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Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04
Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

fra kun kr. 295,-

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Vi gør din bil ren hvor den står:
- når du er på arbejde
- når du er på hotel ell. konference
- når du dyrker din sport

Finn Arne Hansen
Journalist - Tlf.: 62 22 13 14
Distribution:
Post Danmark
Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.

Kontakt osBRONZEpakken
på tlf. 24
92 59 60
kr. 295,Støvsugning af bund, måtter og sæder, aftørring af instrumenteller mail@cabinclean.dk
bord, samt pudsning af frontrude indvendig

Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt
Dansk Oplagskontrol

SØLVpakken kr. 350,Som bronzepakken + aftørring af vindueskarme, døre og dørgreb,
samt pudsning af samtlige ruder indvendig

Tryk:
PR OFFSET

GULDpakken kr. 485,Som sølvpakken + vask af dørkanter- og karme, aftørring af glas i
sidespejle samt pudsning af alle udvendige ruder samt påfyldning
af sprinklervæske
Bekymringsfrit og billigt. Mød din bil ren og velduftende.
Kontakt Stefan på tlf. 24 92 59 60 eller mail@cabinclean.dk

Værkmestervej 1 - 5600 Faaborg - cabinclean.dk

Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
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ISOLERING

Rørisolering
Odense
Låseservice A/S
Efterisolering
- din Ventilationsisolering
nøgle
COOP overdrager
teknisk
Beholdere/akkumuleringstanke
Damprør
og udstødsrør
til
større
sikkerhed
afdeling på gigantlager
i
Proces- og industrianlæg

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Isoleringsrådgivning

til Intego
TLF. 62Odense
62 17 17

KVALITETSBEVIDSTHED
Ring for

et uforpligtende tilbud.

Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor meRyttermarken 11
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.
5700 Svendborg
Midtfyns Isolering – Tværgade 33 – 5750 Ringe – T 62 62 17 17 – M 29 46 45 17 – britha.brodersen@gmail.com
Intego
Side 20
TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
Tlf. 62 22 13 14
produkter.
Det er straks sværere, når der er tale om specialafdelinFlere gør som COOP
COOP lægger nu den Lasermodtagere,
tekniske drift
på det
SIKKERHED
post@erhverv-fyn.dk
Laserinstrumenter,
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerhedslåseservice
ger som
den tekniske, der kun tællerOdense
cirka
Hos Intego
kender afdelingsleder Bjarke Helmar Jensen
55.000 kvadratmeter store distributionscenter
i tilgodeser
der
dit eksempelvis
behov.
www.erhverv-fyn.dk
maskinstyring
mv. Intego via enløsning,
10 medarbejdere. Her er du nødt til at køre med overkaalt til de udfordringer, som COOP Side
og andre 6
døgnbemanOdense ud til underleverandøren
såkaldt
Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation

ISM-partnerskabsaftale.

LEVERING TIL TIDEN
Salg, service, teknikker
dede virksomheder står med. For ham handler det om at
pacitet
afdelingen,
du skal
En aftale er en aftale,
og iaftalt
leveringhvis
er vigtigt
forvære
os - sikker på at være
og ikke mindst fordækket
dig somind,
kunde.
Vores
døgnvagt
sikrer
minimere kundernes overkapacitet, så den enkelte kan
og det
øger
vores omkostninger
unødigt,”
dig tryghed i akutte situationer.

Vi har serviceværksted med over 20 års erfaring
COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et
forklarer distributionschef Jørn Caben fra COOP.
og
reparerer
stort
set
alleCentret
typer
lasere.
. DK-5270
af Danmarks største og
mest avancerede.
er på
Bogensevej
396
Odense N

”COOPs distributionscenter og højlager i Odense er et

Tlf. 6597
8616 . Mobil 40 26 99 71
kaldte c-varer eller slow-movers i COOPs sortiment, dvs.
geland, og begge steder blev udfordringen løst ved at
Vi dækker
varer med lav omsætningshastighed. Det
er alt fra tandlægge opgaven ud til Intego, der netop har sine kernewww.laserteknik.dk
· as@laserteknik.dk

skoleeksempel på, hvilke driftsmæssige valg ledelsen

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

fabrikschef hos både Tulip i Faaborg og Stryhns på Lan-

hele fyn

tråd over tørvarer til badebassiner og COOPs nethandel.

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91
Søren Lauritzen

blive mere konkurrencedygtig:

Han har tidligere stået med lignende udfordringer som

55.000 kvadratmeter og rummer 17.000 varenumre inden

kompetencer inden for det tekniske:

Distributionscentret kører med 24 timers bemanding fra

”Afdelingen er helt afgørende for vores drift og oppe-

søndag til fredag aften, og det indebærer også døgnvagt

tid, men teknisk arbejde er ikke en kernekompetence for

-- 21
16 ansatte
ansatte -- 99servicevogne
servicevogne

for centrets tekniske driftsafdeling:
”Døgnbemanding er ikke noget problem i forhold til de
medarbejdergrupper, hvor der skal være mange tilstede.

skal tage. På den ene side ønsker du ikke, at døgnbemandingen skal være en udfordring uge efter uge. På
den anden side vil du gerne undgå at køre med over-

Intarsia ApS

Side 21

kapacitet. Og det er her, at vi kommer ind i billedet. Vi
har jo mange hundrede tekniske medarbejdere, som kan

dække ind over hinanden, og derfor kører vi ikke med
Revisorgården
Odense
overkapacitet, selvom vi skal dække døgnvagten i ekCOOP. Det er der andre, der er bedre til, og derfor tog
Side forklarer
13 Bjarke
sempelvis COOPs distributionscenter,”
jeg kontakt til Intego i Odense, som jeg har haft et godt

kort Tulip og Stryhns,”
samarbejde med Berøringsfri
tidligere hos både
Den berøringsfri teknologi er
fortsætter Jørn Caben.
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nærheden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-

Helmar Jensen.

Au2assistancen

Når du har brug for hjælp
Nu også salg og service af Nokian Tires
Vi er rykket i nye lokaler på Egelundsvej 3
Au2assistancen kan hjælpe med:
•

Assistance med sine specialbyggede køretøjer.

•

At udføre diverse autoreperationer, hjulskifte, døroplukning, starthjælp og batteritest og meget mere...

•

Arbejde rundt på hele Fyn, samt Trekantsområdet.

•

Hurtigt assistance.

•

Erfarne og faglærte personale med stor viden

•

Døgnservice på service af alle dæk på værkstedet

Kontakt os på 20

611 800

Au2 Assistancen – Egelundsvej 3 – 5750 ringe
3

SVANE KØKKENET I ODEN
Svane Køkkenet i Odense
er i fuld gang med at
flytte fra lokalerne i
butikscentret på Rødegårdsvej 180 til en helt
ny bygning på hjørnet af
Rødegårdsvej og Stenhuggervej – en ideel
placering til den nye,
flotte butik, der skal
blive Svane Køkkenets
nye flagskib i Danmark.
Det er planen, at Svane Køkkenet åbner dørene for kunderne i
den nye bygning på adressen Rødegårdsvej 209 lige efter Pinse,
men den officielle åbning må
vente til 1. september. Når den
nye butik åbner, lukker man helt
ned i den gamle.

Kom i pladsnød
Svane Køkkenet i Odense ejes
af Carsten Eriksen, der er franchisetager, og den succes han
har haft med butikken har medført, at man så at sige er vokset

4

ud af rammerne. Pladsen er blevet for trang, og det problem besluttede Carsten Eriksen sig for
at løse ved at opføre en helt ny
bygning længere nede ad vejen.
Den hidtidige butik har ligget
lidt indeklemt i et større butikscenter, mens den nye får en flot
placering, så den bliver svær at
undgå at få øje på.

1500 kvadratmeter
Her får Svane Køkkenet i alt
1500 kvadratmeter plads med
1000 kvadratmeter til butiksareal og showroom samt 500 m2
på første sal til administration.
Den øvrige del af den 3300 kvadratmeter store bygning, der er
opført af Tommerup-firmaet Manage and Build, rummer bilforretningen Forza Leasing, hvor
Carsten Eriksen er medejer af
Odense-afdelingen, samt lampefirmaet Herstal, der skal have
sin administration i bygningen.

dig med, at hans Svane butik i
Odense kan flytte i helt nye lokaler, har han købt Svane Køkkenet i Lyngby.
Det er sket pr. 1. maj, og Peder
Vejsnæs, butikschef i Odense,
skal også være butikschef i
Lyngby.
Butikken i Lyngby har hidtil
været ejet af fabrikken, der jo
hører hjemme i Tvis ved Holstebro, men nu har Carsten Eriksen
overtaget den, fortæller Peder
Vejsnæs.

I øjeblikket er der ca. 30 ansatte
i Svane Køkkenet i Odense.

Butikken er ret ny og blev for et
par år siden grundigt renoveret.
Der er 500 kvadratmeter butiksareal og i dag knap 10 ansatte.
Det er vores plan, at butikken
skal op i gear, og vi er allerede i
gang med at ansætte flere, så vi
kommer op på 15 ansatte. Butikken henvender sig mest til private kunder, men vi vil arbejde på
at udvide med erhvervskunder
også, siger Peder Vejsnæs.

Har købt Svane i Lyngby

Stort boom i køkkensalg

Carsten Eriksen er en driftig
forretningsmand, og samti-

I de seneste par år er der gradvist kommet mere gang i bo-

ligsalget i Danmark efter den
hårdtslående finanskrise satte
det mere eller mindre i stå. Det
kan køkkenfirmaer som Svane
Køkkenet mærke.
Mange vælger jo at installere
nyt køkken, også selv om det eksisterende kun er få år gammelt,
når de køber hus, og ofte skal
der også nye garderobeskabe
samt nyt i badeværelset til. Vi
kan levere det hele, siger Peder
Vejsnæs.

NSE SVANES NYE FLAGSKIB

Vi får Danmarks flotteste køkkenforretning, hvor vores produkter udstilles i stueetagen,
og i en højde af otte meter går
så førstesalen halvt ind over
stueetagen med en trappe op til
første sal, hvor vi får vores kontorer.

Svanes nye flagskib
Det bliver Svane Køkkenets
nye flagskib, og vort sortiment
kommer til at spænde vidt. Vi
får ca. 10 køkkener beregnet til
erhvervslivet, hvoraf dog nogle

også vil have interesse for private kunder, og så udvider vi
sortimentet op til det forholdsvis dyre, der kan konkurrere i
kvalitet med alle andre køkkenfirmaer. Vi vil også gerne være
totalleverandør, og derfor får vi
et stort udvalg af lamper fra især
Lightpoint og Lumiere. Kunderne kræver i dag et stort udvalg,
og vi får noget for enhver smag.
Desuden får vi et stort udvalg af
blandingsbatterier fra bl.a. Vola.
Vi kan også tilbyde et stort ud-

valg af garderobeskabe og baderumsmiljøer, samt brusekabiner
siger Peder Vejsnæs.

Tilbyder totalentreprise
Som noget nyt vil Svane Køkkenet i Odense tilbyde deres kunder totalentrepriser.
Det betyder, at vi kan påtage os
hele det overordnede ansvar og
styringen af det arbejde, der skal
udføres, når der skal nyt køkken
eller badeværelse til i huset. Vi
vil samarbejde med en række

dygtige firmaer inden for de forskellige områder. Skal der rives
mure ned, lægges gulvvarme
ned, ja, så påtager vi os gerne at
styre hele projektet som en totalentreprise, siger Peder Vejsnæs.
Peder Vejsnæs har været i branchen i mange år og fulgt udviklingen.
Jeg har været med fra starten,
og det er en helt fantastisk udvikling, jeg har kunnet følge på
tæt hold. Og den er langt fra slut
endnu, siger Peder Vejsnæs.

Svane Køkkenet Odense
Rødegårdsvej 209 (ny bygning)
5230 Odense M
Tlf. 6617 5678
odense@svane.com
www.svane.com
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STØBER DE GODE IDEER
Inka-Plast leverer løsninger både til virksomheder og private

& fisk og grøntsager, samt en hel
del til gartneribranchen til rulleborde og transport systemer
m.m.

Siden 1988 har den fynske familieejede virksomhed leveret
sprøjtestøbninger til både virksomheder og private, - så til næste år, så kan virksomheden, der
både leverer til hjemmemarkedet og til eksport, fejre sit 30 års
jubilæum.

Unifeeder til
svineproducenterne

Vi har nok en fordeling af produktionen med 40 % til eksport,
fortæller ejer Hans Henrik Jensen. Vi laver blandt andet sugekontakter til Nilfisk til deres
centralstøvsugningsanlæg samt
pumper til indgivelse af væske
til kreaturer, som vi leverer til
et firma i England. Til hjemmemarkedet leverer vi en del produkter til transportbånd af kød

Inka-Plast har i samarbejde
med Inov8 og Unitron udviklet og skabt en Unifeeder – en
fodremaskine til smågrise. Det
er blevet en kæmpe succes, den
sparer svineproducenten for
mange penge, og som er hurtigt
tjent hjem.
Unifeederen er et produkt der
bruges i farestalden hvor de
nyfødte grise får tilsat modermælks erstatning, de første dage
kan maskinen udfodre jern vitamin, så landmanden ikke skal
stikke de små grise med nåle.
Med brugen af denne fodremaskine, betyder det at smågrisene

også får de naturlige tilskud,
som de har behov for, de lærer
fra dag 1 at spise tørfoder, så
overgang fra fravending giver
ikke problemer. En gennemsnits
beregning viser en tilvækst på
0,9 kg. ved 28 dages fravending.
Det tærer heller ikke så meget
på soen, den kommer nemmere i
brunst og lever længere.
Der støbes i alle plasttyper,
nogle kan erstatte stålbeslag,
ligeledes støbning på metaldele.
Inka-Plast er endvidere miljøgodkendt til at støbe i polyuretan. Alle emner håndteres og
pakkes færdig direkte til kunden. Ligesom der både fremstilles store serieproduktioner og
enkeltproduktioner.
Inka-Plast er kendt for kort kommandovej og leveringstid !

Inka-Plast A/S
Nygade 29, 5672 Broby
Tlf. 62 69 13 82
inka@inkaplast.dk
www.inkaplast.dk

MIDTFYNS BYG
ALT I MURERARBEJDE OG FLISER
– til de rigtige priser

TILBYGNING
NYBYG
BADEVÆRELSER
FACADERENOVERING
TAGARBEJDE
SERVICEJOBS

TILBYDER REPARATION
AF ALLE TYPER
PERSON- & VAREVOGNE
Dækservice
Autoglas
Forsikringsskader

Midtfyns Byg Aps, Odensevej 51, 5750 Ringe
Tlf. 4162 5928 – kontakt@midtfynsbyg.dk
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Klargøring til syn
Motortest
Auto-el

Lundsgaards Auto, Rudmevej 25, 5750 Ringe
Tlf. 4027 3991 – lundsgaardsauto@outlook.dk

RYSLINGE TAGDÆKNING:

Fokus på stolthed, ligeværdighed og samarbejde
Vores medarbejdere skal
være glade for at gå på
arbejde. De skal være
stolte af at være tagdækkere. De skal være
stolte af det arbejde, de
udfører, og de skal forstå
vigtigheden af ligeværdighed på arbejdspladsen og betydningen af et
godt samarbejde.

er værdigrundlaget for Ryslinge
Tagdækning med sine ca. 30 ansatte.

Det slår Johnny Poulsen, direktør og ejer af fynske Ryslinge
Tagdækning A/S, fast. ’Stolthed,
Ligeværdighed og Samarbejde’

Dygtige medarbejdere

De sidste tre år er virksomheden blevet tildelt Børsens Gazellepris og tror på, at de også får
den i år.
For tre år siden udarbejdede vi i
samarbejde med vores medarbejdere og en ekstern konsulent det
værdigrundlag, der har været og
fremover vil være basis for virksomhedens fortsatte udvikling,
siger Johnny Poulsen.
Vores mission er at være en drivkraft for tagbranchen. Det kan
vi være ved at gå foran med ud-

gangspunkt i vores fælles definerede værdigrundlag, som skal
sikre, at vi også fremover kan
tiltrække den dygtige arbejdskraft, vi er afhængige af for at
kunne fortsætte vor vækst.
Vores tagdækkere skal være glade for at stå op og gå på arbejde
og kunne være stolte af det arbejde, de udfører. Kvalitet ligger
os meget på sinde, og moralen
skal være høj. Vi lægger tag med
hjertet, og vi bruger kun produkter af høj kvalitet.

Ligeværdighed
og samarbejde
Vi skal omgås hinanden internt
og andre faggrupper på arbejds-

pladsen med ligeværdighed. Vi
skal have respekt for hinanden
internt og respekt for de andre
faggrupper, vi skal samarbejde
med. Vi er alle del af et hold,
hvor ingen er bedre end andre,
siger Johnny Poulsen.

Kontor på Sjælland
Ryslinge Tagdækning A/S har
de seneste år haft så stor vækst
på Sjælland, især i hovedstadsområdet, at man har oprettet et
kontor i Glostrup for at være tættere på kunderne i dette område.
Vort ry giver bonus, både når det
gælder det at tiltrække dygtige
tagdækkere og kunder over hele
landet, slutter Johnny Poulsen.

STOLTHED – LIGEVÆRDIGHED – SAMARBEJDE
Ryslinge Tagdækning A/S – Glasmestervej 31 – 5772 Kværndrup – Tlf.: 6227 2525 – info@ryslingetag.dk – www.ryslingetag.dk

RH Autoteknik
v/ Ronni Harris Hansen

AUTOMESTER HAR FÅET EN GOD START
RH Autoteknik i Brobyværk er blevet taget
godt imod af kunderne
For godt et halvt år siden besluttede Ronni Harris Hansen, at
tiden var til at realisere en drøm
om at blive selvstændig med eget
værksted. Efter flere år at have
arbejdet som ansat mekaniker
og værkfører, bød muligheden
sig og RH Autoteknik så dagens
lys.
Det er en gammel tanke, at jeg
har villet have mit eget, siger
Ronni. Så da muligheden for at
overtage det tidligere autoværksted på Bøgebjergvej i Brobyværk kom slog jeg til.

Det har heldigvis været den rigtige beslutning, jeg har fået en
stor opbakning fra lokalområdet
både privat kunder men også
mange erhvervskunder. Derfor har jeg allerede nu ansat en
svend.
Ronni Harris Hansen er en erfaren mekaniker, der kan sit fag
og sætter det faglige og kvalitet
højt. Han har også deltaget i
konkurrencer inden for bran-

chen og blev i 2014 kåret som
Årets Diagnosetekniker på FTZ
Automessen.
RH Autoteknik er en del af Automester, som også giver tryghed
for kunderne. Automester har
nogle høje krav og normer der
stiller krav til værkstedet.
De biler der kommer hos os, er en
blanding af helt nye biler. Mange
kunder har nemlig allerede fun-

det ud af, at nyvognsgarantien
bevares, når blot alle serviceeftersyn overholdes og man får et
Automester stempel i servicebogen.
Jeg lægger vægt på vores arbejde
udføres med høj kvalitet og ønsker at være kendt for at lave et
godt stykke fagligt arbejde.

Ronni Hansen, ejer

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

21 69 52 27
LAGERHOTEL - LAGERLEJE
Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til
eget brug.
Lagerhotellet har plads til nye kunder!!
Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.
Alle størrelse opgaver har interesse lige fra
1 pl og op efter.
Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende
eller distribuere dem.
Ring eller mail for at høre om mulighederne
Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27
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DER ER PENGE I AT KØRE
SKROTTET TIL PRODUKTEN
Hvorfor køre affaldsprodukter af jern og andre
metaller på den offentlige genbrugsplads, når
man kan få penge for at
aflevere det hos en produkthandler?
Jeg tror, det især skyldes, at en
del, private og også nogle erhvervsfolk, ikke er klar over, at
der kan være penge i at aflevere
det hos en produkthandler som
mig, siger Johnny Chr. Lund, indehaver af Produkten på Kildemosevej i Odense, i øvrigt få mi-

nutters kørsel fra den nærmeste,
offentlige genbrugsstation.
Der er penge i metal, fra nedbrydning eller afskæring i produktion. Vi har private kunder
og erhvervskunder, der kommer
her med metal, som vi så vejer og
betaler for.

De har travlt
Johnny Chr. Lund har arbejdet
med skrot i mange år. For syv
år siden åbnede han Produkten.
Her har han to mand til at hjælpe sig. Og de har travlt.

betyder også større skrotmængder. Vi tager imod alle former for
skrot, som ikke kræver en miljøbehandling. Det vil sige, at vi
ikke tager imod f.eks. køle-fryseskabe eller biler, kun reservedele
til biler.
Når mængderne er store nok
bliver de solgt videre til højst bydende for til sidst at ende på de
store værker til omsmeltning.

Vi kan mærke, at der er kommet gang i hjulene igen, for det

Produkten - Kildemosevej 9B – 5000 Odense C – Tlf.: 3514 7070 - Mobil: 4044 9162
Mail: jcl@lund.mail.dk - www.produkten-skrot.dk

NY FABER SHOP I SHOPPEN HOS FARVE X-PERTEN I RINGE

kt os
a
t
n
o
K
r vi ud

r,
mme
så ko yn, opmåle
F
lag
lt på
overa er med fors
komm odt tilbud.
g
og et
e Gulv
er båd er.
ld
æ
g
Dette rdin løsning
& Ga

Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk
www.farvex-perten.dk
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FÅ DEL I PERNILLES MADGLÆDE
Pernille Sommer
inviterer indenfor i
Sommers Køkken Univers
i Brandts Passage i
Odense og på nettet.
Pernille Sommer har en fortid
i restaurationsbranchen som
tjener på Falsled Kro og hos
Rudolph Mathis i Kerteminde,
udover dette er hun også Foodstylist. Her har hun delt sin
madglæde med utallige restaurantgæster og med nogle af landets mest anerkendte kokke.
Den madglæde udfolder Pernille

Sommer i dag i Sommers Køkken
Univers – en flot butik i Brandt
Passage i Odense.
Jeg startede butikken for snart
tre år siden, som et sted med et
unikt og eksklusivt sted for køkkenudstyr og delikatesser, fortæller Pernille.

Egen import
Jeg finder selv tingene i f.eks
England, Frankrig, Italien. Køkkengrej, som man i ethvert køkken kan have livslang glæde af,
og som man kan erhverve til rimelige priser.
Pernille inviterer gerne inden-

for. Det overvældende udvalg af
køkkengrej og delikatesser, kan
man finde på hylderne i butikken i Odense. Vil man smugkigge, så er der en genvej på:
www.sommersunivers.dk.
Der er køkkenting og lækkerier
fra Holy bean, Hr Skov, Teministeret, de Buyer, Laguiole, Opinelknive og meget andet.

Udvalget er stort, så man plejer
at kunne finde netop det, som
man ønsker sig.
Foruden køkkengrejet, så finder
man finder også et stort og varieret udvalg af delikatesser, som
for eksempel; olier, salt, marmelader, chokolade, kiks, karameller, bolsjer, te, kaffe, sodavand,
øl og lidt vin.

Velkomne gaver
Pernille Sommer har mange kunder, som finder velkomne gaver. Det kan være værtindegaven eller gaven til de nygifte eller til de
ansatte ved jubilæer, til jul eller
andre mærkedage, siger Pernille.

SOMMERS KØKKEN UNIVERS – Brandts Passage 31 E – 5000 Odense C – Tlf.: 5050 6606 – sommersunivers@gmail.com – www.sommersunivers.dk

- løsninger til bolig og erhverv!

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
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Brolægger med nabotække
MJ-Anlæg har fået sat sit
præg på mange nye
udstykninger på Fyn.

Martin Jensen blev selvstændig
brolægger for to år siden. Han er
glad for de mange nye udstykninger på Fyn. Har han blot fået
foden sat på grunden i det første
hus i en udstykning, så kommer
naboerne og vil gerne have ham
til at foreslå den udendørs brolægning og opsætning.
En brolægger arbejder meget
selvstændigt, så jeg var ikke i
tvivl om, at jeg ville have min
egen virksomhed, da jeg havde
fået lært brolæggerfaget og fået
noget erfaring, siger Martin Jensen, der fra sin adresse i Odense
har fået mange opgaver ved nye
udstykninger omkring Odense
og Nyborg.

Nye udstykninger

kan altid få et uforpligtende tilbud på en opgave hos ham.
Mange benytter den lave rente
til at få en gammel have lagt
om og få nedslidte indkørsler og
terrasser fornyet, siger Martin
Jensen.

Mange af de opgaver, jeg har
fået siden starten, er nogle, der
kommer fra de nye naboer til de
boliger, jeg har været med til at
forsyne med brolæggerarbejder.

Det vil jeg gerne komme med
forslag til. Udelivet med børn og
børnebørn og grill og bålpladser,
trapper og støttemure kan give
et parcelhus et helt nyt udseende
og nye funktioner.

I en helt ny udstykning kan husene godt ligne hinanden, men de
ligger forskelligt på grundene, og
de nye ejere har altid individuelle
ønsker om terrasser, støttemure
og bede, siger Martin Jensen.

Gamle haver
Martin Jensen peger også på, at
mange 30 – 40 år gamle villaer
også er kommet godt med. Man

MJ-Anlæg
Væbnerhatten 121
5220 Odense SØ
Tlf.: 2870 8000

TYSK KVALITET – SKANDINAVISK DESIGN
ROTPUNKT KØKKENER
TILBYDER, EN UNIK
KOMBINATION AF TYSKE
KVALITES KØKKENER I
SKANDINAVISK DESIGN,
I INDKØBSCENTRET 5210
SHOPPING I DET NORDVESTLIGE ODENSE
Et køkken er så meget andet end
bare et komfur og et køkkenbord.
Og hvis der virkelig skal kæles
for detaljerne er et køkken-miljø
fra Rotpunkt et valg, der indebærer en unik kombination af
solid tysk kvalitet – og dansk
design i topklasse.

Tyske Rotpunkt har bygget
køkkener siden 1930 og har i
dag mere end 500 forhandlere i
Europa. Konceptet er at tilpasse
køkkenerne individuelt til de
enkelte landes stil – der er jo
f.eks. stor forskel i designet på et
dansk og et spansk køkken.
”Vi fører hele paletten af køkkener. Fra det mindre køkken i en
lejlighed til et stort køkken i en
liebhaver-villa,” fortæller Nikolaj
Hennskov og Kenneth Sørensen,
der er de erfarne køkkenfolk bag
den fynske afdeling af Rotpunkt i
5210 Shopping på Tarupvej i det
nordvestlige Odense.
Forretningen har kunder på hele
Fyn, størstedelen dog fra Odense.

Virtual Reality køkken

”Vi anvender den nyeste teknologi. Blandt andet har kunden
mulighed for at få et indtryk af
sit kommende køkken i Virtual
Reality – altså se, hvordan det
kommer til at se ud, før vi går
i gang med at opbygge det,” fortæller Kenneth Sørensen.
Et Rotpunkt køkken udmærker
sig ved de mange flotte detaljer.
For eksempel er hvert eneste
køkken unikt og hvert element
er lavet med tanke på kundens
unikke ønsker og behov, kunden
kan blandt andet vælge mellem
mere end 25 forskellige elementfarver og 300 låger.

Desuden anvendes materialer,
som er miljømæssigt bæredygtige. Det sker ved at anvende BioBoard, der reducerer forbruget af
træ med hele 37 pct. og samtidig
er materialet 30 pct. lettere end
almindelige spånplader lavet af
træ. Det reducerer brændstofforbruget og dermed CO2-udslip,
når pladerne skal transporteres.
”Kvalitet, tilfredse kunder og
bæredygtighed er vigtige ingredienser for os – det er det, vi hele
tiden holder os for øje,” siger Nikolaj Hennskov.

Rotpunkt Køkken – Tarupvej 71 – 5210 Odense NV – Tlf. 71 99 48 99 – odense@rotpunkt.dk – www.rotpunkt.dk

Mester med netværk og jordforbindelse
Peder Pedersen på Aggershusvej
i Otterup har 30 års erfaring
i byggebranchen og har været
selvstændig siden 2004. Gennem årene har han opbygget et
kæmpe netværk af kontakter i
branchen, hos boligselskaber i
landbruget og hos mange private, hvor han har udført støbearbejder i forbindelse med nybyggeri og renoveringer.

Fundamentet for Peders
Jord & Beton i Otterup
er et omfattende netværk i byggebranchen
og synlighed på arbejdspladsen.

Jeg er synlig på arbejdspladsen,
hvad enten jeg arbejder direkte
for en bygherre eller som underentreprenør, siger Peder Pedersen. Jeg sørger altid for at overholde indgåede aftaler og levere
et professionelt stykke arbejde
til tiden.

Ny JBC-rendegraver

Peder Pedersen sørger for at
have det bedste udstyr til udførelse af det tunge arbejde. På
den ryddelige plads på Aggershusvej ses blandt anden den nyeste JCB-rendegraver. Han er
med ved nybyggeri, støber sokler
til sommerhuse og tilbygninger
til landbrugs- og maskinhaller.
Jeg har et godt forhold til kolleger i byggebranchen, siger Peder
Pedersen. En del fynske tømmervirksomheder bruger mig til
støbning af sokler og til ophugning og udgravning. Mit arbejde
er jo ofte grundlaget for, at de
kan komme i gang med deres
arbejde.

Flise- og anlægsarbejder

Med sin erfaring og sine maskiner har Peders Jord & Beton
også erfaring i flise- og anlægsarbejde.
Skulle der engang imellem været et hul i ordrebogen, så har
jeg gennem mit netværk altid
mulighed for at fylde det ud hos
kolleger i byggebranchen, siger
Peder Pedersen.
Han ser gerne, at hans moderne
maskiner i perioder udlejes, så
de også ad den vej kan gøre nytte
og forrente sig.

Peders Jord & Beton v/ Peder Pedersen
Aggershusvej 8 – 5450 Otterup – Tlf. 2096 1940 – pp@pedersjordogbeton.dk

ARBEJDSOMRÅDER:
–
–
–
–

CNC drejning
CNC fræsning
Manuel drejning
Manuel fræsning

– CNC kantbuk
– Svejsearbejde
– Konstruktionsarbejde

Aarslev Maskinfabrik
Erhvervsvangen 11 – 5792 Årslev – Tlf. 65 99 11 01 – Info@AARMF.dk

Få grøn varme med en varmepumpe fra Bosch
En varmepumpe fra Bosch gør ikke bare tilværelsen
grønnere, du sparer også penge. Compress-serien består
af luft/vand varmepumper, jordvarmepumper og luft/luft
varmepumper. Alle med 5 års garanti

VI SERVICERER PRIVATE OG VIRKSOMHEDER
INDEN FOR SMEDE OG VVS BRANCHEN
Vi er omfattet af TEKNIQ GARANTI.
Din garanti for at vores arbejde lever op til de højeste standarder.
Alt i varmepumper, jordvarme, luft til vand.

VI LØSER ALLE FORMER FOR
VVS OPGAVER SÅSOM:
–
–
–
–
–

vandinstallationer
varmeanlæg
ventilation
solvarmeanlæg
service

SMEDE OPGAVER:
–
–
–
–

Trapper
Gelænder
Altaner
Køreramper

Intet er for småt

Årslev Smeden ApS – Erhvervsvangen 11 – 5792 Årslev – Tlf. 28 57 30 91 – tr@aasv.dk
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KVALITET OG GOD RÅDGIVNING
Farve X-Perten er en
god gammeldags farvehandel, der tilbyder
kvalitets værktøj cirka
30% billigere

Malermester Flemming Rasmussen har gennem de seneste
16 år drevet Farve X-Perten
på Skibhusvej i Odense, der er
kendetegnet ved at være en god
gammeldags butik, hvor kunderne får en god faglig rådgivning
når de skal handle. I kraft af, at
Flemming Rasmussen og driver
malerfirma, så møder kunderne
kun faguddannede malere i butikken.
Vi sender noget godt ud over
disken til kunderne, - og det er
tilfredsstillende, siger Flemming Rasmussen. Vi handler
med Sigma, der er højkvalitetsprodukter, der sikrer et godt resultat. Sigma er verdens ældste
malerprodukt – helt tilbage fra

Farve X-Perten
ved Malermester Flemming Rasmussen
Skibhusvej 71, 5000 Odense C
Tlf. 66 12 38 30
farvexperten@live.dk

1722, og er en af verdens største
malerproducenter.
Farve X-Perten har også udlejning af maskiner som blandt andet gulv- og sprøjtemaskiner til
folk, der gerne vil arbejde med
deres forskellige projekter, - og
her er Flemming Rasmussen
også klar til at stå sine kunder
bi med gode råd.
Vores force er, at når folk skal
have ordnet hus hvad enten det
er indvendig eller udvendig, - så
tager vi ganske uforpligtende
ud og går gerne huset igennem
sammen, hvor vi rådgiver og
giver gode fif med forklaringer
om hvordan de skal lave det, og
det er både med fugning, grun-

ding og maling, og udvendig med
revner og hvis det trænger til en
sandblæsning.
Hos Farve X-Perten kører de
fuldt program af Junckers gulvlakker og Hagman´s gulvmalinger, - og er det til søs, - så fører
de også Hempel´s bådmaling,
- og uanset opgave, så har de
naturligvis alle produkter som
pensler, malerruller og hvad der
ellers kræves til at opnå et flot
resultat.
Skal der bruges tapet, - så er det
fra Juvita Tapetfabrik, der leverer almindelige tapeter til hjemmet, og ellers har et program af
flotte dekorationstapeter.
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Gør en god investering
– bestil renovering af dit tag
Oplever du, at din varmeregning bliver dyrere og dyrere, kan
det meget vel skyldes et gammelt tag, som trænger til en kærlig
hånd. Når et hus bliver varmet op, stiger varmen efterfølgende
til loftet og er der utætheder i konstruktionen, vil varmen trække
ud gennem revner og sprækker.
Det kan ses på regningen, særligt om vinteren. Derfor anbefaler
vi en renovering af tag, således at du slipper for bekymringer om
fremtidige huller, vandskade, svamp og fugt, som potentielt kan
udvikle sig til at blive en rigtig stor omkostning. En renovering af
taget er en god måde at få genskabt værdien og styrken, så der
ikke er ujævnheder og varmen ikke slipper ud.
Vi laver alt indenfor:
– Grønne tage
– Renovering af tag
– Tagpap
– Ovenlys
– Tagisolering
– Vedligeholdelse

År 2013, 2014, 2015 & 2016

 70 20 14 22

Bakkekildegaard Byens Tag ApS - Industrivej 2 - 5750 Ringe
Tlf.: 70 20 14 22/ 62 21 22 49 - info@byenstag.dk - www.byenstag.dk

RIGTIG GODT
HÅNDVÆRK
BEGYNDER LIGE HER

Christian Nissen
TLF. 74128364

Lars Frandsen
TLF. 28919067

Jacob H. Bendixen
TLF. 74128371

Tonny Madsen
TLF. 74128365

Heidi Rasmussen
TLF. 74128362

Bo Sandberg
TLF. 42127907

Daniel A. Rischel
TLF. 74128363

Rene Nissen
TLF. 42128731

Bo Eriksen
TLF. 74128378

Clint Petersen

ALT TIL DIT !
EKT
BYGGE PROJ
Optimera Odense • Energivej 17 • 5260 Odense S • Tlf.: 74 12 83 60 • odense@optimera.dk • www.optimera.dk
ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 6.30 – 16.30 • Fred. 6.30 – 15.00 • Lørdag/søndag – Lukket
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VI KAN
KLARE ALT
Fyens Teltudlejning er et
full-service eventbureau med andre ord arrangerer
vi en totalløsning til dit arrangement. Vi leverer kun
det bedste af det bedste
og har som det eneste
eventbureau i Danmark alt
under samme tag.
Fyens Teltudlejning mangeårige erfaring og helt
unikke sammensætning
gør os til det sikre valg.
Samtidig giver det os
muligheden for Danmarks
billigste løsninger uden
at gå på kompromis med
kvaliteten.
I skal derfor kun handle ét
sted, og ellers blot nyde og
opleve.

Alt fra rock til opera
Fyens Teltudlejning kan tilbyde den komplette løsning til festen
For cirka et år siden stiftede
Christopher Stapelfeldt Fyens
Teltudlejning, der kan levere
hele pakken, når der skal hygges
eller festes. Han er udlært kok
på Hotel Nyborg Strand, og selvom firmaet kun har rundet det
første år, - så er han en erfaren
mand i branchen, - både når det
gælder til private som firmaarrangementer og festivaller, hvor
han blandt andet har været med
til at sætte 3300 kvadrater telte
op med opdækning på stranden
ved Fredericia.
Jeg startede for 11 år siden som
kok ved Open Air, og blev bidt af
eventslivet, og så har det hængt
ved siden, - og har også været på
uddannelsen som eventskoordinator, siger Christopher Stapelfeldt. Jeg har stor erfaring

med festival, og har stort set nok
været på alle i Danmark, og det
både som kok og med opsætning
og forskellige events, og det er
et område, som der skal bygges
videre på.
Fyens Teltudlejning tilbyder
hele komplette løsninger med
telte, borde og stole, service og
mad, og har gode samarbejdspartnere til at dække de nødvendige behov.
Vi arbejder med festbranchen, der hvor der skal være hygge og
fest, - det er der vi er, siger Christopher. Det er en bred branche,
og det er ikke kun at sætte telt
op, dække bord og tænde lys.
Der er alt med, og det hele skal
fungere til kundens tilfredshed.
Har de brug for musikere eller

underholdning, - så er vi også leveringsdygtige med livebands og
ellers med alt fra rock til opera.
Christopher driver firmaet sammen med samleveren Tanya,
der står for det administrative,
- men som også kan findes med
i marken ude hos kunderne, så
hun har et godt kendskab til det
praktiske, når hun taler med
kunderne.
Fyens Teltudlejning tilbyder i
øvrigt også mad ud af huset, så er der behov for det, så er det
også muligt.

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

Fyens Teltudlejning
Villumstrupvej 6, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 51 57 31
cs@fyens-teltudlejning.com
www.fyens-teltudlejning.com
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 65905030
VI SLIBER ALT – OG MERE TIL
VI TILBYDER BLANDT ANDET
Slibning af plast, snit /stanseværktøjer, rulleværktøjer, aksler, knive m.m.

CNC Rundslibning-CNC værktøjssliber-planslibning-honing-lapning

Slibning i blødt / hærdet stål, hårdtmetal, keramik, kulfiber, pvc m.m.

CNC fræsning-drejning-sandblæsning-polering-gevindslibning

Hærdning, nitrering, afstresning af materiale

SLIBNING hvor kvalitet og god økonomi er nøgleordet

Steffen´s Tools – Lind Hansens Vej 3 – 5000 Odense C– Tlf. 65 90 50 30 – mail@sliber.dk – www.sliber.dk

· TØMRERARBEJDE
· SNEDKERARBEJDE
· MURERARBEJDE
· ENTREPRENØR OG
ANLÆGSARBEJDE
· BETONENTREPRISER
· HOVED-, FAG OG
TOTALENTREPRISE
· FORSIKRINGSSKADER

www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830
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Facader i træ og græs på tagene. Nogenlunde
sådan bliver indtrykket af bebyggelsen

Et kig indendørs

GRØNNE OG BÆREDYGTIGE BOLIGER I ÅRSLEV
I Årslevs udkant - på
Lensvej - opfører den almene boligorganisation,
Civica, 40 nye almene
boliger - med indflytning
i anden halvdel af 2018.
Målgruppen er fortrinsvis familier, men alle grupper af beboere
vil formentlig være repræsenteret - i et mix af tilflyttere og
beboere fra nærområdet. Netop
derfor projekteres boligerne også
i forskellig størrelse.
Årslev-byggeriet er Fyns første

DGNB-certificerede boligbyggeri
inden for alment byggeri. DGNBcertificering gives kun til bæredygtige byggerier og vurderes
ud fra proces, teknik, miljø, økonomi og et socialt perspektiv. Bebyggelsen skal også tilføje arkitektonisk værdi til landskab og
omgivelser. Netop derfor opføres
det i materialer, der belaster miljøet mindst muligt i hele livscyklussen: I fremstilling af materialer, under opførelse af byggeriet,
ved daglig drift og vedligehold,
samt slutteligt ved bortskaffelse
når byggeriet engang er udtjent.

Boligerne bliver komfortable at
opholde sig i. Opvarmningen
sker via varmepumper.
Boliger og fællesarealer bliver
»vedligeholdelsesvenligt« udført,
så omkostninger til løbende
drift og vedligehold minimeres.
Udearealerne bliver grønne. Der
skal være mangfoldighed i flora
og fauna med områder, som understøtter udendørs aktiviteter
og fællesskab.

Boligerne får et godt og sundt
indeklima og lavt energiforbrug.

Faaborg-Midtfyns borgmester,
Christian Thygesen, tog forleden ét
af de første spadestik for byggeriet

Civica
Carl Nielsens Kvarter 14
5000 Odense C
Tlf: 63 133 133
civica@civica.dk

Respekt for håndværket
Alle er velkomne i Bygma!
Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning,
gode byggematerialer og kvalitetsprodukter. Det får
du i Bygma Ringe, vi er alle faglærte og har mange års
erfaring i rådgivning, så kom ind og få en fagsnak med
os, næste gang du skal i gang med et projekt.
Det er derfor, vi siger:
Vi lev
fra da erer
gt
hvor, il dag,
hvorn
år
og hvo
rdan d
et
passe
r dig

GITTE KARL
Butikschef

Tlf: 88 32 30 36
gdk@bygma.dk

BENTE S. MADSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 12
bsma@bygma.dk

CHARLOTTE BØGESKOV
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 17
cbo@bygma.dk

JEANETTE RASMUSSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 02 73
jera@bygma.dk

JYTTE H. JENSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 27
jhje@bygma.dk

Bliv
BYGMASTER
kunde og få
10% rabat
Kom ind i Bygma og hør mere.
Kom ind i Bygma og hør mere.

RONNIE OLSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 56
roo@bygma.dk

MARTIN HØEGSBERG
Filialchef
Tlf: 88 32 30 42
marh@bygma.dk

DANIEL JOHNSON
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 39
djo@bygma.dk

JAN KROHN HENRIKSEN
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 38
jakh@bygma.dk

JAN SØRENSEN
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 44
jans@bygma.dk

Østre Ringvej 37 • 5750 Ringe • Tlf. 88 32 30 35
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ud og aflever den hos din lokale
Dæktryg forhandler.

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
gældende indtil den 31. maj 2015.
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LEVERANDØR

AF VISUELLE
OPLEVELSER
Vi vil gerne sætte vores
synlige og kreative
præg på den glade by
Faaborg, siger Kim
Pedersen, der er indehaver af Faaborg Skilte.
Fra vi startede Faaborg Skilte
for et par år siden, har vi mær
ket, at områdets erhvervsliv er
fuld af optimisme, siger Kim
Pedersen, Faaborg Skilte. Ef
ter krisen er optimismen vendt
tilbage, og jeg ser Faaborg som
en glad by, hvor der atter er
kommet liv i butikkerne og er
hvervslivet i øvrigt.
Vi deler optimismen og vil
gerne være en del af den ud
vikling, som er i fuld gang igen
efter nogle år med stilstand.
Kim Pedersen lægger vægt
på at være en del af det lokale

erhvervsliv. Han peger på, at
kystbyen har meget at byde på
både for turister, tilflyttere og
fastboende.
Der er et inspirerende netværk
i Faaborg. Det er spændende at
være med midt i det hele og få
lov til at bidrage med kreative
skilte og totale reklameløsnin
ger.

En dynamisk akse
Mange steder ser vi i bybil
ledet de gamle skilte og sym
boler for håndværk og handel,
siger Kim Pedersen. Det skal
respekteres. Vores mål er at
levere 100 procent tilfredsstil
lende løsninger, der er med til
at fastholde og gerne hæve ni
veauet for skiltning.
FaaborgMidtfyn Kommune er
en dynamisk akse, hvor mange
erhverv byder sig til både i og
omkring Faaborg samt i Ringe
med det store opland. Det, vi

kan tilbyde, er alt fra et enkelt
skilt til den lille håndværks
virksomhed til totalløsninger
for butikskæder, industrivirk
somheder, det offentlige.

også give tilskueren en visuel
oplevelse samtidig med, at ud
trykket passer ind i de miljøer,
der præger stedet.

Grafiske oplæg

Faaborgs Skiltes vigtigste res
source er vores medarbejdere,
siger Kim Pedersen. Jeg &
mine medarbejdere er krea
tive, veluddannede og brænder
for det vi laver – Vi leverer den
gode oplevelse!

Vi er gerne med helt fra idéfa
sen, siger Kim Pedersen. Når
vi designer skilte fra bunden,
laver vi altid et grafisk oplæg
først, så kunden kan se, hvor
dan skilteløsningen vil kom
me til at se ud på en facade
eller en bil.
Ud fra et foto af en facade kan
vi fremstille et computerba
seret grafisk oplæg, der viser
facaden med skilte og lys Alt
sammen i det rigtige størrel
sesforhold. Det giver en visuel
oplevelse af den løsning, vi
foreslår, og dermed det bedste
grundlag for en beslutning.

Færdigt arbejde

Vi har egne montører, der sør
ger for at montere skiltet kor
rekt. Det er med til at sikre,
at virksomhedens skilt altid
tager sig godt ud, og at det ska
ber det rette blikfang.
Faaborg Skilte gir synlighed.

Et skilt skal fortælle noget om
virksomheden, men det skal

FAABORGSKILTE – Herregårdscentret 106 – 5600 Faaborg – Tlf.: 40 93 97 00
E-mail : info@faaborgskilte.dk – www.faaborgskilte.dk
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for medarbejderne, og det har vi
og automation.
jo talrige eksempler på,” fortsætter Torben Høyrup.
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KULTURARV OG GAMMELDAGS HÅNDVÆRK
Ursula Dyrbye-Skovsted,
er dekupør og en af de få
i Nordeuropa, der mestrer det gamle kunsthåndværk intarsia.
I de efterhånden talrige udsendelser om antikviteter optræder
den eftertragtede møbelkunst
med indlagt træ ofte. Intarsia
hedder indlægsmetoden og har
en lang historisk tradition bag
sig.

En af dem er Ursula DyrbyeSkovsted i Ringe. Hun er i dag ejer
af den over 100 år gamle virksomhed Intarsia på Nyvej i Ringe.

Gammelt håndværk
Jeg har, fra jeg var ung, interesseret mig for det gamle håndværk, siger Ursula. Faget havde
i Danmark kun få udøvere og var
i kraftig tilbagegang, og det var
svært af få en læreplads som dekupør. Jeg var betaget af håndværket, og efter et mellemspil
som pædagog tog jeg uddannelsen som møbelsnedker og holdt
øje med mulighederne for at
komme videre med Intarsia.

stoppe, var jeg heldig at få foden
indenfor og siden overtage virksomheden.
I dag er virksomheden med sine
gammeldags håndværksmetoder
og specialviden med til at løse
opgaver, som andre har måttet
opgive at løse.
Vi kan restaurere gamle møbler,
men også som underleverandør
fremstille produkter til andre
snedkere og møbelfremstilling,
både moderne, klassikere og
stilmøbler. Det kan være dekorationer på bordplader, der kan
leveres enkeltvis eller i små og
større serier. En enkelt intarsiadekoration kan give møblet et
helt personligt præg.

Udlejning A/S
I Nordeuropa er der i dag kun
få, der mester det gamle kunsthåndværk. De få udøverne af intarsia værner om en kulturarv,
som maskiner ikke kan erstatte.

rg

Da indehaveren af Intarsia i
Ringe Andreas Nellemann ville

Intarsia som gave
Vi fremstiller et bredt udvalg
af gaveartikler med motiver af
indlagt træ, fortæller Ursula.
Det kan være æsker, fine runde
vinbakker og små billeder eller
bordskånere med mange forskellige motiver. Det kan også være
smykker med sterlingsølv og
indlagt intarsia. Det er tale om
dansk kunsthåndværk i høj kvalitet udført manuelt i den gamle
teknik.
En personlig og smuk gave til
medarbejdere kan trods alt holde sig inden for skattegrænsen
for en gave, siger Ursula DyrbyeSkovsted.

INTARSIA ApS · Nyvej 18, 5750 Ringe · Tlf.: 6262 1118 · intarsia@intarsia-wood.dk · www. Intarsia-wood.dk
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VI SKABER DIT
DRØMMEBADEVÆRELSE
Badeværelset er rummet for velvære. Her skal kvalitet, komfort og
funktionalitet hænge sammen. Mulighederne er store for at udfolde dine
gode idéer og få dine drømme opfyldt. Vi hjælper gerne med inspiration
fra det helt klassiske badeværelse til det mere moderne look.
Ved renovering af dit badeværelse stiller vi en gratis bad- og toiletvogn
op i hele byggeperioden. Vi er med under hele renovering og hjælper dig
sikkert igennem projektet.

Tubæk Slibeservice ApS

Høj faglighed og stor erfaring er et grundelement i alt arbejde
udført af vores slibefirma.

Besøg vores showroom, der finder du et bredt udvalg af armaturer,
baderumsmøbler, brusevægge, gulv/væg monterede toiletter, eller
måske det helt nye toilet Senowash fra Duravit. Eller er din drøm en
udvendig bruser eller et spabad?

Mange stamkunder

I vores virksomhed udføres meget arbejde som underleverandør. Mange opgaver løses for kunder, som løbende vender
tilbage med nye opgaver. Det tager vi her i virksomheden som
et tegn på, at vi til stadighed leverer godt, stabilt håndværk,
og at vi leverer det til tiden

Fleksibilitet er et nøgleord

Tubæk Slibeservice løser ofte hasteopgaver eller opgaver, som
er meget specielle. For os er det vigtigt, at vi kan træde til, når
kunden har det største behov. Står du lige nu og mangler et
kompatibelt sliberi, er du meget velkommen til at kontakte os.
FÅBORGVEJ 96 • 5620 GLAMSBJERG • TLF. 20 33 12 45
WWW.TUBAEK.DK • TUBAEK@DBMAIL.DK

Anne Maries Allé 21A - 5250 Odense SV
Ring 2164 5378 - CVR 26005345

ALARMER
OVERVÅGNING
GPS TRACKER
SIKRINGSBESLAG TIL
VINDUER OG DØRE

VELKOMMEN TIL TAASINGE FORSAMLINGSHUS

SPIONUDSTYR

Vi har rammerne om familiefesten, kursus, receptioner m.m.
Vi tilbyder selskabslokaler, moderne køkken, undervisningslokaler,
trådløst netværk og storskærm.

Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg

Elvira Madigansvej 41, 5700 Svendborg – Tlf. 40 86 07 02

NGF Nature Energy Holding A/S
Ørbækvej 260 | 5220 Odense SØ | Telefon +45 6315 6415
E-mail info@natureenergy.dk
www.natureenergy.dk
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ET FUNDAMENT TIL TOTALENTREPRISER
Linde Kloak & Anlæg i
Odense er kloakmester
og har stor erfaring med
at støbe fundamenter og
med at styre byggeprojekter.
Thomas Linde Andersen er kloakmester og støber gerne fundamenter. Det har han god erfaring i og det sidste par år også
som selvstændig entreprenør
med en håndfuld ansatte i selskabet Linde Kloak & Anlæg i
Odense.
Vi er ofte de første på en byg-

geplads ved nybyggeri og ved
udvidelser, siger Thomas Linde
Andersen. Vi skal være præcise
og dygtige til jord- og betonarbejdet. De næste, der skal i gang,
skal ikke vente på os. De skal i
gang den dag, vi er færdige.

Totalentrepriser
Det næste skridt i virksomheden
Linde Kloak & Anlægs udvikling er at tilbyde totalentrepriser
til både private og virksomheder.
Det er betryggende for enhver
bygherre at kunne samle opgaven et sted i en totalentreprise,
siger Thomas Linde Andersen.
Det gælder, hvad enten man er

privat eller en virksomhed eller
et boligselskab. Stram byggestyring sparer både tid og penge, og
ansvaret ligger kun et sted.

virksomheden har store erfaringer med, er at håndtere regnvand på egen grund i stedet for
at lede regnvandet i kloak.

Han peger på, at hans medarbejdere har flere års erfaring i branchen og foretrækker, at arbejde
på en overskuelig arbejdsplads i
tæt kontakt med bygherren.

Det gælder alle steder, så som
gårdhaver,
etageejendomme,
parcelhuse, skoler, institutioner og erhvervsejendomme, siger Thomas. Med klimaforandringerne får vi stadig større
mængder af regn. Det kan løses
betryggende, og det vil vi gerne
være med til.

Vi sætter en ære i at være prisbevidste, siger Thomas. Linde
Kloak & Anlæg ønsker at yde
den bedst tænkelige kvalitet og
samtidig holde priserne i bund.

Håndtering af regnvand
Et af de aktuelle områder, som

Linde Kloak & Anlæg – Kildemosevej 11C, 5000 Odense C – Tlf.: 23 411 611 – info@linde-ka.dk - www.linde-ka.dk

Vi løser alle former for opgaver
til konkurrencedygtige priser og med
vægten lagt på den høje kvalitet.
Velkommen til Restaurant Cro´n
Det klassiske danske køkken, hvor alle retter er
”kærligt” lavet fra bunden.
Alle råvarer er nøje udvalgt med fokus på brug
af danske produkter.

Forsikringsskader

Rustreparation

Autoreparationer

Autoglas

Restaurant Cro´n tilbyder god stemning og hyggelig
atmosfære.
Det faste spisekort skifter mellem sommer og vinter,
og er tilpasset årstiden.
Åbningstider:
Mandag til lørdag: Åbent fra kl. 17
Søn & helligdage: Lukket.
(Frokost samt søn- & helligdage:
Kun åbent mod forudbestilling)

Restaurant Cro’n – Dronningensgade 29 – 5000 Odense C
Tlf.: 6591 0508 – mail@restaurantcron.dk – www.restaurantcron.dk

 66 12 76 40
Auto-Blik - v/René Larsen - Grønlandsgade 16 - 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 76 40 - auto-blik@mail.dk - www.auto-blik.dk
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Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Smagen af sol
Buffetkød

Lammekølle, Oksemørbrad,
Ostefyldt svinemørbrad
hertil middelhavssalat

eller

Middelhavsfristelser
Fisketerrine, Braseret oksestykker,
Krydrede frikadeller med oliven
Lam á la kleftiko
hertil middelhavssalat

Middelhavssalat

Marineret bønnesalat
Tomatsalat med feta
Grøn salat med agurk, soltørret tomat
og grillet aubergine, Hvidløgsdressing
Ovnbagte kartoffelbåde med oregano

109,Appetitvækker
eller tilbehør til salaten
Humus, Tomatsalsa med basilikum,
Tzatziki, Hertil pitabrød

20,Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Tilbuddet gælder
fra 1.6 til 30.12

Ny ejer af populær café vil både bevare og forny
Under Uret i Svendborg
er en hæderkronet og
vidt om kendt café. Nu
har Under Urets ejere
gennem 32 år, Jan og
Helle Hansen, solgt deres
gågadecafé i Svendborg
til Torben Nielsen, der
allerede har overtaget
caféen, hvor han både vil
bevare de gamle traditioner og indføre nye.
Torben Nielsen ejer Cafe Kræz
på Gråbrødre Plads i Odense og
nu altså også Under Uret, som
han har besøgt jævnligt igennem snart tyve år, når han har
været i Svendborg.

Jeg har altid set op til og ladet
mig inspirere af Under Uret, som
jeg synes, er en af de bedste og
flotteste caféer i Danmark, siger
Torben Nielsen.
Det var derfor naturligt, at han
straks tog kontakt til Jan og
Helle Hansen, da han hørte, at
de ville sælge den populære café.

Kendt over hele landet
Jan og Helle Hansen stammer
fra Sjælland, men købte i 1985
et pænt værtshus med navnet
Under Uret, som de omdannede
til en stadig mere populær café,
kendt over hele landet, og med
mad, som altid er blevet lavet
næsten fra bunden. Og med en
beliggenhed midt Svendborg,
som ikke kan blive bedre. Parret
ejer i øvrigt fortsat bygningen,
hvor Under Uret ligger.

Den nye ejer vil drive cafeen videre under samme navn og på
samme måde, men der kommer
nye tiltag hen ad vejen.
Jeg vil bl.a. gøre mere for at få
mine kunder til at blive lidt længere, og det vil jeg bl.a. gøre ved
at sælge cocktails og give gæsterne nogle unikke oplevelser
med underholdning, siger Torben Nielsen.

Lokal som daglig leder
Torben Nielsen beholder de 45
ansatte og har ansat Jesper
Ringmose som daglig leder af
cafeen. Han er et kendt ansigt
i Svendborg, hvor han er født.
Han er uddannet både som lærer og tjener. Han har erfaring
fra bl.a. Valdemars Slot og Nummer 13. I mange år har han selv
ønsket at købe Under Uret, men

har ikke haft pengene til det og
måttet være tilfreds med at være
stamkunde i cafeen. Det er derfor ikke mærkeligt, at han er er
glad for, at han nu kan være med
til at sætte sit præg på Under
Uret som daglig leder og caféens
ansigt udadtil.
Torben Nielsen og Jesper Ringmose vil prøve at få flere yngre
kunder, bl.a. ved at give rabat til
unge med studiekort og arrangere comedy og livemusik visse
aftener. Der skal nyt liv i den
gamle café samtidig med, at man
bevarer de gamle traditioner i
de hyggelige lokaler, hvor alle
skal kunne føle sig velkomne, få
en god oplevelse og god mad og
drikke.

Under Uret - Gerritsgade 50 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6221 8308 · www.under-uret.com

Assens

Børkop

Fredericia

Glamsbjerg

Hesselager

Kolding

Middelfart

Nyborg

Odense

Rudkøbing

Svendborg

TID TIL TOSOMHED

ærø.dk/parferie
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Firma fest med fri bar
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5,-

Står i og skal arrangere en fredagsfest for firmaet eller ligende,
fra 1. maj til 1. oktober, så er det på Restaurant Næsbyhoved Skov, det sker!

Skovens Buffet:

Hovedret:

Dessert:

Skovens buffet passer godt til
en hyggelig og afslappet sammenkomst.
Velegnet til både møder, reception og
fest. Alle retter stilles ind på én gang.

Rosastegt oksefilet
med Dijon / Estragon sennepssauce

Trifli af sæsonens frugter serveret i glas

Forretter:

Små bagte kartofler
med timian og hvidløg

Koldrøget laks med krydderurter

Årstidens bagte grøntsager

Rejesalat med asparges, æble og dild

Salat med syltede chili,
kerner og peberfrugt

Feta, salat og oliven
Citrusmarineret kylling
med semidried tomater og artiskokker
Forskellig slags hjemmebagt brød

26

Bagt unghanebryst

Hjertesalat med parmesan,
brødcroutons og cæsar dressing

Chokolade brownie
med appelsin havtorne creme
Citronfromage serveret i glas

FRI BA
KL. 18:0

R

0-01:00

(øl, vand
og vin)
Spar op
til 350,pr. pers
min. 20
on
pers. pr.
pers. kr.
min. 40
499,pers. pr.
pers. kr.
min. 60
449,pers. pr.
pers. kr.
399,-

FINT SKAL DET VÆRE!
Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling
D`R`Maleren
Svendborg/Haarby
Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

DET HANDLER OM OPLEVELSER

SØGER ELEVPLADS
Mit navn er Julie Serena, jeg er 17 år og kommer fra Langeland (Men er mobil, da jeg er i
gang med at tage kørekort og forventes færdig
til sommer). I fremtiden drømmer jeg om at blive
eventkoordinator og søger derfor nu elevplads.
Lige nu går jeg på EUX Business i Svendborg,
med afslutning til sommer, tidligere har jeg gået
Koldrøget
laksto år, har
på HG med speciale
i event. De sidste
Anrettet
med
sprød
jeg været huerepræsentant for min
klasse,salat,
samt cherrytomater, lime &
studenterkørselsplanlægger,
hvilket gør at jeg
hasselnødder.
har fået noget praktisk træning i det, jeg lærte på
min HG. Jeg har bl.a. lært om forespørgsler, alt
Steaki af
indenfor markedsføring
formkalvetyksteg
af plakater, flyers
med grønne bønner, radiser & mango.
og radio-spots,Anrettet
økonomi mv.

DET HANDLER OM OPLEVELSER

FORÅRSMENU

Hertil pommes duchesse samt en kraftig glace

Ink

Hvem er jeg?af oksefond.
- En glad og smilende pige, der ikke er bange for nye udfordringer.
- Imødekommende og udadvendt.
- En pige der Chokoladekage
er vant til at have mange bolde i luften på en gang.
med vanilieis
ogdeadlines.
friske bær.
- En pige der Anrettet
trives med travlhed
og stramme

FORÅRSMENU
Koldrøget laks

Anrettet med sprød salat, cherrytomater, lime &
hasselnødder.

t
1
l.

Jeg kunne godt tænke mig en elevplads med en varieret hverdag, samt at være en
times bowling,
4 personer
- ekskl.
skoleje
del af et team Inkl.
af gode1 kollegaer,
der lægger min.
vægt på
fællesskab ogpr.
at bane
løfte i flok.
På
sigt vil jeg rigtigKUN
gernemod
ende et
sted, hvor der for eksempel bliver arrangeret koncerter,
forudbestilling
teaterforestillinger eller fester. Dette kunne være i form af et kongrescenter el. lign.

Forårsmenu ekskl. bowling -

s
e
im

Steak af kalvetyksteg

kr. 219,-

Jeg forventer, at finde en elevplads, hvor man giver mig mulighed for at prøve nogle
ting af og tør give mig ansvar, så jeg derved kan drage mig nogle erfaringer indenfor
området.
Glæder mig til
at høre fra er
diggældende i perioden 15. april - 31. maj 2017
Tilbuddet

Anrettet med grønne bønner, radiser & mango.
Hertil pommes duchesse samt en kraftig glace
af oksefond.

Chokoladekage

Anrettet med vanilieis og friske bær.

Ink

W OW
O
B B
s
e
im

t
1
l.

249,249,-

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

G
G
N
N
LI LI

KUN kr.

kr. 219,-

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

Kan kontaktes på mobil: 50 92 03 86 el. e-mail: juli483h@gmail.com

City Bowling A/S - Rugårdsvej 46 - 5000 Odense
City C
Bowling
- Tlf.
A/S - Rugårdsvej
65 914601
- 5000
22Odense
- www.citybowling.dk
C - Tlf. 65 91 01 22 - www.citybowling.dk
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Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning
Transport

Salg af grus,
perlesten og
granitskærver
til private.
Sted:
Solholm 1
(overfor
Ullerslev Genbrugsstation).

DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand
Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne
og lave aftaler, som man er sikker på at kunne
holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul
i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt
og chaufførerne kører på skiftehold.

Alle graveopgaver
udføres professionelt af
Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Udlejning af
containere

Og opgaverne er mange,
lige fra udlejning af
containere, salg af og kørsel med
sten og grus eller
granitskærver.
- og så er Palle Matthiesen også
ekspert i dyretransportmed alt
hvad det indebærer af
ekspertise og viden.

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Dejlige “varmedage” året rundt

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT

Varmepumper
& Klimaanlæg

... og ingen bekymringer om regning og miljø

- og ingen bekymringer om regning og miljø

WI-FI
Ready

NYH
ED

Kend os
os på
på det
det høje
høje faglige
faglige niveau
niveau
Kend
Kompetent rådgivning
Kompetent
Erådgivning
F TE
Bedste support
support
Bedste
RÅR
Hurtig levering,
levering, topkvalitet
topkvalitet
ET 2
Hurtig
0 16
... og
og altid
altid skarpe
skarpe priser!
priser!
...

Danmarks Officielle
Officielle importør
importør af
af Fujitsu-General
Fujitsu-General varmepumper
varmepumper og
og klimaanlæg
klimaanlæg
Danmarks

NYH

Kend os på det høje faglige niveau
KompetentErådgivning
FTE
Bedste support
RÅR
ET 2
Hurtig levering, topkvalitet
016
... og altid skarpe priser!

ED

get
meget
me

Ny “konkurrent-basker”
Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

Markedets
højeste SCOP
Ny “konkurrent-basker”
meget

www.fujitsu-varmepumpe.dk

VARMEPUMPER

Markedets
højeste
Fujitsu
LZSCOP
Nordica
Fujitsu LZ
Nordica
“HighEnd”

- specielt udviklet til det nordiske klima

“HighEnd”

Fujitsu luft-til-luft varmepumpe

- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din
helårs- eller fritidsbolig.
T

O

LGAR AN

5 år

Selvfølgelig !

FRA

*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

af din bolig og
brugsvand
året rundt. (Kan anvendes både med
Fujitsu dit
luft-til-vand
varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder
radiator og/eller gulvvarme.)
FRA
Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand året rundt.
(Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme).

XX.XXX,Kan anvendes til poolopvarmning om kan
tilsluttes
Kan anvendes
til poolopvarmning med)
og kan tilsluttes
(kombineres
med)og
ekstern
(kombineres
ekstern
oliegaskedel samt
olie- eller gaskedel samt solpaneler.
solpanaler.
*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

Ring XX XX XX XX
JGS Automatic
www.jgs-automatic.dk

A++++

10°
VARME

Brugervenlig
betjening
Brugervenlig
betjening
Flot
Flotdesign
design

Driftsikker med lang levetid

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig

Miljøvenlig
Styring
via Wi-Fi eller sim-kort

++
++
+
+
A++

VI TILBYDER OGSÅ:

✔ El-installation
✔ Varmepumper
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
✔ Ventilation
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
✔ Automation
- Ugetimer og bevægelsessensor
gte
ur
- Automatisk dobbelt-swing funktion
s p mlet
✔ Antenne anlæg
r
e
- Low-Noise og power-/boost-funktion e eft e r sa
All ktion od el!
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)
✔ Video overvågning
fun i é n m INDENFOR
ALT
Op til 8,9 kW varmeeffekt

- Køler ned til -10°C udetemp.
- Low-Noise og power-/boost-funktion
- Ugetimer
Ugetimer
og
bevægelsessensor
bevægelsessensor
- WiFi- eller GSM- styring
/ Appog
(tilbehør)

Automatisk dobbelt-swing
dobbelt-swing funktion
funktion
-- Automatisk
Low-Noise og
og power-/boost-funktion
power-/boost-funktion
-- Low-Noise
e
WiFi- eller
eller GSM
GSM styring
styring
/ tApp
App (tilbehør)
(tilbehør)
-- WiFiur/g

- garanti for velvære...

let
rsp
fte r sam
ee
All tione odel!
k
fun i én m

- garanti for velvære...

ALT INDENFOR
EL OG KØL
- stort som småt

i

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hårde hvidevarer
Tyverialarm
Køleservice
Klima-anlæg
Solarventi
Solceller

ELAbildvej
OG 3KØL
- 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72

Ellehaven
- 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72
- stort
som 4A
småt
Mail: info@simonrisbjerg.dk

Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

28Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

ADRESSE | POSTNR. + BY | Tlf. XX XX XX XX

-25° C

Ekstrem lydsvag

- Køler ned til -10°C udetemp.

PÅ FAMILIENS
VARMEREGNING
Effektiv og
komfortabel opvarmning

EFFEKTIV
NED TIL

Ekstrem lydsvag kun 21 dB

nominel -kapacitet ved -15°C udetemp.
- Op
til
8,9 kW varmeeffekt
Fujitsu-- 140%
luftdrift
til
varmepumpe
Stabil
ned tilluft
-25°C udetemp.
140%
nominel kapacitet
kapacitet ved
ved -15°C
-15°C udetemp.
udetemp.
- Køler ned til -10°C
udetemp.
-- 140%
nominel
- Ugetimer
og bevægelsessensor
Stabil drift
drift ned
ned til
til -25°C
-25°C udetemp.
udetemp.
Op til 8,9
kW
--varmeeffekt
Stabil
- Automatisk dobbelt-swing funktion

inkl. standardmontage
Alt-i-én løsning med integreret
varmtvandsbeholder

SPAR OP TIL 60%

1 ,31
5,35

S

-

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
XX.XXX,-

SPAR
OP TIL
75 %

OP
PC
COS

TI

SPAR OP TIL 60%

PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

TA

✔
✔
✔
✔
✔
✔

INVERTER
STYRING

DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

Flere
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XXXL Movano Serviceleasing

1.999 kr.*
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

XXL Vivaro Serviceleasing

1.699 kr.**
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing

1.349 kr.***
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

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

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

V HOLM JENSEN A/S
V HOLM JENSEN A/S
FAABORG BIL-CENTER
Nyborgvej
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense
SØ 240-260 - 5220 Odense SØ
Telemarken 2 – 5600 Faaborg
Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk
Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30
Søndag kl. 11.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00
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FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
Hos Energi Fyn får du
■
■
■
■

■
■

Levering til tiden
24 timers overvågning året rundt
Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker
yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online
backup
Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din
virksomhed f.eks. har flere lokationer
Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering
ved gravearbejde

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger,
kapacitet og sort fiber.
Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leveringssikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.
Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s.

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Erhvervskompetencer
på Østfyn
Fortæl os om dine forretningsplaner
– vi hjælper gerne dig og din virksomhed
et skridt videre.

Spar Nord Nyborg
Vestergade 35
63 10 15 00
nyborg@sparnord.dk

Poul Bæk
Totalrådgiver

Mie Munck Strømvig
Erhvervsrådgiver
Jan Sandi Sørensen
Direktør
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Jens Østergaard
Afdelingsdirektør
Erhverv

Pagunette - gardiner og gardinstoffer.
Pagunette er kendetegnet ved at de kun forhandler gardiner
af høj kvalitet - både i udførelse og design.
På vores hjemmeside kan du finde et bredt udsnit af klassiske gardiner og gardintyper. Du kan også finde gardiner i
helt nye trends i farvevalg, mønstre og voksduge.

RENS OG VASK
BILRENS
FIRMAAFTALE

Pagunette som har hovedkontor i Danmark, har afdelinger i
Norge, Finland, Sverige og Tyskland,
Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års
erfaring, fordi vi måler gratis op og fordi vi betjener dig med
et smil.

- “MODERNE RENSERI MED
TRADITION FOR HØJ KVALITET”
Cotti Rens, Dalumvej 34B, 5250 Odense C, Tlf. 66 13 28 12
info@cotti-rens.dk / www.cotti-rens.dk

Haveanlæg

Havetegning

DinVedligeholdelse
professionelle samarbejdspartner
Rådgivning
Træfældning
firma og
privat
Vær klar
så du kan Til
nyde
ferien!

- Book tid nu til hækklipning
og94græssåning
mm.!
T: 65
37 50
www.steinfrandsen.dk

Fremstilling af
pølser hæk og græs:
Vi udfører alt indenfor
Vi fremstiller pølser
Hækklipning af enhver slags på
eget pølsemageri.
Formklipning

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Afskrælning af gammel plæne
Hjemmeslagtning
Slagtning
af lam, græssåning, tromling
Planer, fræsning,
stenrive,
grise, tyr eller heste
Gødning af plæne
V. Åby Slagterforretning
udskåret efter dine
Svendborgvej 412
ønsker.
Rullegræs
5600 Faaborg

Jens

Michael

Henrik

Arne

Ring
og tlf.
book
på 53
tlf.: 65 94 37 50
Ring på
40 tid
18 95
Tlf: 65 94 37 50

Mobil: 28 87 37 57

Mail: info@steinfrandsen.dk

www.steinfrandsen.dk

31

Meget,
mere
og
mest
Vito.
Meget, mere og mest Vito.

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

Vito Go
Vito
Go
109
CDI
kort, 2,8 t.

Vito More
VitoCDI
More
114
kort, 3,05 t.

109 CDI kort, 2,8 t.

Vito Complete
Vito
Complete
114 CDI
kort, 3,05 t.

ServiceLeasing (Erhverv)
ServiceLeasing (Erhverv)

114 CDI kort, 3,05 t.
ServiceLeasing (Erhverv)
ServiceLeasing (Erhverv)

114 CDI kort, 3,05 t.
ServiceLeasing (Erhverv)
ServiceLeasing (Erhverv)

Fra
Fra

Fra
Fra

Fra
Fra

1.895
1.895

kr./md.
kr./md.

25.000 kr. i førstegangsydelse.
kr. i førstegangsydelse.
4825.000
mdr. Km-forbrug
15.000 km/år.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

2.395

kr./md.
kr./md.

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

2.995
2.995

kr./md.
kr./md.

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

Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito
Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito

P. Christensen
Christensen®®Odense:
Odense:
P.
Kolding:
P. Christensen
Christensen®®Kolding:
P. Christensen
Christensen®®Rødekro:
Rødekro:
B B
D D

Krumtappen20,
20,tlf.
tlf.6395
63953900
3900
Krumtappen
Trianglen
11,
tlf.
7634
7800
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
BrundeVest
Vest7,7,tlf.
tlf.7025
70252680
2680
Brunde

Mercedes-Benz
Vito.
171 g/km.
g/km.Ejerafgift
Ejerafgift2.670-3.470
2.670-3.470kr.kr.pr.pr.halvår.
halvår.ServiceLeasing
ServiceLeasing
inkl.
service
Mercedes-Benz
Vito.Forbrug
Forbrugved
vedblandet
blandetkørsel
kørsel15,4
15,4- -17,5
17,5km/l,
km/l, CO2-emission
CO2-emission fra 150 -- 171
inkl.
service
ogog
vedligeholdelse:
månedlig
km/år og
og en
enførstegangsydelse
førstegangsydelsepå
på25.000-30.000
25.000-30.000kr.kr.Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
3.100
vedligeholdelse:
månedligydelse
ydelsefra
fra1.895
1.895kr./md.
kr./md.over
over48
48måneder,
måneder, km-forbrug
km-forbrug 15.000 km/år
påpå
3.100
kr.kr.
ogog
panthaverdeklaration920
920kr.kr.Alle
Allepriser
priserererinkl.
inkl.afgift
afgiftmen
menekskl.
ekskl.moms.
moms. Forudsætter
Forudsætter positiv kreditgodkendelse
være
vist
med
ekstraudstyr.
panthaverdeklaration
kreditgodkendelsevia
viaMercedes-Benz
Mercedes-BenzFinans.
Finans.Bilerne
Bilernekan
kan
være
vist
med
ekstraudstyr.

