
COOP overdrager teknisk 
afdeling på gigantlager i 
Odense til Intego

COOP lægger nu den tekniske drift på det 

55.000 kvadratmeter store distributionscenter i 

Odense ud til underleverandøren Intego via en såkaldt 

ISM-partnerskabsaftale.  

COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et 

af Danmarks største og mest avancerede. Centret er på 

55.000 kvadratmeter og rummer 17.000 varenumre inden 

for non-food og tørvarer. Lageret er hjemsted for de så-

kaldte c-varer eller slow-movers i COOPs sortiment, dvs. 

varer med lav omsætningshastighed. Det er alt fra tand-

tråd over tørvarer til badebassiner og COOPs nethandel.

Distributionscentret kører med 24 timers bemanding fra 

søndag til fredag aften, og det indebærer også døgnvagt 

for centrets tekniske driftsafdeling:

”Døgnbemanding er ikke noget problem i forhold til de 

medarbejdergrupper, hvor der skal være mange tilstede. 

Det er straks sværere, når der er tale om specialafdelin-

ger som eksempelvis den tekniske, der kun tæller cirka 

10 medarbejdere. Her er du nødt til at køre med overka-

pacitet i afdelingen, hvis du skal være sikker på at være 

dækket ind, og det øger vores omkostninger unødigt,” 

forklarer distributionschef Jørn Caben fra COOP.

Han har tidligere stået med lignende udfordringer som 

fabrikschef hos både Tulip i Faaborg og Stryhns på Lan-

geland, og begge steder blev udfordringen løst ved at 

lægge opgaven ud til Intego, der netop har sine kerne-

kompetencer inden for det tekniske:

”Afdelingen er helt afgørende for vores drift og oppe-

tid, men teknisk arbejde er ikke en kernekompetence for 

COOP. Det er der andre, der er bedre til, og derfor tog 

jeg kontakt til Intego i Odense, som jeg har haft et godt 

samarbejde med tidligere hos både Tulip og Stryhns,” 

fortsætter Jørn Caben.

Flere gør som COOP 

Hos Intego kender afdelingsleder Bjarke Helmar Jensen 

alt til de udfordringer, som COOP og andre døgnbeman-

dede virksomheder står med. For ham handler det om at 

minimere kundernes overkapacitet, så den enkelte kan 

blive mere konkurrencedygtig:

”COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et 

skoleeksempel på, hvilke driftsmæssige valg ledelsen 

skal tage. På den ene side ønsker du ikke, at døgnbe-

mandingen skal være en udfordring uge efter uge. På 

den anden side vil du gerne undgå at køre med over-

kapacitet. Og det er her, at vi kommer ind i billedet. Vi 

har jo mange hundrede tekniske medarbejdere, som kan 

dække ind over hinanden, og derfor kører vi ikke med 

overkapacitet, selvom vi skal dække døgnvagten i ek-

sempelvis COOPs distributionscenter,” forklarer Bjarke 

Helmar Jensen.
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Region Syd

Din professionelle 
partner

Faaborg Jern er din 
faste, fleksible og 
leveringsdygtige 
samarbejdspartner

Vi tilbyder indretning 
og hjælp til følgende:

Beboelse
Kontor
Restaurant
Hotel
Visualisering

Faaborg Jern ApS  Præstegaardsgyden 35  DK-5600 Faaborg
Tlf. +45 6261 7777  fbj@faaborg-jern.dk

Garvergaardens Smykker Algade 25, 5750 Ringe
Tlf.: 6530 3070 – garvergaardenssmykker@mail.dk

Garvergaardens Smykker 
Vi graverer næsten på alt:

Flagfod, smykker, glas og pokaler.

DOGSPORT.DK

Kvalitetsudstyr til dig 
og din bedste ven...

v/ Erland Andersen

Lørupvej 17, 5750 Ringe
Tlf. 30 70 31 83 – mail@dogsportdk.com

www.dogsportdk.dk – www.dogsportdk.com

entreprenør
·  Alt gravearbejde udføres 

med rendegraver eller 
minigraver

·  Udgravning af indkørsel & 
planering til flisebelægning

·    Stubfræsning med mini- 
agraver & opgravning af 
stub, hæk mm.

  Afretning af vej og pladser 
med GPS styret grader til 
rendegraver.

· Pasning af markveje

· Belægningsopgaver

· Anlægsarbejde

· Snerydning

· Kloak & dræn

· Nedbrydning

Sanderumgårdsvej 31   5220 Odense SØ   61 27 10 70   frank@fj-entreprenoer.dk



Meget, mere og mest Vito.
Nu kommer Vito til P.Christensen i tre udstyrsvarianter. Let at købe, let at køre, og let at arbejde med.

ServiceLeasing (Erhverv) 

Vito Go
109 CDI kort, 2,8 t.

Vito More
114 CDI kort, 3,05 t.

Vito Complete
114 CDI kort, 3,05 t.

ServiceLeasing (Erhverv) ServiceLeasing (Erhverv) 

25.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.895 kr./md. Fra  2.395 kr./md. Fra  2.995 kr./md. 

B Mercedes-Benz Vito. Forbrug ved blandet kørsel 15,4 - 17,5 km/l, CO2-emission fra 150 - 171 g/km. Ejerafgift 2.670-3.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: månedlig ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en førstegangsydelse på 25.000-30.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

D

Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito

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
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Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

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

*

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

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

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

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal
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synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
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hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

Enkle, fleksible og sikre it-løsninger

Vi har gennemtestede løsninger, 
som er sikre, fortsætter Flem-
ming. Vi har de fakto døgnåbent, 
så uanset hvornår it-løsningen 
driller, står vi til rådighed med 
rådgivning og problemknusning.
Vi sørger også for, at al teknik og 
arbejde dokumenteres, så både 
vi og kunden kan være trygge i 
hverdagen og på ferien. Doku-
mentation udleveres løbende til 
kunden så der er fuld gennem-
sigtighed i det udførte arbejde og 
de tekniske installationer. Bag-
grunden og interessen for den 
grundige dokumentation stam-
mer fra kendskab til ISO9001 
systemer hos eksisterende kun-
der samt mange år i branchen.

FLConsults kundekreds vil hel-
lere koncentrere sig om deres 
kerneydelser end bøvle med it.

Vi har for eksempel Dansk 
Camping Union, flere antenne-
foreninger og liberale erhverv 
som kunder, siger stifter og in-
dehaver af FLConsult Flemming 
Christensen. De har brug for 
enkle, sikre og fleksible it-løs-
ninger. Kun få af dem har egne 
it-ansvarlige og har derfor brug 
for en virksomhed som vores.

Vi har lige lavet en større opgave 
for Dansk Camping Union hvor 
der leveres trådløst internet til 
campister på alle deres camping-
pladser. Vi håndterer individuelt 
login fra hver enhed og det er 
lavet sådan at alle DCU’s egne 
medlemmer får gratis internet 

og alle andre afregner for at have 
internetadgang på pladserne.

FLConsult har i mange år været 
it-totalleverandør og tilbyder in-
dividuelle kundeløsninger. Virk-
somheden leverer og servicerer 
alt hvad der tilhører af teknik 
i en moderne virksomhed, her-
under PC’ere, notebooks, prin-
tere, servere, backup, Office365, 
mobil- og ip-telefoni og trådløse 
netværk.

Specielt backup har vi fokus på 
nu pga. de mange krypterings-
virus der er i omløb. Vi tilbyder 
backup til 200 kr./md. for pc og 
500 kr./md. for servere. Denne 
backup sikrer løbende kundens 
data ved evt. kryptering af alle 
filer og har afhjulpet kunder for 
datatab.

FLConsult binder alle de løse 
ender sammen og tager gerne an-
svar for kundens totale it løsning.

Vi sætter os i kundens sted, si-
ger it-konsulent Jesper Anton-
sen. Vi stiller mange opklarende 
spørgsmål for at kende kundens 
forventninger og nutidige samt 
fremtidige behov præcist. Så kan 
vi foreslå hele løsningen fremfor 
enkelte løsdele i vores løsning. 
Samtidigt bliver kunden selv 
gjort aktiv i fasen hvilket de er 
glade for.

Døgnservice
Vi er 5 mand i firmaet og altid 
mindst een på kontoret til at 
yde support. It-problemer opstår 
aldrig planlagt så vores kunder 
er glade for at vi altid er tilgæn-
gelige.

FLConsult - Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV. Tlf.: 65 91 22 63 - Vagttelefon: 65 91 22 43 - support@flconsult.dk - www.flconsult.dk

FLConsult i Odense har en fast og voksende kunde-
kreds af små og mellemstore virksomheder, forenin-
ger og organisationer.

CONSULT
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sikringsskader og rustarbejde 
samt alle typer af autoglas inkl. 
frontruder.

Nyeste teknologi og viden
Vi er altid opdateret inden for 
den nyeste teknologi, og vores 
personale er minimum på kur-
sus to gange om året. Vi er klar 
til alle opgaver uanset bilmærke, 
nye som klassiske/veteranbiler. 
Desuden har vi samarbejde om 
autolakering og undervognsbe-
handling, siger Torben Olesen.

Torben Olesen har i øvrigt altid 
interesseret sig meget for vete-
ranbiler.

De gode, gamle dyder er i høj-
sædet hos os. Ærlighed er meget 
vigtigt, og når man aftaler noget 
med en kunde, skal aftalen hol-
des, og arbejdet gøres til tiden og 
gøres godt, siger Torben Olesen.

Den 1. april kunne me-
kaniker Torben Olesen 
fejre et usædvanligt flot 
jubilæum – 40 år som 
selvstændig i branchen 
med sit firma T. Olesen 
Automobiler. 

I dag ejer og driver han i en al-
der af 58 år to moderne virksom-
heder i Dyrup og Bellinge med 
hjælp af gode og dygtige medar-
bejdere. 

Jubilæet fejrer vi med nogle gode 
tilbud resten af året, fortæller 
Torben Olesen, der har sin hu-
stru igennem 34 år og med i fir-
maet siden 1980, Pia, til at hjæl-
pe sig med alt det administrative 
og kontakten med kunderne, når 
de ringer.

I alt arbejder der, inklusive Tor-
ben og Pia Olesen, otte mand i 
firmaet på de to adresser.

Udlært mekaniker  
som 18-årig
Torben Olesen gik i lære som 
automekaniker som 14-årig og 
kunne derfor fire år senere star-
te sit eget firma. Han kan med 
rette være stolt af, hvad han og 
hans hustru har opnået gennem 
de mange år. I 2007 var Torben 
Olesen udsat for en bilulykke, 
og det har gjort, at han måtte 
skære ned på det hårde, fysiske 
arbejde.

Jeg deler så ud af min store erfa-
ring til mine medarbejdere, siger 
Torben Olesen.

Torben Olesen startede sit firma 
under mere beskedne forhold 
på sin mormors landejendom, 
men allerede i 1980 købte han 

ejendommen på Faaborgvej 340, 
hvor han stadig holder til sam-
men med sin kone. 

Uden hende ville det hele slet 
ikke have været muligt, siger 
Torben Olesen.

Udvidet med en afdeling
I 2007 blev firmaet udvidet med 
en afdeling i Bellinge på Bellin-
gevej 92. Værkstedet her ledes af 
Johnny Madsen. Firmaet har i 
dag en kapacitet på 17 vognplad-
ser og 12 lifte i de to afdelinger.

Selv om vi nu er to afdelinger, er 
vores første prioritet at yde me-
kanisk arbejde af højeste kvali-
tet, og vi sætter service i højsæ-
det, siger Torben Olesen.

På de to moderne værksteder ar-
bejder man med alle former for 
mekanisk arbejde samt udmå-
ling med specialtester, alt i for-

Torben Olesen: 40 år med eget bilfirma

AutoMester Dyrup-Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

T. Olesen Automobiler – AutoMester Dyrup – Fåborgvej 340
5250 Odense SV – Tlf.: 6617 4249 – t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

T. Olesen Automobiler – AutoMester Bellinge – Bellingevej 92
5250 Odense SV – Tlf.: 6596 1707 – jm@to-auto.dk
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utrolig lav sagsbehandlingstid 
på byggesager. Og for nyligt har 
vi også lempet kravene for, hvor-
når håndværkere og entreprenø-
rer skal stille en sikkerhedsga-
ranti.

Alt dette gør vi, fordi vi priori-
terer erhvervslivet. Vi ved, at 
virksomheder og kommunen 
sammen kan gøre hinanden 
stærkere til gavn for alle i Fa-
aborg-Midtfyn.

Christian Thygesen
Borgmester

I Faaborg-Midtfyn Kom-
mune vil vi gerne gøre en 
forskel for vores virk-
somheder. Vi tror nemlig 
på, at erhvervsliv og 
kommune sammen kan 
gøre hinanden stærkere. 
Når det går godt for 
erhvervslivet, går det 
godt for kommunen – og 
omvendt.

Og for tiden er der masser af 
grunde til at være positiv. Når 
jeg snakker med virksomheder 
rundt om i hele kommunen, for-
nemmer jeg tydeligt, at det går 
fremad for erhvervslivet. Helt 
fra Bøjden til Årslev er optimis-
men og troen på fremtiden er 
stor.

Faktuelt går det også godt i 
Faaborg-Midtfyn. Da Dansk 
Industri (DI) sidste år målte 
kommunernes erhvervsklima, 
var Faaborg-Midtfyn årets høj-
despringer. Vi rykkede fra num-
mer 71 på listen til nummer 39. 
Det er et bevis på, at vi er lykkes 
med at gøre en positiv forskel for 
det lokale erhvervsliv.

DI kommer snart igen med deres 
årlige måling af erhvervskli-

maet, og her har jeg en stor tro 
på, at vi kan fastholde og måske 
endda forbedre vores flotte pla-
cering.

Uanset hvad fortsætter vi den 
målrettede indsats for at opti-
mere erhvervslivets forhold. Her 
kan du læse om nogle af de man-
ge tiltag, vi har gang i:

Erhvervspanel kommer 
med idekatalog
Sidste år nedsatte vi et ni mand 
stort erhvervspanel, som har til 
formål at styrke kommunens 
erhvervsarbejde både strategisk 
og operationelt. Til maj præsen-
terer panelet et idekatalog med 
konkrete initiativer og nye til-
tag, som kan bidrage til at skabe 
vækst og udvikling.

Nytænker vores  
erhvervsservice
Snart slår vi endnu en stilling 
op som erhvervskonsulent. Det 
gør vi, fordi vi vil nytænke vores 
erhvervsservice.Den nye konsu-
lent vil gå i dialog med erhvervs-
livet, så vi sammen kan udvikle 
indsatsen, så den matcher virk-
somhedernes behov og ønsker.

Bymæglere på vej
Som led i et to-årigt eksperiment 
er vi i fuld gang med at ansætte 
to såkaldte bymæglere. Bymæg-
lernes opgave bliver at styrke 
dialogen og samspillet mellem 

forretningerne i henholdsvis Fa-
aborg og Ringe. Det skal skabe 
synergi og udvikling til gavn for 
både de erhvervsdrivende og det 
levende byliv i kommunens to 
største byer.

Farvel til  
borgmesterkontoret
I Faaborg-Midtfyn vil vi gerne 
nedbryde nogle af barrierene 
mellem kommune, virksomhed 
og borgere. Vi vil tættere på.

Derfor sagde jeg i marts måned 
farvel til borgmesterkontoret for 
i stedet at rykke ud på forskelli-
ge virksomheder og arbejdsplad-
ser i kommunen. Jeg er selvfølge-
lig stadig på rådhuset til møder 
og lignende, men tanken med 
initiativet er, at jeg lige så godt 
kan svare på mails eller forbe-
rede møder hos en virksomhed i 
Vester Aaby, som på borgmester-
kontoret i Ringe.

Jeg har allerede haft flere ar-
bejdsdage hos en række forskel-
lige virksomheder og institu-
tioner, og jeg har nydt at komme 
tættere på arbejdspladserne i 
kommunen. Så hvis I også har 
et ledigt skrivebord på jeres ar-
bejdsplads, kommer jeg meget 
gerne ud til jer.
 
Derudover har vi i Faaborg-
Midtfyn stadig intet byggesags-
gebyr, ingen dækningsafgift og 

Sammen gør vi hinanden stærke
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meget konkurrencedygtig, er fir-
maets investering i robotter.

For halvandet år siden investe-
rede vi et par millioner kroner 
i robotudstyr og plasmaskær. 
Så kører vi pludselig effektivt! 
Vi kan for eksempel lave serier 
af gelændere, hurtigt og fejlfrit, 
fortæller han.

Vi svejser også for andre med 
udstyret. Vi er meget effektive, 
når det kører og for eksempel 
laver rustfri manifolds til hav-
vindmøller for Siemens. Robot-
ter skal ikke have frokost, ferie, 
barns første sygedag. Det har 
virkelig gjort os hurtige og kon-
kurrencedygtige, at vi foretog 
den investering, slutter han.

Hele væksten er sket for egne 
midler, og NP-Stål ApS genere-
rer i dag et pænt overskud.

NP-Stål ApS i Ringe 
startede midt i krisen, og 
mange grinte lidt. Nu er 
det stifterne, der smiler. 
De har nemlig 15 ansatte 
og god vækst.

Da Michael Møller Nielsen og 
René Pedersen stiftede NP-Stål 
ApS i Ringe i 2009, midt i fi-
nanskrisen, var der langt mel-
lem de forretningsfolk og bank-
folk, der troede på deres idé. 
Men i dag er det dem, der smiler 
bredt.

Vi startede i den hårde tid i et 
tomt lokale. Der var flere, der la-
vede det samme som os, men vi 
kan gøre det bedre, tænkte vi. 
Mange virksomheder i vor egen 
branche sad hårdt i det, og i det 
første halve år grinte mange lidt 
af os, når vi kom på besøg for at 
præsentere os, fortæller Michael 
Møller Nielsen.

Men der kom hul på bylden, og 
efter trekvart år kunne vi an-
sætte den første medarbejder. Si-
den er vi vokset stille og roligt og 
har nu 15 ansatte og lokaler på 
2.000 kvadratmeter, tilføjer han.

Laver alt i stål
NP-Stål laver alt i stål: Trapper, 
altaner og stålkonstruktioner, 
især til byggebranchen, som er 
den største kunde. Kun fem pro-
cent af omsætningen kommer fra 
salg til private. Virksomheden 
byder på opgaver i hele landet 

og har for tiden meget arbejde i 
København, hvor der sker rigtigt 
meget på grund af metroen og 
det hektiske byggeboom i hoved-
staden.

Men der sker også meget på Fyn 
lige nu, for eksempel har vi fået 
en kæmpeordre på karnapper til 
Korsløkkeparken i Odense. Den 
ordre kører over to år, fortæller 
Michael Møller Nielsen.

Har fået robotter
Noget af det, der gør NP-Stål 

Np-Stål ApS
Tlf. 22 56 90 17
Michael Møller Nielsen -
Industrivej 17-19
5750 Ringe, Danmark 

NP-STÅL STARTEDE I KRISETID 
OG HAR NU 15 ANSATTE



BUTIK / IS / CHOKOLADE

Konnerup & Co. Chocolatier
Svendborgvej 399, Vester Åby, 5600 Faaborg

Butikkens åbningstider
Mandag til fredag: 10.00 - 17.30

Lørdag: 10.00 - 14.00
Søndag & helligdage: lukket.

 Restaurant Skovlyst
Odensevej 169

5600 Faaborg

 Telefon: 62 61 84 38
E-mail: post@skovlyst.dk

CVR: 18516888

ARRANGEMENTER - RESTAURANT SKOVLYST I FAABORG
Skal de afholde:

 
· Fødselsdag
· Bryllup
· Konfirmation
· Reception
· Firmafest
· Julefrokost
· Barnedåb

· Konference
· Møde
· Etc

 Klarer vi naturligvis også det
– med alt hvad der hører til.
 

Ring til restauratør Peter  
Anthony, og få et uforpligtende 
tilbud på arrangementer på 
telefon 62 61 84 38 eller klik  
ind på vores bestillingsside på 
www.skovlyst.dk
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KVALITETSOSTE OG LÆKKERT TILBEHØR

er www.klingenberg-ost.dk. Her 
er også et udvalg af saft, sirup, 
chokolade, lakrids, skønne mar-
melader, kiks, fynsk honning, 
Læsø-salt, kirsebærsovs samt 
gourmetspecialiteter og meget 
andet fantastisk.

Klingenberg Ost og Spe-
cialiteter i Odense er en 
verden af dejlig ost fra 
koen, geden eller fåret.

Oste-elskere vil gerne have nav-
ne og oprindelsesland på deres 
oste, siger Kasper Østergaard, 
der er indehaver af KLINGEN-
BERG OST & SPECIALITE-
TER. Han har i flere år fristet 
med alverdens ost i butikken i 
Middelfart og er nu også at finde 
i centrum af Odense. 

Hans forretningskoncept er at 
kunne tilbyde oste fra de bedste 
producenter i Europa.

I dag er der mange, der rejser og 
får smag for ostespecialiteter, 
som de også gerne vil kunne ser-
vere til deres gæster hjemme el-
ler ved receptioner, siger Kasper 
Østergaard. Ost og tapas er po-
pulært i mange sammenhænge.

Kan suppleres med tapas
Hos Klingenberg Ost & Specia-
liteter i Odense kan man finde 
danske, franske, italienske, 
spanske, hollandske, irske og en-
gelske oste. Det kan være en fan-
tastisk oplevelse og smagsmæs-
sig rejse. Og gerne med et godt 
glas vin kan ost være et helt mål-
tid, siger Kasper Østergaard.

Det kan suppleres med tapas, 
som kan varieres efter, hvad 
årstiderne byder på – eller efter 
hvilke spændende varer vi har 
købt ind. Vi kan også gerne ef-
terkomme kundernes helt egne 
tapas-ønsker.

Mange af vore kunder, der er 
ægte oste-elskere, tilmelder sig 
og får specialtilbud og inspira-
tion til spændende serveringer. 
Det er naturligvis gratis og ofte 
fulgt af gode og fristende tilbud.

Find os her og der
I Klingenbergs butik eller på 
internettet kan man se, hvad 
Klingenberg tilbyder af spæn-
dende olier, sennep, pesto, oli-
ven, soltørrede tomater, nødder 
og tørrede frugter. Netadressen 

Klingenberg Ost · Vestergade 97 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 12 20 35 · ostergaardk@yahoo.dk · www.klingenberg-ost.dk

VÆRD AT VIDE OM OSTE
Det voksbehandlede papir, 
som vi anvender til vores oste, 
er ideelt til at opbevare oste i, 
fordi det giver ostene mulighed 
for at ånde. 
Det voksbehandlede papir kan 
kombineres med en plastboks. 
Opbevaring i osteklokke eller 
plastboks sikrer en højere 

luftfugtighed omkring osten 
og er særlig velegnet til stærke 
oste, der ikke skal afgive for 
meget lugt.

Så meget ost skal man 
beregne
Til en anledning, hvor ost ser-
veres som et helt måltid sam-

men med frugt, grøntsager og 
brød, skal man beregne cirka 
250 gram ost pr. person.
Hvis ost indgår som dessert, 
skal man beregne 50-75 gram 
pr. person. Ost til frokost 
beregnes med 75-125 gram pr. 
person.

OSTERGAARD
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Gavebutik  
med ren forkælelse
Vinoble butikken i Ringe 
sørger for løsningen til 
enhver lejlighed

Står man og skal bruge en gave 
eller vil man blot forkæle sig selv 
og andre, så kan man roligt læg-
ge vejen forbi Vinoble butikken 
i Algade. Her finder man et fint 
og bredt sortiment af alle slags 
dejlige forkælelsesting.

Jeg forsøger at have et sortiment 
man ikke finder i supermar-
kederne, siger indehaver Lene 
Nielsen, der har drevet Vinoble 
de seneste ni år – heraf de sidste 
syv som indehaver. Vi har et fint 
sortiment af spiritus, specialøl, 
vine, kaffe og te samt masser af 
søde sager indenfor chokolader, 
karameller og lakrids, - og hvad 

jeg ikke har, det forsøger jeg at 
skaffe.

Efter at have været her i to år 
som butikschef, fik jeg tilbudet 
om at overtage butikken, - og 
sådan som det var gået indtil 
da, - så var der ingen betænk-
ningstid. Kunderne er så utrolig 
trofaste og loyale, og jeg er glad 
for at kunne servicere dem på 
den bedste måde – både private 
og erhverv.

Vinoble laver individuelle løs-
ninger i alle prisklasser med 
gavekurve. Her kan man også få 
lavet sin gavekurv med ud fra et 
hvilket som helst tema man måt-
te ønske, - og det kunne være et 
land eller rent fynsk tema – alt 
kan lade sig gøre.

Vinoble, Algade 19, 5750 Ringe, Tlf. 62 21 21 11, lene.nielsen@vinoble.dk - www.vinoble.dk

AP-Svendsen Madservice

Sommermenuer og Grill
Sammensæt egen menu 

til din sommerfest, firmafest 
og selskaber

Alle kan bestille

Bestilling på 41 62 04 44

Vi tilbyder blandt andet:
· Erhvervsrengøring

· Kontorrengøring

· Klinikrengøring

· Hovedrengøring

· Rengøring af sommerhuse

· Rengøring af skoler og institutioner

· Håndværkerrengøring

· Ejendomsservice

· Hækklipning

· Trappevask

· Rengøring af fraflytterlejligheder

· Facade- og skiltevask

· Fjernelse af graffiti

· Vinduespudsning op til 25 m højde

Klassisk Rengøring ApS lægger vægt på kvalitet og hygiejne. Vi har dygtige 
og professionelle ansatte, der er motiverede for at løse opgaven til kundernes 
fulde tilfredshed. Klassisk Rengøring ApS har overenskomst med 3F, og alle 
ansatte arbejder under ordnede forhold overenskomstmæssigt, da vi ved, at 
tilfredse medarbejdere arbejder bedst. 
Klassisk Rengøring ApS er godkendt som uddannelsessted for kontorelever 
og vi arbejder mod at blive verificeret som uddannelsessted for 
Integrationsgrunduddannelsen. Vi støtter lokale sportsforeninger samt 
samarbejder med flere velansete virksomheder.

Klassisk Rengøring ApS varetager mange forskellige opgaver for vores kunder

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud, så vi kan få løst opgaven hos jer.

Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg
info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk 

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne
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NYBYGGERI

RENOVERING

TIL- OG OMBYGNING

SPECIALIST I TRÆGULV

AFSLIBNING AF TRÆGULVE

OPGAVELØSNING TIL TIDEN
Tømrerarbejde uden forsinkelser,
fejl og uventede ekstraudgifter!

KONKURRENCEDYGTIG PRIS
Fast timeløn på 385 kr./timen 
(ekskl. moms og materialer)

KVALITETSARBEJDE
Hos Bloch Byg leverer vi arbejde af 
høj kvalitet af faglærte håndværkere.

29 66 65 73
Telefontid dagligt 
08:00 – 17:30

4 

4 

 

4 

4 

4 

Midtfyns Anlægsgartner 
har såvel kompetencer 
som erfaring til at løse 
også de specielle opga-
ver

Står man og skal have løst en 
haverelateret opgave, traditionel 
som mere kreativ, - så kan man 
roligt alliere sig med Midtfyns 
Anlægsgartner, der både har 
kompetencerne og mange års er-
faring i at løse alle slags opgaver.
Midtfyns Anlægsgartner blev 
stiftet i foråret 2016 af Bjarne 
Holst, og beskæftiger i dag yder-
ligere 2 mand. Bjarne Holst har 
20 års erfaring i faget, og star-
tede i sin tid som anlægsgartner 
på Gråsten Slot, og har siden ar-
bejdet for såvel større entrepre-

nør som private anlægsgartnere. 
Jeg har altid haft lyst til at blive 
selvstændig, - og så kom mulig-
heden for at gøre det, fortæller 
Bjarne Holst. Jeg har altid inte-
resseret mig for haver, - og har 
bestemt ikke fortrudt, at jeg er 
startet for mig selv. Firmaet er 
også ved at være den størrelse, 
som jeg gerne vil have, så jeg kan 
være med i det selv. Jeg vil gerne 
have føling med de opgaver, der 
skal laves. Det er vigtigt, at det 
vi lover med de opgaver, som vi 
påtager os, - også bliver løst efter 
de aftaler vi har med kunden.

Midtfyns Anlægsgartner gør 
meget i plantning af store træer. 
Men ellers arbejder de med alt 
indenfor anlæg og gerne de spe-
cielle opgaver.

Vi gør meget i planter, og laver 
det gerne utraditionelt. Meget 
havearbejde er nu også med, at 
vi skal bruge regnvandet som 
ressource. Det er en udfordring, 
og spændende, for der sker hele 
tiden noget nyt.

Mangler man inspiration til ind-
retning til sin have eller ønskes 
mere viden om, hvordan haven 
bedst passes og plejes, så kan 
man bestille en havegennem-
gang og høre om hvilke mulig-
heder der er, om den rigtige jord 
til de forskellige planter belæg-
ninger og hvad man ellers måtte 
ønske at få viden om.
  
Midtfyns Anlægsgartner er 
medlem af Danske Anlægsgart-
nere.

Midtfyns Anlægsgartner · Tangevej 9, 5750 Ringe · Tlf. 22 57 50 45 
midtfyns.anlaegsgartner@gmail.com · www.midtfyns-anlægsgartner.dk 

FAGLIGHEDEN I TOP OG 
KUNDEN I CENTRUM
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NY FABER SHOP I SHOPPEN HOS FARVE X-PERTEN I RINGE

Kontakt os 

så kommer vi ud 

overalt på Fyn, opmåler, 

kommer med forslag 

og et godt tilbud.

Dette gælder både Gulv 

& Gardin løsninger.

Farve X-perten.dk 
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk
www.farvex-perten.dk

CHH Transport udvider  
med container- og kranbiler
Olietransport er kerne-
forretningen, men nu 
kører CHH Transport i 
Faaborg også med con-
tainer- og kranbiler.

I efteråret overtog CHH Trans-
port på Nyborgvej i Faaborg seks 
kranbiler og containerbiler samt 
de ansatte fra vognmand Lars 
Nielsen i Faaborg, så nu er ak-
tiviteterne udvidet til at omfatte 
andet end olietransport. Det er 
stadig kerneforretningen med 
transport af cirka 70 millioner li-
ter olie for Shell til de syddanske 
færger, landmænd, industrier 
med videre. Én stor tankbil kan 
tage 45.000 liter. Men nu køres 

der også med træflis for skovdyr-
kerne,  maskintransport, contai-
nerservice samt levering af sten 
og grus. 

Oliekørslen sker altid efter ordre 
fra Shell.

Vækst siden 1997
CHH Transport blev stiftet den 
1. oktober 1997 og er vokset fra 
én mand til de nuværende 20, 
der kører i 16 lastbiler. Når der 
er flere chauffører end tankbi-
ler, kranbiler og containerbiler, 
så skyldes det, at der ofte er to 
mand på en lastbil, så den kan 
køre mere end otte timer i døg-
net. Firmaet dækker hele Region 
Syddanmark.

Tidligere var jeg selv tit ude at 
køre, men nu er jeg på kontoret. 
Jeg springer dog ind i en lastbil, 
hvis det behøves, fortæller Claus 
H. Hansen.

Hvis man spørger ham om, hvad 
CHH Transport skal være kendt 
for, så er han ikke i tvivl:

Vi skal være kendt for god ser-
vice, at overholde tidsplaner og 
være vellidte på landevejen og i 
lokalsamfundet, slutter han.

CHH Transport A/S
Nyborgvej 26
5600 Faaborg

chh.transport@mail.dk
Tlf.: 22 20 55 56
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Christian Wiggers er 
drone-pilot og stifter af 
DroneFyn som er en del 
af hans 12 år gamle tech-
firma mobilportalen ApS. 
Hans droner udfører bl.a 
termografisk inspektion 
af solcelleanlæg, industri 
anlæg og ejendomme.

Christian Wiggers i Kværndrup 
så tidligt mulighederne i brugen 
af droner. Han stiftede Drone-
Fyn.dk og var blandt de første 
drone-piloter på Fyn, der blev 
certificeret af Trafikstyrelsen.

Det er dejligt at se, at Forsk-
ningsministeriet har ophøjet 
droneforskningen hos SDU 
med betydelige midler, siger 
Christian Wiggers. Vi, der har 
været med fra starten, og har 
været med til at bane vejen for 

brugen af droner, kan i dag løse 
avancerede opgaver som termo-
fotografering af ejendomme og 
industrianlæg. Vi kan inspicere 
vindmøller og solcellepaneler, 
med droner hvilket var utænke-
ligt bare for nogle år siden.

Christian Wiggers peger tillige 
på video- og fotopræsentationer 
af ejendomme og byggepladser 
både som projektdokumentation 
og salgsmateriale i forbindelse 
med ejendomshandel, som om-
råder hvor hans droner bliver 
indsat.

Nye droner og udstyr
Brugen af droner har på mange 
områder løst opgaver for det of-
fentlige og erhvervslivet, på en 

måde, der er bedre og billigere 
end tidligere måder at dokumen-
tere tilstande og forløb på, siger 
Christian Wiggers.

Vi har et bredt udvalg af de ny-
este og bedste droner, kamera og 
andet udstyr. Vi har dedikerede 
kollegaer i et forpligtende sam-
arbejde, og samlet set er vi en af 
de største udbydere af droneser-
vice i Danmark.

Drone Fyn har standardpakker 
med foto alene eller med foto og 
video. Vi har en mere kreativ 
pakke til de kunder, der selv ger-
ne vil være med i processen om 
optagelser og redigering. Alt det 
kan man læse om på vores hjem-
meside.

DRONE FYN ApS | Kværndrup Vænge 20 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 40444493 | Wiggers@c.dk | www.dronefyn.dk

Fynsafdelingen af:

OPGAVER VI KAN LØSE

EJENDOMS-  

PRÆSENTATION

VIRKSOMHEDS-  

PRÆSENTATION

360° PANORAMA FOTOS

TERMISK INSPEKTION  

FRA DRONE

KREATIVE OPTAGELSER  

OG EVENTS

DOKUMENTATION AF  

BYGGEPROCES

INSPEKTIONS OPGAVER

LANDBRUG OG SKOVBRUG

AVANCEREDE DRONER 



MILJØRIGTIGE LØSNINGER SPARER PENGE
tilbage i tanken, hvor enzymer / 
microber æder olien. Her ligger 
der også en besparelse, idet der 
ikke er brug for ventilationssy-
stem eller åndedrætsværn. Det 
giver en miljømæssig afrens-
ning, samt den er til glæde for 
medarbejderne, som bliver bedre 
beskyttet.

Seneste nye produkt er et Pro-
laq-System, der bruges til af-
rensning af malerpistoler efter 
brug.

Bio-Circle er innovative og ud-
vikler hele tiden for at få det 
grønne til at arbejde, - og det er 
fremtiden.

Bio-Circle sørger for den 
rigtige miljøløsning til 
værksteder og industri

Prisen som Årets Iværksætter-
virksomhed er netop uddelt i Fa-
aborg-Midtfyn Kommune og den 
gik til Bio-Circle i Kværndrup, 
der startede i 2014, hvor de var 
to ansatte. Det er et firma i stor 
vækst og i dag er de syv medar-
bejdere og skal have yderligere 
to ansat.

Bio-Circle er en del af en stor 
international tysk virksomhed 

med hovedsæde i Gütersloh og 
som i dag er repræsenteret i 60 
lande. Hovedsædet i Danmark er 
i Kværndrup med Carsten Bød-
ker som direktør og medejer.

Vi går ud og hjælper værksteder 
og virksomheder med at finde en 
miljørigtig løsning, siger Car-
sten Bødker. Vi tilbyder nogle 
grønne produkter, - så de kom-
mer væk fra de farlige stoffer og 
kommer på noget mere miljørig-

tigt grønt. Vi har og kan tilbyde 
produkter, der er uden fareklas-
se, og som f.eks. automekanikere 
og værksteder har stor glæde 
af. Det gælder ikke mindst med 
rensekaret, hvor vi har væsker 
uden fordampning og som løber 
tilbage i karet, hvor den regene-
rer og recirkulerer i karet.

Det grønne rensekar har en 
pumpe, der pumper væsker op til 
afrensning, - og væskerne løber 

Bio-Circle Surface Technology ApS | Toftevej 1, 5772 Kværndrup
Tlf. 63 23 30 30 / 31 44 16 60 | info@bio-circle.dk | www.bio-circle.dk 

Juels Auto og Camp Aps 
Ibjergvej 5, 5792 Årslev – Tlf: 63 90 70 80

morten@juelsautoogcamp.dk – www.juelscampingshop.dk

Du vil elske din nye 
Weinsberg campingvogn

Din ferie! 
Ferietid er og bliver uden tvivl den skønneste tid 
på året! Og i din ferie skal alt passe. Uanset din 
ferieform, så har vi det der passer til at gøre den 

perfekt! Til dig der ønsker at starte med det simple 
og stadig bekvemme har vi kun en ting at sige; Tøv 
ikke længere – vær dig selv, og søg den camping-

vogn der passer lige til dig. LEV din ferie…

 ALMEN INSTALLATION
 RENOVERING AF INSTALLATION
 LANDBRUG
 INDUSTRI
 EDB INSTALLATION
 REPARATION AF HVIDEVARER
 SALG AF HVIDEVARER
 SOLCELLER

Svendborgvej 413, V. Aaby, 5600 Faaborg
Telefon 6261 6482 Biltlf. 4057 2482

info@vesteraabyinst.dk
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FÅ EN EL-RAPPORT OG UNDGÅ BØVL
Vi har et samarbejde med en af 
landets førende udbydere af til-
standsrapporter, hvor vi alene 
står for udførelsen af deres el-
eftersyn i hele landet. 

Skal der handles hus, så 
skal der også foreligge 
en el-rapport, og det kla-
rer Lars Tjørnelund.

Lars Tjørnelund er autoriseret 
el-installatør. Fra adressen Tve-
kildevej 1 i Ryslinge driver han 
virksomhederne Ryslinge EL, og 
Lars Tjørnelund El-Teknik ApS.
Førstnævnte udfører traditionel-
le el-installationsopgaver, sidst-
nævnte udfører udelukkende 
El-eftersyn og dertil hørende 
rapporter i forb. med boligsalg.

Jeg har opbygget et netværk 
med seks kyndige medarbejdere 
mellem Skagen og Gedser, siger 

Lars Tjørnelund. Siden maj 2012 
blev det obligatorisk, at der skal 
være en el-rapport i forbindelse 
med den lovpligtige tilstands-
rapport. Vi er certificeret af Sik-
kerhedsstyrelsen til at udføre 
eftersyn og udfærdige eftersyns-
rapporter.  

I den sammenhæng har Lars 
Tjørnelund fået rigtig mange 
opgaver i hele landet og må 
indrømme, at der rapporteres 
mange fejl – små som store – i el-
installationerne.

Vi registrerer større eller min-
dre fejl i op til 95% af rapporter-
ne. Så derfor kan jeg godt sige, at 
el-rapporten sparer mange både 
sælgere og købere for bøvl og 

ekstra udgifter og i værste fald 
retssager.

Lars Tjørnelund udfører opga-
ven til fast pris, uanset hvor i 
landet det er. 

Lars Tjørnelund ApS – El-teknik – Tvekildevej 1 – 5856 Ryslinge – Tlf.: 4019 7579
Mail: mail@ryslinge-el.dk – www.lars-eleftersyn.dk
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www.rvgg.dk ulla@rvgg.dk

Revisorgården i Gislev
Skelvænget 1 · 5854 Gislev · tlf. 62 29 17 59

Vores kunder er fortrinsvis mindre og mellemstore 
erhvervsvirksomheder, indenfor stort set alle bran-

cher eksempelvis håndværk, detail, produktion, land-
brug, fiskeri, transport, service og liberale erhverv.

Vi lægger vægt på den nære betjening af kunderne 
og det personlige engagement hos medarbejderne. 
For os er revision og rådgivning en tillidssag, hvor 

kompetence og tæt kontakt er afgørende for kundens 
oplevelse af kvalitet og troværdighed i samarbejdet.

Morten Led - Odensevej 95A - 5600 Faaborg
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Garvergaardens Smykker 
flyttet fra Nyborg til Ringe

gaver på unikke smykker, og på 
vort værksted kan vi  lave nye 
smykker af f.eks. gamle guld-
smykker, der ikke bruges mere, 
siger Aijan Brinkmann, der også 
har planlagt at få lokale kunst-
nere til at udstille i butikken.

Aijan Brinkmann flyttede 
1. marts sin smykkebutik, 
Garvergaardens Smyk-
ker, fra Nyborg til Ringe, 
og det var ligesom at 
komme hjem igen, da 
hun i 2009 blev uddan-
net i de samme lokaler i 
Algade 25, hvor hun nu 
driver forretning.

Jeg og mine medarbejdere, som 
er fulgt med fra Nyborg, er ble-
vet rigtig godt modtaget. Folk 
har været meget positive, og vi 
har allerede fået mange special-
opgaver, siger Aijan Brinkmann.

Flyttede fra Nyborg
Aijan Brinkmann blev uddannet 
hos Bona Dea, hos Lis Aagaard, 
i Algade 25 i 2009, men overtog 
derefter Garvergaardens Smyk-

ker i Nyborg. Senest lå butikken 
i Nørregade tæt ved rådhuset og 
slottet.

Nyborg Slot skal igennem en 
stor renovering, og det betyder 
mindst fem år med indskrænk-
ninger og færre p-pladser der, 
hvor min butik lå, og det sammen 
med et ønske om at vende tilbage 
til Ringe gjorde, at jeg flyttede. 
Bona Dea lukkede i 2015, så jeg 
kunne overtage disse lokaler, og 
Lis Aagaard har i øvrigt lovet at 
hjælpe mig, siger Aijan Brink-
mann. Privat bor hun i Hudevad 
og er nu også kommet tættere på 
sin omgangskreds.

Ikke en ny butik
Aijan Brinkmann har flyttet 
adresse på sin butik, men navn, 
telefonnummer, mail m.m. er det 
samme som hidtil, og kunderne 
kan stadig bruge gavekort m.m. 
fra Nyborg-butikken.

Jeg mener, at jeg kan konkur-
rere med butikkerne i f.eks. Ro-
sengaardcentret, fordi jeg er me-
get serviceminded, siger Aijan 
Brinkmann. Vores branche er 
mere intim end andre. Der skal 
købes smykker til f.eks. bryllup-
per, og vi kan hjælpe kunderne 
med at få netop de smykker, der 
passer til dem, ligesom vi kan 
tilpasse smykker efter kundens 
ønsker. Vi tager os tid til at lytte 
til kunderne. Vi får mange op-

Garvergaardens Smykker Algade 25, 5750 Ringe
Tlf.: 6530 3070
garvergaardenssmykker@mail.dk
www.facebook.com/Garvergårdens-smyk-
ker-426524147458626

KONNERUP FORVENTER SIG MEGET AF H. C. ANDERSEN ÆSKER
Konnerup & Co har i dag 15 an-
satte og har i de seneste år in-
vesteret meget i moderne mate-
riel for at holde priserne så langt 
nede som muligt.

Konnerup bruger kun råvarer af 
den bedste kvalitet, og råvarerne 
er omhyggeligt udvalgt.

Det er vigtigt at vælge de rigtige 
råvarer, og vi bruger i dag de 
samme råvarer, som vi startede 
med for 15 år siden, siger Henrik 
Konnerup.

Den velrenommerede 
chokoladeforretning 
Konnerup & Co intro-
ducerede for et par 
måneder siden et nyt, 
spændende tilbud til 
sine kunder, ni æsker 
med navne og motiver 
fra kendte eventyr af H. 
C. Andersen, og Henrik 
Konnerup har store for-
ventninger til salget.

Vi har allerede fået mange be-
stillinger, bl.a. fra virksomheder, 
der gerne vil sende nogle H. C. 
Andersen-æsker til udenlandske 
kunder, siger Henrik Konnerup, 
indehaver af den velkendte for-
retning i Vester Åby mellem Få-
borg og Svendborg.

Man kan så spørge, hvad vi har 
tilfælles med H. C. Andersen, 
udover at have rod i den fynske 
muld? Det korte svar er, at vi 
deler passionen for en god histo-
rie. I vores tilfælde historien om 
hvordan god chokolade og nøje 
udvalgte ingredienser bliver til 
9 fantastiske fortolkninger af 
digterens eventyr.

Det kinesiske marked
Vi arbejder også på at få H. C. 
Andersen-æskerne introduceret 
i Kina, og vi tror, vi har gode 
muligheder på det kinesiske 
marked. I det hele taget har vi 
mange kunder i udlandet, og 
det gælder især i nabolande som 
Tyskland, Norge og Sverige. 
Også i Danmark går det godt, og 
fremtiden ser rigtig lovende ud, 
siger Henrik Konnerup.
Påsken står for døren, og har 
man som privat eller som virk-
somhed lyst til at forkæle nogen 
med en chokoladegave af høj 
kvalitet i den forbindelse har 
Konnerup nogle særlige påske-
tilbud på lager.

Konnerup & Co ApS | Svendborgvej 399 | Vester Aaby | 5600 Faaborg | Tlf.: 2460 3202 | sales@konnerup-co.dk | www.konnerup-co.dk
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Konnerup & Co ApS | Svendborgvej 399 | Vester Aaby | 5600 Faaborg | Tlf.: 2460 3202 | sales@konnerup-co.dk | www.konnerup-co.dk

AUTOMESTER HAR FÅET EN GOD START
det ud af, at nyvognsgarantien 
bevares, når blot alle serviceef-
tersyn overholdes og man får et 
Automester stempel i servicebo-
gen.  

Jeg lægger vægt på vores arbejde 
udføres med høj kvalitet og øn-
sker at være kendt for at lave et 
godt stykke fagligt arbejde. 

RH Autoteknik i Broby-
værk er blevet taget 
godt imod af kunderne

For godt et halvt år siden beslut-
tede Ronni Harris Hansen, at 
tiden var til at realisere en drøm 
om at blive selvstændig med eget 
værksted. Efter flere år at have 
arbejdet som ansat mekaniker 
og værkfører, bød muligheden 
sig og RH Autoteknik så dagens 
lys. 

Det er en gammel tanke, at jeg 
har villet have mit eget, siger 
Ronni. Så da muligheden for at 
overtage det tidligere autoværk-
sted på Bøgebjergvej i Broby-
værk kom slog jeg til. 

Det har heldigvis været den rig-
tige beslutning, jeg har fået en 
stor opbakning fra lokalområdet 
både privat kunder men også 
mange erhvervskunder. Der-
for har jeg allerede nu ansat en 
svend. 

Ronni Harris Hansen er en er-
faren mekaniker, der kan sit fag 
og sætter det faglige og kvalitet 
højt. Han har også deltaget i 
konkurrencer inden for bran-

chen og blev i 2014 kåret som 
Årets Diagnosetekniker på FTZ 
Automessen. 

RH Autoteknik er en del af Auto-
mester, som også giver tryghed 
for kunderne. Automester har 
nogle høje krav og normer der 
stiller krav til værkstedet.

De biler der kommer hos os, er en 
blanding af helt nye biler. Mange 
kunder har nemlig allerede fun-

RH Autoteknik, Bøgebjergvej 54, 5672 Broby, Tlf. 21 33 12 00, rh@rhautoteknik.dk / www.rhautoteknik.dk 

RH Autoteknik
v/ Ronni Harris Hansen

Ronni Hansen, ejer

Specialiteter til enhver smag
Jeg vil gøre butikken til en rig-
tig delikatesse butik. Det er oste 
og specialiteter det handler om 
som blandt andet specielle te-
blandinger og håndlavet salami 
fra Steensgaard, og så har jeg 
tillige gang i egenproduktion af 
specialiteter som Riellette, Paté 
Provence og Hønse Terrine, - og 
der vil løbende komme nye til. 
Her vil det være også sæsonbe-
tonet, - og så til en fornuftig pris.

Barlebo Ost & Delika-
tesser udvider løbende 
sortimentet til glæde for 
kunderne

Det handler om kvalitet og de 
gode produkter – delikatesser af 
enhver art. Så hvis man vil kræ-
se lidt om sig selv eller andre, så 
kan man roligt lægge vejen forbi 
den velkendte forretning Barlebo 
Ost & Delikatesser, hvor udval-
get løbende bliver udviklet og ud-
videt til kundernes tilfredshed.

Forretningen blev i september 
overtaget af Jeppe Skov, der har 
en forkærlighed for alt af kva-
litet, der kan indtages. Jeppe 
Skov er uddannet kok og har se-
nest været på Steensgaard som 
sådan, og har løbende og efterføl-
gende tilegnet sig yderligere in-
denfor delikatesseområdet med 

blandt andet arbejde hos Konne-
rup & Co Chokolade.

Jeg har altid haft forkærlighed 
for fødevarer og delikatesser, 
- kvalitetsvarer, og så bød mu-
ligheden sig for at overtage bu-
tikken med ostespecialiteter, og 
det var helt rigtigt for mig, siger 
Jeppe Skov. Her kan jeg arbejde 
bredt med forskellige specialite-
ter og delikatesser både indenfor 
oste, chokolader og nu også vine. 
Forretningen fører nu gode vine 
fra Spanien, Portugal, Mexico, 
Frankrig og importerer selv en 
Chardonnay fra et godt italiensk 
vinhus. Vi pakker også til firma-
gaver.

Barlebo Ost & Delikatesser, Vestergade 1, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 16 03, barleboost@gmail.com 
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TESTEDE BILER
Køb af brugt bil er en 
tillidssag, det ved Anders 
Christiansen alt om. Han 
er uddannet mekani-
ker, og når han sælger 
en brugt bil, så er den i 
orden.

Anders Christiansen kender det 
både fra sin tid i lære som auto-
mekaniker hos VW i Faaborg og 
fra sit godt et år som selvstændig 
brugtvognsforhandler. 

Brugtvognshandel er et spørgs-
mål om tillid. Han gemte ikke 
værktøjet af vejen, da han be-
sluttede at starte A.C. Biler for 
at sælge biler til priser mellem 
en halv snes tusinde til i omeg-
nen af 100.000 kroner.

Der er en udvikling i gang, hvor 
kunderne går fra mindre biler til 
lidt større biler med både udstyr 
og sikkerhed, siger Anders Chri-
stiansen. Det betyder, at der er 
god gang i branchen.

Han vil gerne, at A.C. Biler er 
kendt for at sælge testede brugte 
biler med garanti.

Jeg vil gerne have en 50 til 70 
pæne og driftssikre biler til salg 
i min butik. Jeg tjekker dem selv 
og sørger for, at der er mange ki-
lometer i dem, så mine kunder er 
tilfredse og vender tilbage.

For at kunne imødekomme alle 
kundeønsker, så er Anders Chri-
stiansen også parat til at yde 
finansiering, så kunden kan 
erhverve en trimmet brugt bil 
uden udbetaling.

A.C. Biler – Svendborgvej 285 – 5600 Faaborg – tlf.: 2860 4405 - Mail: info@ac-biler.dk 

A.C. Biler

Mellemhaverne 3 – 5600 Faaborg

Vi tilbyder:
– MC service
–  Alt i reservedele både originale 

og uoriginale.
– Forsikringsskader på bil og MC

– Dæk Service

Ring på 2044 8164

Åbningstider:
Mandag - fredag
09:30 - 18:30
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Fyens Teltudlejning

Fyens Teltudlejning
Villumstrupvej 6
5853 Ørbæk
Mobil: 6051 5731
Mail: cs@fyens-teltudlejning.com

VI KAN KLARE ALT
Fyens Teltudlejning er et full-service eventbureau - med andre 
ord arrangerer vi en totalløsning til dit arrangement. Vi leverer 
kun det bedste af det bedste og har som det eneste eventbu-

reau i Danmark alt under samme tag.

Fyens Teltudlejning mangeårige erfaring og helt unikke 
sammensætning gør os til det sikre valg. Samtidig giver det 

os muligheden for Danmarks billigste løsninger uden at gå på 
kompromis med kvaliteten.

I skal derfor kun handle ét sted, og ellers blot nyde og opleve.

Vi klarer det hele og sørger for at gøre Jeres idé til virkelighed - 
alt fra 10 til 20000 personer.



TESTEDE BILER
Køb af brugt bil er en 
tillidssag, det ved Anders 
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er uddannet mekani-
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mål om tillid. Han gemte ikke 
værktøjet af vejen, da han be-
sluttede at starte A.C. Biler for 
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en halv snes tusinde til i omeg-
nen af 100.000 kroner.

Der er en udvikling i gang, hvor 
kunderne går fra mindre biler til 
lidt større biler med både udstyr 
og sikkerhed, siger Anders Chri-
stiansen. Det betyder, at der er 
god gang i branchen.
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kendt for at sælge testede brugte 
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Jeg vil gerne have en 50 til 70 
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A.C. Biler – Svendborgvej 285 – 5600 Faaborg – tlf.: 2860 4405 - Mail: info@ac-biler.dk 

A.C. Biler
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Aalykke Markiser beskytter mod sol og vind
kommer typisk tilbage efter et 
par år og bestiller motorer. Så 
det tænkes ind fra starten.

Aalykke Markiser reparerer 
også alle former for markiser.

Jeg har aldrig måttet sige nej 
til en opgave, slutter Henrik 
Ålykke Jensen, der har så travlt, 
at han overvejer at sige ja til en 
deltidsmedarbejder, han har på 
hånden.

Henrik Ålykke Jensen 
fra Aalykke Markiser 
ApS i Kværndrup har to 
håndværksuddannelser 
og kan derfor trylle med 
markiser.

Meget kan drille, når man skal 
sætte markiser, solsejl og vind-
afskærmninger op. Målene kan 
være skæve, der skal tages hen-
syn til vinduer, døre og skilte 
- og meget mere. Men Henrik 

Ålykke Jensen fra Aalykke Mar-
kiser ApS i Kværndrup, der netop 
har været i Faaborg for at udføre 
markisearbejde for en restaurant 
på marinaen, klarer det hele.

Jeg er både ulært mekaniker og 
smed, og det er en fordel i det her 
fag. Jeg kan trylle lidt, for ek-
sempel hvis der mangler et spe-
cielt beslag. Så laver jeg det bare, 
fortæller han.

Laver selv markiserne
Aalykke Markiser har eksiste-
ret siden 2011. Før da var den 

48-årige Henrik Ålykke Jensen 
ansat i tre andre markisefir-
maer. Han er derfor en erfaren 
mand i faget. Og han springer 
ikke over, hvor gærdet er lavest.
- Jeg bygger selv markiserne. Jeg 
får det hjem i profiler fra en pro-
ducent i Italien og bygger ud fra 
det. Jeg har bygget markiser helt 
op til 17 meter, fortæller han.

Omkring 90 procent af de mar-
kiser, han bygger og sætter op i 
samarbejde med nogle tømrer-
firmaer, er i øvrigt motordrevne. 
De få, der får leveret uden motor, 

Aalykke Markiser ApS - Spurvevej 1, 5772 Kværndrup
 Telefon: 24 26 29 20 - aalykke@hotmail.com
www.aalykkemarkiser.dk
www.facebook.com/Aalykke-Markiser-Aps

VOGNMANDSFIRMA SÆTTER EN ÆRE I AT HOLDE EN AFTALE
de ApS, men arbejder selvstæn-
digt  under ledelse af Ulriks svo-
ger, Michael Haugaard, der kan 
trække på hovedfirmaets last-
biler, når der skal køres udstyr 
eller materialer ud til kunderne. 

Brolægningsfirmaet har for ti-
den otte ansatte, og med den kor-
te og milde vinter, vi har haft i 
år, er de allerede i fuld gang med 
arbejdet, og det er usædvanligt 
tidligt, siger Ulrik Hansen.

Brdr. Hansen Sallingelunde lø-
ser alle slags opgaver inden for 
lastbiltransport over hele Fyn 
ud fra en grundig planlægning 
og ved at sætte en ære i at over-
holde en aftale og levere til tiden.
Vognmandsfirmaet, der råder 
over en halv snes lastbiler, blev 
grundlagt af Carl og Poul Han-
sen i 1951, og i 2000 overtog Poul 
Hansens søn, Ulrik, firmaet.

Aftaler skal holdes
Jeg bruger det meste af min 
tid på kontoret med at sørge 
for planlægning af arbejdet for 
firmaets lastbiler og vores ni 
chauffører, for det er både vig-
tigt, at alle lastbiler er ude og 

tjene penge hjem og samtidig, at 
planlægningen er i orden, så af-
taler overholdes, og kunderne får 
leveret til tiden. Hvis der skulle 
ske maskinuheld, og det kan jo 
forekomme, sørger vi for hur-
tigst muligt at orientere kunden, 
siger Ulrik Hansen, der har sin 
kone, Susanne, til at hjælpe med 
kontorarbejdet.

Giver gerne et tilbud
Brdr. Hansen Sallingelunde har 
lastbiler, der kan løse de fleste 
opgaver inden for entreprenør-
kørsel, levering af grus, sten, 
skærver og træflis, bortkørsel af 
jord og affald, kranarbejde (fire 
biler har kran), udlejning af con-

tainere og køreplader m.m., og 
firmaet løser gerne opgaver for 
både små og store entreprenører 
samt private.

Jeg giver gerne et tilbud. Det er 
bare at skrive eller ringe, og vi 
bestræber os altid på at opfylde 
vores aftale til punkt og prikke, 
siger Ulrik Hansen.

Også brolægning
Sallingelunde Brolægning er en 
del af Brdr. Hansen Sallingelun-

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS 
Møllergyden 6 - 5750 Ringe

Tlf.: 6266 1279
brdr.hansen@sallingelunde.dk

www.sallingelunde.dk 

Sallingelunde Brolægning
Brolæggermester Michael Haugaard

Tlf.: 5151 2245
haugaard@midtfyn.net

www.brolaeg.dk

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmandsforretning, der leverer til tiden
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oplevelser, som tager udgangs-
punkt i kundens ønsker, og vi vil 
gerne være bilejernes foretrukne 
partner med alt, hvad der gælder 
relation til biler. Vi har gode og 
store kunderelationer, og vi lever 
af langvarige relationer og ikke 
en enkeltstående transaktion.

Faaborg Bil-Center fokuserer på 
bedre brugte biler, hvor de også 
kan skaffe biler hjem efter folks 
ønsker. Her kan kunden blot be-
skrive, hvad det er de kunne ønske 
sig, og så får de netop den hjem.

Stort udvalg i brugte biler 
herunder også luksusbiler
Vi har et større udvalg i gode 
brugte biler i alle prisklasser, - 
og ellers skaffer vi det. Via vores 
udenlandske samarbejdspartner 

har vi adgang til 7000 biler på 
fjernlager. Blandt andet har vi 
skaffet en Audi RS6 med 750 HK, 
en BMW M 535 hjem til kunder 
og senest en Mercedes GLK.

Bilcenteret arbejder også med 
mere fokus på erhverv, hvor der 
også mærkes en øget afsætning.
Vi finder den rigtige løsning 
sammen med kunderne, og vi 
optimerer bilerne, så de passer 
til de enkelte erhverv. Der er 
forskellige behov afhængig af 
hvilket fag man beskæftiger sig 
med, og dermed også hvordan bi-
len skal indrettes. Kun fantasien 
sætter grænser, og vi tilbyder 
alle løsninger til bilen.

Service handler om tillid
At få lavet service på sin bil er 

nærmest som at gå til tandlægen 
– det handler om tillid, og her 
lever det velfungerende fagligt 
dygtige værksted op til kunder-
nes krav og tillid. Hvad enten 
det er reparation, skader eller 
eftersyn, - så kommer bilejerne 
fra nær og fjern, - ja endda helt 
fra Frederiksberg for at få lavet 
service.

Faaborg Bil-Center tager også 
ansvar for lokalområdet og faget, 
og har altid 2-3 lærlinge.

Dæk og fælge center  
samt dækhotel
Vi sælger naturligvis dæk og 
fælge, og vi fører alle gængse 
mærker – både sommer- og vin-
terdæk. Får man skiftet sine 
vinter- / sommerdæk her, så kan 

man også benytte sig af, at der er 
gratis dækhotel, hvor der følger 
gratis årlig kontrol med af dæk 
og fælge.

Trailer center
Faaborg Bil-Center har ligeledes 
trailerservice og salg af Variant 
trailere, som de er godkendt til 
at servicere, hvor de kan klare 
alt lige fra almindelig service 
til udskiftning af f.eks. bunden 
i traileren.

Vi udvikler konstant for løbende 
at være med – ikke mindst i for-
hold til kunderne, siger Anders 
Engelbreth, - og man er altid vel-
kommen hos Faaborg Bil-Center 
– her er der mennesker bag.

Autoriseret værksted  
til billige priser
Mange formoder og tror at det 
er dyre at kører på autoriseret 
værksted frem for uautoriseret. 
Det er det ikke ved Bilcenteret.
Eksempelvis kan man få et auto-
riseret budgetservice til alle bil-
mærker for kun 995 kr.!

Vi har det nyeste udstyr og kur-
ser, men vi må også forholde os 
til området hvor vi ligger, såle-
des er vores timepris på niveau 
med området og således nogle af 
Danmarks billigste siger Anders 
Engelbreth.

følgelig operationel og finansiel 
leasing.

Alt i leasing; split, flex etc.
Ved ejerskiftet for godt et år si-
den ville Faaborg Bil-Center ger-
ne have fortsat med forhandling 
af Hyundai. Men importørens 
krav til en forhandling gjorde 
det ikke muligt at kunne fort-
sætte.

Bilcenteret servicerer naturlig-
vis stadig Hyundai og har spe-
cialiserede fagligt dygtige me-
kanikere uddannet også til dette 
bilmærke, som de hele tiden har 
haft.

Tager udgangspunkt  
i kunden
Hos os handler det om jordnære 

Med kunden i centrum 
sørger ”familien” i 
bilcenteret for den 
optimale løsning som 
autoriseret Opel for-
handler & værksted

Autoriseret GM forhandler 
og værksted siden 1978
Faaborg Bil-Center blev stiftet 
i sommeren 1978, hvor GM for-
handler Vermuth Jensen byg-
gede forretning og værksted 
på Telemarken i Faaborg som 
autoriseret Opel forhandler og 
værksted, og bilcenteret kan til 
næste år se frem til at fejre 40 
års jubilæum, - og at de kan de-

res faglige håndværk der, - det 
kan man blandt andet se ved, at 
den første bil, der blev solgt ved 
starten, er tilbage i firmaet igen, 
velholdt og velplejet – en Opel 
Kadet, som kan opdages i dag, 
når man besøger huset.

Den dag i dag har bilcenteret 
fortsat personale fra dengang.

Efter overtagelsen med nye ejere 
i 2016 har forretningen fået en 
make-over til en ny moderne 
bilforretning, hvor der også er 
tænkt miljørigtige løsninger.

Helt ny Opel fra 79.990,-
Vi kan levere Opel biler til alle 
og i alle prisklasser, - og det lige 
fra private som til erhverv, siger 
direktør Anders Engelbreth. Vi 

fører hele Opels modelprogram 
lige fra den lille Karl fra 79.990, 
- kr. til de dyrere som Opel Za-
fira fra 275.000, - kr.

Varebil fra 1.200 kr. pr. mdr.
På samme måde varebiler fra 
den lille handy Opel Combo til 
1.200, - kr. pr. md. til den større 
Opel Vivaro til 1.699,- pr. md. 
eller den store rummelige Opel 
Movano til 1.995, - kr. pr. md., 
priserne er incl. service + moms.

Skræddersyet løsninger
Hvis kunden har et ønske om et 
andet mærke og model, så klarer 
vi også det. Vi tager udgangs-
punkt i det ønskede, og ud fra 
det skræddersyr vi en løsning. 
Vi tilbyder alt fra køb, salg, pri-
vat, flex og split leasing og selv-

Faaborg Bil-Center ApS · Telemarken 2, 5600 Faaborg · Tlf. +45 62 61 90 60 
salg@opel-faaborg.dk · www.faaborg-bilcenter.dk 
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trailere, som de er godkendt til 
at servicere, hvor de kan klare 
alt lige fra almindelig service 
til udskiftning af f.eks. bunden 
i traileren.

Vi udvikler konstant for løbende 
at være med – ikke mindst i for-
hold til kunderne, siger Anders 
Engelbreth, - og man er altid vel-
kommen hos Faaborg Bil-Center 
– her er der mennesker bag.

Autoriseret værksted  
til billige priser
Mange formoder og tror at det 
er dyre at kører på autoriseret 
værksted frem for uautoriseret. 
Det er det ikke ved Bilcenteret.
Eksempelvis kan man få et auto-
riseret budgetservice til alle bil-
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ne have fortsat med forhandling 
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optimale løsning som 
autoriseret Opel for-
handler & værksted

Autoriseret GM forhandler 
og værksted siden 1978
Faaborg Bil-Center blev stiftet 
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Den dag i dag har bilcenteret 
fortsat personale fra dengang.

Efter overtagelsen med nye ejere 
i 2016 har forretningen fået en 
make-over til en ny moderne 
bilforretning, hvor der også er 
tænkt miljørigtige løsninger.
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og i alle prisklasser, - og det lige 
fra private som til erhverv, siger 
direktør Anders Engelbreth. Vi 
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andet mærke og model, så klarer 
vi også det. Vi tager udgangs-
punkt i det ønskede, og ud fra 
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Faaborg Bil-Center ApS · Telemarken 2, 5600 Faaborg · Tlf. +45 62 61 90 60 
salg@opel-faaborg.dk · www.faaborg-bilcenter.dk 
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Fremstilling af 
pølser
Vi fremstiller pølser 
af enhver slags på 
eget pølsemageri. 

Hjemmeslagtning
Slagtning af lam, 
grise, tyr eller heste 
udskåret efter dine 
ønsker. 

V. Åby Slagterforretning
Svendborgvej 412

5600 Faaborg

Ring på tlf. 40 18 95 53 
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Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg

ALARMER

OVERVÅGNING

GPS TRACKER

SIKRINGSBESLAG TIL 
VINDUER OG DØRE

SPIONUDSTYR

Kværndrup Auto & Veteranservice
Nyvej 15, 5775 Kværndrup, Tlf. 62 27 27 10

kavs@kavs.dk / www.kavs.dk 

Kværndrup Auto 
& Veteranservice

VI TILBYDER 
REPARATION AF:

AMERIKANER BILER

VETERANBILER

NYE SOM GAMLE BILER

REPARATION

SKADESARBEJDE

PLADEARBEJDE

Vi samarbejder med 
alle forsikringsselskaber ved skader

Mekaniker brænder for sit håndværk

Kværndrup Auto & Ve-
teranservice klarer både 
reparationer og det mere 
krævende veteranbilsar-
bejde

Når man henvender sig hos Bri-
an Hansen, der har drevet sit 
eget autoværksted de seneste ni 
år, så kommer man til en meka-
niker, der brænder for sit hånd-
værk og sætter det faglige højt. 
Det hvad enten det er eftersyn, 
reparationer, forsikringsskader, 
glas eller arbejdet med at sætte 
i stand og klargøre veteranbiler.

Vi laver så at sige alt, fortæl-
ler Brian Hansen. Vi gør rigtig 
meget i pladearbejde og så med 
småskader, glas og forsikrings-
skader. Dertil kommer veteran-

biler af alle slags, som også de 
gamle amerikanerbiler. 

I øjeblikket er de i øvrigt i gang 
med en af de større flydere ud-
over en Opel Kadet, en Mascot og 
en MG. Biler der bliver arbejdet 
på, når tiden tillader det.

Det sjove er veteranbiler, hvor vi 
nogle gange må tænke kreativt 
for at løse problemerne. Vi vil 
gerne have sat nogle veteranbi-
ler i stand, som vi har indkøbt 
med henblik på salg. Det er et 
marked, der fremadrettet har 
stor interesse, og som jeg gerne 
beskæftiger mig med.

Kværndrup Auto & Veteranser-
vice har i øjeblikket to svende 
ansat, og det er tanken, at der 
nok skal ansættes endnu én – 
måske en lærling.

Kværndrup Auto & Veteranservice, Nyvej 15, 5775 Kværndrup, Tlf. 62 27 27 10, kavs@kavs.dk / www.kavs.dk 
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Pimp og pragt

så senere ud af, at det var noget, 
jeg kunne leve af,” siger Jesper 
Iversen.

I dag beskæftiger han sig hoved-
sagelig med styling af personbi-
ler, men går absolut heller ikke 
af vejen for mere almindelige 
opgaver: Dækskift, reparationer, 
klargøring til syn - og hvad, kun-
den nu har brug for.  

Iversen Carstyling i 
Broby har specialiseret 
sig i at gi´personbiler 
en ansigtsløftning, så 
de fremstår som nye og 
friske – selv om de har 
nogle år på bagen 

Vi kender det jo godt. Den ald-
rende bil er blevet trist og ke-
delig at se på – den før så skin-
nende lak er falmet, og der er 
småridser i lakken. Nogle væl-
ger at skifte bilen ud, men det er 
ikke sikkert, det er nødvendigt, 
for med ny teknologi kan gam-
melt blive som nyt.

Hos Iversen Carstyling i Broby 
har indehaver Jesper Iversen 
specialiseret sig i at pimpe biler, 
så de fremstår næsten som nye 
og med et mere frækt look. Men 
teknikken kan også anvendes på 
fabriksnye biler, hvis ejeren sy-
nes den trænger til et nyt look– 
måske et skift fra en kedelig, grå 
farve til en grøn udgave. 

”Teknikken kaldes for Car dip og 
er specielt udviklet til anvendel-
se på autolak. Det giver blandt 
andet bilen en flottere overfla-
de,” fortæller Jesper Iversen. En 
anden teknik, der anvendes, er 
såkaldt Plasti Dip, som er syn-
tetisk gummi. I modsætning til 
f.eks. folie, så er Plasti Dip me-

get fleksibelt og nemt at pille af 
igen, hvis man ønsker en anden 
løsning.

Jesper Iversen er udlært klejn-
smed og stammer oprindelig fra 
Vordingborg. Her fik han smag 
for pimping, da han i weekender-
ne lånte en bekendts værksted 
for at shine sin bil op. 

”Jeg fik blod på tanden og fandt 

Iversen Carstyling
Iversen Carstyling – Kærhaven 9 – 5672 Broby – Tlf. 61771119 – iversencarstyling@gmail.com

City Bowling A/S  -  Rugårdsvej 46  -  5000 Odense C  -  Tlf. 65 91 01 22  -  www.citybowling.dk 

F O R Å R S M E N U
Koldrøget laks
Anrettet med sprød salat, cherrytomater, lime &
hasselnødder.  
 
Steak af kalvetyksteg 
Anrettet med grønne bønner, radiser & mango.
Hertil pommes duchesse samt en kraftig glace 
af oksefond. 

Chokoladekage
Anrettet med vanilieis og friske bær.

Inkl. 1 times bowling, min. 4 personer pr. bane  -  ekskl. skoleje
KUN mod forudbestilling

KUN kr.    249,-
Forårsmenu ekskl. bowling  -  kr. 219,-

DET HANDLER OM OPLEVELSER

Tilbuddet er gældende i perioden 15. april  -  31. maj 2017

Inkl. 1 tim
es BOWLING

City Bowling A/S  -  Rugårdsvej 46  -  5000 Odense C  -  Tlf. 65 91 01 22  -  www.citybowling.dk 

F O R Å R S M E N U
Koldrøget laks
Anrettet med sprød salat, cherrytomater, lime &
hasselnødder.  
 
Steak af kalvetyksteg 
Anrettet med grønne bønner, radiser & mango.
Hertil pommes duchesse samt en kraftig glace 
af oksefond. 

Chokoladekage
Anrettet med vanilieis og friske bær.

Inkl. 1 times bowling, min. 4 personer pr. bane  -  ekskl. skoleje
KUN mod forudbestilling

KUN kr.    249,-
Forårsmenu ekskl. bowling  -  kr. 219,-

DET HANDLER OM OPLEVELSER

Tilbuddet er gældende i perioden 15. april  -  31. maj 2017

Inkl. 1 times BOWLING

Cotti Rens, Dalumvej 34B, 5250 Odense C, Tlf. 66 13 28 12
info@cotti-rens.dk / www.cotti-rens.dk

- “MODERNE RENSERI MED 
TRADITION FOR HØJ KVALITET”

RENS OG VASK

BILRENS

FIRMAAFTALE



HGL Svejs & Montage
Vi laver alle former for 
Svejseopgaver/montage 
samt procedureprøver

Hans Grønning Lydersen
Smed/svejser m. bl.a. VT2 certifikat

Hglsvejsmontage@gmail.com

TLF: 26 25 86 26
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FRISK ANLÆGSGARTNER PÅ KUN 24 ÅR
Det kan for eksempel være ved-
ligeholdelse hver tredje uge eller 
græsslåning. Hvem gider nu om 
dage komme til et sommerhus for 
at holde ferie og bruge de første 
tre dage på at knokle i haven? 
Det kan vi klare for folk, før de 
kommer. Og det bliver mere og 
mere populært, også blandt yng-
re sommerhusejere, slutter han.

Vi er taget til Horne Sommer-
land. Her på Siøvej støder vi på 
et par travle mænd, der er ved 
at bygge et redskabsskur. Det er 
Sørens Have & Anlæg, der har 
fået ordren, og bag firmaet står 
den storsmilende unge mand 
foran os, den kun 24-årige Søren 
Greve.

Jeg startede Sørens Have & An-
læg i december 2013. Jeg var ble-
vet vinterfyret, og så tænkte jeg, 
at jeg lige så godt kunne starte 
for mig selv, fortæller han.

Opbakning fra faderen
Anlægsgartnerfirmaet tilbyder 
en bred vifte af ydelser: Hæk-
klipning, ukrudtsbekæmpelse, 
græsslåning, snerydning, salt-

ning og fliselægning i et begræn-
set omfang.

At han turde kaste sig ud i det, 
skyldtes hans fars opbakning. 
Det lægger han ikke skjul på. 

Vi hjælper hinanden, når vi har 
brug for det. På den måde slipper 

vi for at skulle ansætte folk. Men 
det er faktisk første gang i år, vi 
arbejder sammen. Vi har begge 
haft meget travlt, tilføjer han.

Hvis det virkelig kniber, hyrer 
Søren Greve dog nogle unge kol-
leger, han blev uddannet sam-
men med.

Gerne vedligehold
Skulle Søren Greve pege på no-
get, han gerne vil have mere af, 
så er det faste vedligeholdelses-
opgaver.

Sørens Have & Anlæg
Hornelandevej 1

5600 Faaborg
Tlf.: 40753761

soren.have@outlook.dk
www.shoga.dk

Sørens Have & Anlæg på Horne Land drives af kun 
24-årige Søren Greve, der samarbejder med sin far, 
Peder Greve, Peders Skovservice



systemet, så Kommunerne får et 
overblik over hvor mange penge 
der skal bruges på reparation 
fremadrettet.
Norva24 Danmark havde ved 
overtagelsen en omsætning på 
208 millioner kr. skabt af 164 
medarbejdere. Firmaet råder 
over 115 servicekøretøjer fordelt 
på 11 afdelinger i Danmark. 
Norva24 er i dag Danmarks 
største kloakvirksomhed.

Fokus på miljø og  
arbejdsmiljø
Norva24 har stor fokus på mil-
jøet og er miljøcertificeret.
Vi bruger miljømæssigt korrekte 
produkter og prøver hele tiden at 
forbedre vores arbejdsmetoder. 
Gennem løbende opkvalificering 
af medarbejdernes kompetencer 
sikrer vi, at vores medarbejdere 
er blandt de bedste i branchen, 
og trivsel og arbejdskvalitet be-
tyder meget. Derfor er vi som 
nogle af de få i branchen også 
arbejdsmiljøcertificeret. Vi ser 
frem til en forstærket udvikling 
med en ny ejer, der vil fremad, 
siger Heidi Merete Hansen.

Vi er meget tilfredse med, at vi 
har fået nye ejere, som er indstil-
let på at investere i og ekspande-
re forretningen i Danmark, bl.a. 
gennem opkøb. Vi står styrket 
efter salget, og selv om navn og 
logo på vores biler er ved at blive 
ændret, vil jeg gerne understre-
ge, at det er de samme dygtige 
medarbejdere, som vores kunder 
har kendt i lang tid, som de også 
kommer til at møde fremover, si-
ger leder af firmaets Holmdrup-
afdeling, der dækker Fyn, Heidi 
Merete Hansen.

Styrer hele Fyn
Heidi Merete Hansen er chef 
for i alt 18 medarbejdere og har 
kontor i Skaarup ikke så langt 
fra Holmdrup, hvor firmaet blev 
grundlagt i 1958. Her arbejder 
foruden hende også en sælger, 
en kloakmester og to kontoras-
sistenter.

Under Holmdrup hører også en 
afdeling i Odense, og i alt råder 
man til at dække det fynske 
marked over fem slamsugere, 
tre gravehold, to DTVK-biler 
(Dansk tv-kontrol) i lastbilstør-
relse, en mindre tv-bil, der især 
tager sig af mindre opgaver for 
private og fabrikker, mens de 
store mest arbejder for forsy-
ningsselskaberne, en kranbil og 
en bil til sælgeren, der har den 

opsøgende kontakt til kunderne. 
Her har firmaet i øvrigt for et 
par måneder siden fået en ny 
mand på posten, nemlig Emil 
Banke, der hidtil har arbejdet 
”ude i marken”, så han kender 
alle aspekter ved arbejdet.

Små og store opgaver
Det er meget afvekslende og 
spændende at arbejde med klo-
ak- og industriservice, et arbej-
de, der kræver god planlægning, 
men også af og til byder på hur-
tig udrykning til akutte opga-
ver, siger Heidi Merete Hansen, 
der har arbejdet i firmaet siden 
2006. For halvandet år siden 
blev hun afdelingsleder.

Vi har både små og store kunder. 
De store er forsyningsselska-
berne og andre entreprenør virk-
somheder, der har brug for vores 
hjælp, når der er problemer med 
de store kloakrør, men vi har 
selvfølgelig også private huseje-
re og fabrikker som kunder samt 
boligforeninger. Da vi har en til-
knyttet aut. kloakmester bruger 
mange forsikringsselskaber os 
ofte til vurdering af kloakska-
der samt reparation, siger Heidi  
Merete Hansen.

Løser mange slags opgaver
Blandt de mange arbejdsopga-
ver, som Norva24 kan løse for 

boligforeninger og entreprenø-
rer, kan nævnes spul af rør og 
faldstammer, tilstoppede køk-
kenvaske, tømning af vejbrønde, 
gravearbejde, tv-inspektion, rot-
tebekæmpelse og containerkør-
sel, rensning af tanke, siloer og 
tømning af fedt– og olieudskil-
lere.
For produktionsvirksomheder 
kan nævnes tørstofssugning 
med Mammutsuger, spuling 
af ledninger og rør med gen-
brugsanlæg, højtryksspuling, 
hedvandsspuling, transport af 
affald og tømning af olie/benzin 
udskillere samt rensning af tan-
ke og siloer. Endelig kan næv-
nes, at Norva24 transporterer 
flydende affald over hele Dan-
mark. For forsyningsvirksom-
heder tilbyder Norva24 tømning 
af septiktanke og fedtudskillere, 
spul og oprensning af kloakled-
ninger, rodskæring, opmåling 
og kortlægning af nye og gamle 
kloakledninger, bortskaffelse af 
slam, olie fedt mv. samt tryk-
hedsprøvning.

For kommuner tilbyder Norva24 
tømning af vejbrønde med GPS 
registrering og billede doku-
mentation i deres system, som 
kommunerne kan få adgang til 
og Norva24’s Kloakmester kan 
angive grove overslag på udbed-
ring af defekte brønde pr. stk. i 

HOLMDRUP: NY EJER AF KLOAK- OG INDUSTRISERVICE

Norva24 Kloak- og Industriservice
afd. Holmdrup - Skårupørevej 9 - 5881 Skårup – Tlf.: 62 231 208 – heidi.hansen@norva24.dk – www.norva24.dk

I 2005 overtog ISS Holmdrup Kloakservice, men ISS har nu valgt at koncentrere sig om sine kerneområder og frasolgte derfor først på året den 

landsdækkende kloak- og industriservice til norske Norva24, der driver forretningen videre under navnet Norva24 Kloak- og Industriservice A/S.
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Ståby Savværk I/S 
/v Kaj Storm
Ståbyvej 37, 5672 Broby
Tlf. 22 51 46 04
www.staabysavvaerk.dk

Vi udfører blandet andet opgaver 
indenfor følgende område.

–  Opskæring af tømmer  
(op til 14 meter)

– Salg af tømmer

– Slibning af rundsavsklinger

– Salg af haveflis

Åbningstider:
Man - Tors: 08:00 - 17:00
Fre - Lør:  08:00 - 12:00
Søndag: LUKKET - Mulighed for 
afhentning af varer efter aftale

Fladt dæk, ny cykel eller  
service på scooteren? 

Nu er der atter gang i cykelværkstedet på Østre Ringvej, 
hvor Jan Frederiksen med forretningen Lykke Cykler & 

Scootere ApS er tilbage i vante rammer.

OLES OLIE – NU MED GAS OG TRÆPILLER
Men der er hård konkurrence. 
De bliver solgt fra snart sagt 
ethvert gadehjørne, konstaterer 
Lars Jensen.

De får træpillerne fra en lokal 
leverandør, men de holder et 
vågent øje med, om der skulle 
være mulighed for selv at kunne 
komme i tæt samarbejde med en 
producent.

I lokalområdet er Oles Olie 
kendt som gavmild sponsor af 
foreningslivet og aktuelt kræft-
kampagnen Mand det nytter.

Sønnerne Lars, Mads og 
Jan er ved at ændre Oles 
Olie A/S i Ringe til et 
energiselskab med varer 
som træpiller og gas på 
hylderne.

Olies Olie i Ringe blev stiftet i 
1996 af Ole Jensen, men efter 
et vellykket generationsskifte 
er det nu sønnerne Lars, Mads 
og Jan, der driver den velkendte 
olieforretning videre. Tidligere 
var mor Birthe også med, men 
det er hun ikke mere. De gør det 
uden baggrund i branchen. Lars 
er udlært autolakerer, mens Jan 
og Mads begge er murere. 

De sælger stadig mest fyrings-
olie og dieselolie til private, 

landbrug og erhverv i øvrigt, 
men med nye varer som gas og 
træpiller på hylderne, er de ved 
at videreudvikle forretningen til 
et energiselskab.

Primagaz
I 2016 fik Oles Olie distributio-
nen af Primagaz-produkter fra 
Air Liquide på hele Fyn. Det er 
blandt andet truckgas, svejsegas 
og ilt samt kulsyre til bryggeri-
erne i Ørbæk og Refsvindinge.

Vi står også for at fylde burene 
ved Bilka, Silvan, Bauhaus og 
tankstationerne op, fortæller 
Mads Jensen.

Og vi har lige forlænget med 
en ny, tre-årig kontrakt, tilføjer 
Lars Jensen.

Træpiller
Et nyt og populært produkt er 
afgiftsfri træpiller.

Oles Olie A/S . Damhusvej 16, 5750 Ringe . Telefon: 62 62 50 48 . olesolie@jensen.mail.dk . w ww.oles-olie.dk



KINIDAN HAR SUCCES MED MODEGULVE
Newyorkergulve og kom-

fortgulve er meget populæ-

re blandt private, fortæller 

indehaver Kim Pedersen fra 

Kinidan i Ringe.

For et år siden sprang 41-årige 
Kim Pedersen fra Ringe ud som 
selvstændig med gulvfirmaet 
Kinidan ApS. Det har han ikke 
fortrudt. Der er travlt, blandt 
andet på grund af private kun-
ders efterspørgsel efter newyor-
kergulve og komfortgulve.

Newyorkergulve er finpudsede 
cementgulve med epoxy. Det 
giver en råt look, og det er po-
pulært i køkken-alrum, bryg-
gerser, baderum og på altaner. 
Også komfortgulve med et eks-
tra blødt lag, der dæmper lyden 
godt, efterspørges mere og mere, 
fortæller han.

Industrigulve til fødevareindu-
strien og storkøkkener er dog 
stadig det, han henter det meste 
af sin omsætning på.

Altid lavet gulve 
Da Kim Pedersen sprang ud som 
selvstændig, havde han arbejdet 
i flere andre gulvfirmaer.

Jeg har altid lavet gulve, og jeg 
tænkte, at hvis jeg skulle være 
selvstændig, skulle det være nu. 
Og det går godt. Der er fart over 
feltet. Måske hyrer jeg snart en 
deltidsmedarbejder på 15-20 
timer. Ellers samarbejder 
jeg med andre firmaer 
og er underleve-
randør til LH 
Gulve, som 
jeg læg-
ger
 

mange epoxygulve for, fortæller 
han.

Trægulve er ikke noget, han ar-
bejder i. Epoxygulve er og bliver 
specialet.

Kinidan kører på Fyn, på Sjæl-
land, i Sønderjylland og i Østjyl-
land cirka op til Aarhus. 60 pro-
cent af omsætningen hentes på 
Fyn, og det tal må gerne vokse.

Jeg kunne godt tænke mig flere 
private kunder, og gerne på Syd-
fyn, slutter han.

Kinidan.dk
Bøjdenvejen 62
5750 Ringe
Tlf.: 30447020

kmp@gmail.com
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SJ GRUPPEN ApS · Mørkebjergvej 1 · 5600 Faaborg · Tlf. 63 61 40 50 · Fax 63 61 40 52 · post@sj-container.dk · www.sjgruppenaps.dk

Maskinpark
Vi har professionelt produktions-
udstyr til enhver opgave.

Reperationer
På vort værksted udfører vi
små som store reperationer.

Containere

Landbrugsvogne

Stålkonstruktioner,

i alle størrelser,

til mange formål

Ring 63 61 40 50
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CASPER VED ALT OM GULVE

Efter færdig uddannelse som 
gulvlægger arbejdede han blandt 
andet for et par gulvfirmaer på 
Fyn og var desuden i Norge, hvor 
han på et nybygget supersyge-
hus knoklede med at lægge vinyl 
i vådrum.

Casper Ibsen udfører normalt alt 
arbejdet selv, men i perioder med 
rigtig meget at lave, har han 
medhjælpere at trække på.

”Slibning af trægulve er også et 
af vores specialer. Uanset, hvad 
opgave, der er tale om, sætter vi 
altid kvalitet og punktlighed hø-
jest,” fastslår Casper Ibsen.

Casper Ibsen fra Horne 
er kun 23 år, men har 
allerede fod under eget 
bord. Han driver nemlig 
helt alene Faaborg Gulve 
ApS i Broby – og virksom-
heden har kunder over 
hele Danmark

”Jeg har altid haft en drøm om 
at blive selvstændig, og det blev 
jeg så allerede i 2015, efter et par 
jobs i ind- og udland. Og det er 
faktisk gået godt lige siden – jeg 
har nok at se til.”

Det siger Casper Ibsen, inde-
haver af Faaborg Gulve. Og der 
er en god grund til, at det ikke 
skorter på kunder. Casper ved 
nemlig alt om gulve, hvad enten, 
der skal lægges nyt gulv, eller 
det gamle skal have en overha-
ling. For med sin uddannelse 
som gulvlægger har han papi-
rerne i orden. 

Casper er uddannet i både li-
noleum, vådrumsvinyl, parket, 
gulvafhøvling – og meget mere. 
Hans firma er godkendt med et 
vådrumscertifikat, det er der 
brug for de steder, hvor der kræ-
ves lidt ekstra af gulvbelægnin-

gen, så det ikke så nemt lader 
sig påvirke af fugt og vand – og 
holder tæt. 

Casper Ibsen er født og opvok-
set i Horne, hvor han stadig bor. 
Herfra driver han virksomhe-
den, hvor hovedfokus er på Fa-
aborg-Midtfyn kommune, men 
ellers dækker Faaborg Gulve i 
princippet hele Danmark.

”Jeg har haft opgaver i Århus, 
København, Odense – og en hel 
del på Langeland.  For tiden 
er det hovedsagelig i Faaborg 
Midtfyn kommune, at jeg har ar-
bejdsopgaver,” siger Casper.

Faaborg Gulve ApS – Landevejen 1 – 5772 Broby – Tlf. 22130066 – casper@faaborggulve.dk – www.faaborggulve.dk 

Faaborg Gulve ApS

www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830

· TØMRERARBEJDE

· SNEDKERARBEJDE

· MURERARBEJDE

·  ENTREPRENØR OG 
ANLÆGSARBEJDE

· BETONENTREPRISER

·  HOVED-, FAG OG  
TOTALENTREPRISE

· FORSIKRINGSSKADER 
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- tilbyder alt indenfor 
 el-installationer…HEFA-EL

HEFA-EL Langgade 33
5874 Hesselager
Tlf. 24 82 04 89

Kontakt Jesper Madsen
Tlf. 24 82 04 89
Mail: jesper-m-madsen@jubii.dk
eller hefael@gmail.com

Tlf: 72 25 34 25
www.midtfynsantenne.dk

Parabol Antenne Kabel-Tv Canal Digital,
Viasat og Boxer

 AV-udstyr

 Reparation og Service

 Udlejning

Inter-aktiv · Grønlandsvej 2 · 5700 Svendborg · Tlf.: 22 60 60 14 · www.inter-aktiv.dk 

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Vognmandsforretning, der leverer til tiden

 Vi udfører forskellige opgaver inden for
Entreprenørkørsel - til små og store virksomheder og private

Levering af grus, sten, skærver og træflis
bortkørsel af jord og affald

produktion og levering af bigbags.(grus, sten, skærver)
kranarbejde

udlejning af containere og køreplader
kørsel for byggemarkeder

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS Møllergyden 6 - 5750 RingeTlf.: 6266 1279

SchmidtAuto

250,-

Ring +45 50 48 32 30

i timen + moms

Få syns tjekket din bil for 100,- kr.

Vi tilbyder reparation af din bil døgnet rundt
efter aftale. Lånebil tilbydes.
Både til private og erhverv.

Schmidt Auto | Kilenvej 31 | 5883 Oure | tlf: 45 50 48 32 30 | www.schmidtauto.dk

Vi har tester til alle bilmærker!
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-
Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32

Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-
Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32

Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

der lider af svagtsyn, har denne 
lidelse. Vi kan sætte ind med en 
særlig vitaminkur, som i nogle 
tilfælde kan hjælpe, men ikke 
i alle. Ellers prøver vi at give 
dem redskaber i form af stærkt 
forstørrende optik, der kan give 
dem mulighed for at læse eller se 
tv, siger Kim Wichmann.

En stor fordel ved min overdra-
gelse af butikken til Tommy Si-
monsen er, at jeg nu slipper for 
alt det administrative arbejde 
og i de kommende år kan kon-
centrere mig om de specialer, jeg 
har arbejdet med i hele min opti-
ske karriere.

Sådan siger Kim Wichman, der, 
som du kan læse andet steds her 
på siden, ved årsskiftet solgte 
sin kendte og velrenommerede 
butik i Kattesundet til Tommy 
Simonsen.

De specialer, som Kim Wich-
mann vil sætte fokus på i de 
foreløbig tre år, han har aftalt 
med Tommy Simonsen, at han 
vil fortsætte i butikken, er spe-
cialoptik og svagtsyn. 

Linser kan mere i dag
Formfaste flerstyrke kontakt-
linser kan løse mange opgaver, 
som det tidligere, for bare godt 
en halv snes år siden, ikke var 
muligt, siger Kim Wichmann. Vi 
kan i dag gå ind og prøve at styre 
udviklingen af nærsynethed hos 
børn. Vi kan påvirke øjnene, så 
de ikke bliver så nærsynet, som 
tilfældet ellers ville have været.
Nærsynethed hos børn er i kraf-
tig vækst, og det skyldes 
sandsynligvis, at børn 
bruger meget mere tid på 
at se på en skærm i dag. 
Øjnene er jo skabt til at 
se på de lange distancer 
og ikke til at stirre på en 
skærm på kort afstand. 
Et for stort skærmbrug 
er ikke godt for øjnene, 

hverken hos børn eller voksne, 
og det kan skabe kunstig nærsy-
nethed hos børn.

Aldersrelateret forandring
Svagtsyn er det andet af mine 
specialer. Udviklingen af AMD, 
en aldersrelateret forandring i 
øjets centrale område, i gamle 
dage kaldet forkalkning, er eks-
ploderet i de senere år. 65-68 
procent af de kunder, jeg har, 

WICHMANN KAN KONCENTRERE SIG OM SINE SPECIALER

Nyt syn.

NYT SYN Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001 · svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg
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Forza Leasing Odense
Stenhuggervej 17
5230 Odense M
Tlf. 20 90 90 77
pnc@forzaleasing.dk

OVERVEJER DU NY BIL?
genvej til sjovere biler

Mød os facebook
Mød os på Stenhuggervej 17 

Mød os på www.forzaleasing.dk

Import af biler
Export af biler

Salg til private og erhverv
Flexleasing
Splitleasing
Sæsonleasing

Attraktiv Forza forsikring
Udvidet Forza komfort garanti
Forza vejhjælp

Kort bindingsperiode
FRI kilometer

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017
107. ÅRGANG NR. 6

Vi dækker 100%  
i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup  
5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe,  
5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

UGEPAKKEN 6

SVINEKAM 
Med rødkål, ½ æble m.gele,  
franske kartofler, sovs,  
brune og hvide kartofler 

PRIS PR. PERSON .................................120,-

MEDISTER 
 

2 KG ................................................100,-

Rabathæfte 
- få den 8. ugepakke gratis

 Pakken består af: 

 600 g. Hakket Oksekød
 600 g. Hakket Svinekød
 520 g. Kyllingestrimler 
 800 g. Flæsk i skiver 
 1 stk. marineret nakkefilet

300,-
Hele pakken kun

PÅLÆGSPAKKEN
 Pakken består af: 

 5 sk. Hamburgerryg
 5 sk. Rullepølse
 5 sk. Spege- el. Kødpølse
 1 lille leverpostej

50,-Hele pakken kun

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK

- eller 3x4 sk. 
Frit valg!

 

 

HENRIK’S
Diner & Smørrebrød
Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable  

Tlf. 62 62 30 34

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF.  6262 3034 

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

Brunch
• Ferskrøget laks  m. asparges
• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
•  Kold skinke m tomat og agurk
• Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
• Pandekager m. ahornsirup 
•  Skæreost, brie
•  Marmelade og Nutella
•  Rugbrød, franskbrød,  

vælg mellem: Rundstykker 
eller grovbrød og smør 

•  Wienerbrød
• Frugtfad

Pr. couvert 109,-

Buffet
3 slags kød - Kan ikke ændres

 
Pr. couvert 109,-
Buffet
 - med det hele

Vælg selv 4 slags kød 

Pr. couvert 136,-

t

Buffet

Hundstrup Kro
Atmosfære og god gammeldags kromad

3 retter kun  kr. 160,-
3 retter incl. kaffe kun  kr. 175,-

Søndags spisning! kl. 12-15

Fest og konfirmationer 
Forret,  Hovedret,Desserter,  Natmad

Pr. couvert ved 2 retter kr. 129,-
Pr. couvert ved 3 retter kr. 149,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-

Pr. couvert ved 
4 retter 
169,-
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MAD UD AF HUSET TIL

 
Pæntbelagt kr. 19,-

Højtbelagt kr. 26,-

STENSTRUP OLLERUP 

F R I T  V A L G

FAXE KONDI 
PEPSI EL. 
MIRINDA
1,5 LITER

10,-
FRIT VALG

+ pant

Kyndelmisse 
med korpiger

Se side 7

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2017
107. ÅRGANG NR. 6

Vi dækker 100%  
i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup  
5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe,  
5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk

UGEPAKKEN 6

SVINEKAM 
Med rødkål, ½ æble m.gele,  
franske kartofler, sovs,  
brune og hvide kartofler 

PRIS PR. PERSON .................................120,-

MEDISTER 
 

2 KG ................................................100,-

Rabathæfte 
- få den 8. ugepakke gratis

 Pakken består af: 

 600 g. Hakket Oksekød
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 520 g. Kyllingestrimler 
 800 g. Flæsk i skiver 
 1 stk. marineret nakkefilet
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Hele pakken kun

PÅLÆGSPAKKEN
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 5 sk. Hamburgerryg
 5 sk. Rullepølse
 5 sk. Spege- el. Kødpølse
 1 lille leverpostej

50,-Hele pakken kun

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK

- eller 3x4 sk. 
Frit valg!
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LIVSSTILS
MESSE

VALDEMARS 
SLOT 

03.-05. JUNI 

LØRDAG KL. 10-16 
SØNDAG KL. 10-16 
MANDAG KL. 10-16 

MERE END 160 
UDSTILLERE 

SE MERE PÅ  

CHPEVENT.DK & 
FACEBOOK.COM/CHPEVENT 

VALDEMARS SLOT 
SLOTSALLEEN 100 
5700 SVENDBORG 

LIVSSTILS
MESSE

VALDEMARS 
SLOT 

03.-05. JUNI 

LØRDAG KL. 10-16 
SØNDAG KL. 10-16 
MANDAG KL. 10-16 

MERE END 160 
UDSTILLERE 

SE MERE PÅ  

CHPEVENT.DK & 
FACEBOOK.COM/CHPEVENT 

VALDEMARS SLOT 
SLOTSALLEEN 100 
5700 SVENDBORG 

KREATIVITET ER KRONEN PÅ VÆRKET

er så nøjagtige, at de fjerner 
al risiko for caries, siger Petra 
Witt. Når bakterierne ikke kan 
slippe ind, bliver der heller ingen 
huller.

Avanceret teknik, krea-
tivitet og indlevelse er 
Petra Witts arbejdsred-
skaber, når hun er på 
arbejde i sit moderne 
dentallaboratorium i 
Faaborg.

I middelalderen var smeden og 
værktøj løsningen på tandproble-
mer. I dag er det avanceret teknik 
kombineret med kreativitet og 
indlevelse, der er løsningen.

I den proces har Petra Witt, der 
er tandteknikker, en vigtig og 
afgørende rolle.

Det er tandlægen, der først mø-
der patienten, siger Petra Witt. 
Her bliver diagnosen stillet, og 
er løsningen en krone eller et 

implantat, så er det hos mig, den 
videre proces foregår.

Petra Witt har i den gamle præ-
stegård i Faaborg et moderne, 
computerstyret dentallaborato-
rium. Her modtager hun digitalt 
den opgave, hun skal løse for pa-
tienten i samarbejde med tand-
lægen. 

Individuelle løsninger
Fra tandlægen modtager jeg mål 
og øvrige oplysninger om opga-
ven, siger Petra Witt. Jeg frem-
stiller individuelle kroner, broer 
og implantatoverdele digitalt 
efter jeg modtager et digitalt af-
tryk fra tandlægen. Når jeg har 
dette begynder min opgave. 

Den er dels teknisk og afgørende 
for tilpasning, men den er også 
kreativ, idet jeg insisterer på at 
levere et individuelt og tilpasset 

udseende af den 
krone eller det 
implantat, som 
bedst matcher 
den person, som 
skal have det og 
se på det og bru-
ge det dagligt.

Det er mit an-
svar og min 
udfordring. Det 
næste er proces-
sen ved frem-
stillingen. Det 
sker med et tryk på en knap, 
der giver computeren besked til 
CADCAM-fræseren, der fræser 
det endegyldige resultat ud med 
meget stor præcision. Det er 
tandlægen der sætter implantat 
ind i patientens mund. 

De individuelt fremstillede kro-
ner, broer og implantatoverdele 

WITT Dental Laboratorium – Klostergade 42 – 5600 Faaborg – Tlf.: 6261 1568 – wittdental@mail.com
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SPECIALIST TIL DEN 
RIGTIGE TAGLØSNING

vejledning, så kunden kan vælge 
den helt rette løsning.
 
Tag-tømrer Søren Sværke har 
også valgt at være med i ”An-
meld Håndværker”, som er en 
smiley-ordning, hvor de blandt 
andet flere gange er blevet nomi-
neret som ”Årets Håndværker”.

Tag-tømrer Søren Stærke 
ApS er specialister når 
det gælder tagdækning 
og efterisolering

Søren Sværke har været selv-
stændig siden 2006, og er ud-
over at være uddannet tømrer 
og certificeret isolatør hos CBI 
Danmark samt cembritmester, 
der omhandler tag- og facade-
produkter.

Vi arbejder mest med tagopga-
ver og efterisolering, og det er 
primært for private, hvor vi kø-
rer over hele Fyn og Sjælland, 
siger Søren Sværke. Vi har nok 
renoveret hen ved 250 tage på 
parcelhuse med nyt underlag og 
tagdækning. 

Vi laver altid et detaljeret tilbud 
med fast prisgaranti, som sikrer 
kunden mod en uforudset eks-
traregning, - og vi kommer altid 
ud og ser på opgaven inden vi ud-
arbejder tilbuddet.

For at sikre kunden den bedste 
service med rådgivning og sik-
kerhed for godt håndværk, er 
firmaet medlem af byggegaranti 
ordningen.

Vi gør meget ud af at rådgive 
kunderne bedst muligt. Det sik-
rer, at de har nemmere ved at 
vælge den løsning, som stemmer 
bedst overens med de forvent-
ninger, som de har med hensyn 
til kvalitet, type og pris. Med 
vores store erfaring i forskellige 
tagløsninger, giver vi en grundig 

Tag-tømrer Søren Sværke ApS, Håndværkergangen 1, 5792 Årslev, Tlf. 20 40 25 60, info@sorensvaerke.dk / www.sorensvaerke.dk 

Danmarks eneste vindkræftdrevne 
virksomhed. Savværket tilbyder:
Kalmarbrædder (ukantskårne) brædder og tømmer på mål, til 
udvendig og indvendig beklædning samt bindingsværk lagret 
i 5 - 10 år af Dansk EG. Desuden tilbyder vi Blackvarnish til 
afstolpning, Kultjære til at smøre beton bundrem.

Dansk kvalitet fra danske skove.Træ til alle formål. Langborde 
og håndlavede møbler m.m.

Vi laver rundepinde til alle formål. Herunder kan nævnes:
Alt til fødevare og  
medicinalindustrien
Neglepinde
Og til mange andre formål

Sundshøj Trævarefabrik & Bådebyggeri
Hovedvejen 66 – 5771 Stenstrup – Tlf. 62263030

arne.wahl@mail.dk – www.arnewahl.dk
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DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede 
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til 
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. 
– inklusiv serviceaftale.**

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. 
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages 
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Jesper i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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Stolthed  -   ligeværdighed  -   Sam arbejde

Glasmester vej  31  ·  5772 Kværndrup ·  T l f.  62  27  25 25

- Vi brænder for at 

bruge vores erfaring til at 

give dig den bedste tag-

løsning overhovedet 

- kontakt os for en uforpligtende 
snak om hvad vi kan gøre for 
dig og dine tage - nybygning, 

renovering og Tagservice.

Vi udfører tag opgaver 

i hele Danmark
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www.dbvvs.dk
Tlf. 40 87 22 22

TRÆPILLEOVN
Italiensk kvalitet
Spar op til 79% på varmeregningen

Pris fra kr.
12.500,-

inkl. moms

JJByg Horne ApS
Murer & Entreprenør
Kontor: Tlf. 62 60 21 40, fax 62 60 22 84
Jan Jørgensen, biltlf. 40 10 87 58

www.jjbyghorne.dk

Byg Horne ApS
Kontor: Tlf. 62 60 21 40, fax 62 60 22 84

Alt indenfor landbrug, murer-, støbe- og en tre pre nør ar bej de 
samt alt i staldinventar - gyllesystemer samt totalløsninger.

JJ byg horne.indd   1 15-03-2013   13:43:59

Det kan vi:
■ Undervognsbehandling
■ Trafikskader
■ Karrosseri-arbejde
■	 Skadeopretning
■ Opbygning	af	motorcykel
■ Ombygning
■ Rustskader
■ Glasskader
■ Motorskader

Der lægges vægt på:
Grundighed:
Vi	løser	opgaven	i	overens	stemmelse	med	fabriksvejledningen.

Tryghed:
Vi	er	medlem	af	Airc	Eurogarant,	SKAD	og	autoriseret	værksted	for	Danglas.

Fleksibilitet:
Vi	stiller	gratis	lånebil	til	rådighed.

WeB:
www.fynsautoopret.dk

Mail:
fao.per@gmail.com

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Totalløsninger
i Erhverv og Industri
betonelementer, stål 
og panelløsninger.

Ridehaller og landbrug m.m. 

info@jjbyghorne.dk
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www.steinfrandsen.dk
Tlf: 65 94 37 50         Mobil: 28 87 37 57         Mail: info@steinfrandsen.dk

Vær klar så du kan nyde ferien!

- Book tid nu til hækklipning
og græssåning mm.! 

Vi udfører alt indenfor hæk og græs:

  Hækklipning

  Formklipning

    Afskrælning af gammel plæne

  Planer, fræsning, stenrive, græssåning, tromling

  Gødning af plæne

  Rullegræs

Ring og book tid på tlf.: 65 94 37 50

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Din professionelle samarbejdspartner

SchmidtAuto

250,-

Ring +45 50 48 32 30

i timen + moms

Få syns tjekket din bil for 100,- kr.

Schmidt Auto | Kilenvej 31 | 5883 Oure | www.schmidtauto.dk

      Jens                Michael                                Henrik             Arne 

Hvorfor vælger mange skoler, institutioner, montagehaller, 
værksteder, lufthavne, sygehuse, laboratorier, kantiner, butik-

ker, trapper, køkkener og kontorer linoleum? 

Fordi den nye glatte overflade giver en nem vedligeholdelse og 
rengøring uden brug af voks og polish. Det er svane-
miljømærket, det er et naturprodukt, det er slidstærkt, det er 
fremstillet af naturens egne råvarer, det er bakterie, støv og 
smudsafvisende.  

Derfor er det særdeles velegnet til hospitaler, laboratorier, 
skoler, øvrige offentlige og private virksomheder. 

Sortimentet er bredt og spænder lige fra 72 forskellige farver i 
2,5mm tykkelse og 72 forskellige farver med akustisk be-
handling som reducerer støjen med 18db. 

Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får 
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års 
erfaring, fordi vi måler gratis op, fordi vi giver 2 års reklama-
tionsret, fordi der ydes 10 års garanti på Tarkett linoleum og 
fordi vi betjener dig med et smil. 



COOP overdrager teknisk 
afdeling på gigantlager i 
Odense til Intego

COOP lægger nu den tekniske drift på det 

55.000 kvadratmeter store distributionscenter i 

Odense ud til underleverandøren Intego via en såkaldt 

ISM-partnerskabsaftale.  

COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et 

af Danmarks største og mest avancerede. Centret er på 

55.000 kvadratmeter og rummer 17.000 varenumre inden 

for non-food og tørvarer. Lageret er hjemsted for de så-

kaldte c-varer eller slow-movers i COOPs sortiment, dvs. 

varer med lav omsætningshastighed. Det er alt fra tand-

tråd over tørvarer til badebassiner og COOPs nethandel.

Distributionscentret kører med 24 timers bemanding fra 

søndag til fredag aften, og det indebærer også døgnvagt 

for centrets tekniske driftsafdeling:

”Døgnbemanding er ikke noget problem i forhold til de 

medarbejdergrupper, hvor der skal være mange tilstede. 

Det er straks sværere, når der er tale om specialafdelin-

ger som eksempelvis den tekniske, der kun tæller cirka 

10 medarbejdere. Her er du nødt til at køre med overka-

pacitet i afdelingen, hvis du skal være sikker på at være 

dækket ind, og det øger vores omkostninger unødigt,” 

forklarer distributionschef Jørn Caben fra COOP.

Han har tidligere stået med lignende udfordringer som 

fabrikschef hos både Tulip i Faaborg og Stryhns på Lan-

geland, og begge steder blev udfordringen løst ved at 

lægge opgaven ud til Intego, der netop har sine kerne-

kompetencer inden for det tekniske:

”Afdelingen er helt afgørende for vores drift og oppe-

tid, men teknisk arbejde er ikke en kernekompetence for 

COOP. Det er der andre, der er bedre til, og derfor tog 

jeg kontakt til Intego i Odense, som jeg har haft et godt 

samarbejde med tidligere hos både Tulip og Stryhns,” 

fortsætter Jørn Caben.

Flere gør som COOP 

Hos Intego kender afdelingsleder Bjarke Helmar Jensen 

alt til de udfordringer, som COOP og andre døgnbeman-

dede virksomheder står med. For ham handler det om at 

minimere kundernes overkapacitet, så den enkelte kan 

blive mere konkurrencedygtig:

”COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et 

skoleeksempel på, hvilke driftsmæssige valg ledelsen 

skal tage. På den ene side ønsker du ikke, at døgnbe-

mandingen skal være en udfordring uge efter uge. På 

den anden side vil du gerne undgå at køre med over-

kapacitet. Og det er her, at vi kommer ind i billedet. Vi 

har jo mange hundrede tekniske medarbejdere, som kan 

dække ind over hinanden, og derfor kører vi ikke med 

overkapacitet, selvom vi skal dække døgnvagten i ek-

sempelvis COOPs distributionscenter,” forklarer Bjarke 

Helmar Jensen.

har fået et mere fleksibelt arbej-
de efter eget ønske. Eksempelvis 
har to af de tidligere COOP-
ansatte assisteret på Carlsbergs 
bryggeri i Fredericia, hvor In-
tego også har en ISM-aftale, der 
dækker vedligehold, el-installa-
tion, mekanik, procesoptimering 
og automation.

COOP lægger nu den 
tekniske drift på det 
55.000 kvadratmeter 
store distributionscenter 
i Odense ud til underle-
verandøren Intego via 
en såkaldt ISM-partner-
skabsaftale.

COOPs distributionscenter og 
højlager i Odense er et af Dan-
marks største og mest avance-
rede. Centret er på 55.000 kva-
dratmeter og rummer 17.000 
varenumre inden for non-food og 
tørvarer. Lageret er hjemsted for 
de såkaldte c-varer eller slow-
movers i COOPs sortiment, dvs. 
varer med lav omsætningsha-
stighed. Det er alt fra tandtråd 
over tørvarer til badebassiner og 
COOPs nethandel.

Distributionscentret kører med 
24 timers bemanding fra søndag 
til fredag aften, og det indebærer 
også døgnvagt for centrets tekni-
ske driftsafdeling:

”Døgnbemanding er ikke noget 
problem i forhold til de medar-
bejdergrupper, hvor der skal 
være mange tilstede.

Det er straks sværere, når der 
er tale om specialafdelinger som 
eksempelvis den tekniske, der 
kun tæller cirka 10 medarbejde-
re. Her er du nødt til at køre med 
overkapacitet i afdelingen, hvis 
du skal være sikker på at være 
dækket ind, og det øger vores 
omkostninger unødigt,” forkla-
rer distributionschef Jørn Caben 
fra COOP.

Han har tidligere stået med lig-
nende udfordringer som fabriks-
chef hos både Tulip i Faaborg og 
Stryhns på Langeland, og begge 
steder blev udfordringen løst ved 

at lægge opgaven ud til Intego, 
der netop har sine kernekompe-
tencer inden for det tekniske:

”Afdelingen er helt afgørende 
for vores drift og oppetid, men 
teknisk arbejde er ikke en ker-
nekompetence for COOP. Det er 
der andre, der er bedre til, og 
derfor tog jeg kontakt til Intego i 
Odense, som jeg har haft et godt 
samarbejde med tidligere hos 
både Tulip og Stryhns,” fortsæt-
ter Jørn Caben.

Flere gør som COOP
Hos Intego kender afdelingsleder 
Bjarke Helmar Jensen alt til de 
udfordringer, som COOP og an-
dre døgnbemandede virksomhe-
der står med. For ham handler 
det om at minimere kundernes 
overkapacitet, så den enkelte kan 
blive mere konkurrencedygtig:

”COOPs distributionscenter og 
højlager i Odense er et skoleek-
sempel på, hvilke driftsmæs-
sige valg ledelsen skal tage. På 
den ene side ønsker du ikke, at 
døgnbemandingen skal være en 
udfordring uge efter uge. På den 
anden side vil du gerne undgå at 
køre med overkapacitet. Og det 
er her, at vi kommer ind i bille-
det. Vi har jo mange hundrede 
tekniske medarbejdere, som kan
dække ind over hinanden, og 
derfor kører vi ikke med over-
kapacitet, selvom vi skal dæk-
ke døgnvagten i eksempelvis 
COOPs distributionscenter,” for-
klarer Bjarke Helmar Jensen.

Og flere og flere virksomheder 
gør som COOP og indgår de 
strategiske såkaldte ISM-part-
nerskabsaftaler med virksom-
heder som Intego. ISM står for 
Industri Service Management, 
og aftalerne indebærer typisk, 
at Intego overtager kundens 
tekniske medarbejdere. Det er 
ifølge service management chef 

Torben Høy-
rup fra Intego 
til fordel for 
både kunder og 
medarbejdere:

”Når vi laver 
en virksomheds-
overdragelse af en 
afdeling, skal det 
være til fordel for 
alle parter. Kunden 
får en langt mere 
fleksibel drift, hvor 
der fra dag til dag 
kan skaleres op eller 
ned afhængig af behov. 
Medarbejderne får til 
gengæld ansættelse i en 
virksomhed, hvor teknik 
er en kernekompetence, 
og det betyder blandt andet 
bedre faglig sparring og ud-
dannelse,” forklarer Torben 
Høyrup. Ni COOP-medarbej-
dere fik ansættelse hos Intego 
I den konkrete sag i Odense 
har ni - både mekaniske og el-
tekniske - COOP-medarbejdere 
nu fået ansættelse hos Intego. I 
første omgang blev overdragel-
sen modtaget med skepsis, men 
Intego har håndteret processen 
mange gange og ved derfor, hvil-
ke spørgsmål der trænger sig på:
”Det er klart, at du først og frem-
mest tænker på din egen sikker-
hed i ansættelsen, løn og vilkår, 
og derfor tager vi os god tid til at 
drøfte alle spørgsmål grundigt 
igennem. Vi er jo på ingen måde 
ude efter at ekskludere, og det er
vigtigt, at der hurtigt etableres 
tillid mellem parterne. Overdra-
gelsen er vitterlig også til fordel 
for medarbejderne, og det har vi 
jo talrige eksempler på,” fortsæt-
ter Torben Høyrup.

Og Jørn Caben siger suppleren-
de: ”Vi fulgte Integos drejebog, 
og derfor er det gået gnidnings-
frit. I dag er alle glade for løsnin-
gen.” Flere af de ni medarbejdere 

COOP overdrager 
teknisk afdeling 
på gigantlager i 
Odense til Intego
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på sikkerhed og service, siger 
Thomas Løvdal Mortensen. Der-
for har vi kunnet udvide gennem 
opkøb , og vi står nu i en god 
position til at få flere kunder på 
hele Fyn og i Trekants-området, 
hvor vi også i forvejen bl.a. havde 
en del boligforeninger som vores 
kunder. Vi har en meget blan-
det kundekreds, der selvfølgelig 
tæller mange private, men også 
virksomheder, boligforeninger, 
hoteller og plejehjem for at nævne 
nogle. Vi har således flere store 
kommuner her på Fyn som vores 
kunder.

Mange opgaver
Vores opgaver består bl.a. i at 
skifte låse ud og komme til und-
sætning, når nogen har smidt 
en nøgle væk. Vi kan også sørge 
for at sætte videoovervågning 
op og etablere adgangskontrol 
og installere alarmsystemer. 
Desuden kan vi opsætte dørtele-
foner og lave dørautomatik. Vir 
har en god og veluddannet stab 
med brede kompetencer inden 
for selvfølgelig låsesmede, men 
også elektrikere og tømrere, si-
ger Thomas Løvdal Mortensen.

Familievirksomheden Odense 
Låseservice A/S fortsætter sin 
ekspansion. Med oprettelse for-
nylig af en ny afdeling i Frede-
ricia, under navnet Lillebælt 
Låseservice A/S, er også Vestfyn 
og hele Trekants-området dæk-
ket godt ind, og med afdelinger i 
Nyborg og Svendborg er Odense-
firmaet godt dækket ind på Fyn.

Helt ny butik
Lillebælt Låseservice A/S er en 
ny butik, som havde første åb-
ningsdag den 27. februar, siger 
produktionsdirektør Thomas 
Løvdal Mortensen, der udgør 
ledelsen af hele firmaet sammen 
med sin bror, Martin Løvdal 
Jensen, der er administrerende 
direktør.

Det er en tidligere AVIS udlej-
ningsbutik, som vi har lavet om 
til et butikslokale med lager og 
kontor, og det er meningen, at 
jeg skal bestyre butikken i op-
startsfasen, og vi har ansat sik-
ringstekniker Peter Sigersted til 
at klare montør-opgaverne, siger 
Thomas Løvdal Mortensen.

Flere udvidelser
Odense Låseservice A/S blev 
grundlagt i 1950 under navnet 
Odense Nøglefileri. I 1994 blev 
navnet Odense Nøglefileri APS 
ændret til Odense Låseservice 
A/S, og firmaet blev samtidig 
omdannet til et aktieselskab.
I 2011 købte firmaet  ejendom-
men Rosersvej 37, og den 17. juni 
2011 åbnede firmaet dørene på 

den nye adresse for første gang. 
I 2012 overtog firmaet Låsesme-
den i Nyborg, som nu hedder Ny-
borg Låseservice A/S og ledes af 
Stefan Monberg.

Den 1. januar 2013 købte Odense 
Låseservice A/S låsesmeden i 
Svendborg, som dengang hed Lå-
sesmeden Karl-Johann Nadolny. 
Låsesmeden fik navnet Sydfyns 
Låseservice A/S og ledes af den 
tidligere ejere, Karl-Johann Na-
dolny.

Totalleverandør af sikring
Firmaet har igennem årene 
udviklet sig til en professionel 
totalleverandør inden for me-
kanisk og elektronisk sikring 
og efter den seneste udvidelse i 
Fredericia er der nu en fast stab 
på 30 medarbejdere, der løbende 
bliver videreuddannet igennem 
kurser. Firmaet råder over 17 
servicevogne og har  eget smede/
el værksted, der rummer alle 
former for sikring.

Travlt under finanskrisen
I modsætning til mange andre 
brancher har vi faktisk haft 
travlt under hele finanskrisen, 
fordi der er kommet øget fokus 

LÅSESERVICE-FIRMA 
ETABLERER AFDELING VED LILLEBÆLT



Lillebælt Låseservice A/S 
3 generationers viden om sikring 

Vores værdigrundlag bygger på 

 Ærlighed 

 Troværdighed 

 Kvalitet 

 Høj sikkerhed 

 Levering til tiden 

 Vi dækker hele Fyn 

Odense Låseservice A/S, Nyborg Låseservice A/S, Sydfyns 
Låseservice A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende 
inden for sikrings-branchen. Firmaet har rødder der går 
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor 
erfaring med mekanisk og elektronisk sikring. 
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30 
ansatte, som løbende uddannes inden for 
sikringsområdet. Vi råder endvidere over 16 
servicevogne, indbydende butikker samt eget smede- og 
elværksted, der tilbyder alle former for sikring og 
tilpasninger. 

 

 
 

Adgangskontrol 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger inden for 
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel 
og sikker hverdag for både små og store virksomheder 
samt institutioner. 
Det er let og hurtigt, at kombinere og opgradere 
løsningerne uden, at det er nødvendigt, at udskifte 
hele systemet. Adgangskontrol inddeles i 3 typer: 

 Online 

 Offline 

 Standalone 
 
 

 
 
 

Priseksempel: 
 

 Salto batteridrevet låseenhed med læser 
 Montering på standarddør 
 Mulighed for mifare brikker med nummergravering 
 Mulighed for serviceaftale med bl.a. batteriskift 
 

KUN 4.999,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 
 

 

 

 

 

Video sikring 
 
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.  
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog 
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog 
installation og opgraderer kamera og optager og derved får HD kvalitet. 
Alle løsninger har adgang via app på smartphone eller tablet, internet browser eller 
det gratis videostyrings software SmartPSS. 
 
Kontakt os for et besøg hos dig/jer, så vil vi i samarbejde lave en gennemgang  og 
finde netop den løsning du/i har brug for. 

  
Priseksempel: 

 
 4 Stk. HDCVI  4 MP 3.6mm IR Dome HD Kamera 
 1 Stk. 4 MP Harddisk optager 4 Kanals med 1 TB Harddisk 
 Installation med 4x25m kombi RG59 installationskabel 
 Adgang via app eller SmartPSS software 

 

KUN 16.500,- kr. ekskl. Moms 
Uden Abonnement, inkl. Montering 

 

 


