kvalitetsarbejde til 
aftalt tid og den rigtige pris, til-
føjer Lars Tjørnelund.

Tvekildevej 1 · 5856 Ryslinge · Telefon 62 67 10 99 · www.ryslinge-el.dk · mail@ryslinge-el.dk

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

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

gRÆssÅning
Vi kan nu tilbyde at varetage hele proces-
sen fra nedpløjning til retablering af græs-
plænen. Vi giver plænen den sidste finish 
– blandt andet ved hjælp af specielredska-
ber som stennedlægningsfræser og græs-
såmaskine med rotorharve.

palle feddersen &
TH plovtec aps
Tlf. 21 92 03 92 · palle@nyvej37.dk
Tlf. 21 81 06 86 · thplovtec@hotmail.com

www.plovtec.dk

Ring/mail 
for uforpligtende 
beregning af dit 

projekt

Som en af de få virksomheder kan vi stadig lave træ-
modeller i vort modelsnedkeri
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Breinholm Isolering

er materialet op til 25 % mere 
effektivt end traditionelle isole-
ringsmaterialer. Endelig er pa-
pirisoleringen 30-40 % billigere 
end andre isoleringsløsninger. 
Breinholm Isolering er auto-
riseret af Papirisolering Dan-
mark ApS. Certifikat og pro-
duktforsikring følger de enkelte 
opgaver, så vores kunder uanset 
deres projekters størrelse og art 
hele vejen igennem er sikret 
den samme høje kvalitet, hvad 
materiale og håndværk angår. 
Papirisolering er et fleksibelt, 
miljøvenligt og frem for alt høj-
effektivt isoleringsmateriale. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre mere 
om de mange spændende mu-
ligheder med papirisoleringen.”

Firmaet, der med sine 
9 ansatte er speciali-
seret indenfor papiriso-
lering, har hovedsæde 
i odense samt en filial 
i skårup på sydfyn. I 
2012 åbnes en filial i 
Trekantsområdet til 
imødekommelse af den 
stigende efterspørgsel 
i kundekredsen

”Breinholm Isolering servicerer 

kunder over hele Fyn, og firma-
ets opgaver spænder fra klas-
sisk hulmurs- og loftsisolering 
til højt specialiserede totalløs-
ninger omkring renovering og 
nybyg”, fortæller indehaver Per 
Verdi. ”På sidstnævnte område 
er vores isoleringsløsninger 
standard i SISA 2000 og COM-
FORT huse. Som underleveran-
dør samarbejder vi med en lang 
række tømrermestre, for hvem 
vi varetager hele isoleringssiden 
uden nogen konsekvenser for 
størrelsen af deres provenu på 
de enkelte opgaver. Breinholm 
Isolerings kundekreds består 
af privatkunder, virksomhe-
der, arkitekter, boligforeninger 
samt skoler og andre offentlige 
institutioner. Papirisolering er 
på alle måder konkurrence-
dygtigt produkt, der prismæs-
sigt har ligget stabilt i over ti 
år. Via vores samarbejde med 
Fjernvarme Fyn, indhenter vi 
selv de tilskud, vores kunder er 

berettiget til. I takt med de sti-
gende energipriser er en række 
nye attraktive støtteordninger 
på vej.”

Fleksibilitet,  
miljøvenlighed og  
effektivitet

”Både når det gælder nybyg og 
efterisolering af ældre bygnin-
ger – herunder skoler og andre 
institutioner – er papirisolerin-
gen i kraft af sin fleksibilitet et 
ideelt isoleringsmateriale. Pa-
pirisoleringen giver ydermere 
et bedre indeklima, da man kan 
udelade plastdampspærre pga. 
dets åndbarhed, og man er ikke 
bundet af de samme begræns-
ninger som ved brug af mineral-
uld. Papirisoleringen blæses ind 
og tilpasser sig let byggeriets 
indre. Da denne teknik overflø-
diggør samlinger og tilskærin-
ger, danner papirisoleringen 
altid en tætsluttende isolering 
uden kuldebroer. I kraft heraf 

Breinholm Isolering Aps · Kildebakken 5 · 5260 odense s · Per: 26 13 11 80 · chris: 24 40 44 91
mail@odense-papirisolering.dk · www.odense-papirisolering.dk

Vi løser maleropgaver både ude og inde og leverer en kompetent 
rådgivning om farvevalg, materialer og vedligeholdelse.
 
Hvad enten det er facaden eller garagen, køkkenet, stuen eller 
entréen, der trænger til en kærlig hånd, så løser vi opgaven.
 
Skal malerarbejdet foregå på en arbejdsplads, lægger vi en plan 
for arbejdet, så det ikke griber forstyrrende ind i virksomhedens 
dagligdag.
 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud og en samtale om farver 
og materialer.

Belkovs Indramning
 l Udskiftning af ruder
 l Forsikringsskader
 l Alt i indramning
 l Hobby- og gaveartikler
 l Smykketilbehør
 l Galleri og spejle
 l Slipning af glas og spejle

Østergade 20 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 32 13
belkovsindramning@5750.dk

D
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fynbo rengøring · Odensevej 47a · 5750 Ringe
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Dit lokale trælast- og 
byggecenter
sTARK Allested Trælast 
& Byggecenters ansat-
te er på fornavn med 
kunderne stærkt støt-
tet af sTARK’s brand og 
netværk

- Vi er på fornavn med vores 
kunder og deres forældre. Og 
vi husker deres projekter. Det 
er styrken i vores lokale træ-
last og byggemarked, fortæller 
afdelingsdirektør Gitte Karl til 
Månedsmagsinet Erhverv Fyn.

Kan du huske farven?

Hun giver som eksempel, at en 
kunde for noget tid siden kom 
ind i byggecentret og forklarede, 
at han skulle male sit køkken. 
- Men han kunne ikke huske, 
hvilken farve han havde brugt 
for år tilbage. Det kunne jeg 
så heldigvis, lyder det fra afde-

lingsdirektør Gitte Karl, der 
selv kom i lære i Allesteds loka-
le trælast og byggecenter i 1985.

Afgørende forskel

STARK Allested Trælast & 
Byggecenter arbejder derfor 
dagligt på at være den mest 
professionelle leverandør af 
byggematerialer og serviceydel-
ser. Det inkluderer også arbej-
det på konstant at forbedre de 
lokale kunders forretning, så 
kunderne mærker de afgørende 
positive forskelle, når de hand-
ler lokalt.
Historien om STARK Allested 
Trælast & Byggecenter går helt 
tilbage til 1910. Fra begyndel-
sen var der tale om et savværk 
drevet af en vindmølle. De sid-
ste rester af møllen, bunden, 
kan stadig ses på området, 
mens det gamle savværk måtte 
lade livet i orkanen over Dan-
mark 3. december 1999.

udsalg uge 5
Et af årets mest hektiske dage 
åbner STARK Allested Trælast 
& Byggecenter dørene til sit 
årlige udsalg, hvor flere hund-
reder kunder står i lange køer 
for at få fingre i masser af gode 
tilbud. Næste gang foregår det i 
uge fem, 2012.

93 centre

STARK Allested Trælast 
& Byggecenter har i dag 87 
danske og fem grønlandske 
STARK-kolleger, der også hver 
dag leverer stærk lokal service 
til både håndværksmestre og 
friske gør det selv kunder.
STARK er en division under 
DT Group koncernen. Divisio-
nen DDT Detail blev oprettet i 
1987. I 2004 skiftede divisionen 
navn til det i dag så velkendte 
STARK. 

sTARK Allested 
Trælast & Byggecenter
Østergade 4
5672 Broby
Tlf. 62 69 10 16 
www.stark.dk
info.allested@stark.dk

  

KF-LAK FAABORG ApS ved Kim Frandsen
Smedemestervej 6 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 71 87 · Mobil 25 75 49 93

kflak@mail.tele.dk

LAKERING AF:
Personbiler
Varebiler
Motorcykler
Alt i industrilakering
Hele køkkener
Døre og låger
Møbler

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
Oplev vort nye MONTANA-Showroom i kreative 
opstillinger og alle de nye farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...
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H. M. Rengøring

ger på kvalitet, service og tillid. 
Ring for et uforbindende tilbud 
og hør mere om vores individu-
elle og fleksible rengøringsløs-
ninger.”

Rengøringsfirmaet 
grundlagdes i 2000 
som et soloforetagen-
de af indehaver Herdis 
Møllebjerg. I dag har 
den lille virksomhed 
en ansatte inklusive 
indehaveren og ventes 
i løbet af foråret at 
udvide med yderligere 
en medarbejder 

”Jeg kan trække på 20 års erfa-
ring i faget, og min alsidige kun-

dekreds består hovedsageligt af 
erhvervskunder”, fortæller Her-
dis Møllebjerg. ”De spænder fra 
diverse produktionsvirksomhe-
der over en række kontorkun-
der og offentlige institutioner til 
boligforeninger og tandlæger. 
Udover almindelig rengøring er 
håndværkerrengøring i forbin-
delse med nybyg og renovering 
samt hovedrengøring omkring 
fraflytning af lejligheder og 
huse store aktiviteter i firmaet.” 

Kvalitet, service og tillid

H.M. Rengøring står for profes-
sionel rengøring i topkvalitet. 
God rengøring vedligeholder 

inventar og overflader, så disses 
levetid optimeres. Et rent miljø 
er en ideel basis for et godt ar-
bejdsmiljø. 
H.M. Rengøring tager hensyn 
til miljøet og bruger i så høj 
grad som muligt svanemær-
kede produkter. Vi medbringer 
selv alt det til faget hørende grej 
- fra klude, mopper og koste til 
støvsugere og andet maskineri. 
I det daglige betjener vi os af 
en venlig og humoristisk om-
gangstone, og det har vist sig at 
være en eminent indfaldsvinkel 
til vores kunder. De er vores 
vigtigste samarbejdspartnere, 
og vores indbyrdes forhold byg-

stokkebrovej 4 · Vester Hæsinge · 5672 Broby · Mobil: 21 75 26 80 · herdis@hm-rengoering.dk · www.hm-rengoering.dk

•

SVENDBORG: 
BILLETTEN.DK

FYNS AMTS AVIS - TLF. 62 21 46 21
SVENDBORG TURISTKONTOR - TLF. 62 23 57 00

DANARTIST PRÆSENTERER

FLEMMING 
KRØLL

FLEMMING 
JENSEN

LEIF
MAIBOM

SVENDBORG TEATER
10. og 11. februar samt
17. og 18. februar 2012

MAGASINET, ODENSE
17. marts 2012

præsenteret i samarbejde med Arvad ApS

MAGASINET: 
DANBILLET.DK

DANBILLET - TLF. 66 14 01 10

BILLETBESTILLING:

GRAFIK  SKILTE
MC  AUTO  PRINT

GRAFIK  SKILTE
MC  AUTO  PRINT

Dansk Planteservice
Stormosevej 18, 5450 Otterup

Tlf : 27 22 85 28
www.dansk-planteservice.dk
bdk@dansk-planteservice.dk

Skal din have fornyes eller opfriskes
-så få hjælp eller hent inspiration til projektet

Vi tilbyder totalløsninger til haven
• Belægning • Traktorfræsning 140 cm
• Anlæggelse af plæne
• Fældning af træer
• Plantning af hæk m.m.
• Græsslåning
• Almindelig vedligeholdelse
• Formidling til havearkitekt

Ring for et

uforpligtende

tilbud, samt råd

og vejledning!

• Minigraver
• Kontorbeplantning
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Opgaven løst og vi er allerede på vej mod nye mål!
Gerne med råstoffer, asfalt, beton, kran- og blokvogne til dig.

Ronnie Jessen’s Maler og 
spartel firma

ikke alt for gode tider i bran-
chen, går det rigtigt godt. Ron-
nie Jessen’s Maler og Spartel-
firma står for kvalitet og godt 
håndværk leveret til tiden, alt 
sammen til konkurrencedyg-
tige priser. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte fir-
maet og høre nærmere.” 

Maler og spartelfirma-
et, der startedes den 
22. august i år, løser 
alle til faget hørende 
opgaver. Lige fra dag 
et har der været travl-
hed over hele linjen i 
firmaet, der står for 
kvalitet og godt hånd-
værk leveret til tiden

”Jeg er udlært maler i 2005 
fra malermester Billum her 
i Faaborg, hvor jeg til 2007 
arbejdede som svend, fortæl-
ler malermester Ronnie Jes-
sen, der driver sit firma som 
et soloforetagende. ”Indtil jeg 
startede op som selvstændig 
pr. 22. august i år, var jeg ansat 

i en række lokale firmaer med 
fokus på spartelsiden af maler-
håndværket. I Ronnie Jessen’s 
Maler og Spartelfirma arbejder 
jeg all round i faget fra kælder 
til kvist, såvel udvendigt som 
indvendigt. Kundekredsen be-
står primært af en stor gruppe 
private kunder. Sideløbende 
servicerer jeg en række sam-
arbejdspartnere – fortrinsvist 
tømrer og murerfirmaer samt 
ejendomsselskaber, for hvem 
jeg løser skiftende maleropga-
ver.”

Hele paletten rundt

”Opgavemæssigt kommer jeg 
hele paletten rundt og er på ba-
nen lige fra starten til det fær-
dige malerarbejde overdrages 
til kunden. Maling af vinduer 
samt en bred vifte af renove-
ringsopgaver i alle størrelser 

tegner sig for en stor del af ak-
tiviteterne. Med udgangspunkt 
i det sydfynske lokalområde 
kører Ronnie Jessen’s Maler 
og Spartelfirma over det meste 
af Fyn. I januar 2012 medvir-
ker jeg i løsningen af en større 
renoveringsopgave på en villa 
her i Faaborg. I forhold til de 

Ronnie Jessen’s Maler og spartelfirma · Valmuemarken 20 · 5600 Faaborg · Mobil 24 62 71 93 · ronnie.jessen@hotmail.com
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Midtfyns Computer Center

· Databasesystemer/udvikling
· Netværksløsninger
· Installationsopgaver
· Salg af hardware/software

Stationsvej 33 · 5792 Årslev

Tlf. 63 90 30 40
salg@midtfyns-it.dk · www.midtfyns-it.dk
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FT Døre & Vinduer Aps

”Jeg overtog virksomheden 
midt i en krisetid, nærmere 
bestemt i august 2010”, fortæl-
ler direktør Claus Vindt, der 
er bygningsingeniør af uddan-
nelse og har mange års erfa-
ring fra byggebranchen, hvor 
han i Danmark og Tyskland 
har arbejdet som salgskon-
sulent og fabrikschef med fo-
kus på beton og stål. Jeg kom 
hertil fra en stilling i letbeton 

virksomheden EXPAN. Dét at 
skifte fokus fra beton til døre 
og vinduer i træ har været en 
stor positiv udfordring. Jeg er 
ikke i tvivl om, at jeg stadig 
har meget at lære, men jeg er 
vist ved at komme meget godt 
efter det”, smiler Claus Vindt.  

Positiv udvikling

”Mit første år som direktør 
har budt på mange spændende 
og krævende udfordringer. Pa-
rallelt med en stor udskiftning 
i den eksisterende kundekreds 
har vi indført nye rutiner og 
arbejdsgange omkring ordre-
håndtering, produktion og 
markedsføring og herigennem 
fået et stort antal nye kunder 
i tale. I dag har vi fundet vore 
egne ben at stå på. Vi har op-
nået stor rutine og er glade for 
virksomhedens voksende kun-
detilgang og gode ordrebehold-
ning. Nye kunder melder sig 
på banen, og samtidig vender 
nogle af virksomhedens oprin-
delige kunder tilbage, hvilket 
vi er meget glade for. Med ud-
gangspunkt i det sydvestfyn-
ske lokalområde servicerer FT 
Døre & Vinduer kunder over 
det meste af landet, især ho-
vedstadsområdet og Nordsjæl-
land. Vi har netop ansat en ny 
maskinsnedker, og 1. decem-
ber starter en ny lærling.”

Moderne produkter med 
klassisk look

”FT Døre & Vinduer er helt 
klart en specialbutik, fortsæt-
ter Claus Vindt. ”Vi arbejder 
udelukkende i træ, og blandt 
vores største specialer er em-
ner i specielle mål og udform-
ninger. Virksomhedens ker-
nekompetence er fremstilling 
af døre og vinduer af typen 

koblet – det vil sige dobbelt-
rammede produkter hvor den 
udvendige ramme er udstyret 
med smalle kit falser. I kraft 
af deres elegante klassiske 
look fremstår de topmoderne, 
klimavenlige vinduer histo-
risk korrekt – både i forhold 
til ældre huse, fredede og be-
varingsværdige bygninger 
samt nybyggeri i gammel stil. 
Vi har netop leveret en meget 
flot dør til godset Hvidkilde. 
Her og nu er vi i gang med en 
større serie koblet vinduer til 
brug i forbindelse med reno-
veringsprojekter og nybyggeri 
i gammel stil. De nyopførte 
stråtækte huse og ejendomme 
fremstår i historisk stil og er 
samtidig opført efter de nyeste 
og mest moderne principper, 
hvad energiforbrug, isolering 
og indeklima angår.    

Ny produktudvikling  
og eksport

”FT Døre & Vinduer er på 
forkant med udviklingen. 
Vi har mange bolde i luften, 
ikke mindst når det gælder 
markedsføring og produkt-
udvikling. I samarbejde med 
Teknologisk Institut er vi ved 
at udvikle et nyt koblet vin-
due. Vinduet lanceres i foråret 
2012, og forventes at leve op 
til 2020 kravet samtidig med 
stor øget indeklimakomfort. 
Ligeledes forbereder vi med 
hjælp fra Eksportrådet en øget 
indsats på de norske og tyske 
markeder. Eksportfremstødet, 
der omfatter de samme spe-
cialprodukter, som kendes fra 
det danske marked, igangsæt-
tes for Norges vedkommende 
i 2012, hvorefter indsatsen på 
det tyske marked følger. Vi ser 
positivt på fremtiden.”

FT Døre & Vinduer Aps · stærmosevej 30 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 17 30 · info@ftdoere.dk · www.ftdoere.dk

Efter implemen-
teringen af en række 
nye rutiner, blandt 
andet omkring  
ordrehåndtering,  
produktion og  
markedsføring, kan  
Hårby-virksomheden 
notere en støt  
voksende kunde-
tilgang og ordre-
beholdning
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dag et komplet og kvalitetsmæs-
sigt stærkt produktprogram af 
kobberkabler og ledninger, fra 
almindelige installationskabler 
til forsynings-, special- og kun-
despecificerede kabler.

scankab cables A/s 
udvider hovedkvar-
teret med 300 kvm. 
nybyggeri, der matcher 
væksten også i Norge 
og sverige

De seneste ti år har Scankab 
Cables, Danmarks førende ka-
belleverandør, gennemgået en 
spændende og positiv udvikling, 
der også ser ud til at fortsætte i 
de kommende år. 
Udover at have udvidet med-
arbejderstaben har Scankab 

Cables været travlt optaget af 
mange projekter – og nu ud-
vides hovedkvarteret i fynske 
Aarup med 300 nybyggede kva-
dratmeter fordelt på tre niveau-
er og ni meters højde, synlig fra 
store dele af Aarup.

Norge og sverige

Nye kræfter er samtidigt kom-
met til - ikke alene i Danmark 
men også via nye afdelinger i 
Norge og Sverige. Således arbej-
der Scankab Cables målrettet 
for at sikre den bedst mulige 
kvalitet hele vejen rundt i orga-
nisationen på det danske, nor-
ske og svenske marked. 
Indsatsen går fra udvikling af 
nye kabler og tilhørende embal-
lering til arbejdet med distri-
butions- og samarbejdspart-
nere. Scankab Cables arbejder 
således konstant på at udvide 
virksomhedens store udvalg af 

scankab cables A/s · Malervænget 3 · 5560 Aarup · Tlf. 70 20 34 55 · www.scankab.dk · scankab@scankab.dk

kabler for fortsat at tilfredsstille 
kundernes ønsker og behov på 
kabelområdet. 

over 3000  
varenumre

I dag er Scankab Cables lager-
førende med mere end 3000 for-
skellige varenumre i kabelsorti-
mentet og dette tal vil over de 
næste par år jævnt stige.
Siden begyndelsen i 1992, hvor 
direktør Morten Rasmussen 
grundlagde Scankab Cables, er 
virksomheden vokset større og 
stærkere i den hårde nationale 
og internationale konkurrence. 
Fremgangen skyldes blandt 
andet en dynamisk organisa-
tion og partnerskab med én af 
branchens største producenter, 
spanske Top Cable.

Komplet program

Derfor tilbyder Scankab Cables i 

  

Spar på 
energien
– det betaler sig

I Sparekassen vil vi gerne hjælpe dig med at 
skrue ned for energi forbruget og dermed 
give dig  besparelser på vand-,  varme-, 
benzin- og el-regningen.

Vi tilbyder dig derfor et Energilån, hvor du 
til en lav rente kan låne penge til tiltag, der 
nedsætter dit energi-forbrug. 

Læs mere om vores Energilån på: 
www.midspar.dk/energilan

Energilån

5,75%
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Middelfart  6422 2222 Strib  6440 1750 Fredericia  7593 0800 Vejle  7583 6666

Kolding  7553 8900 Uldum  7567 9211 Ødsted  7586 4543 Hedensted  7674 1150

Vinding  7642 0730 Odense  8820 8460 Horsens  8820 8480 
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Vestfyns undervogns  
center udvider

slibning af ridset lak, lygter og 
ruder til favorabel pris. Rens af 
interiør og kabine, klargøring til 
salg, udbedring af malerskader 
og flyverust er andre muligheder 
sammen med NANO-behand-
ling af ruder, der nedsætter brug 
af vinduesvisker.

Aut. Garmin-forhandler

Når bilen er flot og køreklar, leve-
rer Vestfyns Undervogns Center 
også et lækkert nyt gps-system 
som aut. Garmin-forhandler. Så 
er kursen lagt, uanset det gæl-
der job eller bilferie.
Vestfyns Undervogns Cen-
ter samarbejder med FDM og 
Landrover Klubben. Centret er 
samtidigt tilsluttet Danmarks 
skrappeste kontrolordning ved 
Teknologisk Institut, der årligt 
tager stikprøver på centeret.

Med knap 1000 ekstra 
kvm. styrker Vestfyns 
undervogns center nu 
positionen med tilbud 
på Verdens bedste 
rustbeskyttelse også 
til lastbiler, kassevogne 
og campere

Nye kontorlokaler hos Vestfyns 
Undervogns Center følges nu op 
af en markant styrkelse via kø-
bet af knap 1000 kvm. lige over 
gaden på Smedevænget 1 og 3 i 
Aarup.
Sammen med Dinitrol og Würth 
udvider centret således tilbud-
det om perfekt rustbeskyttelse 
og komplet pleje til bil, mc og 
campingvogn til også at gælde 
helt store køretøjer - lastbiler, 

store kassevogne, campere og 
lignende.

også ny butik

– Vi har faktisk forrygende travlt 
og glæder os til at få endnu bedre 
plads til også at kunne servicere 
de helt store biler. De nye ram-
mer er formentligt klar i løbet 
af forsommeren 2012. Samtidigt 
har vi en lille ekstra julegave 
til alle kunder, en ny bilistbutik 

med alt i bilpleje som vi åbner 
22. december i år, fortæller inde-
haver Thomas Andreasen, Vest-
fyns Undervogns Center.

Fuld dokumentation

Centret leverer rustbeskyttelse i 
topkvalitet, der holder år efter år 
– med fuld fotodokumentation 
for den nødvendige adskillelse af 
eksempelvis plastinderskærme 
ved forebyggende antirustbe-
handling. Vestfyns Undervogns 
Center leverer således knap 40 
års erfaring med Dinitrols rust-
beskyttelse og Würths bilpleje-
produkter.

Würth bilpleje

Når centret behandler kun-
dernes biler, og herunder repare-
rer stenslag, tilbydes samtidigt 
en professionel omgang Würth 
bilpleje med polering og vand-

smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01 · www.vestfynsundervognscenter.dk · Info@vestfynsundervognscenter.dk

Vi kan tilbyde lån til  

bilejere via LånLet

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

Nordic Overfladebehandling · Galvanovænget 6 · 
5591 Gelsted

Tlf. 64 49 15 21 · info@nof.dk · www.nof.dk

N O R D I C
O V E R F L A D E
B E H A N D L I N G
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svendborg skotøjsmagasin 
bygger om

Nielsen. ”Vi byder på over 50 
forskellige mærker i alle pris-
klasser til piger, drenge, kvin-
der og mænd i alle aldre. Jeg 
er vild med Australien, og det 
er absolut ingen tilfældighed, 
at vores sortiment også om-
fatter de kendte Blundstone 
støvler og andre kvalitetspro-
dukter ”from down under”. 
Svendborg Skotøjsmagasin 
kan opfylde ethvert behov for 
fodbeklædning hvad enten vi 
taler arbejde, hverdag eller 
fest. Tjek vores nye hjemmesi-
de, kig ind i butikken og prøv 
vores vidtspændende udvalg. 
Alle er velkomne.”

Fra først i februar til 
sidst i marts 2012 bli-
ver der mindre plads 
at give af i forretnin-
gen, der ombygges på 
grund af en dramatisk 
sænkning af grund-
vandsniveauet, som 
har medført et fald af 
gulvet på 14 cm. fra 
butikkens midte ud til 
gaden

”Vi har ombygningssalg med 
fordelagtige priser i hele de-
cember måned, og under 
ombygningen vil vi så vidt 

muligt holde åbent som nor-
malt”, fortæller indehaver 
Klaus Nielsen. ”Både kælde-
ren og store dele af butikken 
vil imidlertid være afskær-
met, mens ombygningspro-
cessen kører, så vores kun-
der bliver serviceret fra den 
side af butikken, der berøres 
mindst af byggeaktiviteterne. 
Vi glæder os til at kunne præ-
sentere en helt ny butik med 
tip top moderne indretning og 
faciliteter.”

Bredt kvalitetssortiment

”Svendborg Skotøjsmagasin 
er en all round forretning med 
et bredt sortimentsudvalg af 
anerkendte mærkevarer som 
Ecco, Lloyd, Peter Kaiser og 
mange flere”, fortsætter Klaus 

Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens
Tlf. 64 71 18 72

Møllergade 3 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 43 48 · www.svendborgsko.dk · klaus-sko@mail.dk
søndagsåbent hele december måned fra kl. 10.00-14.00 · Dog 18. december fra 10.00-16.00

spar op til 50% på varmeregningen
Moderne og effektiv isolering

Danmarks 
bedste 
tilskud

- Høj isoleringsevne
- Høj brandmodstand
- effektiv lydisolering
- Fugtbestandig
- Godt indeklima
- cO2 neutral

- Hurtig og nem isolering
-  ingen råd, skimmel- 
 svamp og skadedyr
- enkel adgang til 
 dækkede installationer
- et dansk produkt

HøjfYns TÆKKe- & isOleRingsseRViCe
Gelstedvej 36 · Rørup · 5560 aarup
www.hojfyns-taekkeservice.dk
Tlf. 21 47 59 64
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H ø r  d e n  go d e  s e r v i ce 
passe gode kvalitetsapparater 
til den enkelte kunde. 
Michelle Møller-Bertram sam-
arbejder med fynske ørelæger 
i forbindelse med høreklinik-
kens kundeservice. Den in-
kluderer også papirarbejdet i 
forbindelse med ørelægernes 
henvisninger til kundernes 
hjemkommuner om tilskud til 
apparaterne. Byens hørekli-
nik sælger desuden høreværn 
til jagt, musik, industri m.m. 

Besøg hos kunden 

Kunder der ikke har mulighed 
for at komme tidligt hjem kan 
glæde sig over, at Byens Høre-
klinik holder åbent hver tors-
dag helt til kl. 18. Desuden er 
der åbent første lørdag i hver 
måned. 
Som en ekstra service tilbydes 
hjemmebesøg til kunder, der 
ikke er i stand til at komme i 
klinikken. 

Byens Høreklinik leve-
rer høj kundeservice i 
tæt samarbejde med 
kunder og fynske øre-
læger

Tæt dialog og service ved den 
samme kontaktperson fra 
besøg til besøg. Større valg-
frihed blandt gode, små og 
smarte kvalitetsapparater i 
flot diskret design. Markedets 
førende leverandører som ek-
sempelvis Siemens, Phonak, 
Widex og Oticon. Og større 
frihed i valget af høreappara-
ter. 
Det er nogle af fordelene, når 
kunder og interesserede besø-
ger Byens Høreklinik, som in-
dehaver Michelle Møller-Ber-

tram åbnede i Vissenbjerg 
Centret i juli i år. 

uafhængig klinik

– Byens Høreklinik er 
en privat og uafhængig 
høreklinik godkendt 
af Sundhedsstyrelsen. 
Kunderne kan derfor 
benytte det offentlige 
tilskud på 5607 kro-

ner pr. apparat, så de fås fra 
0 kroner i egenbetaling. Jeg 
lægger samtidigt stor vægt på 
høj kundeservice og kvalitet 
omkring rådgivning og tryg-
hed for kunderne, fortæller 
Michelle Møller-Bertram.
Inden hun åbnede sin egen hø-
reklinik, blev hun uddannet 
audiologassistent fra Audiolo-
gisk Afdeling / Høreklinik ved 
Centralsygehuset i Slagelse. 
- Bagefter har jeg arbejdet i 
en privat kæde af høreklinik-
ker og herunder været leder 
i Region Syddanmark, lyder 
det videre fra Michelle Møller-
Bertram, Byens høreklinik.

God kvalitet fra start

Når kunderne kommer på 
besøg, lægger indehaveren 
stor vægt på, at kunderne får 
høreapparater af god kvali-
tet helt fra starten. Fordi det 
ganske enkelt er lettere at til-

Byens Høreklinik · Østergade 11 G · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 82 130 150 · www.byenshk.dk · kontakt@byenshk.dk

Altid frisk
med et godt

tilbud
ud over alle grænser  
og rundt i hele Danmark
»Værsgo at stige på« – Willemoes Bus A/s leverer alle former  
for buskørsel i ind- og udland
Vi tilbyder alle former for turist- og bestillingskørsel – udflugtsture – firmaudflugter  
– kørsel til messer og udstillinger – weekendture – ferieture – kørsel for skoler og  
institu tioner – foreninger og klubber – kørsel til og fra fester samt rutekørsel.  
store og små busser samt stor trailer med plads til 40 cykler, eller… 
Vi tager det hele med!

Ring til 64 71 29 10 og lad Willemoes Bus udfører din næste bustur.
Vi er altid frisk med et godt tilbud.

www.willemoes-rejser.dk



24

God mad til fornuftige priser
optimale rammer for fester og 
firmaarrangementer til rådig-
hed for vores kunder. I vores 
selskabslokaler er opdækning, 
servering og service altid helt 
i top. I perioden op til jul og 
nytår byder vi på et bredt ud-
valg af fristende kulinariske 
oplevelser i pagt med årstiden 
og julens traditioner – såvel i 
restauranten som ud af huset. 
Herefter er det tid for Horne 
Revyen 2012, der løber af 
stabelen først på året og er et 
lokalt tilløbsstykke. Se dags-
pressen, bestil pladser i god tid 
og nyd maden ”Hos Farfar”. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere de-
taljeret information om vores 
mange spændende tilbud, når 
det gælder arrangementer og 
mad ud af huset.” 

Kok og restauratør 
Leif Kurt Jensen, der 
startede ”Hos Farfar” i 
august 2009, er leve-
ringsdygtig i kvalitets 
mad og hyggelige loka-
ler til fester af enhver 
slags. ”Hos Farfar” 
spænder fra familie-
fester til virksomheds-
arrangementer 

“Hos Farfar” er blevet en na-
turlig del af lokalsamfundet, 
og vores tilbud er skræddersy-
et – såvel til privatkunder som 
mindre virksomheder”, fortæl-
ler Leif Kurt Jensen, der blev 
uddannet kok i 1975. Gennem 
tiden har han arbejdet som 
kok, selvstændig restauratør 

og tjener på kendte fynske 
spisesteder - heriblandt Un-
der Lindetræet, Restaurant 
Østervemb og Hindsgavl Slot. 
”Hos Farfar” er det primære 
varemærke god mad lavet helt 
fra bunden af friske råvarer – 
og dét til fornuftige, faste pri-
ser. Med det på plads kan vores 
kunder slappe af og glæde sig 
over, at de som arrangører har 
totalt overblik – også over den 
økonomiske side af sagen.”

Mange spændende tilbud

”En stor aktivitet for restau-
rantens køkken er tilbered-
ning og levering af mad ud af 
huset. På dette specialområde 
er ”Hos Farfar” leveringsdyg-
tig i lækre diner transpor-
table løsninger til familie og 
firmafester af enhver slags og 
størrelse. Når det gælder ar-
rangementer i huset, sætter 
vi en ære i at stille de mest 

“Hos Farfar” Horne Forsamlingshus · Horne Landevej 33 · 5600 Fåborg · Tlf. 62 60 13 35 · Mobil 40 41 80 41
lkj@newmail.dk · www.horneforsamlingshus.dk

Vissenbjerg Vinen

 

 

Bevar terrariet i Vissenbjerg
Terrariet støttes med 2 kr. pr. solgt flaske

 
Åbningstider: 

Alle ugens dage kl. 7.30-21.00

dagli´Brugsen Vissenbjerg
Østergade 11 · 5492 Vissenbjerg · tlf. 64 47 11 61

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1
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* Tilbuddet dækker service i 36 mdr. og max 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for 
at få et skarpt tilbud. Serviceaftale dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbuddet kan ikke kom 
kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær leasingydelse er 30.000 kr. plus finansieringsomkostninger 4.845 kr. 
Tilbuddet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Alle priser er excl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 20.12.2011. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og 
renteændringer.

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

Kontakt venligst
erhvervskonsulent
Kaj Balsner på
tlf. 2999 0381

9
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skønt spisested ved vandet

– Alle gæster er velkomne hos 
Restaurant Bro7. Uanset de 
eksempelvis er på udkig efter 
dagens ret, en god steak, bur-
ger, kalve spareribs eller bør-
nemenu. Er ønsket en øl, soda-
vand eller lidt cafémad som en 
sandwich, opfylder vi det også, 
lyder det fra forpagter Keld 
Friis Nielsen.

Restaurant Bro7 hol-

der åbent for firmamø-

der, frokoster og sel-

skaber frem til ugen 

før påske 2012, hvor 

der igen åbnes for a la 

carte gæster

Firmaarrangementer, froko-
ster, selskaber og fester er hele 
året på menuen hos Restau-
rant Bro7, der ligger attraktivt 
til kaj med den flotteste udsigt 
til det sydfynske øhav.
Siden maj sidste år har forpag-
ter Keld Friis Nielsen stået i 
spidsen for besætningen, der 
også inviterer familien Dan-
mark med ombord. 

Her er således børnehjørne og 
udendørs legeplads, der kan 
overvåges inde fra restau-
ranten, samt handicapvenlig 
adgang til gæster, der ønsker 
lækker mad og lette retter til 
rimelig pris.
Børnemenuen står til 39 kr., 
mens dagens ret koster 89 kr. 
Mulighed for take away på 
hele menukortet.

Restaurant Bro7 · Værftsvej 15 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 42 42 · www.bro7.dk · bro7@bro7.dk

Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017 · Mail: info@kortermann-it.dk  · Web: www.kortermann-it.dk

Det er Kortermann-IT’s mission, at skabe en effektiv 
IT-Support til mindre- og mellemstore virksomheder 
til en fast lav pris uden skjulte omkostninger!

Kortermann-IT kan tilbyde løsninger - der inkluderer 
service og support på jeres adresse. Vi varetager jeres 
IT-infrastruktur via løbende servicering og vedlige-
hold. Hermed opnår I en højere driftsikkerhed og I 
kan fokusere på jeres kerneforretning. 

Med en serviceaftale er I sikret en hurtig og profes- 
sionel support. I undgår at skulle bruge tid på ved-
ligeholdelse af lokale systemer og sikrer derved høj 
oppetid, mindre bøvl og større effektivitet i dagligdagen. 
Vores serviceaftale er skalerbar, så I let kan vælge 
den type aftale, der passer bedst til jer. 

Men vigtigst af alt: med en servicekontrakt sikrer I 
jer, at I altid har adgang til service og ikke pludselig 
skal betale ekstra, hvis der opstår uforudsete proble-
mer. En serviceaftale hos Kortermann-IT betyder, at 
I kan regne med jeres omkostninger, overholde jeres 
budget og overordnede IT-strategi, og dermed skabe 
de bedste rammer for udviklingen i din virksomhed.

IT i øjenhøjde

Tegn en SERVICEAFTALE 
med Kortermann IT...

Jeres fordele ved at indgå en  
Serviceaftale med Kortermann IT:

•		I	får	en	dedikeret	og	professionel	
IT	drift	partner

•		Aktiv	rådgivning	om	 
IT udnyttelse

•		Ekspert	viden	på	IT	drift,	 
mobil	teknologi,	virtualisering	
og	IT	Infrastruktur

•		Fleksibel	aftaleform,	der	passer	
til	virksomhedens	behov	

•		Pro-aktiv	vedligeholdelse	af	
server = Færre servernedbrud 

•	Garanteret	responstid

•	Løbende	forslag	til	forbedringer

•	Endnu	bedre	timepriser

•	Mere	stabil	daglig	IT-Drift
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Alt hvad du behøver...

KOMPLET KONTOR PC

KR.  4.599,-
Tilbuddet er gældende til om med den 31. marts 2011 eller så længe lager haves.

Tilbuddet inkluderer ikke installation, hotline og evt. brugerdefinerede tilretninger

Udvalgte forhandlere, der har indgået partnerskab med 
HP og Microsoft, for bedre at kunne rådgive kunderne

Få en HP Stationær kontor PC 
inkl. 23 ” LCD-skærm
Få en altid driftssikker pc med anerkendt teknologi,  
fleksible produktivitetsværktøjer og sikkerhedsfunktioner,  
der er designet til at levere en kompetent basis for jeres  
forretning.

	 	Specifikation	PC: 
HP Compaq P3400 MT Pentium G850 2GB  
500GB DVD+/-RW Win7Pro64 (DK)

Specifikation	Skærm:
HP 2311x 23-In LED LCD Monitor
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Douglashuset

spar dyr energi ved renovering

holdes et julearrangement 
med fokus på det lokale fan-
tombryggeri Coisbo Beer og 
dets spændende produkter. 
En fantombrygmester råder 
ikke over eget bryggeri, men 
lejer sig ind på eksisterende 
bryggerier i disses produkti-
onspauser - heriblandt Ørsted 
og Indslev. Den 16. december 
fortæller fantombrygmester 
Anders Coisbo om et udvalg af 
sine øltyper og deres unikke 
måde at spille sammen med 
det danske køkkens specialite-
ter på – og SÅ er der serveret. 
Der er endnu få ledige pladser 
til dette hyggelige og spænden-
de arrangement.” 

konkrete projekt, tilføjer arki-
tekt Arne Andersen.

Klassiske opgaver

Blandt AA projekterings kun-
der er også boligselskaber, bo-
ligforeninger, eksempelvis An-
delsboligforeningen Dracmann 
i Skagen, Christiansfeld By-
huse, ombygning af Linå Ple-
jehjem til boliger og tidligere 
eksempelvis Statens Bilinspek-
tion. Sidstnævnte har fået re-
noveret en række synshaller og 
opført en ny i Kolding. 
Tegning af individuelle byg-
gerier, ny-, til- og ombygning 
af enfamiliehuse, og byggesty-
ring udfører AA projektering 
også med stor ekspertise.

Restauranten, der 
ligger i tilknytning til 
golfbanen ved Lan-
gesø slot, byder på 
noget helt specielt; 
nemlig god mad og 
unikke kulinariske ud 
af huset oplevelser 
via Douglashuset, der 
har stor succes med 
Lej En Kok konceptet 

”Lej En Kok konceptet hen-
vender sig til alle typer selska-
ber i såvel privat som firma-

AA Projektering giver 
sammen med gode 
samarbejdspartnere 
uafhængig totalråd-
givning ved bygge- og 
renoveringsopgaver. 
Tænkes effektiv 
energiudnyttelse ind 
fra start, hentes der 
store gevinster 

Siden 1987 har AA Projekte-
ring og firmaets indehaver, 
arkitekt Arne Andersen, hjul-
pet en lang række erhvervs-, 
statslige, kommunale og priva-

mæssigt regi, fortæller Klaus 
Ole Jensen. ”I firmasammen-
hæng kan madlavningskun-
sten eksempelvis indgå som 
del af et teambuilding pro-
gram. Vi leverer totalarrange-
menter med tjenere, kokke og 
alt hvad hjertet begærer med 
hensyn til udsmykning, duge 
og dekorationer. Antalsmæs-
sigt spænder vi fra 2-1000 
kuverter. Det eneste kunden 
selv skal sørge for er den rette 
location og tilstrækkeligt med 
service, borde og stole. Vi le-
verer også mad ud af huset. 
Eksempelvis er vores lækre, 
ovnklare nytårsmenuer meget 
populære. Her får traditionen 
et moderne pift, og den ide er 

te kunder med vidt forskellige 
bygge- og renoveringsopgaver. 

Kommunale bygninger

Udgangspunkt har i snart 25 
år været hjemmebanen i As-
sens Kommune. Her fortæller 
indehaver Arne Andersen, at 
kombinationen af renovering 
og energibesparelser er rigtig 
attraktiv.
Arne Andersen: – Af kommu-
nale byggerier kan nævnes 21 
plejeboliger med servicearea-
ler på Skelvej i Assens, Bør-
nehaven Krummeluren, om-
bygning af Assens Skolen m.v. 
I 2011 har jeg brugt meget tid 
på rådgivning ved energire-
novering af flere kommunale 

faldet i rigtigt manges smag. 
Vi har en dygtig og erfaren 
medarbejderstab, og vores 
kokkeelev har netop modtaget 
en sølvmedalje på baggrund af 
sin endelige eksamen.”

Julestemning tæt på 
naturen

”Douglashuset er et perfekt 
sted at runde året af med gode 
venner, familiemedlemmer, 
kolleger og bekendte. Her er 
der enestående lejlighed til at 
nyde julestemningen i smukke 
omgivelser tæt på naturen. I 
december byder vi hver week-
end op til jul på traditionelle 
julefrokostarrangementer. 
Fredag den 16. december af-

bygninger. Fordi der er store 
kontante besparelser at hente, 
når man tænker energibespa-
relser ind helt fra starten.

Besparelse betaler  
renovering

Ud over at bygherren får flotte, 
komfortable og nyrenoverede 
ejendomme, kan besparelsen 
ved færre energiudgifter i ste-
det bruges til at betale en del 
af renoveringsudgifterne.
- Går De i byggetanker om-
kring ny-, til- eller ombygning 
så ring eller mail. Jeg tager 
gerne ud til en gratis uforplig-
tende byggesnak og sender 
eventuelt et skriftligt tilbud 
på en rådgiverydelse til det 

Langesøvej 139 · Langesø · 5462 Morud · Tlf. 65 96 40 04 · dek@deteksklusivekokkeri.dk · www.douglashuset.dk

AA Projektering · snaven 10 · Hagenskov · 5631 Ebberup · Tlf. 64 74 13 75 · www.aa-projektering.dk · mail@aa-projektering.dk

Mandag, onsdag, torsdag, 
fredag, lørdag: kl. 11-21

søndag: kl. 11-17
Tirsdag: Lukket

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

Prøv Danmarks bedste julefrokost med 7 dejlige juleretter:

- Hvide sild med karrysalat

- Æg med rejer og mayonnaise

- Paneret fiskefilet med remoulade og citron

- 2 tarteletter med høns i asparges

- Sennepsglaseret skinke med stuvet grønlangkål

- Leverpostej med champignon og bacon

- Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris kun 84,50
pr. person, min. 10 kuverter, ex. moms
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Ring og hør nærmere om de forskellige
firmafrokoster eller om julefrokost.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk



Flemløse sparekasse · Kirkebjergvej 13 · Flemløse · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 16 58 · mail@sparekassen.dk · www.sparekassen.dk

Flemløse sparekasse

med, at arbejdet med solcel-
leanlæggets implementering 
påbegyndes i starten af 2012.”   

Fantastisk aktiv for  
lokalområdet

”Det primære kundegrundlag 
udgøres af privatkunderne, der 
tegner sig for mere end 70 % af 
vores aktiviteter. Takket være 
netbank er kundernes geogra-
fiske placering underordnet. 
Vi tiltrækker kunder fra hele 
Fyn. På sports- og kulturområ-
derne er Flemløse Sparekasse 
imidlertid en markant spiller 
i lokalområdet. Vi sponsorerer 
Flemløse Boldklub, og i 2005 
overtog vi Flemløse Kro og stil-
lede bygningerne til rådighed 
for lokalbefolkningen. I dag 
fungerer kroen som et gam-
meldags forsamlingshus og 
midtpunkt for lokalområdets 
netværkskontakter på kryds 
og tværs. Huset, der har væ-
ret en stor succes lige fra dag 
et, styres suverænt af en frivil-
lig borgergruppe, og med sine 
mangeartede tiltag er det et 
fantastisk aktiv for lokalområ-
det.”   

Pengeinstituttet, der 
blandt andet er kendt 
for sin flade  
organisationsstruktur 
og frihed for gebyrer, 
tilbyder grønne lån til 
energiformål og er i 
fuld gang med at  
forberede sig på in-
stalleringen af et  
el-producerende  
solcelleanlæg på eget 
tag    

”Flemløse Sparekasse marke-
rer sig blandt andet i kraft af 
sin flade og ikke-hierarkiske or-
ganisationsstruktur”, fortæller 
direktør Peter Kaldahl. ”Den 
type organisation giver et godt 
og positivt arbejdsklima, som 
igen danner grobund for en høj 
grad af informationsdeling og 
hurtig beslutningsdygtighed 
til gavn for vores kunder. Vi er 
et gebyrfrit pengeinstitut, og 
det betyder, at en stor mængde 
traditionelt gebyrbelagte ser-
vice- og forretningsområder 
er gratis for vores kunder. Det 
gælder blandt andet oprettelse 
og drift af alle slags konti plus 
varetagelse af samtlige rutiner 

omkring dankort, kontoud-
skrifter, checks, girokort samt 
homebanking via internettet.”

Demokrati gennem  
garantordningen

Flemløse Sparekasse er en de-
mokratisk institution. Via en 
garantkonto med et indestå-
ende på bare 1000 kr. kan man 
opnå stemmeret ved repræ-
sentantskabsvalget og heri-
gennem få medindflydelse på 
pengeinstituttets drift. Ud fra 
sparekassens repræsentant-
skab på 27 medlemmer vælges 
der en bestyrelse på 7 personer. 
Pengestærke garanter kan 
ikke købe sig til ekstraordinær 
indflydelse. Demokratiet sik-
res ved, at hver enkelt garant 
maksimalt kan råde over 20 
stemmer.           

Attraktive grønne lån til 
energiformål

”De grønne 3,75 % lån ydes i 
forbindelse med vores kunders 
investeringer i energioptime-
rende løsninger til boliger eller 
sommerhuse”, beretter Peter 
Kaldahl. ”Det kan dreje sig 

om alt lige fra udskiftning af 
vinduer over isolering og ef-
terisolering til installation af 
nye fyringsløsninger og ikke 
mindst implementering af sol- 
og jordvarmeanlæg, der netop 
nu er meget oppe i tiden. ”

sol over sparekassen 
giver mere energi

”I Flemløse Sparekasse mener 
vi, at det på samfundsplan er 
en god ide at investere i ved-
varende energi, og vores egen 
beliggenhed er på det nærme-
ste perfekt, når det gælder sol-
celleanlæg. Sparekassen råder 
over en stor sydvendt tagflade, 
og netop nu er vi i fuld gang 
med at indhente tilbud på le-
vering og installation af et sol-
celleanlæg til montering her. 
Vi glæder os til i nær fremtid 
at kunne levere en god del af 
den energi, vi selv forbruger, og 
hvem ved? Måske viser solcel-
leanlægget sig at blive en ren-
tabel forretning, idet man i dag 
kan opspare strøm fra det sol-
rige sommerhalvår og anvende 
den, når der virkelig er brug for 
den i vinterhalvåret. Vi regner 
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Professionel rengøring tilbydes

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

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

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

Vinduespolering og erhvervsrengøring
Husk dit fradrag!

Det vestfynske firma, 
der løser et stigende 
antal opgaver over 
hele Trekantsområdet, 
udfører alle former 
for rengøring. Kun-
dekredsen spænder 
fra privatkunder over 
virksomheder til of-
fentlige institutioner 

”Siden firmastarten i 2002 er 
omfanget af vores aktiviteter 
vokset støt”, fortæller inde-
haver Trille Larsen. ”Udover 
hårdt arbejde og en dygtig 
medarbejderstab skyldes den 
positive udvikling først og 
fremmest, at tilfredse kunder 
anbefaler os til familiemed-
lemmer, venner, bekendte 
og kolleger. Det er vi meget 
stolte af, da mund-til-øre-me-
toden jo er den bedste form 
for reklame, man kan tænke 
sig. Tilsynsførende Gitte Gra-
rup besøger vores mange pri-
vatkunder og får tingene til 
at glide i den travle hverdag. 
Den 1. november 2010 indled-
te vi et tæt samarbejde med 
Vinduespudseren v. Kurt Kri-
stiansen, som kommer med 
det samme, når vi ringer. Vi 
er superglade for samarbejdet 

med Kurt, der har stor erfa-
ring i faget og leverer et top-
professionelt stykke arbejde.”      

Et vidtspændende  
arbejdsfelt

”Her og nu er erhvervsrengø-
ring i kraftig vækst. Det går 
rigtig godt for fritvalgsord-
ningen for hjemmeplejen, som 
er trådt i kraft fra 15. septem-
ber i år. Her løser TT Clean 
alle slags rengøringsopgaver 
for en bred vifte af kunder. 
Typemæssigt spænder vores 
vidtspændende arbejdsfelt fra 
administrationsafsnit til la-
ger og butikslokaler. Vi løser 
også en anselig mængde op-
gaver for Middelfart, Frede-
ricia og Kolding kommuner. 
Her medvirker TT Clean i 
Frit valg-ordningen, der gi-
ver modtagere af kommunal 

hjemmehjælp frit valg med 
hensyn til, om deres rengø-
ring skal udføres af kommu-
nale hjemmehjælpere eller 
private leverandører.  Udover 
selve rengøringen er vi med 
til at give de ældre tryghed 
i hverdagen, da det altid er 
de samme medarbejdere som 
bærer ID-kort samt logo T-
shirt, der besøger dem i deres 
hjem. Blandt de øvrige aktivi-
teter i kommunalt regi er spe-
cialrengøring af lejemål, der 
har været beboet af misbru-
gere. Foråret venter lige om 
hjørnet. Til og med den 1. maj 
kan vi tilbyde vores kunder 
at gå den lyse tid i møde med 
en gratis vinduespolering, 
der leveres i forbindelse med 
mindst tre timers rengøring. 
Ring og hør nærmere.”

TT clean

TT clean · Tlf. 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Fyns Skilte design ved Knud-Erik Lauritzen
5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

l	 Autoreklamer

l	 Facadeskilte

l	 Storformatsprint
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stærk nordisk bank på Fyn
Mens finanskrisen således ram-
mer mange banker hårdt, er 
det lykkedes for BankNordik 
at skabe fremgang på både den 
primære bankdrift og på bund-
linjen.

Gerne udlån

– Vi har indlånsoverskud, altså 
flere penge indlånt til banken, 
end vi tilsvarende har lånt 
ud til kunderne. Det betyder, 
at vi ikke har nogle funding-
problemer, som en del andre 
banker slås med for øjeblikket. 
Og derfor har vi heller ingen 
problemer med at låne penge 
ud til kunder med en fornuftig 
økonomi, fortsætter filialdirek-
tør Mogens Hønnerup Nielsen, 
BankNordik i Odense.
Banken sætter fortsat en ære i 
at pleje og understøtte kunder-
nes engagementer. Det inklu-
derer også god rådgivning, når 
kunderne har fordele ved at 
handle og ændre på deres øko-
nomiske forhold. 

I februar 2010 overtog Bank-
Nordik tolv af Sparbanks fi-
lialer i Jylland, på Fyn og Grøn-
land. Afdelingerne blev således 
en del af BankNordik koncer-

nen, der med aktiviteter i Dan-
mark, Færøerne, Grønland og 
Island er noteret på den danske 
og islandske børs. 
I maj i år fortsatte BankNordik 

sin velovervejede vækst med 
købet af Amagerbankens sunde 
del.
Dermed har BankNordik i dag 
21 kompetente medarbejdere i 
filialen på Vestergade i Odense, 
der således er blevet en pæn 
stor, solid og attraktiv medspil-
ler til de fynske bankkunder.
Fra Vestergade i Odense forkla-
rer filialdirektør Mogens Høn-
nerup Nielsen til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn:
– Vores vækst siden 2010 har 
løftet BankNordik betragteligt 
på det danske bankmarked, 
hvor vi foruden den fynske afde-
ling her i Odense har afdelinger 
i de større byer i Danmark (syv 
i Jylland, 11 i Københavnom-
rådet og én private banking-
afdeling).

solid fremgang

Når BankNordik taler om en 
solid bank, skal det tages helt 
bogstaveligt. Banken opnåede 
sit hidtil bedste resultat i 2010. 

BankNordik · Vestergade 67 · 5000 odense c · Tlf. 76 97 84 00 · www.banknordik.dk · odense@banknordik.dk

BankNordiks fynske afdeling i odense er del  
af en af Nordens stærkeste banker, der opnåede 
sit hidtil bedste resultat i 2010

TOTAL BUS SERVICE hos MAN Odense:

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

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

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

MAN Odense A/S 
Højmevej 19 
5250 Odense SV  
  

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

Tlf.: 66 17 17 01 
Fax. 66 17 28 50     



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

A/S

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

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

Gratis 3d indretningsforslag

Landsdækkende 
service
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develop ineo+ 220
•   Fra den mindste til den største
• Fra 22 til 120 pr. minut
•  print til og med  

300 gram
• 250 GB Harddisk
• 78 scan pr. minut
•   alle former for efter- 

behandling

kopi, print og scan til email og pC.

develop ineo fuldfarve

skift  
stillinG!

HÆVE-/sÆNkEBOrd

3.495,-
fra

kontakt os for afskrivninGspris
FarVEkOpi, priNT & scaN TiL NET OG E-maiL

altid den rigtige pris!
Gratis 3d tegning

· 35 sider sort/hvid
· 22 sider/fuldfarve
· Op til a3+ print
· Hukommelse op til 40 GB
· Op til 256 g/m papir  
 fra kassettte
· By-pass 150 ark
· dokumentføder
· duplex
· Underskab med plads 
 til papir
· scan til e-mail m.m.
Tilbehør:
· 1000 arks sortering/ 
 hæftning og falsning  
 (booklet)

vanvittiG
aFskriVNiNGspris

14.995,-
fra

BrUGT mEd NYGaraNTi

fuldfarve MultiMaskiner vi har råd til at investere i fremtiden

multi Farve kopi, print  
og scanner, dupleks,  
Netkort og Trådløs

best i test 
brother  
dCp-J 925 dW 

kr. 995,-

2 0 1 0

afskrivninGs-
salG

slÅ til nu!


