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Design: Peter J. Lassen, Joakim Lassen. Generation by Knoll. 
Montana Showroom, Pakhus 48, Klubiensvej 22, Frihavnen, 2100 København Ø
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Volkswagen Odense

Erhvervsbiler

Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 8500 vw-odense.dk

Service- og reparationsaftale 3 år op til 60.000 km for under 1 krone om dagen.

Hos Volkswagen er vi så overbevist om de kvalite-
ter der ligger i en Caddy Van, en Transporter og en 
Crafter, at vi for en éngangspris på sølle 995 kr. ekskl. 
moms – svarende til under 1 krone om dagen – er pa-
rat til at underskrive en service- og reparationsaftale.
Den dækker vedligeholdelse, slitage og reparationer i
bilens 3 første leveår op til 60.000 km*.

Har du andre kørselsbehov, beregner vi naturligvis 
en tilbudspris til dig med de samme fordele.

Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

*Se mere på www.volkswagen.dk

ErhvervsCenter

Danny Juel Jeppesen
ERHVERVSKONSULENT

Tlf:  6311 8532
Mail: dj@vw-odense.dk

Lars Lund-Hansen
ERHVERVSKONSULENT

Tlf:  6311 8534
Mail: llh@vw-odense.dk

Søren Madsen
SALGSCHEF

Tlf:  6311 8509
Mail: sm@vw-odense.dk

Specielt hos os:
• Express Service
• Hente & bringeservice
• Fleksible åbningstider
• Erhvervsteam på værkstedet

OD VW ERhverv A5.indd   1 22/11/12   13.29
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Personlig rådgivning på chefniveau
Som virksomhedsleder er det nyttigt at omgive sig med rådgivere, der kender dig godt, tager hurtige beslut-
ninger og giver nye input til virksomhedens drift og udvikling.
 
I Vestfyns Bank får du en lokal erhvervsrådgiver med stor faglig viden og beslutningskompetence. Vi sætter os 
ind i din virksomheds særlige ønsker og behov, og du kan altid være sikker på at få et hurtigt svar.
 
En uforpligtende snak
Som erhvervsvirksomhed kan I se frem til, at få en sparringspartner med et bredt udsyn. Kontakt os og aftal et 
uforpligtende møde over en kop ka�e. Vi kommer også gerne ud til din virksomhed.

Din virksomhed fortjener en beslutningsdygtig bank

Kim Hovvang 
Erhvervskundechef 

Tlf. 63 71 50 42 

Kent Klüver Nielsen 
Erhvervsrådgiver 
Tlf. 63 71 50 48 

Ann Kirstine Nøhr 
Erhvervsrådgiver 
Tlf. 63 71 50 46 

Mark Friis Jensen 
Erhvervstrainee 
Tlf. 63 71 50 47 

Lone Foged 
Erhvervsmedarbejder 

Tlf. 63 71 50 45 

 
 

Søren Thomsen 
Filialdirektør 

Tlf. 63 71 50 70

Vestfyns Bank Side 11

Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Haderslev - Aabenraa - Odense - Karlslunde Tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 
Intego er ISO 9001 certificeret.

Forretningsområder:
•	El-installation & service 
•	 Industriel IT & automation 
•	 IT-infrastruktur 
•	Kraftværker & højspænding 
•	Teknikhuse & kompaktstationer 
•	Elektromekanisk værksted 
•	Telecom

Spidskompetencer:
•	 Industri Service Management (ISM)
•	Lovpligtige eftersyn
•	Termografering
•	Energiovervågning
•	Fiber- og datanetværk
•	Kædebutikker
•	Komplet bygningsinstallationer og 

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

El-installation og service

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

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

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

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

Automation

Nyhed: 

Vi har nu rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

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

• Vibrationsanalyse samt 
lejekontrol

• Kontrol og reparation af alle 
typer pumper

• Reparation og eftersyn af 
svejsere

• Eftersyn af håndværktøj iht. 
Arbejdstilsynets henvisninger

• Termofotografering
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• Motorer m/u gear
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Citan prøvekørsel



Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68  93

Anette Lykke
Grafiker
Mobil: 30 26 57 41

Distribution:
Post Danmark

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

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Strandbygaard Grafisk 

Oplag:
22.000-32.000 eksemplarer

Bygma, Ringe Side 21

Nima Reklame Side 26

ETR, Ringe Side 20

Malermester 
Henrik Aaskov Eriksen 
 Side 27

Vestfyns Undervogn Side 9

Jan Lund Biler · PAVA Aarup 
 Side 10

Totalbanken Side 17

Midtfyns Bremse &  
Koblingsservice Side 15

Region Syd

JH Service · 23 32 38 93
Lillemarksvej 9, 5750 Ringe

- Klargøring af bil til syn

- Forsikringsskader

- Reparation under fabriksgaranti på nye biler

- Udskiftning af ruder

- Opretning af biler i rettebænk

- Hentning og aflevering
af kundens bil - gratis

- Gratis lånebil

- Bilsalg

er i rettebænk

vering
gratis

Individuelle kvalitetshuse for jer, der vil lidt mere

Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart · Tlf. 66111564 / 40443230

  Autoopret / reparation 
            af alle bilmærker…

H.N. Autoopret v. Henning Nielsen
Tvekildevej 10 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62-671617
hnautoopret@mail.dk

v/Steen Lind Borgquist

           Tlf. 24 65 60 70
slbyg@hotmail.com
www.slbyg.dk

Låsesystemer  •  NøglerOmstilling af låse  •  Oplukning af bil og bolig
Adgangskontrol  •  Reparationer & Nymontering  •  Dørtelefonanlæg
Dørpumper  •  Sikring af private hjem  •  Sikring af virksomhederL

LÅSEMESTER ApS · Bakkegaards Allé · 5550 Langeskov
Tlf. 22 11 44 68 · www.laasemester.dk · laasemester@laasemester.dk

www.fomo.dk

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

- Her tegnes familiens bedste
forsikringer til Sydfynske priser
Vi er med, hvor det foregår

Det betaler sig at blive medlem

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

www.fomo.dk

Du kan også blive en del af
sammenholdet og fællesskabet

i FOMO
Kontakt os - så kigger vi på dine forsikringer

og sammen finder vi ud af, hvad du har brug for.
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industri og infrastruktur. 
Intego er ISO 9001 certificeret.

Forretningsområder:
•	El-installation & service 
•	 Industriel IT & automation 
•	 IT-infrastruktur 
•	Kraftværker & højspænding 
•	Teknikhuse & kompaktstationer 
•	Elektromekanisk værksted 
•	Telecom

Spidskompetencer:
•	 Industri Service Management (ISM)
•	Lovpligtige eftersyn
•	Termografering
•	Energiovervågning
•	Fiber- og datanetværk
•	Kædebutikker
•	Komplet bygningsinstallationer og 

automation

Service 
-lokal og landsdækkende

El-installation og service

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner

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

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

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

Automation

Nyhed: 

Vi har nu rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

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

• Vibrationsanalyse samt 
lejekontrol

• Kontrol og reparation af alle 
typer pumper

• Reparation og eftersyn af 
svejsere

• Eftersyn af håndværktøj iht. 
Arbejdstilsynets henvisninger

• Termofotografering



4

 
Assens investerer 350 mio. kr.

styrkelse af jobudviklingen«. Et 
godt afsæt til en praktisk og ope-
rativ beskrivelse af arbejdet for 
at forbedre rammerne for kom-
munens - og ikke mindst lokale 
virksomheders - fremtidige ud-
vikling er netop gjort. I form af 
en tværfaglig konference mellem 
borgere, erhvervsfolk og kommu-
nens embedsmænd.
»Målet er, at vi nu opstiller både 
kort- og langsigtede mål, så vi 
arbejder effektivt til kommunens 
og erhvervslivets bedste - med fo-
kus på erhvervslivets og borger-
nes handlemuligheder. 
Samtidigt skal vi styrke kommu-
nens profil, gerne i samarbejde 
med de dygtige og respekterede 
virksomheder, der allerede i dag 
er del af Assens Kommune«, til-
føjer borgmester Finn Brunse.

Assens Kommunes nye Vi-
sion 2018 rummer masser 
af vilje til vækst, det nye 
slogan i den naturskønne 
kommune.

Foruden masser af rekreative 
og bynære aktiver ved skov og 
strand ligger en del af Assens 
Kommune også tæt op til den 
fynske motorvej E20 – og der-
med på omgangshøjde med én af 
de væsentligste vækstfaktorer – 
adgang til effektiv og hurtig in-
frastruktur.

125 mio. kr.  
afsat til næste år
Borgmester Finn Brunse (S), 
Assens Kommune, forklarer til 
Måneds Magasinet Erhverv Fyn:
»Vi mener det seriøst, når vi i 
vores nye vision understreger 
viljen til vækst. 
Kommunen gør eksempelvis selv 
en meget væsentlig investering, 
når vi afsætter 350 mio. kr. over 
de kommende fire år til nye kom-

munale investeringer. Her af 
alene 125 mio. kr. næste år«.
Det er særdeles god økonomisk 
styring af kommunens økonomi, 
der er medvirkende årsag til det 
store investeringsprogram. Inve-
steringer der også skal ses som 
en stærk hånd til den jobmæs-
sige udvikling i kommunen i de 
kommende år.

Finn Brunse:
»Aktuelt har vi godt gang i en 
folkelig dialog, blandt andet 
via lokalavisen, omkring kom-
munens og herunder Udvik-
lingsrådets visioner og temaer 
for udviklingen frem til 2018. 
Kommunen lægger blandt an-
det op til et samarbejde om nye 
partnerskaber – blandt andet 
med de lokale virksomheder om 

 Assens Kommune · Rådhus Allè 5 · 5610 Assens · Tlf.: 6474 7474
www.assens.dk · assens@assens.dk 

Citan: Ny køre- og arbejdsglæde
P. Christensen, autori-
seret Mercedes-Benz 
forhandler i Odense, står 
klar med Citan - den nye 
varebil i køre- og kvali-
tetsmæssig stjerneklasse 
fra det klasseledende 
tyske topmærke

Den nye Citan kombinerer 
kvaliteter som en byvenlig og 
kompakt bil med imponerende 
rummelighed, køreglæde og den 
sidste nye miljøvenlige teknologi.

Bilen kører således op til 23,2 km 
pr. liter diesel.

En rigtig  
Mercedes-Benz
»Citan leveres blandt andet i hele 
tre karosserilængder og med 
fire økonomiske motorer, her af 
tre diesel- og en benzindrevet. 
Uanset valget er grundlæggen-
de kvaliteter som høj ergono-
misk komfort, brugervenlighed, 
skarpe køreegenskaber samt høj 
driftssikkerhed og oplevet pro-
duktkvalitet standard. Som det 
også er det i alle varebiler fra 
Mercedes-Benz«, forklarer Finn 
Lynge, salgschef for varebiler 

hos P. Christensen. Bag rattet i 
Citan er bilen således en rigtig 
Mercedes-Benz, hvor køreglæde 
bliver til arbejdsglæde med kva-
liteter som det højdejusterbare 
rat, der sammen med en i øvrigt 
perfekt ergonomi letter arbejds-
dagen bag rattet.

Flere størrelser  
– fire motorer
Citan fås som nævnt i en række 
forskellige akselafstande samt 
last- og billængder. Kunderne 
kan desuden vælge frit mellem 
dieselmotorer på 75, 90 og 110 
hk samt en benzinmotor med 
114 hk. 

Høj sikkerhed
Sikkerheden er også helt i top 
med bl.a. standardmonteret elek-
tronisk stabiliseringsprogram 
(ADAPTIVE ESP®), kørelys, 
akustisk bakhjælp samt auto-
matisk havariblink ved nødop-
bremsning. Som ekstraudstyr 
kan bl.a. tilvælges aircondition, 
halogen-tågeforlygte, sidespejle 
med varme og elektrisk indstil-
ling samt lys- og regnsensor.

P. Christensen · Krumtappen 20 · 5260 Odense S · Tlf. 63 95 39 00
www.pchristensen.dk · fly@pchristensen.dk
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Den 10. april i år blev trælasten overtaget af STARK, og som en del af Danmarks største og førende 
leverandørkæde til hele byggebranchen er den lokalt forankrede forretnings markedsmuligheder 

hermed blevet væsentligt styrket

STARK Tommerup - Møllebakken 34 - 5690 Tommerup - Telefon: 63 76 12 00 - Fax: 63 76 12 99
E-mail: info.tommerup@stark.dk - Web: www.stark.dk

Mandag – fredag: 6:30 – 17:00 - Lørdag: 9:00 – 14:00 - Søndag: 10:00 – 14:00

”STARK Tommerups målsæt-
ning er at være lokalområdets 
primære leverandør af byggema-
terialer”, indleder Peter Poulsen, 
der er trælastdirektør i såvel 
Tommerup som i Aarup, hvor 
han bor med sin familie. ”Jeg 
er oprindeligt handelsuddannet, 
kan trække på mange års bran-
cheerfaring og har arbejdet i 
STARK-kæden siden 2004 – først 
i Hillerød og så i Aarup.”    

Fra salg til sparring
”STARK Tommerups kunde-
kreds er fordelt på 30 % private 
og 70 % professionelle kunder”, 
fortsætter Peter Poulsen. ”De 
professionelle kunder er blandt 
andet murere, tømrere og entre-
prenører samt en række mindre 
industrivirksomheder af enhver 

slags. Vi står for god service 
over hele linjen og går gerne en 
ekstra mil for vores kunder. I 
STARK Tommerup nøjes vi ikke 
med at sælge byggematerialer. 
Når det gælder rådgivning om 
byggeprojekter, er vi en seriøs 
sparrings- og samarbejdspart-
ner - lige fra planlægningsfasen 
til den praktiske udførelse af ar-
bejdet. I kraft af STARK-kædens 
professionelle netværk og vores 
dygtige, faguddannede persona-
lestab på 20 medarbejdere kan vi 
besvare stort set alle spørgsmål, 
der har med byggeri at gøre.”

I øjenhøjde med kunderne
”STARK Tommerup har en ikke 
hierarkisk ledelsesstruktur med 
frihed under ansvar og gode 
udviklingsmuligheder for den 

enkelte medarbejder”, beretter 
salgschef Jørgen Hansen. ”Hos 
os leves arbejdslivet i en god kol-
legial atmosfære med en afslap-
pet humoristisk omgangstone for 
såvel medarbejdere som kunder. 
De korte kommunikations og 
beslutningsveje betyder, at der 
aldrig er langt fra den gode ide 
undfanges, til den effektueres. 
Vi er i øjenhøjde med vores kun-
der.”

Øget overskuelighed og 
hurtig service
”I STARK-overtagelsens køl-
vand fulgte en større renove-
ring”, fortsætter Jørgen Hansen. 
”I byggemarkedet, lager- og dri-
ve in-hallerne og på pladsen har 
den resulteret i en betydelig op-
timering af adgangsforholdene. 

Tommerup

Det er blevet nemmere at komme 
til og fra, og samtidig er over-
skueligheden øget. Vores kunder 
kan let og hurtigt orientere sig 
og finde hvad de har brug for. 
Sortimentsmæssigt spænder vi 
fra hele murer-, tømrer- og en-
treprenørsiden til alle former 
for værktøj samt et stort udvalg 
af arbejds- og profilbeklædning. 
For vores professionelle kunder 
har den ny indretning minime-
ret spildtiden og givet hurtigere 
service i hverdagen. Både i byg-
gemarkedet og hallerne er va-
rerne logisk opstillet i grupper. 
Endelig har personalet opnået 
en højere grad af synlighed end 
tidligere, og det har givet et stort 
plus på betjeningssiden.”

Landsdækkende service 
lokalt
”Som STARK-forretning har vi 
adgang til et stort og differen-
tieret sortiment, der kan leve-
res hvor som helst i Danmark. 
Man bestiller sine varer hos os, 
og næste dag leveres de det sted 
i landet, man skal bruge dem. 
Services som disse, der er unikke 
for branchen, giver vores lokale 
kunder flere muligheder med 
hensyn til at skabe en fleksibel 
og effektiv arbejdsdag,” slutter 
Peter Poulsen.
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Design: Peter J. Lassen, Joakim Lassen. Generation by Knoll. 
Montana Showroom, Pakhus 48, Klubiensvej 22, Frihavnen, 2100 København Ø
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BROEN’s teknologi, viden, ini-
tiativ og nytænkning har såle-
des ført virksomheden frem til 
en førende position inden for fem 

BROEN A/S · Skovvej 30 · 5610 Assens · Telefon 64 71 20 95 · www.broen.com · broen@broen.com 

forretningsområder: Building In-
stallations, Building Controls, Di-
strict Heating & Gas, Laboratory 
Service Fittings (LAB) og Emer-
gency Shower Systems.  BROEN i 
Assens, som også er hoveddomicil 
i koncernen, har sideløbende beva-
ret en automatiseret produktion 
samt fastholdt nøgleprocesserne 
i produktionen og har endvidere 
rollen som kompetencecenter i 

koncernen. En del af de ansatte 
arbejder således i Danmark med 
de kendte mærkevareprodukter 
og løsninger til VVS-branchen og 
fjernvarmeindustrien samt ud-
styr til laboratorier verden over. 

Førende producent
BROEN er således en af verdens 
førende producenter af kugleven-
tiler og armaturer til sanitet og 
varmeforsyning samt specialkom-
ponenter til professionelle labora-

torier. Det hele begyndte hjemme 
i kælderen hos opfinderen Poul 
Broen, der grundlagde sin egen 
virksomhed umiddelbart efter 2. 
verdenskrig i Hvidovre. 
Som bademester var han træt af 
at se på alt det vand, der gik til 
spilde under bruseren. Han ud-
viklede derfor en selvlukkende 
badeautomat. 
BROEN var familieejet indtil 
1986 og blev i 1993 en del af Aal-
berts Industries N.V.

Interacoustics A/S · Drejervaenget 8 · DK-5610 Assens · info@interacoustics.com · www.interacoustics.com

Interacoustics udvikler og produ-
cerer og sælger høremåleudstyr 
med fokus på avancerede diagno-
stiske og kliniske produkter her-

under udstyr til brug for tilpasning 
af høreapparater, hjernestamme 
audiometri samt balance måleud-
styr. Fra selskabets hovedkvarter 

i Assens afsættes dette udstyr i 
mere end 100 lande gennem så-
vel eksterne  Den højteknologiske 
virksomhed, er en del af børsnote-

rede William Demant Holding, der 
er en danskejet virksomhed med 
mere end 7.000 medarbejdere og 
næsten 7 mia. DKK i omsætning. 

Plum A/S · Frederik Plums Vej 2 · DK-5610 Assens · Telefon +45 6471 2112 · plum@plum.dk · www.plum.dk

Plum A/S er en familieejet virk-
somhed med rødder helt tilbage til 
1860. I mere end 40 år har firmaet 
beskæftiget sig med effektive og 
brugervenlige løsninger til virk-
somhedernes håndhygiejne og i 
ca. 15 år med førstehjælpsløsnin-
ger der gør arbejdspladsen til et 
tryggere sted af være. Plum betje-
ner i dag en bred vifte af brugere 

inden for industri-, håndværks- og 
institutionsområdet.
Gennem et tæt samarbejde med 
bl.a. hudlæger, sikkerhedsorgani-
sationer og rådgivende instanser 
har Plum igennem årene udvik-
let produkter, der vægter hudens 
krav om milde råvarer lige så højt 
som hensynet til effektivitet.
Kvalitet og miljø har altid haft 
høj prioritet i produktionen så-
vel som i de færdige produkter. 
Ligesom det prioriteres at give 
kunder og samarbejdspartnere en 
god service. Bl.a. derfor har Plum 
taget konsekvensen og indført 
kvalitetssikringssystem, og er 
miljøcertificeret i henhold til ISO 
14001.
Efter mere end 30 års produktion 
og salg af vores produkter fra den 

gamle købmandsgård i Assens by-
midte, flyttede Plum i 2004 ind på 
nuværende adresse på Frederik 
Plums Vej 2 til en 7100 m2 stor 
ny og moderne fabriks- og admi-
nistrationsbygning.
Plum er i dag ca. 90 ansatte for-
delt på hovedkontoret i Assens, 
vores datterselskaber i Tyskland 
og Ungarn samt afdelinger i Nor-
ge, Sverige og Rusland.
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»Vi fokuserer nu udeluk-
kende på at servicere 
vores erhvervskunder, 
der jo altid har været 
den største del af vores 
forretning. Derfor står vi 
nu med en skarpere profil 
– og et endnu bedre set 
up – til det fynske er-
hvervsliv, efter at vi har 
lukket vores detailbutik 
og har flyttet alle medar-
bejdere over i vores nye 
erhvervscenter på Svend-
borgvej 83 i Odense S«.

Sådan forklarer Christian Nick 
Mortensen, indehaver af COM-
PUTEAM, til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn. COMPUTEAM’s 
nye rendyrkede erhvervscenter 
(nabo til Autohuset Vestergaard 

og med fælles p-plads med Shell) 
tæller derfor syv erhvervskonsu-
lenter med fuld fokus på at holde 
primært fynske erhvervskunder, 
store som små, hurtigt og sta-
bilt kørende it-mæssigt - døgnet 
rundt.

Øget effektivitet 
Målet er klart ifølge Christian 
Nick Mortensen:
»Vi fokuserer på at fortsætte vores 
offensiv og vækst i de kommende 
år. Da jeg åbnede virksomheden i 
2008, var det med tre ansatte. Nu 
er vi syv, og med stærke kompe-
tencer på kerneområdet servere, 
klienter, systemer til økonomisty-
ring og produkter til IP telefoni 
tilbyder vi attraktive løsninger, 
der styrker vores kunders effek-
tivitet og samtidigt skærer unød-
vendige omkostninger væk«.
COMPUTEAM’s konsulenter 
analyserer blandt andet de en-
kelte erhvervskunders it- og te-
lefonsystemer, og herunder deres 

sårbarhed for nedbrud.
»Vi hjælper de enkelte kunder 
til et overblik, der mange gange 
overrasker, når vi både øger deres 
effektivitet og nedsætter deres 
omkostninger via denne risiko-
analyse«, fortsætter indehaveren.

Tryghed
Samtidigt gør COMPUTEAM 
opmærksom på, at moderne it-
systemer har det lige som næsten 
alt andet udstyr uanset branche. 
Det skal vedligeholdes for at yde 
det optimale.

Christian Nick Mortensen:
»Vi tilbyder derfor også et servi-
cetjek på kundernes systemer, så 
kunderne minimerer risikoen for 
nede-tid, der jo kan blive meget 
kostbar for de enkelte virksomhe-
der. Denne forebyggende indsats 
koster blot nogle få konsulentti-
mer på årsbasis – og giver altså 
øget tryghed året rundt.

Er skaden sket, er hjælpen blot 
et telefonopkald væk. COMPU-
TEAM vægter alvorlige it-proble-
mer højt og rykker hurtigt ud, når 
det er nødvendigt.

Færre omkostninger
COMPUTEAM tilbyder eksem-
pelvis også en meget favorabel 
udskiftning af gammeldags papir-
fakturaer med moderne elektro-
niske fakturaer, der mailes uden 
fordyrende porto.
Virksomheder der eksempelvis 
har sendt gammeldags 10 faktu-
raer om dagen, har måske betalt 
omkring 20.000 kr. om året med 
dyr porto. Med COMPUTEAM’s 
startpakke til elektronisk faktu-
rering, der fås fra omkring 1500 
kr., spiller kundernes økonomi- og 
mailprogrammer sammen – og 
den markante besparelse kan i 
stedet for bruges mere offensivt 
til at udvikle virksomhedernes 
vækst.

COMPUTEAM ApS · Svendborgvej 83 · 5260 Odense S · Tlf. 66 11 10 11
www.computeam.dk · info@computeam.dk 

COMPUTEAM 
opgraderer på erhverv
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Verdensnyhed!
HWAM brændeovne
med Autopilot IHSTM

Op til

50%
mindre brænde

* i forhold til samme HVAM
brændeovn uden Autopilot IHS

*

PEJSEBUTIKKEN KULKRANEN
Roersvej 33 A · 5000  Odense C (bag ved Silvan)
Tlf.: 20 51 70 99
Odensevej 7 · 5690 Tommerup (overfor Kirken)
Tlf.: 64 75 16 10 

www.kulkranen.dk

Tænd op, som du plejer.
Indstil ønsket niveau for
rumtemperaturen med 
fjernbetjeningen.
Resten styrer
HWAM Autopilot IHSTM

(Intelligent Heat System).

Antirust: Ekspert 
udvikler teknikken

Undervogns Center. Centeret 
har knap 40 års erfaring inden-
for rustbeskyttelse og bilbran-
chen. Via samarbejde med FDM 
er centeret tilsluttet Danmarks 
skrappeste kontrolordning ved 
Teknologisk Institut, der årligt 
kontrollerer centerets kvalitet.

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

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

huller i overvognen – altså i døre, 
fronthjelme og bagklapper. Lige 
som vi i 2006 var nogle af de 
første, der udførte rustbeskyt-
telse i Danmark med fuld billed-
dokumentation for processen, og 
herunder adskillelse af alle rele-
vante dele som eksempelvis in-
derskærme«, forklarer Thomas 

Andreasen, indehaver af Vest-
fyns Undervogns Center.
Kvalitet frem for pris kombine-
ret med god gammeldags høflig 
service, inklusive en grundig for-
klaring om processen omkring 
rustbeskyttelse, og mulighed 
for lånebil, følger også med, når 
kunderne kører ind til Vestfyns 

Vestfyns Undervogns Center ApS · Smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01
www.vestfynsundervognscenter.dk · info@vestfynsundervognscenter.dk 
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Aarup · Bredgade 44-46 · 5560 Aarup · Tlf.: 64431259

God kundeservice er vigtig for os
Vi sætter en ære i at servicere 
og vejlede 
vores kunder 
på bedste vis
 - i din lokale…

Vi vil inspirere dig og gøre det 
enkelt for dig at få gode madoplevelser 
og at dele dem med andre…

Vi er stolte af vores sortiment. Vi 
har alt fra billig discount over vel-
smagende delikatesser til spæn-
dende specialiteter.

Jan Lund Biler
– Aarup PAVA-Center

morgenen, tage en lånebil til job-
bet og hente deres egen bil efter 
arbejde, forsætter Jan Lund.
Afdelingen for antirust samar-
bejder med 25 andre bilværk-
steder i og omkring Aarup. Det 
betyder, at Jan Lund Bilers 
PAVA-afdeling dagligt henter og 
bringer biler til værkstederne – 
med travlhed til følge på Sned-
kervænget.
– Lige nu er det højsæson for 
rustbeskyttelse. 
Vi er klar til at tage imod kun-
derne, slutter Jan Lund.

Salg af familiebiler fra 
50.000 til 300.000 kr. hos 
Automester-serviceværk-
sted og rustbeskyttelse 
hos Årets PAVA-Center i 
Danmark 2008 – praktisk 
samlet på Snedkervæn-
get 1 i Aarup 

Med fem kundebiler klar til start 
og 10 ansatte mekanikere og 
antirustfolk hos Jan Lund Biler 
og PAVA i Aarup leverer indeha-

ver Jan Lund og hans personale 
solid og sikker køreglæde til en 
lang række faste kunder i det 
højfynske område og rundt om-
kring på Fyn. 

23 år i branchen
Nu i sommer er det 23 år siden, 
at jeg åbnede forretningen her på 
Snedkervænget, forklarer Jan 
Lund, der i dag er med i Auto-
Mester-kæden og samarbejder 
med FDM om løbende kvalitets-
kontrol.
Siden begyndelsen har de brugte 
biler fyldt en stor del af forret-

ningen, hvor indehaveren i dag 
også mærker, at det med bilhan-
del ofte begynder med sonderin-
ger på Internettet.
– Næsten alle vores kunder har 
været på eksempelvis Bilbasen 
eller Bilzonen og set bilen, før de 
dukker op. Og kunderne er mere 
fokuserede end før, når det hand-
ler om prisen. En ting er gode bi-
ler til gode priser. Noget andet er 
den fleksibilitet, som vi tilbyder. 
Vi har mange kunder, der eksem-
pelvis kører på arbejde fra Aarup 
til Odense hver dag – eller mod-
sat. For dem betyder det meget, 
at de kan sætte bilen hos os om 

Jan Lund Biler · PAVA Aarup    
Snedkervænget 1 · 5560 Aarup

Tlf. 64 43 33 28
Salg 25 17 37 71 (Michael)

www.janlundbiler.dk
info@janlundbiler.dk
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Personlig rådgivning på chefniveau
Som virksomhedsleder er det nyttigt at omgive sig med rådgivere, der kender dig godt, tager hurtige beslut-
ninger og giver nye input til virksomhedens drift og udvikling.
 
I Vestfyns Bank får du en lokal erhvervsrådgiver med stor faglig viden og beslutningskompetence. Vi sætter os 
ind i din virksomheds særlige ønsker og behov, og du kan altid være sikker på at få et hurtigt svar.
 
En uforpligtende snak
Som erhvervsvirksomhed kan I se frem til, at få en sparringspartner med et bredt udsyn. Kontakt os og aftal et 
uforpligtende møde over en kop kaffe. Vi kommer også gerne ud til din virksomhed.

Din virksomhed fortjener en beslutningsdygtig bank

Kim Hovvang 
Erhvervskundechef 

Tlf. 63 71 50 42 

Kent Klüver Nielsen 
Erhvervsrådgiver 
Tlf. 63 71 50 48 

Ann Kirstine Nøhr 
Erhvervsrådgiver 
Tlf. 63 71 50 46 

Mark Friis Jensen 
Erhvervstrainee 
Tlf. 63 71 50 47 

Lone Foged 
Erhvervsmedarbejder 

Tlf. 63 71 50 45 

Per Smith
Underdirektør 
Tlf. 63 71 50 62 

Søren Thomsen 
Filialdirektør 

Tlf. 63 71 50 70
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-der varmer i en kold tid!

Brændetårn ask
1,9 M3

1699.-

Træpiller
Pr. palle
832 kg

1898.-

Træ-
briketter
Pr. palle
960 kg

1799.-

SVENSKE KVALITETSVARER
Frit leveret ved køb af 3 paller.

HAARBY TRÆLAST
Stærmosevej 36 - 5683 Haarby - Tlf. 64 73 16 08

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 9-17. Lørdag 9-12.30.

med førende typehusfirmaer og 
oplever også stor interesse fra 
arkitekter. Blandt vores nyheder 
i år er ni unikke, blødstrøgne 
murstenstyper i nye farver, der 
korresponderer utroligt godt med 
den funkisinspirerede byggestil, 
der vinder frem i disse år. Den ny 
byggestil har åbnet nye nicher i 
teglsammenhæng – blandt andet 
indenfor bjælker og overliggere. 
Strøjer Tegl har udvidet sin la-
gerkapacitet med cirka 2.000 m2 
under tag, så vi fortsat kan garan-
tere levering af tørre mursten. 

Et år efter Vedstaarup 
Teglværks udtræden af 
sit mangeårige salgssam-
arbejde med Egernsund 
Tegl er status, at teglvær-
kets nye salgsorganisati-
on Strøjer Tegl er kommet 
rigtigt godt fra start. 

 

”Konklusionen på Strøjer Tegls 
første år som selvstændig salgs-
organisation er, at vi har solgt 
godt”, smiler økonomichef Jan 
Søgaard. ”Vi er glade for og stolte 
over, at vores kunder har taget så 
godt imod os. I kraft af vores man-
geårige erfaring er Strøjer Tegl på 
én gang en gammel kending og et 
friskt pust i branchen med en ny 
tilgang til dét at levere kvalitets-
tegl til byggebranchen. Vi har en 
serviceorienteret approach til vo-
res kundekreds. Det er vigtigt for 
os at være på forståelsesmæssig 

omgangshøjde med den virkelig-
hed, der sætter dagsordenen i da-
gens byggebranche. Strøjer Tegl 
er i tæt dialog med de udførende 
på landets byggepladser. Vores 
varemærke er hurtige og præcise 
leverancer, der i så vid udstræk-
ning som overhovedet muligt 
tilgodeser kundernes behov for 
ergonomisk optimale forhold, når 
det gælder håndteringen af tegl 
og mursten på byggepladserne.”          

Nyheder, øget kapacitet  
og eksport
”Tegl er et solidt naturprodukt, 
der er 100 % modstandsdygtigt 
overfor klimapåvirkninger som 
skybruddet i august 2011. Ikke 
nok med at tegl er et levende og 
stærkt materiale, det er også 
smukt. Strøjer Tegl samarbejder 

Strøjer Tegl · Bogyden 12 · 5610 Assens · Tlf. 64 79 13 99 · info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk

Skovhavevej 120
5260 Odense S
Tlf. 65 96 21 26
Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info
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Står stærkere som om. Vi får en ekstra fryser sat 
op, så vi flytter rundt for at få en 
mere rationel butik, siger Mar-
lene Larsen.
I hendes godt 20 år som butiks-
indehaver har butikken været 
bygget om - flere gange. Man har 
dog holdt åbent trods byggerod. 
Det håber hun også sker denne 
gang:
Kunderne har taget det pænt 
de andre gange, så vi håber det 
samme nu. 
Et krav fra den nye kæde har før 
været, at man skulle have sin 
egen slagterafdeling. Det krav 
gælder ikke mere. Og det har 
været med til, at Marlene Larsen 
besluttede sig for at flytte over i 
Eurp Spar-kæden:
Vi fortsætter med at få vores 
slagtervarer fra Euro Spar 
Søhus, siger Marlene Larsen.
Åbningstiderne efter 20. januar 
fortsætter uændret. Der er der-
for åbent alle hverdage fra 8 til 
21. I bagerbutikken står man dog 
en time tidligere op.
Og den velassorterede butiks 
motto er også stadigvæk »Vi ken-
der kunderne, og de kender os«.

20. januar bliver en skæ-
ringsdato for SuperSpar 
Ebberup. Denne dag skif-
ter butikken nemlig navn 
til Euro Spar Ebberup. 
Med det nye navn står 
butikken med Marlene 
Larsen og hendes mand, 
Jan Jørgensen, i spidsen 
stærkere rustet.

Euro Spar er en international 
kæde, og vi bliver stærkere, end 
hvis vi fortsatte i Super Spar.
Vi får flere lavprisvarer. Vi får et 
bredere udvalg af varer. Vi byg-
ger frugt- og grønt-afdelingen 

SuperSpar Ebberup · Ebberupvej 75 · 5631 Ebberup · Tlf. 64 74 11 82
Mail: ebberup@spar.dk · Web: www.spar/ebberup.dk

Billeskovvej 9 · 5560 Aarup · www.billeskovhus.dk
Administrator Simon Lykke · Tlf. +45 21 86 60 56 · simon@billeskovhus.dk

•  Kontor 5 mand, alt inkl. kr. 5.450

•  Kontorer fra 1- 20 medarbejdere

•  Flotte møde og konferencelokaler

•  Sparring i det hyggelige folkekøkken

•  Unik placering i skønt herregårdsmiljø

Kontakt os meget gerne for en
uforpligtende fremvisning:

Nyt domicil for iværksættere 
og virksomheder

Høreklinikken Din Hørelse
Tallerupvej 11 · 5690 Tommerup St.

Tlf. 63 17 00 00
www.dinhørelse.dk

Vi tilby
der

GRATI
S

hjemmebesø
g

Åbent:Ma.-Ti. kl. 9-16 .On. lukket ∙To. kl. 9-16 ∙ Fr. kl. 9-13 . Eller efter aftale

Diskrete

Høreløsninger
DIN hørelse - DIN livskvalitet!

Kvalitets-
høreapparat
v/tilskud fra 0.-
Stort udvalg -mangemodeller

Gratis høreprøve

NYHED
Vi har nu tryghedsgaranti på flere mærker,
samt flere modeller med Blue Tooth.
Kom ind og få et godt tilbud
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Nr. Broby VVS servicerer, 
installerer og reparerer varmepumper
Varmepumper er den nemme, billige og miljøvenlige løsning til op-
varmning af boligen. De udnytter den naturlige energi, som lageres i 
jorden og udeluften, som overføres til boligens opvarmningssystem. 
Varmepumpen kan let tilsluttes eksisterende radiator, gulvvarme -og 
solcellesystem. Installationen kræver minimal vedligeholdelse. Der er 
flere forskellige varmepumpesystemer, dog vil man altid skulle have 
slager i jorden eller et modul placeret uden for huset og et andet 
indenfor.
• Luft til luft varmepumper: Velegnet til mindre huse og fritids- 
 huse. Opvarmer ikke brugsvand. 
• Luft til vand varmepumper: Det billige alternativ til jordvarme- 
 pumper. Optimal til opvarmning af huse og brugsvand. 
• Jordvarmepumper: Kræver en stor grund til nedgravning af 
 slanger. Dækker hele boligens varmebehov samt badevand 
 igennem året. 

Nr. Broby VVS bruger Gas-
tech som leverandør af var- 
mepumper. Som de ene- 
ste på markedet, giver Gas-
tech en 5 års tryghedsga-
ranti. Kommer der fejl på 
pumpen, kan den således 
repareres uden beregning. 

Nyt oliefyr
sparer dig for penge
Nr. Broby VVS rådgiver, installe-
rer og servicerer oliefyret, så det 
altid fungerer optimalt. 
Der er mange fordele ved at ud-
skifte et ældre oliefyr med et nyt. 
Et nyt oliefyr tager mindre plads, 
larmer mindre og udnytter olien 
bedre. Der kan derfor være man-
ge penge at spare ved at inve-
stere i nyt. Vi lægger vægt på en 
grundig rådgivning, så oliefyret 
passer til boligens behov for op-
varmning. Der sørges for en kor- 
rekt tilslutning, så olien udnyttes 
optimalt, og der sørges for grun-
dig rådgivning om, hvordan du 
nemt klarer den daglige drift og 
vedligeholdelse af fyret. 
Som OK servicepartner vareta-
ger vi gerne den efterfølgende 
service af fyret. 

Den rette gaskedel 
skåner både miljøet 
og din varmeregning
Nr. Broby VVS monterer gasfyr fra leveran-
døren Gastech. Det er et gasfyr af højeste 
kvalitet, der optimalt omsætter naturgassen 
til miljørigtig varme i dit hjem.
Nr. Broby VVS både rådgiver, installerer og 
servicerer, så gasfyret altid yder det opti-
male. Vi har mange års erfaring med at finde 
den bedste løsning for den enkelte kunde. I 
dag har vi udskiftet over 500 gasfyr, og har 
ca. 1000 servicekunder årligt. 
Ved installation af gasfyr tages der udgangs-
punkt i husets varmebehov og mulighederne 
for energibesparelser. Derudover kan der 
være ønsker til placering og størrelse af gas-
fyret, hvilket vi tager højde for, så fyret pas-
ser ind i omgivelserne. Når gasfyret er instal-
leret, tilbyder vi en fast serviceaftale. 

Allerupgyden 1A  •  5672 Broby  •  Tlf.: 62 63 20 28 / 64 72 13 22  •  E-mail: nbvvs@mail.dk  •  www.nbgvvs.dk

Få tilskud 

til din nye 

gaskedel, 

oliefyr eller 

varmepumpe

Nye regler for...

firmabiler 
på gule plader!

Nyhed...
Med 2 nye digitalmaskiner kan vi nu tilbyde, 

hurtig levering på digitaltryk ved mindre oplag 

samt plakater op til A0 str.

riNg og få et godt tilbud
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Som en del af SKATs kamp mod sort arbejde, 

skal biler på gule plader have synligt firma-

navn eller logo, samt CVr-nr. på begge sider. 

reglerne træder i kraft den 1. januar 2013.

2 Stk. CVr-Nummer

kuN kr. 250,-

Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

KontaKt Lone Storgaard på tLf. 6472 3588 eLLer Lone@tryKSen.dK

skilte
Profiltøj tryksager
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Sdr. Nærå Auto

den kommende sæson. Vi mon-
terer og afbalancerer – og så er 
du køreklar. Sdr. Nærå Auto står 
for optimal service og kvalitet.”, 
slutter Mikael Andersen.

Den 1. september 2011 
blev det kendte midtfyn-
ske autoværksted overta-
get af Mikael Andersen, 
der bor i lokalområdet  
og sideløbende driver 
Midtfyns Auto &  
El Værksted i Ringe 

”Da Sdr. Nærå Autos tidligere 
ejer Bruno Hansen i september 
sidste år valgte at gå på delpen-
sion, føltes det naturligt at gå 
ind og overtage firmaet”, fortæl-
ler indehaver Mikael Andersen. 
”Dels har jeg dybe familiære 
rødder i lokalområdet, og sam-
tidigt er der rigtig fin synergi-
effekt i at drive Sdr. Nærå Auto 
sideløbende med Midtfyns Auto 
& El Værksted i Ringe. Sdr. 
Nærå Auto, hvis daglige drift 
varetages af mekanikerne Jes-
per Bonde og Gunnar Jørgensen, 

betjener en bredt sammensat 
og støt voksende kundekreds af 
privatkunder, håndværkere og 
mindre virksomheder. I løbet af 
2013 er det planen at ansætte en 
lærling.” 

Alsidig opgaveløsning og 
gode tilbud
”Sdr. Nærå Auto reparerer og 
servicerer alle bilmærker og 
årgange med specielt fokus på 
personbiler og varevogne. Til 
betjening af det stigende antal 
varevognskunder har vi netop 
investeret i en speciallift, der 
har kapacitet til varevogne op til 
3500 kg. Værkstedet er medlem 
af Autoplus kæden, og i forbin-
delse med service og eftersyn 
har vi autorisation til at stemple 
kundens servicebog, uden det 
går ud over nybilgarantien. Vo-
res vidtspændende opgavefelt 
omfatter alle former for service-, 
vedligeholdelses- og reparations-

opgaver samt udbedring af rust 
og skader af enhver art – såvel 
mekanisk som elektrisk. Netop 
nu har vi ekstra gode tilbud på 
vinterdæk. Kig ind og lad os tjek-
ke, om dine vinterdæk kan klare 

Sdr. Nærå Auto · Stationsvej 120 · 5792 Aarslev · Tlf.: 65 99 23 23
E-mail: info@sdr-naeraa.dk · Web: www.sdr-naeraa.dk

GRATIS
Synstjek af

alle bilmærker

inklusiv sp
rinklervæske-

opfyldning

- ring og bestil tid!

Gælder i hele

december måned

STÅ GODT FAST
Skift til vinterdæk nu!
Ring for pris.

Køb dine dæk hos os 
og vi opbevarer dine
dæk gratis.

STÅ GODT FAST
Skift til vinterdæk nu.!
Ring for pris.

Køb dine dæk hos os og vi
opbevarer dine dæk gratis.

GRATIS
Synstjek af

alle bilmærker

inklusiv sp
rinklervæske-

opfyldning

- ring og bestil tid!

Gælder i hele

november måned

Midtfyns Auto & El værksted
Bakkevej 9 · 5750 Ringe - 62 62 13 52 / 62 62 14 14

Sdr. Nærå Auto ApS
Stationsvej 120 . 5792 Årslev Tlf. 65 99 23 23

www.midtfynsauto.dk og www.sdr-naeraa.dk

Få et GRATIS
vinter sikkehedstjek

- Ring og bestil tid

Rødamsvej 5 · 5856 Ryslinge · T: 62 67 12 28

Generationskifte
Autogården i Ryslinge skifter
nu navn til Skov Auto.

Jesper Skov byder alle gamle
og nye kunder velkommen
på værkstedet, og garanterer
naturligvis for samme gode
kvalitet og service.

Altid god priser på
vinterdæk og fælge.
Find de rigtige dæk

og fælge på

Eller ring og lad din
fagmand hjælpe dig.

Altid gode tilbud
på vinterdæk
Toyota Aygo
4 komplet hjul
kr. 3.400,-

- kom og hør mere

Tirsdag den 30. oktober 2012 27

★ Det bliver situationer somdenne, bilister fra Faaborg og omegn skal lære at undgå i weekenden. Fot0: iStock.

VinTer: I weekenden 3.-4.
november forberederbilister fra
Faaborgogomegnsigpåendnu
en hård vinter, når de giver sig
selv og deres bil en udfordring
påKøretekniskAnlæg iEllested
vedØrbæk.
Hårde vintre er i frisk erin-

dring hos bilisterne, og mange
har oplevet problemer med at
styre deres bil under vanskelige
vej- og vejrforhold. Så vil man
nedsætte risikoenfor skaderden
kommendevinter, erdetengod
ide at øve sig i trygge forhold.
Igen iårerderderfor forebyg-

gende vinterhjælp på vej til de
fynske bilister. For i den kom-
mende weekend inviterer GF

ForsikringtilGFSikkerhedsdag
på Køreteknisk Anlæg i blandt
andet Ellested vedØrbæk.

Udfordring
På GF Sikkerhedsdag starter
hvert holdmed instruktion, før
der tages hul på udfordringer
med at styre og bremse på tør
vej, på lige glatbane og på den
vanskelige krumme glatbane.
Træningen omfatter også kata-
strofeopbremsning, bremse- og
undvigemanøvresamtfrempro-
vokerede udskridningsøvelser
ved træk i håndbremsen. Her-
udover er der på mange anlæg
en lokal kørelærer fra køretek-
nisk anlæg, der fortæller om de

regler, der oftest bliver glemt i
trafikken, og hvad det betyder
for trafiksikkerheden.

GF Sikkerhedsdag løber
af stablen i 18 byer over hele
landet – blandt andet på Kø-
reteknisk Anlæg i Ellested ved
Ørbæk.Nogle anlæg er allerede
helt fyldt op, men der er stadig
ledige pladser at få på de fleste
anlæg, hvis man er hurtig, siger
Jørgen Bremholm fra GF For-
sikring i Faaborg, der opfordrer
alle interesserede bilister til at
reservere en tid på www.gfsik-
kerhedsdag.dk. Man kan ringe
tilGFpå62617844, såhjælper
vimed tilmeldingen slutter Jør-
gen Bremholm.

Fynboer på glatis

Spar op til 50% på varmeregningen
Moderne og effektiv isolering

Vi er  
behjælpelig med tilskudsordning

- 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

Tømrermester Frands Jeppesen
frandstomrer@firma.tele.dk · www.frandsjeppesen.dk
Strarupvej 4 · 5772 Kværndrup
Tlf. 20 71 12 67
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Din Hørelse Din Livskvalitet
påstand i jorden, i hvert fald for 
vores kunder. Vi har opfølgning 
på alle vores udleveringer og vi 
følger op indtil høreapparaterne 
fungerer optimalt. Det giver både 
vores kunder og os en stor til-
fredsstillelse og det er også hvad 
vores kunder melder tilbage til os, 
de er glade for vores hjælp.
Vi er også leveringsdygtige i di-
verse høreværn, så vi er med på 
hele paletten inden for hørelse.

 Kirsten & Arne Dencker

Arne og jeg blev uddan-
net i henholdsvis 2008 og 
2000. Vi har begge siden 
arbejdet med høreappa-
rater

I 2011 syntes vi, at nu, var det tid 
for at starte vores egen Hørekli-
nik, mest fordi vi syntes det tit 
var en stresset hverdag i de an-
sættelser vi havde været i, men 
også fordi vi gerne vil hjælpe men-
nesker med dårlig hørelse på en 
god og ikke mindst en prismæssig 
fornuftig måde.
Vi startede Høreklinikken Din 
Hørelse op d. 1 juli 2011 som en 
uafhængig butik, altså, vi er ikke 
en del af en kæde, men vælger helt 
selv hvilke produkter vi vil køre 
med og hvad prisen skal være pr. 
høreapparat.
Vi så på hvilke muligheder og 
områder der kunne være relevant 
i vores nærmiljø for at starte en 

Hørebutik op og hvor der var en 
lang vej til et behandlingssted. 
Tommerup St. faldt vi straks for, 
det ligger dejlig centralt midt i 
det hele så vi kunne række både 
Hårby, Glamsbjerg og over mod 
Brobyværk.
Det næste vi så gerne ville var at 
tilbyde hjemmebesøg, netop fordi 
det er et landområde og mange 
har svært ved at komme ud, enten 
pga. handicap, eller blot fordi det 
er besværligt.
Der er også mange der har benyt-
tet sig af vores tilbud om at kom-
me i hjemmet. Der bliver sagt at 
mange lægger deres høreappara-
ter i kommodeskuffen, det er et af 
vores primære mål at mane denne 

Høreklinikken Din Hørelse · Tallerupvej 11 · 5690 Tommerup St. · Tlf. 63 17 00 00 · www.dinhørelse.dk

Høreklinikken Din Hørelse
Tallerupvej 11 · 5690 Tommerup St.

Tlf. 63 17 00 00
www.dinhørelse.dk

Vi tilby
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GRATI
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Åbent:Ma.-Ti. kl. 9-16 .On. lukket ∙To. kl. 9-16 ∙ Fr. kl. 9-13 . Eller efter aftale

Diskrete

Høreløsninger
DIN hørelse - DIN livskvalitet!

Kvalitets-
høreapparat
v/tilskud fra 0.-
Stort udvalg -mangemodeller

Gratis høreprøve

NYHED
Vi har nu tryghedsgaranti på flere mærker,
samt flere modeller med Blue Tooth.
Kom ind og få et godt tilbud

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

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

Kontakt os allerede i dag...

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

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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”Muligheden for aktietegning udløb den 
5. december, mens kapitalbeviserne kan 
erhverves til og med den 17. december”, 
fortæller bankdirektør Ivan Sløk. ”Vores 
beslutning om at styrke kapitalgrundlaget 
er baseret på et ønske om at sikre Total-
bankens position som en stærk lokalbank. 
Parallelt hermed sikres et solidt fundament 
for bankens fortsatte udvikling i årene 
fremover.” 

Garanteret aktieudvidelse
”Her og nu er aktieudvidelsen garanteret”, 
fortsætter Ivan Sløk. ”Arbejdernes Landsbank 
og Totalbankens bestyrelsesformand Poul 
Juhl Fischer er garanter med hver 14 mio. kr. 

Om kapitalbeviser
”Kapitalbeviserne i Totalbanken lyder på 
1.000 kr. pr. stk. De udstedes i portioner a´ 
minimum 50.000 kr. og tilskrives en fast 
kuponrente på 9,25 % om året. Kapitalbevi-
serne har ingen fast udløb. De kan tidligst 
indfries af banken efter 5 år og hvert år her-
efter til kurs 100. Tidspunktet for indfrielse 
besluttes af banken. Kapitalbeviserne i To-

talbanken er som efterstillet kapital i form 
af hybrid kernekapital ikke dækket af Ind-
skydergarantifonden. Kapitalbeviserne er 
optaget til notering på Københavns Fonds-
børs fra og med d. 21. december 2012. Da 
udbuddet ikke er garanteret, bortfalder det, 
hvis der ikke tegnes minimum 15 mio. kr.”

Et oplagt lokalt alternativ
”En succesfuld kapitaludvidelse vil betyde 
en styrkelse af Totalbankens position som 
oplagt lokalt alternativ til de store penge-
institutter. 
Hovedparten af vores 6.000 aktionærer er 
også kunder, som i kraft af deres relatio-
ner til Totalbankens lokale afdelinger har 
valgt at kombinere deres investeringer med 
støtte til deres lokale bank. Totalbankens 
primære målsætning er at være en velfun-
deret lokalbank både kapital-, likviditets- 
og solvensmæssigt. 
Med de nye aktier og kapitalbeviser har 
såvel vores faste kunder som andre fynske 
borgere og erhvervsdrivende fået mulighed 
for at styrke deres lokalbank gennem aktiv 
investering”, slutter Ivan Sløk.

www.totalbanken.dk
Aarup - Bredgade 95, 5560 Aarup - Tlf. 63 457 001 / Fax 63 457 141 - tb00@totalbanken.dk

Tommerup - Tallerupvej 24, 5690 Tommerup - Tlf. 63 457 006 / Fax 63 457 136 - tb06@totalbanken.dk
Vissenbjerg - Vestergade 2A, 5492 Vissenbjerg - Tlf. 63 457 003 / Fax 63 457 133 - tb03@totalbanken.dk

Tarup - Rugårdsvej 244, 5210 Odense NV - Tlf. 63 457 008 / Fax 63 457 138 - tb24@totalbanken.dk
Odense - Lille Gråbrødrestræde 1 - 5000 Odense C - Tlf. 63 457 002 / Fax 63 457 132 - tb21@totalbanken.dk

Må vi låne dine penge til 9,25 %?
Totalbanken styrker banken og dens kapitalgrundlag.

Totalbanken er i dag ejet af mere end 6.000 aktionærer, hvoraf langt
de fleste har relationer til banken i de områder, vi er placeret i. 
Vi ønsker nu at styrke bankens kapitalgrundlag, så vi får et 
mere solidt fundament og derved kan fremstå som en 
stærk lokalbank.

Kom ind i en af vores afdelinger 
og få mere information.

www.totalbanken.dk

Med baggrund i ønsket om at styrke såvel drift som kapitalgrundlag har det 
vestfynske pengeinstitut udbudt 1.400.000 stk. nye aktier samt kapitalbeviser

i form af hybrid kernekapital på op til 30 mio. kr. 
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Forbrug ved blandet kørsel: 9,1 - 22,2 km/l. CO2-udslip 119 - 255 g/km. Energiklasse  til .

INSIGNIA SPORTS TOURER

Den bedste bil vi nogensinde har bygget.

ADMIRED IN FRANCE.  
IMITATED IN KOREA.
MADE IN GERMANY.

Pris fra:

315.500 
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Tlf. 64 81 15 79 · 40 92 33 39
Jyllandsvej 2 · 5400 Bogense · meyers@pc.dk

bejder”, fortsætter Per Kyed 
Larsen. ”I dag er vi to mand 
på værkstedet plus min far, der 
tager sig af bogholderiet. Kun-
dekredsen spænder fra auto-
værksteder og privatkunder 
til forsikringsselskaber.  Fyns 
Auto-Opret er fordelsværksted 
for Codan og servicerer en ræk-
ke forsikringsselskaber med op-
retning af skader efter fabriks-
forskrifterne. Et grundprincip 
for vores måde at drive forret-
ning på er, at vi behandler alle 
kunder lige – nemlig som vi selv 
gerne vil behandles. Hos os er 
en aftale en aftale. Vi har gratis 
lånebil, og det er med til at gøre 
livet lidt nemmere for kunden, 
når bilen skal på værksted. Pr. 
1. januar 2013 får Fyns Auto-
Opret Årslevs bedste beliggen-
hed, idet vi så kan byde kunder 
og forretningsforbindelser vel-
komne i vores nye 400 m2 store 
lokaler på Erhvervsvangen 2. 

Kig ind til Fyns Auto-Opret. Vi 
er garanter for kvalitetshånd-
værk og høj sikkerhed.” 

Pr. 1. oktober i år er 
den fagligt og teknolo-
gisk højt specialiserede 
Årslev-virksomhed som 
Fyns første firma af sin 
slags blevet Eurogarant-
værksted. For kunderne 
betyder det topkvalitet 
i arbejdet og høj sikker-
hed over hele linjen

   
”I kraft af Eurogarantmærknin-
gen kan vi tilbyde opretning af 
alle former for skader på biler 
af alle mærker efter fabriksfor-
skrifterne”, fortæller indehaver 
Per Kyed Larsen. ”Der findes 
over 25 forskellige ståltyper på 
markedet. Gennem vores anven-
delse af de korrekte stålkombi-

nationer arbejder vi i pagt med 
den enkelte bils konstruktion. 
Hermed sikrer vi, at den såkald-
te deformationstid ved ulykker 
er optimal. Det giver høj sikker-
hed – blandt andet med hensyn 
til korrekt udløsning af airbags. 
Fyns Auto-Opret råder over de 
nyeste, mest effektive og sikre 
teknologier til svejsning, nit-

ning og limning. Sidst men ikke 
mindst deltager vi løbende i en 
række opkvalificerende special-
kurser indenfor vores fag. Kur-
serne afvikles i såvel ind- som 
udland og arrangeres blandt an-
det af autoopretternes branche-
forening SKAD og Eurogarant i 
Stuttgart.”

Nye store lokaler fra  
1. januar 2013
”Fyns Auto-Opret grundlagdes 
i 2008 som en solovirksomhed 
med mig som eneste medar-

Fyns Auto-Opret ApS · v./Per Kyed Larsen  · Industrivej 9b · 5792 Årslev · Tlf.: 27 21 98 25
E-mail: fao.per@gmail.com · Web: www.fynsautoopret.dk

  JULEFROKOST – for enhver smag – fra 96,-

  3 RETTERS LUKSUS-MENU

  BRUNCH alt inclusive á kr.  fra 99,-

F.eks. Juleanretning nr. 1
Hvide sild med karrysalat, ½ æg med tomat, røget laks med asparges og rævesauce, rejer 
med hj.lavet mayo, hj.lavet lun leverpostej med champignon og bacon, andesteg med rødkål, 
lun mørbradbøf  med champignon á la creme, glaseret skinke med grønlangkål og brunede 
kartofler, 1 tartelet med høns i asparges, osteanretning med brie, 
tolko smøreost, rygeost og druer, ris á la mande med kirsebærsauce.

Pr. couvert inklusiv brød og smør kr. 155,-
De lune retter kan ændres. Se: www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Ferskrøget laks med asparges, scramble egg, ristede coctailpølser, ristet bacon, kold skinke, 
rullepølse med løg og sky, lun leverpostej, pandekager m. ahornsirup, nutella. Skæreost og brie, 
marmelade og frugtfad. Rugbrød, franskbrød, rundstykker og smør samt wienerbrød.

Tapas med hj.røget laks, rygeostcreme med radisser, seranoskinke, hj.røgede dyrekølle m. 
hvidløgsbrød, aioli og oliven. Buffet bestående af rosastegt kalvefilet, helstegt lammekølle m. 
hvidløg og rosmarin, samt lækre chickenwings. Små krydderstegte kartofler, lækker plukket 
salat m. årstidens bær, asparges og kold bearnaise. Dessertfad med jordbærtrifli, chokoladekage 
og ostelagkage m. frisk frugt.    Pr. couvert kr. 176,-
Få meget mere information på: 
www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

NyTåRS-MENUER Fra 139,-

VINMENUERtilbydes. Priser fra 59,-Ring for yderligereinfo.

JULEFROKOST 
Individuelle tilbud til firmaer og selskaber over 40 pers.

Minimumsbestilling 
10 couverter.
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ner af høj kvalitet. ETR Service 
Ringe beskæftiger en kørende 
servicemand/reparatør, der ser-
vicerer hele Fyn og to kolleger, 
der arbejder på vores værksted. 
Ved køb af professionelle maski-
ner tilbyder vi serviceaftaler, og 
vi opererer også med døgnser-
vice til faste kunder. Alle inte-
resserede er velkomne til at kon-
takte firmaet for mere detaljeret 
information om vores spændende 
produkter og aktivitetsfelt”, slut-
ter Erik Rasmusen. 

Firmaet, der grundlagdes 
i 1976 og gennem 33 år 
har haft til huse på sin 
nuværende adresse, er 
specialiseret i salg, ser-
vicering og reparation af 
skov/have/park-maskiner 
og betjener en vidtspæn-
dende kundekreds over 
hele Fyn

”Butikkens store udbud af unik-
ke skov/have/park-maskiner i 
alle størrelser appellerer til en 

bred kundekreds”, fortæller Erik 
Rasmussen, der sammen med 
sin kone Pia driver det snart 
37-årige firma. ”Typemæssigt 
spænder vores kundekreds fra 
virksomheder i alle størrelser 
og brancher til institutioner, kir-
kegårde, boligselskaber og ditto 
foreninger. Derudover besøges 
butikken af en meget stor grup-
pe private kunder, der primært 
køber haveredskaber, værktøj og 
mindre maskiner. Takket være 
kundekredsens spændvidde og 
stabilitet har vi ikke mærket me-
get til finanskrisen. Tro det eller 
ej, men faktisk er det kun gået 
fremad her siden 2008”, smiler 
Erik Rasmussen.   

Det bedste i grej og  
kvalitetsmaskiner
”Udover maskinerne sælger vi 
tilbehør, værktøj og redskaber. 
Kort sagt fører vi alt det bedste 
og mest moderne grej og ma-

skineri til optimal professionel 
vedligeholdelse af vore kunders 
grønne udenoms arealer. Hoved-
parten af de moderne maskiner 
er multifunktionelle, så de med 
enkle midler og efter kundens 
individuelle behov kan omstilles 
fra grøn pleje til vintertjeneste 
o.a. Vi forhandler også specifik-
ke funktionsmålrettede maski-

ETR Service Ringe · Odensevej 63 · 5750 Ringe · Tlf: 62 62 27 22 · Fax: 62 62 52 22
E-mail: etr@etr.dk · Web: www.etr.dk

Odensevej 63 · 5750 Ringe Tlf. 62 62 27 22 Fax 62 62 52 22

S K O V -  H A V E  O G  P A R K  M A S K I N E R

De professio-
nelle Nilfisk Eg-
holm maskiner 
på billedet er 
henholdsvis en 
vintermaskine 
og en feje/suge-
maskine - begge 
er multifunk-
tionelle og kan 
efter behov 
omstilles til 
vekslende brug. 

Vi klarer  allespecialopgaverne

Assensvej 375 · 5642 Millinge

Tlf. 62 61 95 62 / 20 62 95 62

Murerfirmaet

Heino Larsen ApS

•  Renoverings- og restaureringsarbejde
•  Tag- og facaderenovering’
•  Flisearbejde (køkken/bad)

også

  

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
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Bygma Ringe · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe · Tlf: 88 32 30 35 · E-mail: ringe@bygma.dk · Web: www.bygma.dk

RINGE
2011 overtog den privat-
ejede danske Bygma-
koncern Kroers Tømmer-
handels fem afdelinger 
på Fyn – herunder Ringe 
Købmandsgård. Bygma-
koncernen, der i år 
fejrede 60 års jubilæum, 
har 93 filialer i Danmark, 
Sverige og Island  

Bygma-koncernen er en familie-
ejet, økonomisk stabil virksom-
hed med ca. 2100 medarbejdere. 
Koncernen bygger på flid, tro-
værdighed og godt købmand-
skab. Disse dyder spiller også 
en aktiv rolle i udviklingen af 
Bygma Ringe, der foregår i tæt 
samarbejde med såvel medarbej-
dere som kunder og samarbejds-
partnere.

Bredt fokus for gode priser
”Før Bygmas overtagelse i marts 
2011 arbejdede jeg i omkring et 
år som byggemarkedschef i Kro-
ers Tømmerhandel, og i dag er 
jeg daglig leder af Bygma Rin-
ge”, fortæller Thue V. Thuesen. 
”Medlemskabet af Bygmas store, 
professionelle organisation, som 
er målrettet servicering af såvel 
privatkunder som håndværkere, 

giver optimale indkøbsbetingel-
ser og gode priser til kunderne. 
Via det brede forretningsfokus 
imødekommer vi aktivt de for-
skellige kundetypers ønsker og 
behov.” 

En omfattende renovering
”I vintermånederne gennemfø-
res en omfattende renovering 
af alle forretningens afdelinger, 
der ventes færdiggjort i løbet af 
foråret 2013. Parkeringsarealet 
er allerede fordoblet, ligesom 
haller og drive in-faciliteter 
er blevet lettere tilgæn-
gelige. En anden klar 
forbedring i forhold 
til tidligere er, at 

der i dag er etableret drive in-
muligheder ved afhentning af 
tunge produkter. I forbindelse 
med butikken bygges en række 
nye personalefaciliteter - heri-
blandt frokoststue og moderne 
toilet/badeforhold. Henover vin-
teren renoveres afdelingerne for 
køkken/bad og døre/vinduer.” 

Håndværkerkunde og  
samarbejdspartner
”Bygma Ringe øger satsnin-

gen på håndværkerkunder og 
ambitiøse selvbyggere. Vi 

har netop ansat to nye 
medarbejdere til træ-

lastekspedition og 
byggemarked. De 

nye folk, der startede på jobbet 
den 3. december, er begge fag-
uddannede og har stor erfaring 
med ekspedition af håndvær-
kere. Bygma Ringes renovering 
sker i tæt samarbejde med lo-
kale murere, tømrere, entre-
prenører, vvs’ere og elektrikere. 
Håndværkerkunderne er vores 
samarbejdspartnere. De er med 
i diverse arrangementer, og via 
vores visitkortbar stiller de deres 
ekspertise til rådighed omkring 
byggeprojekter.”

Fra arbejdstøj til køkkener
”Bygma Ringes store afdeling 
med erhvervs, sikkerheds og 
profilbeklædning henvender sig 
primært til erhvervskunder. Vi 
huser også en af Fyns største 
afdelinger for malervarer, der 
med sit brede kvalitetsudbud i 
alle produktkategorier appel-
lerer til begge kundesegmenter. 
Endelig kan vores privatkunder 
glæde sig til at besøge et helt nyt 
køkkencenter, som vil stå klart i 
løbet af foråret.”         

Spændende info- 
arrangementer
”Når det gælder info-arran-
gementer, har Bygma Ringe 
fingeren på pulsen. Den 2. fe-
bruar 2013 afvikler vi en stor 
energimesse i samarbejde med 
Faaborg/Midtfyn Kommune og 
lokalråd. Udover fremvisning af 
de nyeste produkter indenfor iso-
lering, jordvarme, varmepumper 
og solceller bliver der oplæg fra 
en række energi- og miljøeks-
perter. Den 9. februar er Jason 
Watt hovednavn ved en bolig-
messe med de nyeste trends og 
tendenser indenfor køkken/bad, 
garderobe, fliser og gulve. Vi 
glæder os til at slå dørene op for 
de spændende info-arrangemen-
ter og hilse på vores mange gode 
kunder, samarbejdspartnere og 
leverandører”, slutter Thue V. 
Thuesen.
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

Hjelt & Co
v. Christina Hjelt Jørgensen 
Nytoften 53 · 5220 Odense SØ
Telefon 20 42 76 56
christina@hjeltogco.dk
www.hjeltogco.dk

Troværdighed

Ærlighed

Engagement

Faglig kompetence

Har du styr på din økonomi?
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Klima-rigtig fyringsolie
Spar 25-30% på fyringsolien

 

Øko-Tech energi A/S
        

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

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

BRUG BIOOLIE = Spar penge - på Vedvarende Energi.

l  Bio-fyringsolier er CO2-neutrale, fritaget for
 CO2-afgifter – samt Energiafgifter - derfor er Bio-  
 fyringsolie billigere end almindelig fyringsolie.

l Bio-fyringsolie anvendes som almindelig fyringsolie.

l Som CO2 neutral- og klimarigtig fyringsolie, giver det  
 virksomheden den rette grønne profil. - Vi aflægger   
 gerne et besøg - med rådgivning på stedet.

BLIV CO2 NEUTRAL = BRUG BIO-OLIE

l  PRIMEOL I. – til Fjernvarmeværker,   
 industri, gartnerier etc. med rotations- 
 brændere.

l  PRIMEOL II. – til industri, garneri, samt  
 institutioner etc. med trykforstøvnings- 
 brændere.

l  PREMIUM: - til private husstande   
 samt instutioner, med Bioolie brændere.      
 Spar kr. 3.000,- kr. pr. 1.000 ltr.

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

Bioolie
10 år

Billig Miljørigtig Bio-Fyringsolie

dustri, med  større Rotations-
brændere.
PRIMEOL II. – olie leveres til 
større Industrier, herunder Gart-
nerier, med trykforstøvnings-
brændere, samt til Instutitioner.
PREMIUM – Olie leveres til pri-
vate husstande, samt Institutio-
ner , med Bio-oliebrændere.
Fra Eget Tanklager i Faaborg 
med en kapacitet på 12 mio Ltr. 
leveres Bio-olien ud med Øko-
Tech`s egne tankbiler, over hele 
landet.

Siden 2002 har Øko-Tech Ener-
gi A/S og firmaets indehaver 
Bjørn E. Larsen således leveret 
en fremsynet indsats for mere 
klimavenlig opvarmning og en 
grønnere profil til kunderne. 

Fremsynet grøn profil
Øko-Tech Energis kunder luner 
sig samtidigt over, at de miljø-
venlige bio-olier leveres til rigtig 
gode priser uden CO2- og ener-

giafgifter. Svarende til en pris-
rabat på 25-30 pct. i forhold til 
konventionel fyringsolie. Brug 
af ét ton bio-olie frigiver des-
uden to CO2-kvoter.
Brugerne af den CO2-neutrale 
fyringsolie er blandt andre dan-
ske virksomheder, institutioner, 
varmeværker og borgere. Men de 
nævnte bio-olier finder også vej 
til eksempelvis processtabilise-
ring i biogasanlæg.

EU-certificeringer
Øko-Tech Energi har forudsæt-
ningerne på plads, når det gæl-
der sikker kvalitet og høj kun-
deservice. Virksomheden har 
i 2011 bestået to nye EU-cer-
tificeringer indenfor bæredyg-
tighed. Dermed opfylder Øko-

Tech Energi også kravene til at 
kunne handle med bæredygtige 
produkter under EU-ordningen 
RED Cert.
 Alle Olier er baseret på vegeta-
bilske Olier, herunder Rapsbase-
ret  Biodiesel, der med stor fordel 
erstatter traditionelt brændsel 
som eksempelvis almindelig fy-
ringsolie (fuelolie) og naturgas 
til rum- og procesvarme.
Øko-Tech Energis forretnings-
område arbejder med bio-olier til 
fyringsformål til dieselmotorer 
og biogas, som fokuserer på opti-
mal brug af bio-olie med særlige 
hensyn til miljøet.

Bio-olie til alle formål
PRIMEOL I. – olie leveres til 
fjernvarmeværker, og større In-

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 mio kr. på  årsbasis, med Miljørigtig Bio-Fyringsolier. 
Bio-Fyringsolie er CO2- neutrale og er afgiftsfrie, derfor ligger priserne 25-30 pct. under de normale Oliepriser.

Bioolieimport til Faaborg.
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Isolering: Totalleverandør til 
håndværkere
Breinholm Gruppen klæ-
der den professionelle 
isolatør og håndværks-
mester på som lands-
dækkende grossist og 
leverandør af isolerings-
materialer og alt relevant 
tilbehør, inkl. værktøj, 
til Breinholm Gruppens 
netværk af isolatører

Rendyrkede isolatører og hånd-
værksmestre skal derfor kun 
ringe ét sted hen – til Breinholm 
Gruppen, når de bestiller isole-
ring og alt det tilbehør, de skal 
bruge til at udføre ny- og efter-
isolering hos erhverv, offentlige 
kunder, institutioner og private.
»Som nytænkende og lands-
dækkende grossist har vi alt i 
papirisolering, EPS granulat, 
isoleringsmaskiner og tilbehør i 
håndsværksmæssig topkvalitet. 
Lige fra enkelte stykker værktøj 

og mindre portioner isolerings-
materiale til en komplet trailer 
setup pakket med alt relevant 
værktøj fra a til z«, fortæller 
direktør Per Verdi, Breinholm 
Gruppen.
Breinholm Gruppen er samtidigt 
autoriseret Climacell® Partner 
i Danmark. Sammen med Cli-
macell ® uddanner Breinholm 
Gruppen dermed nye seriøse, 
kvalitetsbevidste og veluddanne-
de isolatører, der dækker det me-
ste af Danmark via et netværk af 

isolatører. Aktuelt søger Brein-
holm Gruppen flere isolatører 
til det landsdækkende netværk. 
Interesserede håndværksmestre, 
eksempelvis murere, tømrere el-
ler lignende, er velkomne til at 
kontakte direktør Per Verdi for 
en nærmere samtale om et sam-
arbejde med gode indtjeningsmu-
ligheder som autoriseret isolatør.
Breinholm Isolering udfører til-
svarende ny- og efterisolering for 
alle kundegrupper i hele Dan-
mark.

Breinholm Gruppen ApS · Kildebakken 5 · 5260 Odense S · Tlf. 44 224 224
www.isoleringdanmark.dk · mail@isoleringdanmark.dk
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også en lang række muligheder 
for alternative energikilder, der 
kan nedsætte varmeregningen 
betragteligt feks. store luft til 
vand varmepumper. Ofte med 
en tilbagebetalingstid mellem 3 
og 6 år.
»Lad os tage en uforpligtende 
snak om, hvilke muligheder I 
har for at spare på jeres energi-
forbrug«, siger VVS installatør 
Johnny Bøgskov.

Bøgskov VVS A/S tilbyder 
stor kompetence og erfa-
ring med at finde bespa-
relser på energiforbruget 
i alle former for offent-
ligt og privat byggeri

Samtidigt har Bøgskov VVS 
over de seneste 15 år uddannet 
et hold af dygtige teknikere og 
montører, der dagligt arbejder 
for at sikre kunderne optimal 
drift og vedligeholdelse af deres 
vvsinstallationer og ventilations-

anlæg. »Vi lægger stor vægt på 
at dække vores kunders behov 
for hurtig service og seriøs råd-
givning. Derfor bruger vi mange 
ressourcer på konstant videreud-
dannelse og udvikling af vores 
medarbejderes kompetencer«, 
forklarer indehaver Johnny Bøg-
skov, Bøgskov VVS.
Et godt eksempel på nye og in-
novative løsninger, som firmaet 
udvikler til gavn for kunderne, 
er samarbejdet med Vitani A/S, 
der leverer systemer til adgangs-
kontrol ved en stor del af Assens 
Kommunes bygninger. 
»Vi har her udviklet en måde at 

styre bygningers varmeinstal-
lationer på via systemet til ad-
gangskontrol. Et system der nu 
bliver monteret på Hårby Skole«, 
fortsætter Johnny Bøgskov.
Bøgskov VVS arbejder ud fra den 
grundlæggende tanke, at den let-
teste besparelse fås ved fokus på 
installationer og brug af energi 
med omtanke. Derfor gennemgår 
Bøgskov VVS A/S gerne kunder-
nes installationer sammen med 
kunderne, og stiller herunder 
spørgsmål til bygningens brugs-
mønster - og udfordrer kunderne 
hvis der er uhensigtsmæssighe-
der i forhold til energiforbruget. 
Et godt eksempel er de luft-
mængder, der passerer gennem 
bygningers ventilationsanlæg. 
Mængderne er ofte fastlagt 
ved installationen – men ikke 
ændret i takt med ændring af 
bygningens indretning og brug. 
Tilsvarende kan driftstider på 
varme- og ventilationsanlæg ofte 
tilrettes alt sammen med store 
besparelser til følge.
I store bygninger uden for om-
råder med fjernvarme er der 

Tlf.: 64 71 56 46 · jf@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk

Rolf Murer ApS

Bogøvænget 1 · 5500 Middelfart · Tlf. 20 75 78 70
www.rolfmurer.dk · rolf@rolfmurer.dk

· Om- og tilbygninger 
· Facadearbejde
· Fugning
· Tagarbejde
· Renoveringer
· Reparationer
· Bygningsvedligeholdelse
· Vandskuring – ude og inde
· Badeværelser og køkkener
· Flise- og klinkearbejde
· Støbning af gulve
· Forsikringsskader

I. J. REGNSKABSSERVICE
Spar tid og penge  - og gør det du er bedst til...

Bogføring - lønregnskab - moms og afgifter - fakturering
afstemning - månedsbalancer - klargøring af årsregnskab
budgetlægning.

Vi tilbyder at arbejde på vores kontor med C5 IT-opsætning 
og Bluegarden – eller i Deres virksomhed i samarbejde med revisor.

Mange års erfaring som bogholder med gode referencer.

Kontakt for tilbud/ aftale:
Se mere på www.ij-regnskab.dk

I.J. Regnskabsservice
Magnoliavej 12C · 5250 Odense SV
Tlf: 29 61 79 69 · ij@packconsult.dk

Nørregade 33  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.: 62 51 11 30  •  Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34  •  Tåsinge: 62 54 12 68

 Web: www.egemose-el.dk  •  E-mail: info@egemose-el.dk

• Private

• Industri

• Skibs-el/Marine

• Varmepumpe

• Solceller
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Tillidsvækkende autoservice

tidligere Ford i Middelfart. Siden 
har han arbejdet hos BMW-spe-
cialisten PR Design i Vissenbjerg 
og som lastvognsmekaniker hos 
Dansk Trailer Service i Taulov.

Foruden chefen selv servicerer 
en værkfører, tre svende og en 
lærling alle kunder og gæster hos 
Jespers Autoværksted.

www.jespers-autovaerksted.dk

Jespers Autoværksted 
runder til juni ti år med 
glade kunder, der fortsat 
vender tilbage efter hur-
tig og kompetent service 
og reparation

Alt i moderne testudstyr, fem 
autolifte og ikke mindst seks 
dygtige medarbejdere, der sætter 
en ære i at levere hurtig og imø-
dekommende autoservice af høj 

kvalitet.
Ovennævnte er en del af ”stan-
dartudstyret” hos Jespers Auto-
værksted på Lollandsvej i Mid-
delfart, der åbnede tilbage i juni 
2002 – dengang på Brovejen, der-
efter Alsvej og nu permanent på 
Lollandsvej 11B.

– I dag er over halvdelen af alle 
kundebiler dieselmodeller, men 
de får alle – uanset mærke og 
motortype – samme gode service. 
Det gælder også muligheden for 
virksomhedsrabat, forklarer in-
dehaver Jesper Hansen.

Netop hurtig service, hvor der 
tages hensyn til de enkelte kun-
ders kørselsbehov, er del af den 
gode kundepleje hos Jespers 
Autoværksted. En service der na-
turligvis også inkluderer ydelser 
som udbedring af forsikrings-
skader samt salg af dæk, fælge, 
reservedele og andet tilbehør.

Er kunderne ude efter en nyere 
brugt bil, tilbyder Jespers Auto-
værksted også køb og salg af biler.

Indehaver Jesper Hansen er selv 
udlært automekaniker hos det 

Jespers Autoværksted
Lollandsvej 11B · 5500 Middelfart · jesper@64410018.dk

 Tlf. 64 41 00 18

Topfag Jespers auto.indd   1 17/03/10   10.09

NIMA sender signalet
NIMA Reklame er ekspert 
på autoreklame, (facade)
skilte, print i storformat, 
gulvreklame, udfræsede 
bogstaver, flag, pyloner 
m.m. – kort sagt alt i 
firmaprofilering 

Nima Reklame · Bygmestervej 7 · 5750 Ringe · Tlf. 62 27 23 30 · www.nima-reklame.dk
salg@nima-reklame.dk

I 2014 fylder NIMA Reklame 20 
år – lidt af en bedrift i reklame-
branchen. Og den myndige alder 
på omkring de 18 dækker over 
en virksomhed med stor indsigt 
og kompetence, når det gælder 
effektiv profilering af det fynske 
erhvervsliv.
»Vi laver rigtig mange reklamer 
på person-, vare- og lastbiler, 
busser og taxaer, også som to-
talindpakning. Vi laver skilte 
i alle størrelser, til alle formål, 
butiksfacader, områdeskiltning, 
indendørsskiltning, vejskilte, 

pictogramskilte til stier og sko-
ve. Skilte skaber salg, vi skaber 
skilte«, fortæller  Flemming Jen-
sen.
Fra 1. januar 2013 skal alle biler 
med gule nummerplader udsty-
res med tydeligt navn eller logo 
samt cvr-nummer på siden af 
bilen. 
NIMA Reklame er klar til at 
udstyre disse biler med klister-
mærker med de pågældende op-
lysninger. Kører gulpladebiler 
rundt uden dem, udløser det en 
bøde på 5000 kr. 
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www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tak for 2012
- til virksomheder og alle private…
Det har været overvældende, hvor godt I har taget imod os. 

Vi starter det nye år med følgende:
L u x u s 
julebuffet

•  Hvide sild med løgringe
• Karrysalat pyntet med kogte æg
• ½ æg, tomat og hjemmelavet mayonnaise
• Ferskrøget laks med røræg og purløg
• Lun fiskefilet med remoulade og citron
• Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
• Tartelet med høns i asparges. Tomat og persille til pynt
• Lun leverpostej med sprøde bacontern
• Ribbensteg med rødkål
• Mørbradbøf á la creme
• Glaseret juleskinke med rødkålssalat
• Ostefad med brieost og Castello m/tomat & mozzarella
• Frisk frugt, vindruer og mandarin
• Ris á la mande med kirsebærsauce

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

129,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Eller vælg 7 slags

109,-
Eks. brød og smør

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

• Blødpølse med kanelsukker 
 og sirup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
• Grønlangkål og brunede 
 kartofler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
• Frikadeller med rødkål . . . . . . 10,-
• Medister med rødkål. . . . . . . . 10,-
• ½ andebryst med 
 appelsinsalat. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Fra

79,-

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

Bl.a. kæmpe brunch 

L u x u s 
julebuffet

•  Hvide sild med løgringe
• Karrysalat pyntet med kogte æg
• ½ æg, tomat og hjemmelavet mayonnaise
• Ferskrøget laks med røræg og purløg
• Lun fiskefilet med remoulade og citron
• Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
• Tartelet med høns i asparges. Tomat og persille til pynt
• Lun leverpostej med sprøde bacontern
• Ribbensteg med rødkål
• Mørbradbøf á la creme
• Glaseret juleskinke med rødkålssalat
• Ostefad med brieost og Castello m/tomat & mozzarella
• Frisk frugt, vindruer og mandarin
• Ris á la mande med kirsebærsauce

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

129,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Eller vælg 7 slags

109,-
Eks. brød og smør

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

• Blødpølse med kanelsukker 
 og sirup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
• Grønlangkål og brunede 
 kartofler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
• Frikadeller med rødkål . . . . . . 10,-
• Medister med rødkål. . . . . . . . 10,-
• ½ andebryst med 
 appelsinsalat. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,-

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Fra

79,-

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

Bl.a. kæmpe brunch 

Buffeter 
fra 
64,00

Kursus 
og møder 
Hel- og 
halvdags 

fra 230,00
incl. forplejning

Fra kr. 150,00   incl. drikkevarer

All inclusive-
      arrangement…

Henrik dækker Fyn

over hele Fyn med små som store 
opgaver. »Vi kommer gerne ud 
og vejleder om mulighederne. Og 
med inspiration til et resultat 
der passer til kundernes ønsker 
og den enkelte opgave. Og så sør-
ger vi selvfølgeligt for at dække 
godt af, når vi udfører arbejdet, 
så vi kun maler det, vi har af-
talt«, tilføjer malermesteren.
Malermester Henrik Aaskov 
Eriksen er medlem af Danske 
Malermestre og dermed omfattet 
af Håndværkets Ankenævn og 
Danske Malermestres Garanti-
ordning. Kundernes sikkerhed 
for godt udført malerarbejde.

Malermester Henrik 
Aaskov Eriksen og hans 
faguddannede maler-
svende leverer forebyg-
gende og flot kvalitets-
maling ude og inde hos 
alle slags kunder

Uanset det handler om erhvervs-
kunder, og herunder administra-
torer af butikker og håndværks-
mestre, kommuner, institutioner, 
skoler, haller, boligforeninger, 
forsikringsopgaver eller private 

kunder – leverer malermester 
Henrik Aaskov Eriksen og hans 
dygtige faguddannede medarbej-
dere årelang erfaring og hånds-
værksmæssigt flot malerarbejde.
»Og godt malerarbejde ude som 
inde afhænger blandt andet af, 
at vi gør forarbejdet ordentligt. 
Altså sørger for at det underlag 

vi maler på, er forberedt til opga-
ven, eventuelt via den rette grun-
der. Og så holder vi os opdateret 
på den nyeste tekniske udvikling 
på maling og værktøj«, lyder det 
fra Henrik Aaskov Eriksen til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.
Malermesteren, hans svende og 
lærling hjælper således kunder 

Malermester Henrik Aaskov Eriksen · Nannasvej 8 · 5700 Svendborg
Værksted: Krogagervej 3, Ringe · Tlf. 40 19 62 25 · www.aaskov-eriksen.dk ·henrik@aaskov-eriksen.dk

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362

Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

Tapetdekoration

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362

Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk
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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

Svanninge Sognegård: 
    Oplagt til erhverv og private…

Kulturhus Svanninge Sognegaard · Kirkegyden 3, Faldsled · 5642 Millinge · Tlf. 62 61 94 46
regnskab1@forum.dk

Hjertelig, hyggelig og hjemlig 
stemning - med plads til ek-
sempelvis konfirmation, bryl-
lup og – altid - god mad i godt 
selskab med naboer, genboer, 
venner og familie. 
Eller f.eks. møder og kurser 
hos virksomheder, institu-
tioner og kommuner, recep-
tioner, åbent hus, tema- og 

firmafest. Næsten uanset an-
ledning står Kulturhus Svan-
ninge Sognegaard nymalet og 
nyrenoveret klar til opgaven. 
Her er der god plads og en dyg-
tig og kompetent vært, John-
ny Jørgensen, der har udfyldt 
værtsrollen siden august 2012 
med sikker og venlig hånd. 
»Vi har faktisk tre sale her i 

sognegården, så vi har plads 
til tre selskaber på én gang. 
Den store sal rummer 165 
gæster, mens de to andre har 
plads til op til 40 gæster hver. 
Ja, og så er der Grå Stue, der 
rummer op til 30 personer«, 
forklarer Johnny Jørgensen. 
Han har arbejdet på stedet 
som kok i de seneste otte år og 

er dermed en rigtig god spar-
ringspartner for dem, der øn-
sker at bruge huset.
De der ønsker at holde arran-
gementet hjemme, får også en 
hjælpende hånd hos Kultur-
hus Svanninge Sognegaard, 
der leverer mad og herunder 
smørrebrød ud af huset.
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aldrig, men står derimod for 
ærlig, reel rådgivning, og det er 
noget folk sætter pris på. I åre-
nes løb er vores store kreds af 
trofaste kunder primært vokset 
gennem mund-til-øre-metoden, 
og det er vi meget stolte af. Kig 
gerne forbi til en snak om it – 
stort som småt, vi giver kaffen.”

Firmaet, der blev grund-
lagt i 1991 og i dag ejes 
af Thomas Petersen, er 
kendt for at levere kvali-
tetsydelser på it-området 
til erhvervslivet. Som 
noget nyt henvender fir-
maet sig også til private 
kunder med rådgivning, 
salg og service.

”Både når det gælder service-
ringen af privatkunder og vores 
store kernesegment af trofaste 
virksomhedskunder, er NetPlan 
system design en erfaren samar-
bejdspartner”, fortæller økono-
mi- og administrativ medarbej-
der Joan Petersen. ”Som firma 
har vi været i branchen i over 20 
år, og vores fem dygtige medar-
bejdere spænder vidt, hvad alder 
og kompetencemæssige fokus-

områder angår. Hele kundespek-
tret rundt er rådgivning om valg 
af den rigtige it-løsning en vigtig 
del af vores arbejde. Vi hjælper 
vores kunder med at finde de 
løsninger, der matcher netop de-
res behov. Hvad enten kundens 
ønsker og behov går i retning af 
pc til daglig bogføring eller store 
netværksløsninger, er vi behjæl-
pelige med at finde frem til den 
helt rigtige løsning. Vi kender 
produkterne på markedet og for-
midler vores viden på et sprog, 
folk forstår.”

Ærlig og reel rådgivning
”På erhvervssiden henvender ho-
sting af hjemmesider og mail sig 
til virksomheder i alle størrel-
ser”, beretter direktør Thomas 
Petersen. ”Der er stor interesse 
for hosted exchange-løsninger. 
Her samles og synkroniseres 
virksomhedens mail og kalender, 
så de kan ses, fuldt opdaterede, 

på pc, tablet og mobiltelefon. 
Som noget nyt er vi blevet for-
handlere af økonomiprogram-
met Summasummarum, en god 
og prisvenlig løsning, hvis brede 
udbud af funktioner matcher de 
fleste små og mellemstore virk-
somheders behov. Tillid og kva-
litet er vores primære konkur-
renceparametre. Vi oversælger 

NetPlan system design.dk ApS · Overvejen 71 · 5792 Årslev · Tlf.: 62 67 17 57 · Fax: 63 67 01 59
E-mail: nsd@nsd.dk · Web: www.nsd.dk

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

A/S

GÅ ALL-IN

GULDFELDT SERVICE – DERES SIKKERHED

          INGEN KONTANT INVESTERING
– KONTAKT OS FOR EN UFORpLIGTENDE bESpARELSES bEREGNING, OG FÅ EN SNAK Om mULIGHEDERNE 

RING 7020 6095 OG FÅ ET TILbUD DER pASSER TIL DIT bEHOV!

Develop +224
Nyt LCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 160 scan pr. Minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Min.
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:
• Fax
•   Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR, Word, Excel

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

Landsdækkende 
service

          INGEN KONTANT INVESTERING

Lav ALL-IN ydelse       Service med alt indeholdt       Stor drift besparelse       Tilkalde tid under 4 timer      Total garanti på kvalitetLav ALL-IN ydelse      

JA TAK! bESTIL ET UFORpLIGTENDE “GÅ ALL_IN” bESpARELSESTILbUD I DAG pÅ pOST@GULDFELDT.COm
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Volkswagen Odense

Erhvervsbiler

Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 8500 vw-odense.dk

Service- og reparationsaftale 3 år op til 60.000 km for under 1 krone om dagen.

Hos Volkswagen er vi så overbevist om de kvalite-
ter der ligger i en Caddy Van, en Transporter og en 
Crafter, at vi for en éngangspris på sølle 995 kr. ekskl. 
moms – svarende til under 1 krone om dagen – er pa-
rat til at underskrive en service- og reparationsaftale.
Den dækker vedligeholdelse, slitage og reparationer i
bilens 3 første leveår op til 60.000 km*.

Har du andre kørselsbehov, beregner vi naturligvis 
en tilbudspris til dig med de samme fordele.

Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

*Se mere på www.volkswagen.dk

ErhvervsCenter

Danny Juel Jeppesen
ERHVERVSKONSULENT

Tlf:  6311 8532
Mail: dj@vw-odense.dk

Lars Lund-Hansen
ERHVERVSKONSULENT

Tlf:  6311 8534
Mail: llh@vw-odense.dk

Søren Madsen
SALGSCHEF

Tlf:  6311 8509
Mail: sm@vw-odense.dk

Specielt hos os:
• Express Service
• Hente & bringeservice
• Fleksible åbningstider
• Erhvervsteam på værkstedet

OD VW ERhverv A5.indd   1 22/11/12   13.29

KursusFinder Leverandører

KursusFinder tilbyder også re-
klameplads til firmaer, der leve-
rer serviceydelser til kurser og 
konferencer. Det kan være kon-
ferencecentre, AV-firmaer, cate-
ringfirmaer med videre. Gå ind 
på www.kursusfinder.com med 
det samme. KursusFinder kan 
kontaktes på E-mail michael@
kursusfinder.com mobil 4298 
1440

Danmarks nye store por-
tal for kurser og konfe-
rencer. KursusFinder er  
en ny og fremadstormen-
de virksomhed med store 
ambitioner og et kæmpe 
potentiale

www.kursusfinder.com er stedet, 
hvor alle udbydere fremover kan 
annoncere deres kurser og kon-
ferencer. Det er også stedet, hvor 
alle i Danmark hurtigt og enkelt 

kan finde netop det kursus, de 
søger. Hvis man ønsker et helt 
særligt kursus, så klikker man 
nemt og enkelt ind på Kursus-
Finder, og hvis man ønsker at 
finde et kursus i sit lokalområde, 
så er KursusFinder også stedet. 

Erfarne iværksættere
Singh Bhullar og Michael Lunds-
gaard er de to iværksættere, der 
står bag KursusFinder. Singh 
Bhullar ejer og driver i forvejen 
en international lægemiddel-
messe og er uddannet indenfor 
handel. Michael Lundsgaard er 
chef i det offentlige, er uddannet 
i virksomhedskommunikation og 
har læst HD i økonomi. Det var 
et behov for, selv at finde et kur-
sus, der satte de to iværksættere 
i gang med at udvikle Kursus-
Finder. Der fandtes nemlig ingen 
samlet portal for kurser. Dette 
problem er nu løst med Kursus-
Finder.

Udbydere 
KursusFinder er nu Danmarks 
store portal for kurser. De to 
iværksættere er allerede i gang 
med at lave aftaler med en lang 
række store og små udbydere, 
som i den kommende periode vil 
lægge deres kurser og konferen-
cer ind på portalen. Alle kursus-
udbydere kan med nogle få klik 
lægge deres kurser ind og har 
med det samme en enestående 
platform til markedsføring.

www.kursusfinder.com · kursusfinder@gmail.com · Tlf. 42 98 14 40
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Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14
 

    Stenstrup                  Center

www.stenstruppavacenter.dk · mail@stenstruppavacenter.dk

DUSØR 
15.000 kr.

* Dusøren gælder for undervognsbehandlinger foretaget fra 1. januar 2011

Hvis du erfarer at vi ikke har 
afmonteret inderskærmene i.f.m. 

undervognsbehandlingen af din bil, 
udbetaler vi 15.000 kr. i dusør*

Tidens trend er mindre biler og 
mindre forsikringsselskaber 
Concordia Forsikring har 
lanceret en prisbillig bil-
forsikring, som retter sig 
mod de mindre bilmær-
ker, som f.eks. VW Polo, 
Suzuki Swift, Opel Corsa 
og Peugeot 207.

Dette er helt i overensstemmelse 
med, at flere og flere i dag køber 
små biler fortæller Ole Kring. 
Selvom familiens økonomi må-
ske er stram, får flere og flere 
muligheden for at købe ny bil. 
For det viser sig nemlig, at det 
ofte vil være en bedre forretning 
at købe en lille ny bil frem for en 
brugt model. Benzinøkonomi, lav 
vægtafgift og billig forsikring 

tillægges stor betydning, når 
man ikke længere kan eller vil 
nøjes med cykel, bus og tog. 
Som kunde i Concordia Forsik-
ring får du et meget personligt 
forhold til dit forsikringsselskab.
Hos os ringer du aldrig forgæves. 
Her spilder du ikke tiden i en 
lang telefonkø. Hos os får du
aldrig at vide, ”du er nr. 20 i 
køen”, hvorefter du til sidst risi-
kerer at komme til at tale med en 
medarbejder, som er helt uinte-
resseret i dine ønsker og behov. 
Når telefonen ringer hos Concor-
dia, smider vi med glæde, hvad vi 
har i hænderne og tager straks 
telefonen. Vores assurandører 
kommer også gerne på besøg hos 
dig, her kan I sammen gennemgå 
forsikringerne og finde frem til 
den helt rigtige forsikringsløs-

ning. Et sådan besøg er også med 
til at give dig et mere personligt 
forhold til dit lokale forsikrings-
selskab. Vi mener nemlig, at råd-
givning og kundepleje altid skal 
være personligt. Som kunde hos 
Concordia har du altid mulighe-
den for at komme i direkte kon-
takt med din assurandør gen-
nem telefon og mail.

Ring til os og få et godt tilbud på 
dine forsikringer, opfordrer Ole 
Kring fra Concordia Forsikring.

Concordia Forsikring as. · Tietgens Alle 112-114 · 5230 Odense M · Tlf. 63 14 44 44 · Fax nr. 63 14 44 45
e-mail: post@concordia.dk · www.concordia.dk



LAGERUDSALG
Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

indbyttede maskiner.

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

og sælges med op til 6 års nygaranti.

DEvELop 
+550

6 års nygaranti

39.995,-
LAGERSALG

nU

DEvELop 
+550
55 siders fuldfarve, kopi, 
print samt 78 scan til net 
og e-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, 
hæftning samt fuldfals 
af brochurer.

    nB: kUn 3 Stk.

kontAkt oS foR BESpARELSES tiLBUD DER pASSER DERES BEhov
Altid den rigtige pris – fØRStE GAnG!

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

Landsdækkende 
service
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