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& Dansk Dia-Bor A/S
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Region Syd

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91
Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Rantec
Med det store knowhow som Rantec har
opnået gennem adskillige år, løser Rantec
mange forskelligartede opgaver deriblandt…

• SÆNKGNISTNING • DELKOMPONENTER
• VÆRKTØJSSLIDDELE • FÆRDIGE LØSNINGER

Tlf. 62 20 86 38

M.J.Eriksson A/S

Side 10

Dyrup Auto ApS

Side 33

JLD

Side 34

Peter Petersen
Automobiler

Side 35

Lumby Gulve

Side 36

Nastec Steel ApS

Side 39

rantec@rantec.dk · www.rantec.dk

living eco
Den perfekte temperatur
i alle omgivelser.

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

Den elektroniske termostat living
eco er den mest energirigtige
løsning til styring af varmeforbrug
i hjemmet.
Den er intelligent og brugervenlig,
og den kan tilpasses til lige
præcis dine behov.

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04
Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68 93

Tlf. 21 64 53 78 · www.odensevvs.dk
info@odensevvs.dk

Distribution:
Post Danmark
Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.

LANGELAND

Velkommen
til PERS AUTO

Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt
Dansk Oplagskontrol

Som dit lokale AutoMester værksted
går vi meget langt for vores kunder,
vi hjælper gerne hele vejen
– vi arbejder nemlig for at få
flere glade bilister.

Tryk:
Strandbygaard Grafisk

PERS AUTO, AUTOMESTER
Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing
Telefon 62 51 55 56 · Mobil 23 44 70 56
www.persauto.dk · persauto@persauto.dk

Aut. VVS-installatør • Boligvedligeholdelse • Haveservice
Tilsyn og evt. reparation af tage på industribygninger • Skadeservice
Energioptimering til erhverv og private • Koordinering af byggeopgaver

Tidligere erhvervsdrivende

Dygtig og erfaren sælger
- søger nye udfordringer!
Evt. medejerskab

Kontakt mig på:
Tlf. 21 35 32 30
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• CNC DREJNING • CNC FRÆSNING • SLIBNING

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Anette Lykke
Grafiker
Mobil: 30 26 57 41

Tæppeland

Vito 110 Works Lang (95 HK)
Engangsydelse:
Leasingperiode:
Restværdi ved udløb:

35.000 kr.
48 mdr.
55.000 kr.

Pris pr. måned:

1.590 kr.

Kampagnepris:

149.900 kr.

Læs mere
om leasing
af Vito 110

Billig arbejdskraft:

Lease en Vito 110 Works
til kun 1.590 kr./md.
Mercedes-Benz Vito er stærk, økonomisk og
komfortabel. Giv den noget arbejde. Det klarer den
problemløst i en fart. Med finansiel leasing får du lave
etableringsomkostninger, mere likviditet til din daglige
drift og fuld brugsret over bilen. Køber eller leaser du
en Mercedes-Benz Vito hos P. Christensen®, får du
samtidig 2 års garanti uden kilometer-begrænsning.
Vil du vide mere om leasing af Vito, så kontakt
P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Vi
er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-,
vare- og lastbiler. Besøg en af vores salgsafdelinger
eller se mere på pchristensen.dk/vito110

Vito 110 CDI Works Lang
E5 motor (95 HK), el-ruder, airbag, bænksæde,
6-trins gearkasse og ASSYST service computer
med serviceintervaller op til 30.000 km.
Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk
140 kr.
Vinterhjul
140 kr.
Bund og beklædning
110 kr.
Fartpilot
90 kr.
CD/radio m/Bluetooth
50 kr.

Åbningstider (erhverv):
Man-fre:

8.00 -17.30

Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist
med ekstraudstyr. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.
Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende regler. Tilbuddet
gælder t.o.m. 30/6 2014.

P. Christensen® Odense:
P. Christensen® Kolding:
P. Christensen® Rødekro:
P. Christensen® Padborg:

Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
Industrivej 17, tlf. 7467 1919
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Boligselskab med social profil:

FAGENTREPRISER GIVER

LOKAL BESKÆFTIGELSE
Fyns almennyttige Boligselskab er i dialog med
lokale fynske bygge- og
anlægsvirksomheder.
- Vi ser gerne, at virksomheder, der arbejder for
os, giver en hånd med ved
uddannelse af unge, siger
direktør Bent Bøllingtoft
- Med den udbredelse, Fyns almennyttige Boligselskab har
på det fynske boligmarked, er
vi hele tiden i gang med store
renoveringer og projektering af
nye attraktive boliger, siger Bent
Bøllingtoft.
- Målet er naturligvis at tilbyde
gode sunde boliger til alle dele
af befolkningen. Og det lykkes
heldigvis.
- Men undervejs i den proces finder vi også, at vi har en opgave
med at sikre det gode håndværk

en fremtid. Derfor står lokal beskæftigelse højt på vores dagsorden, når vi skal have arbejde
udført. Vi udbyder gerne i fagentrepriser og i det videre forløb
siger til de mestre, som gerne vil
arbejde for os, at vi beder dem
om at tage unge ind i praktik og
ansætter lærlinge.

TRINEKÆR (Odense S)
Gyldenhusvej 100-223 · 5260 Odense S

Trinekær
Trinekær

Det gode håndværk
- Vi er fuldstændig enige i, at
skal dansk byggehåndværk overleve, så skal det være attraktivt
at få en håndværksmæssig uddannelse, siger Bent Bøllingtoft.
Han henviser til, at man nu
er ved er erkende, at ikke alle
unge nødvendigvis skal gå på
gymnasiet, men at der både bør
være prestige i og en fremtid
ved at få en god håndværksmæssig uddannelse. Bøllingtofts erfaring er, at der blandt
håndværksmestrene er en god
forståelse for selskabets ønsker.

Trinekæ
r

Trinekær

Trinekæ
r

Trinekær

Tr inekær

Fortsættes næste side

Trinekær

Trinekær

Tr inekær

Trinekær

Trinekær
Direktør B

ent Bølling

toft

Kundechef Jacob Michaelsen
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- Vi kan jo ikke forlange, at mestrene helt og fuldt følger vore
ønsker, men erfaringen er dog, at
det gør de fleste.
Bent Bøllingtoft peger på, at med
over 8.500 boliger er man hele
tiden i gang med renoveringsog vedligeholdelsesopgaver. De
projekter taler vi med beboerne
om, og de er blevet overvældende
godt modtaget.

Lokal beskæftigelse
- Vi håber på at være med i udviklingen i Odenses centrale dele
i forbindelse med de store projekter. Det burde også kunne blive
et godt sted for unge at starte de-

res karriere i bygge- og anlægsbranchen.
- Det giver lokal beskæftigelse.
Dertil kommer planlagt nybyggeri, som er besluttet, og de planer for fremtiden, som en fortsat
udvikling vil kræve, siger Bent
Bøllingtoft.

Lejeboliger giver frihed
Fyns almennyttige Boligselskab
har livslange lejemål, men klarer også korttidsudlejning til
forskere og uddannelsessøgende
ved Syddansk Universitet.
- Vi har mange, der for under ti
kroner om måneden i ajourføringsgebyr sikrer sig en hurtig

levere. Jacob Michaelsen understreger, at den største del af selskabets udlejninger er livslange.
Man har ungdomsboliger, store
attraktive lejligheder, rækkehuse med haver og etagebyggeri
næsten overalt på Fyn. Der er
i selskabets 90 afdelinger over
8.500 boliger.
- Mange ønsker sig den frihed,
det giver at kunne finde en bolig i nærheden af arbejdspladsen, hvor man ikke skal binde
en formue i mursten, siger Jacob
Michaelsen. Vi har også mange
medlemmer, der finder det trygt
at kunne flytte i en større eller
mindre bolig inden for selskabet,
hvis og når behovet opstår.

vej til en god bolig, når behovet
opstår, siger kundechef Jacob
Michaelsen i Fyns almennyttige
Boligselskab.
- De boliger vi udlejer, kan opfylde alle behov. Både hvad angår
indretning og hvor på Fyn man
gerne vil bo. Det giver tryghed og
en god portion frihed.

Aftale med
Syddansk Universitet
- Vi har for eksempel en aftale
med Syddansk Universitet om
hurtig udlejning til forskere og
studerende på universitetet.
Deres behov er et godt miljø, en
god bolig og nærhed. Det kan vi

TANKEFULD (Svendborg)

SKOVBRYNET (Odense C)

Sofielund Skovvej 100-146 • Svendborg

Kranvejen 1-43 • Odense C.

Skovbr ynet

Skovbrynet

Tankefuld

Tankefuld

Skovbrynet

Tankefuld

STJERNÆBLEHAVEN (Odense NV)

Tankefuld Tank

Stjerneæblehave 1-61 • 5210 Odense NV
efuld

n
Stjerneæblehave

Stjerneæblehaven

Tankefuld

Stjerneæblehaven

n
Stjerneæblehave

Stjerneæblehaven

Stjerneæblehaven

Tankefuld

Tankefuld

Tankefuld

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C

63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk
5

Restaurant

Næsbyhoved Skov
Restauratør Morten
Hansen, der i 1994 kom
i lære på Næsbyhoved
Skov og i 1998 var
færdiguddannet som
kok, har med sin forpagtning af det kendte
odenseanske spisested
fået opfyldt en karrieremæssig drøm
”For mig står Næsbyhoved
Skov for noget helt specielt,
ikke mindst hvad stemning,
kvalitet og udviklingsmuligheder angår”, fortæller Mor-

ten Hansen. ”I sommeren
2013 forhandlede jeg forpagtning med stedets ejer, Erik
Madsen, men det blev ikke til
noget. Da det i september viste sig, at Erik af forskellige
grunde alligevel var interesseret i en forpagtningsaftale,
slog jeg straks til.”

I ét med atmosfæren
Siden 1. december 2013 har
Morten Hansen parallelt med
driften af Restaurant Næsbyhoved Skov arbejdet på at
implementere en løbende opdatering og modernisering
af faciliteterne i pagt med
stedets specielle stil og stemning. ”Jeg har altid været
meget glad for dette sted, og
jeg følte mig da også straks
hjemme og i ét med atmosfæren, da jeg rykkede ind som
restauratør”, beretter han.

Unik retro-stil
”Jeg ønsker at bibeholde og
udvikle Restaurant Næsbyhoved Skovs unikke grønne
retro-stil som et let tilgæn-

I 1998 færdigudlærtes Morten Hansen som
kok på Næsbyhoved Skov. I en årrække herefter arbejdede han som kok på Kolding Fjord
Hotel og Grand Hotel i Odense, hvorpå han
blev gourmetkok på Under Lindetræet. Herefter fulgte syv år som kok og køkkenchef på
Restaurant Vestergade 1 i Odense. Senest har
Morten Hansen beklædt posten som køkkenchef på Restaurant Oluf Bagers Gård, som
han oparbejdede og udviklede fra scratch til
en anerkendt restaurant.
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geligt sted midt i byen, der
samtidig er tæt på både bøgeskov og havn. Vi har byens
bedste havneudsigt, og moderniseringen betyder først
og fremmest nye lyse farver
på væggene, nye gulve og moderne belysning overalt. Hermed må tidligere tiders lidt
dunkle præg vige for en lys og
let stemning. Samtidigt ophænges spændende moderne
kunst i sprudlende farver.”

Kvalitet med
masser af god smag
”I kraft af min mangeårige
erfaring i branchen har jeg
udviklet en høj grad af kvalitetsbevidsthed, men Næsbyhoved Skov skal ikke være
gourmetrestaurant”, fastslår
Morten Hansen med et smil.
”Hvad den kulinariske stil
angår, byder nutidens Næsbyhoved Skov i stedet for
kvantitet på et righoldigt
udbud af flotte retter efter
devisen kvalitet med masser
af god smag. Det ny koncept
på madfronten er blevet taget rigtigt godt imod – både

af vores store trofaste publikum, der har kendt og benyttet restauranten i årevis og af
den ny generation, der på sigt
vil tegne stedet.”

Nye spændende
initiativer
”Fremover vil Næsbyhoved Skov som noget helt nyt
danne ramme om en række
kulturelle events – fra sommerjazz med grill til diverse
revy- og teaterarrangementer. Vores målsætning er at
afvikle et kulturelt arrangement om måneden. Torsdag
den 1. maj danner Næsbyhoved Skov i samarbejde med
Fynske Medier ramme om et
stort arrangement til fordel
for Børnecancerfonden med
sangerinden Søs Fenger og
tre fynske elitekokke, der
tilsammen vil løfte stemningen helt op under loftet. Alle
interesserede er velkomne til
at kontakte os for nærmere
info om de mange muligheder, Restaurant Næsbyhoved
Skov har at byde på”, slutter
Morten Hansen.

Kanalvej 52
5000 Odense C
TLF. 66 12 05 10
www.naesbyhoved-skov.dk

restaurant@naesbyhovedskov.dk

FÅ STYR PÅ HAVEN
- Den vedligeholdelsesfri have eksisterer ikke,
siger anlægsgartner
Morten Sparvath. Men
der er altid noget, der
kan gøres, for at haven
er lettere at holde og
en pryd for brugerne og
omgivelserne.
- Vi har fået meget travlt, siger
Morten Sparvath. Nu skal haverne gøres klar til en lang sommer.
Mange private haveejere henvender sig med et ønske om at få styr
på en måske gammel og tilgroet
have.
- Det hjælper vi gerne med. Den
vedligeholdelsesfri have eksisterer ikke, men med en plan for
omlægning, kan der gøres meget for, at haven kræver mindre
og alligevel er en pryd både for
havens brugere og for omgivelserne.

Altid blomster
Morten Sparvath er 31 år og har
i alle årene været omgivet af

til konkurrencedygtige priser.
Listen over de opgaver, som virksomheden i Fangel kan løse, er
lang. Ud over traditionelle gartnerjob tager man sig også af etablering af grønne tage, afledning
af regnvand, fældning af vanskelige træer, kloak, entreprenørarbejde samt belægningsarbejde,
og man råder over en moderne
maskinpark. - Vi har faste aftaler
med mange, hvor vi har anlagt
haver, som vi nu vedligeholder,
siger Morten Sparvath. Det gælder både virksomheder, offentlige
institutioner og private.

Værner om faget
blomster. Forældrene er indehavere af Broby Blomstercenter, og
da han forlod skolen, kom han i
lære hos den navnkundige anlægsgartner Bent A. Knudsen i
Fangel.
Efter ophold på Landbrugs- og
Gartnerskolen Selandia i Slagelse, hvor han blev anlægsgartner, fortsatte han hos Bent A.
Knudsen. Derefter indledtes et
glidende generationsskifte, der
førte til, at Morten Sparvath i

2005 overtog og videreførte virksomheden, nu på adressen Skovhavevej 120 i Fangel.

Et kendt navn
- Vi vil være et kendt navn i vores
primære områder, og vi vil altid
være til at få fat på, siger Morten Sparvath. Vi har mange faste
kunder. Jeg ved, at det skyldes,
at vi er en troværdig samarbejdspartner, der yder kvalitetsarbejde

Firmaet består af en lille halv
snes medarbejdere og en lærling. Medarbejderne er altid en
kombination af faglærte anlægsgartnere og arbejdsmænd. - Vi
skal værne om faget og give vore
lærlinge en god uddannelse, siger
Morten Sparvath, der er formand
i Fyns-kredsen for Brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.
Han er tillige næstformand for
uddannelsesudvalget på anlægsgartnerlinjen på sin gamle skole
Selandia i Slagelse.

Skovhavevej 120 · 5260 Odense S · Telefon: 65 96 21 26 · morten@sparvath.info
www.anlaegsgartnersparvath.dk
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HAR ANLÆG FOR PLEJE OG GROKRAFT
- Med godt en halv snes
medarbejdere er Anlæg &
Pleje i stand til at påtage
sig både små og meget
store opgaver, siger
anlægsgartner Morten
Jensen. For tiden er virksomheden i gang med et
stort projekt i Assens
Odense-virksomheden
Anlæg
& Pleje er stiftet og ejes af anlægsgartner Pia Jakobsen, som

for godt 20 år siden var landets
første kvindelige anlægsgartner.
I dag er sønnen anlægsgartner
Morten Jensen driftsleder i familievirksomheden, der beskæftiger et dusin faste medarbejdere.
Virksomheden har grokraft og er
vokset i løbet af årene. Mange af
medarbejderne, som møder kunderne, har været med gennem
hele virksomhedens levetid.

Faste medarbejdere
- Det betragter vi som et stort
gode, siger Morten Jensen. Vore

kunder er trofaste, og det er i høj
grad vore medarbejderes fortjeneste. I al den tid vi har eksisteret, har den faste stab af fagligt
kompetente medarbejdere vist,
hvad de formår i et utal af haver
og ved store bygge- og anlægsprojekter.
- I dag magter vi da også de
meget store projekter. Vi har de
sidste par år udført store anlægsopgaver, siger Morten Jensen.
Allerede i september sidste år begyndte vi på et stort projekt, ved
en skole i Assens. Vores entreprise er på 1,4 millioner kroner, som
vi nu er ved at færdiggøre.

- Det er omfattende og indeholder alle de elementer, som vi har
stor erfaring med: Rydning, jordarbejde, planering, flisearbejde
og så det spændende og omfattende arbejde med plæner, træer,
buske og blomster.

Skitser og overslag
- Vores arbejdsområder spænder
fra traditionelt anlægsgartneri,
hvilket vil sige etablering af
grønne anlæg, brolægning i alle
former og afskygninger, samt
vinterservice til kloak og tømreropgaver af større og mindre
karakter.
- Vi er altid behjælpelige med
forslag, skitser og overslag, når
det drejer sig om traditionelle
haveanlæg, siger Morten Jensen. Vores kundegrundlag er
meget bredt. Vi har opgaver
for boligforeninger, kommuner,
virksomheder og mange private
haveejere.

Anlæg & Pleje · Munkerodgyden 11 · 5200 Odense V · Tlf.: 66 12 22 20 · mj@anlaegogpleje.dk · www.anlaegogpleje.dk

TRE PÅ STRIBE FRA
2012/13 ERRAZURIZ SAUVIGNON BLANC
ACONCAGUA VALLEY, CHILE

Sprød, saftig duft og smag af bl.a. grønne æbler og krydrede noter.

★★★★★ i Ekstrabladet
★★★★ i Berlingske
2011/13 ERRAZURIZ ROSÉ CABERNET SAUVIGNON
CENTRAL VALLEY, CHILE

★★★★★★ TESTVINDER – www.finansbureauet.dk:

”Imponerende. Helt fantastisk intensiv og krydret rosévin,
der både udfordrer og behager.”

2012/13 ERRAZURIZ CARMENÈRE
ACONCAGUA VALLEY, CHILE

FRIT VALG
NU PR. FL.

SPAR

Indbydende, letkrydret smag med mørke bær, kaffebønner og vanilje.
God struktur til at følge såvel grillet som stegt kød.
Pris pr. flaske 85,NU 60,- ved køb af 6 flasker

60,- 25,-

PR. FL. V/6 FLASKER

H.J. Hansen Vin A/S  Vestergade 97-101  5000 Odense C  Tlf: 63 12 82 00  www.hjhansen-vin.dk vin@hjhansen.dk
Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 15/8 2014.
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Efter sin ny opstart
i 2013 er den kendte
gulvbelægnings- og
møbelkæde med 17
butikker og 90 medarbejdere på landsplan
ikke bare vendt stærkt
tilbage. Den har også
fået rigtig god vind i
sejlene
”Tæppeland er et stærkt brand,
og efter vores nye opstart i 2013
har vi virkelig fået vind i sejlene”, fortæller butikschef Bo
Leonhardt Jensen, Tæppeland
Odense. ”Jeg startede som butikschef i Odense i december
2013, og hermed er jeg tilbage i
forretningen, hvorfra jeg i 1996
blev færdigudlært. Fra 2006-13
har jeg arbejdet i Tæppelands lokalafdelinger i Fredericia, Vejle,
Kolding, Herning, Silkeborg
og Viby. Den 1. juli i år kan jeg
fejre 20 års jubilæum i kæden.”

Branchekendte fagfolk

”Tæppeland Odense beskæftiger 4 branchekendte og erfarne
fagfolk med mellem 10 og 37 års
anciennitet. Vores kerneydelser
er kvalitet, god service, skarpe
priser, professionel rådgivning
og gratis opmåling. Vi leverer
sammenhængende løsninger –
fra rådgivning og salg i butikken
til opmåling og montering af den
valgte gulvbelægning ude hos
kunden.”

Fleksible og
gennemtænkte løsninger
”Tæppeland er en markedsledende aktør, når det gælder vægtil-væg og løse tæpper, men hård
gulvbelægning bl.a. trægulve,
laminat og vinyl gulve er også en
del af vores brede sortiment.
Udover detailhandlen har vi også
stort fokus på erhvervs løsninger
– blandt andet til virksomheder
og offentlige institutioner. Både
når det gælder detailhandel og
erhverv står vi for professionel
rådgivning og fleksible, gennemtænkte løsninger. I det professio-

nelle kundesegment genererer
slidstærke tæppefliser netop nu
stor aktivitet. Derudover servicerer vi vores erhvervs- og institutionskunder med en række
fag- og brugs-specifikke løsninger – med slidstærke gulve heriblandt træ-, vinyl- og linoleumsgulve.”

Boligindretning – også
til den unge generation
”Tæppeland Odenses bredt funderede og kvalitetsbevidste kundekreds har primært hjemme i
lokalområdet og på det nordøstlige Fyn. Flere kunder har handlet hos os i årtier. Folk anbefaler os til familie, venner,
bekendte og kolleger, og
det er den bedste form
for reklame, man overhovedet kan tænke sig.
I den forbindelse har
det vist sig,
at
vores
stærke og
konstant
vok s ende sorti-

ment af møbler, gulve og tæpper
også kan imødekomme den unge
generations ønsker og behov.”

Nyhed: Kvalitetsmøbler
i Tæppeland
”Som noget nyt forhandler Tæppeland møbler af en meget høj
kvalitet i dansk design”, siger
Bo Leonhardt Jensen. ”Som forhandler i Danmark kan vi byde
på et helt nyt udbud af eksklusive modulsofaer i en bred vifte
af trendy farver. Derudover byder vores møbelsortiment også
på en spændende designmæssig
nyskabelse: nemlig borde af genbrugs-teak. De smukke borde,
der har et rustikt præg, er
blevet modtaget med stor
interesse. Besøg Tæppeland Odense og se nærmere på vores mange
nyheder”.

ÅBENT:

Svendborgvej 275 · 5260 Odense S
Tlf.: 88 33 43 40 · Fax: 88 33 43 49
odenses@taeppeland.dk
www.taeppeland.dk

Mandag – Torsdag:
10.00 - 17.30
Fredag:
10.00 - 18.00
Lørdag:
10.00 - 14.00
Første og sidste
søndag i hver måned:
10.00 - 16.00
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Den kendte entreprenørvirksomhed, der
grundlagdes i 1920 og på
landsplan beskæftiger
omkring 350 medarbejdere, benytter lokal
arbejdskraft over hele
linjen. På Fyn beskæftiger
firmaet 80 mand i marken
og 15 funktionærer

”M.J. Eriksson udfører anlægsMunkebjergvejs forlængelse fra
med en entreprisesum på 265
arbejder af enhver slags og kan
motorvejen til det nye supersymillioner kroner, lægger beslag
varetage total-, hoved- og fagehus ved Syddansk Universitet.
på 60 af vores faste medarbejgentrepriser og opgaver i alle
Odense Kommune er bygherre
dere samt en række underlevestørrelser. Her og nu er vi i fuld
på det store projekt til knap 90
randører. Alt i alt arbejder 80gang med udvidelsen af den fynmillioner kroner, der omfatter 3
90 mand på projektet, der kører
ske motorvej på en ti kilometers
km nyetableret vej og påbegynplanmæssigt og ventes færdigt
strækning mellem
Nr.15Åby
og
des· Tlf.:
den 1.
2014.
ny vejden15,
1. november
Auto
· Langgade
Flemløse2014.”
· 5620 Glamsbjerg
64juni
72 35
20 Den
· Mobil:
40 89 35 20
Middelfart”, fortæller
regionsstrækning
ventes
at
stå
auto15@tdcadsl.dk · www.auto15.dk · Åbningstider: Mandag – fredag:færdig
07:30 – 16:00
chef Johnny Østergaard. ”Sidste
den 1. december 2015.
Store
år arbejdede vi på øst-sporet, og
Derudover er M.J. Eriksson A/S
odenseanske projekter
i år har vi taget det vestgående
underentreprenør på jord og af”I Odense har M.J. Eriksson
vanding i forbindelse med Bladt
spor under behandling. MotorA/S netop vundet entreprisen på
vejsprojektet, der en stor opgave
Industries etablering af sti-broen, der som en højt profileret del
af Odenses igangværende byfornyelsesprojekt skal forbinde bymidten med havnen.
Sti-broen er projekteret til at stå
færdig i foråret 2015, mens en
række omkringliggende arealer
vil stå klar i løbet af efteråret,
slutter Johnny Østergaard.

M.J. Eriksson A/S · Region Fyn · Næsbyvej 78 · 5270 Odense N · Telefon: 63 18 00 41 · Mobil: 20 40 64 63
Regionschef Johnny Østergaard · E-mail: fyn@mjeriksson.dk · Web: www.mjeriksson.dk

Service

-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud. På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgraderes, så det yder optimalt.
Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Omvikling
• Motorer m/u gear
• Lakering og ovntørring
• Salg af motorer og gear
• Udskiftning af lejer
• Højspændingsmotorer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servomotorer
• Servicepartner Kemppi
• Tromlemotorer
• Servicepartner Grundfos
• Generatorer

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

DØGN
E
SERVIC

Intego afhenter/bringer
Intego A/S yder elektromekanisk
service fra vores rullende værksted
samt giver dig mulighed for at
indlevere motorer, gear mv. til
reparation. Ring og aftal nærmere vi sørger for at hente, reparere og
levere de servicerede dele retur.

Værdiskabende El-tekniske
Løsninger og Services
Intego A/S er en af Danmarks mest
specialiserede og kundeorienterede
virksomheder indenfor samlede
el-tekniske løsninger til erhverv,
industri og infrastruktur.

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

•
•
•
•
•
•
•

intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61
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Bent Skaarup, der i 1978 grundlagde det alsidige handels- og servicefirma,
er sammen med sin søn Rasmus i fuld gang med et glidende generationsskifte,
der vil være endeligt implementeret i løbet af de næste par år

Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner har siden 2007 haft til huse
i et moderne 1600 m2’s domicil i
Lindved, kun 200 meter fra motorvejen og med en ideel beliggenhed ud til Svendborgvej. Firmaet betjener en solidt funderet
og branchemæssigt vidtspændende kundekreds, der dækker
det meste af Fyn.

Kvalitet til
fornuftige priser
”Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner konkurrerer på kvalitet
til fornuftige priser”, fortæller
Rasmus Skaarup. ”Blandt vores primære brands er Metabo
og Hitachi. I kraft af de gode
pladsforhold på butiks- og lager-

fronterne fører vi et stort udvalg
i alle kategorier af varer. I vores
435 m2 udstillingslokale kan
kunderne i ro og mag se nærmere på maskiner, kompressorer
og el-værktøj målrettet svejse-,
træ- og metalbrancherne. Endelig forhandler vi så godt som
alt i arbejdsbeklædning og sikkerhedsudstyr – handsker, sko,
åndedrætsværn og meget mere.”

A-forhandler af
KEMPPI svejsemaskiner
”Både når det gælder butikssalg og opsøgende aktiviteter
ude hos kunderne, har vi stor
kapacitet og ekspertise indenfor
de brancher, vi henvender os til.
Som noget nyt er Fyns Trykluft

Værktøj & Maskiner netop blevet
a-forhandler af KEMPPI svejsemaskiner.”

Fra kompressorer
til industrigas
”Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner har egen import af kompressorer”, fortsætter Rasmus
Skaarup. ”Vi fører et bredt udbud af både stempel- og skruekompressorer, der spænder lige
fra 0,5-200 HK. Vi er også særdeles velassorterede, når det gælder
pneumatiske ventiler, cylindre og
fittings. Sidst men ikke mindst
råder vi over et vidtspændende
sortiment af Air Liquide gasser
til svejsning og en lang række
andre industrielle formål.”

Alsidig serviceafdeling

”På servicesiden betjener vi et
stort antal industrikunder samt
en lang række håndværkere i
alle fag. Blandt andet servicerer
vi kompressorer og lifte og reparerer alle former for værktøj
på el-, svejse- og trykluftsområderne. Kompetencemæssigt
spænder vi fra generel pneumatik til elektronisk luftstyring og
automatik. En stor aktivitet er
efterbehandling af trykluft med
køletørrer og filtre, der fjerner
vand og urenheder fra trykluften. Et helt nyt servicetilbud er
regelmæssig validering af svejsemaskiner, der fra 1. juni bliver et
lovkrav.”

Energivej 4A, Lindved • 5260 Odense S

Tlf.: 66 14 25 46
info@fynstrykluft.dk • www.fynstrykluft.dk
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Hvor der handles der bygges
Bygma Tarup opruster
med ny trælastmand, der
leverer slag- og vandfast
service til blandt andre
tømrermestre samt anlægsgartnere.

Gode råd og tilhørende service
fra en faguddannet trælastmand
der ved, hvad han taler om, er således en del af forårets nyheder
hos Bygma Tarup.
Netop træ og næsten alle øvrige
artikler til træ- og snedkeropgaver venter her på friske hånd-

værkere, private og deres små
og store opgaver. Også maling og
tilbehør i næsten alle afskygninger og farver står klar til både
malermestre og gør-det-selv folket.
Bygma Tarup ved således, hvad
det handler om for erhvervs- og
privatkunderne.
Bygma-koncernen beskæftiger
cirka 2100 ansatte fordelt på 95
forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største
danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg
og distribution af trælast-, bygnings- og byggemarkedsprodukter til professionelle og private.

- 45 års service og god betjening på Midtfyn

Det er nu 3 år siden, at Bygma købte “Købmandsgården” fra trælasthandler Flemming Kroer, Nyborg.
Siden er der arbejdet videre med den gode service, som Bygma Ringe igennem snart 45 år har
tilbudt professionelle og private kunder i det midtfynske.

Bygma Tarup · Hans Egedes Vej 9 · 5210 Odense NV · Tlf. 88 32 30 85 / 28 35 70 73
www.bygma.dk · tarup@bygma.dk

Afdelingen er især styrket i forhold til håndværkskunderne – bl.a. med dag-til-dag leveringer fra eget lager eller fra seks andre Bygma-afdelinger på Fyn.

Ny ekspeditionsleder er kendt ansigt i lokalområdet

Git

te K

arl

Gitte Karl blev 1. juli ansat som ny salgschef. Hun er et kendt ansigt i lokalområdet efter 16 år som butikschef og senere afdelingsdirektør
i Stark Allested. Gitte Karl siger...:
“Området mistede sidste år sin trælast, da Stark Allested
lukkede, men nu kan vi for alvor byde alle, håndværkere som private, velkommen i deres nye lokale
trælast. Jeg glæder mig hver dag meget over
at se mange kendte ansigter fra AllestedVejle, Broby og omegn. Nu har de fået en
kontakt, der kender dem og deres lokalområde rigtigt godt. Så de kan roligt komme til Ringe
- det ligger lige for...”

Til nu - og
til fremtiden.
Cube
Design.

Gitte Karl styrker Bygma Ringes satsning på håndværkere og selvbyggere - byggecenteret er bygget om for at
lette ekspeditionerne og personalet er styrket, så det står
klar til at hjælpe kunderne med deres projekter.

Central møbler skaber
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer
kreativitet, velvære og
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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• Aktuelt ca. 20 ansa
af fagfolk i trælaste

• Afdelingsleder er Th

• I byggecenterets 18
alt i el- og håndværk
håndværkere + uds
fliser + gulve og vin
+ en af Fyns allerst
malerafdelinger.

• Der er kommet drive
i trælasthallerne.

• Fra stor udlejningsafdeling udlejes.
værktøj til private og
særligt værktøj, som
håndværkeren
normalt ikke har
liggende selv.

Din helt personlige El-installatør

- nu også med VVS

Anderup El startede for
mere end 50 år siden som
en lokal og traditionel elforretning, men har siden
suppleret med en landsdækkende service og har
nu også fået VVS og kloak
på arbejdsprogrammet.

men nu i Anderup El-regi, siger
Claus Lisberg. Steffen Dyrendal
vil og kan det faglige og er glad
for at slippe det administrative.
Med Steffen har vi også fået styrket vores kompetencer på forsikringsområdet.
Claus Lisberg peger på, at man
for førende forsikringsselskaber
agerer som taksatorer ved forsikringsskader.
- Det kræver en bred faglig ind-

sigt, og både selskab og forsikringstager står helt frit med,
hvem der skal udbedre skaderne,
siger Claus Lisberg. Den faglighed er nu styrket med Steffen
Dybendal på holdet.
Med overtagelsen af Dyrendal
VVS har Anderup El også styrket sin serviceprofil, understreger Claus Lisberg. Begge virksomheder har stor erfaring på
ejendomsservice-området.

- Vi overtog den 1. januar i år
Dyrendal VVS & Energi, siger
Claus Lisberg, som er anden generation i Anderup El, der blev
stiftet af faderen Flemming Lisberg i 1961.
- Anderup El var og er grundlæggende en traditionel el-forretning, men har udviklet sig med
gartneriafdeling, ejendomsservice, tele/data og totalentrepriser. Anderup El udfører nu alle
opgaver inden for El og VVS og
kloak.

Skadeservice
Med overtagelsen af Dyrendal
VVS & Energi er vi et skridt
nærmere vores mål med at være
totalleverandør for vore kunder.
- Vi er glade for, at Steffen Dybendal fortsat leder VVS holdet,

Frank Søgaard, Serviceleder. Steffen Dyrendal, Aut. VVS Installatør
& Kloakmester. Arndt Jensen, VVS Installatør.

Firmaet løser alle typer opgaver.
Elinstallationer, data-installationer, tele-installationer, teleeftersyn, alarmer, gravearbejde
med stor og lille gravemaskine,
smedeværksted med alt fra små
beslag til større svejseopgaver i
alle former for metaller. Og nu
også alle typer VVS-opgaver og
kloakopgaver.

Ambulance-tjeneste
Claus Lisberg peger på, at der
i mange af de opgaver, man får
både akut og på servicesiden, er
brug for god faglig VVS-bistand,
og det har man nu fået ved at
have overtaget Dyrendal VVS &
Energi.
- En del af de 35 medarbejdere, vi
har, er knyttet til vores – skal vi
kalde det – ambulance-tjeneste,
siger Claus Lisberg. Vi har nemlig altid haft den målsætning,
for virksomheden, at vi vil være
til at få fat på i alle døgnets 24
timer alle årets dage.
- Driftsstop vil altid være forbundet med tab. Derfor kan vi rykke
ud og sikre kunden/virksomheden øjeblikkeligt, og vi skal kunne klare alle typer driftsstop.
Det gælder både på el-området
og hvor der kan være brug for
hurtige VVS- og kloakfolk.

Hedelundvej 10 • 5270 Odense N • Tlf. 66 18 97 56 • mail: cl@anderup-el.dk • www.anderup-el.dk
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MAN KAN

SPARE SIG TIL EN BEDRE BOLIG
Isolerings-Gruppen A/S
i Odense har i 35 år vist
vejen til en sundere og lunere bolig med et lavere
varmeforbrug
- Med de fortsat stigende priser
og afgifter på energi til opvarmning af boliger, butikker og andre erhvervslokaler er der mange
penge at spare ved at efterisolere, siger ingeniør Kurt Adamsen,
der er direktør i Isolerings-Gruppen A/S i Odense.
- I de 35 år vores virksomhed har
eksisteret, er der heldigvis også
sket en god udvikling i nybyggeriet, men der er forsat meget, at
hente både med hensyn til lavere
varmeforbrug og bedre indeklima og miljø i det eksisterende
byggeri.

Lavere driftsudgifter
Kurt Adamsen peger på, at den
investering, der ligger i at foretage efterisolering, hurtigt giver et bedre indeklima og lavere
driftsudgifter, men også påvirker ejendommens værdi i gunstig
retning.
Tømrermester Torben Poulsen
er Isolerings-Gruppens konsulent. Fra mange år i branchen

kender han til både fordele og
faldgruberne ved efterisolering.
- Det er vigtigt, at vi tager hensyn til ejendommens konstruktion og tidligere tiders byggeskik,
siger Torben Poulsen. Erfaring
har betydning både ved tilbudsgivningen og selve udførelsen.

Svanemærket
- Det er også af betydning, at
vælge den rigtige type isoleringsmateriale. Vi er autoriseret
Isover-isolatør. Isover er engageret i flere forskningsprojekter
med huse bygget efter passivhuskonceptet, med fokus på både
indeklima og lavt energiforbrug,
og vore produkter må bruges i
Svane-mærkede huse, som netop
stiller store krav til miljøet siger
Torben Poulsen.
- Vi er ligeledes med i BYG GARANTI som giver fem års garanti, og vi udsteder en ISOVERattest, der dokumenterer husets
isoleringstilstand, efter arbejdet
er udført, siger Kurt Adamsen.

- Vi indblæser Isover granulat i
hulmuren under tryk, så det dels
komprimeres, dels sikrer mod
sammenfald. På lofter opbygges
en gangbro, og bagefter blæser
en specialmaskine det isolerende
Isover-granulat ud over loftet.
- Også etageadskillelser er det
værd at inddrage i overvejelserne. Der kan både isoleres mod
kolde lofter og kældre, med gode
besparelser til følge siger Kurt
Adamsen.

Bedre Bolig-ordningen
Tømrermester Torben Poulsen
gør opmærksom på, at Folketinget i februar har vedtaget en
Bedre Bolig-ordning.

Hulmur og lofter
- Det er de steder, man ikke ser
eller sjældent kommer, der er de
væsentligste kilder til varmespild, siger Kurt Adamsen. Det
er i hulmure og på lofter. Det er
også der, gevinsten kan hentes.

Isolerings-Gruppen A/S · Slettensvej 169 · 5270 Odense N · Tlf: 66 18 60 11
info@isolerings-gruppen.dk · www.isolerings-gruppen.dk
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- Bedre Bolig-ordningen har vi
tilsluttet os, siger Torben Poulsen. Det betyder, at vi er blevet
uddannet og godkendt af Energistyrelsen. Vi kan derfor med et
godkendt regelgrundlag udarbejde et projekt, som husejeren
kan bruge til at, forelægge et
penge- eller realkreditinstitut og
dermed lette lånevurderingen,
hvis det skulle blive aktuelt.
- Målet med Bedre Bolig-ordningen er netop at lette finansierings- renoveringsforløbet med
en mere energirigtig bolig som
resultat, siger Torben Poulsen.

SPARRING

- EN SIKKER VEJ TIL VÆKST
PentaCon A/S i Tommerup
er specialister i Microsoft
Dynamics C5 - men vi kan
meget andet!

C5 er langt fra vores eneste kompetence. Vi forsøger konstant
at være helt oppe på tæerne og

følge med i udviklingen på hele
it-området. Derfor er vi også meget åbne for nye tiltag – herunder også samarbejde med andre
udbydere af løsninger - Vi kan
integrere til det meste. Vi kan
f.eks. nævne TomTom og Microbizz – ligesom vi har udviklet et
affaldsmodul i samarbejde med
ITD og Miljøstyrelsen.
Tina Drachmann henviser til, at
PentaCon har otte ansatte – fordelt på henholdsvis konsulenter,
udviklere, teknikere og programmører. PentaCon’s kunder
er små og mellemstore virksomheder fra alle brancher, i hele
landet.
- Opgavemæssigt spænder vi vidt
- lige fra salg og opsætning af PC
og servere til udvikling af specifikke løsninger – vores erfaring
siger, at kunderne godt kan lide,
at de kun skal ringe et sted, når
tingene brænder på.
- Vi har heldigvis en loyal og trofast kundeskare – og det forsøger
vi dagligt at leve op til. Det er
vigtigt for os hele tiden at holde
et højt serviceniveau – vores
kunder skal helst opfatte vores

Vi har mere end
20 års erfaring

Web- og
softwareløsninger

Drift og
vedligeholdelse

Løsninger på tværs
af teknologier

Idé til løsning

C5 løsninger

IT-Totalløsninger

Quick support

- Omdrejningspunktet i PentaCon A/S har siden 1997 været
Microsoft Dynamics C5. Det forventer vi, at det stadig vil være
mange år frem på trods af Microsofts seneste udmelding om at
sætte den gode gamle C5 på ”efterløn” i januar 2019, siger Tina
Drachmann, der er ansvarlig for
salg og marketing.
- Vi er dog ikke i tvivl om, at
udviklingen ændrer sig - også
indenfor ERP, der fremover
drejer i retning af en meget fleksibel FrontEnd a la
SmartPhones/Tablets og en god
balanceret BackEnd – som for den
sags skyld sagtens kan være en C5.

Flere kompetencer

samarbejde som et partnerskab.
Med åben og ærlig kommunikation kommer vi nu længst - Vi
skal tænke med kundens højre
baglomme.

Specialprogrammering
PentaCon A/S har også sin egen
udviklings- og webafdeling, hvor
man designer, udvikler og drifter
webløsninger – herunder hjemmesider og webshops, Windows
applikationer, Windows services
m.m.
- Vi kan hjælpe med hele processen. Fra den indledende idéudvikling, design og brugervenlig
struktur til den køreklare løsning, siger Tina Drachmann.
Mange flere ”scanner” i dag
markedet – og som leverandør
kommer man ofte først ind i
salgsprocessen, når beslutningen er taget. Vi googler som aldrig før – og tendensen er voldsomt stigende. Det kan vi da
også godt mærke. Det betyder
også, at virksomheder skal være
endnu mere skarpe på netop det
område, ellers går omsætningen

til konkurrenten. PentaCon har
stor erfaring i at integrere C5 op
imod Internet butikker. Fra ganske simpel til meget omfattende
og automatiseret integration.
PentaCon står gerne til rådighed
med vor ekspertise, hvis der er
behov for en kompetent samarbejdspartner på det område.
- Vi har netop optimeret vores
egen integrerede Webshop-løsning - hvor kunderne kommer
i gang til en attraktiv pris – alt
afhængig af hvilken ”motor” og
hvilken ”farve” de vælger. Det
glæder vi os til at komme ud at
vise kunderne, siger Tina Drachmann.

Tilmeld
dig vores
nyhedsbrev på
www.pentacon.dk
så holder vi
dig opdateret.

Tallerupvej 69 – 5690 Tommerup – Tlf. 64 76 12 11 • Bødkervej 29 – 7930 Hanstholm – Tlf. 96 19 91 00
pentacon@pentacon.dk
www.pentacon.dk
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Hver tredje fynbo
har penge stående i kælderen

Knap 30 % af de danske
naturgaskunder kan nemt
spare på varmeregningen.
De har nemlig stadig en
gammel naturgaskedel,
der er ældre end 15 år,
stående. Og det kan være
en dyr fornøjelse.
Naturgas Fyn hjælper
nye gaskedler på vej
med tilskud.
Producenterne vurderer ofte en
kedels levetid til omkring 20 år,
og det er der sådan set ikke noget urigtigt i. Der er blot sket en
markant udvikling af naturgaskedlerne de seneste 15 år. Med
en naturgaskedel af ældre dato
stående i fyrrummet får man i
bedste fald kun 80 % ud af sin
naturgas. Selvom den gamle kedel er passet og plejet og virker

stabil, anvender den nemlig ikke
moderne kondenserende teknik.
De kondenserende naturgaskedler bruger også de vanddampe,
der opstår inde i kedlen ved
forbrændingen. Den effekt får
man glæde af som varme i boligen, frem for at den sendes ud ad
skorstenen. Ved at skifte til en
ny kedel kan man nedbringe sin
varmeregning fra 15 og helt op
til 30 % ved de allerældste kedler
– en besparelse på op mod 3.500
kr. årligt.

Hvorfor skifter vi ikke?
Der kan være mange grunde
til, at de gamle kedler får lov
at blive stående. Hvis alt umiddelbart virker, er det måske den
nye sofa, frem for en ny naturgaskedel, der står øverst på ønskelisten. Imidlertid kan der være
så store besparelser at hente
på varmeudgifterne, at økonomien på forholdsvis kort tid vil
kunne rumme både sofaen og en
ny, moderne energiinstallation.
I over 2.000 private husstande
blev der i 2013 holdt flyttedag for
energifråsere. Gamle gaskedler
kom ud, og nye kondenserende
gaskedler rykkede ind sammen
med et energisparetilskud fra
Naturgas Fyn.
Det koster i gennemsnit omkring 33.000 kr. at skifte gaskedel. Energisparetilskuddet fra
Naturgas Fyn er på 4.800 kr.,
og samtidig kan der opnås skattefradrag for arbejdslønnen via

www.naturgasfyn.dk
Kontakt Naturgas Fyns Kundecenter på 6315 6415 eller info@ngf.dk
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”håndværker-fradraget”. Oplysninger til håndværkerfradraget
gives til SKAT, efter installationen er udført, mens energisparetilskuddet altid skal søges, før
man går i gang.

Få overblikket
Overvejer man at skifte sin kedel, er det altså vigtigt, at man
søger energisparetilskuddet, før
installationen udføres. Et godt
sted at starte er hos den lokale
VVS-installatør, der kan vejlede
om valg af kedel og hjælpe med
papirarbejdet i forbindelse med

tilskuddet. Der er også gode råd
at hente i Naturgas Fyns Kundecenter, der kan fortælle mere
om finansieringsmulighederne.
Som kunde hos Naturgas Fyn
kan man for eksempel vælge at
afdrage en ny kedel over 10 år.
Med papirarbejdet på plads kan
VVS-installatøren gå i gang, og
selve installationen klares oftest
på en enkelt arbejdsdag. Herefter kan man glæde sig over en
ny, moderne installation, der
fylder mindre og bruger energien
langt mere effektivt – til fordel
for både miljøet og pengepungen.

BRAVIDA DANMARK A/S I ODENSE
»INDUSTRISERVICE«

Det dynamiske el, vvs og
ventilationsfirma kombinerer den store virksomheds alsidige ressourcer
og kompetencer med
den lokale håndværkers
fleksibilitet og nærvær.
Bravida giver bygninger
liv - fra ide til færdig
løsning
”Bravida Odense er en stærk
samarbejdspartner
indenfor
kundetilpassede løsninger på elområdet”, beretter el-servicechef
Henrik Rolsted. ”Vi har stor faglig spændvidde i organisationen
og kan i dagligdagen trække på
en bred vifte af kompetencer.
Medarbejderstaben spænder fra
automationsspecialister og programmører til konstruktører og

teknikere. Vi er et stærkt og veluddannet team med stor rutine i
at supplere hinanden rent kompetencemæssigt.”

Sammenhæng
og effektivitet
”Når det gælder industriservice
på el-siden kendetegnes vores
løsninger af to væsentlige forcer, som bevirker, at vi skiller os
markant ud fra de øvrige aktører
i branchen”, fortsætter Henrik
Rolsted.
”For det første råder vi over vores
eget integrerede tavle og automationsværksted. Her udvikler
og konstruerer vores kompetente
team af programmører og softwareudviklere el- og styretavler
af enhver art og størrelse. Parallelt hermed løser de en lang
række avancerede softwareopgaver med færdig dokumentation
og tegninger – eksempelvis om-

kring PLC-programmering.
For det andet har Bravida Odenses erfarne industriteknikere
og elektrikere, der blandt andet
arbejder ude i marken med elteknisk assistance, indkøring og
idriftsætning, udvidet kompetence på automationssiden. Via
det tværfaglige holdspil og den
løbende pingpong mellem tavleværkstedets udviklingsmedarbejdere og vores industriteknikere og elektrikere har vi skabt
en enestående sammenhæng og
effektivitet i opgaveløsningen til
fordel for vores kunder. ”

En unik kombination
”I kraft af Bravida Odenses
unikke kombination af specialiserede medarbejderressourcer
kan kunderne kommunikere løbende med det samme team af
dygtige medarbejdere hele vejen
fra rådgivning, planlægning og

salg til levering, idriftsætning
og efterfølgende service. Bravida
Odense er således meget mere
end en single-serviceleverandør,
og vi har referencerne som beviser det”, afrunder Henrik Rolsted.

Odense Marcipan
Bravida har igennem 4 år, udført
industri- og bygningsinstallationer, samt energieffektiviseringsprojekter for Odense Marcipan.

Tasso
Bravida udfører alle industri og bygningsinstallationer for
jernstøberiet Tasso i Odense,
herunder tavlearbejde, HSP
installationer, automation og
energieffektiviseringsprojekter.
Tasso har en Bravida-tekniker
fast tilknyttet.

Bravida Odense · Svendborgvej 226
5260 Odense S · Tlf.: 65 68 33 00
info@bravida.dk · www.bravida.dk
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Med udgangspunkt i Odense-området servicerer det
kvalitets- og service-mindede VVS-firma en bredt
funderet kundekreds på
det meste af Fyn. Gjersing
VVS arbejder allround
indenfor hele VVS- faget

”Vores kundekreds fordeler sig
50/50 på private og erhvervskunder – heriblandt offentlige
institutioner, boligforeninger og
køkkenfirmaer”, fortæller indehaver Mikkel Gjersing. ”Over
hele linjen er god rådgivning og
service sammen med veludført
håndværk vores primære varemærke.
Firmaets alsidige opgavefelt

spænder lige fra service på varmeanlæg og gasservice over reparation af utætte vandrør og
stoppede kloakker til modernisering og renovering af badeværelser. I forbindelse med opgaveløsningen anvender Gjersing VVS
udelukkende kvalitetsmaterialer
fra anerkendte leverandører. For
også fremover at kunne levere
kvalitetsarbejde til vores kunder
deltager vi løbende i en række
håndværks- og produktrelaterede efteruddannelseskurser.”

Med kvaliteten i top
”Energioptimering og implementering af diverse energispareforanstaltninger genererer stigende
aktivitet i firmaet. Således har vi
i samarbejde med boligforeningen Kristiansdal på forsøgsbasis

udstyret ti lejligheder i Afdeling
67 med programbare elektroniske termostater af typen Danfoss Living Eco – et initiativ der
har medført besparelser på de
involverede forbrugernes varmeforbrug på omkring 20 %. En
anden stor aktivitet netop nu er
blikarbejde – blandt andet i form
af kviste, tagrender og forskellige inddækningsløsninger, både
hos private og virksomhedskunder.
Vi sætter en ære i, at arbejdet
afleveres rettidigt, til aftalt
pris og med kvaliteten i top. I
kraft af vores faglige knowhow
og erfaring, skaber vi optimale
løsninger, der matcher kundernes behov. Alle interesserede er
velkomne til at kontakte firmaet
for mere detaljeret info”, slutter
Mikkel Gjersing.

Gjersing VVS · Odensevej 18 · 5260 Odense S · Tlf.: 65 98 14 98 · Mobil: 40 36 14 98 · gjersing@mail.dk · www.gjersingvvs.dk

Velkommen til Element Kompagniet
Vi er specialister i montering, opsætning og levering
af elementer i gasbeton til både private og erhverv.
Det har vi været i mere end 10 år, hvor vi har været
faste underleverandør til de større byggerier.
Tag os derfor med på råd
ved jeres næste byggeopgave.

Velkommen

El-ﬁrmaet med passion for kvalitet
Hos Star El-teknik bestræber vi os på, at kvaliteten
altid står i centrum. Vi lægger stor vægt på, at vores
dygtige medarbejdere leverer arbejdet med et højt
fagligt og håndværksmæssigt niveau.
På denne måde gør vi alt for, at vores kunder står
tilbage med en god oplevelse.

Hos os står kunden i centrum
Rasmus Stage
Tlf. 4073 3909
rasmus@elementkompagniet.dk

Mads Stage
Tlf. 2426 8779
mads@elementkompagniet.dk

Star El-teknik er en pålidelig og ansvarsbevidst
samarbejdspartner. Vi servicerer udelukkende
industri, erhverv, kontorer, butikker,
boligforeninger samt andre virksomheder.

DØGNSERVICE & EL-VAGT RING: 42 14 94 30
Faaborgvej 235 • 5250 Odense SV
www.elementkompagniet.dk
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Star El-teknik ApS

Peder Skrams Vej 5 · 5220 Odense SØ · TLF.: 42 14 94 30
info@starelteknik.dk · www.starelteknik.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Høj faglig kvalitet og service er sammen med sikkerhed og tilgængelighed de grundlæggende værdier
i den familiedrevne anlægsgartner virksomhed, der har til huse i Odense
”Vores kunder er i sikre hænder hos os, når
vi løser grønne og grå opgaver – både private,
virksomheder og boligforeninger”, fortæller
Susanne R. Frandsen. ”Vi kender vores fag
og dets virkemidler, og derfor kan folk være
sikre på, at vi leverer det, de har bestilt”.
Sammen med sin mand Jakob Sørensen står
Susanne i spidsen for den familiedrevne anlægsvirksomhed, der grundlagdes i 1971.
”Både Jakob og jeg er udlærte anlægsgartnere. Vi ser virksomheden som en udfordrende
og inspirerende arbejdsplads, hvor Jakob i
ledelsessammenhæng arbejder ude i marken,
og jeg står for kundekontakt, tilbudsgivning,
indkøb og udarbejdelse af havetegninger.
Hertil kommer igangsættelse af projektforløb
samt tilsyn, opfølgning m.m.”

gartnere med både hoved og hænder skruet
rigtigt på. Tilsammen sætter medarbejderstaben præg på den travle hverdag med høj
faglig effektivitet og godt humør. Over hele
linjen sættes kundens ønsker og behov i højsædet, og samtlige opgaver løses faglig stolthed og fleksibilitet.”

T: 65 94 37 50
Fra vedligehold til totalentrepriser

”Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen
har stor erfaring i nyanlæg, pleje og vedligehold af haver og grønne udenomsarealer.
I forbindelse med totalentrepriser arbejder
vi med alt fra indkørsler, belægningssten og
trapper til hegn, mure, træer, græs og grønne planter af enhver slags. I kraft af vores
store, teknisk opdaterede maskinpark kan vi
afvikle opgaveløsningen i et tempo, der giver
konkurrencedygtige priser til vores kunder.”

www.steinfrandsen.dk

Alsidig medarbejderstab
”I det daglige lægger vi stor vægt på, at der
skal være plads til forskelighed. P.t. har vi
16 dygtige medarbejdere, der alle er meget
vellidte hos kunderne. 11 ansatte er professionelle anlægsgartnere. Dertil kommer to
arbejdsmænd/kvinder samt tre elever, som
alle er godt på vej til at blive dygtige anlægs-

Sikkerhed
– både for medarbejdere og kunder
”Vores medarbejdere er altid udstyret med
det rette sikkerhedsudstyr og tøj, ligesom
redskaber, maskiner og materialer er for-

svarligt fastspændt under transport. Via
brancheforeningen DAG er vore kunder sikret igennem ankenævnet, og gennem Håndværksrådets Evalueringscenter anmeldes
vores faglige indsats løbende af hele kundekredsen. På den måde arbejder vi hele tiden
på at blive endnu bedre, og vores ansatte får
stor ros fra vores kunder.”

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med ga

Bredt funderet kundekreds

”Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen
servicerer en bredt funderet kundekreds, der
fordeler sig 50/50 på virksomheder, offentlige
institutioner og private. På erhvervssiden betjener vi en del boligforeninger, større virksomheder og landskabsarkitekter. Over hele
linjen løser vi en række meget forskellige
opgaver med udgangspunkt i pleje og vedligehold af haver og udenomsarealer – herunder
specialopgaver som beskæring og fældning af
vanskeligt tilgængelige træer. Alle interesserede er velkomne til at tjekke vores hjemmeside og kontakte os for mere detaljeret info
om de mange spændende have- og anlægsmuligheder, vi byder på”, slutter Susanne R.
Frandsen.

Anlægsgartnerfirmaet
Rugårdsvej 406 • 5210 Odense NV

Tlf.: 65 94 37 50
Fax: 65 94 27 50

info@steinfrandsen.dk

www.steinfrandsen.dk
19

Giv facaden en omgang
Servicemalerne i Odense
leverer malerarbejde i
bedste kvalitet både indvendigt og udvendigt. Og
skal vi i højden, så klarer
vi op til 19 meter.

-Den, der får sit hus eller sin
lejlighed malet håndværksmæs-

sigt, bliver ikke blot gladere,
men også rigere. Boligen bliver
enten mere værd både at bo i eller giver en højere pris, hvis det
den skal sælges, siger Michael
Nissen, der er malermester og
ejer af Odense-virksomheden
Servicemalerne.
Michael Nissen fastslår, at malerarbejde er en tillidssag. Han
foreslår, at skal man have facaden på sit hus shinet op, så er det
en god idé at køre en tur og blive

inspireret af andre. - Så har vi
noget at forholde os til, og det betyder meget for det gode resultat,
siger Michael Nissen.

Højt op og ind
Skal man i højden, så er Servicemalerne i Odense det helt rigtige
sted at henvende sig. Du kan
også selv leje vores lift, som er på
larvefødder og kan nå op til 19
meter og ind ad en døråbning på
bare 85 centimeter.
- Det vil med andre ord sige, at vi
med liften kan komme hvor som
helst med en pensel. Vi maler
dine vægge, lofter, vinduer, sokkel eller hele din facade. Servicemalerne i Odense kigger gerne
ind til dig, og vi rådgiver dig i
både farver, tapeter, væg, filt,
glans og meget mere.
- Jeg kan også love, at med Servicemalerne i Odense får du malerarbejde i bedste kvalitet, der
holder i mange år – ligesom vi

holder alle vores aftaler med dig.
Du kan altså være helt tryg ved
at lade Servicemalerne i Odense
klare alt dit malerarbejde.

Farvekort i bilen
- Vi har altid farvekort i bilen og
sætter gerne et par farveprøver
hos dig, så du kan se effekten og
farven både i dagslys og i elektrisk lys. Du får også et tilbud,
så du kender prisen, inden vi går
i gang.

Servicemalerne – v/Michael Nissen - Smedebakken 21- 270 Odense N · Mobil: 2619 9868
servicemalerne@gmail.dk · www.servicemalerne.dk

KJK Asfalt ApS udfører alle former for asfaltarbejde
Maskinudlægning af asfalt • Ny vejbelægning
Opkørsler • Indkørsler • Legepladser • Parkeringspladser
Vi er specialister i etablering af bump og beslægtede
trafikdæmpende foranstaltninger

Vores hovedaktivitet er alle former for asfaltbelægninger til veje, stier, legepladser og p-arealer. Et specialområde, der netop nu genererer stærkt stigende aktivitet, er etablering af moderne gang- og cykelstier, der placeres
væk fra bilernes baner. Her stiller vi vores viden og erfaring til rådighed i
rollen som underleverandør for en række entreprenørfirmaer. I kraft af vores
mangeårige erfaring har vi en stabil kundekreds af offentlige institutioner
samt en lang række virksomheder og private.
KJK Asfalt ApS · Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst · Telefon: 65 96 72 85 · Fax: 65 96 74 85
Jakob Jørgensen: 40 45 38 07 · E-mail: kjk-asfalt@mail.tele.dk
Web: www.kjk-asfalt.dk
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GOD MED DIAMANTER
VI ER MEDLEM AF:
DIAMANTENTREPRENØRERNES
BRANCHEFORENING

Odense Diamantskæring
A/S og Dansk Dia-Bor A/S,
to sider af samme sag.
Vi dækker hele Danmark
fra afdelinger i Odense,
Vejle, Kerteminde og
Svendborg
- Odense Diamantskæring A/S
og Dansk Dia-Bor A/S er fortsat
to selvstændige virksomheder,
siger direktør Michael Tao Nielsen, men ejerkredsen er sammenfaldende i Odense Diamantskæring A/S og Dansk Dia-Bor
A/S, og derfor supplerer vi hinanden på en faglig og økonomisk
god måde.
Michael Tao Nielsen er direktør i begge selskaber. - Det er
på de indre linjer, vi har valgt

denne model. Vi kan spare på
de administrative omkostninger, og vi kan supplere hinanden
med hensyn til maskinkraft og
mandskab. Derved bliver vi mere
konkurrencedygtige og fleksible.

Dækker hele landet
- Vi har forståelsen for betydningen af at yde en god service samt
viljen til at udføre den, siger Michael Tao Nielsen. Det får hele
Danmark glæde af, da vi nu har
relaterede afdelinger i Odense,
Vejle, Kerteminde og Svendborg.
Vi er smidige og villige til at løse
opgaver på både traditionel og
utraditionel vis. Vi tilbyder rådgivning i både projekterings-og
kalkulationsfasen.
Odense Diamantskæring A/S og
Dansk Dia-Bor A/S er specialister i boring, skæring og slibning

  
Knud Højgaardsvej 16 · 7100 Vejle
Tlf.: 7022 4244 · Mobil: 2122 5474
diabor@danskdiabor.dk
www.danskdiabor.dk

D et
e
d e r r os
b
og s o re r
k
i b e æ re r
to n
…

i beton. Desuden har vi folk, der
er specielt uddannet til at udføre
reparation og polering af terrazzogulve samt polering af betongulve.

Biler med værktøj
-Vi sætter en stor ære i at overholde aftalte tidsfrister og betingelser, siger Michael Tao Nielsen.
Desuden er det en selvfølge, at
arbejdsområdet efterlades i rengjort stand, når projektet er gennemført.
Direktøren peger på, at begge
selskaber råder over biler, som
er fuldt udstyret med det gængse
værktøj til diverse bore- og skæreopgaver.
-Vi kan derfor udføre de fleste
opgaver på stedet. Det kan dog
være nødvendigt at hente specialværktøj i nærmeste afdeling.

Ved at benytte sig af diamantboring /skæring afsættes huller og
udsparringer på stedet, nøjagtigt
hvor de skal bruges. På den måde
er diamantboring/skæring den
ideelle løsning.
Michael Tao Nielsen anbefaler
diamantskæring, hvis man skal
have skåret ud til et nyt dørhul,
trappehul, vindueshul eller øvrige åbninger i beton eller murværk. - Det er langt det mest
skånsomme for de øvrige bygningsdele.

ODENSE DIAMANTSKÆRING A/S
Nordbirkvej 1 · 5240 Odense NØ
Tlf.: 6313 0040 · Mobil 3085 7210
ods@odensediamantskaering.dk
www.odensediamantskaering.dk
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Lad it-mark hoste din server og

Slip for bekymringer om IT
Vælger du at få hosted din server hos
os, sørger vi for alt i forbindelse med din
server:
• Drift og vedligehold af server
• Antivirus
• Backup
• Nødstrømsanlæg
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Software opdateringer
• Vær sikret mod brand, tyveri eller
andet datanedbrud
Følger dig overalt:
Tilgå dine dokumenter,
kontakter, mails osv.
uanset hvor du er, på
ferie eller derhjemme,
og fra både PC, Mac,
iPad osv. -Det kræver
blot en Internet forbindelse.

Det får I:
• Nedsat strømforbrug
• Frigivet tid fra den
IT ansvarlige i
virksomheden
• Sikkerhed - sov
godt om natten
• Mere tid og overskud til at fokusere
på jeres virksomheds kerneforretning
For os er IT nemt og det er IT vi lever af,
du kan derfor spare både tid og kræfter
ved at lade os hjælpe med dine IT udfordringer.
Vi er en totalleverandør og kan hjælpe
med al din IT og rådgive dig til den mest
optimale løsning.
Kontakt os og hør mere.

i t - m a r k A p S - t l f . 6 3 1 1 0 1 0 3 - i n f o @ i t - m a r k . d k - w w w. i t - m a r k . d k

Har du et

salgsstyringssystem

til at holde styr på dine kunder?

Hold styr på din kunder med et professionelt CRM system
Vidste du at du kan få et af de mest gennemtænkte og robuste salgssystemer for bare 249,- pr. måned (ekskl.
moms og opsætning)? it-mark tilbyder nu CRM systemet Maximizer, hvor du er helt fri for dyre og besværlige
installationer af dit salgssystem.
• Systemet der holder alle dine kundeinformationer
samlet ét sted
• Alle dine e-mails, kundeinformationer, kalenderaftaler,
tilbud, ordrebekræftelser og meget mere - samlet i ét
system
• Ikke flere Excel ark, Word dokumenter og e-mails i
masser af forskellige mapper, hvor du aldrig kan finde
hvad du leder efter
• Fuld mobilitet - så du kan have det hele med dig over
alt - på din bærbare computer, smartphone, iPad eller
via Internet

• Nemt og hurtigt at komme i gang
• Systemet kan tilpasses netop din virksomhed, så det
er nemt at bruge
• Køb eller lej det som det passer dig bedst
• Betal kun for det antal brugere du har behov for - det
vil sige at det er billigt i drift
• Det kræver ingen investering at komme i gang
• Simpelt og enkelt - nu kan du finde hvad du leder efter
- alt i ét samlet system

it-m a r k A p S - t lf . 6 3 11 01 03 - info@it- mark .d k - Al l e priser er ek sk l . mom s
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Brug energien rigtigt
KEEN Miljø & Energirådgivning rådgiver virksomheder og private til
lavere udgifter på el,
vand og varme.
Det lidt fine ord ”energioptimering” dækker ganske enkelt over,
at virksomheder og private boligejere bruger energien på en økonomisk og miljømæssigt smartere
måde. Og med energi forstås altså
forbruget af energi til virksomheders og boligers drift – via el, vand
og varme. - Det handler blandt
andet om at inddrage vedvarende

energi, eksempelvis varmepumper og solceller, og gå fra eksempelvis brug af fossile brændstoffer
som gas og olie til fjernvarme.
Kombineret med nye energirigtige vinduer, efterisolering og
optimal styring af varmeanlæg
giver det store besparelser på udgifterne. Det er også med til at betale investeringen, forklarer Keen
Nielsen, indehaver af KEEN Miljø
& Energirådgivning.

givning på energiområdet med en
baggrund som autoriseret elinstallatør og elektroingeniør samt
energisynskonsulent og energirådgiver. - Faktisk handler en stor del
af den realistiske besparelse om at
ændre adfærd. Ved kun at bruge
den energi der er nødvendig, til
at drive virksomheden eller have
det komfortabelt i hjemmet, er
det muligt at nå store besparelser,
fortsætter Keen Nielsen.

Aut. elinstallatør
og ingeniør

Ydelser

Keen Nielsen har siden midten
af 1990’erne arbejdet med råd-

konsulentfirma med speciale i
energi – og ikke mindst økonomisk og miljømæssig optimal
brug af denne.
Således servicerer KEEN Miljø &
Energirådgivning virksomheder,
organisationer og private inden
for opgaver som energirådgivning, bæredygtig energi, effektiv
udnyttelse af energi, tilskud til
energiforbedring, energimærkning, drifts- og vedligeholdelsesplaner samt industrienergi.
Alle ydelser og tilbud målrettes de
enkelte kunders profil.

KEEN Miljø & Energirådgivning
opfylder selv kvalitetscertificeringen ISO 9001 som rådgivende

KEEN Miljø & Energirådgivning ApS · Jupitervænget 6 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 19 44 60
www.keen.dk · keen@keen.dk

INGENIØRFIRMAET

UDFØRER:
• Energimærkning
• Vedligeholdelsesplaner
• Investeringsbudgetter
•
•
•
•

FOR:
Boligejere
Boligforeninger
Erhverv og industri
Offentlige institutioner

KEEN Miljø & Energirådgivning ApS
Jupitervænget 6 · 5210 Odense NV
Tlf. 66 19 44 60 · Mobil: 40 34 66 67
keen@keen.dk · www.keen.dk

Søndergaards
Elementmontage ApS
påtager sig
alle opgaver indenfor:
• Montering af porebeton
og gasbeton
- store som små.

Chr. Richardtsvej 20 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 14 17 · Mobil 30 70 30 36
ts_sondergaard@hotmail.com
www.sgem.dk
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Kontakt de
professionelle!
- Kom og lær os at kende.
Hos os er kunden i centrum. Optimera er en
professionel trælast- og
håndværkerbutik for de
fynske håndværkere i
bygge- og anlægsbranchen.
- Vi handler primært med professionelle kunder i bygge- og
anlægsbranchen, men du er naturligvis også velkommen som
gør-det-selv-kunde, siger Jens

Krogh-Hansen, der er chef i Optimera på Energivej 17 i Odense.
I vores butik vil du få en professionel betjening. Vi er ti medarbejdere, der glæder os til at samarbejde med dig og opfylde dine
ønsker og forventninger.
- Vi er her hver dag – lige midt på
Fyn ved motorvejen. Har du brug
for det, så sørger vi for, at du får
de bestilte varer om natten. Så
du er klar til en ny dags opgaver.
Optimera har en stor organisation i ryggen. Vi er en del af SaintGobain koncernen, som udover
Optimera også ejer Brødrene
Dahl, Weber, Scanglas, Øland.

Christian Nissen
TLF. 26875269

Bo Olsen
TLF. 42127598

Lars Frandsen
TLF. 28919067

Heidi Rasmussen
TLF. 63104692

Tonny Madsen
TLF. 63104688

Jens Krogh
TLF. 42127529

Johannes Bach
TLF. 23201778

Arne Madsen
TLF. 63104685

Bo Eriksen

Clint Petersen

Optimera Odense • Energivej 17 • 5260 Odense S • Tlf.: 65 95 98 00 • odense@optimera.dk • www.optimera.dk
ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 6.30 – 16.00 • Fred. 6.30 – 15.00 • Lørdag/søndag – Lukket

✁

Har du fået en ridse, bule eller lakskade på din bil,
MC eller andet køretøj, og er skaden koncentreret
om et eller flere mindre områder?
Så har SMARTLAKERING løsningen…
I løbet af få timer kan vi reparere skaden til et perfekt resultat.
Vi maler kun skaden og evt. området umiddelbart omkring skaden.
Da vi kun reparerer det skadede område, kan vi tilbyde væsentligt lavere
priser (ca. 30-50%) end ved de traditionelle reparationsmetoder og væsentligt
hurtigere ekspeditionstid.

De fleste skader kan laves på 1 dag!
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Typiske opgaver
vil være:
• Mindre lakskader
og buler.
• Lakreparation
af fælge.
• Mindre reparationer
af sæder og
instrumentborde.

Tømrerfirmaet Hejlsvig Byg

Den midtfynske tømrervirksomhed er medlem
af Byg Garanti og kan her
i maj fejre et års firmajubilæum. Det alsidige
tømrerfirma, der kører
over det meste af landet,
løser alle til faget hørende opgaver og har god
vind i sejlene.

”Det har været et forrygende år
med masser af spændende opgaver, og den positive udvikling ser
ud til at fortsætte”, beretter indehaver Flemming Petersen, som
har 20 års erfaring i faget og har
været selvstændig tømrermester
siden 2008. ”Firmaets største
kundegruppe er privatkunderne,
som vi servicerer med en bred
vifte af ydelser, der spænder lige
fra løsning af mindre opgaver til
varetagelse af hele entrepriseforløb. En stor del af opgaverne har

at gøre med energirenovering nye tage, døre og vinduer samt
isolering og efterisolering. Vi har
netop afsluttet et to måneders
projekt i Søborg. Her lagde vi nyt
tag på en større villa, monterede
VELUX vinduer og gennemrenoverede såvel kviste som førstesal. Ved samme lejlighed udstyredes hele villaens stueetage
med nye energi- og miljørigtige
vinduer. Hejlsvig Byg står for
godt håndværk hele vejen igennem. I forbindelse med løsning

af større opgaver samarbejder vi
med en fast kreds af erfarne kolleger i alle håndværksfag. Alle
interesserede er velkomne til at
kontakte Hejlsvig Byg og høre
mere om de mange muligheder,
firmaet har at byde på”, slutter
Flemming Petersen.

Tømrerfirmaet Hejlsvig Byg ApS · v./Flemming Petersen · Skovvænget 2, Sdr. Nærå · 5792 Årslev
Tlf. 22 40 39 23 · E-mail: flemming@hejlsvigbyg.dk

Montana TV HI-FI løsninger
til bolig og erhverv

	
  

Finn Andersen · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense NV

Tlf. 66 16 48 05

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

25

	
  

	
  

Finurlig kunst
- nu også på flasker…

Erhvervsliv, offentlige
institutioner og private vil
have god kunst på væggene. Det hjælper Gallerie
Rasmus i Odense med til,
at mange får.
Formidlingen af kunst
har nu også fundet vej til
flaskeetiketter
- Gallerie Rasmus har formidlet
kunst siden 1990. Kunstpolitikken
har fra starten været at vise dansk

og international kunst, som vi finder interessant, siger galleriejer
Peter Rasmus Lind, der har lagt
navn til den fortsat ekspanderende
kunstvirksomhed. Det er i den grad
lykkedes. Gallerie Rasmus har
ikke blot indtaget flere ejendomme
i Ny Vestergade i Odense, men er
også til stede på centrale adresser
i København og Skagen. På disse
adresser og på vægge i private virksomheder, i offentlige kontorer og
på hospitaler er der vidnesbyrd om
en bredt favnende kunstinteresse.

Kunst på etiketten

- Vi har kontakt til mange kunstnere og følger dem tæt i deres
udvikling. En spændende fynsk
kunstner er Ann-Lisbeth Sanvig,
siger Rasmus.
Vi har en udstilling i Skagen, der
hedder ”Mad” med hendes malerier, blandt andet inspireret af retter fra restaurant Hyttefadet, Gl.
Skagen. - Ann-Lisbeth er finurlig
og snart tilgængelig i Kvickly på

Skibhusvej og i Dalum, hvor man
i afdelingen for drikkevarer kan
finde hendes kunst på vinflasker.

Eje eller leje

- Kunst kan man både eje, leje og
låne, siger Rasmus. Gallerie Rasmus har aftaler med virksomheder om leje af kunstværker, som
udskiftes med passende mellemrum. Det kan dreje sig om fra en
lille halv snes kunstværker til noget over hundrede.
- Vi byder gerne både private og
offentlige virksomheder indenfor i
vore gallerier, siger Ramus.
Vi er også at finde med udstillinger i kunstforeninger landet over,
hvor man kan orientere sig.

Gallerie Rasmus · Ny Vestergade 8+9 · 5000 Odense · Tlf.: 65 91 88 33 · www.gallerie-rasmus.dk · odense@gallerie-rasmus.dk
Åbningstider i Odense: Tirsdag - fredag kl 13.00 - 17.30 - lørdage kl. 11.00 - 14.30
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ANPAJA malerfirma
ANPAJA malerfirma
5210 Odense NV

Det alsidige malerfirma
Tlf. 28 78 42 36
grundlagdes
1. maj 2013.
danieljambroz@gmail.com
Indehaver Daniel Jambroz, der oprindeligt er
fra Polen, har boet i Danmark siden 2006 og har
en dansk håndværkeruddannelse. I december
2012 færdigudlærtes han
som maler i Odense
ANPAJA malerfirma løser alle
opgaver indenfor faget”, fortæller indehaver Daniel Jambroz.
FØR

og fremmest af private”, fortsætterNV
Daniel Jambroz. ”Fra
5210 Odense
• Spartler
”Jeg har valgt at køre firmaet
tid til anden løser jeg opgaver i
• Facaderenovering
som enkeltmandsfirma og tager
de fynske kystbyer, ligesom mit
• Altselv
malerarbejde
uderutiog indearbejde kan byde på enkelte afmig
af alle deudføres
daglige
ner omkring kontor og
regnskab.
stikkere til andre landsdele. Opdanieljambroz@gmail.com
Folk fortæller, at det giver en
gavemæssigt spænder ANPAJA
god oplevelse af sammenhæng i
malerfirma fra spartling til taet opgaveforløb, at det er malerpetsering, fugning, opsætning af
mesteren selv, der tager telefofilt og meget mere. Firmaet lenen, indgår aftalerne og løser opverer malerarbejde, vedligehold
gaverne. Sidst men ikke mindst
og reparation til boligselskabet
er det med til at holde firmaets
LCK Bolig 30-35 boligenheder i
driftsomkostninger nede til forOdense og Langeland. Jeg arbejdel for kunderne.”
der såvel indendørs som udendørs, og min lille virksomhed har
i sin kun etårige levetid stået for
Ude og inde,
en del gennemgribende facaderefra kælder til kvist
noveringer. Endelig medvirker
”ANPAJA malerfirmas kunANPAJA malerfirma ved diverse
• Tapetsering

Spangsvej 28

EFTER

dekreds tager udgangspunkt i

og består først
SpangsvejOdense-området
28

Tlf. 28 78 42 36

FØR

• Tapetsering
• Spartler
• Facaderenovering
• Alt malerarbejde
udføres ude og inde
entrepriser som underleverandør
på malersiden. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
mig for et uforbindende tilbud”,
slutter Daniel Jambroz.

EFTER

ANPAJA malerfirma · Spangsvej 28, Paarup · 5210 Odense NV · Tlf.: 28 78 42 36 · danieljambroz@gmail.com

deres huse og bygninger – typisk
ved køb og salg samt beregning
af husleje, skat m.m.

Hvad enten det handler om køb, salg, udlejning, forsikring eller låntagning, er det vigtigt, at huse og
bygninger er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistrets landsdækkende system. Det og meget
mere er BB-opmåling behjælpelig med.
”BB-opmåling servicerer og samarbejder med en landsdækkende
kundekreds, der spænder fra
ejendomsmæglere og advokater
til privatkunder, boligforeninger, udlejere, virksomheder og
offentlige institutioner”, fortæller indehaver Bente Bang. ”Jeg
har stor viden og erfaring inden
for mit speciale, som jeg har arbejdet med gennem mere end 20
år. I den travle hverdag er min
primære opgave at hjælpe
kunderne med at få styr
på arealudnyttelsen
i forbindelse med

I villa-sammenhæng er det ofte
størrelsen af tilbygninger, udhuse og førstesale, der skal kontrolleres og opdateres i forhold
til BBR-registrets oplysninger.
Hovedparten af opgaverne genereres via netværk, og netop
nu hersker der stor travlhed i
firmaet. Jeg er i fuld gang med
to spændende opmålingsopgaver for Realdania Byg;
nemlig Hindsgavl Slot
og det gamle tinghus i St. Heddinge på Stevns.

Her i Odense arbejder jeg på
opmålingen af en tidligere
skole”, slutter Bente
Bang.

BB-opmåling · v. Bente Bang · Rugårdsvej 380 · 5210 Odense NV · Tlf.: 20 15 97 89
bb@bb-opmaaling.dk · www.bb-opmaaling.dk
27

Værsgo!
Værsgo!
Et stærkt og fleksibelt modelprogram.
Et stærkt og fleksibelt modelprogram.
ller
ode urtig
m
re
lh
kt
Fle me ti onta
k
il
m
hje ring – å mob t
e
e
lev sper p 1 for
8
Je 9 03 ud …
b
299 dt til
go

Corsa Van
([SUHVVEXGELORSWLONPO
Corsa Van
)UD
([SUHVVEXGELORSWLONPO
60.223 kr. ekskl. moms
)UD60.223 kr. ekskl. moms
Combo
Halv
størrelse hel løsning
Combo
varekasse
op
til 5,0
Halv
størrelse
løsning
m3 hel
op til 5,0 m3 varekasse

OPEL
ERHVERV
OPEL
ERHVERV
Opels brede varebilsprogram

Meriva Activan
Service
nonstop
Meriva
Activan
95
hk ognonstop
Service
25,0 km/l
95 hk og
Vivaro25,0 km/l
Serviceleasing
Vivaro inkl. fuld service
Serviceleasing
Kr.
1.499* inkl. fuld service
Kr. 1.499*

=DøUD)OH[LYDQ
Med UD)OH[LYDQ
super komfort, masser af udstyr,
=Dø
136 hk
og 24,4km/l
Med
super
komfort, masser af udstyr,
136 hk og 24,4km/l
Movano
)nVRJVnVRPFKDVVLVRJGREEHOWNDELQH
Movano
med mulighed for op til 3.500 kg SnNURJHQ
)nVRJVnVRPFKDVVLVRJGREEHOWNDELQH
med mulighed for op til 3.500 kg SnNURJHQ

Opels
bredekrav
varebilsprogram
Stil
bare skrappe
til din nye Opel varevogn. Uanset dine individuelle behov vil Opel Erhverv være garant for den optimale løsning
Stil
bare
skrappe
krav
til din nyerammer.
Opel varevogn.
Uanset
individuelle
behov vil- fra
Opel
Erhverv
væreOpel
garant
for den
løsning
indenfor de rigtige økonomiske
Vælg mellem
dedine
forskellige
modelserier
den
kompakte
Corsa
vanoptimale
til den rummelige
indenfor
de
rigtige
økonomiske
rammer.
Vælg
mellem
de
forskellige
modelserier
fra
den
kompakte
Opel
Corsa
van
til
den
rummelige
Opel Movano - alle med Commonrail turbomotorer. Velkommen til et godt udvalg og en god prøvetur hos Opel Erhverv.
Opel Movano - alle med Commonrail turbomotorer. Velkommen til et godt udvalg og en god prøvetur hos Opel Erhverv.

5 serviceløfter der holder dig igang
serviceløfter
holder
dig straks.
igang
1.5Ingen
tidsbestillingder
- du får
diagnosen
Ingen
tidsbestilling
- du får
diagnosen straks.
2.1.Kort
ventetid
- vi udfører
reparationen,
mens du venter. Garanti for udskiftning af sliddele samme dag.
2.
Kort
ventetid
vi
udfører
reparationen,
du venter.
Garanti
for udskiftning af sliddele samme dag.
3. Direkte reparatørkontakt - kontakt voresmens
CV Hotline
for råd
og vejledning.
Direkte reparatørkontakt
- kontakt hvor
voresreparationen
CV Hotline forvarer
råd og
vejledning.
4.3.Alternativ
transport ved driftsstop,
mere
end 3 timer.
Alternativ
transport
driftsstop, hvor reparationen varer mere end 3 timer.
5.4.Opel
Assistance
med ved
vejhjælp.
5. Opel Assistance med vejhjælp.
www.opel.dk
www.opel.dk
Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7 – 30,3 km/l. CO2 88 – 172 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7
– 30,3 km/l. CO2 88 –2±JNP(QHUJLNODVVHIUDWLO
172 g/km. Energiklasse fra/til
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO0HULYD$FWLYDQYHGEODQGHWN
UVHO±NPO&2
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO0HULYD$FWLYDQYHGEODQGHWN
UVHO±NPO&2
2±JNP(QHUJLNODVVHIUDWLO
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO=Dù
UD)OH[LYDQYHGEODQGHWN UVHO±NPO&2
2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO=Dù
UD)OH[LYDQYHGEODQGHWN
2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til
g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug
for Opel Combo
ved blandet kørsel 17,2 –UVHO±NPO&2
20,4 km/l. CO2 129 – 152
Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,2 – 20,4 km/l. CO2 129 – 152 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 12,7 – 14,7 km/l. CO2 178 – 207 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug
Opel
Vivaroved
vedblandet
blandetkørsel
kørsel11,2
12,7––13,5
14,7km/l.
km/l.CO
CO2 2195
178––235
207g/km.
g/km.Energiklasse
Energiklassefra/til
fra/til
Brændstofforbrug
forfor
Opel
Movano
Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 11,2 – 13,5 km/l. CO2 195 – 235 g/km. Energiklasse fra/til
*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 Ecoflex 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at
få *Tilbudet
et skarpt tilbud.
dækker
og reparationer
som
følgei 36
af slid,
ikke 15.000
dæk ogkm
brændstof.
Tilbudet
kan ikke
kombineres
med
tilbud
eller kampagner.
Ekstraordinær
gælderServiceaftalen
for Vivaro L1H1
Ecoflexservice
90 hk Edition
og dækker
service
mdr.men
og max.
pr. år. Er dit
kørselsbehov
anderledes
skal
du andre
kontakte
din lokale
Opel forhandler
for at
leasingydelse
35.000
kr. inkl.finansieringsomkostninger.
Tilbudet gælder
kun
og er
på variabel
Positiv
kreditgodkendelse
Bilen er vist
med ekstraudstyr.
få et skarpt er
tilbud.
Serviceaftalen
dækker service og reparationer
som følge
afvia
slid,Opel
menFinans
ikke dæk
ogbaseret
brændstof.
Tilbudetrente.
kan ikke
kombineres
med andre forudsættes.
tilbud eller kampagner.
Ekstraordinær
Alle
priser er ekskl.
moms. kr.
Tilbudet
er gældende så længe lager
haves/eller
til 30.06.2014.
tages
forbehold
for pris-,
afgiftsrenteændringer. 04.2014.
leasingydelse
er 35.000
inkl.finansieringsomkostninger.
Tilbudet
gælder frem
kun via
Opel Finans Der
og er
baseret
på variabel
rente.
Positivog
kreditgodkendelse
forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 04.2014.

28

Den drive-in-baserede
synsvirksomhed servicerer både private bilister
samt en lang række branchekunder – heriblandt
autoforhandlere og værksteder. Virksomhedens
primære varemærker er
fleksibilitet, service og
personlig betjening
”Hjallese Bilsyn grundlagdes
af Morten Hilmar Jørgensen og
mig i november 2011”, beretter
Max Kruse Petersen. ”Gennem
årene har vi opbygget en god,
loyal kundekreds, der har sit udspring her i Odense-området og
i dag dækker det meste af Fyn.
Vi er kendt for at levere kvalitet
i ydelserne og står på alle måder

for et højt fagligt niveau. Samtidig er vi konkurrencedygtige på
prisen. Vi er underlagt Trafikstyrelsens kontrol og er medlem
af Dansk Lokal Syn. Hermed er
vores kunder sikret god kundeservice, fair og uvildig behandling, hurtig betjening og professionel vejledning. Vi kører efter
drive-in-princippet, hvor kunden
får sit køretøj synet uden tidsbestilling, mens han/hun læser
avisen og drikker en kop kaffe.
Her og nu beskæftiger Hjallese
Bilsyn tre mand, nemlig Morten
og mig samt synsmedarbejder
Ivo Tripovic, som blev ansat i
april 2013.”

trailere og campingvogne. Når
det gælder campingvogne, tilbyder vi Tempo 100 tjek med
den lovbefalede kontrol af dæk,
støddæmpere og slingrekobling,
der tillader kørsel i Tyskland
med op til 100 km i timen. Vi
sørger for udfyldelsen af diverse
formularer i forhold til de tyske
myndigheder, som så sender 100
km-mærket direkte til kundens
hjemadresse. Fra juni 2012 har
vi, både på privat- og erhvervs-

området, fungeret som motorkontor med indregistrering af
biler og udlevering af nummerplader. Ligesom synsafdelingen
fungerer motorkontoret efter
drive in princippet. Hjallese Bilsyns motorkontor er fra starten
blevet taget supergodt imod af
vores kunder, som sætter stor
pris på vores hurtige ekspedition
og gode service”, slutter Max
Kruse Petersen.

Alt i Harley-Davidson udstyr,
Et succesfuldt motorkontor
bikes”Hjallese
og Bilsyn
beklædning
råder over to

VI ER MEDLEM AF

:

synsbaner og har kapacitet til
person og varebiler op til 3500
kg samt motorcykler, scootere,

Hjallese Bilsyn ApS • Energivej 4B • 5260 udstyr,
Odense S • Tlf. 66 14 02 02 • info@hjallesebilsyn.dk • www.hjallesebilsyn.dk
Alt i Harley-Davidson
ÅBENT: Mandag – torsdag: 08:00 – 17:00 • Fredag: 08:00 – 16:00 • Lørdag: 08:00 – 12:00 • Derudover efter aftale
bikes og beklædning

rley-Davidson udstyr, IRON BIKES
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
s og beklædning

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i
IRON BIKES
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
Harley-Davidson udstyr,
Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

IRON BIKES
e Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

bikes og

Alt i Harley-Davidson udstyr,
bikes og
beklædning
beklædning…

IRON BIKES
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
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Porten til øhavet
- Udviklingsplanen for
Svendborg Havn kan få
stor betydning - ikke blot
for havnen - men også for
byen, øerne og hele Fyn,
siger havnemester Hans
Søby.
- Vi er glade for, at vi har færgefarten til de sydfynske øer, og
med udviklingsplanen for Svendborg Havn lægges der op til, at
havnen ikke blot skal være et
sted, hvor man ankommer til og
fra øerne. Havnen kan også skabe vækst og give gode oplevelser

og arbejde til mange mennesker,
siger havnemester Hans Søby.
Hans Søby peger i første omgang
på de maritime muligheder, der
kan gavne havnen.
- Med mange besøg af sejlere
kommer der liv på havnen på
lange dage. Det skal butikker
og restaurationslivet tage godt
imod, siger Hans Søby.

er en stor interesse for søsport i
Mellemeuropa, og at øhavet omkring Fyn har en stor tiltrækning på udenlandske turister
med lyst og interesse for at sejle.
- De kan have deres både i Svendborg Havn under trygge forhold.
Vi kan servicere og udruste sejlerne både med grej og proviant.

- Det er godt, at havneplanen nu
er på plads, og vi kan begynde
at realisere mange af ideerne i
planen. Vi har en af Danmarks
bedst bevarede havne. Det handler også om arbejdspladser, om
en bedre udnyttelse af havnens
arealer og om at bevare kulturarven, siger Hans Søby

Gæsternes havn
- På havnen skal vi være klar til
at hjælpe alle slags gæster, surfere, dykkere, sejlere, kajakker. Vi
kan også være ”havnen” for tyskere, der bor, hvor der er langt
til tyske havne. Vi ved jo, at der

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart · Jessens Mole 6 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6223 3080
Hverdage kl. 8-15 · havn@svendborg.dk · www.svendborg-havn.dk

INFORMATION
Svendborg Havnekontor, Jessens Mole
Tel: +45 6223 3000 - på hverdage kl. 9-15

En tur rundt på Svendborg Sund med det smukke veteranskib

M/S

HELGE

S HE
M/1924 - 201L

GE

90
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S
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Oplev sydfyn fra Sundet

Fødselsdag

Den smukke rundtur tager knap 2 timer.
Der er mulighed for, at stige af og på
undervejs på turens 6 destinationer.
Madkurv kan nydes ombord og der
kan købes øl og vand.

M/S Helge fylder 90 år og vi vil gerne
invitere DIG med til FOLKEFEST i
CHRISTIANSMINDE torsdag d. 24. juli.
Desuden fejres M/S Helge hele sommeren
med mange spændende arrangementer
som udstillinger, bogudgivelse, koncert,
fyrværkeri og i hele juli, gode tilbud på
M/S Hegle’s rute.

2014

Udenfor ordinær fartplan kan du leje
M/S Helge. 2 timers tur på Sundet
5.000,-. Efterfølgende time 2.500,-.
PRIS: Rundtur voksen kr. 120,- / børn kr. 60,Billetter købes på nettet / kontant ombord.

30

2014

Se mere på www.mshelge.dk
Køb et sæsonkort - sejl så meget du vil!
PRIS: voksne kr. 360,-

ÅR

n d b o rg

Sejlplan M/S Helge 16. maj - 7.september
Afg. Svendborg

10 . 00
10 . 10
10 . 15
10 . 30
10 . 40
10 . 55

12 . 30
12 . 40
12 . 45
13 . 00
13 . 10
13 . 25

14 . 30
14 . 40
14 . 45
15 . 00
15 . 10
15 . 25

Afg. Valdemars Slot

10 . 55
11 . 10
11 . 20
11 . 35
11 . 40
11 . 50

13 . 25
13 . 40
13 . 50
14 . 05
14 . 10
14 . 20

15 . 25
15 . 40
15 . 50
16 . 05
16 . 10
16 . 20

Vindebyøre
Christiansminde
Troense
Grasten
Ank. Valdemars Slot

KUN i JULI

16 . 30
16 . 40
16 . 45
17 . 00
17 . 10
17 . 25
KUN i JULI

Grasten
Troense
Christiansminde
Vindebyøre
Ank. Svendborg

17 . 25
17 . 40
17 . 50
18 . 05
18 . 10
18 . 20

r
til vor bi
es

ÅBEN
CAMPING
T HUS
Hjertet banker ALLE HAR
Vantinges
smedekrog
blåt for Svendborg
RÅD
TIL!
skal renoveres
Kig ind
alle er ve ,
lkomne!

Det rustikke, det rå. Det
gode liv ved det blå. Maritimt Center tilbyder et
hav af oplevelser.

fødderne tæt på Svendborgnd, Med
sund og sydfynsk grønt og blåt
lige udenfor vinduerne har Marikomnetimt! Center Danmark et perfekt

udgangspunkt. De maritime er,
hvad Jay Brun Jensens hjerte
banker for. Som daglig leder sætter han af herfra og tilbyder et
hav af oplevelser.
Vi er ikke blot et kulturelt samlingspunkt for en række arrangementer hernede. Vi er også
en forretning, så vi tilbyder at
kombinere konferencer og møder med sejlture ud på sundet og
mad og senge på landjorden igen.
Vi har et super godt samarbejde
med overnatningsstederne, hoteller og restaurationerne, og
vi mærker helt klart, at der er

sønda
g den
fra 10 2. marts
-16.

vandret for at løse centrets mange opgaver.
14
Begge har heldigvis en masse
Søndag
varme hjerter med hver to frivilstrålendes
lige hænder at trække på.
Centret er nemlig også et mari- AndersNiel
timt forsamlingshus for det blå
Svendborg.
større og større interesse for dis- Vi har vores egen forening med lykkedes o
er flit- brug på en dejlig sommerdag for
samling:
Lørdaghvor VanTinge:
se arrangementer,
det gode I Vantinge
medlemmer.
tige hænder i ganget
med par
en mo- hundrede
godt ti år siden,
og nu trænger på plads i
den
1.
marts
er
der
liv med lokale fynske produkter
Den er meddentil
skabe økonodernisering af aktivitetspladsen
til at
en opdatering,
som det
start
på
projektet
med
hedderså
på moderne
Smedekrogen
misk skråt
overskud,
vi har dansk.
fået en fortællerP
kombineret med at være
i blå, i Vantinge,
over for skolebygningen.
- For et år siden fik vi sat ord på
orientering og indviny Long
og ny,kr.varm
maritime omgivelser er Smedekrogen
noget,
blev
taget i John-cykel
et projekt til 245.000
og det gruppen.
else
af panna-bane
og lækker loftsbelysning i pakder dur.
Siden d
huset.
Den ægte vare, lugten af saltvand, de gode omgivelser i pak- Hjortøbåden har sit eget laug og det med a
Kig andre
huset og udsigten - det er alt
Caroline S og flere
forbi skibe tydeliggjo
sammen indtryk, der pirrer voligeså. De holdertilmøder
vores her, reres sanser.
parerer både og andet maritimt
Første d
sønda
grej. Uanset
hvad
g dende laver, er
til udførel
2. ma
ts
a 10alle
det livskvalitetfrog
★ Søndag e
-16.er rloyale,
Nårduersæsonliggerhos
Blåt forsamlingshus
strålende
so
trofaste hjælpere. Sammen får vi holdeslørd
Niels
osbetalerduikkeekstrafor:
Jay Brun Jensen og hans kollega,
skabt et rart
sted med en afslap- Anders
indvielsen
pet atmosfære.
Hanne Bourgeat, ligger nærmest
adgangtilpool,atgåi
lykkedes os

★

5-STJERNET
ÅBEN
CAMPING
• Kordage og tangoballer T HUS
ALLE• Pakhusbutik
HAR med specialiteter
RÅD fra
TIL!
sydfyn og øerne

Book på
frakl.11.
på
plads i
• Konferencer
og firmadage
badellerbrugafvarmtvandi
fortæller Pe
www.camphverringe.dk
-Indend
gruppen.
køkkener.Voresfodboldgolf- Skibe
Siden da
• Fyn Rundt
forellerBevaringsværdige
Tlf. 6534 1052
pr. mail
ringsmøde
det
med af
baneerogsågratis.
tydeliggjor
på info@camphverringe.dk
lokalområ
• Økologisk
marked Helsæsonpladser
Første de
til udførels
For sæsonpladser
Når du er sæsonligger
hos
fraekstra
10.000
holdes lørd
os
betaler
du
ikke
for:
• Udlejning
af
pakhuset
til
private
fester
kontakt receptionen!
indvielsen a
adgang til pool, at gå i
fra kl. 11.
bad eller brug af varmt vand i
- Inden d
• Koncerter
Vores fodboldgolf| 5380Dalby/Kerteminde
Dalalby
y/KKerertetee63
mimind
nded75
e | 94
TlTlff.65341052
690
535344 1010525 køkkener.
|banewww.
c
amphverringe.
d
k
Maritimt Center Danmark · Havnepladsen 2 Blæsenborgvej200
· 5700 Svendborg
·bbyTlf.:
ringsmøde
er også gratis.
lokalområd
maritimtcenter@udviklingfyn.dk · www.maritimtcenter.dk
Helsæsonpladser
• Svendborg Classic Regatta
fra 10.000
Blæsenborgvej 200 | 5380 D
Dalby/Kerteminde
alby
al
byy/KKer
b
erte
teemi
mind
nde
de | Tl
TTlf.
lff 66534
5344 10
53
11052
052
5 | www.camphverringe.dk
• Sejlskibsbro
for
klassiske
træbåde
• Piratdag
for børnene
FerriTs
FerriTs
RYSLINGE
KRUKKE-MARKED
druP:
druP:HaH
slå til tønde
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• Udlejning af de flotte, gamle træskibe
til fastelav
• Samarbejde med de lokale restauratøre
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og overnatningssteder
I Ferrit

do
do

Book på
www.camphverringe.dk
Tlf. 6534 1052 eller pr. mail
på info@camphverringe.dk
For sæsonpladser
kontakt receptionen!

RYSLINGE KRUKKE-MARKED

Kun 5 min.
fra motorvejsafkørsel
nr. 13

Vi glæder os til endnu mere liv klokken 1G
på Svendborg Havn!

Kun 5 min.
fra motorvejsNU ÅBNER VI FOR EN NY
SÆSON
afkørsel
Lørdag den 1. marts åbner vi den nr.
nye
13sæson, og vi

kan i år præsentere de klassiske Italienske krukker direkte fra Toscana.
Vi har dog stadig et meget stort udvalg i glaserede
krukker både til udendørs og til indendørs brug.

Hu
Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk
Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.
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Færdig hæk på én dag
Møllegårdens Planteskole
gør det muligt – start
med at grave renden om
morgenen, og du kan
nyde den færdige hæk
om aftenen.
Det fynske forår åbner døren
til en ny, frisk og præsentabel
ramme om både firmaadressen
og privatboligen – nemlig Prima
Færdig Hæk®.
Og det ér rigtigt – Prima Færdig
Hæk® er resultat af 20 års udviklingsarbejde hos Møllegårdens
Planteskole, der således tilbyder
færdigt udvoksede hækplanter i
mange forskellige varianter.
Dermed står den nye bøge-, tjørne- eller rødbøghæk færdigt ud-

vokset i haven eller erhvervsområdet, efter blot én dags indsats.

Gro-garanti
Prima Færdig Hæks eksklusive
hækplanter leveres i super kvalitet, inklusiv ét års Gro-Garanti,
hvis plante- og pasningsvejledningen følges. Udvalget af hækplanter spænder fra klassiske
varianter som avnbøg og liguster til spændende blomstrende
hæktyper. Hegnsloven siger 180
cm. i højden, men er der plads,
kan Prima Færdig Hæk fås helt
op til 220 cm. højde.

Effektiv vækst

Undervejs i planternes produktionsforløb klippes de mange
gange, så der dannes en smuk
og fyldig hækflade. Rødderne beskæres også løbende, så
der udvikles en tæt forgrenet
rodmasse lige under planten.
Planterne leveres med en jordklump med rodmassen der sikrer at planten let og effektivt
vokser videre på det nye voksested.

Råd og gratis levering

På hjemmesiden:
www.primafærdighæk.dk finder
du alle de praktiske oplysninger
om Prima Færdig Hæk® hvor
gartneren, der har ideudviklet konseptet færdighæk, Lars
Strarup har udarbejdet en udførlig plante og pasnings vejledning.

Fyns
& Produkt
Produkt
FynsEmballage
Emballage &
Møllegårdens Planteskole Aps · Ravnshøjgyden 6 · 5750 Ringe · Tlf. 65 99 21 95 · www.primafærdighæk.dk · lars@primafaerdig.dk
Bladstrupvej
5270Odense
OdenseNN......4040
Bladstrupvej153,
153, 5270
1313
7878
06 06

Fyns Emballage
Emballage &&Produkt
Fyns
Produkt
Jern og
og metaller
Jern
metallerkøbes
købes

Ring eller mail
for et uforpligtende tilbud

Kommer overalt
-- Kommer
overalt- -

Tlf. 24 27 63 27
mail: info@michael-buch.dk

40 13
13 78
40
78 06
06
Bladstrupvej 153 • 5270 Odense N

Danwrap
Knopvænget 7
5700 Svendborg
Thomas Frederiksen:
22 93 82 83

Danwrap er specialiseret i indpakning af
en lang række meget forskellige emner i
krympefolie i forbindelse med transport,
beskyttelse og opbevaring…

B

Tømrerﬁrmaet
Michael Buch

Stegstedvej 32
5200 Odense V

AC

Ejendomsservice

Tlf. 21 34 22 06

Martin Lundtofte:
40 60 79 70

mail@danwrap.dk
www.danwrap.dk

Ind- og udvendig pleje/vedligeholdelse

Birkum · 5220 Odense SØ
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Det alsidige autoværksted, der er medlem af
Skandinaviens største
værkstedskæde MEKONOMEN, arbejder allround med en bred vifte
af service- og reparationsopgaver på person- og
varebiler af alle mærker
og årgange op til 3500 kg

”Dyrup Auto er et cirka 30 år
gammelt familiefirma, som jeg
siden 2004 har ejet sammen med
min far”, fortæller værkfører og
medindehaver Henrik Madsen.
”Jeg er udlært her på værkstedet og kan trække på mange års
erfaring i autobranchen – blandt
andet tre års specialisering som
rudemontør. Udover mig består
Dyrup Autos faste personalestab
af en svend og to lærlinge. I dagligdagen arbejder vi med service,
eftersyn og reparation af personog varebiler af alle mærker. Dertil kommer opretning, lakering
samt reparation af stenslag og
montering af autoruder og meget
mere.”

eksempel når det gælder prisen
på et eftersyn. Ved større reparations- og serviceopgaver holder
vi os løbende i dialog med vores
kunder, som på den måde undgår
at få ubehagelige pris-overraskelser efter deres besøg hos os.
Vi lægger stor vægt på at levere
høj faglig kvalitet og god service.
Som MEKONOMEN-værksted
råder vi over det nyste testudstyr. Vores medarbejdere holder
sig fagligt opdaterede gennem en
række opkvalificerende kurser
med fokus på autobranchens nyeste teknik og produkter. Sidst
men ikke mindst er MEKONOMEN garant for reservedele af
højeste kvalitet med tre års ga-

ranti”, afrunder Henrik Madsen.
”Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os og høre nærmere om vores mange aktiviteter og
gode tilbud.”

Reparationer
til jordnære priser
”Dyrup Auto står for reparationer til jordnære priser, også
i forbindelse med trafikskader.
Hos os er en aftale en aftale - for
Dyrup Auto ApS · Faaborgvej 338, Dyrup · 5250 Odense SV · Tlf.: 66 17 03 38 · info@dyrupauto.dk · www.dyrupauto.dk

B Y G G E S E L S K A B
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Ideelle lokaler til alle erhvervsformål • kontakt os ... 6544 4244
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Nedbrydning ude og inde
JLD Odense ApS
er landsdækkende
specialist i ud- og
indvendig nedbrydning
af bygninger.

Skal erhvervsbyggeriet laves om
til boliger – skal boligerne laves
om til erhvervsformål. Eller skal
hele baduljen bare væk?
Uanset anledningen udfører
JLD Odense, landsdækkende
specialist i miljømæssig korrekt
nedbrydning, opgaven til punkt
og prikke. Opgaverne med både

ud- og indvendig samt total nedbrydning af bygninger udføres
af JLD Odenses 40 til cirka 60
ansatte – flest i sommerhalvåret,
når vejret er mest optimalt til
opgaverne.
Det til tider hårde arbejde udføres blandt andet med markedets

mest moderne hybridmaskiner,
der blandt andet klipper jern
og beton i småstykker til videre
neddeling og genanvendelse.
Uanset
opgavernes
karakter overholder JLD Odense de
skrappe regler for miljømæssigt
korrekt nedbrydning og håndte-

ring af byggematerialerne. Aktuelt foregår opgaverne især i
københavnsområdet og i Jylland.
JLD Odenses nedbrydning foregår også i tæt samarbejde med
den landsdækkende jyske specialist på området P. Olesen ved
østjyske Hovedgård.

Rødegårdsvej 203· 5230 Odense M · Tlf. 23 95 33 90 · www.jldodenseaps.dk · jldmulti@gmail.com

RENT OG ENKELT
Koncept Rengøring
ApS udfører rengøring
med høj stabilitet, siger
Jan Hansen. Vi tilbyder
grundig rengøring med
ergonomi og innovation
som drivkraft

- Vore kunder er overvejende
private virksomheder, siger Jan
Hansen, der er selvskabets direktør. De ligner hinanden og
passer fint ind i det koncept, der

også har lagt navn til vores virksomhed.
- Koncept Rengøring er grundig,
kommer ind i hjørnerne og leverer kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi gøre det nemt at
have det rent. Ordentligt rent,
for vi er et rengøringsfirma, hvor
kodeordet er kvalitet.
- Faktisk betragter vi det som
hele vores eksistensgrundlag,
og vi arbejder derfor efter princippet om daglig rengøring, daglig synlighed og daglig kontrol.
Hos Koncept Rengøring går vi
desuden ind for fuld åbenhed og
fejer aldrig noget ind under gulvtæppet.

Tilgængelighed
og kvalitet
- Al kommunikation mellem
Koncept Rengøring og vores
kunder er altid opdateret, og du
ser alle kvalitetsrapporter, for vi
ved, at god kommunikation og

tilgængelighed giver højere kvalitet – og dermed tilfredse kunder. - Vi bruger et system, der via
intranettet giver alle mulighed
for at følge med i, hvor der skal
være ryddeligt, når der er grundig rengøring, siger Jan Hansen.
- Af hensyn til den gode kommunikation taler, læser og skriver
alle medarbejdere hos Koncept
Rengøring dansk.
Hvis I vil vide mere, inden I ringer og får en snak om den rette
dosering, kan I se vores nye præsentationsfilm: ”Tre minutters
ren besked om Koncept Rengøring” på:
www.konceptrengoering.dk.

Vi tilbyder seks måneders prøveperiode, hvor vi kan vise vores
koncept i praksis.

Koncept Rengøring ApS · Engsnarren 11. 5250 Odense SV · Telefon 70 25 24 94
salg@konceptrengoering.dk · www.konceptrengoering.dk
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Fair salg og service
Peter Petersen Automobiler på Rugårdsvej ”bruger
folks penge, som det er
vores egne”.
Siden starten i 1982 har Peter
Petersen Automobiler udviklet
sig til en kompetent og erfaren
brugtbilforretning samt leverandør af service til alle biltyper
– med stor generel viden om de
fleste mærker.
Salg af nyere vare- og personbiler, de fleste mellem 40.000
og 150.000 kr., betyder også, at
Peter Petersen Automobiler er
værd at besøge, når behovet for
en moderne og økonomisk fornuftig vare- eller privatbil dukker op.
På værkstedet servicerer en
værkfører, tre mekanikere og

en lærling forretningens kunder
og ikke mindst deres biler – med
alle relevante og moderne hjælpemidler på værkstedet.
- Det hele, rådgivning, klargøring, salg og efterfølgende service bygger på en fair og reel indstilling. Vi bruger folks penge,

som det er vores egne, lyder det
fra indehaver Peter Petersen.
Indstillingen betyder også, at en
række andre bilforhandlere i dag
benytter Peter Petersen Automobiler som samarbejdspartner,
bl.a. til klargøring og service af
biler.

En vognfuld »bilnørder« er klar til at hjælpe dig!

Peter Petersen Automobiler · Rugårdsvej 251 · 5210 Odense NV · Telefon 66 16 40 40
info@peterpetersen.dk · vaerksted@peterpetersen.dk · www.peter-petersen.dk

STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER
DUSØR:

15.000 kr.
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januar 2011
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*Dusøren gælder for undervognsbehandlinger
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❱ 30 års rustgaranti

35

Anke & Martin’s

Kvalitet over hele gulvet
Lumby-Gulve ApS monterer kvalitet over hele firmagulvet, i hele landet.

Mere end 20 års erfaring i gulvbranchen – og dermed også god
erfaring med fleksibelt samarbejde mellem forskellige hånd-

værksgrupper – er et tydeligt
GVK og Byg Garanti sikrer kvaR
Y S L I NhosG Lumby-Gulve.
E F O R S A M L Iliteten.
NGSHUS
kendetegn
Firmaer, hoteller, institutioner
og eksempelvis boligforeninger
er de primære kunder. Men de
private af slagsen ringer heller
ikke forgæves.
Lumby-gulve udfører små og
store opgaver med alle belægningstyper i hele landet, også
via dygtige samarbejdspartnere.
En vigtig melding til entreprenører, bygherrer, arkitekter og
(med bbq)
ingeniører Kotelet/kamsteg
er, at Lumby-Gulve
grill selv eller varm
HVORFOR?
også udfører undergulve i form af
slidlag og pumpning af tyndpus.
Hjemmelave
Kyllingebryst
Uanset projektets omfang
grill
varm
Kvaliteten
&selv ellerløser
Lumby-Gulves
faguddannede
R
Y
S
L
I
N
G
E
F
O
R
S
A
M
L
I
N
G
S
H
U
S
Prisen
montører opgavenSteak/oksefilet
med kvalitet
og høj service til konkurrenceNemt at stå m
Grill selv eller varm
dygtig pris.
DeRFOR
Medlemskab afMelonsalat
Dansk Byggeri,
med feta
Gert Andersen

Grill selv

- eller varm buffet
Anke

Martin’s

Grill selv
Coleslaw salat

- eller varm buffet
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk
Dressing

Kotelet/kamsteg (med bbq)
grill selv eller varm

HVORFOR
Hjemmelav
grill Salsa
selv eller varm
Kvaliteten
Lumby-Gulve ApS · Showroom/Lager · Agerhatten 16 C, Hal 6 · 5220 Odense SØ · CVR: 34799814 · Telefon: 51 42 04 82
Prisen
www.lumby-gulve.dk
& E-mail: gert.a@mail.dk · Marineret
Steak/oksefilet
kartoffelsalat
med friske krydderurter
Nemt
at stå m
Grill selv eller varm
RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
DeRFOR
Hjemmebagt 5-kornsflütes
Tzatziki

Signatur Hotel Storebælt - Nyborg

Sildebensparket - privat hjem

Kyllingebryst

Skole - Ejer Baunehøj

Anke Martin’s
Alt er

hjemmeMartin’s
lavet

Grill
selv
Grill selv
Anke &

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

eller varm
buffet buffet
- -eller
varm
Kotelet/kamsteg (med bbq)
grill selv eller varm

HVORFOR?
Kotelet/kamsteg
(med bbq) Hjemmelavet
Kyllingebryst

Alt er
Kyllingebryst
hjemmelavet
Steak/oksefilet
grill selv eller varm

grill selv eller varm

Steak/oksefilet
Grill selv eller varm

Melonsalat med
grillfeta
selv eller varm

Kvaliteten
Prisen
Nemt at stå med
DeRFOR

Coleslaw salat

Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

Grill selv eller varm
Dressing
Tzatziki

Melonsalat
med feta
Salsa

Alt er
hjemmelavet

Coleslaw salat

Hjemmebagt 5-kornsflütes

89,-

Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

Gældende til
01.10.14

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Salsa

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Alt er
emmelavet
36

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr. 5,-

Marineret
kartoffelsalat med friske krydderurter
Levering over hele Fyn - Max kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Hjemmebagt 5-kornsflütes

89,-

Grøn salat med bl.a. tomat og agurk
Dressing

Tzatziki
- eller
varm buffet

TILVALG
Salsa
Kotelet/kamsteg (med bbq)
grill selv eller varm

Racks
(kamben). med
. . Kyllingebryst
. . .friske
. . . . kr.
10,Marineret
kartoffelsalat
krydderurter

HVORFOR?
Hjemmelavet
Flødekartofler
. . . . . . .med
. . feta
kr. 10,Kvaliteten . . Melonsalat
Coleslaw salat
Prisen Grøn. .salat
Kryddersmør
. . .med
. . .bl.a.
. . tomat
. . kr.og agurk
5,Nemt at stå med Dressing
Tzatziki kr. 150,DeRFOR
Levering
over hele Fyn - Max
grill selv eller varm

Oksemørbrad.
. . . .Steak/oksefilet
. . . . . . . kr. 20,Hjemmebagt 5-kornsflütes
Grill selv eller varm

89,-

Gældende
01.10.14

HVORFOR?
Hjemmelavet
Kvaliteten
Prisen
Nemt at stå med
DeRFOR

med
Gråbjergvej 16Marineret
· 5856 kartoffelsalat
Ryslinge · Tlf.
62friske
67 13krydderurter
32
Alt er
Mobil 29 29 96 08 · TILVALG
ankeogmartins@hotmail.com
Hjemmebagt 5-kornsflütes
hjemme- www.ryslingeforsamlingshus.dk
lavet Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

89,-

Gældende
01.10.14

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Dressing

Tzatziki
Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

89,
Grill- selv
Coleslaw
Ankesalat
& Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Salsa

Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter

TILVALG

Melonsalat med feta

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,TILVALG

KryddersmørRacks
. . . (kamben).
. . . . . .. .. ... ... kr.
5,. . . kr. 10,-

Anke & Martin’s

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

R Y S LLevering
I N G EoverF hele
OKryddersmør
RFyn
S A- M
L Ikr.
N150,GSHUS
Max
. . . . . . . . . . . . kr. 5,-

Grill selv
Levering
over hele· Fyn
Max
150,Gråbjergvej 16 · 5856
Ryslinge
Tlf. -62
67kr.13
32
Mobil 29 29 96 08 ·Gråbjergvej
ankeogmartins@hotmail.com
16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk

- eller varm buffet

Gældende til
01.10.14

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrencedygtige priser.

Mødepakke
r
fra kr. 22
55
0,,-

Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

www.odinhavnepark.dk
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bofællesskaber,
fraflytning.”

oprydning

og

Erfaring, effektivitet
og ansvarlighed

Den alsidige rengøringsvirksomhed, der
grundlagdes i 1987, er
et klassisk familiefirma.
Ægteparret Charlotte
Holmer og Torbjørn
Rasmussen driver firmaet
fra deres privatadresse
tæt på motorvejsnettet i
forstaden Hjallese syd for
Odense

”Vi arbejder allround på rengøringsområdet”, fortæller Charlotte Holmer, der varetager firmaets
administration og kommunikationen med kunderne. ”Typiske
arbejdspladser for os er boligblokke, kontor- og lagerlokaler. Alpha
kontorrengøring spænder lige
fra trappevask over vinduespolering til håndværkerrengøring og
løsning af diverse specialopgaver
– blandt andet i forbindelse med
laboratorielokaler. I dag er firmaets kerneområde boligforeninger,
som serviceres med en bred vifte
af allround ydelser. Det er blandt
andet trappevask, rengøring i
fællesfaciliteter som vaskerier,
møde- og samlingslokaler og fælleshuse. Dertil kommer fraflytnings- og håndværkerrengøring.
Endelig løser Alpha kontorrengøring en række målrettede specialopgaver for de fynske kommuner – blandt andet omkring

”Firma- og kontorrengøring er et
stort speciale, hvor vi kan trække
på mange års viden og erfaring”,
beretter Torbjørn Rasmussen,
som i det daglige forestår løsningen af en lang række opgaver
ude i marken. ”Vores fire ansatte
befinder sig alle i den modne aldersklasse, de er dansktalende
og går til opgaverne med stor effektivitet og ansvarlighed. Svanemærkning af rengøringsprodukter er oppe i tiden, og vi er klædt
på til at imødekommer alle vores
kunders ønsker og krav, når det
gælder miljørigtig rengøring.
Hemmeligheden bag effektiv ren-

gøring er stadigvæk gammeldags
knofedt og grundighed, og det
har vi masser af. Alpha kontorrengørings medarbejdere møder
kunderne med en høj grad af
synlighed. Vi kender vores kunder, og de kender os. Det er med
til at sikre sammenhæng gennem
god og fleksibel kommunikation
omkring opgaveløsningen i den
travle hverdag. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os for
et uforbindende tilbud”, slutter
Torbjørn Rasmussen.

Pantone 7543 U Sort
Alpha kontorrengøring · Hjallesegade
48 · 5260 Odense S. · Tlf.: 66 15 13 14
E-mail: mail@odensesyd.dk · Web: www.odenserengoering.dk

Kim Asmussen
Forhandler klimatekniske løsninger
til det offentlige, industrien og
kommercielle erhverv

Tlf. +45 23 71 60 62 | info@kimel.dk | www.kimel.dk

Alsidig og energirigtig
luftbehandling

Ørkebyvej 6 · 5450 Otterup

Tlf. 38 88 70 70

cs@cs-klimateknik.dk · www.cs-klimateknik.dk
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kontakt@dalummalerfirma.dk
www.dalummalerfirma.dk

Skærer med 6.200 bar
Nastec Steel har per 1.
maj 2014 taget en ny
vandskærer i brug, der
med vand, sand og et tryk
på over 6.000 bar kan bearbejde alt fra træ til stål.

Tom Hansen, der for tre år siden
overtog Nastec Steel, har investeret et millionbeløb i at være
bedste underleverandør til fremstillingsindustrien.
Han er uddannet smed og byggetekniker, og så er han en entreprenant iværksætter.

arbejder med vand og sand samt
et tryk på over 6.000 bar, som bearbejder emnet gennem et værktøj på 0.25 millimeter med et arbejdsområde på 2400x6000 mm.
Tom Hansen har 3 dygtige medarbejdere til at betjene sin maskinpark samt et godt og solidt
kundegrundlag, hvorfor den
foreløbige sidste nye investering
ikke giver ham søvnløse nætter.

For mig er krisen noget, vi for
længst har lagt bag os, siger Tom
Hansen, som fortsætter: Der vil
fortsat være masser af arbejde i
fremstillingsindustrien i Danmark. Ny teknologi og veluddannede, engagerede medarbejdere
er vejen frem.

3D vandskæring
1. maj kunne Tom Hansen tage
sin sidste investering i nyt og
moderne produktionsudstyr i
brug: En ny 5-akset 3D vandskærer leveret af TCI Cutting.
Den kan skære og bearbejde alle
typer emner fra granit, træ og
glas til stål og aluminium, fortæller Tom Hansen. Maskinen

Nastec Steel ApS – Svendnorgvej 226 – 5260 Odense S – Tlf. 40 42 70 16
Mail: th@nastecsteel.dk – www.nastecsteel.dk

ADGANGSKORT

Værdi
kr. 50,- yttes

omb
Kan ikke anter
til kont

ADGANGSKORT
ADGANGSKORT
Udfyldes af gæsten:

Navn:

K

Danmarks største
udendørs transportudstilling

2014

Fredag d. 23. maj kl. 10 - 16
Lørdag d. 24. maj kl. 09 - 17
Søndag d. 25. maj kl. 09 - 16

K

Stempel
Adresse:

Danmarks største
K

23. maj kl. 10 - 16
Lørdag d. 24. maj Fredag
kl. 09 d.
- 17
Lørdag d. 24. maj kl. 09 - 17
Søndag d.
25. maj Søndag
kl.
- 16maj
Fredag
d.0923.
d. 25.
maj kl. 09 - 16

5592 Ejby

Lørdag d. 24. maj
kl. 09 - 17
Søndag d. 25. maj
kl. 09-16

F

Postnr.:
Stilling:

Værdi
kF r. 50,- ttes

By:

e omby info
Kan ikk Scan fornmere
ter
til konta

Adresse:
Postnr.:

til ko

www.vestfyntraekker.dk

Navn:

Danmarks største
udendørs transportudstilling

10-16
Industribuen 20kl.
- 22Industribuen
5592 Ejby20 - 22

Værdi

kr. 50,-byttes
Arrangør
om
Kan ikke anter
VBG GROUP
nt

Udfyldes af gæsten:

By:

Scan for mere info

Arrangør
VBG GROUP

Stilling:

Scan for mere
info
Arrangør

VBG GROUP

Stempel
Stempel
ARRANGØR

www.vestfyntraekker.dk
www.vestfyntraekker.dk

Sådan finder du
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Develop +224e
om Develop +224 e

Develop +224 e
listepris

Nyt LCD display
som iPhone og iPad

37.495

• perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
• 2x500 papir kassetter
+100 Bypass
• print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

Jeres bruGte -10.000
maskine*
*max 7 år

byttepris

27.495

Tilbehør:

VeD besTiLLiNg
medfølger

• Fax
• kasette bank 2x500 ark
el. 1x2.500 ark
• intern sortering
• Brochurer efterbehandler
• Venescanner
• scan software til OCr,
Word, Excel

1 stk. ipad
tilbuddet er gældende til 30 juni

Vores overlevelse i morgen, afhænger af, hvordan vi passer på miljøet i dag.
DEVELOp arbejder efter principper, der sigter mod størst mulig harmoni mellem økologi og teknologi. i forbindelse med vores miljøledelses politik, stræbe vi ikke kun efter
at give vores kunder nyttige produkter og tjenester, men også for at minimere deres
miljøpåvirkning og samtidig maksimere deres økonomisk værdi. Endvidere har vi definere “miljøpåvirkning” i bredeste forstand, til også at omfatte den samlede virkning af alle
produktets livsfaser - begyndende med udvælgelse af råvarer og komponenter gennem
udvikling, produktion, distribution, service og afsætning.

kontakt os for besparelses tilbuD Der passer Deres behov

GULDFELDT A/S
Kontor & Data

Landsdækkende
service

Højeste kreditværdighed
Soliditet 2013

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

aLLE prisEr Er EkskL. mOms

altid den rigtige pris – fØrste GanG!

