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Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter • Idrætsvej 3 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. Tlf. 22 77 93 34
Mail: centerleder@vissenbjerghallerne.dk  •  www.vissenbjerghallerne.dk

Idræts-& Kulturcentret i Vissenbjerg 
VIL MERE

Med sine moderne facili-
teter og smukke ram-
mer vil centret med sin 
placering midt i landet 
tiltrække møder, messer, 
kurser og konferencer.

- Vi har en fantastisk opbak-
ning i lokalområdet, siger 
formanden for Vissenbjerg 
Idræts- & Kulturcenter Preben 
Rasmussen. På samme tid kan 
vi have mange forskelligfartede 
aktiviteter i gang, uden at man 
føler sig trængt sammen. Der er 
ro, lys og luft, og naturen er i 
bogstaveligste forstand trukket 
med ind i bygningen.
Kernen i centret er de to idræts-
haller, som i 2012 blev udvidet 
med nye og fleksible rammer. 
En ny tilbygning og ny facade 
med store vinduespartier og 
stor indre gennemsigtighed 
har forvandlet faciliteterne i 

Vissenbjerg fra et mørkt og til-
lukket sted til et åbent og imø-
dekommende idræts- og kultur-
center.
Stedet har i mere end én gene-
ration har været mødestedet for 
idræt, motion, socialt samvær, 
store og små fester og kultur-
begivenheder. Infoskærmene i 
centret giver overblik over da-
gens arrangementer, og taler 
sit tydelige sprog om centrets 
popularitet.

 
Kan meget mere
De lokale har ikke været ene om 
at benytte faciliteterne. Mange 
store arrangementer har i ti-
dens løb trukket publikum fra 
store dele af landet til Vissen-
bjerg.
- Vissenbjergs placering ikke 
kun midt på Fyn, men midt i 
landet og nærheden til motor-
vejssystemet gør, at vi gerne vil 
åbne dørene for yderligere akti-

viteter, siger Preben Rasmus-
sen. Vi vil gerne være mødeste-
det for de erhvervsfolk, der har 
brug for et centralt mødested 
nogle timer eller en hel dag. Vi 
kan også rumme fagmesser af 
næsten enhver art.
- Centret kan også være stedet, 
hvor man mødes til kurser i 
hyggelige omgivelser, og vi går 
heller ikke af vejen for at åbne 
for store konferencer med flere 
hundrede deltagere.

 
Professionelt personale
- Vi ser os selv som et stort cen-
ter med moderne udstyr og et 
professionelt personale, der kan 
håndtere både små og meget 
store begivenheder, siger Pre-
ben Rasmussen. Centrets drift 
er i dag organiseret som en er-
hvervsdrivende fond. Vi er på 
samme tid gearet til at betjene 
lokalbefolkningen og til at kun-
ne agere som en erhvervsvirk-
somhed. Det hænger fint sam-
men, at vi gennem yderligere 
aktiviteter genererer overskud, 
som derefter kan indgå i driften 
og til fortsat vedligeholdelse og 
nyskabelser af centret.
Preben Rasmussen peger på, 
at det store center er i et plan 
og derfor meget brugervenligt. 
Han er ikke i tvivl om, at man 
kan leve op til kundernes øn-
sker og behov.
- Vi har køkkenfaciliteter og 
professionelle folk ved gryder-
ne, der kan sørge for førsteklas-
ses mad og servering. Vi har 
prøvet det af mange gange. Vi 
har ofte store familiefester med 

alt, hvad der skal til for at skabe 
den gode stemning. I februar 
får vi besøg af Kandis, som spil-
ler i den store hal efter, at pub-
likum har fået en god middag, 
som vi også står for.

”Udsigten” – en del af naturen 
tæt på centret.
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Nyborg – midt 
i hele verden

Standesign er i disse dage 
at finde i Shanghai, To-
ronto, Düsseldorf og otte 
andre steder i ind- og 
udland. Det drejer sig om 
udstillinger, og det styres 
og håndteres fra Alsvej i 
Nyborg

 
Der er højt til loftet i de store 
haller på Alsvej, hvor firmaet 
Standesign fra 1. november har 
fået nyt domicil, og hvorfra der 
sendes store og pladskrævende 
messestande ud i verden.
- Vi har været i Nyborg siden 
2010, men har en lang histo-
rie bag os, siger salgschef Keld 
Arentoft. Historien begynder i 
1967, hvor en fremsynet iværk-
sætter byggede udstillingsstan-
de for Dansk Eksportforening. 
Det blev til et langvarigt samar-
bejde, som fik en ny dimension, 
da Eksportforeningen i 2006 
overtog virksomheden og stif-
tede Standesign A/S med hoved-
kvarter i Glostrup.

Keld Arentoft er glad for. at 
Standesign nu har flyttet en 
væsentlig del af aktiviteterne 
til Nyborg. Han er salgs- og pro-
jektansvarlig i virksomheden. 
Og så er han nyborgenser.
- Jeg har altid set Nyborg som 
et centralt udgangspunkt for 
en virksomhed, der vil operere i 
Danmark. og som har hele ver-
den som mål.

- Vi er et eksportland og skal 
vise vores varer og tjenesteydel-
ser overalt, siger Keld Arentoft. 
Fremragende produkter skal 
præsenteres på en indbydende 
måde, og Danmark er kendt for 
design. Det er Standesigns styr-
ke. Vi er den gode og indbydende 
ramme om danske virksomhe-
ders produkter.
Standesigns udstillinger skal 
fremover distribueres fra og til 
Nyborg. Lige nu har man ak-
tiviteter i Toronto, Shanghai, 
Düsseldorf og otte andre steder. 
Mange steder sker det i samar-
bejde med et bredt netværk af 
lokale samarbejdspartnere og 
med stor hjælp fra danske re-
præsentationer, ambassader og 
konsulater.

STANDESIGN A/S
Alsvej 2B, 5800 Nyborg · Tlf. 44 84 66 99

 keld@standesign.dk · www.standesign.dk 

FLOT & 
SERIØST
BLIKFANG

Standesign A/S 
Ejby Industrivej 30   
DK-2600 Glostrup 

M   +45 2148 2787 
T  +45 4484 6699
W  standesign.dk  
E   keld@standesign.dk  

Design og opbygning af
individuelle messestande 
i hele verden.

Enkelt og ligetil,
kun én  kontaktperson 
i projektfasen.

Standdesign ANNONCE_.indd   2 24/09/13   10.23

Fra venstre: Ebbe Madsten, Leif Jacobsen, Sten Theilgaard samt Tor-
ben Munch.
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Rebslagervej 2e 
5471 Søndersø
Tel.: 6594 2521
info@jmror.dk
www.jmror.dk

Rebslagervej 2e 
5471 Søndersø
Tel.: 6594 2521

info@jmror.dk
www.jmror.dk

JM RØR A/S i Søndersø 
har etableret sig i Polen 
og udvikler nu et parallelt 
hjemmemarked i Øst-
europa og Kina for unikke 
stålkonstruktioner

Som underleverandør til en 
række betydelige og kendte virk-
somheder i møbelindustrien og i 
brancher, hvor specialfremstil-
lede stålkonstruktioner indgår 
i deres produktion, er JM RØR 
A/S på Rebslagervej i Søndersø 
kendt og anerkendt. Basis har i 
mange år været danske virksom-
heder, der producerer kostbare 
og eftertragtede designmøbler 
og inventar.
- Vi har moderne udstyr til svejs-
ning i aluminium og rustfri em-
ner, siger Brian Jensen, der sam-
men med Henrik Jørgensen og 
Thomas Andersen ejer virksom-
heden JM RØR A/S, der blev stif-
tet for godt 35 år siden, og som de 
overtog i 2002.
JM RØR’s spidskompetencer er 
rørbukning, pladebearbejdning 
og robotsvejsning, som der er  ef-
terspørgsel efter i blandt andet 
vindmølleindustrien.

Gik internationalt
De tre ejere blev allerede i 2005 
klar over, at skulle de fastholde 
deres placering på markedet 
for specialfremstillede stålkon-
struktioner, så måtte de orien-
tere sig internationalt.
- Vi er overbeviste om, at godt 
håndværk og moderne udstyr 
altid vil efterspørges. Ikke kun 
i Danmark, men også globalt, si-
ger Brian Jensen.
 Også derfor valgte vi i første om-
gang at etablere en fabrik i Po-
len, som kan det samme som os 
i Søndersø og har de samme mål 
om at stå for kvalitet, kreativi-
tet og leveringssikkerhed. Siden 
har vi fået en samarbejdspartner 
i Kina, der kan leve op til vore 
krav om kvalitet og levering.
Den polske fabrik ligger i Pieszy-

ce i det sydlige Polen og hedder Dankon. Den har godt 
en halv snes medarbejdere og har polsk ledelse.
- Som ejere arbejder vi naturligvis tæt sammen, 
siger Brian Jensen. Vi er i daglig forbindelse 
med fabrikken, og vi ses mindst en gang om 
måneden.
Brian Jensen er ikke i tvivl om, at det 
var en rigtig beslutning, man traf, da 
man lagde noget af produktionen 
i udlandet. I processen oplevede 
man, at det både var lærerigt og 
smertefrit at etablere sig.

Kan deres kram
- Vi skal have en fast base i 
Danmark, og vi har gode med-
arbejdere, der kan deres kram. 
Med internationaliseringen har 
vi fastholdt vores kvalitetskrav 
og nærhed til kunderne. Vi op-
lever faktisk, at vi både i Polen 
og Kina kan få et hjemmemarked 
som underleverandører til virk-
somheder i disse lande.
JM RØR i Danmark, Dankon i Po-
len og partneren i Kina er næsten 
100 procent ordreproducerende. Der 
lægges ikke på lager i noget videre om-
fang.
- Vore kunder afgiver en ordre på forventet 
salg, og vi leverer til tiden, siger Brian Jen-
sen. Vi får så efterfølgende genbestillinger, og 
vores styrke er, at vi hurtigt kan omstille os og le-
vere løbende. Det er en væsentlig konkurrencefordel 
ikke at være lagerførende, men hurtig til at levere. Det 
sparer penge både for os og for vore kunder.
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Godt håndværk og moderne udstyr 

GIVER TRO PÅ FREMTIDEN
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Kurt Jensen Maskinfabrik runder Tommy Jensen. ”Vi har 
tilpasset os de nye forhold på 
markedet og er i konstant ud-
vikling. Vores dygtige medarbej-
deres certificeringer opdateres 
løbende.  Netop nu har vi fuld 
fokus på videreuddannelse af 
hele personalet og udarbejdelse 
af ny kvalitetshåndbog i forbin-
delse med det ny CE-mærke for 
bygningsstål, der pr. 1. juli 2014 
bliver obligatorisk for alle aktø-
rer i branchen.” 

Den danskejede virksom-
hed, der grundlagdes i 
1954 af Kurt Jensen, over-
tages i 2004 af sønnen 
Tommy, som omdanner 
den dynamiske virksom-
hed til et aktiesekslab og 
udvider såvel aktivitets- 
som bygningsmæssigt 

”Kurt Jensen Maskinfabrik A/S 
er en underleverandørvirksom-
hed, der primært henvender sig 
til rådgivende ingeniørfirmaer” 
fortæller Tommy Jensen. ”Vi 
producerer og monterer kun-
despecificerede komponenter 

til vand- og kraftvarmeværker, 
rensningsanlæg samt fødevare-
industrierne. Vi har specialise-
ret os i svejsning af rustfast stål, 
almindeligt stål og aluminium. 
Derudover har vi indgående vi-
den om dokumentationshåndte-
ring.”
 

Stor kapacitet i  
rørtræk og bejdsning
”Kurt Jensen Maskinfabrik rå-
der over Nordeuropas største 
anlæg til røroptræk, som vi kan 
tilbyde i alle formbare metaller. 
Blandt fordelene ved røroptræk 
er, at man herigennem forbed-
rer flow og hygiejne, sparer fit-
ting T-stykker, afkortning og 
tid til svejsning samt udgifter 

til NDT. Vi råder også over Fyns 
største bejdsningsanlæg med 4 
tons kran-kapacitet og kar stør-
relse til emner på op til 2000 x 
2000 x 8000 mm. Større emner 
spraybejdses. Ved bejdsning gen-
dannes emnets rustfaste over-
flade. Syren trænger ind alle 
steder og fjerner varmezoner 
fra svejsningerne og metalliske 
urenheder.” 

Fokus på certificering  
og uddannelse
”Kurt Jensen Maskinfabrik er 
kommet godt ud af krisen”, af-

Hjorslevvej 6 · 5450 Otterup · Tlf: 64 82 26 57 · Mail: kjm@kjmas.dk · Web: www.kjmas.dk

Arbejdsmiljø og indeklima Indeklimaet skal også altid ses i 
sammenhæng med de aktiviteter 
og de behov børn og voksne har i 
rummet. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at nogle perso-
ner er mere følsomme over for 
påvirkninger end andre.

Indeklimaet på arbejdspladsen 
er af stor betydning og må ikke 
være skyld i, at man pådrager 
sig sygdomme eller generes i det 

daglige arbejde. Et dårligt inde-
klima påvirker folks koncentra-
tions- og arbejdsevne negativt og 
kan være skyld i øget sygefravær.

 Et godt indeklima er bestemt 
af en kombination af bygnin-
gens og lokalernes udformning, 
indretning og vedligeholdelse. 

Når man taler om indeklimaet tænkes 
hovedsageligt på forhold som:

  Luftens kvalitet, der ofte er bestemt af ventilation, 
 antal personer, forurening, afgasning fra materialer og 
 rengøringen i rummet

  Fugt og mikroorganismer

  Temperatur og træk

  Dagslys og kunstig belysning

  Støj og akustik i rummet og larm udefra

  Statisk elektricitet

Danskerne opholder sig meget inden døre, og en stor del af tiden tilbringer 
de på arbejdet. Indeklimaet er afhængig af et kompliceret samspil 

mellem mange forskellige faktorer
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Holder styr på klimaet
vicere og vedligeholde, og at være 
med i ny-bygninger. Brian Lund 
understreger, at han både for sig 
egen og sine medarbejderes skyld 
er organiseret i TEKNIQ, som 
sikrer høj faglighed og danske 
overenskomster som grundlag 
for ansættelser.
Iøvrigt er AB Klimateknik lige 
blevet ISO 9001 certificeret.

AB Klimateknik i Faaborg 
er en ny virksomhed med 
20 års erfaring. Brian Lund 
betænkte sig kun en dag, 
da han fik muligheden for 
at blive selvstændig

- Jeg har beskæftiget mig med 
ventilation og køleteknik i 20 år, 
siger Brian Lund. I min seneste 

ansættelse var jeg teknisk chef 
i en større virksomhed, men jeg 
valgte at starte for mig selv. AB 
Klimateknik opererer nu i hele 
landet og holder styr på virksom-
heder og offentlige institutioners 
klimateknik.- Jeg har fået foden 
indenfor på landets største sy-
gehuse. Her er det livsvigtigt, 
at ventilations- kølesystemerne 
virker, siger Brian Lund. I sidste 
uge var vi på OUH i Odense for 
at renovere et kølerum. 

Tre mand i sving
- Vi har tre biler med alt nød-
vendigt udstyr, og jeg har et per-
manent lager i Hvidovre samt i 
Faaborg, som jeg benytter bl.a. i 
forbindelse med arbejder for det 
store sygehus i Hvidovre. Det 
skal man have for at kunne yde 
den optimale service og forestå 

vedligeholdelsen af køle- og ven-
tilationsanlæg. 
Han glæder sig over, at der er ved 
at komme gang også i nyetable-
ringer igen efter krisen. Inde-
klima og ventilation er i nybyg-
geri nærmest et krav. Det gælder 
i industrien, på værksteder og i 
kontormiljøer, siger Brian Lund. 
Det drejer sig om at kunne ser-

AB Klimateknik · Assensvej 33 · 5600 Faaborg Telefon: 53 27 52 00 
E-mail: bln@abklimateknik.dk · Hjemmeside: www.abklimateknik.dk

KLIMA-RIGTIG FYRINGSOLIE
SPAR 25 – 30% PÅ FYRINGSOLIEN! – PÅ VEDVARENDE ENERGI!

BRUG BIOOLIE: ER AFGIFTSFRIE = DERFOR PRISBILLIGE!
• Skift fra Mineralolie/svær- Fuelolie til miljøvenlig Bio-olie.

• Bio-Fyringsolie er fritaget for Energiafgift,
CO2-afgift samt NOx afgifter derfor de billigere oliepriser.

• Bio-Fyringsolie anvendes som almindelig fyringsolie.

• Bio-fyringsolie er CO2-Neutrale 
og giver alle en miljø rigtig grøn profi l,
- for Varmeværker som Industri, samt institutioner og private   

• Fra eget tanklager, kapacitet 12 mio. ltr., leverer vi 
olie overalt i landet, m. egne tankbiler, fra 1.000 ltr. til 30.000 ltr

BIO-OLIE: ET BIODIESEL-BASERET EU-PRODUCT 

Med 10 års erfaring leveres følgende olietyper:

• PRIMEOLTM: til Fjernvarmeværker, industri
- og Gartnerier, med Rotations-brændere. (kr. 4.950,-/ton)

• PRIMEOLTM II: til industrier, værksteder, gartnerier etc.
med større trykforstøvningsbrændere (kr. 5250,-/ton)  

• PREMIUM: institutioner- og private husstande 
med Bio-oliebrændere (kr. 7.950,- inkl. moms/pr. 1000 Ltr) 

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

Bioolie
10 år

Bioolie
10 år

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

I samarbejde med:

Olieimport
til Faaborg

Ved spørgsmål: kontakt også direkte -
Bjørn Ebbeskov Larsen • tlf. 40 55 47 80 – bj@bio-olie.com

INDHENT MÆNGDE TILBUD
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• PRIMEOLTM: til Fjernvarmeværker, industri
- og Gartnerier, med Rotations-brændere. (kr. 4.950,-/ton)

• PRIMEOLTM II: til industrier, værksteder, gartnerier etc.
med større trykforstøvningsbrændere (kr. 5250,-/ton)  

• PREMIUM: institutioner- og private husstande 
med Bio-oliebrændere (kr. 7.950,- inkl. moms/pr. 1000 Ltr) 

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

Bioolie
10 år

Bioolie
10 år

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

I samarbejde med:

Olieimport
til Faaborg

Ved spørgsmål: kontakt også direkte -
Bjørn Ebbeskov Larsen • tlf. 40 55 47 80 – bj@bio-olie.com

INDHENT MÆNGDE TILBUD
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Semberlund Isolering - Papirisolering på Fyn

SEMBERLUND ISOLERING 
v/ Martin Semberlund

Stærebyvej 35  |  5762 Vester Skerninge, Fyn  |  Tlf: 20138036
m@semberlund.dk   |   www.papirisolering.com

Vi udfører også tømrer arbejde.

Se meget mere 
om mulighederne på
www.semberlund.dk

Vi har et tæt samarbejde med 
en række kompetente virksom-
heder. Vores samarbejde med 
disse, gør os i stand til at løse 
de fl este opgaver.

Har du en isolering opgave du 
ønsker os til at kigge på?
Kontaktoplysninger fi nder du
her nedenfor, eller på…
www.semberlund.dk

• VARME
• KULDE
• LYD 
• BRAND

NY WEBSHOP: 
Energieffektive ventilationsfiltre 

og topprofessionelle produkter, 
der leveres direkte fra lager i 
Danmark.
En helt støvfri nyhed fra CS 
Klimateknik er en få dage gam-
mel webshop, hvor professionelle 
kunder i ventilationsbranchen 
hurtigt og let klikker sig frem til 
nye filtre.

Alle miljøer
Som dansk GEA-forhandler le-
verer CS Klimateknik nu også 
luftfiltre, der dækker alle mil-
jøer, hvor forurenende partikler 
er uønskede – herunder også i 
laboratorier, på hospitaler og 
virksomheder, der fremstiller 
fødevarer. 
Her leverer GEA Delbag  filtre 
klassificeret (EN 779:2012) top-
kvalitet og sikkerhed for optima-
le luftforhold.

Stort udvalg, høj kvalitet
Den nye webshop hos CS Klima-
teknik tilbyder et bredt udvalg af 
posefiltre og andre filterelemen-
ter. Her kan kunder også down-
loade teknisk dokumentation, så 
de hurtigt kan opdatere sig om 
størrelser, filter- og energiklas-
ser samt øvrige specifikationer.  
Selvfølgeligt støttet af CS Kli-
matekniks kundeservice.
Filtrene fra GEA Delbag er 
Eurovent-mærkede, så kunder 
let aflæser og sammenligner 
energiklasse. Den høje produkt-
kvalitet er certificeret efter EU-
standard, lige som filtrene årligt 
testes af uafhængige laborato-
rier.   

CS Klimateknik ApS · Ørkebyvej 6· 5450 Otterup · Tlf. 38 88 70 70                                                                                                                                               
www.cs-klimateknik.dk · Mail: info@cs-klimateknik.dk

CS Klimateknik leverer 
professionel dansk 
rådgivning og 
forhandling af 
bl.a. GEA Delbag 
filtre.

Når arbejdsmiljøet i alle 
henseende, også ved 

udviklings- og 
forsknings-op-
gaver, kræver 
absolut parti-
kelfrit områ- 
de, står CS 
K limateknik  
klar med eks- 
pertise, profes-
sionel og per- 
sonlig rådgiv-
ning på dansk 

NY STENDERUP
TØMRERFORRETNING ApS

62 68 12 04 • 40 26 32 04

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygning, ombygning og tilbygning 
Vinduer og døre. Reparationer

O G pSSSSSSS
snedkerarbejde

mbygning og tilbygning
øre. Reparationer
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Professionel bil og bådpleje

BILPLEJE • BÅDPLEJE
SOLFILM • REKLAMEMONTERING

www.bilplejefyn.dk



Intego etablerer 
afdeling på Lindø!
Intego A/S, landsdæk-
kende ekspert på ny-
etablering, udvidelse og 
optimering af el-tekniske 
anlæg, åbner ny af deling 
i december

Med hovedkvarter i Aalborg og 
afdelinger landet over, bl.a. i 
Odense, leverer Intego rådgiv-
ning, projektering, projektledel-
se, udførelse, dokumentation og 
indkøring af samlede løsninger 
på det el-tekniske område.
Den meget positive udvikling 
blandt mange nye virksomheder 
i Lindø Industripark, der aktuelt 
huser omkring 1200 ansatte, fø-
rer nu også til, at Intego flytter 
ind i industriparken og bliver 
ny nabo til blandt andre Vestas, 
Siemens, Bladt Industries, Blue 
Water Shipping og DSV Baltship.

Kontor og værksted
Afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego i Odense, oplyser til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn, at 
lejekontrakten er underskrevet, 
og at Intego nu rykker ind i fir-
maets egen pavillon i Lindø In-
dustripark.
Her er de nærmeste naboer 
blandt andre Vestas og Bladt In-
dustries, sidstnævnte der blandt 
andet producerer store funda-
menter til havvindmøller.

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Integos nye afdeling huser såle-
des fra december både kontorer 
samt elmekanisk værksted, lige 
som Integos dygtige specialister 
også trækkes til industriparken 
udefra efter behov.

Specialer
Intego leverer specialistkompe-
tencer via en række specialer. 
Herunder avanceret rådgivning 
og assistance vedrørende:
Industriel IT & automation, 

Afdelingsleder, Bjarke H. Jensen, Intego.

kraftværks- installation og ser-
vice, tele, industriservice, tek-
nikhuse og målerudskiftning 
samt elektromekanisk værksted 
og service.

Energioptimering
Mange af erhvervslivets eltek-
niske anlæg rummer store mu-
ligheder for bedre udnyttelse 
af energien – og dertil hørende 
besparelser. Ofte med en kort til-
bagebetalingstid for investerin-
gen. Også den type optimering 
udfører Intego med stor specia-
listviden og håndværksmæssig 
kvalitet.
Intego er certificeret efter nor-
men ISO 9001, der sætter høje 
standarder for de løsninger, ser-
vices og specialer, som Intego 
leverer.

NY WEBSHOP: 
Energieffektive ventilationsfiltre 

 9



10

NU KAN DU BLIVE KUNDE I FREMTIDENS BANK 
I Saxo Privatbank får du uafhængig investeringsrådgivning, hvor kundens afkast er vigtigere end, at 
produktet hedder det samme som banken. Saxo Privatbank er en full-service bank, hvor produkter 
og priser er gennemskuelige og tilpasset den enkelte kunde. Vi tror på, at transparente vilkår og 
priser skaber tilfredshed - så enkelt er det!

DIN PENSION BØR IKKE OVERLADES 
TIL TILFÆLDIGHEDER
Ville du sige nej til at få mere i løn eller større 
overskud? Det kan synes som et overflødigt 
spørgsmål, men faktisk er der mange menne-
sker, der mere eller mindre ubevidst fravælger 
at få mere ud af deres pension. Enten fordi 
de lader pengene stå hos pensionsselskabet, 
eller fordi de ikke bliver tilstrækkeligt rådgivet 
om udbetalingsfasen.

Komplet pensionsrådgivning 
I Saxo Privatbank kan vi rådgive dig om alle 
pensionsspørgsmål og sikre dig økonomisk 
bedst muligt, den dag du holder fyraften for 
sidste gang.

Dels hjælper vi dig med at få dine opsparings-
kroner til at blive til endnu flere.

Vi kan også rådgive dig om, hvordan du 
sikrer din familie bedst muligt, hvis du skulle 
blive ramt af en ulykke og miste arbejdsev-
nen.

Kontakt os, hvis du har behov for rådgiv-
ning om dine økonomiske forhold efter dit 
arbejdsliv. I dialog med din rådgiver i Saxo 
Privatbank kan du finde ud af, hvad der skal 
til, for at din økonomiske fremtid bliver sikret 
bedst muligt.

Ring 3977 6070 og send din 
pension på arbejde!

Telefon: 3977 6070
Finlandgade 1, 2. tv. 5000 Odense C

mail@saxoprivatbank.dk
www.saxoprivatbank.dk
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– også for virksomheder
Saxo Privatbank har netop slået dørene op for hele Fyn med en afdeling i Odense. Her kan privatkunder med 

god økonomi også få unikke helhedsløsninger til virksomheden

Det kan siges helt enkelt. Har du 
en solid privatøkonomi, vil have 
mere ud af dine penge og ejer du 
en virksomhed, så kan Saxo Pri-
vatbank tilbyde helhedsløsnin-
ger, hvor både den private for-
mue og virksomheden kan vokse.
Banken har netop åbnet en afde-
ling i Odense, og det er et signal 
om, at banken ser Fyn som et in-
teressant markedsområde, lyder 
det fra Stefan Dahlquist, der er 
erhvervschef i Saxo Privatbank.
”Med Odense-afdelingen dæk-
ker vi hele Fyn, og det gælder 
både privatkunder og små - og 
mellemstore virksomheder. Vi 
ved, at selvstændige erhvervs-
drivende kræver selvstændig 
rådgivning, og vi kan samlet set 
finde de løsninger, der giver flest 
fordele,” siger han.̈

Innovative  
erhvervsløsninger
Når det gælder små – og mel-
lemstore virksomheder kan Saxo 
Privatbank yde full-service, og 
er klar med både betalingsløs-
ninger, kreditter og lån. På den 
innovative front har Saxo Pri-
vatbank ved hjælp af Saxo Banks 
it og teknologi givet en helt ny 
mulighed for, at virksomheder 
også kan valutaafdække deres 
valutarisiko.
”Saxo Bank har gennem de sene-
ste 20 år revolutioneret handel 
med valuta for private – og nu 
gør vi det også for virksomheder. 
Med Saxo Treasurer kan større 
virksomheder veksle og betale 
regninger i anden valuta nemt, 

billigt og gennemsigtigt. Vi vil 
være den billigste og bedste 
bank for danske virksomheders 
valutaafdækning,” siger Er-
hvervsrådgiver Bente Nørby.

Husk fuldt fradrag for pen-
sionsindbetaling
I øjeblikket er der fokus på, at 
man som selvstændig har mu-
lighed for at sætte 30 pct. af 
virksomhedens overskud ind på 
en ratepension. Derved får man 
fuldt fradrag i indbetalingsåret 
uden at binde sig til en fast ind-
betalingsperiode.
Pension er et af de områder, hvor 
Saxo Privatbank giver kunderne 
gode muligheder. ”Din bil bliver 
indkaldt til periodisk eftersyn 
hvert fjerde år, og din pension 
har også behov for jævnlige ef-
tersyn. Dit liv forandrer sig, 
lovgivningen ændres, og nye pro-
dukter kommer til. Jo tidligere 
du får overblik over din pension, 
jo større er dine muligheder,” 
siger afdelingsdirektør Henrik 
Petersen og fortsætter:
”Vi tror på værdien i at give dig 
adgang til flest mulige produkter 
og markeder, og herefter hjælpe 
dig til at foretage de rette valg.”
Hvis man ikke selv vil investere 
pensionen, tilbyder Saxo Pri-
vatbank særlige porteføljer, der 
er tilpasset den enkeltes risiko-
profil. Porteføljerne er opbygget 
omkring investeringsforeninger 
baseret på danske investerings-
foreninger eller ETF’er.
”Skal du have mere ud af din 
pension, er det vigtigt at foku-

sere på omkostninger, når pen-
gene skal investeres. Sørg for, at 
der er åbenhed om pris og vilkår 
før du selv investerer eller lader 
andre gøre det for dig. Det er 
et godt råd ikke at overlade din 
pension til tilfældigheder,” lyder 
det fra Henrik Petersen.

Gennemsigtighed og  
uafhængighed
I Saxo Privatbank er det dy-
der som ærlighed, integritet 
og stolthed, der giver genlyd i 
Odense-afdelingens nye lokaler 
ved havnen. ”Vores koncept er 
enkelt. Vi tilbyder de bedste in-

vesteringsværktøjer og de mest 
gennemskuelige produkter til 
fuldt konkurrencedygtige priser. 
Hvad enten du selv vil investere 
eller have os til at gøre det for 
dig, så hjælper vi med at få mere 
ud af pengene,” udtaler Henrik 
Petersen.

Se, hvad Saxo Privatbank kan 
gøre for dig og din virksomhed 
på www.saxoprivatbank.dk

Yderligere information:

Henrik Petersen 
Afdelingsdirektør
tlf. 39776963

Stefan Dahlquist 
Erhvervschef 
tlf. 76600744
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Samtidigt kan eksisterende te-
lefoner ofte genbruges i det nye 
3CX-system. JED it-service har 
netop installeret 3CX telefoni på 
Hotel Molskroen i Ebeltoft, og 
her genbruges samtlige eksiste-
rende analoge værelsestelefoner 
i det nye system. 

JED it-service har ingen tvung-
ne vedligeholdelsesabonnemen-
ter. Derimod har alle vores kun-
der mulighed for at tilkoble sig 
en frivillig aftale om vedligehol-
delse af software med indbygget 
fremtidssikring i form af opda-
teringer m.m. 3CX-systemets 
høje funktionalitet samt vores 
valg af teleudbyder bevirker, at 
mange sparer over 55 % på tele-
fonregningen. Blandt andet kan 
3CX-systemet benyttes til gratis 
telefoni mellem alle kundevirk-
somhedens afdelinger.
Tjek udbuddet på www.jed.dk og 
kontakt os gerne for mere info 
om fremtidens telefoni”, slutter 
Jesper Dahlstrøm.

Den innovative it-virk-
somhed grundlagdes i 
2005 af Jesper Dahlstrøm 
og servicerer en bredt 
funderet kundekreds, 
som dækker hele landet. 
Via telefoni-brandet 3CX 
har fi rmaet siden 2009 
haft fuldt fokus på tele-
partnersiden af sit virke 

”JED it-service har til huse i det 
nordlige Odense, en ideel place-
ring i forhold til at yde hurtig 
service til hele kundekredsen”, 
fortæller indehaver Jesper Dahl-
strøm. ”Vi opererer som certifi-
ceret 3CX partner og distribu-
tør og kan således tilbyde salg 
af komplet telefonsystem med 
tilhørende licens, sparring og 
support – både til andre it-virk-

somheder der ønsker at sælge 
3CX-telefoni til deres kunder, 
samt til vore egne kunders in-
terne it-afdelinger. 

Vores kundekreds består af en 
række liberale erhvervsdrivende 
samt virksomheder, hoteller og 
offentlige institutioner. I kraft 
af vores fleksible telefoniløs-
ning, kan vi håndtere og mat-
che de store og forskelligartede 
krav, der karak teriserer vores 

kunders ønsker til netop deres 
virksomheds fremtidige tele fo-
nifunktionalitet.” 

Unikt, funktionelt 
og fremtidssikret
”Det unikke 3CX telefonsystem 
er 100 % Windows baseret, og i 
kraft heraf er det let at imple-
mentere og vedligeholde i langt 
de fleste virksomheder og insti-
tutioners eksisterende netværk. 

JED it-service • Nordmarksvej 8 • 5270 Odense N • Tlf.: 66 18 11 68 • info@jed.dk • www.jed.dk • Webshop: shop.jed.dk

udover VW tæller Skoda, Audi 
og Seat, vil fremadrettet satse 
på en mere individuelt orienteret 
markedsføring end hidtil. I tråd 
hermed har VW Odense netop 
renoveret og moderniseret sin 
kundemodtagelse. Det betyder 
optimale forhold for vores kunder, 
der nu har mulighed for at under-
holde sig med de seneste aviser og 
tidsskrifter, mens de indtager en 

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf.: 63 11 85 00 · Fax: 63 11 85 02 · odense@vw.dk · www.vw-odense.dk 

SMC-BILER ODENSE SÆLGER OG SERVICERER VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA OG SEAT. KAMPAGNEN GÆLDER TIL OG MED 30.06.2012.

Dine fordele som kunde hos 
Direct Express-værksted: 

- Gratis fabriksopdateringer 
- Original service til faste lave priser 
- Gratis dialogmodtagelse
- Inkl. Mobilitetsservice (Vejhjælp) 

TILBUDDENE KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD ELLER RABATTER. PRISER INKL. MOMS. 

Autoriseret serviceeftersyn
inkl. stempel i servicebogen samt evt. fabriksopdateringer. 
Bestil tid på smc-biler.dk eller ring på tel. 6311 3800. 

Direct Express
Værkstedet til dig med en ældre Volkswagen.

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800  smc-biler.dk  

Jess B. Pedersen SERVICERÅDGIVER

Tlf: 6311 3800

    Kontakt mig eller en af mine kolleger 
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 
som kunde hos Direct Express Odense.
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 

VW Passat
(1996-2004) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Golf IV
(1998-2003) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Touran
(2003-2006) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.390,-

OD Indtræk A4.indd   1 23/05/12   13.08

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

Byens førende bilhus
”Både når det gælder privat- og 
erhvervskunder, vil vi fremover 
øge vores fokus på den enkelte 
kunde og hans/hendes specifikke 
ønsker og behov”, fortæller den 
nytiltrådte forretnings og filial-
chef Michael Espersen, som man-
ge vil kunne nikke genkendende 
til som VW Odenses eftermar-
kedschef gennem de seneste 5 år. 
”SMC-gruppens autobrands, der 

1. november tiltrådte 
Michael Espersen 
som ny forretnings 
og filialchef i det 
fynske VW-center, 
der i kraft af sit brede 
udbud af kompetencer 
på alle fagområder 
er blandt landets 
største autoriserede 
autoforhandlere og 
værksteder

forfriskning og gennem panora-
mavinduerne ud mod værkstedet 
følger med i de mange aktiviteter 
her. VW Odense lægger vægt på 
faktorer som sortiment, kompe-
tence og kundeservice. Vi er by-
ens førende autohus, og den posi-
tion har vi tænkt os at værne om 
i fremtiden gennem hver eneste 
kundekontakt”, slutter Michael 
Espersen.
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Gavekortet kan benyttes i alle STARK forretninger. 

RAMMER DU RIGTIGT HVER GANG
GAVEKORT

MED ET STARK

VI HAR ÅBENT
Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00
SE FLERE GODE TILBUD PÅ STARK.dk

STARK Faaborg
Nyborgvej 52 • 5600 Fåborg 

Tlf. 6261 9393

HUSK! 
VI HAR ÅBENT 

ALLE DAGE 

FREM TIL JUL 

dyrere og langsommere savud-
bytte.
Savværket har maskinværksted 
der bl.a. fremstiller bålhytter 
,bord/bænksæt, kalmarbeklæd-
ning, og specielle kundeønsker 
fra eget træsalg. Savværket sæl-
ger bl. a. træsorter som eg, lærk, 
douglas eller havnetømmer, og 
det er meget bedre at bruge end 
udenlandsk trykimprægneret 
træ. 

Dyreborg Savværk er 
mobilt, og det rykker ud, 
når der skal saves i ædel-
træ, som skal bruges eller 
opbevares på stedet 

Der er efterhånden langt mel-
lem savværkerne i Danmark. Til 
gengæld er der overalt nærhed 

til Dyreborg Savværk. Ejeren 
hedder Peter Nielsen, og han fik 
den gode idé, at det både er bil-
ligere og bedre for ejere af træer, 
som de selv ønsker at udnytte 
lokalt, at han kommer til dem, 
i stedet for at træet skal komme 
til ham og så retur til træets ejer.
- Jeg er nok en af de få, der i kon-
geriget driver et mobilt savværk, 
siger Peter Nielsen. Han star-
tede sin virksomhed sidste år, og 
hans mobile save har allerede sat 
tænderne i et utal af fynske og 
sønderjyske træer. Både planlagt 
og efter skovfaldet i oktober og 
december.

Træ til egne formål
- Min kunder kan være godser, 
som gerne vil bruge ædelt træ 
fra egne beplantninger og skove. 

Det kan være til brug i forbindel-
se med bindingsværk og anden 
bygningsvedligeholdelse. Det 
kan også være tømmersalg til 
virksomheder og private fra eget 
lager bl. a. i eg douglas/lærk.
Peter Nielsen fortæller, at man-
ge af hans kunder foretrækker 
at udnytte egne træer til hegn 
og til gulve, lofter eller paneler, 
bord/bænksæt, badebroer. osv. 
Det sparer transport af stam-
mer og færdigsavet træ. Saven 
er en båndsav, der giver op til 
25 procent større udbytte end en 
rundsav. 
- Hvis kunden stiller med et par 
mand til at hjælpe, kan der være 
mange penge at spare. Man skal 
sørge for, at stammerne ligger 
ved fast vej og gerne på strøer. 
Barken skal være ren. Jord og 
sand sløver saven og giver et 

Dyreborg Savværk · Fiskervænget 37 · 5600 Faaborg · 28 70 22 92 · mail@fyns-mobilsav.dk · www.fyns-mobilsav.dk

Send bud efter et mobilt savværk:
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A-Byg ApS og indehaver 
John Skaarup monterer 
nye vinduer og døre 

Hvis ikke allerede sneen vælter 
ned, og vinden pisker iskold om-
kring hushjørnerne, fortæller 
kalenderen, at vinteren er an-
kommet. Så hvorfor ikke holde 
bedre på varmen og samtidigt 
nedsætte varmeregningen?
Tømrermester John Skaarup, 
indehaver af A-Byg, leverer og 
monterer hurtig og effektiv for-
bedring af boligens isolering 
med nye vinduer og døre.
Netop nye vinduer og døre er så-

ledes én af de hurtigste og mest 
effektive måder for boligejerne, 
når husets eller lejlighedens var-
metab skal skrues ned.
Og så øger det samtidig boligens 
værdi, når hjemmet således får 
en ansigtsløftning.    
A-Byg udfører alle former for 
tømrer- og snedkeropgaver i tæt 
samarbejde med kunderne – næ-
sten uanset projektets størrelse, 
stort som lille.  
John Skaarup har arbejdet hos 
A-Byg i 12 år og overtog firmaet, 
da den tidligere indehaver Mi-
chael Andersen døde sidste som-
mer. 
Kontakt tømrermester John 
Skaarup for en uforpligtende 
samtale om netop det, du går og 
drømmer om.

 A-Byg ApS · Mørkhøjvej 20, Nr. Søby · 5792 Årslev · Tlf. 23 30 85 28 · www.a-byg-faaborg.dk · jskaarup@pc.dk

Mindre varmeregning, 
flottere bolig

RENOVERING 
- altaner indgår som en del af klimaskærmen

b å d e 
bygherre, 
arkitekt, ingeniør og underen-
treprenører for at sikre at alle 
aspekter er belyst, så der er 
grundlag for en god løsning. 

I forbindelse med en 
renoveringsopgave i Mid-
delfart, har Alument leve-
ret og monteret værn og 
foldeglas til 93 lejemål

I den projekterende fase, har 
Alument i tæt samarbejde med 
arkitekten og boligforeningen 
nået frem til en løsning som ar-
kitektonisk passer til miljøet og 
dens omgivelser, uden at gå på 
kompromis med dagligdagens 
praktiske anvendelse.
Udover at facadelukningen bi-
drager med et ekstra uderum, 
udsættes den løbende vedlige-
holdelse af de bagvedliggende 

elementer med to tredjedele. 
Hertil kan der opnås en ener-
gibesparelse på  5,6- 12 % 
afhængig af bygningens 
placering.  
Hos Alument er ingen op-
gaver for små, vi løser alle 
opgaver i alle størrelser. 

Alument er en innovativ 
virksomhed med stor erfaring 

indenfor glas og aluminium, vi 

leder i front og har synlig projekt 
ledelse. Vi vil levere et godt styk-
ke håndværk til tiden.

Vi kender værdien i 
eftersalg og god service
Alle vores kunder bliver 
serviceret ens, og efter det 
princip, ”det er ikke hvad du 
siger, men hvad du gør” der 
er med til at fast holde vores 
kunder.
Vi tilstræber at montagen er 
i vores eget regi, med mindre 
kunden har gennemført et af 
vore trænings seminar. På den-
ne måde sikre vi, at slutbrugeren 
får en større tilfredshed med re-
sultatet.
Et andet værktøj som vi også gør 
meget brug af er vor partner-
ring, hvor vi samarbejder med 

Alument ApS · Udstilling: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart · Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk · info@alument.dk
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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

UDSTILLING:
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

- i Odense S…
Kulinarisk kvalitet og 
naturskøn servering  
hos restauratør  
Jacob Ingemann.

Spisestedet eatmosfære åbnede i 
marts i år, og dermed har fynbo-
ere og andre gode gæster fået en 
ny mulighed, når de er ude efter 
en anderledes spiseoplevelse med 
kvalitet, atmosfære og fokus på 
gæsterne.
eatmosfære mikser det moderne 
køkken med hygge og spiseglæde 
– tilsat et innovativt tvist med 
respekt for råvarerne året rundt.
Hos eatmosfære er der således 
fuld fokus på gæsternes ønsker – 
også når det eksempelvis gælder 
firma- eller privatarrangemen-
ter – enten ude hos kunderne 
eller på restauranten, der ligger 
naturskønt ved et skovområde i 
det sydøstlige Bellinge.
Her er der plads til henholdsvis 
120 og 60 gæster i eatmosfæres 

to lokaler, alt efter den valgte 
bordopstilling.
Holdes arrangementet ude hos 
kunderne selv, leverer eatmo-
sfære en færdig menu til mellem 
15 og ca. 1500 personer over hele 
landet.

eatmosfære ApS · Brogårdsvej 90 · 5260 Odense S · Tlf. 24 64 74 96 · www.eatmosfære.dk · jacob@eatmosfaere.dk

Bestil på jacob@eatmosfære.dk eller tlf. 24 64 74 96 . eatmosfære . Brogårdsvej 90 . 5260 Odense S . eatmosfære.dk 

Årets julefrokost
& nytårsmenu

BRYLLUP  ·  BARNEDÅB  ·  KONFIRMATION  ·  FØDSELSDAG  ·  RECEPTION  ·  EVENT   ·  JULEFROKOST  ·  PRIVATE CHEF  ·  FIRMAARRANGEMENT  ·  M.M.
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Info om Årslev Tømrerforretning Aps.:  
Årslev Tømrerforretning er en fremtidssikret virksomhed i 
vækst. Vi har eget værksted og er bemandet med erfarne og 
dynamiske tømrere - Snedker, som overholder de tidsfrister, 
vi sætter for vores kunder.
Vi løser alle typer opgaver og arbejder lige gerne med de små 
som større projekter.
Vi lever af  at levere et godt stykke arbejde og baserer vores 
virksomhed på tilfredse, faste kunder. 
Vores styrke til at styre og udføre entrepriserne fra start til 
slut, som fører til veludført arbejde leveret til tiden. 

Årslev Tømrerforretning ApS
Vi har referencer som: 
• Ombygning af  fredet herregård i Odense SV på 700 m2 
•  Faaborg Midtfyn Kommune Broskolen Årslev tag reno-

vering, lofter og facadeelementer samt div. - Tømrer 
snedker entreprisen

•  Faaborg Midtfyn Kommune Carl Nielsens Skolen renovering 
SFO - Tømrer snedker entreprisen

•  Montage større solcelleanlæg 40 Kw. i samarbejde med 
Kemp & Lauritzen Odense 

•  Fredericiagade i København 21-25 renovering 20 lejligheder - 
Tømrer snedker entreprisen 

•  Grønløkkeparken i Odense Blok A-B 64 Nye lejligheder - 
Tømrer snedker entreprisen

•  Alla Tin Galla i Roskilde -104 kollegieværelser - Tømrer 
snedker entreprisen

•  Ballegaardsparken i Odense - 7 lejemål, 2 dobbelt huse 
og 1 trippel hus - Tømrer snedker entreprisen

•  Holgerdanskevej 32 Frederiksberg 20 lejligheder -  
Tømrer snedker entreprisen

•  Amerikavej Lagkagehuset i København 4000 m2 bageri og 
kontorer - Tømrer snedker entreprisen

•  Tagrenoveringer for private og Erhvervskunder 
• Diverse nye huse samt om- og tilbygninger 
•  Derudover har vi fast samarbejde med bla. boligforeninger, 

produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og 
mange �ere.  

Kontakt os hvis i ønsker en ny samarbejdspartner der har 
viden om faget. 
Håber at høre fra jer hvis der dukker noget op. 

Med venlig hilsen
Årslev Tømrerforretning ApS
Gl. Byvej 30, 5792 Årslev

Jonas Elkjær Jensen  Anders Christensen
Indehaver, partner, Tømrermester og   Indehaver, partner, Tømrermester
Bygningskonstruktør, m.a.k. 

Mob: 29 37 07 43   Mob: 29 37 07 47
Mail: jej@aatf.dk    Mail: ac@aatf.dk

www.aarslevtomrerforretning.dk

Vi er medlem af:
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Årslev Tømrerforretning ApS

SDR. NÆRÅ
Den 14. november skifte-
de Sdr. Nærås velbesøgte 
SUPER SPAR officielt navn 
og status og blev til en 
EUROSPAR-forretning. I 
den forbindelse er vare-
sortimentet udvidet, og 
butikken har gennemgået 
en større ombygning

Indehaver Emil Christensen 
overtog den midtfynske daglig-
varebutik pr. 1. oktober i år. ”Jeg 
er opvokset i en købmandsfami-
lie og har i syv år været i EURO-
SPAR Horne”, fortæller han. 
”Ombygningen har givet mere 
plads, og både kunder og ansatte 
er meget tilfredse med den nye, 
superflotte EUROSPAR butik. 

Vi fører et bredt udvalg af alle 
dagligvarer, og sortimentet om-
fatter over tusind varenumre i 
kategorien Gul Pris, der både 
hvad kvalitet og pris angår, er 
fordelagtige køb for vores kun-
der.  Som noget nyt har vi indledt 
et samarbejde med kvalitets-
grossisten Gobi Vin og herigen-
nem udvidet vores vinafdeling 
betydeligt. 
EUROSPAR Sdr. Nærå beskæf-
tiger sig ikke kun med detailhan-
del”, afrunder Emil Christensen. 
”Vi er også leveringsdygtige i 
mad og drikke til sammenkom-
ster som familie-, firma- og per-
sonalefester, receptioner og jubi-
læer. 

Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info om vores mange attraktive 
tilbud og aktiviteter.”

EUROSPAR Sdr. Nærå · Stationsvej 124  · 5792 Årslev · Tlf.: 65 99 12 51 · E-mail: 0508655@spar.dk  · Web: www.spar.dk 
Mandag - Fredag: 07:00 - 21:00  · Lørdag - Søndag: 07:00 - 21:00 
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Kortermann-IT udvider med TELE
IT og TELE under samme 
tag betyder pakkeløsnin-
ger med overskuelighed 
og økonomiske fordele 
for nye og eksisterende 
kunder

- Vi oplever en stigende efter-
spørgsel på TELE-området, 
derfor udvider virksomheden 
nu, så kunderne kun behøver at 
ringe til ét sted, siger Henrik 
Kortermann, der er partner og 
systemkonsulent i virksomhe-
den på Finlandsvej i Svendborg. 
- Vores kunder er primært små 
og mellemstore virksomheder. Vi 
er vores kunders IT-afdeling, og 
vi har kunder fra alle brancher, 
for eksempel turisme, handel, 
håndværk og industri. Med  IT 
er vi tæt på virksomhederne og 
kan heldigvis se, at der er frem-
drift og optimisme efter krise-
årene. Det betyder, at vi kan 

vokse sammen med dem. Og det 
gør Kortermann-IT så også. Fra 
første november har de etableret 
egen TELE-afdeling. Fra at sam-
arbejde med førende TELE-virk-
somheder har Kortermann-IT 
hentet to erfarne folk ind i virk-
somheden. Det er Lars Thomsen 
og Lasse Boldt, der begge har 
mange års erfaring fra bran-
chen, blandt andet fra TDC og 
Telenor. 

- Vi har samarbejdet med Kor-
termann-IT og kender en stor del 
af kunderne, siger Lars Thom-
sen. Kunderne har jo behov for 
systemudvikling og support både 
på IT-området og på det hastigt 
voksende TELE-område.

- I mange brancher er der kun 
en eller et par medarbejdere, der 

Kortermann-IT · Finlandsvej 12 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017
info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk

skal klare virksomhedens IT og 
TELE-interesser, siger Lasse 
Boldt.  - Ved at samle ekspertisen 
i ét hus, kan man få gennemgået 
hele virksomhedens behov på én 
gang. Det betyder større tryghed 
og en bedre udnyttelse af inve-
steringerne.

- Det er vores erfaring, at det 
gode overblik altid kan give øko-
nomiske fordele, siger Henrik 
Kortermann. Det kan udmønte 
sig i lavere omkostninger og 
større effektivitet, når der kom-
mer styr på driftssikkerheden  
i virksomhedens IT, TELE og 
INTERNET. 

Telefolkene er bagerst fra venstre Lars Thomsen og Lasse Boldt  
og foran partner og systemkonsulent Henrik Kortermann.

Bygningshåndværkere bliver 
meget efterspurgt, men ønsker 
man en anden uddannelsesret-
ning, kan man til hver en tid 
ringe til en studievejleder og få 
en individuel snak om den ud-
dannelse, man ønsker.

Svendborg Erhvervssko-
les palet af uddannelses-
steder skaber viden, der 
virker 

En vifte af tilbud til ny viden, 
som kan give dig arbejde med det 
samme, hvis du vælger håndvær-
kervejen.
Det er, hvad Svendborg Er-
hvervsskole bl.a. tilbyder.
Vi har mange muligheder, så 
hvad enten man vælger en hånd-
værksuddannelse, Handelsgym-
nasiet eller Teknisk Gymnasium 
har vi mange muligheder, siger 
afdelingsdirektør Bo Kammeyer 
Christiansen, Teknisk EUD:
Vi har et bredt samarbejde med 
mange virksomheder og hånd-

værksmestre i det sydfynske 
område, så kan  eleven ikke 
skaffe en lærerplads, så får ele-
ven mulighed for her at komme 
i skolepraktik og gennemføre ud-
dannelsen.
Vælger man en håndværkerud-
dannelse er der arbejde at få 

straks efter, at uddannelsen er 
i hus.
Bo Kammeyer Christiansen pe-
ger på store byggeprojekter som 
det nye sygehus OUH Odense, 
renoveringen af Korslykkepar-
ken og anlæg af LET-bane i 
Odense, som netop er vedtaget:

Svendborg Erhvervsskole  · Skovsbovej 43 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 22 57 00
E-mail: mail@svend-es.dk · Web: www.svend-es.dk

EUD
Erhvervsuddannelserne
i Svendborg Vifte af viden til vækst

Fra arbejdsdreng til mester…
bare lidt længere tid end andet, 
så jeg har endnu ikke fået lavet 
nogen hjemmeside.

Slagtermester Morten 
Steffensen har genåbnet 
Vester Åby Slagterfor-
retning

Uden at min familie havde givet 
mig grønt lys, var det ikke gået, 
så min kone og mine tre drenge 
har sagt ok.
Derfor kunne slagtermester 
Morten Steffensen sidst i okto-
ber genåbne Vester Åby Slagter-
forretning.
Det er mit gamle lærested, jeg nu 
genåbner på utallige opfordrin-
ger og stor interesse. Det er en 
drøm, der går i opfyldelse.
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le det være, siger den 37-årige 
slagtermester. Han har fået en 
meget travl start på sin nye kar-

riere: Hos mig får kunderne god 
service og udadvendthed. Alt 
kan lade sig gøre. Noget tager 

Vester Åby Slagterforretming · Svendborgvej 412 · 5600 Faaborg  · Telefon: 40 18 95 53 
E-mail: m5steffensen@hotmail.com · Web: Ingen hjemmeside endnu grundet travlhed i butikken
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MF 35

– en god forretning
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62 66 12 30 og 
hør mere til vores 

udvalg.

Også 
salg til 
private

Kr.
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incl. moms

‐ Har du vrøvl med dit EL
Så ring til KELD

Elinstallation • Privat • Industri • Landbrug
6062 2978

www.trunderup-elteknik.dk

Keld Petterson
Autoriseret Elinstallatør

Keld@trunderup‐elteknik.dk

Sølvbryllup: Valgdagen 
den 19. november blev en helt 
speciel dag for Venstrepolitike-
ren Lene Høsthaab, Krarup.

For det var nemlig også da-
gen, hvor den 51-årige kunne 
fejre sølvbryllup med manden 
Kresten Aaskov.

Dermed måtte hun for første 
gang i mere end 20 år undlade 
at være helt tæt på et kommu-
nal- eller folketingsvalg som 
tilforordnet på et valgsted.

I stedet stod den på hygge 
med familien og venner, og tra-
ditionen tro blev sølvbrudepar-
ret vækket med sang og musik 
foran hjemmet af venner, fami-
lie og kolleger.

En dag helt uden valg blev det 
dog ikke til, idet den 51-årige 
politiker om aftenen fik lov til 
at forlade familien for at følge 
valget i caféen på rådhuset sam-
men med andre politikere.

Her kunne Lene Høsthaab så 
pakke en stor sølvbryllupsgave 
op, idet hun på overbevisende 
vis blev valgt ind i den nye kom-
munalbestyrelse med intet min-
dre end 599 personlige stemmer.

Det er tæt på en fordobling 
i forhold til kommunalvalget i 
2009.

Med genvalget når hun in-
den længe endnu en milepæl, 
idet hun næste år runder 25 år i 
streg som kommunalpolitikere.

Først 16 år som byrådsmed-
lem i Ringe Kommune og siden 
som fast bestanddel siddende 
ved det vigtige beslutningsbor-

det i storkommunen.
Dermed signalerer Lene 

Høsthaab en stor stabilitet.
Og det viser sig også i hendes 

daglige arbejde som rådgiver 

for bankkunder. Siden 1983 
har hun været ansat det samme 
sted i Ringe - selv om banken 
undervejs har skiftet navn flere 
gange og i dag hedder Nordea.

TirSdag den 26. november 20134

 ★ Lene Høsthaab og Kresten Aaskov kunne på valgdagen fejre sølvbryl-
lup, og det blev en helt igennem dejlig dag.  
Det var Lige fra morgenstunden,hvor parret traditionen tro blev vækket 
med sang og musik.   Foto: RobeRt WengleR

genvalg i sølvbryllupsgave
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Elinstallation • Privat • Industri • Landbrug
6062 2978

www.trunderup-elteknik.dk

Keld Petterson
Autoriseret Elinstallatør

Keld@trunderup‐elteknik.dk

Sølvbryllup: Valgdagen 
den 19. november blev en helt 
speciel dag for Venstrepolitike-
ren Lene Høsthaab, Krarup.

For det var nemlig også da-
gen, hvor den 51-årige kunne 
fejre sølvbryllup med manden 
Kresten Aaskov.

Dermed måtte hun for første 
gang i mere end 20 år undlade 
at være helt tæt på et kommu-
nal- eller folketingsvalg som 
tilforordnet på et valgsted.

I stedet stod den på hygge 
med familien og venner, og tra-
ditionen tro blev sølvbrudepar-
ret vækket med sang og musik 
foran hjemmet af venner, fami-
lie og kolleger.

En dag helt uden valg blev det 
dog ikke til, idet den 51-årige 
politiker om aftenen fik lov til 
at forlade familien for at følge 
valget i caféen på rådhuset sam-
men med andre politikere.

Her kunne Lene Høsthaab så 
pakke en stor sølvbryllupsgave 
op, idet hun på overbevisende 
vis blev valgt ind i den nye kom-
munalbestyrelse med intet min-
dre end 599 personlige stemmer.

Det er tæt på en fordobling 
i forhold til kommunalvalget i 
2009.

Med genvalget når hun in-
den længe endnu en milepæl, 
idet hun næste år runder 25 år i 
streg som kommunalpolitikere.

Først 16 år som byrådsmed-
lem i Ringe Kommune og siden 
som fast bestanddel siddende 
ved det vigtige beslutningsbor-

det i storkommunen.
Dermed signalerer Lene 

Høsthaab en stor stabilitet.
Og det viser sig også i hendes 

daglige arbejde som rådgiver 

for bankkunder. Siden 1983 
har hun været ansat det samme 
sted i Ringe - selv om banken 
undervejs har skiftet navn flere 
gange og i dag hedder Nordea.

TirSdag den 26. november 20134

 ★ Lene Høsthaab og Kresten Aaskov kunne på valgdagen fejre sølvbryl-
lup, og det blev en helt igennem dejlig dag.  
Det var Lige fra morgenstunden,hvor parret traditionen tro blev vækket 
med sang og musik.   Foto: RobeRt WengleR

genvalg i sølvbryllupsgave

Navne

Keld Petterson
Autoriseret Elinstallatør

keld@trunderup-elteknik.dkElinstallation · Privat · Industri · Landbrug Gl. Nyborgvej 82 · 5772 Kværndrup · Tlf. 6062 2978 · www.trunderup-elteknik.dk

Salg · Service · Montage af garage- & industriporte

Faunavænget 49, Sdr. Nærå
5792 Årslev

www.falkenbergporte.dk

René Falkenberg
Mobil 50 85 27 00
falkenberg@falkenbergporte.dk

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

Tidligere erhvervsdrivende
Dygtig og erfaren sælger
- søger nye udfordringer!

Evt. medejerskab

Kontakt mig på: 
Tlf. 21 35 32 30

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

2009 Blason d’aussières
Domaines Barons De rothschilD 
(lafite), corBières, frankrig

folkene bag det berømte château lafite- 
rothschild i Bordeaux spiller her med 
musklerne i det sydlige frankrig. Blød 
varm frugt og middelhavets tørrede kryd-
derier forenet med finesser fra Bordeaux. 
Perfekt til julens kraftige retter.

VinAvisen: ”En meget lækker rødvin, der 
hænger godt sammen. Der er blød frugt, 
krydrede toner, tilpas syre og lang eftersmag. 
Glimrende til lidt kraftige kødretter.”

normalpris: 119,75

spar 20,-
9975
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JULEVIN 2013
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JULEPORTVIN 2013

HHHHH

niepoort reserve 
ruBy port

Portugal

i skjold Burne Vinhandel har vi  
udvalgt denne portvin til Årets  
Juleportvin. Perfekt til ris à l’amande 
og ostebordet. 
Penge & Privatøkonomi: “Husets 
Ruby Reserve hører blandt de mest 
ambitiøse af slagsen... Tæt og  
samtidig mild og blød i smagen,  
en rigtig luksuspleaser.”
normalpris: 149,75

FINANSBUREAUET
HHHHHH
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Professionel bil og bådpleje

• BILPLEJE
 
• BÅDPLEJE

• SOLFILM
 
• REKLAME- 
 MONTERINGwww.bilplejefyn.dk
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finansieret sin forretningsidé, 
hvis man opfylder Transformers 
kriterier herfor. Transformer 
kan hjælpe virksomheden med 
at udarbejde en mockup eller 
dummy af det grønne koncept, 
produkt eller serviceydelse.  

I starten af det nye år 
tilbyder energinetvær-
ket, Transformer, mindre 
virksomheder et gratis 
kursusforløb, der har fo-
kus på grøn forretnings-
udvikling

Kursusforløbet, Energi Boost, 
strækker sig over 7 dage og gi-
ver mindre fynske virksomheder 
mulighed for at arbejde med en 
grøn forretningsidé. Den grønne 
idé kan f.eks. bestå af udviklin-

gen eller videreudviklingen af 
et produkt eller en serviceydelse 
eller noget helt tredje. Så længe 
forretningsideen er bæredygtig 
og energieffektiv, er det kun fan-
tasien, der kan sætte grænser. 

Fokus på den grønne idé  
I løbet af de 7 dage vil de min-
dre virksomheder dykke ned i 
emner, som økonomi, salg, mar-
kedsføring, kommunikation, 
udarbejdelse af forretningsmo-
deller, tilbudsgivning og meget 
mere. Som mindre virksomhed 
vil man hele tiden arbejde med 

sin egen virksomhed som case. 
Hver kursusdag består af både 
oplæg og konkret arbejde. Un-
dervisningen er praktisk, invol-
verende og dialogpræget og tager 
fat i konkrete udfordringer i den 
pågældende virksomhed. Under 
hele forløbet får man individuel 
sparring og feedback, samtidig 
med at man møder nye forret-
ningsforbindelser. 

Få finansieret  
forretningsideen
Ved at deltage i Transformer kan 
man som mindre virksomhed få 

GO2Green · Kullinggade 31 E, 5700 Svendborg · Telefon: 20 47 96 38 
www.go2green.dk og www.transformer-greenenergy.dk · info@go2green.dk

FAKTA
- om Energi Boost:

Start: Tirsdag d. 7. jan. 2014

Sted: Danhostel Svendborg

Undervisere: Undervisnin-
gen varetages af eksperter 
fra IDEA Entrepreneurship 
Center, Syddansk Universi-
tet og Erhvervsakademi Vest.

Tilmelding: For tilmelding 
og mere information se www.
transformer-greenenergy.dk
 
Transformer finansieres af 
midler fra Syddansk Vækst-
forum og EU’s regional- og 
socialfonde.

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Hele vores store stab af dygtige salgsrådgivere står klar til at sikre, at du kan gøre en god handel. 
Åbningstider: Hverdage 09:00 - 17:30 / søndage 11:00 - 16:00

Forhandler

Volkswagen e-up! fås fra kr. 186.315,- ekskl. levering kr. 3.680,-. 

Energiforbrug ved blandet kørsel: 11,7 kWh/100 km. CO
2
-udslip ved 

kørsel: 0 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

e-up! Helt elektrisk.
Den har flere hestekræfter end nogen anden up! Den accelererer fra 0 til 60 km/t på 

5 sekunder og har en tophastighed på 130. Men den bruger ikke en dråbe brændstof. e-up! 

er den første Volkswagen, der kører på kilowatt. De kommer fra et batteri, som er skjult i 

bunden af bilen. Volkswagens samarbejde med CLEVER giver dig mulighed for at lade op 

hjemme, på din arbejdsplads eller på CLEVERs landsdækkende ladenetværk. 

På en enkelt opladning kan du køre op til 160 km - til langt under det halve af, hvad du er 

vant til at betale pr. km.

Lyder det for godt til at være sandt?  Så læs mere på volkswagen.dk/e-up

Denne her har du  
garanteret aldrig set før.
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-udslip ved 

kørsel: 0 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

e-up! Helt elektrisk.
Den har flere hestekræfter end nogen anden up! Den accelererer fra 0 til 60 km/t på 

5 sekunder og har en tophastighed på 130. Men den bruger ikke en dråbe brændstof. e-up! 

er den første Volkswagen, der kører på kilowatt. De kommer fra et batteri, som er skjult i 

bunden af bilen. Volkswagens samarbejde med CLEVER giver dig mulighed for at lade op 

hjemme, på din arbejdsplads eller på CLEVERs landsdækkende ladenetværk. 

På en enkelt opladning kan du køre op til 160 km - til langt under det halve af, hvad du er 

vant til at betale pr. km.

Lyder det for godt til at være sandt?  Så læs mere på volkswagen.dk/e-up

Denne her har du  
garanteret aldrig set før.

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk
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Den har flere hestekræfter en nogen 

anden up!

Den accelererer fra 0 til 60 km/t på 5 

sekunder og har en tophastighed på 130. 

Men den bruger ikke en dråbe brænd-

stof. e-up! er den første Volkswagen, 

der kører på kilowatt. De kommer fra et 

batteri, som er skjult i bunden af bilen. 

Volkswagens samarbejde med CLEVER 

giver mulighed for at lade op hjemme, 

på din arbejdsplads eller på CLEVERs 

landsdækkende ladenetværk.

På en enkelt opladning kan du køre op 

til 160 km - til langt under det halve af, 

hvad du er vant til at betale pr. km.

Lyder det for godt til at være sandt.
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ford BUSINESS PARTNER

Årets varebil 2013.
NY FORD TRANSIT CUSTOM
Bedste brændstoføkonomi i klassen
Hvad afgjorde sejren? De integrerede tagbøjler? Den fleksible
varerumsadskillelse med mulighed for 3 meter læsselængde?
Den bedste brændstoføkonomi i klassen på 16,4 km/l? Uanset
hvad så leverede de alle varen. Og de vil hjælpe dig med at levere
alle materialer, så du effektivt kan opnå et færdigt resultat. ford.dk

Leasing fra 2.295 kr/md

Ford Transit Custom Trend 270 L1H1 2.2 TDCi (100hk). Erhvervsleasing via Ford Business
Partner. Fast månedlig ydelse 2.295 kr. inkl. service, vedligeholdelse, standarddæk og
Falck Vejhjælp i hele leasingperioden. Ekstraordinær leasingydelse 37.200 kr.,
leasingperiode 48 mdr., 15.000 km. årligt. Ovenstående er et beregningseksempel.
Ford Business Partner tilbyder ned til 0 kr. i ekstraordinær leasingydelse.
Alle beløb er ekskl. moms. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Bredgade 74
5492 Vissenbjerg
Tlf: 64 47 11 65
ford.bilhusetthybo.dk

Bredgade 74  |  5492 Vissenbjerg  |  tlf. 6447 1165
bilhusetTHYBO.dk

C D- 14,1 – 16,4 km/l, CO2 162 – 189 g/km

ONE-STOP 
SHOP
NEMT OG 
ENKELT

Standesign A/S 
Ejby Industrivej 30   
DK-2600 Glostrup 

T   +45 44846699   
W  standesign.dk  
E  info@standesign.dk  

Vi tilbyder virksomheder 
og organisationer at udføre 
alt arbejde i forbindelse med 
fællesstande i hele verden.

Vi optimerer og udvikler jeres 
stand ønsker, så I får den bedst 
mulige eksponering.

Vi bygger fællesstande 
fra 25 til 2.500 m2

Standdesign ANNONCE_.indd   1 24/09/13   10.19
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 - v/Rosengårdcentret
Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M

Tlf.: 63 10 50 25 - Fax: 63 10 50 35 
info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

650 m2 inspiration

Dalum Landbrugsskole er idyllisk beliggende i 
naturskønne og historiske rammer, kun 4 km fra 
Odense centrum, hvorfra der er direkte busfor-
bindelse, og der er 2 km til motorvejsafkørsel.
 
Et kursusdøgn koster fra 1.095 kr. 
Kursuspakken inkluderer:
- Velfungerende mødelokaler og grupperum
- Moderne AV-udstyr
- Fuld forplejning
- Indlogering i hyggelige kursusværelser
- Fri afbenyttelse af billard, bordtennis, sauna og sportshal
 

Landbrugsvej 65 . 5260 Odense S . Tlf. 66 13 21 30 . dalumls@dalumls.dk . www.dalumlandbrugsskole.dk

Lokalestørrelser 
helt op til 500 
personer... 
- og vi har fri 
parkering!

Ønsker I et professionelt kursussted i historiske rammer?

Dalum Landbrugsskole

Flemming rammer  
hovedet på sømmet
Tømrerfirmaet Hejlsvig 
Byg ApS og tømrerme-
ster Flemming Petersen 
udfører alle klassiske 
tømreropgaver med 19 
års erfaring i bl.a. Odense 
og København.

Godt håndværk - uanset det gæl-
der udskiftning af en enkelt rude 
eller en komplet hovedrenove-
ring af boligen eller tilsvarende 
erhvervsbyggeri via entrepriser.
Det er indstillingen hos Flem-
ming Petersen, der har 19 års 
erfaring som tømrer, her af de 
seneste fem år som selvstændig 
mester.
Tømrerfirmaet Hejlsvig Byg ud-
fører således en lang række op-

gaver, inklusive renovering eller 
montering af nyt tag, isolering, 
vinduer, døre, montering af nyt 
køkken og lignende.
De fleste af firmaets kunder fin-
des aktuelt i Odense-området, 

lige som en del også ringer til 
Tømrerfirmaet Hejlsvig Byg fra 
København og Nordsjælland, 
hvor den fynske mesters gode 
håndværk også er efterspurgt.

Tømrerfirmaet Hejlsvig Byg ApS · Skovvænget 2, Sdr. Nærå · 5792 Årslev · Tlf. 22 40 39 23 / 65 90 21 01
flemming@hejlsvigbyg.dk
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En sej bil til det hele
Skal lillebror afleveres i 
børnehaven, og skal man 
på arbejde i den anden 
ende af de fynske mo-
torveje, så er man godt 
hjulpet med Hondas nye 
CR-V

Vælger man 1.6-dieseltrækkeren 
med 120 hestekræfter og det store 
drejningsmoment på 300 newton-
meter ved 2.000 omdrejninger får 
man i tilgift en sej bil med afslap-
pende køreglæde. Den er funktio-
nel. Man sidder højt og har et godt 
overblik. En SUV, der dækker det 
hele.
Ved blandet kørsel ligger man på 
den pæne side af 20 kilometer på 
en liter diesel. Skal søndagsturen 
med svigermor gå til Svanninge 
Bjerge, så klarer den også det.
Man bliver altså ikke ruineret, 

hvis man vælger Hondas nye CR-
V, som også udmærker sig ved at 
være meget rummelig. 589 liter 
kan der være i bagagerummet op 
til vindueskanten. Honda CR-V 
1.6-diesel vejer mindre end 2.2 
diesel. Kombineret med fraværet 
af firehjulstræk, lettere bremser 
m.v. er 1.6’eren i alt 116 kg lette-
re. Der er en sekstrins gearkasse, 
som betyder, at bilen ved 3.000 
omdrejninger i minuttet vil køre 
cirka 185 kilometer i timen.
Køreegenskaberne er i hvert 
fald ikke blevet dårligere af, at 
1.6-modellen er 116 kg lettere 
end den firehjulstrukne 
2.2. Den lavere vægt 
har gjort det mu-
ligt at justere 
under vog-
nen på 
e n 

lang række punkter – støddæm-
pere, fjedre og krængningsstabi-
lisator - så 1,6’eren er blevet mere 
letfodet at manøvrere.
Prisen starter ved 370.000 som 
personbil og ved 216.639 ex. 
moms som varebil. Den 
officielle brændstof-
økonomi er 22,2 
km pr. liter.

Nyborgvej 240-256 · Odense · Tlf.: 66 12 13 14
vholmjensen@vhj.dk · www.vhj.dk

Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

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

THINK GLOBAL aCt LoCaL

Vi er stærkt konkurrencedygtige når det gælder:

Tryksager • Reklameting • Profiltøj • Skilte

Plakater
Med 2 digitalmaskiner kan vi nu til-

byde, hurtig levering på digitaltryk ved 

mindre oplag samt plakater op til A0 str.

Fra kr. 70,-

Reklameflag

Fra kr. 600,-

50 stk. T-shirts
Med brysttryk i 1 farve.

Pris pr. stk. kr. 45,-
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Siden 1. april i år har forpagter 
Solveig Petersen stået i spid-
sen for Restaurant Golfblik ved 
Ringe, blot et enkelt slag fra den 
lokale golfbane.
Restauranten er det oplagte 

mødested, når virksomheder og 
deres personale, foreninger og 
private borgere har brug for et 
centralt og præsentabelt møde-
sted – både til arbejde, møder og 
fest. Fra onsdag til søndag serve-

res a la carte i restauranten, lige 
som den store brunch søndag er 
rigtigt populær.
Restaurant Golfblik holder luk-
ket i januar og februar – dog er 
der åbent for planlagte selska-

ber. Restauranten står også klar 
med mad ud af huset til eksem-
pelvis barnedåb, konfirmation, 
bryllup, mindesammenkomst og 
reception.

Restaurant Golfblik · Golfparken 118 · 5750 Ringe · Tlf. 70 22 74 74 · www.golfblik.dk · restaurant@golfblik.dk

Golfblik til 
godt selskab

Restaurant Golfblik spiller op til velsmagende hygge 
for firmaer, sælgere, foreninger og private.

Børnenes legerum.

Danmarks måske mindste CD & DVD-fabrik 
- Vi kopierer uanset antal - 

 

Henvis til denne annonce og få 10% rabat i nov. - dec.   
Se vores priser på : http://blueapple.dk/kopiering.html 

 
 
 

karlp@blueapple.dk - www.blueapple.dk  
Tlf. 6612 1133        

4-farvet print på label 

Lyd til det meste! 
Speak, lydlogo, musik til film & præsentationer mm. 

Vi vil gerne sælge en god madoplevelse

Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 24 76 70
catering@norhavegaard.dk · www.norhavegaard.dk

Grillstegning af det lækre ungkvæg, samt andre 
økologiske kødtyper i de store lukkede grill. 
Grillsæsonen strækker sig ikke kun over sommer-
månederne; vi griller gerne til fester hele året. Vi glæder 
os til at gøre netop Jeres fest til en kulinarisk oplevelse!

ØERNES KONTOR & REGNSKABSHJÆLP
Illebøllevej 16, Illebølle · 5900 Rudkøbing · Telefon: 29 90 63 58

info@bogforing-fyn.dk · www.bogføring-fyn.dk

Fleksibel kørende bogholder 
Hjælper virksomheder i alle størrelser
Se priser og info på www.bogføring-fyn.dk

medlem og forsikret 
igennem f-fb

Ønsker alle en glædelig jul 
og lykkebringende nyt år
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Skønhed kommer indefra - det gør bilrust også
Mange af de nye, smarte minibiler er ikke ordentligt rustbeskyttet til at klare 
det danske klima. Derfor anbefaler FDM nu, at alle nye biler får en supplerende 
behandling. Bevar din bils naturlige skønhed med verdens bedste rustbeskyttelse.
Dinitrol.dk

D
et R

unde B
ureau / G

arnov / V
iolet Inc. 

Telefon 64 43 18 01

Smedevænget 2
5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter.dk
www.vestfynsundervognscenter.dk

R

Chr. Eriksen & Søn
Thorslundsvej 7
5000 Odense C

Tlf. 66117638

 Lagerhotel
 Varemodtagelse, kontrol
 Omlæsning af varer
 Containertømning
 Sikker opbevaring

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

Montana TV HI-FI løsninger  

til bolig og erhverv
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Et rigtigt HERRE koncept! tøj og individuelle løsninger til 
både industri og kontor. Nu kan 
vi tilbyde færdige løsninger på 
både tøj, vingaver og gavekort, 
udtaler Erik Mortensen.
Udover salg af vine i forretnin-
gen, leveres der også vin til hele 
Danmark via salg fra hjemmesi-
den www.dkgvine.dk – dermed 
har vi fået en udfordring og er 
blevet en del af nethandlen selv, 
udtaler René Vitton

Sådan lyder overskrif-
ten på det koncept, der 
sættes fokus på gennem 
samarbejde mellem inde-
haver af MR Mortensen, 
Erik Mortensen og Rene 
Vitton, indehaver af DKG-
VINE.DK

Hvad får en 50 år gammel tøjbu-
tik til at lave en vinbutik midt i 
herretøjsforretningen?

Ideen startede i april, da vi 
fravalgte at sælge juniortøj og 
fik nogle kvadratmeter fri.  Vi 
havde i forvejen et samarbejde 
med Vinspecialisten i Ringe, og 
da den kun havde åben fredag 
og lørdag, enedes man om at af-
prøve ideen om at lave en lille 
vinafdeling i butikken. Med tid 
kom også succes med projektet, 
så beslutningen var ikke så svær 
da tidligere ejer af Vinspeciali-
sten, Steffen Flodness, ønskede 
at afhænde sin vinbutik. Nu har 
den lille afdeling fået vokseværk 
og er i dag en flot integreret vin-
butik i Herretøjsafdelingen hos 
MR Mortensen i Algade i Ringe.

Målet er at gøre forretningen 
mere konkurrencedygtig i en tid 
med stigende nethandel. Nu skal 
de fysiske butikker sørge for at 

give kunderne oplevelse og mu-
ligheder, så vi som by og butik 
kan tiltrække kunderne og få 
dem til at føle at det er mere inte-
ressant at handle lokalt.

Vi regner også med at styrke vo-
res erhvervsafdeling, hvor vi har 
god gang i leverancer af arbejds-

DKGVINE.DK · Algade 43-45, 5750  Ringe · Telefon: 40 89 54 24
E-mail: kontakt@dkgvine.dk · Web: www.dkgvine.dk

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 2013
- 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 

Bu� eter 
fra 
64,00

Kursus 
og møder 
Hel- og 
halvdags 

fra 240,00
incl. forplejning

Vi starter det nye år med følgende:

Fra kr. 160,00   incl. drikkevarer

All inclusive-
      arrangement…
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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

HENRIK´S Dinér & Smørrebrød
DINER TRANSPORTABLE 

Tidligere vært i Ryslinge Forsamlingshus gennem 17 år
Langgade 41, Espe - 5750 Ringe

NYTÅRSMENUER
Flere forskellige 
fra  ...............................  kr. 169,00

r

GODT 

NYTÅR

F.eks denne:
•  Ferskrøget laks eller seranoskinke m. fl ødestuvet spinat og hj. bagt fl utes.
•  Helstegt oksefi let m. små krydderstegte kartofl er og mojosauce, tomat,   
 pasta- og rødkålssalat.
•  Brie m. hj. bagt fl utes og frugtsalat eller romfromage m. kirsebærsauce.
•  Mulligatawny, - hot karrysuppe m. høns og champignon m. hj. bagt fl utes 
 eller aspargessuppe m. hjemmebagt brød.

Pr. couvert ved 2 retter  ......................................................................... kr. 169,00
Pr. couvert ved 3 retter  ......................................................................... kr. 199,00
Pr. couvert ved 4 retter  ......................................................................... kr. 229,00

Eller denne (Luksus nytårsmenu)
•  Symfoni af røget dyrekølle,varmrøget laks og ferskrøget laks m. peberrodscreme,  
 oliventapanade og hj. bagt fl utes.
•  Oksemørbrad eller kalvefi let m. pommes anna, ovnbagte rodfrugter, 
 svampemix i portvin og sauce calvados
•  Bagt mandelrand, og romfromage. Pyntet m. fl ødeskum og mandariner i 
 Grand Marnier.
•  Mulligatawny, - hot karrysuppe m. høns og champignon m. hj.bagt fl utes 
 eller aspargessuppe m.  hj. bagt brød.

Pr. couvert ved 2 retter  ......................................................................... kr. 250,00
Pr. couvert ved 3 retter  ......................................................................... kr. 285,00
Pr. couvert ved 4 retter  ......................................................................... kr. 310,00

Bestilling og evt spørgsmål vedr. tilbudene besvares på tlf. 6262 3034
Alle retter - min. bestilling 4 couverter.

Vi leverer senest kl. 17.00 - 100 kr. i leveringsgebyr - Afhentning indtil kl. 17.00

Hella Service Partner 
på Lollandsvej

renses for hver ca. 30.000 km. 
Det foregår let og hurtigt via et 
additiv, der tilsættes via brænd-
stoftanken, så motoren ikke kok-
ser til med en dyr reparation til 
følge«, tilføjer Jesper Hansen.  

Jespers Autoværksted fi k 
sidste sensommer status 
som ny Hella Service Part-
ner, bl.a. med styrkelse af 
mekanikernes konstante 
efteruddannelse

Private og fi rma 
Mange faste stamkunder og nye 
ansigter finder fortsat vej til Jes-
pers Autoværksted,
som indehaver Jesper Hansen 
åbnede i juni 2002. Et trækpla-
ster, foruden den gode service, 
er muligheden for virksomheds-
rabat.
I dag leverer Jesper Hansen, 
sammen med yderligere fem dyg-

tige medarbejdere (én værkfører, 
tre svende og en lærling), alt 
inden for autoreparation. Bl.a. 
udbedring af forsikringsskader, 
salg af dæk, fælge, reservedele 
og andet tilbehør.
Søger kunderne en nyere brugt 
bil, tilbyder Jespers Autoværk-
sted også køb og salg af biler.

Vintertid
»Lige nu kræver vinteren en hel 
del af bilerne. Det kolde vejr ned-
sætter bilbatteriernes effekt med 
op til 50 pct. Og så er der jo andre 
ting som kølervæske og dæk, der 
også skal være i orden «, forkla-
rer Jesper Hansen.
Den nye Hella Service Partner 
har fem autolifte og er senest 

opgraderet med det nyeste inden 
for autotestere. En nødvendig-
hed for hurtigt og præcist at stil-
le diagnosen på moderne biler.

Rens af motor 
»Når det gælder moderne mo-
torer, er det f.eks. vigtigt, at de 

Jespers Autoværksted
Lollandsvej 11B · 5500 Middelfart · Info@64410018.dk · Tlf. 64 41 00 18 SERVICE PARTNERSERVICE PARTNER
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Kontakt os uforpligtende allerede i dag på tlf. 64 80 15 15

Havrekær 38 · 5474  Vefl inge · Tlf. 64 80 15 15 · www.lkn-byg.dk  ·  www.murerwichmann.dk

Murerfi rmaet K. WICHMANN APS

LKN BYG

Ingen opgaver for store, 
ingen opgaver for små.

Med kunden i centrum udfører LKN BYG’s fantastisk 
dygtige medarbejdere tømrer-, murer- og kloakopgaver 
i såvel totalentreprise, hovedentreprise som fagentre-
prise.

Beliggende centralt på Nordfyn, midt mellem Bogense 
og Søndersø, og med afdeling i Odense har LKN BYG 
aldrig langt til sine kunder. Vi kommer når du har brug 
for vores hjælp. 
30 års erfaring og udvikling gør en forskel - og derfor 
kan LKN BYG tilbyde kvalitets tømrer-, snedker-, kloak- 
og murerarbejde etc. til konkurrencedygtige priser.

Vi overholder altid aftalte betingelser og leveringstider 
og LKN Byg er medlem af “Byg Garanti”, kundens 
økonomiske sikkerhedsnet.

LKN Murerafdeling

Pr 1/4-2013 er murerfi rmaet K. Wichmann 
blevet et datterselskab af LKN BYG

Murerfi rmaet K. Wichmann har mere end 40 års erfa-
ring og ekspertise inden for murerarbejde, og er spe-
cialister indenfor murerfaget.
Med Murerfi rmaet K. Wichmann - som en del af LKN 
BYG - kan LKN Murerafdeling derfor løse alle former 
for mureropgaver og yde en meget kompetent rådgiv-
ning før, under og efter murerarbejdet.

Sammen med vores tømrerafdeling kan vi desuden 
tilbyde en hel samlet løsning ved nyopførelse af huse, 
boliger, tilbygninger, renoveringer m.m.

Så søger du en kompetent murer på Fyn eller en murer 
i Odense, så tøv ikke med at kontakte vores murerafde-
ling. Du får som altid ved LKN BYG et godt tilbud, og 
din henvendelse er naturligvis uforpligtende.

Vi garanterer - som altid - at pris

og kvalitet hænger sammen.

Det gælder selvfølgelig uanset

om du vælger vores:

basic totalpris på kr. 495,-

eller ønsker high-end kvaltet.

1954-2013
59 år med

enestående
service!

Chokeret over din 
optikers kvalitet?
– selvfølgelig ikke, når du handler hos os!

v/ BENNO STEEN JEPPESEN · ALGADE 39 · 5500 MIDDELFART · TLF. 64 41 11 07
www.thiele-middelfart.dk

Joe’s Køreskole
- din sikkerhed
Holdstart: ca. hver 5. uge
Rene Hoffensitz Nielsen, Kørelærer
Ny Adelgade 6a, 5610 Assens, Tlf. 2973 7677
www.joeskoereskole.dk  joeskoereskole@outlook.dk

DVOKATFIRMAETA
JENS BANG

Strandgade 19 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 61 · Fax 64 71 32 61

Biltlf. 40 26 70 61
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk

- problemfri
bolighandel

Altid 1 million i kassen
til køb af biler - max  pris 75000

 A1 biler 
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

 Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

KØBES!
Dødsboer, gl.møbler og

antikviteter,spise- og
kaffestel, gl. glas,

gl. stentrug &
møllesten m.m.

H. RASMUSSEN
Tlf. 64 72 22 38

Have og hus 

•  Kirurgisk og medi-
cinisk behandling af 
kæledyr

•  Petshop og fodersalg

Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
www.assensdyreklinik.dk

Konsultation· Daglig efter aftale kl. 8.30 - 17.00

64 71 33 33  - DØGNVAGT
Tidsbestilling kl. 7.00 - 17.00

•  Røntgen- og
laboratorie-
undersøgelse

• Scanning

Frøbjergvej 63  5560 Aarup  tlf. 6445 1009
email@ulskov.dk  www.ulskov.dk

Murer & Aut. Kloakmester
● Renovering
● Ombygning

● Nybygning
● Entreprenør opg.

Vinduespolering
til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 / 
40 82 92 40

www.fl-rene.dk

Vi sætter kvalitet,
stabilitet og loyalitet

i højsædet.

Scan koden og 
se filmen

Vejen til køreko� ...

Bil - Trailer - MC 
Teorilokaler i

Assens, Glamsbjerg og Hårby
Tlf. 23 30 14 88

www.assens-koreskole.dk

EDLEFSEN´S 
KØRESKOLE

Brylle Industrivej 9 • Brylle - 5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415 • Mobil: 2043 3922 • Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres

SKIDT MED SKRALDET, DET FJERNER VI
• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres
• 800 l. mini container udlejes og tømmes.

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

 Forskelligt købes 

TOP PRIS GIVES FOR DØDSBOER
Købes: Alt i dødsboer stort som småt. 
Antikke møbler i alle træsorter. 
Skænk, Kai Kristiansen. Designmøbler 
Wegner, Børge Mogensen etc.
Alt i Kgl. og B&G kaffe-spisestel, � guerer,
platter m.m. Designlamper: Ph-lamper
(koglen, kontrasten, kuglelameller og 
Verner Panton. Alt gammelt som nyt i 
designerting.
Ring til os og få den helt rigtige pris 
Altid kontant betaling                       
Træffes hele døgnet 24 77 33 08  

 Håndværkere 

Her koster et godt råd ikke noget
Advokat-vagten giver Dem gratis juridisk førstehjælp. 

De får mundtligt råd og behøver ikke at opgive navn og adresse. 

Adresse: Det nye Rådhus (den gamle sukkerfabrik), Assens
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-17.00.

ADVOKAT-VAGTEN Dødsboer og 
flytterester købes 

Antik og genbrug 
Vestergade 73, 

Vissenbjerg.
Tlf. 28301506

SAVA
karto� er 

Skrælle/pille 10 og 25 kg.
Lundagergaard

Lundagervej 28, Assens
Hønnerup Bakkegaard
Hønnerupvej 59, Gelsted

tlf. 2326 3332

 Forskelligt sælges 

 Advokater 

GLAMSBJERG

TRÆBRIKETTER
SUPER KVALITET

EKSTREM 

HØJ BRÆNDVÆRDI

HÅRDTTRÆSBRIKETTER 
- produceret af 100% rent træ uden
tilsætningsstoffer
700 KG. Lev. på palle

Bestil nu på 22 76 82 76 
eller send en mail til
peter@peterfalck.dk

Produceret af bøgetræ

PR. SÆK

1095.-

TRÆPILLER

6 & 8 mm træpiller

Pr. palle 960 kg.

- ring og hør om pris!

Fredensvej 14 ∙ 5620 Glamsbjerg ∙ Tlf. 64 72 11 49 ∙ peter@peterfalck.dk

Plet-væk-Bouclé
Antrasit eller grå.

5 års plet, slid og farvegaranti.

NU PR. M2 

49.-

Stråtagsspecialisten/
Hartigs Hus og Haveservice

Karlemosevej 6 ∙ Glamsbjerg ∙ Tlf 2425 4102 ∙ www.klaushartig.dk

Vi udfører nedenstående: 
• Tækkearbejde
• Tømrer- og snedkerarbejde
• Bygningsrenovering
• Indendørs � isearbejde
• Nyt køkken eller bad

• Nye vinduer eller døre
• Isolering
• Sandblæsning
• Brolægning
• Alt inden for malerarbejde
• Havearbejde

Kvalitet Du vil ha’  -  Klaus Du vil ta’

Træfældning
Vanskelig træfældning 

udføres.
Mere end 25 års erfaring.

Forsikring haves.
Tlf. 21 43 10 44

www.fynstræfældning.dk

VARMEPUMPER
GSM STYRING MED TYVERIALARM

B & V - bedre varme fra naturen
www.bedrevarme.dk

Tlf. 65 91 85 85

 Dyreklinikker 

Forskelligt købes 

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

Fåborgvej 2, 5683  Haarby  

TLF. 40 15 35 46
www.styrebrev.dk

Poul Vinter - 25 år i faget

KØREKORT TIL

bil, trailer

og MC

HOLDSTART SEwww.styrebrev.dk

JULEFRUGT
Cox, Ingrid, Elstar, Filippa, Pigeon, 

Rød Aroma, Boskoop samt Clara Friijs, 
Doyenne de Comice

»Bækkelundgård«
Toftevej 11 - Haarby - Tlf. 20 71 18 13

Et ”smagfuldt” sted at handle!

 Pejsebrænde - brændsel 

 Køreskoler 

KØRESKOLE

Teorilokale i AssensBo G. Jørgensen21 30 80 27 / bodrive.dk

Holdstart: 5/12

Biler købes Gammelt

jern købes
Tlf. 28 31 08 03

Redskaber og maskiner 
købes til videresalg.

Annonceindleveringstider
Tekstannoncer: senest fredag kl. 12.00
Rubrikannoncer: senest mandag kl. 10.00

TirsdAg den 3. december 201368

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 - 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

 Alt i entreprenørarbejde udføres
 Træfældning
 Nedbrydning
 Udgravning og planering
 Omfangsdræn
 Alt i fl isearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

www.juel-jensen.dk  ·  post@ juel-jensen.dk

 Multitrækkere
 Kranbiler med grab
 Traktor med fejekost
 Minigravemaskine/gravemaskine
 Kranbil - op til 68 tm
 Gummiged

 Bortkørsel af al affald
 Affaldscontainere
 Kørsel med køl/frysegods (kødophæng)
 Snerydning
 Farlig godstransport
 Levering af grus/sten/skærver/fl is
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NYT Spuling og Kloak TV

Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26
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Kranbil med grab
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Affaldscontainere
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NYT Spuling og Kloak TV

Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

www.juel-jensen.dk
post@juel-jensen.dk

HANS JUEL JENSEN
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Bliv mere mobil end nogensinde.

Oplev den unikke fornemmelse af gode forbindelser i den nye Insignia med infotainment-systemet 
IntelliLink og vores mest effektive motorer nogensinde: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

NY 

opel.dk
*Frapris gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 12 – 27 km/l, CO2-udslip 99 – 199 g/km. Energiklasse:  
Alle priser er ekskl. lev. omk. på 3.680 kr. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
** Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk.

GODE FORBINDELSER.

Frapris: 

299.900 kr.*

 

Bliv mere mobil end nogensinde.

Oplev den unikke fornemmelse af gode forbindelser i den nye Insignia med infotainment-systemet 
IntelliLink og vores mest effektive motorer nogensinde: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

NY 

opel.dk
*Frapris gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel er 12 – 27 km/l, CO2-udslip 99 – 199 g/km. Energiklasse:  
Alle priser er ekskl. lev. omk. på 3.680 kr. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
** Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk.

GODE FORBINDELSER.

Frapris: 

299.900 kr.*
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På Jönköpingvej fører vi et meget bredt 
udvalg i svejseudstyr, tilsatsmaterialer, be-
skyttelsesgrej, nye- og brugte svejsemaski-
ner samt forskellige autoladere. 

I butikken fi ndes også et stort lager af både 
truckgas og alm. gas til f.eks. opvarmning, 
gaskomfur etc. fra Viking Energi, der leve-
rer al vores propan gas. Derudover har vi et 
stort lager med industrigas fra Air Liquide. 

Vort venlige og professionelle personale 
har stor ekspertise indenfor alt i svejsning. 
Så kig forbi butikken på Jönköpingvej og få 
vejledning og råd om alt fra svejsegasser 
til tilsatsmaterialer. Vi glæder os til at se 
dig.  Vi leverer selvfølgelig også gasser ved 
bestilling.

Butikken har åbent fra 7 til 12 alle 
hverdage, eller efter aftale . Telefonen 
er åben alle hverdage til kl. 16.

JGT Fyn, Jysk Gas & Teknik Fyn
Jönköpingvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf.: 40 10 50 34

Mail: info@fynsgasogteknik.dk · Web: www.fynsgasogteknik.dk

JGT FYN:
 Bredt udvalg af   
 svejseudstyr, reservedele,  
 tilsatsmaterialer tråd,  
 dyser, sikkerhedsudstyr.

 Expertise, alt i svejsning,
 viden om svejsegas.  
 Propan.
 
  Venlig og professionel  
 betjening.

 Propan og truckgas til  
 Fyns måske laveste priser.

John Jensen - Tlf. 29 25 85 47
e-mail: dagge@stofanet.dk

FREDERICIA ISOLERING ApS

Efterisolering med PapiruldSå er fradragsordningen indført igen...

���� ��� ������������� ������

•  Efterisolering af gulv, loft og 
hulmur

• Ingen kuldebroer
• Ingen materialer gennem huset
•  Fugtsikkert materiale med høj 

brandmodstand
•  Hurtigt og

miljørigtigt

Bedre og billigere
www.isolering-fredericia.dk

Vi gi’r også

ENERGI
TILSKUD

i 2013

DinEnergiekspert

Værkstedsvej 17
5500 Middelfart

www.niels-e.dk
jpj@niels-e.dk

Tlf. 63 41 50 00

Murer�rmaet Rishøj A/S | Værkstedsvej 14 | DK-5591 Gelsted
Tlf.: 64 49 11 28 | www. www.rishoejas.dk

MERE END 40 ÅRS
ERFARING MED

KVALITETSHÅNDVÆRK

Få styr på varmen
- inden du skal bruge den

Udskift dit gamle gasfyr nu til Vaillants super-effektive ecoTEC plus gasfyr med 5 
års garanti og spar op til 30% på din varmeregning. Vaillants ecoTEC plus gasfyr 
byder på høj effektivitet, maksimal komfort og små indbygningsmål. Gasfyret har 
rustfri varmevekslere, hvilket garanterer en sikker og effektiv drift i mange år.

Regneeksempel:
Nuværende varmeudgift   10.800 kr.

30 % besparelse ved udskiftning

til ovennævnte gaskedel   3.240 kr.

Besparelse pr. mdr.   270 kr.

Ny gasinstallation    33.995 kr.

Tilskud fra Naturgas Fyn   - 5.500 kr.

Fradrag arbejdsløn 15.000 kr  - 5.000 kr.

Installationspris ialt   23.495 kr.

Finansiering over 10 år NGF lån pr./mdr. kr. 
270. Udgift = kr. 0,-

Ring til os og hør nærmere!

Gasfyr

KAXEL nudsen
MASKINFORRETNING

KAUSLUNDEVEJ 20
5500 MIDDELFART . TLF. 64 40 33 66

www.ak-maskiner.dk

Motorsave til hjem og fritid...

MS 170 D
Handy men stærk motorsav på
30 cm3 til fritidsbrugeren.
Velegnet til brændesavning og
fælding af mindre træer.

MS 251
Stærk og kompakt

motorsav på 46 cm3

Longlife luft�lter-
system.

Vi hegner 
danmark

Hegn til dyr - hegn til have - hegn til industri
Flotte og langtidsholdbare hegn til haven er som regel en god 

investering. I mere end 35 år har Poda projekteret og monteret 
hegn, der effektivt holder dyrene der, hvor de skal være

Hos Poda bruger vi kun de bedste materialer
Kontakt os på TLF. 6597 7636

vi står klar med den gode løsning til dit hegn.

Poda Hegn Vestfyn | Stensbyvej 17 | 5485 Skamby
tlf. 2146 5116 / 6597 7636 | vestfyn@podahegn.dk | http://vestfyn.poda.dk

Onsdag den 4. december 201362

MERE END 40 ÅRS
ERFARING MED

KVALITETSHÅNDVÆRK

Skræddersyet stjerne
Mercedes sigter bredt 
med den nye Vito Basic 
varevognsserie 

Mercedes kan det der. Hele tiden 
lægge noget til. Tag nu den nye 
stjerneprydede Vito. Den har 
fået mere komfort, går længere 
på literen og så er der flere mu-
ligheder for at skræddersy den 
til netop ens behov og tempera-
ment.
Nogle dage på de fynske mo-
tor- og biveje er nok til, at man 
må tage den nye Vito med i sine 
overvejelser, hvis 2014 er det år, 
man skal have fornyet eller udvi-
det sin vognpark. Med Vito sig-
ter den danske forhandler bredt.
Vito kan skræddersyes på man-
ge måder. Den ny Vito’s drivline 
har mindre forbrug og emission 
end tidligere modeller. Ved hjælp 
af den nydesignede 4-cylindrede 
CDI-dieselmotor med tre ydel-

P. Christensen · Krumtappen 20, 5260 Odense S · Tlf. 6556 1039
Finn Lynge · Salgschef, varebiler · fly@pchristensen.dk · www.pchristensen.dk

sestrin, samt den ydelsesop-
timerede V6-CDI-dieselmotor 
styrker Vito sin førende position 
med hensyn til driftsøkonomi og 
fremtidssikkerhed. 

Teknisk opdatering
Standardudstyret i Vito inde-
holder blandt andet centrallås 
med fjernbetjening, 6-trins ma-

nuel gearkasse eller en 5-trins 
automatgearkasse i den potente 
V6-CDI, ABS, ESP (elektronisk 
stabilitetsprogram), ASR (anti-
spinregulering), EBV (elektro-
nisk bremsekraftfordeling) og 
BAS (bremseassistentsystem). 
Det tilgængelige ekstraudstyr 
gør, at du kan skræddersy din 
Vito nøjagtigt, som det passer 
dig; 4MATIC firehjulstræk, alu-

fælge, klimaanlæg, multifunkti-
onsrat, Parktronic, elbetjent sky-
detag og COMAND APS, hvor 
telefoni, audio og navigation kan 
styres fra, er et lille udvalg af det 
ekstraudstyr, man kan tilvælge.

Vito på arbejde
Vi kender ophavet og kvaliteten. 
Og dog. Den nye Vito er stær-
kere, har bedre økonomi og 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. 
Køber eller leaser du en Merce-
des-Benz Vito, får du samtidig 
to års garanti uden kilometer-
begrænsning.
I Vito føler man sig hjemme med 
det samme. Kabinen er indret-
tet med fokus på ergonomiske 
løsninger, og den rummelige fø-
rerplads og de bekvemme sæder 
giver stor komfort og en beha-
gelig stemning. Lækre stoffer 
og materialer og mange gode 
detaljer sørger for, at man føler 
sig godt tilpas både på korte og 
lange ture.
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk www.fabbo.dk

Bo Bæredygtigt på smukke sydfyn
Har du lyst til at flytte til en helt ny sydfynsk bydel i Svendborg, 
hvor der er fokus på bæredygtighed og det gode liv?
Så har vi i Fyns almennyttige Boligselskab en bolig til dig i bydelen Tankefuld, 
hvor 67 nyopførte, moderne og veludstyrede lejeboliger netop er færdiggjort. 
Du kan vælge mellem 3 og 4 rums lejligheder på mellem 108 og 115 m², som er 
klar til indflytning. 
Men skynd dig hvis du vil være med – mere end 2/3 af boligerne er allerede lejet ud!

Tankefuld er en ny bæredygtig bydel i Svendborg. Vælger du en bolig i Tankefuld får du

• Den smukke sydfynske natur og strand lige uden for døren.
• Nem adgang til Odense, Trekantsområdet og Sjælland med tog eller bil.
• Moderne idrætsfaciliteter i dit nærområde.
• Plads til såvel børn som voksne.
• Trygge omgivelser med velplanlagte stisystemer.

Er du interesseret i at finde ud af mere om boligerne, så klik ind på www.fabbo.dk/tankefuld. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Tankefuld.

The Grill - en del af Bowl’n’Fun

Ekstra stor salatbarmed mere end 50  varianter

Bowl’n’Fun Svendborg/Odense  ·  Tlf. 70 11 11 55  ·  Book online på bowlnfun.dk  ·  thegrill.dk 

Nyhed
Børn 0-3 år GRATIS Børn under 12 år  ½ prispå buffeten

Åben grill
Grillbuffet 
m/ fri salatbar
Fra kr.  ................................139,-
Tilkøb 1 times bowling
Pris pr. person kr.   .........................30,- 
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- pr. person

Stor



P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.
Læs mere 

om leasing 
af Vito

Ved køb er prisen 165.866 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings -
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for 
fejl og prisændringer. Restværdi ved udløb er  ekskl. moms jf. nu-
værende regler. Tilbuddet gælder for lagerbiler t.o.m. 31/12 2013.

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 problem løst i en fart. Køber eller  leaser du en 
Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti 
uden kilometer-begrænsning. 

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, flam-
merød, fløjlsrød,  akvagrøn og atlantisblå.

Vil du vide mere om leasing af Mercedes-Benz Vito, så 
kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
autoriserede Mercedes-Benz forhandler og reparatører. 
Vi er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Det er her, du får den bedste rådgivn-
ing og mest udstrakte værkstedsservice. 

Besøg en af vores salgsafdelinger i Odense, Kolding, 
Rødekro eller Padborg eller se flere priseksempler på 
pchristensen.dk/vito

Slå til nu og få en 
Vito 110 Works til kun 1.590 kr./md.

Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins gear-
kasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 100 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio med Bluetooth 50 kr.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30


