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Invita Odense
Tagtækkervej 11 
5230 Odense M 
Telefon 63 15 48 00 
www.invita.dk

Invita betyder ‘i livet’, og hos Invita arbejder 
de på at skabe mere køkken-glæde i livet. 
Det gøres ud fra den grundlæggende idé, at 
funktion, design og indretning ikke bare skal 
passe til det konkrete rum, men den enkelte 
families liv.

Det stiller store krav til indretningskonsulen-
ternes erfaring og evne til at lytte til kunder-
nes ønsker og være med til at ’oversætte’ 
drømmene til virkelighed.  
 
Af samme grund gennemgår alle nye konsu-
lenter et uddannelsesforløb på “invita Aca-
demy” - Invitas interne uddannelsescenter.

DET GÅR STÆRKT HOS INVITA ODENSE 
Den økonomiske krise er på hastigt tilbagetog, og det 
mærkes tydeligt i køkkenbranchen. Invita Odense er med sin 
centrale placering ved motorvejsnettet blevet hele øens køk-
kenbutik, og her melder man om fuld fart på udviklingen.

”Invita Odense råder over en 600 m2 stor moderne butik og 
beskæftiger otte dygtige og erfarne medarbejdere”, fortæller 
Erling Pedersen. ”Vores kundekreds, dækker geografisk hele 
Fyn og Trekantsområdet og tager udgangspunkt i en voksen-
de og bred base af trofaste privatkunder. Gennem årene har 
vi forstået at tilpasse os skiftende tiders indretningstrends og 
økonomiske grundvilkår, og derfor er Invita Odense en stærk 
samarbejdspartner – også for erhvervsmarkedet.”

NYE MEDARBEJDERE FRA HELE FYN
”Som sagt dækker Invita Odense hele Fyn, og det faktum 
illustreres ikke alene af kundekredsens geografiske sammen-

Drømme bliver gjort til virkelighed, når kunderne møder 
indretningskonsulenterne hos Invita i Odense. Butikken 
servicerer kunder over hele fyn. Erling Pedersen (yderst 
til højre), har været Invita-forhandler siden 1987.

Hos Invita i Odense kan du se den nye låge Grey Na-
ture. Gennemfarvet birketræ med vandret årestruktur 
giver et roligt og harmonisk udtryk. Lågen er idéel til 
både køkken og badeværelse.

fastslår Erling Pedersen. ”Når det gælder individuelle total-
løsninger omkring små og mellemstore renoveringsprojekter 
indenfor køkken, bad og garderobe, betjener vi en bredt 
sammensat kundekreds af byggefirmaer, håndværksmestre 
og entreprenører samt en række boligselskaber på Fyn og i 
Trekantsområdet. I sidstnævnte regi er vi typisk involveret i 
renoveringsprojekter. Omkring nybyg af typehuse medvirker vi 
lige fra planlægningsfasen til overdragelsen af det skræddersy-
ede, individuelt designede drømmekøkken i det nyopførte hus.” 

INVITA TAGER ANSVAR
”Invita Odense går aktivt ind og tager ansvar for totalløsnin-
gens realisering. Vi varetager hele kundekontakten og står 
for samtlige processer fra tilbudsgivning, salg og opmåling til 
implementeringen af de færdige løsninger og den afsluttende 
overdragelsesforretning.  På håndværkssiden betjener vi os af 
en kreds af faste samarbejdspartnere – murere, snedker/tøm-
rere, vvs’ere, elektrikere, malere og gulvmontører. Kunden skal 

blot vælge sit drømmekøkken. Herefter koordinerer vi de enkel-
te håndværkere gennem hele implementeringsprocessen.”  

INVITA LEVERER OG MONTERER
”Fri montering er inkluderet, når man handler køkken med Invi-
ta. Vores certificerede montører sørger for hele installationen. 
Hermed er vores kunder sikret – ikke bare den bedst tænke-
lige finish men hele fem års garanti på såvel skabselementer 
som montering. Hertil kommer et gratis serviceeftersyn efter 
et år, hvor køkkenet tjekkes grundigt igennem, og vi sørger for 
smøring og efterspænding. Invita er dansk design, når det er 
bedst. Samtlige køkken- og badmodeller produceres på egne 
fabrikker i Danmark med hjerte, håndværk og højteknologi.”    

FORDELAGTIG FINANSIERING OG GARANTI
”Invita kan desuden tilbyde rente- og gebyrfrie lån på op til kr. 
250.000 til nyt køkken, bad eller garderobe. På den måde er 
finansierings- og kontantpris identisk.”, slutter Erling Pedersen. 

Invita Odense 
- din personlige køkkenbutik

 
sætning, men også af den kendsgerning, at vores medarbej-
derstab kommer fra hele øen”, fortsætter Erling Pedersen. 
”Som følge af den økonomiske krises tilbagetog og de 
positive effekter heraf har vi ansat Morten Olsen som ny 
salgsmedarbejder. Morten, som kommer fra Svendborg-om-
rådet, er oprindeligt uddannet tømrer/snedker og kan trække 
på mange års solid og funktionsmæssig bredspektret erfaring 
i køkkenbranchen. I løbet af 2015-16 er det planen at ansætte 
flere nye medarbejdere – primært til varetagelse af opgaver 
omkring rådgivning og salg.”

TOTALLØSNINGER MED PERSONLIGHED OG KVALITET
”Invita er et dansk designet og produceret brand, som siden 
1974 har stået for personlige kvalitetsløsninger frem for stan-
dardløsninger. Det er da også netop personlighed og kvalitet, 
der tegner Invita i projektsammenhæng. Vi har markedets bre-
deste sortiment og går ikke på kompromis med kvaliteten”,

Morten Olsen er ny salgs-
medarbejder hos Invita 
Odense. Han kommer fra 
Svendborg-området og ud-
dannet tømrer/ snedker.
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Tagtækkervej 3 A · 5230 Odense M · Tlf: 66181163  

mail@magnus-truelsen.dk · www.magnus-truelsen.dk
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Tryk: 
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Frørup Andelskasse Side 40

VJ Byg / Valdemar Jørgensen & Søn Side 30

VUC Ærø Side 18

Thiele Optik Marstal Side 19

Entreprenør Ekspressen Aps Side 46

Stokkeby Smedeforretning Side 25

Denne tryksag er trykt hos  
Strandbygaard Grafisk a/s,  
der også er certificeret i henhold 
til ISO 9001, ISO 14001 og EMAS.

Denne tryksag er trykt hos  
Strandbygaard Grafisk a/s,  
der også er certificeret i henhold 
til ISO 9001, ISO 14001 og EMAS.
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Gråbrødre Plads 3., 1.sal · 5000 Odense C
Telefon: 26 78 39 40

www.byggetilladelsen.dk
kontakt@byggetilladelsen.dk

VI TILBYDER:
• Rådgivning til private indenfor tilbyg-, ombyg- og nybygning.
• Arkitekt og ingeniørrådgivning til byggevirksomheder.

Odensevej 1 - 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 13 46
eskelunds-bageri@hotmail.com

5 rund-
stykker  . 20,-

1 brunsviger-
kage  ......................25,-

MÅNEDENS BRØD
Bagt i stenovn

 25,-
Altid gratis kaffe på kanden!
Vores produkter kan også  
købes hos MENY i Nyborg

God og effektiv rengøring
til private og erhverv…

HELLES
RENGØRING

Helle Bjerregaard
Pilelunden 65
5550 Langeskov
Tlf: 40 16 21 40
helle.annette.b@gmail.com
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Alle priser er ekskl. moms og dokument omkostninger (4.020 kr.). 
Bilen tilbageleveres ved kontraktens udløb. Bilen er vist med ekstra-
udstyr. Vi  tager forbehold for fejl og prisændringer. Tilbuddet gælder 
et begrænset antal biler.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Fralægningshylde over tagbeklædning 30,-
Fartpilot 35,- 
Multifunktionsrat 40,-
Radio med Bluetooth 40,-
Vægtjusterbart sæde med armlæn 50,-
Beklædning 115,-
Højt tag 130,-
3,5 tons træk med trin 190,-
Automatgear 305,-

✓  Lave driftsomkostninger – serviceintervaller på 60.000 km
✓ Lave leasingydelser
✓ Høj driftsikkerhed, kvalitet, komfort og sikkerhed
✓ God brændstoføkonomi på op til 15,9 km/l
✓ Lave totalomkostninger (TCO) ved investering i en ny Sprinter
✓ Professionel og fleksibel værkstedsservice med fokus på erhvervslivet
✓ Professionel rådgivning

Mercedes-Benz Sprinter 316 kassevogn er udstyret med Eu5 motor, 
ASSYST service computer med serviceintervaller op til 60.000 km, 
el-ruder, el-spejle med varme, 6 trins gearkasse, Adaptive ESP, ABS, 
airbag, træbund i vare rummet og meget mere. Bemærk: Sprinter 316 
kan fåes med 3,5 tons træk. Send en mail til info@pchristensen.dk 
eller ring på telefon 6395 3900 og få en ærlig snak. Læs mere om 
leasing af Sprinter på  pchristensen.dk/sprinter-leasing

Service leasing Sprinter 316 ksv (163 hk)

Engangsydelse: 42.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Km. pr. år: 15.000 km.

Pr. måned inkl. service:  3.195 kr.
3,5 tons træk (pr./md.): 190 kr.

Forestil dig en Sprinter, der kan trække 3,5 tons.
Og 48 mdr. i træk uden serviceudgifter.
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Invita Odense
Tagtækkervej 11 
5230 Odense M 
Telefon 63 15 48 00 
www.invita.dk

Invita betyder ‘i livet’, og hos Invita arbejder 
de på at skabe mere køkken-glæde i livet. 
Det gøres ud fra den grundlæggende idé, at 
funktion, design og indretning ikke bare skal 
passe til det konkrete rum, men den enkelte 
families liv.

Det stiller store krav til indretningskonsulen-
ternes erfaring og evne til at lytte til kunder-
nes ønsker og være med til at ’oversætte’ 
drømmene til virkelighed.  
 
Af samme grund gennemgår alle nye konsu-
lenter et uddannelsesforløb på “invita Aca-
demy” - Invitas interne uddannelsescenter.

DET GÅR STÆRKT HOS INVITA ODENSE 
Den økonomiske krise er på hastigt tilbagetog, og det 
mærkes tydeligt i køkkenbranchen. Invita Odense er med sin 
centrale placering ved motorvejsnettet blevet hele øens køk-
kenbutik, og her melder man om fuld fart på udviklingen.

”Invita Odense råder over en 600 m2 stor moderne butik og 
beskæftiger otte dygtige og erfarne medarbejdere”, fortæller 
Erling Pedersen. ”Vores kundekreds, dækker geografisk hele 
Fyn og Trekantsområdet og tager udgangspunkt i en voksen-
de og bred base af trofaste privatkunder. Gennem årene har 
vi forstået at tilpasse os skiftende tiders indretningstrends og 
økonomiske grundvilkår, og derfor er Invita Odense en stærk 
samarbejdspartner – også for erhvervsmarkedet.”

NYE MEDARBEJDERE FRA HELE FYN
”Som sagt dækker Invita Odense hele Fyn, og det faktum 
illustreres ikke alene af kundekredsens geografiske sammen-

Drømme bliver gjort til virkelighed, når kunderne møder 
indretningskonsulenterne hos Invita i Odense. Butikken 
servicerer kunder over hele fyn. Erling Pedersen (yderst 
til højre), har været Invita-forhandler siden 1987.

Hos Invita i Odense kan du se den nye låge Grey Na-
ture. Gennemfarvet birketræ med vandret årestruktur 
giver et roligt og harmonisk udtryk. Lågen er idéel til 
både køkken og badeværelse.

fastslår Erling Pedersen. ”Når det gælder individuelle total-
løsninger omkring små og mellemstore renoveringsprojekter 
indenfor køkken, bad og garderobe, betjener vi en bredt 
sammensat kundekreds af byggefirmaer, håndværksmestre 
og entreprenører samt en række boligselskaber på Fyn og i 
Trekantsområdet. I sidstnævnte regi er vi typisk involveret i 
renoveringsprojekter. Omkring nybyg af typehuse medvirker vi 
lige fra planlægningsfasen til overdragelsen af det skræddersy-
ede, individuelt designede drømmekøkken i det nyopførte hus.” 

INVITA TAGER ANSVAR
”Invita Odense går aktivt ind og tager ansvar for totalløsnin-
gens realisering. Vi varetager hele kundekontakten og står 
for samtlige processer fra tilbudsgivning, salg og opmåling til 
implementeringen af de færdige løsninger og den afsluttende 
overdragelsesforretning.  På håndværkssiden betjener vi os af 
en kreds af faste samarbejdspartnere – murere, snedker/tøm-
rere, vvs’ere, elektrikere, malere og gulvmontører. Kunden skal 

blot vælge sit drømmekøkken. Herefter koordinerer vi de enkel-
te håndværkere gennem hele implementeringsprocessen.”  

INVITA LEVERER OG MONTERER
”Fri montering er inkluderet, når man handler køkken med Invi-
ta. Vores certificerede montører sørger for hele installationen. 
Hermed er vores kunder sikret – ikke bare den bedst tænke-
lige finish men hele fem års garanti på såvel skabselementer 
som montering. Hertil kommer et gratis serviceeftersyn efter 
et år, hvor køkkenet tjekkes grundigt igennem, og vi sørger for 
smøring og efterspænding. Invita er dansk design, når det er 
bedst. Samtlige køkken- og badmodeller produceres på egne 
fabrikker i Danmark med hjerte, håndværk og højteknologi.”    

FORDELAGTIG FINANSIERING OG GARANTI
”Invita kan desuden tilbyde rente- og gebyrfrie lån på op til kr. 
250.000 til nyt køkken, bad eller garderobe. På den måde er 
finansierings- og kontantpris identisk.”, slutter Erling Pedersen. 

Invita Odense 
- din personlige køkkenbutik

 
sætning, men også af den kendsgerning, at vores medarbej-
derstab kommer fra hele øen”, fortsætter Erling Pedersen. 
”Som følge af den økonomiske krises tilbagetog og de 
positive effekter heraf har vi ansat Morten Olsen som ny 
salgsmedarbejder. Morten, som kommer fra Svendborg-om-
rådet, er oprindeligt uddannet tømrer/snedker og kan trække 
på mange års solid og funktionsmæssig bredspektret erfaring 
i køkkenbranchen. I løbet af 2015-16 er det planen at ansætte 
flere nye medarbejdere – primært til varetagelse af opgaver 
omkring rådgivning og salg.”

TOTALLØSNINGER MED PERSONLIGHED OG KVALITET
”Invita er et dansk designet og produceret brand, som siden 
1974 har stået for personlige kvalitetsløsninger frem for stan-
dardløsninger. Det er da også netop personlighed og kvalitet, 
der tegner Invita i projektsammenhæng. Vi har markedets bre-
deste sortiment og går ikke på kompromis med kvaliteten”,

Morten Olsen er ny salgs-
medarbejder hos Invita 
Odense. Han kommer fra 
Svendborg-området og ud-
dannet tømrer/ snedker.
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Vi leverer fra dag til dag – også om lørdagen

LANDSDÆKKENDE LEVERING

Se alle STARKs services på STARK.dk

VI HAR ÅBENT
Mandag - fredag 6.45 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 14.00

STARK Rudkøbing
Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing

Tlf. 6251 1045

21
36
9

JustLease.dk – Afgift med måde Tlf. 2179 3079
www.justlease.dk

NY APP SOM LEASINGBEREGNER 
Tast kun pris og årgang så får du  

alle priser/udgifter i op til 3 år. 
Nemmere og mere simpelt bliver det 

ikke at få overblik over hvor billigt, det 
kan gøres med din drømmebil.

NY APP 
SOM LEASINGBEREGNER

Tast kun pris og årgang 
så får du alle priser/udgifter i op til 3 år. 

Nemmere og mere simpelt bliver det ikke at få overblik 
over hvor billigt det kan gøres med din drømmebil

JustLease.dk – Afgift med måde Tlf. 2179 3079
www.justlease.dk

NY APP SOM LEASINGBEREGNER 
Tast kun pris og årgang så får du  

alle priser/udgifter i op til 3 år. 
Nemmere og mere simpelt bliver det 

ikke at få overblik over hvor billigt, det 
kan gøres med din drømmebil.

JustLease.dk – Afgift med måde Tlf. 2179 3079
www.justlease.dk

NY APP SOM LEASINGBEREGNER 
Tast kun pris og årgang så får du  

alle priser/udgifter i op til 3 år. 
Nemmere og mere simpelt bliver det 

ikke at få overblik over hvor billigt, det 
kan gøres med din drømmebil.

JustLease.dk – Afgift med måde Tlf. 2179 3079
www.justlease.dk

NY APP SOM LEASINGBEREGNER 
Tast kun pris og årgang så får du  

alle priser/udgifter i op til 3 år. 
Nemmere og mere simpelt bliver det 

ikke at få overblik over hvor billigt, det 
kan gøres med din drømmebil.

400 kvm. optænding 
på Ryttermarken

Svendborg Pejse & Brændeovne · Ryttermarken 31 A · 5700 Svendborg · Tlf. 63 22 00 30
www.svendborgpejse.dk · post@svendborgpejse.dk
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Kig forbi – vi byder på masser af 
spændende inspiration til både 
uden- og indendørs byggeprojekter

Byggeudstilling
UDE & INDE
på Odensevej 116 i Svendborg

Professionel

inspiration & vejledning

for alle!
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Bøsøre Strand Feriepark: 

Stor udendørs 
vandlegeplads

Bøsøre Strand Feriepark - Bøsørevej 16 - 5874 Hesselager - Tlf.: 6225 1145 - Fax: 6225 1146
Mail: info@bosore.dk - www.bosore.dk

Bøsøre Strand Feriepark 
ved Hesselager åbner 
i uge 27 en helt ny og 
meget stor udendørs 
vandlegeplads.

- Vi har haft et stort, tropisk bade-
land i mange år, og vores gæster 
har været glade for det, især når 
vejret ikke er super-godt, men de 
har også efterlyst en mulighed 
for at kombinere vand med sol i 
et udendørs anlæg, og det ønske 
kan vi nu opfylde, fortæller Helle 
Ålkjær, der ejer og driver feriepar-
ken sammen med sin mand Mi-
chael Gregersen.
Hele ferieparken har som tema H. 

C. Andersens eventyr - og temaet 
for den nye vandlegeplads, der ko-
ster godt seks millioner kr., bliver 
historien om Den Lille Havfrue.
- Det har været lidt af en udfor-
dring, men vi har fået skabt nogle 
fantastiske figurer af bl.a. Ariel, 
Havheksen m. fl. ved hjælp af 
dygtige kunstnere, siger Helle 
Ålkjær. 

Opvarmet vand
Bøsøre Strand Feriepark er en af 
de største af vore syv, fem-stjerne-
de pladser, og Bøsøre bliver først 
med en stor, udendørs vandlege-
plads, hvor vandet er opvarmet til 
samme behagelige 28 grader, som 
der er i badelandet.
Mens børnene plasker rundt, kan 

forældrene slappe af og nyde lidt 
at spise eller drikke. Der bliver 
fem vandrutschebaner, og der er 
blød overgang fra landjorden til 
vandet efter samme model, som 
naturen byder på ved stranden, 
så forældre kan trygt lade deres 
børn boltre sig. Lidt op i højden 
er der opført en terrasse, hvorfra 
man kan nyde udsigten over Sto-
rebælt.

Erhvervskunder
- Vi har foruden de mange campi-
ster fra især Danmark, Norge og 
Holland også arrangementer med 
besøg af større eller mindre grup-
per, bl.a. fra patientforeninger, 
men vi har også mange erhvervs-
kunder, der arrangerer ryst-sam-
men udflugter eller holder møder 
her. Vi byder bl.a. på det populære 
fodboldgolf og bumberballs, så vi 
kan sikre, at medarbejderne får et 
uforpligtende grin. Maden kom-
mer fra vores egen restaurant, og 
vi har i vores luksushytter gode 
overnatningsmuligheder. Vi kan 
klare grupper på op til 200 perso-
ner, slutter Helle Ålkjær.

• Vore moderne smedejernstrapper er udført i takt med tidens krav  
– derfor kan trapperne altid indpasses – som et elegant interiør – i  
harmoni med vor tids byggeri.

• Vi fremstiller ikke blot vort omfattende standardprogram, men også 
i vid udstrækning trapper i special udførelse, som vist her på siden.

• Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virk-
somhed med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbej-
de til den rette pris.

• For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det  
vores idé altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens  
forventninger i henhold til den indgåede aftale.

• Vi sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leverings-
tider.

TRAPPER TIL ETHVERT FORMÅL EFTER KUNDENS ØNSKE

 Røjle Trapper A/S · Søndenbro 21 · 5935 Bagenkop · Telefon: 62 56 14 54 · info@roejletrapper.dk · www.roejletrapper.dk

RØJLE TRAPPER FREMSTILLES I ALLE TYPER:  
Spindel  •  Kvartsvings  •  Ligeløbs 90° repos  •  180° repos  •  180° svingtrapper

Send en mail 
eller ring  

for et  
uforpligtende  

tilbud !

Røjle Trapper A/S
– Når du vil ovenpå…

RØJLE TRAPPER A/S
Søndenbro 21 · 5935 Bagenkop
Tlf. 62 56 14 54 · Fax 62 56 15 54
Mobil Jan Jæger 30 69 13 41
info@roejletrapper.dk · www.roejletrapper.dk

CE-mærkning.
Røjle Trapper A/S
er efter
DS/EN 1090-1 til
EXC 1 og EXC 2 for
CE-mærkning af
stålkomponenter til
byggeriet..
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Tullebølle Kro  ·  Bygaden 91  ·  5953 Tranekær  ·  Tlf.: 2179 5691  ·  Mail: dyhr11@mail.dk

Efter at have været luk-
ket et års tid slog Tul-
lebølle Kro igen dørene 
op den 1. maj, og flaget 
blev hejst. Liselotte Dyhr 
var som ny forpagter 
af kroen klar til at byde 
velkommen til gæster fra 
nær og fjern. Og hun er 
kommet godt fra start.

- Jeg har været meget spændt 
på, hvordan det ville gå, men de 
første uger har været gode, så jeg 
tror på, at det kan lykkes at få 
kroen til at køre med overskud, 
selv om jeg ved, at der skal læg-
ges mange arbejdstimer i denne 
dejlige kro, som altid har været 
populær blandt lokal-befolknin-
gen og turister, der kommer for-
bi, siger 50-årige Liselotte Dyhr.
Hun har tyve års erfaring  som 
selvstændig i fødevarebranchen, 
så hun er godt rustet til opgaven. 

God dansk mad
Recepten for succes er simpel.
- Jeg vil levere en god service, og 
jeg vil servere god, dansk mad til 
priser, hvor alle kan være med, 
siger Liselotte Dyhr. Mine gæs-
ter kommer ikke til at gå sultne 
herfra, for jeg serverer på den 
gamle måde på fade og skåle. 
- Jeg har allerede mødt megen 
opbakning fra langelænderne, 
og jeg håber, at rigtig mange vil 
bruge os til at få et godt måltid 
mad til fornuftig pris. Vi har 

også en stor og lys sal med plads 
til 80 personer, velegnet til f.eks. 
familiefester, og kroen er også 
velegnet til et arrangement efter 
en begravelse.
-  Der er mange turister, ikke 
mindst tyske lystfiskere, som 
kommer her forbi, og jeg ved, at 
de gerne holder ind for at få en 
frokost eller en middag. I som-
merhalvåret sælger jeg også is og 
grillmad.
- Jeg vil arbejde aktivt for at få 
virksomheder til at holde arran-
gementer her, f.eks. en lille kon-
ference eller et firmajubilæum, 
slutter Liselotte Dyhr.
For at få mere liv i kroen har 
hun aftalt med lokale kunstnere, 
at de kan udstille deres værker, 
og hun vil i samarbejde med 
vinfirmaer holde vinsmagnings-
aftener. Derudover er man altid 
velkommen til at ringe og arran-
gere sin fest på Tullebølle Kro.

Flaget er igen hejst på Tullebølle Kro

21 måder at bruge hovedet på

Automatik- og proces- 
uddannelsen

Kok

Tjener

Data og kommunikation

Skibsmontør

Bygningssnedker 

Industritekniker

Teknisk designer

Ernæringsassistent

Personvognsmekaniker

Bygningsmaler

Møbelsnedker

Tækkemand

Elektronik og svagstrøm

Smedeuddannelsen

Bager

Maskinsnedker

Tømrer

Elektriker

Slagter

Cater

ErhvErvsuddannElsErnE
– En dEl af svEndborg ErhvErvsskolE

Drømmer du om at blive selvstændig, eller vil du bare gerne vise, hvad du kan i et godt job? 
Så tag en uddannelse, der er en blanding af teoretisk undervisning og praktiske opgaver. 
Ring 7222 5700 og hør hvordan du kommer i gang – eller se mere på eudsvendborg.dk
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Werners Cykleri på Gam-
mel Skårupvænge 11 i 
Svendborg sælger sjæld-
ne mærker som Stevens, 
Whyte og Electra.

Er man til de lidt mere specielle 
cykelmærker og gerne vil have en 

kvalitetscykel, der skiller sig lidt 
ud, kan det betale sig at lægge 
vejen forbi Gammel Skårupøre-
vænge 11 bag Shell-tanken på 
Nyborgvej i Svendborg. 
Her finder man nemlig Werners 
Cykleri, der sælger det tyske
kvalitetsmærke Stevens, det en-
gelske mountainbike- og high-
endmærke Whyte og det ame-

Werners Cykelri · v / Jakob Werner Petersen · Gammel skårupvænge 11 · 5700 Svendborg · Tel.26 73 91 90
info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk

rikanske feinschmeckermærke 
Electra, der laver farverige 
beachcruise-cykler. Bag det spe-
cielle cykelsted står Jakob Wer-
ner Petersen, der har 21 års erfa-
ring i branchen.
- Interessen har jeg fra barnsben, 
og efter min læretid hos Jæger 
Cykler har den hængt ved, for-
tæller han.

CYKLER FOR 
DE KRÆSNE

Også liebhavere af elcykler bør 
lægge vejen forbi. På program-
met er Stevens-elcykler, der har 
en rækkevidde fra 45 til hele 190 
km. De har Bosch-motorer og 2 
års garanti. Der er løbende ca. 
25 cykler på lager. Man kan læse 
mere på www.wernerscykleri.dk, 
også om de specialdele, firmaet 
sælger eller kan skaffe.

Kloakseparering af
Ludvig Hansensvej
og Knudshovedvej

Nyborg Forsyning & Service A/S fornyer
kloak- og vandledninger i Ludvig Hansensvej
og en del af Knudshovedvej i 2015.

Arbejdet bliver udført i perioden

13. april til 30. oktober 2015
(begge dage inkl.).

Der vil på delstrækninger være
parkeringsforbud og andre gange
indkørselsforbud. Følg den lokale skiltning.

Der vil være mulighed for at gående,
kørestolsbrugere og cyklister kan passere
arbejdsstedet.

Kloakseparering

Bøsørevej 16 - 5874Hesselager - Tlf. 62 25 11 45
info@bosore.dk -www.bosore.dk

Sommerferie med All Inclusive

Ny
t b

ad
ela

Nd

Semere påwww.bosore.dk
Pris for voksne
5 ��g� kr. 995,- 7 ��g� kr. 1245,-
Barn under 12 år
5 ��g� kr. 695,- 7 ��g� kr. 895,-
Barn 0 - 3 år
5 ��g� kr. 495,- 7 ��g� kr. 695,-

Pr���� ��k�u��r�r ���������,
��g��g ��� ��������,
������u���� ����. �r�kk���r�r.
�� �����um og m�g�� m�g��
m�r�.

10 års Jubilæumsudstilling.
OplevGrønlands storslåede
natur, spændendehistorier

og sjove aktiviteter.

VED ISKANTEN
smukt & farligt

Dronningemaen 30
Svendborg

T+45 62 21 06 50
www.naturama.dk

Business House
Fodpleje & Kranio Sakral

Vestergade 11 a . 5540 Ullerslev
E-mail: susserdyrhave@gmail.com

Bestil t id på mobil 4020 7903

FAKTA OM LASERTERAPI
Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling, hvor laser-

lys trænger dybt ind i vævet, helt ind i den enkelte celle.
Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens

naturlige reperationsmekanismer.

Dermed forstærkes helingsprocessen og immunforsvaret styrkes.
Laserterapi understøtter saledes kroppens egne naturlige funktioner

og hjælper dem til at ske langt hurtigere!

• Hovedpine
• Knæproblemer
• Supplement til

genoptræning
• Smertepatienter
• Muskelsmerter i

nakke, ryg, skuldre
• Slidgigt
• Overbelastning fra træning
• Sårheling
• Modic

Tirsdag den 7. april 20158

Af Niels ANdreAseN

nan@fyens.dk

Nyborg: Mens nogen fik sved 
på panden, blev der til, at andre 
kunne komme i gang med at 
dyrke sport.

Sådan var konceptet bag det 
zumba-arrangement, som Ro-
tary Nyborg-Østfyn afviklede 
fredag den 13. februar i Nyborg 
Idræts- og Fritidscenter.

Her ledede instruktør Glo-
ria Sossa Larsen zumbaen for 
de omkring 50 deltagere, som 
fik en to timer sveddryppende 
omgang. Da svenden var tørret 
af panderne, kunne Rotary gøre 
regnskabet op. 

10.000 kroner er det beløb, 
som Rotary netop har kun-
net give videre til Foreningen 
Broen. Som intet har med den 
faste forbindelse over Storebælt 

at gøre, men navnet har i mere 
overført betydning faktisk lidt 
at gøre med faste forbindelser.

Broen støtter nemlig børn fra 
familier, som har så trange øko-
nomiske kår, at de ikke har råd 
til at betale for, at børnene kan 
gå til idræt. Broen betaler derfor 
kontingent og nødvendigt ud-
styr for børnene, så de kan dyrke 
den idrætsgren, de har lyst til.

I øjeblikket støtter Broen på 
den måde 217 børn i Nyborg 
Kommune, oplyser Jane Have 
Andersen, der er formand for 
Broen.

- Vi startede forening for tre 
år siden. Dengang blev behovet 
anslået til 300 børn. Så der er 
stadig noget at gøre, sagde Jane 
Have Andersen, da hun på veg-
ne af foreningen havde fået de 
10.000 kroner overrakt.

Broen følger de børn, de støt-

Zumba-penge til børns sport

ter, ret tæt for at motivere dem til 
at blive ved med at dyrke idræt. 
Der er da enkelte frafald, og no-
gen flytter fra kommunen, men 
så er der plads til nye, oplyser 
formanden.

Ud over de 10.000 kroner fra 
Rotary var der også rosende ord 
for Benny Collenburg fra Ro-
tary Nyborg-Østfyn.

- Broen Nyborg gør et fanta-
stisk stykke arbejde til fordel for 

nogle familier, som har trange 
økonomiske kår. Det er dejligt 
at støtte en sag og nogle men-
nesker, der virkelig gør en forskel 
lokalt, sagde han ved overræk-
kelsen af Rotary-støtten, som 

Broen så giver videre til børns 
idrætsaktiviteter. Jane Have An-
dersen oplyste ved samme lejlig-
hed, at Broen modtager yderli-
gere en donation på 10.000 
kroner fra Giro 413. 

 ✪ Repræsentanter for Rotary 
Nyborg-Østfyn i selskab med re-
præsentanter for Foreningen 
Broen ved overrækkelse af de 
10.000 kroner. Rotary-herrerne er 
fra venstre Benny Colleburg, Rune 
Fabricius, Claus Henningsen og 
Jesper Schmidt, fra Broen damer-
ne Tove Klint, Anni Johnstad-Møller 
og Jane Have Andersen.   
foto: Niels ANdreAseN
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Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling, hvor laser-

lys trænger dybt ind i vævet, helt ind i den enkelte celle.
Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens

naturlige reperationsmekanismer.

Dermed forstærkes helingsprocessen og immunforsvaret styrkes.
Laserterapi understøtter saledes kroppens egne naturlige funktioner
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Af Niels ANdreAseN

nan@fyens.dk

Nyborg: Mens nogen fik sved 
på panden, blev der til, at andre 
kunne komme i gang med at 
dyrke sport.

Sådan var konceptet bag det 
zumba-arrangement, som Ro-
tary Nyborg-Østfyn afviklede 
fredag den 13. februar i Nyborg 
Idræts- og Fritidscenter.

Her ledede instruktør Glo-
ria Sossa Larsen zumbaen for 
de omkring 50 deltagere, som 
fik en to timer sveddryppende 
omgang. Da svenden var tørret 
af panderne, kunne Rotary gøre 
regnskabet op. 

10.000 kroner er det beløb, 
som Rotary netop har kun-
net give videre til Foreningen 
Broen. Som intet har med den 
faste forbindelse over Storebælt 

at gøre, men navnet har i mere 
overført betydning faktisk lidt 
at gøre med faste forbindelser.

Broen støtter nemlig børn fra 
familier, som har så trange øko-
nomiske kår, at de ikke har råd 
til at betale for, at børnene kan 
gå til idræt. Broen betaler derfor 
kontingent og nødvendigt ud-
styr for børnene, så de kan dyrke 
den idrætsgren, de har lyst til.

I øjeblikket støtter Broen på 
den måde 217 børn i Nyborg 
Kommune, oplyser Jane Have 
Andersen, der er formand for 
Broen.

- Vi startede forening for tre 
år siden. Dengang blev behovet 
anslået til 300 børn. Så der er 
stadig noget at gøre, sagde Jane 
Have Andersen, da hun på veg-
ne af foreningen havde fået de 
10.000 kroner overrakt.

Broen følger de børn, de støt-

Zumba-penge til børns sport

ter, ret tæt for at motivere dem til 
at blive ved med at dyrke idræt. 
Der er da enkelte frafald, og no-
gen flytter fra kommunen, men 
så er der plads til nye, oplyser 
formanden.

Ud over de 10.000 kroner fra 
Rotary var der også rosende ord 
for Benny Collenburg fra Ro-
tary Nyborg-Østfyn.

- Broen Nyborg gør et fanta-
stisk stykke arbejde til fordel for 

nogle familier, som har trange 
økonomiske kår. Det er dejligt 
at støtte en sag og nogle men-
nesker, der virkelig gør en forskel 
lokalt, sagde han ved overræk-
kelsen af Rotary-støtten, som 

Broen så giver videre til børns 
idrætsaktiviteter. Jane Have An-
dersen oplyste ved samme lejlig-
hed, at Broen modtager yderli-
gere en donation på 10.000 
kroner fra Giro 413. 

 ✪ Repræsentanter for Rotary 
Nyborg-Østfyn i selskab med re-
præsentanter for Foreningen 
Broen ved overrækkelse af de 
10.000 kroner. Rotary-herrerne er 
fra venstre Benny Colleburg, Rune 
Fabricius, Claus Henningsen og 
Jesper Schmidt, fra Broen damer-
ne Tove Klint, Anni Johnstad-Møller 
og Jane Have Andersen.   
foto: Niels ANdreAseN

Kloakseparering af
Ludvig Hansensvej
og Knudshovedvej

Nyborg Forsyning & Service A/S fornyer
kloak- og vandledninger i Ludvig Hansensvej
og en del af Knudshovedvej i 2015.

Arbejdet bliver udført i perioden

13. april til 30. oktober 2015
(begge dage inkl.).

Der vil på delstrækninger være
parkeringsforbud og andre gange
indkørselsforbud. Følg den lokale skiltning.

Der vil være mulighed for at gående,
kørestolsbrugere og cyklister kan passere
arbejdsstedet.

Kloakseparering
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Håndarbejde med stort H
Brolægger Allan Vogn har 
allerede flere spændende 
opgaver i ordrebogen

Det var superfedt at gå rundt i 
Svendborg By og være med til at 
gøre torvet færdigt. Det var et 
superprojekt.
Jeg har lige været til fyraftens-
møde med Svendborg Kommune. 
Kommunen har flere gode pro-
jekter, jeg godt vil byde ind på. 
Så jeg er spændt på, hvornår den 
udbyder opgaverne.
Brolægger Allan Vogn, Tved, 

har en varm kop kaffe mellem 
de håndværkerhænder, der nu i 
foreløbig 14 et halvt år har sat 
fingeraftryk på en række bro-
lægger-opgaver i det sydfynske.
Byparken i Svendborg. Tinghu-
set i Svendborg. Havnen i Rud-
købing og senest Torvet i Svend-
borg er nogle af dem.
Det var et rigtig godt projekt på 
torvet i Svendborg. Vi fik ros af 
bygherretilsynet. Vi overholdt 
tidsplanen og arbejdede efter 
reglerne. Det har jeg det bedst 
med.
Selv om vi kun har brugt et par 

af årets 12 måneder, er der alle-
rede nu flere opgaver i ordrebo-
gen:
Vi har flere gode projekter i sig-
te. Det ser godt ud, men vi kom-
mer heller ikke sovende til det.
Der er andre brolæggere end os, 
så vi skal hele tiden være oppe på 
dupperne.
Ikke bare kommunen men også 
private kunder ringer til Allan 
Vogn og får ham - eller én af de 
tre ansatte - ud for at udføre hån-
dens arbejde.
Private kunder efterspørger i 
øjeblikket nye indkørsler, dette 
klarer Allan Vogn og hans med-
arbejdere, de kan lidt af hvert.

Hård konkurrence
De mange års ekspertise luner, 
men:
Der er hård konkurrence over 
det hele, men jeg ser lyst på frem-
tiden.

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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FYNSVÆRKET
ER PÅ FYNSKE HÆNDER IGEN

Værket er nemlig lige så moderne og alsidigt, 
som det er stort. Ud over kul og affald bræn-
der de store kogekedler på Fynsværket olie, 
gas, halm og flis. I de forskellige blokke kan 
vi fyre op med det brændsel, der er billigst og 
bedst. Du behøver derfor ikke spekulere på, 
om du til hverdag bruger den rigtige form for 
energi. Fjernvarmen på Fyn er nu uafhængig. 
Men det betyder ikke, at du vil kunne mærke 
nogen forskel. Det eneste, du vil opleve, er, at 
du som altid vil have god varme i din stue og 
varmt vand at bade i om morgenen.
I virkeligheden er meget dog forandret. Nu 
kan vi selv bestemme, og det agter vi at bruge 
til noget godt. For med friheden følger forplig-
telsen til at sørge for, at alle bliver tilgodeset 
i fremtiden.

Ringen er nu sluttet
Ser vi lidt tilbage i tid, så startede eventyret 
i 1950’erne, hvor Fynsværket som kommu-
nalt ejet kraftværk begyndte at producere el 
og fjernvarme sammen. Det sikrede i mange 
år en stabil og billig fjernvarme til Odense og 
omegn samt elektricitet i de fynske stikkon-
takter.
”Med ejerskabet til produktionsanlæggene på 
Fynsværket kan vi nu selv optimere driften 
og udviklingen af værket, og dermed sikre 
varmeforbrugerne en stabil og konkurren-

cedygtig fjernvarme på både kort og langt 
sigt. Vi har længe set frem til overtagelsen 
af Fynsværket, og der forestår nu en spæn-
dende og udfordrende proces med at smelte de 
to organisationer sammen og kombinere res-
sourcer og viden bedst muligt – en proces som 
begge organisationer nu gennem en periode 
har set frem til”, udtaler Jan Strømvig, Adm. 
direktør for Fjernvarme Fyn.

Aftale med Fjernvarme Fyn  
fremtidssikrer varmeforsyningen 
i Nr. Broby
Fra 1. oktober 2015 bliver fjernvarmen i Nr. 
Broby leveret fra Fjernvarme Fyn. Det sker 
som led i en aftale, hvor Fjernvarme Fyn 
overtager Nr. Broby Varmeværk.

Fremtidssikring og  
lavere varmeregning
Aftalen blev vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling hos Nr. Broby Varmeværk 
tirsdag den 19. maj 2015.
Den betyder, at fjernvarmeforsyningen til 
beboerne i Nr. Broby bliver fremtidssikret 
i forhold til stadig strengere miljømæssige 
krav og lovgivning. Over halvdelen af Fjern-
varme Fyns varmeproduktion kommer i dag 
fra miljøvenlige brændsler som halm, flis og 

affald samt fra industrivirksomheders over-
skudsvarme. Fjernvarmeværket i Nr. Broby 
er derimod en ren gasfyret central.
Samtidig sikrer aftalen en lavere varmereg-
ning for nuværende fjernvarmekunder i Nr. 
Broby.

Plan for etablering
Arbejdet med at etablere en ledning til Nr. 
Broby starter i uge 23 eller 24. Forsynings-
chef hos Fjernvarme Fyn, Jakob Storm Ras-
mussen, fortæller, at der er købt en grund til 
opførelse af en pumpestation i industriom-
rådet. Denne vil stå klar, så der kan leveres 
fjernvarme til de eksisterende fjernvarme-
kunder fra 1. oktober 2015.

Dialog med  
potentielle nye kunder
Fjernvarme Fyn ønsker samtidig at give be-
boere med anden opvarmningsform mulighe-
den for at skifte til fjernvarme. 
Det kræver dog en udvidelse af forsyningsnet-
tet- Der er 220 potentielle nye kunder i Nr. 
Broby, som i dag har en anden opvarmnings-
form. Førend vi kan gå i gang med udvidel-
sen, skal halvdelen af disse ønske at skifte til 
fjernvarme.Vi tror og håber derfor, at udvidel-
sen bliver en realitet.

Fjernvarme Fyn a/s · Billedskærervej 7 · 5230 Odense m · Tlf. 65473000
kontakt@fjernvarmefyn.dk · www.fjernvarmefyn.dk

Fynsværket bliver ikke bare Fjernvarme Fyns. Det bliver vores. 
 Og dermed kan vi også udnytte dets fulde potentiale. 
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Pipeteq Systems A/S har 
nu med succes testet 
virksomhedens udgave 
af pumpestationer, også 
kaldet booster-stationer, 
i samarbejde med Fjern-
varme Fyn og bevist, at 
der er penge at spare for 
fjernvarmeværkerne. Den 
gevinst håber Pipeteq, at 
også landets øvrige fjern-
varmeselskaber vil ønske 
at opnå.

Mindre varmespild
- Vores pumpestationer er præ-
fabrikerede her på vores fabrik i 
Rudkøbing. De er velegnede, når 
et fjernvarmeværk, som tilfældet 
har været på Fyn, vil udvide led-
ningsnettet for at nå ud til flere 
kunder. Her er tilkobling af vo-
res pumpestationer en god måde 
at mindske energitabet i form af 
strøm-besparelser og varmeta-
bet i rørsystemet og dermed spa-
re penge. Der er et stort marked 
for vores boostere i Danmark, og 
på sigt er udlandet også meget 
interessant, siger administre-
rende direktør Lars Bech.

Nye ejere
Lars Bech var med til at stifte 
Pipeteq Systems for tre år siden. 

Der er i dag ti ansatte, heraf en 
del funktionærer, der tager sig af 
design og engineering, i de rum-
melige erhvervslokaler i Rudkø-
bing Erhvervspark.
For få måneder siden blev virk-
somheden solgt til VKR Holding 
via Arcon-Sunmark, der produ-
cerer solfangeranlæg. Samarbej-
det med en stor, dansk koncern 
gør det nemmere at udvikle virk-
somheden med en lettere adgang 
til en større kundekreds kombi-
neret med den ekspertise og vi-
den, som Pipeteq Systems har.

Konkurrencedygtige
- Vi havde et produkt, som andre 
fandt spændende, og samarbej-
det betyder, at vi kan vækste i 
et fornuftigt tempo og øge vores 
eksport, siger Lars Bech. Dan-
mark er jo førende inden for grøn 
og energibesparende teknologi, 
og vi er førende inden for vort 
område. 
- Vi skal imidlertid fortsat sørge 
for at være konkurrencedygtige, 
og det betyder også, at vi nok hen 
ad vejen skal have ansat flere, 
bl.a. svejsere, men vi vil også 
målrettet arbejde på at automa-
tisere så mange processer som 
muligt evt. via robotteknologien. 
Danmark er også kendt for en 
meget høj kvalitetssikring, og 
det er også vigtigt i konkurren-
cen i udlandet. Vi stiller derfor 
også meget store krav til uddan-
nelsen af vores medarbejdere, 
som alle har et fagligt højt ni-
veau, siger Lars Bech.

Pipeteq Systems A/S   |   Ryttervænget 2   |   5900 Rudkøbing   |   Tlf.: 5166 5064   |   Mail: info@pipeteq.com   |   www.pipeteq.com

DER ER PENGE AT SPARE FOR FJERNVARMEVÆRKERNE

Foruden boosterstationer har Pi-
peteq Systems design, projekte-
ring og levering af præ-isolerede 
rørsystemer at byde på og leverer 
også rørsystemer til solfanger-
anlæg og fjernvarmenet. Pipeteq 
har bl.a. leveret til verdens stør-
ste anlæg i Sydamerika.

Samlesæt
Når en kunde afgiver ordre på 
et rørsystem, kan man sammen-
ligne forløbet lidt med at bestille 
f.eks. en reol som samlesæt hjem 
fra Ikea. Og det er dette system, 
der var grundlaget for virksom-
hedens start.
- Det starter med, at vi designer 
og tegner hele systemet ned i alle 
enkeltheder som moduler, der 
skal samles på stedet. Det hele 
bliver nøje beregnet, inden arbej-
det med at skære og svejse går i 
gang, og de enkelte elementer bli-
ver nummereret, så de nemt kan 
samles på den korrekte måde ved 
hjælp af den medfølgende instal-
lationsplan, når vores blokvogn 
med alle modulerne er nået frem 
til stedet. Således er vi i øjeblik-

ket ved at færdiggøre en ordre til 
Langå, og elementerne bliver så 
samlet på blokvognen og sendt af 
sted, når det hele er klar, siger 
Lars Bech.

Høj grad af ekspertise
Nogle af metoderne til f.eks. at 
klare at sætte stikledninger på 
hovedrør på en nem og billigere 
måde har Pipeteq selv udviklet 
og taget patent på.
Det er ikke kun fjernvarme-
værker, der er kunder. Det kan 
også være rørsystemer til indu-
strien, hvor det kan handle om 
at udnytte procesvarme og som 
nævnt solfangeranlæg. Pipeteq 
har en høj grad af ekspertise, og 
målsætningen er altid at levere 
løsninger af højeste kvalitet.
Pipeteq Systems har på få år for-
mået at udvikle nye arbejdspro-
cesser og systemer inden for både 
fjernvarme og solvarme.
- Med samarbejdet med vores nye 
ejere er vi godt rustet til at løse 
stadig flere opgaver både i Dan-
mark og i udlandet, slutter Lars 
Bech.
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare 
når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende 
agerer udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og 
arkitekter.
Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, 
innovationslyst og 5 generationers erfaring.

” Gør dig umage!
 Så enkel er min tilgang til livet.
 Og til Strøjer Tegl ”
 Jørgen Strøjer / 5. generation

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
F +45 64 79 10 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

Velkommen
til Strøjer Tegl
Begyndelsen på noget stort
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Hasmark Strand Camping er en  
stor, moderne og børnevenlig  
campingplads på Fyn

Vi har stort opvarmet badeland, både inde  
og ude. Hos os byder vi på oplevelser  
for hele familien, uanset om I er til  
action, afslapning, leg eller god  
mad og dansk hygge.

Strandvejen 205 · DK-5450 Otterup  
Tlf.: +45 64 82 62 06 · info@hasmark.dk

www.hasmark.dk

124145_HASMARK_ANN_1850x2630.indd   1 03/06/15   08.42
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Ærø Kommune
og maritime aktiviteter har øen 
stort udviklingspotentiale. Det 
afdækkes og hjælpes på vej - 
blandt andet i samarbejde med 
Væksthus Syddanmark, som ofte 
fungerer som bindeled mellem 
virksomheder, specialister, ud-

Ærø Kommune · Statene 2 · 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 63 52 50 00 · post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dk

I samarbejde med Er-
hvervsforeningen har 
Ærø Kommune succes 
med en række nye kom-
munikations- og samar-
bejdstiltag med øens er-
hvervsliv – blandt andet 
i form af virksomhedsbe-
søg og rådhusmøder med 
håndværkere i alle fag

”Via initiativer som håndvær-
kermøder på rådhuset og virk-
somhedsbesøg har vi fået et nyt 
indblik i øens samlede potentiale 
på erhvervsfronten”, fortæller 
borgmester Jørgen Otto Jør-
gensen. ”Ærø har et driftigt er-
hvervsliv, præget af optimisme 
og tro på fremtiden. Både når 
det gælder håndværk, erhverv 

viklere og investorer. 
Et stærkt initiativ på transport-
området er indførelsen af det 
såkaldte landevejsprincip, der 
udjævner prisforskellen mellem 
sø og landtransport. Det har stor 
betydning for alle Ærøboere, idet 
det betyder en takstnedsættelse 
på cirka 70 %. 
SE, Syd Energi, er netop nu ved 
at etablere fibernet til samtlige 

husstande på hele øen. Hermed 
vil flere hjemmearbejdede bor-
gere kunne slå sig ned på øen. 
Andre væsentlige aktiver er vo-
res natur, som byder på stor her-
lighedsværdi samt det faktum, 
at Ærø har et særdeles aktivt 
kultur- og foreningsliv. Antallet 
af til- og fraflyttere balancerede 
ligeligt i første halvår af 2015. 
Vi ser lyst på fremtiden”, slutter 
Jørgen Otto Jørgensen.

FOKUS 
ÆRØ
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Virksomhed 
med tre forretningsområder

Som Kim Jørgensen udtrykker 
det, så arbejder A. Jørgensens 
Eftf. med alt det, som kunderne 
på ÆRØ efterspørger og har 
brug for hjælp til. Grunden til, 
at man er i stand til det, er, at 
virksomheden er meget fleksibel 
og har en så stor bredde, at alle 
opgaver inden for disse forret-
ningsområder kan løses. 
Hvad enten opgaven går på af-
hentning af skrald, transport af 

materialer til et byggeri eller der 
er brug for en mejetærsker med 
mandskab til at høste nogle mar-
ker eller en opgave for entrepre-
nørafdelingen, er virksomheden 
klar til at hjælpe kunden med at 
løse opgaven på tilfredsstillende 
vis.
Virksomheden blev grundlagt 
af Anders Jørgensen i 1967 på 
samme adresse, Nevre Rise 21, 
hvor den findes i dag, selv om 
bygningerne har bredt sig. An-
ders Jørgensen startede med at 
køre skrald og mælk. Hans to 
sønner, Kim og Jan, har været 
med i arbejdet i mange år, og for 
halvandet år siden overtog de 
hele ansvaret for virksomheden.

Renovation
- Vi kører renovation for Ærø 
Kommune, ligesom vi indsamler 
papir for Marius Pedersen og me-
tal til genbrug for H. J. Hansen, 
fortæller Kim Jørgensen, der er 

Nevre Rise 21 - 5970 Ærøskøbing - Tlf.: 6252 1157 - Fax: 6252 1156 · vognmand.anders.jorgensen@mail.dk 

Vognmand, renovation og maskinstation:

Servicerer hele Ærø på tre stærke
forretningsområder

ores virksomhed er bygget op på
de tre områder – og på en stor
grad af fleksibilitet og bredde, så vi

kan hjælpe kunderne med alt. Det gælder,
uanset om opgaven er afhentning af skrald,
transport af byggematerialer, en mejetærsk-
er med mand på eller en entreprenøropgave
for vores entreprenørafdeling, der blandt
andet laver belægninger, fortæller Kim
Jørgensen om de mange, forskellige aktivi-
teter i virksomheden, der i øvrigt stadig har
adressen Nevre 21 i Ærøskøbing – præcis
som da Anders Jørgensen etablerede sig:
- Han startede her med at køre skrald og
mælk, og vi har stadig samme adresse, hvor
vi dog har bygget til igennem årene.

Bred opgaveprofil, stor fleksibilitet
Fem årtier senere er renovations-opgaven
stadig en vigtig del af forretningen:
- Vi kører skrald og renovation for Ærø Kom-
mune på hele øen, og samtidig kører vi for
store fynske kunder som Marius Pedersen og
H.J. Hansen. For førstnævnte indsamler og
kører vi papir til genbrug, mens det for H.J.
Hansen blandt andet er jern til genvinding,
vi transporterer, fortæller Kim Jørgensen,
der for et par år siden overtog A. Jørgensens
Eftf. sammen med sin bror Jan.

- Når vi har så bred en opgaveprofil, så har
vi stor glæde af, at vores medarbejdere er
meget fleksible. De kan arbejde på tværs
af vores forretningsområder. Det giver os
mulighed for at være meget fleksible i
forhold til at løse kundernes opgaver. På
samme måde har vi en bred vognpark, der
giver os og vores kunder mange muligheder.

Ud i marken
I virksomhedens maskinstation er fleksibi-
liteten den samme – og der er brug for den,
når der året igennem er nogle højdepunkter
i landbrugets aktiviteter, hvor der er brug for
alle mand og alle maskiner:
- Landmændene lejer, sådan som det altid
har været på maskinstationer, maskiner
med en mand på, så de både får den rette
maskine og en medarbejder, der kan betjene
den. Det er typisk, når der skal sås, harves,
høstes osv. Også her er det mange forskel-
lige ting, vi kan hjælpe vores kunder med,
konstaterer Kim Jørgensen.

”Vi arbejder med alt det, vi kan hjælpe kunderne med...”, fortæller Kim Jørgensen, der er
2. generation i virksomheden A. Jørgensens Eftf. Sådan har det været siden Anders Jørgensen
startede sin virksomhed på Ærø i 1967. I dag er vognmandsforretning, renovation og maskin-
station de tre primære forretningsområder.

Nevre Rise 21 - 5970 Ærøskøbing - Tlf. 62 521157 - Fax. 62 521156

V

Annonce

A. Jørgensens Eftf. Aps
vognmand.anders.jorgensen@mail.dk

Tirsdag den 5. maj 2015 27
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den yngste af de to brødre. Des-
uden kører vi korn og foderstof-
fer for DLG, ligesom vi også har 
en kranvogn, så vi kan assistere 
bilister, der er med i Dansk Auto-
hjælp, hvis de får problemer med 
køretøjet her på Ærø.
- Det er kun i kraft af, at vi har 
nogle meget fleksible og dygtige 
medarbejdere, at vi kan brede os 
over et så stort område, som vi 
gør. De er i stand til at arbejde på 
flere områder, ligesom vi har en 
vognpark, der består af en halv 
snes lastvogne samt traktorer, 
mejetærskere m.m. Vi har alle 
typer af lastvogne, så kan løse 
både løfte- og transportopgaver 
m.m., siger Kim Jørgensen.

Maskinstation
Maskinstationen tæller en alsi-
dig maskinpark med adskillige 
traktorer og mejetærskere og 
sprøjtemaskiner m.m.
- Ærø har vel efterhånden en 

halv snes kvægbesætninger og 
fem svineproducenter tilbage, og 
der er mange landbrug på Ærø, 
der er så store, at de kan klare 
sig selv, så det er hovedsageligt 
de mindre, vi servicerer med 
vores maskinstation, siger Kim 
Jørgensen.
I øjeblikket er der mest travlt 
med at høste græsmarkerne og 
med at sprøjte kornmarker m.m.
- Vi påtager os alle opgaver inden 
for landbruget på nær gylleud-
bringning, og f.eks. høster vi 400 
hektar kornmarker og op mod 
500 hektar masjmarker om året, 
så vi klager ikke over mængden 
af opgaver, siger Kim Jørgensen. 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølgelig 
klar til at hjælpe alle landmænd 
på Ærø, når der er ekstra behov 
for maskiner. Det kan være, når 
der skal pløjes og sås, eller når 
høsten skal i hus.

Kim Jørgensen er 2. 
generation i virksom-
heden A. Jørgensens 
Eftf., der i dag dækker 
tre store forretnings-
områder, vognmands-
forretning, entrepre-
nørvirksomhed og 
maskinstation.
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HF & VUC Fyn Ærø · P. E. Pålssons Vej 1 · 5960 Marstal · Tlf.: 62 65 65 90
E-mail:aeroe@vucfyn.dk · Web: www.vucfyn.dk

Bliv på øen og få HF-huen på
HF & VUC Fyn Ærø har 
mange valgfrie fag på 
den to-årige HF
 
Unge Ærø-borgere, som ønsker 
en gymnasial-uddannelse efter 
folkeskolen behøver ikke sejle 
uden-øs for at få HF-huen på. 
HF & VUC Fyn Ærø tilbyder 
nemlig stadig en to-årig HF-
uddannelse i en klasse, hvor det 
er hurtigt af få nye kammerater. 

- Vi har god plads på vores to-
årige HF, og selv om fristen 
for at søge er udløbet, tager vi 
meget gerne imod interesse-
rede, for vi har god plads, siger 
Brian Johansen, afdelings-
leder af HF & Vuc Fyn Ærø. 
Siden 2007 har skolen tilbudt den 
to-årige uddannelse. Den giver 
elever fra folkeskolen mange gode 
kompetencer med videre i livet. 
- Vi kvalificerer vores HF-elever 
til adskillige videregående ud-

dannelser, og fordi vi også tilby-
der HF Søfart, har vores elever 
muligheder for at få mange valg-
fag. Skulle man have brug for at 
supplere HF-uddannelsen, er der 
også gode muligheder for det. 
Det gør mange allerede.
Hver 8. elev på STX-uddannel-
sen, altså 12 pct. gør det, og lidt 
flere, nemlig 15. procent, supple-
rer deres HF.

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

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

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød
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Ærø kan lide friske briller
Optiker Henning Møller, 
Thiele Optik i Marstal, er 
glad for at Ærøs bril-
lebrugere er modige og 
vælge friske briller med 
farver på

Da optiker Henning Møller  
åbnede Thiele Optik i Marstal  
på Ærø i 2012, havde han fra 
Svendborg været vant til, at bril-
lekunderne var lidt forsigtige. 
Han solgte mange sorte brillestel 

Thiele Optik Marstal · Kirkestræde 27 · 5960 Marstal · Tlf. 65 36 20 20 · marstal@thiele.dk

på fastlandet. Men til hans store 
fornøjelse er ærøboerne modigere. 
- Der er måske en del seniorer på 
Ærø, men de er bestemt ikke ke-
delige. Herovre må det godt være 
lidt smart og frisk og have lidt 
farver på, fortæller den over to 
meter høje optiker, der har bosat 
sig i Kragenæs, med et smil.

Efterslæb indhentet
At der havde været en pe-
riode uden optiker på øen, 
kune han godt mærke. Først 

nu, to et halvt år senere, har 
han indhentet efterslæbet. 
- Vi har haft rigtigt, rigtig travlt 
frem til januar i år, men nu ef-
ter to et halvt år er det fadet 
ud. Det jævne tryk vil være til-
bagevendende, når butikken 
kommer til år fem, siger han. 
Thiele Optik i Marstal er en 
veludstyret optikerforretning. 
Henning Møller harv alt i det 
det nyeste udstyr, og i tæt sam-
arbejde med en øjenlæge kan 
han råde folk til, om de bør 
gå til øjenlæge eller kan kla-
re det lokalt med nye briller. 
- Vi kan for eksempel måle 
trykket på øjet og spotte begyn-
dende grøn stær, tilføjer han. 
Også forkalkninger og sukker-
sygeforandringer på nethinden, 
 kan han i samarbejde med den 
øjenlæge, der har udviklet ud-
styret, være med til at afsløre. 
De mest normale er dog salg af 
læsebriller, nye briller, solbriller 
med styrke og kontaktlinser.

Vi tager ansvar....

ALLE BRILLER  

OPTIMERET  

TIL BRUGEREN

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

hannekromann@hotmail.dk

Firmatryk med logo på trøjer, jakker, bukser 
og andre beklædningsgenstande

1915 2015100 års Jubilæum

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

Belika

Sunwill · SELECTED

Jensen · Skovhuus

Quimo · Entree

Triumpf

og mange flere…

Vestergade 30 C · 5960 Marstal

Tlf.: 62 53 15 66
Mail: 2012268@minkobmand.dk

Web: www.minkobmand.dk

Vi har det du lige mangler
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www.ærø-redningskorps.dk

E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS Fragt- og vognmandsfirmaet

P. Pedersen & Søn ApS

Nørrebro 23 · 5985 Søby · Tlf. 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

Vi forhandler også KEMI-OIL’s produkter:
Cellulosefortynder, Silikonefjerner, Acetone mm.

- og AFHENTER SPILDFORTYNDER i hele landet!

HVER DAG på SJÆLLAND, FYN og i JYLLAND
Vi tilbyder dag til dag distribution af 1 colli

og op til 40 tons stykgods, køle- og frysevarer.
Forsendelser afhentet hos en virksomhed, eller

indleveret på vores lager i Odense inden kl. 09.00,
leveres samme dag til modtager på Ærø.

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

l	 Lastbiler
l	Busser
l	Varevogne
l	Aircondition
l	Hydraulik 
l	ABS – EBS

l	 2 års farskriver kontrol
l	 Klargøring til syn
l	 Dæk & Sporing
l	 Lovpligtig kran-hejs-lift 
 eftersyn
l	 Tømning af chaufførkort



 21

Nautic Woods · Dokvej 3, Søby · Tlf: 71 99 83 00 · info@nauticwood.dk · www.nauticwood.dk

FRA ASKE TIL 
SUCCESFIRMA
Nautic Wood i Søby på 
Ærø har i dag 14 mand an-
sat. Vejen dertil gik over 
en brand, der udslettede 
virksomheden. Uden Søby 
Værft var det ikke gået

holde på de dygtige skibstøm-
rere og sikre, at værftet stadig 
kunne få lavet aptering i Søby. 
- Jeg havde jo gang i mange an-
dre ting, så som biludlejning, 
import af titaniumoxid til ma-
ling og import af paraffin til ly-
sestøberier, men jeg ville gerne 
bibeholde de arbejdspladser 
i Søby, forklarer Peter Han-
sen, der i dag har 14 ansatte.  
Halvdelen af tiden arbejder de for 
værftet, den anden halvdel bru-
ges på andre tømrer- og snedker-
opgaver på land og på Nordsøens 
olieplatforme.

 
Brand på andendagen
Det lå nu ikke i kortene, at Nautic 
Wood skulle blive en succes. 

Da den ærøske serieiværksæt-
teren Peter Hansen i 2013 er-
farede, at Søby Værft ville ud-
fase sin tømrerafdeling, gik han 
i aktion. Han kender værfts-
direktøren og fik ham hurtigt 
med på, at et nyt firma, Nautic 
Wood, kunne overtage opga-
verne. På den måde kunne man 

- Vi startede 1. september, og 
den 3. september brændte virk-
somheden ned til grunden. Alt 
var væk, også maskinerne og 
folkenes personlige værktøj. Der 
var populært sagt kun en ham-
mer med et brændt skæfte til-
bage, fortæller Peter Hansen. 
- Søby Værft hjalp os på fode 
igen. Vi fik en fantatisk hjælp 
også af de andre håndværkere på 
Ærø. Uden værftet og dem var 
det aldrig gået, konstaterer han. 
I dag er det nedbrændte værksted 
ved at blive erstattet af et nybyg-
geri. Imens klarer man sig med 
skurvogne og et lokale, hvor ma-
skinerne står midlertidigt. Der er 
travlt, og omsætningen er næsten 
fem gange så stort som ventet i 
starten.

itsøhus
permaculture garden • herbs & roses • shop • eat & read

Besøg Vitsøhus permakultur have

Book en audioguidet tur og oplev permakul-
turens biodiversitet med over 400 krydder- og 
lægeurter og forskellige permakultur elementer. 
I vores 1,5 ha organisk dyrkede have kan du se 
gamle grøntsags- og rosensorter og høre om 
resourceforbrug, jordbehandling, danske pro-
test svin og alpakaer.

Med SegwayÆrø 
kan du opleve Ærø 
med alle sanser på 
spændende Segway 
ture i Ærøs smukke 
natur.
Booking: 36 98 19 19

Vitsøhus / SegwayÆrø • Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby Ærø
www.vitsoehus.dk • info@vitsoehus.dk • +45 36 98 19 19 / +45 25 64 40 03

Er du arrangør af en firmaudflugt, husmoderforening, erfagruppe eller 
lignende der skal på udflugt så tag venligst kontakt med Morten Dall for 
at høre om mulighederne for et specielt for jer tilrettelagt program.

Besøg caféen og nyd 
fx. en frisk suppe, pasta 
med pesto af vilde urter 
og sunde smoothies.
I butikken fås planter, ha-
veredskaber, frø, udsøgt 
brugt keramik og diverse 
alpaka produkter.

Vitsøhus Permakultur have
Petra og Morten Dall, begge Permakultur designere har startet et ambitiøst pro-
jekt op ved Vitsø på Ærø. De har ikke blot valgt at lægge deres liv om for at leve 
med permakultur principper men også at lave guidede ture i deres permakultur 
have og servere retter i deres cafè ”eat & read” af frugt, grøntsager og urter dyr-
ket på stedet, så permakulturen kan mærkes, ses og smages på Vitsøhus.
Vitsøhus ligger med sit skrånende terræn direkte ned til Vitsø - den ærøske 
naturperle, hvor enhver ornitolog ville falde i svime over det mangfoldige fugleliv. 
Gennem de seneste år har parret omlagt gårdens jorder til en dejlig permakultur-
have, hvor et væld af plantearter, krydderurter, rosenbuske og grøntsager danner 
en frodig samhørighed.
Vitsøhus permakultur have er anlagt som en besøgshave med et stisystem, der 
tillader den besøgende at gå på opdagelse med en audioguide i den overdådi-
ge flora, hvor duftene af både gængse og sjældne urter, den sagte summen af 
insekter og dyrenes særprægede lyde, en intens stilhed maner til tavs fordybelse.
Fra monokultur til mangfoldighed
”Da vi overtog Vitsøhus, var det hele konventionelt dyrket mark. Det var én stor 
monokultur, hvor man havde brugt sprøjtemidler gennem en årrække. Jorden var 
meget udpint, og arbejdet med at præparere og genstarte jorden, har været en af 
de største opgaver i forbindelse med at skabe dette sted”, fortæller Morten Dall. 
Undervejs plukker Petra Dall forskellige krydderurter, som vi smager på. Hun 
fortæller passioneret om de forskellige urter og planter og om principperne bag 
permakultur, så man bliver overrasket over, at jorden overhovedet dyrkes på 
andre måder end efter disse principper om bæredygtighed og helhedstænkning. 
I denne tankegang er naturen noget man forsøger at forstå og være medskaber 
af. Her arbejder man sammen med naturen om at avle mad fra jorden, fremfor 
kunstigt at presse store bulkprodukter ud af den.
Guidede ture og grøn viden
Parrets passion omkring de permakulturelle principper er forstærket af seminarer 
hos den internationalt kendte østrigske permakultur-pionér, forfatter og ’revolu-
tionær-farmer’ Sepp Holzer. Det er også ham, der har rådet parret til at anlægge 
to søer, der fungerer som en slags naturlig solfanger, og dermed skaber et lille 
klimabælte, hvor de mere varmekrævende planter trives.
Den guidede tur i det lille permakulturelle paradis tager cirka halvanden time.

SegwayÆrø
I garagen står en håndfuld nyindkøbte Segways, som Morten Dall stolt viser 
frem. ”Jeg har brugt min pensionsopsparing på disse her!” Han klukker lunt, og 
vi er lidt i tvivl om hvorvidt han mener det. ”Disse Segways er en vigtig del af den 
aktivitetsprofil, vi har på Vitsøhus. Man skal tage hjem efter et besøg hos os med 
følelsen af, at man har oplevet eller gjort noget specielt under sit ophold her”
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Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.

Rytterhaven 2  |  Svendborg  |  Tlf. 6221 1130  |  www.keauto.dk

 Hvad er dit 
trailer-behov?
Køb din nye trailer hos os
Vi fører hele sortimentet 
fra Ifor Williams

TT 3017 elektrisk tip
2-akslet 

GX 105 HD
2-akslet 

Bes
Søndag d. 28. september kl. 10 - 16MESS

EN Smedegårdsvej i KirkebyTIPTOP

v/Birger Lolk Assensvej 101, 5771 Stenstrup - Tlf: 20 71 26 80 - birger@birgerlolk.dk

Mød os på Forårsmessen Pava...
VI UDSTILLER PRODUKTER FRA:

� STM VINDUER OG DØRE

� PLASTMO ZINK,STÅL OG PLAST
TAGRENDER/NEDLØB

� IVARSSON VEDLIGHOLDESESFRI
BEKLÆDNING M.M.

� KOMPOSIT VEDLIGHOLDSESFRI
TERASSEBRÆDDER.

Husk fradraget
gælder endnu

Mød os på Tip Top messen

TECTYL MILJØ 
  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
  Skal kun behandles hvert 3 år
  30 års rustgaranti
  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS 








TECTYL CENTER STENSTRUP 

ALTID 
GRATIS 
LÅNEBIL
Med verdens 
bedste undervogns-
behandling følger 
altid gratis lånebil

TECTYTECTY
 ReR dduuuuccccecee

meeeddddd oooopop
 SkSkkkaaalall kkkuu
 33330303003000 åårsr
 TTTeTeTeTT ctctylyl MMM

kkkukukkkkkkkkkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 2 2 2222 222 2 2 2 %%

TEC
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RATIS

ÅNEBIL
erdens
e undervogns-
dling følger 
ratis lånebil

Drømmer du om en bank uden stive procedurer og en
beslutningsdygtig rådgiver som er nem at komme i kontakt
med? Så skift til Fynske Bank. Det er lettere, end du tror.

Bare ring til 62 21 33 22 eller kig forbi vores stand på TIP
TOP Messen i Stenstrup.

Skift bank!
Det er nemt.
Bare ring
til os.

Vi er med på
TIP TOP Messen

Tirsdag den 23. september 2014 33

 ★ HEidi MEd  PrØVE-
BEHaNdLiNgEr: Heidi 
Egmose Busch, som er uddannet 
fysioterapeut og kranio-sakral te-
rapeut og har haft egen klinik i fem 
år på hjemadressen Kirkevej 21 i 
Kirkeby, er med på Tip Top-messen, 
hvor hun giver små prøvebehand-
linger for kun 100 kroner til inte-
resserede. - Jeg arbejder primært 
alternativt med kranio-sakral 
terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen
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TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles hvert 3. år

❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebil

TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles hvert 3. år

❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebil

Bes
Søndag d. 28. september kl. 10 - 16MESS

EN Smedegårdsvej i KirkebyTIPTOP

v/Birger Lolk Assensvej 101, 5771 Stenstrup - Tlf: 20 71 26 80 - birger@birgerlolk.dk

Mød os på Forårsmessen Pava...
VI UDSTILLER PRODUKTER FRA:

� STM VINDUER OG DØRE

� PLASTMO ZINK,STÅL OG PLAST
TAGRENDER/NEDLØB

� IVARSSON VEDLIGHOLDESESFRI
BEKLÆDNING M.M.

� KOMPOSIT VEDLIGHOLDSESFRI
TERASSEBRÆDDER.

Husk fradraget
gælder endnu

Mød os på Tip Top messen

TECTYL MILJØ 
  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
  Skal kun behandles hvert 3 år
  30 års rustgaranti
  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS 








TECTYL CENTER STENSTRUP 

ALTID 
GRATIS 
LÅNEBIL
Med verdens 
bedste undervogns-
behandling følger 
altid gratis lånebil

TECTYTECTY
 ReR dduuuuccccecee

meeeddddd oooopop
 SkSkkkaaalall kkkuu
 33330303003000 åårsr
 TTTeTeTeTT ctctylyl MMM

kkkukukkkkkkkkkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 2 2 2222 222 2 2 2 %%

TEC

ALTID
RATIS

ÅNEBIL
erdens
e undervogns-
dling følger 
ratis lånebil

Drømmer du om en bank uden stive procedurer og en
beslutningsdygtig rådgiver som er nem at komme i kontakt
med? Så skift til Fynske Bank. Det er lettere, end du tror.

Bare ring til 62 21 33 22 eller kig forbi vores stand på TIP
TOP Messen i Stenstrup.

Skift bank!
Det er nemt.
Bare ring
til os.

Vi er med på
TIP TOP Messen

Tirsdag den 23. september 2014 33

 ★ HEidi MEd  PrØVE-
BEHaNdLiNgEr: Heidi 
Egmose Busch, som er uddannet 
fysioterapeut og kranio-sakral te-
rapeut og har haft egen klinik i fem 
år på hjemadressen Kirkevej 21 i 
Kirkeby, er med på Tip Top-messen, 
hvor hun giver små prøvebehand-
linger for kun 100 kroner til inte-
resserede. - Jeg arbejder primært 
alternativt med kranio-sakral 
terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen
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Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

DIREKTE UD TIL
ØSTERSØEN

Nye lækre
facilitetsbygninger
på campingpladsen

✸

Gratis Wi-Fi
✸

Hytte udlejning

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13 · 5960 Marstal · hannekromann@hotmail.dk

1915 2015100 års Jubilæum
ster i slutningen af 1940. Efter 
Christen H. Christensen havde 
holdt sit 50 års jubilæum blev 
forretningen overtaget af hans 
søn, Poul E. Christensen. 
Christian H. var med i forret-
ningen til han døde pludseligt i 
oktober 1965. 
Inge og »Polle« havde forret-
ningen til 1987, hvor »Polle« 
pludseligt døde i juni.
Den 1. september 1987 overtog 
Jane og Kristian forretningen.  

Christen H. Christensen 
købte ejendommen på 
hjørnet af Kirkestræde 
og Toldbodgade af et 
konkursbo i 1915. 

Christen H. Christensen blev 
født i 1888 på Møllevejen i 
Marstal. Han var ud af sø-
mandsslægt, men valgte at gå 
handelsvejen, og kom i manu-
fakturlære hos I. C. Jensen i 
Marstal. 
Efter udstået læretid (4 år) 
rejste han til Fredericia for at 
blive kommis i en større tøjfor-
retning. I Frederica mødte han 

sin kommende hustru, Valborg  
Nielsen.
I 1915 rejste han alene tilbage 
til Ærø, og da hans økonomi 
var blevet til det, skulle Val-
borg rejse over til ham. Det 
blev den i 1917, hvor de også 
blev gift.
Parret fik to sønner, Hans 
Aage og Poul (gennem hele li-
vet kaldet »Polle«). 
I forretningen blev der handlet 
med dame- og herretøj, kjo-
lestoffer, gardiner og meget 
mere. 
Christian H. Christensen tog 
aktivt del i byens liv - han blev 
således medlem af kommunal-
bestyrelsen og senere borgme-

Kristian havde været med i for-
retningen gennem en årrække. 
Årene igennem har forretnin-
gen altid haft et dygtigt og vel-
oplagt personale. 
Den 1. maj 2012 blev forret-
ningen overtaget af Hanne 
Kromann, der på dygtigste vis, 
fører den videre. Sortimentet er 
udvidet med gode kendte mær-
ker i både dame- og herretøj, 
samt en flot afdeling til unge 
mennesker. 
Hanne Kromann og hendes 
dygtige medarbejdere formår 
at bevare den gode kundekreds, 
der altid bliver mødt med smil, 
når de kommer i forretningen. 
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DØGN-

SERVICE

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 virk-
somhed 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 opgrade-
res, så det yder optimalt.

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

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• 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

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. 

Intego afhenter/bringer

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

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

– nu med udvidet elektromekanisk værksted og butik

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 virk-
somhed 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 opgrade-
res, så det yder optimalt.

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

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• 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

Intego støtter lokalt i Svendborg bla.: 
Caroline Rock på Svendborg havn!
Udover dette er et lille udpluk af lokale 
projekter på Sydfyn:  
Renseanlæg i Egebjerg, Styhns på Lange-
land, Skarø Is “ny fabrik”.

Intego er blevet 

forhandler af  

VEM motor og har  

lager på vores  

lokation i Odense

Professionelt og faglært arbejde
til fornuftige priser

- Jeg og mine folk er som regel de 
sidste i et nybyggeri før indflyt-
ningen, siger malermester Jan 
Petersen. Så når vi er færdige 
med penslerne, så skal der gøres 
rent, og det tager vi os også af.
Malermester Jan Petersen, er 
med i hele processen med maler-
arbejdet, lige fra rådgivning om 

farver og materialer, over plan-
lægning til maling og oprydning.
Kundegrundlaget dækker en 
del faste kunder, både hos det 
offentlige, boligselskaberne, er-
hvervslivet,  men også en del pri-
vatkunder.
Arbejdsområder er både ude og 
inde og vi lægger vægt på at ud-

føre arbejdet omhyggeligt, som 
kunden ønsker det, og med sans 
for detaljerne.
Malermester Jan Petersen på-
peger også, at der en del renove-
ringsopgaver, og at flere forret-
ninger har fået frisket facaden 
op.

Dortheadalsvej 3
5960 Marstal
Tlf.: 62531926
Mail:jan-li@mail.dk

Jan Petersen blev selv-
stændig i Marstal for 19 
år siden, og der er nu 
fem, der er beskæftiget 
i virksomheden.

Marstal Søfartsmuseum

Privatbolig, Marstal

Sejlklubben, Marstal
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Smeden i Stokkeby kan det meste

Lars Alberten er smede- 
og VVS-mester i Stokkeby 
på Ærø. Han kan klare det 
meste indenfor VVS, blik, 
maskinreparationer og  
smedearbejde

Lars Albertsen hedder smeden 
i Stokkeby på Ærø. Hans far 
Regner, der var hans forgænger, 
hjælper stadig til i værkstedet. 

Det er en alsidig forretning, der 
kan klare det meste.  Selv to esser 
har smedjen stadig, hvis der bliver 
brug for ægte smedearbejde.  Des-
uden er Lars Albertsen autoriseret 
VVS-mester. Det nyder han godt 
af. Omkring 80 procent af omsæt-
ningen kommer fra VVS-arbejde.   
Han har indrettet eget blikken-
slagerværksted med tilhørende 
lager. Så kunderne får svært ved 
at gå forgæves, hvis de vil have 
lavet noget, der har  med metal 
at gøre!

Energiløsninger
Lars Albertsen og hans ansatte 
arbejder meget med energiløs-
ninger:
- Vi laver mange jordvarmeløs-
ninger. Mange her på Ærø har 
store haver eller en mark, de 
kan grave rør ned i, og folk vil jo 
gerne spare, hvor de kan.
Og det vil vi gerne hjælpe med, 
fortæller han.
Typisk kræver det ned-
gravning af 300 til 600 
meter rørledning, alt 
efter husets størrelse 
og energibehov. Ned-
gravningen sker i en 
meters dybde, ofte i 
efteråret. Jordvarme 
er godt til gulvvarme, 
men bare man har 
store radiatorer, der 
kan hive varmen ud 
af det 38-45 grader 
varme vand, går det 
også fint med dem. 
Stokkeby Smede- 
og Maskinforret-
ning hjælper med 

næsten alt indenfor VVS, det 
vil sige vand, varme og sanitet, 
dertil reparation af landbrugs-
maskiner, blikkenslagerarbejde, 
rør og smedearbejde, jordvarme, 
luft-til-varme-pumper, facade-
indækning, tagrender, pillefyr, 
solfangere med meget mere.

STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 25970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Dunkær 
Slagterforretning ApS
Dunkærgade 16 · Ærøskøbing · 62 52 14 87

Vi forhandler Ærøsk kødkvæg, lam og grise af egen
slagtning.
Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Udlejning af grill til helstegt pattegris og den store
grillfest.

Du finder os midt på øen!

Udlejling af grill til helstegt pattegris 
og den store grillfest.

Alt i butikken er hjemmelavet og fra ærøske dyr.

Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Vi forhandler Ærøsk
kødkvæg, lam
og grise af egen
slagtning.

TLF. 62 52 14 87
E-mail: dunkaerslagter@hotmail.com

Web: ”Vi klarer os uden”

Dunkær Slagterforretning
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FACILITETER:
• Sejlloft
• 32 t. kran
• 2500 m2 Hal
• Bedding 20 t.
• Bedding 400 t.
• Snedkerværksted
• 
• Blokfabrik

VORES BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Restaurering
• Forsikringsskader
• Teakdæk
• Flexiteak dæk
• Kalfatter arbejde
• Planke skift
• Master
• Vinteropbevaring

VORES SEJLMAGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Nye sejl
• Sejl Reparation.
• Håndsyede sejl
• Kaleche

VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi har i 40 år været beskæftiget med nybygning  
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i 
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger  
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.

I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,  
Der vil blive ført videre under navnet Maritime Woodcraft.

 

Se nærmere om vores blokke på:
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK
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EBBES BÅDEBYGGERI
OG SEJLLOFT EFTF.

Velkommen
Vindeballe kro er smukt 
beliggende midt på Ærø, og 
går derfor også under navnet 
”Ærø´s Midte” Uanset hvilken 
færge du vælger til øen, kan du 
næsten ikke undgå at komme 
forbi Vindeballe kro.

 ✿ Kroen har værelser, som hele året benyttes af 
tilrejsende håndværkere, så de kan drage af sted 
efter morgenmad, med en solid madpakke og 
komme hjem til aften og nyde dagens ret. 

 ✿ Kroen råder over en restaurant med plads til 26 
pers, en lille stue til 20 pers, en krostue samt en 
sal med plads til 100 – 120 pers.

Vindeballe Kro  -  Vindeballevej 1  -  5970 Æreskøbing

Tlf.: +45 62 52 16
www.vindeballekro.dk · mail@vindeballekro.dk

Badehotel Ærø • Brogade 1, 5970 Ærøskøbing • Tlf: (+45) 42 50 00 05 
info@badehotel-aeroe.dk · www.badehotel-aeroe.dk

Badehotel Ærø i Brogade 
i Ærøskøbing satser med 
Britta Wahlberg i spidsen 
på fremragende mad, 
hygge og en enestående 
udsigt

Torsdag den 4. juni genåbnede 
Badehotel Ærø i Brogade i Ærøs-
købing. Og det var med en glad 
og stolt Britta Wahlberg ved ro-
ret. Efter en tilværelse som aner-
kendt kok i København har hun 
fået en ny titel, nemlig ”badeho-
telforpagter” på Ærø – foreløbig 
for en sommer sammen med kæ-
resten Poul Leckband.
Hvis man spørger, hvad hun vil 
satse på, slår hun ud med ar-
mene:
- Jamen, se den fantastiske ud-
sigt! Man kan ikke forestille sig, 
hvor smukt det er, før man har 
set det.  Det er det mest yndige 

Britta og badehotellet
badehotel. Jeg har lige haft be-
søg af et par fra København, som 
kom lige fra Falsled Kro, og de 
var helt oppe i skyerne over ste-
det her, fortæller hun.

Vil forkæle med god mad
Selv om udsigten i høj grad sæl-
ger badehotellet, er det ikke nok. 
Gæsterne skal også forkæles og 
hygges om.
- Jeg står selv i køkkenet sam-
men med to andre, og jeg med-

bringer mange stjerner fra en 
række københavnske restauran-
ter. Vi skal nok sørge godt for 
gæsterne, lover hun.
Badehotellet, der før var højsko-
le, er rummeligt. Det har 26 væ-
relser med 40 sengepladser. De 
vil udover udsigten, hyggen og 
den gode mad kunne nyde cykle-
ture og vandreture i den skønne 
natur på Ærø. Mange bookinger 
til sommersæsonen var på plads 
allerede før genåbningen.
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Marstal Apotek · Kirkestræde 23 · 5960 Marstal · Tlf.: 62 53 10 68
marstal@apoteket.dk · www.marstal.apotekeren.dk

Færøsk apoteker nyder Ærø
Apoteker Hanna Magnus-
sen, Marstal Apotek,  
genkender træk fra  
Færøerne på Ærø og 
glæder sig dagligt over at 
kunne servicere øboerne

Da den færøsk-fødte apote-
ker Hanna Magnussen for syv 
år siden tog springet fra en 
stilling som farmaceut i Hol-
bæk til Marstal Apotek for 
at prøve noget nyt, gik det 
meget lettere end forventet. 
- Ærø er ikke meget anderledes 
end Færøerne, hvor der også er 

mange mænd på havet og mange 
kvinder til at klare det hjemlige, 
så jeg faldt hurtigt til, fortæller 
hun. Hanna Magnussen, der har 
en apotekermand på Sjælland og 
voksne børn i København, går 
gerne ture i naturen, men hun 
bruger dog det meste af sin tid 
på apoteket. Det er øens eneste – 
med et udsalg i Ærøskøbing – så 
de fem faste ansatte, de tre ele-
ver og sommervikaren har alle 
travlt.
Vi forsyner ærøboerne, plejecen-
trene, de fem læger og dyrlæger-
ne med medicin. Men vi sælger 
også mange cremer, vitaminer, 
forbindingsstoffer og meget an-
det, tilføjer hun. Vi bestræber os 
på at have en indbydende butik, 
hvor kunderne får god service 

og føler sig godt behandlet. De 
kan komme af nød, men det var 
da dejligt, at de også kom af lyst, 
smiler hun.

Forventer rådgivning
Kunderne forventer mere af et 
apotek end af andre butikker.
De forventer rådgivning, både 
om medicin og andre produkter. 
Og de har tit ønsker om specielle 
produkter, de har set i fjernsynet 
eller læst om. Så må vi jo prøve 
i fællesskab at finde ud af, hvad 
det er. 
Der er ingen aldersgrænse for 
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ALBJERG BRAKES APS 
Grønnemosevej 9
5700 Svendborg

Tlf. værksted: 5160 4882 
Tlf. administration: 6226 2491

brakes@maskintec.dk
www.maskintec.dk

Unikt specialværksted
i Svendborg

• Afbalancering for industrien

• Kardanservice

• Topstykker

• Afdrejning & Renovering

• ...og meget mere!

Grønnemosevej 12  •  5700 Svendborg  •  Tlf.: 62 21 07 86
Mail: info@bilhusetsvendborg.dk  •  Web: www.bilhusetsvendborg.dk 

MANGLER DU EN 
NY VAREBIL!

SÅ KAN DU LEASE DEN HOS OS 
FORTÆL OS BLOT DIT BEHOV…

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød
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eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød

Buffetkød eller grillkød 
leveres varm eller kold
- klar til grillen inkl. salatbar 

eller færdiglavede salater

- med levering over hele Fyn - kr 150,-
Afhentning over hele Fyn op til kr 150,-

Sommermenu
eller

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder indtil 

1. oktober
2015

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

Tilvalg:

Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,  
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,-
Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Buffetkød
- leveres varmt

Oksemørbrad

Farseret kalkun

Svinekam  
fyldt med  

orientalsk osteblanding

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Bratwurst

Oksemørbrad

Kotelet

Kyllingebryst

Salatbar med:
Iceberg 

 Tomat

Agurk 

Ærter - Majs

Dressing

Hjemmebagt brød

Færdiglavede salater:
Humus - Tzatziki

Pastasalat med cherrytomater, 
feta og hjemmelavet pesto

Grøn salat med  
tomater, agurk og  
”mormor” dressing

Hjemmebagt brød



28

HJEMME
PÅ 
ÆRØ

En tilflytter til Ærø har valgt noget til. 
Måske er det drømmen om et tryggere liv for 
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del 
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at 
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, 
innovation og initiativ. 
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs 
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.

Ærø - dit eget lille paradis www.ærø.dk
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Ærø - dit eget lille paradis - www.ærø.dk

Kunne du tænke dig en smagsprøve på Ø-livet? 
Ryk ind i tilfl ytterhuset - vores fuldt møblerede prøvebolig

Du skal ikke pakke hele dit liv i fl yttekasser, hvis du vil prøve at bo på Ærø. Lad blot alt stå derhjemme. 
Vi har gjort det hele parat til dig og din familie. Klar til indfl ytning.

Måske er det drømmen om et tryggere liv for børnene, eller nærhed og naturskønhed som del af hverdagen 
- eller måske er det ønsket om at blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst, innovation og initiativ.

FÅ MERE AT VIDE: Kontakt bosætningskonsulenten på tlf. 6252 1300, eller send en e-mail: til jwb@arre.dk

Multihåndværker Service · Østergade 12 · 5960 Marstal · Tlf. 50 91 26 21 · rokjelang@hotmail.com

Kjeld Jan Petersen i Marstal 
på Ærø har arbejdet som bager, 
murer, maler og vicevært. Det 
har vist sig at være den perfekte 
kombination, når man starter et 
firma med navnet Multihånd-
værker Service.
 Kunderne er strømmet til, 
og bare på den første halvan-
den måned kom der ordrer for 
150.000 kr.
- Inden jeg gik i gang, spurgte 
banken, om jeg ikke skulle have 
en kassekredit. Men jeg skulle 

Fra 0 til 150.000 på rekordtid
bare bruge en konto. Resten, 
også købet af bilen, har jeg kla-
ret selv. Ansatte behøver jeg 
heller ikke. Jeg får hjælp af min 
kone og svigerinde til bogførin-
gen, fortæller han med tilfreds-
hed i stemmen.
Han var slet ikke i tvivl om be-
slutningen:
Det var nu, det skulle være – in-
den jeg blev for gammel. Og det 
har været let. Jeg har ikke brug 
for store og dyre maskiner. Jeg 
kan altid leje eller låne mig frem, 
hvis der er noget, jeg mangler. 
Mindre ting køber jeg.

Renoverer gård
Lige nu er han ved at renovere en 
gammel gård i Stokkeby, som en 
tilflytter har købt.
Alle vægge skal males op i den 
originale stil med flotte mønstre. 
Andre steder sætter jeg gipslof-
ter op, laver murerarbejde, tøm-

rerarbejde eller noget helt fjerde. 
Når først jeg er i gang, spørger 
folk, om jeg også kan det og 
det, så de ikke skal have mange 
håndværkere ind over. Og jeg si-
ger ja til næsten det hele, tilføjer 

Kjeld Jan Petersen 
startede Multihånd-
værker Service på 
Ærø 1. april. På halv-
anden måned fik han 
ordrer for 150.000 
kroner

Kjeld Jan Petersen
Da jeg var vicevært, lavede jeg 
stort set alt selv. Det kommer 
mig til nytte nu, konstaterer 
han. 
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NYRØGET
- alle ugens dage

Vi bruger Færøsk Laks
i topkvalitet

- uden GMO og antibiotika

NYRØGET
- alle ugens dage

Vi bruger Færøsk Laks
i topkvalitet

- uden GMO og antibiotika

KØRSEL I IND- OG UDLAND

ÆRØ TURISTFART

Reberbanen 58 · 5960 Marstal
Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing

TLF. 62 58 13 13

RUNDTURE PÅ ÆRØ

· Belægningsopgaver · Drænering
· Rør og ledningsopgaver

· Kabelarbejde · Nedbrydning · OMA

Alt i entreprenør og 
anlægsarbejde udføres

ENTREPRENØR
FIRMAET
BRIAN LOHALS

Reberbanen 61 · 5960  Marstal
Tlf.: 62531720 / 20423582

www.autogaarden-marstal.dk · auto@post9.tele.dk

Kontakt: Anders eller Poul

SALG & SERVICE
af alle bilmærker · Autoudlejning

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
vinko@privat.dk

HANDYMAN
Vinko

• Ingen opgave er for lille
eller for stor.

Ring og hør
nærmere.

HANDYMAN Vinko

Ingen opgave er for lille eller for stor

Ommelsvejen 10
Marstal

Tlf. 25 21 00 91
vinko@privat.dk
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EG’s Gulvafhøvling | Christansgade 116 | 5000 Odense C | Tlf.: 6617 8301
www.egsgulve.dk · egsgulve@galnet.dk

Flotte gulve fra 
EG’s Gulvafhøvling
Med en baggrund som 
udlært tømrer, og tidli-
gere job som gulvsliber, 
åbnede Finn Eg Christen-
sen firmaet Eg’s Gulvaf-
høvling i april 1997.

EG’s Gulvafhøvling har lige siden 
markeret sig som fynsk ekspert, 
når det gælder renovering og 

vedligeholdelse af gulve hos både 
erhvervs- og privatkunder. Der-
med bidrager Eg’s Gulvafhøvling 
blandt andet til et flot indtryk og 
et behageligt arbejdsmiljø hos 
fynske virksomheder.

Helt nyt liv
Finn Eg Christensen:
»EG’s Gulvafhøvling servicerer 
primært kunder på Fyn og øerne 
i det sydfynske øhav. Vi udfører 
blandt andet opgaver som slib-

ning af slidte gulve samt tilhøren-
de efterbehandling, herunder be-
handling med olie og lys eller mat 
lak på miljøvenlig vandbasis. En 
samlet behandling der giver gul-
vene et helt nyt liv, så de fremstår 
som nye«. Høj håndværksmæs-
sig standart, inklusive løbende 
efteruddannelse, førsteklasses 
værktøj og materialer betyder, 
at EG’s Gulvafhøvling leverer en 
flot håndværksmæssig udførelse, 
der også tåler dagens lys.

Mange anbefalinger
Det vidner et langvarigt samar-
bejde med mange faste kunder, 
herunder boligforeninger, kom-
muner og eksempelvis Odense 
Universitetshospital, om.
Eg’s Gulvafhøvling benytter sig 
som nævnt konsekvent af kvali-
tetsmaterialer, herunder af lak-
ker fra Scandinova, Danmarks 
største og mest komplette gulv-
grossist. 
Både Bona Grundlak og Bona 
Toplak opfylder en lang række 
krav til blandt andet udseende, 
slidstyrke og økonomi.
Desuden er alle grund- og toplak-
ker, undtagen den oliebaserede 
Prime Deep, vandbaserede og 
NMP frie. Dermed indeholder de 
ikke det potentielt sundhedsska-
delige organiske opløsningsmid-
del N-methylpyrrolidon, der an-
vendes i eksempelvis vandbaseret 
lak.

 

Efter en årrække som 
svend overtog Frederik 
Heeschen i 2008 firmaet 
efter Finn Jørgensen og 
indtog hermed pladsen 
som tredje generation i 
den kendte Odense-virk-
somhed 

”VJ Byg / Valdemar Jørgen-
sen & Søn arbejder allround i 
tømrer-snedker-faget”, fortæller 
Frederik Heeschen. ”Med ud-
gangspunkt i Odense kører vores 
veludstyrede servicevogne over 
hele Fyn. Vi betjener en bred og 
varieret kundegruppe, der pri-
mært består af virksomheds- og 
erhvervskunder. Dertil kommer 
en række boligselskaber og ditto 
foreninger. Sideløbende hermed 

servicerer vi en kreds af trofa-
ste private kunder – fortrinsvis 
omkring Odense. Vi lægger stor 
vægt på faglig dygtighed og godt 
arbejdsmiljø. Personalestaben 
tæller fire tømrer/snedkere, som 
alle har stor viden og erfaring in-
denfor faget. Vores medarbejdere 
kan lide at være her. Således 
kunne en svend for nyligt fejre 
25 års jubilæum. En lærling er 
netop færdigudlært, og i løbet af 
året ansættes en ny.” 

Vi bygger på tillid
”VJ Byg / Valdemar Jørgensen 
& Søn er en servicevirksomhed, 
som hovedsageligt løser diverse 
opgaver omkring renovering 
samt om- og tilbygning. Derud-
over genererer vores arbejde med 
tage, døre og vinduer samt køk-
kener og gulve stor aktivitet. Vi 

har eget snedkeri, hvilket er en 
stor fordel i forbindelse med de 
mange opgavetyper, der kræver 
specialfremstillede lister og an-
dre elementer efter mål. I kraft 
af vores måde at organisere ar-
bejdet på arbejder vi fleksibelt 
og er hurtigt omstillingsberedte 
fra projekt til projekt. Firma-
ets mangeårige virke bygger på 

gensidig tillid - såvel internt som 
eksternt. Vi har tillid til vores 
kunder, og det er vores mål, at de 
har tillid til os. I vores verden er 
en aftale en aftale, som vi gør alt 
for at overholde. Alle interessere-
de er velkomne til at kontakte VJ 
Byg / Valdemar Jørgensen & Søn 
for mere info om vores mange ak-
tiviteter.”

VJ Byg / Valdemar Jørgensen & Søn
Næsbyvej 20  ·  5000 Odense C
Tlf.: 66 13 17 86  ·  40 45 81 86
fh@vjbyg.dk  ·  www.vjbyg.dk
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Vi løser stort som småt

- skaber rammen til

fremtiden

Tlf. 6615 0800

www.r-arkitekter.dk

Vi løser stort som småt

- skaber rammen til

fremtiden

Tlf. 6615 0800

www.r-arkitekter.dk

Mobilkranfirmaet BMS’ 
afdeling i Odense har 
bakset Odins Bro pænt 
på plads og deltaget i 
anlægsarbejdet på Byens 
Bro. Ser frem til bygge-
projekter for 25 mia. kr 
på Fyn

Der ser tomt ud på pladsen ved 
kranfirmaet BMS A/S i Højby, 
men sådan skal det være, fast-
slår Helge Leth, der er den fyn-
ske afdelings leder.  - Vi skal 
jo helst have alle mobilkraner 
ude at arbejde, smiler han, der 
sammen med en medarbejder 
styrer 10 kranfører og  chauf-
fører på Fyn. I alt har BMS 
otte afdelinger eller depoter i 
Danmark, 400 ansatte og en 
markedsandel på tæt ved 60 %. 
- Tidligere var vi adskillige 
flere ansatte her i Odense, men 
krisen gjorde, at vi måtte til-
passe. Nu kommer mekanikerne 
udefra, og vi samarbejder tæt 

med Kolding-depotet omkring 
medarbejdere og materiel. Det 
har givet en større effektivitet 
og rentabilitet, fastslår han. 
Også andre afdelinger bidrager, 
hvis det kniber med materiel på 
Fyn. For eksempel har Holste-
bro-depotet en mobilkran med 
en kapacitet på 750 ton. Den kan 
Fyn også trække på.

Opgaver for 25 mia. kr
Krisen er heldigvis overstået. 
BMS har de seneste år haft 
travlt, dels med spændende opga-
ver som at løfte og bakse Odins 
Bro og Byens Bro i Odense på 
plads. Førstnævnte krævede et 

løfter Fyn

BMS A/S · Energivej 21 · 5260 Odense S · Telefon: 66 18 18 48 · www.bms.dk · odense@bms.dk

baksehold på hele seks mand. 
Desuden har BMS travlt med 
et stigende antal opgaver i byg-
geriet. Her handler det især om 
at levere kranløsninger og løfte 
bygge-elementer til store bygge-
rier og anlægsopgaver som den 
Nye Campus på Wittenborg gun-
den, Bygning 41 på Syddansk 
Universitet samt nye sporskifter 
på den vestfynske jernbane. De 
daglige løfte opgaver spænder 
fra 35 kg til flere hundrede tons. 
BMS beskæftiger sig også i sti-
gende grad med transport af gods 
internt og i mellem landsdelene. 
- Og vi ved jo, at der er planlagt 
byggerier og anlægsopgaver for 
25 mia. kr på Fyn de kommende 
år, blandt andet det ny OUH, så 
vi ser lyst på fremtiden, slutter 
Helge Leth.
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BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Murerfirmaet Knudsen & Co ApS | Odensevej 105 | 5290 Marslev | Tlf: 60 95 87 17
www.knudsenco.dk | Mail: info@knudsenco.dk

Ved murerfirmaet Knudsen & Co sætter vi en ære i at levere  
et stykke kvalitets arbejde fra start til slut

Vi ligger stor vægt på at håndværket er i orden,  
samtidig med at vi følger med udviklingen og er opdateret med de nyeste teknikker og materialer.  

På den måde er vi i stand til at tilbyde vores kunder de optimale løsninger.

Murerfirmaet Knudsen & Co. er en mindre 
virksomhed uden tung administration og skiftende 
medarbejdere. Derfor kan du som kunde hos os 
forvente: 
 
Grundig rådgivning 
• Konkurrence dygtige priser 
• En høj og ensartet kvalitet i alt vores arbejde 
• En god dialog med den samme person  
 gennem hele byggeforløbet

Vores målgruppe og kundekreds er alsidig 
og omfatter private, den offentlige sektor og 
boligselskaber, geografisk dækker vi hele Odense 
og resten af Fyn. 
 
Så går du i byggetanker og søger et murerfirma på 
Fyn med ovenstående kvaliteter, så ring på  
Tlf. 60 95 87 17 for mere information samt et godt 
og uforpligtende tilbud.

Fynsmester i facader
Murerfirmaet Knudsen & 
Co, der er ved at flytte fra 
Marslev til Tietgenbyen, 
har stor succes med at 
renovere revnede facader

Murermester Peter Knudsen 
var kun 28 år, da han midt i fi-
nanskrisen i 2008 besluttede at 
starte for sig selv. Men det gik 
godt. Han har fire - af og til fem 
mand - i arbejde og er nu uofficiel 
fynsmester i renovering af faca-

der med den ny metode netpuds.
 - Vi renoverer rigtigt mange fa-
cader med den metode. Mange 
facader på gamle huser er af-
skallede og revnede, og med den 
her metode får vi et rigtigt godt 
og stærkt resultat, der kun giver 
et lag på én cm. Vi kan også lave 
det med farve på, så folk slipper 
for at male bagefter, fortæller 
Peter Knudsen, der lige har hjul-
pet ejerne af to patriciervillaer i 
Odense med facaderenovering.
Hvis man har et dårligt isoleret 
hus, skal der måske bruges en 

anden løsning, der samtidig gi-
ver et ekstra lag isolering. Det 
klarer firmaet også.

 
Krisen ved at være ovre
Murerfirmaet Knudsen & Co 
kan meget andet. For nylig var 
det en stor tilbygning i Me-
singe, der blev afleveret, og to 
villabyggerier er i støbeskeen. 
Totalentrepriser er også velkom-
ne. De løses i samarbejde med en 
række andre håndværksmestre i 
andre brancher.
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MURERARBEJDE
Udføres af murer med mange års erfaring.

Klinkegulve i badeværelser, bryggers, køkken, kældergulve.
Fliser i køkken og badeværelser.

Rep. af trapper, sokkel sålbænke og fuger i murerværk.
Udskiftning af frostsprængte mursten i facademur.
Rep. af garagegulve (olie spild) med specialbeton.

Det gode råd gør forskellen.
Poul G. Larsen

Ring venligst efter kl. 16 på tlf. 3116 1234

✂

✂
PC-hjemmehjælp 

Windows installation, support, 
opgradering. Netværk, Internet, 
sikkerhed. Of ce installation, 
support, opgradering.

Tlf: 71 75 70 59

Din lokale handymand der kan og vil...
Peter Skov
Tlf. 9195 6185
mandogbil.dk

LL-BYG
Vi udfører alt indenfor murer, tømrer og betonarbejde.
Bla. carporte, udestuer, døre og vinduer, sandblæsning,

facaderenovering, m.m.
samt alt forefaldende arbejde. Gratis kørsel.

Ring for uforpligtende tilbud 30423235
llmultibyg.dk

 Gulvservice 

 Malermestre 

Spangsvej 28 . 5210 Odense NV

Tlf. 28 78 42 36
danieljambroz@gmail.com

ANPAJA
malerfirma

• Tapetsering

• Spartler

• Facaderenovering

• Alt malerarbejde udføres ude og inde

• Høj kvalitet til fornuftige priser

MALEREN
Alt malerarbejde ude/inde .

Gratis tilbud.
Pensionistrabat.

Tlf. 21 55 50 78

BM Entreprenør
• Alt i have.
• Etablering af græsplæne.
• Belægning- og

entreprenøropgaver.
• Murer- og betonarbejde.
• Kloakarbejde.
• Store og små opgaver.

Tlf.: 23 46 54 52
bmentreprenor@live.dk

Gulvafslibning-Dolovac
Afhøvling - Slibning og Behandling af gulve

Trappe - dørtrin - køkkenborde

Tlf. 26 35 88 82

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

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

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE

MALERFIRMAET MURREKILDE A/S
Cikorievej 26, 5220 Odense SØ. Tlf.: 65905013 / 40166119

SPRØJTELAKERING
AF DØRE, LÅGER OG INVENT AR

Alt sprøjtes med miljøvenlige materialer
og så matcher vi selvfølgelig den fornuftige pris.

Kontakt evt. på mail: murrekilde-as@mail.dk,
eller gennem vor hjemmeside:

www.murrekilde.dk
Danske Malermestre

- det blå M med garanti på kvalitet

MALERARBEJDE
og andet forefaldende arbejde UDFØRES

Indendørs/udendørs af professionel håndværker.
Maling af døre og skabslåger m.m. på eget værksted.

Kr. 275,00 plus moms pr. time. Eller fast pris.
Henv.: 4045 1734 • 3020 3154 • www.kastel.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Døre - Vinduer - Facadepartier
Nyt tag, køkken, loft, gulv m.m.

       Tømrermester Henry Jørgensen ApS
Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odense NV

Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48 
mail: henrytj@mail.dk - www .tømrermesterhj.dk

STHJ

DØGNVAGT 41 31 59 09
www.dyrendal-vvs.dk - e n del af Anderup El

Klosterbakken 20 - Odense C .Hedelundvej 10 - Odense N

Aut.VVS installatør
og kloakmester
• Fjernvarme • Højtryksspuling
• Solvarme • TV-inspektion
• Jordvarme • Rensning
• Gas • Nyanlæg
• Ventilation • Reparation

Alt murerarbejde
udføres

Ring og få et godt tilbud.
Murermester

Jo hnny Spurr
Rørbækvej 1 -Odense M.
Tlf. 22 55 58 86

AFHØVLING / AFSLIBNING

Odense SV . 21 75 76 38
Lakering - Lud - Voks - Olie - Gulvbelægning

A F

Tømrermestre  

 VVS-installatører 

Porte
• Porte
• Ramper
• Sluser
• Brandporte/døre
• Rulleporte
• Dørautomatikker

Støjkabiner
• Støjkabiner
• Støjafskærmning

Stål
• Smedearbejde
• Speci�kke

kundeønsker

Syddansk Portteknik
• Industri • Landbrug • Privat

Nellemosevej 44 - 5683 Haarby
mobil + 45 28 69 79 27

Web: syddanskportteknik.dk
mail kb@syddanskportteknik.dk

28 69 79 227

HUSK
arbejdstilsynets

årlige lovpligtige service

på alle ledhejseporte til

landbrug og industri

fra små til store

Kvalitet kommer ikke af sig selv!

 Håndværkere 

Kloakmestre 

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

LEAN-KØREKORT 
 

Få cert tet hos...    

 

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

CERTIFIKATER
GØR DET - LOVLIGT!

Tlf. 6613 6670

www.amu-fyn.dk

Fremtiden tilhører 
de kompetente

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

CERTIFIKATER
GØR DET - LOVLIGT!

Tlf. 6613 6670

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

Almen 
fødevarehygiejne

- også som e-learning

Start kurset 
hjemmefra

Tlf. 66 13 66 70
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MURERARBEJDE
Udføres af murer med mange års erfaring.

Klinkegulve i badeværelser, bryggers, køkken, kældergulve.
Fliser i køkken og badeværelser.

Rep. af trapper, sokkel sålbænke og fuger i murerværk.
Udskiftning af frostsprængte mursten i facademur.
Rep. af garagegulve (olie spild) med specialbeton.

Det gode råd gør forskellen.
Poul G. Larsen

Ring venligst efter kl. 16 på tlf. 3116 1234

✂

✂

PC-hjemmehjælp 
Windows installation, support, 
opgradering. Netværk, Internet, 
sikkerhed. Of ce installation, 
support, opgradering.

Tlf: 71 75 70 59

Din lokale handymand der kan og vil...
Peter Skov
Tlf. 9195 6185
mandogbil.dk

LL-BYG
Vi udfører alt indenfor murer, tømrer og betonarbejde.
Bla. carporte, udestuer, døre og vinduer, sandblæsning,

facaderenovering, m.m.
samt alt forefaldende arbejde. Gratis kørsel.

Ring for uforpligtende tilbud 30423235
llmultibyg.dk

 Gulvservice 

 Malermestre 

Spangsvej 28 . 5210 Odense NV

Tlf. 28 78 42 36
danieljambroz@gmail.com

ANPAJA
malerfirma

• Tapetsering

• Spartler

• Facaderenovering

• Alt malerarbejde udføres ude og inde

• Høj kvalitet til fornuftige priser

MALEREN
Alt malerarbejde ude/inde .

Gratis tilbud.
Pensionistrabat.

Tlf. 21 55 50 78

BM Entreprenør
• Alt i have.
• Etablering af græsplæne.
• Belægning- og

entreprenøropgaver.
• Murer- og betonarbejde.
• Kloakarbejde.
• Store og små opgaver.

Tlf.: 23 46 54 52
bmentreprenor@live.dk

Gulvafslibning-Dolovac
Afhøvling - Slibning og Behandling af gulve

Trappe - dørtrin - køkkenborde

Tlf. 26 35 88 82

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

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

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE

MALERFIRMAET MURREKILDE A/S
Cikorievej 26, 5220 Odense SØ. Tlf.: 65905013 / 40166119

SPRØJTELAKERING
AF DØRE, LÅGER OG INVENT AR

Alt sprøjtes med miljøvenlige materialer
og så matcher vi selvfølgelig den fornuftige pris.

Kontakt evt. på mail: murrekilde-as@mail.dk,
eller gennem vor hjemmeside:

www.murrekilde.dk
Danske Malermestre

- det blå M med garanti på kvalitet

MALERARBEJDE
og andet forefaldende arbejde UDFØRES

Indendørs/udendørs af professionel håndværker.
Maling af døre og skabslåger m.m. på eget værksted.

Kr. 275,00 plus moms pr. time. Eller fast pris.
Henv.: 4045 1734 • 3020 3154 • www.kastel.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Døre - Vinduer - Facadepartier
Nyt tag, køkken, loft, gulv m.m.

       Tømrermester Henry Jørgensen ApS
Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odense NV

Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48 
mail: henrytj@mail.dk - www .tømrermesterhj.dk

STHJ

DØGNVAGT 41 31 59 09
www.dyrendal-vvs.dk - e n del af Anderup El

Klosterbakken 20 - Odense C .Hedelundvej 10 - Odense N

Aut.VVS installatør
og kloakmester
• Fjernvarme • Højtryksspuling
• Solvarme • TV-inspektion
• Jordvarme • Rensning
• Gas • Nyanlæg
• Ventilation • Reparation

Alt murerarbejde
udføres

Ring og få et godt tilbud.
Murermester

Jo hnny Spurr
Rørbækvej 1 -Odense M.
Tlf. 22 55 58 86

AFHØVLING / AFSLIBNING

Odense SV . 21 75 76 38
Lakering - Lud - Voks - Olie - Gulvbelægning

A F

Tømrermestre  

 VVS-installatører 

Porte
• Porte
• Ramper
• Sluser
• Brandporte/døre
• Rulleporte
• Dørautomatikker

Støjkabiner
• Støjkabiner
• Støjafskærmning

Stål
• Smedearbejde
• Speci�kke

kundeønsker

Syddansk Portteknik
• Industri • Landbrug • Privat

Nellemosevej 44 - 5683 Haarby
mobil + 45 28 69 79 27

Web: syddanskportteknik.dk
mail kb@syddanskportteknik.dk

28 69 79 227

HUSK
arbejdstilsynets

årlige lovpligtige service

på alle ledhejseporte til

landbrug og industri

fra små til store

Kvalitet kommer ikke af sig selv!

 Håndværkere 

Kloakmestre 

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

LEAN-KØREKORT 
 

Få cert tet hos...    

 

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

CERTIFIKATER
GØR DET - LOVLIGT!

Tlf. 6613 6670

www.amu-fyn.dk

Fremtiden tilhører 
de kompetente

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

CERTIFIKATER
GØR DET - LOVLIGT!

Tlf. 6613 6670

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folk

Almen 
fødevarehygiejne

- også som e-learning

Start kurset 
hjemmefra

Tlf. 66 13 66 70

ONSD AG  den 15. april 20 1570

MURERARBEJDE
Udføres af murer med mange års erfaring.

Klinkegulve i badeværelser, bryggers, køkken, kældergulve.
Fliser i køkken og badeværelser.

Rep. af trapper, sokkel sålbænke og fuger i murerværk.
Udskiftning af frostsprængte mursten i facademur.
Rep. af garagegulve (olie spild) med specialbeton.

Det gode råd gør forskellen.
Poul G. Larsen

Ring venligst efter kl. 16 på tlf. 3116 1234
✂

✂

PC-hjemmehjælp 
Windows installation, support, 
opgradering. Netværk, Internet, 
sikkerhed. Of ce installation, 
support, opgradering.

Tlf: 71 75 70 59

Din lokale handymand der kan og vil...
Peter Skov
Tlf. 9195 6185
mandogbil.dk

LL-BYG
Vi udfører alt indenfor murer, tømrer og betonarbejde.
Bla. carporte, udestuer, døre og vinduer, sandblæsning,

facaderenovering, m.m.
samt alt forefaldende arbejde. Gratis kørsel.

Ring for uforpligtende tilbud 30423235
llmultibyg.dk

 Gulvservice 

 Malermestre 

Spangsvej 28 . 5210 Odense NV

Tlf. 28 78 42 36
danieljambroz@gmail.com

ANPAJA
malerfirma

• Tapetsering

• Spartler

• Facaderenovering

• Alt malerarbejde udføres ude og inde

• Høj kvalitet til fornuftige priser

MALEREN
Alt malerarbejde ude/inde .

Gratis tilbud.
Pensionistrabat.

Tlf. 21 55 50 78

BM Entreprenør
• Alt i have.
• Etablering af græsplæne.
• Belægning- og

entreprenøropgaver.
• Murer- og betonarbejde.
• Kloakarbejde.
• Store og små opgaver.

Tlf.: 23 46 54 52
bmentreprenor@live.dk

Gulvafslibning-Dolovac
Afhøvling - Slibning og Behandling af gulve

Trappe - dørtrin - køkkenborde

Tlf. 26 35 88 82

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

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

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE HÅNDVÆRKERE

MALERFIRMAET MURREKILDE A/S
Cikorievej 26, 5220 Odense SØ. Tlf.: 65905013 / 40166119

SPRØJTELAKERING
AF DØRE, LÅGER OG INVENT AR

Alt sprøjtes med miljøvenlige materialer
og så matcher vi selvfølgelig den fornuftige pris.

Kontakt evt. på mail: murrekilde-as@mail.dk,
eller gennem vor hjemmeside:

www.murrekilde.dk
Danske Malermestre

- det blå M med garanti på kvalitet

MALERARBEJDE
og andet forefaldende arbejde UDFØRES

Indendørs/udendørs af professionel håndværker.
Maling af døre og skabslåger m.m. på eget værksted.

Kr. 275,00 plus moms pr. time. Eller fast pris.
Henv.: 4045 1734 • 3020 3154 • www.kastel.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Døre - Vinduer - Facadepartier
Nyt tag, køkken, loft, gulv m.m.

       Tømrermester Henry Jørgensen ApS
Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odense NV

Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48 
mail: henrytj@mail.dk - www .tømrermesterhj.dk
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❱ Fjernvarme

❱ Solvarme

❱ Jordvarme

❱ Gas

❱ Ventilaton

❱ Højtryksspuling

❱ TV-inspektion

❱ Rensning

❱ Nyanlæg

❱ Reparation

www.anderup-el.dk/vvs

CK Revision & Regnskab v/Carsten Klint
Ved Vejgården 34  ·  5270 Odense N

Tlf.: 26 18 65 35
www.ckrevision.dk  ·  e-mail: ck@ckrevision.dk

Vi er dit oplagte valg - ring eller mail,  så vi kan holde et uforpligtende møde
Læs mere om vores ydelser på www.ckrevision.dk

CK Revision & Regnskab
Revisor Carsten Klint

God service, troværdighed 
og faglig kompetence - det er lige os!

Vi assisterer med blandt andet:
◗ Bogføring 
◗  Lønregnskab
◗ Momsregnskab
◗ Årsregnskab og indberetning til SKAT
◗ Budgetter

Iværksætteren hjælper vi godt i gang 
ved blandt andet at tilbyde følgende:
◗ Udarbejdelse af budget
◗ Møde med pengeinstitut
◗ Valg af bogføringssystem
◗ Instruktion i bogføring og fakturering
◗ Årsregnskab og indberetning til SKAT

Kim Olsen · Tlf. 28 96 98 60
www.g-e-a.dk · info@g-e-a.dk

E J E N D O M S S E R V I C E
A N L Æ G S G A R T N E R

STORKØKKENSERVICE · AUT. KØLEFIRMA
REP. AF MASKINER TIL:

Restaurationer  •  Kantiner  •  Storkøkkener

Søndervej 23  |  Brobyværk  |  5672 Broby 

63 63 00 40
mail: okservice@mail.dk

www.ok-service.dk
Find os på:
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Anlægsgartnerfirmaet

Rugårdsvej 406 • 5210 Odense NV

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

info@steinfrandsen.dk  

www.steinfrandsen.dk

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

”Vores kunder er i sikre hænder hos os, når 
vi løser grønne og grå opgaver. Det gælder 
både privat- og erhvervskunder”, fortæller 
Susanne R. Frandsen. ”Vi har stort kend-
skab til vores fag og dets virkemidler, og folk 
kan være 100 % sikre på, at vi leverer det, de 
har bestilt”. 

Vidtspændende kundekreds  
og ditto opgaveløsning
”Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen 
betjener en vidtspændende kreds af virk-
somheder, offentlige institutioner, boligfor-
eninger og privatkunder. Med udgangspunkt 
i service, pleje og vedligehold af haver og 
udenomsarealer løser vi en stor mængde ind-
holdsmæssigt lige så vidtspændende opgaver. 
I erhvervsregi opererer vi med aktivitets- og 
prismæssigt graduerede pakkeløsninger. Vi 
udarbejder en detaljeret plan for hver enkelt 
kunde, som ad den vej selv definerer besøgs-
frekvensen og prioriteringen af aftalens en-
kelte indsatsområder.  

Pleje- og vedligeholdelsesprojekterne va-
retages af Daniel Romer Jensen, som siden 

sommeren 2014 har stået for erhvervskun-
devejledning og tilbudsgivning. Både Daniel 
og Susanne udarbejder tegninger – såvel i 
hånden som på computer. Derudover leve-
rer Daniel idéudvikling og sparring – blandt 
om hvordan man på én gang optimerer sine 
grønne udenomsarealer og minimerer udgif-
terne til vedligeholdelse.”  

Fra terrasser til legepladser  
og fitnessparker
”Udover pleje og vedligeholdelse omfatter vo-
res farverige aktivitetspalet i erhvervsregi en 
stor mængde projekter omkring renovering 
og forbedring af udearealer – blandt andet 
via etablering af ekstra personalegoder som 
terrasser og hyggelige grill- og bålpladser 
med dekorativ beplantning. 

Et forholdsvist nyt aktivitetsområde er op-
bygning af legepladser og fitnessparker for 
grundejer- og boligforeninger samt børne-
haver, skoler og andre institutioner. Her har 
vi et velfungerende samarbejde med Palle 
Wøllekær, som gennem sit firma legeplads-
rådgiveren.dk er specialiseret i sikkerheds-

foranstaltninger og indhentning af myndig-
hedsgodkendelser og tilladelser.” 

Grønne udenomsarealer  
til Budweg Caliper A/S 
Til Budweg Caliper A/S har E. Stein Frand-
sen designet og leveret de grønne udenoms-
arealer omkring firmaets ny domicil i Odense 
S. Bestyrelsesformand Jan Ove Larsen for-
tæller: 

”Lige fra rådgivningsfasen til den endelige 
levering af de grønne arealer omkring vores 
nye domicil på Industrivej i Odense S har det 
været en super god oplevelse at samarbejde 
med E. Stein Frandsen. Hele vejen igennem 
har vi været i lydhør, inspirerende og kon-
struktiv dialog med Susanne R. Frandsen, 
hvis kreative ideer og blik for det muliges 
kunst har spillet en stor rolle. Virkeliggø-
relsen af det store projekt er forløbet glat og 
smertefrit. E. Stein Frandsens arbejde lever 
på alle planer op til vores forventninger, og vi 
er meget glade for det færdige resultat.” 

Høj faglig kvalitet og service er sammen med sikkerhed og tilgængelighed de grundlæggende værdier i den 
familiedrevne anlægsgartnervirksomhed, som har til huse i det nordvestlige Odense

Budweg Caliper A/S:
Opbygning Privat forhave Trappe ved Syddansk Erhvervsskole

Budweg Caliper A/S:
Luftfoto
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DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Palle Matthiesen at spille på flere strenge i 
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.

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)

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 dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten og 
granit-
skærver 
til private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor 
Ullerslev Gen-
brugsstation).

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning

Tagtækkervej 3 A · 5230 Odense M · Tlf: +45 66181163 mail@
magnus-truelsen.dk · www.magnus-truelsen.dk

Travlhed efter flytning
Magnus Truelsen & Buch 
tømrer & snedker er 
flyttet fra Odense N til 
Tagtækkervej ved Rosen-
gårdscentret og høster 
nye millionordrer

Større, billigere og bedre. Sådan 
er de faciliteter, tømrer- og sned-
kerfirmaet Magnus Truelsen 
& Buch har fået på Tagtækker-
vej 3A i Odense M. Da ordrerne 
samtidig kommer i en lind strøm 

– ordrer på sammenlagt ca. 9 
mio. kr. fra blandt andre Skjøde 
Knudsen samt FAB – har direk-
tør og ejer Poul Sørensen ikke 
meget at klage over. Tre svende 
er lige blevet ansat, og han søger 
to mere for at følge med. I alt er 
der p. t. 18 ansatte, og årsomsæt-
ningen har retning mod 20 mio. 
kr.
- Jeg kunne dog godt ønske mig, 
at Odense Kommune holdt op 
med at samle deres udbud i sto-
re bundter. Det er kun de store 
entreprenører, der kan stille de 
store milliongarantier, der er 

nødvendige for at få lov til at 
byde, i øvrigt de samme som får 
mulighed for at byde på de kom-
mende store projekter i Odense, 
lyder det fra Poul Sørensen.

Har eget værksted
De opgaver, som det over 50-åri-
ge tømrer- og snedkerfirma 
beskæftiger sig med, er typisk 
vinduesudskiftninger, facade-
renoveringer, tagarbejde, træg-
ulve, nybyggeri og renoveringer. 
Slutkunderne er især Odense 
Kommunes bygninger, skoler, 
boligforeninger og mellemstore 
virksomheder. Desuden er man 
i stand til at lave specialopgaver 
som indbygningsreoler, radiator-

skjulere og andre traditionelle 
værkstedsarbejder for sig selv 
og andre mestre, da Magnus 
Truelsen & Buch som et af de få 
firmaer i Odense har eget værk-
sted. Vi er gode til mellemstore 
opgaver, men vi vil også gerne 
mere ind på det private marked. 
Vi er meget fleksible og har dyg-
tige håndværkere til alle slags 
opgaver. Det må gerne være ar-
kitekttegnede opgaver eller store 
ombygninger, der kræver lidt 
ekstra, slutter han.
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NYT SYN Kerteminde:

Synsoplevelser i to etager

- Det er vigtigt for mig og mit 
personale, at vores kunder kan 
føle sig trygge ved den rådgiv-
ning og service vi yder, når der 
skal købes briller, da vi jo som 
den lokale optiker møder vores 

NYT SYN Kerteminde - Langgade 29 - 5300 Kerteminde
Tlf.: 6532 3323   I   kerteminde@nytsyn.dk - www.nytsyn.dk/kerteminde

Marianne Sabro, 
indehaver af NYT SYN 
i Kerteminde, lægger 
vægt på, at hendes 
kunder får en god op-
levelse, når de kommer 
til hende og hendes 
tre medarbejdere. I en 
charmerende bygning 
i Langegade byder hun 
på synsoplevelser i to 
etager. Den øverste 
etage er især for børn.

kunder i øjenhøjde i lokalsam-
fundet, siger Marianne Sabro.

Tre optikere
Marianne Sabro har været inde-
haver af butikken i Kerteminde 
i 14 år, og det er gået så godt, at 
hun netop har ansat endnu en 
optiker, så de nu er tre optikere 
og en butiksassistent. I årenes 
løb har hun uddannet adskillige 
unge i det krævende fag, og den 
seneste er netop blevet bachelor.
NYT SYN i Kerteminde er selv-
følgelig ZEISS certificeret, og 
de har alle den uddannelse, der 
skal til for at kunne betjene det 
bedste udstyr, der kan fås i bran-
chen, så de kan skræddersy den 
helt rigtige løsning, hvad enten 
det gælder briller eller linser, for 
hver enkelt kunde. For at blive 
og forblive certificeret ZEISS op-
tiker stilles der store krav, og der 
skal hvert år følges op med en 
certificeringseksamen. Til øjen-
undersøgelsen bruger Marianne 
Sabro og hendes kolleger den re-

volutionerende ZEISS i.Profiler, 
der giver en mere detaljeret un-
dersøgelse af øjnene end nogen-
sinde før. Dermed kan glassene 
også blive lige så unikke som øj-
nene, de skal give et perfekt syn.

Synstræning og  
skærmbriller
Første sal rummer foruden af-
delingen for børn og de mange 
spændende stel for børn også et 
ekstra lokale til synstest  samt et 
lokale til samsynstræning. Heri-
gennem kan det lade sig gøre at 
gendanne eller optimere syns-
funktioner. Det kan sammenlig-
nes med et fysisk træningspro-
gram, og programmet består af 
en lang række forskellige øvel-
ser, der kan læres, så de også kan 
gennemføres derhjemme.
NYT SYN i Kerteminde bliver 
også brugt meget af firmaer i et 
stort område ud fra Kerteminde, 
når en medarbejder skal have 
skærmbriller. 
- Vi har et erhvervskoncept, som 
gør det nemt for vores kunder di-
gitalt via nettet at bestille tid til 
en undersøgelse, og vi tager også 
gerne ud på virskomheden, hvis 
der er behov for det. Heldigvis er 
der voksende bevidsthed om be-
tydningen af skærmbriller, som 
giver mere effektive og mindre 
syge medarbejdere, siger Mari-
anne Sabro.

Indkøb og eget design

Marianne Sabro er to gange om 
året på udstilling i enten Paris 
eller Milano, hvor de nyeste bril-
lekollektioner vises frem.
- Vi er ikke bundet op på kædeaf-
taler, og vi kan derfor selv vælge 
de briller, som vi mener der pas-
ser bedst til vores kunder, siger 
Marianne Sabro.
Hun har også fået tid til at skabe 
sit eget design, som hun sælger 
under navnet Marianne Sabro 
Design. Marianne Sabro ser bril-
lerne som et smukt smykke, der 
skal klæde folk og understrege 
deres personlige stil. 
Sidste efterår kunne hun så præ-
sentere sin første kollektion, og 
en ny er på vej.  De sælges kun 
i hendes egen butik og er lavet i 
et organisk materiale, der er 100 
procent allergivenlig. Og de har 
været en succes. Derfor er der 
også en ny brilleserie på vej - og 
hun er med i udviklingsproces-
sen fra start til slut.
Sammen med nogle kolleger har 
Marianne Sabro været i Sene-
gal i Afrika i forbindelse med et 
CSR-projekt, hvor de hjalp man-
ge hundrede børn og voksne til et 
bedre syn, og hun sørger også for, 
at gamle briller bliver indsamlet 
og sendt til Afrika, hvor de kan 
finde anvendelse.
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Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 vw-odense.dk

Volkswagen Odense
    Et serviceeftersyn på din bil er ikke bare et eftersyn. Du skal kunne være helt sikker på 
at alle elektroniske opdateringer bliver foretaget og foretaget korrekt, og stemplet fra dit 
autoriserede værksted har stadig stor betydning for bilens brugtvognsværdi. Husk på, 
at du ikke ved, hvad det har kostet dig at holde din bil, før den dag du sælger den.
Lars Ernstsen, VÆRKSTEDSCHEF

Her koster ekspertise og 
Vejhjælp ikke ekstra.
Du skal ikke betale ekstra for, at Volkswagen teknikere er på 

specialkursus 4-5 gange om året.  Eller at vi er online med hele 

Volkswagens samlede ekspertise. Du skal heller ikke betale 

ekstra for, at vi har special værktøj til hver enkelt model og kun 

bruger originale reservedele. Eller at du får Vejhjælp i 23 lande, 

når sidste anbefalede eftersyn er lavet af os. Det hele er 

inkluderet i vores priser. Og hvis du tror, de er høje,  så tro 

venligst om igen. F.eks. koster et lille serviceeftersyn til en 

Passat 2.395 kr. Og et stort 2.895 kr. – uanset hvilket af vores 

værksteder, du vælger.

Læs mere og book tid på volkswagen.dk/service

Tilbuddet gælder alle Passat uanset motor, årgang og antal km. og dækker 

servicearbejde og reservedele iht. Volkswagens forskrifter og bilens servicehæfte. 

Prisen er ekskl. bremsevæske, gearolie, øvrige reservedele eller ekstraarbejde. 

Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2015 og kan ikke kombineres med andre rabatter 

på service. Ved køb af service får du uden yderligere beregning Volkswagen 

Vejhjælp forudsat at evt. anbefalet sikkerhedsrelateret ekstraarbejde udføres på 

et autoriseret Volkswagen værksted.

Forhandler

Her koster ekspertise og 
Vejhjælp ikke ekstra.
Du skal ikke betale ekstra for, at Volkswagen teknikere er på 

specialkursus 4-5 gange om året.  Eller at vi er online med hele 

Volkswagens samlede ekspertise. Du skal heller ikke betale 

ekstra for, at vi har special værktøj til hver enkelt model og kun 

bruger originale reservedele. Eller at du får Vejhjælp i 23 lande, 

når sidste anbefalede eftersyn er lavet af os. Det hele er 

inkluderet i vores priser. Og hvis du tror, de er høje,  så tro 

venligst om igen. F.eks. koster et lille serviceeftersyn til en 

Passat 2.395 kr. Og et stort 2.895 kr. – uanset hvilket af vores 

værksteder, du vælger.

Læs mere og book tid på volkswagen.dk/service

Tilbuddet gælder alle Passat uanset motor, årgang og antal km. og dækker 

servicearbejde og reservedele iht. Volkswagens forskrifter og bilens servicehæfte. 

Prisen er ekskl. bremsevæske, gearolie, øvrige reservedele eller ekstraarbejde. 

Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2015 og kan ikke kombineres med andre rabatter 

på service. Ved køb af service får du uden yderligere beregning Volkswagen 

Vejhjælp forudsat at evt. anbefalet sikkerhedsrelateret ekstraarbejde udføres på 

et autoriseret Volkswagen værksted.

Forhandler

Forretter
Du vælger selv hvilken
• Rejecocktail
• Kyllingesalat på salatbund  
 med pesto
• Tarteletter med høns i asparges

Buffet 1
Kr.  ....................159,- pr. pers.
• Kalveculotte
• Fyldt nakkefilet
• Flødekartofler
• Grøn salat
• Pastasalat
• + 1 valgfri forret

Buffet 2
Kr.  ....................200,- pr. pers.
•  Stegt oksefilet
•  Fyldt kalkunbryst
•  Ovnstegte små kartofler
•  Skysauce
•  Broccolisalat
•  Pastasalat
•  Grøn salat
• + 1 valgfri forret

ALLE DAGE FRA 8:00 TIL 22:00 – OGSÅ WEEKEND OG HELLIGDAGE

DE FYNSKE KOKKE
Telefon: 71 12 00 40
info@de-fynske-kokke.dk
www.de-fynske-kokke.dk

Buffeter til forårets fester

Minimum 15 personer pr. buffet.  
Husk vi har gratis levering på hele Fyn.

Hvis du har andre ideer til en buffet, 
kontakt os endelig og vi laver et forslag til dig…
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Service Malerne ApS
v/Michael Nissen

Smedebakken 21, Næsby · 5270 Odense N
Telefon: 26 19 98 68

servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

Hos Servicemalerne i 
Odense får du maler- 
arbejde, der holder!

Hos os får du altid en fast pris på 
malerarbejde, og inden du træffer 
dine valg, rådgiver vi dig gerne 
ud fra signalværdi, placering og 
størrelse samt interiør.

Ring og få et tilbud 

på Danmarks 

billigste udlejning af 

19 meter lift
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FEST 
til enhver 
lejlighed!

LANGESKOV IT  ·  v/Jesper J. Hansen  ·  Rønningevej 7st.  ·  5550 Langeskov  ·  Tlf.: 21 15 30 62  
E-mail: info@langeskov-it.dk  ·  Web: www.langeskov-it.dk 

Det alsidige IT-firma, der 
grundlagdes den 1. ok-
tober 2014 af indehaver 
Jesper Hansen, appellerer 
til en bredt sammensat 
kundekreds af erhvervs-
drivende og private om-
kring Odense, Langeskov, 
Kerteminde og Nyborg.

”Jeg kan trække på over 15 års er-
faring i IT-branchen, blandt an-
det fra virksomheder som Oden-
se Stålskibsværft, Dong Energy 
og ATEA”, fortæller Jesper Han-
sen. ”Gennem LANGESKOV IT 
servicerer jeg en typemæssigt 
bred kundekreds af private og 
erhvervsdrivende. Netop nu er 
der stigende fokus på mindre er-
hvervskunder, som spænder fra 
enkeltmandsvirksomheder bl.a. 
indenfor automekanikere, fri-

sører og til håndværksfirmaer i 
alle fag. I forbindelse med større 
erhvervskunder er et af vores 
store specialer at assistere og af-
laste eksisterende IT-afdelinger 
med ekstra kapacitet i spidsbe-
lastningssituationer. Sammen-
fattende kan man sige, at LAN-
GESKOV IT er behjælpelig med 
løsning af langt de fleste udfor-
dringer omkring IT, computere, 
internet, e-mail og meget mere.” 

Klare, velfungerende og 
fleksible IT-løsninger
”Netop nu er en stor aktivitet 
at få privatkunder og mindre 
virksomheders ”maskinpark” af 
forskellige IT-enheder til at tale 
sammen. Her er vi behjælpelige 
med at koble kundens stationære 
og bærbare pc’er, tablets og mo-
biltelefoner sammen i netværk 
og bringe dem til at fungere i 
overensstemmelse med hans/
hendes personlige ønsker og 
behov. Også på hjemmeside-
fronten er LANGESKOV IT en 
stærk samarbejdspartner. I tæt 
samarbejde og dialog med vores 

kunder medvirker vi i hele pro-
cessen fra skitseplanet til færdig 
hjemmeside, søgemaskineopti-
mering, hosting m.v. Ad den vej 
er kunderne sikre på, at deres 
hjemmesider og IT-løsninger er 
personligt skræddersyede til 
netop deres behov, og samtidigt 
er klare, velfungerende og fleksi-
ble lige fra dag et. Fra vores base 
i Langeskov kører vi ud til kun-
der i hele landet”, afrunder Jes-
per Hansen. ”Alle interesserede 
er velkomne til at tjekke www.
langeskov-it.dk og kontakte os 
for nærmere info.”

” Professionel  
 IT support til  
 virksomheder  
 og private  
 på Fyn…”
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Ny Butik gav  
nye muligheder
DataHuset Kerteminde 
flyttede ind i gammel 
kiosk på strandvejen i 
Kerteminde. Det gav  
masser af liv i gaden  
og butikken. 
 
Da DataHuset i januar flyttede 
til den tidligere Thor–Kiosk på 
strandvejen, var det kun et lille 
ryk på 50 meter. Men resultatet 
blev et stort ryk, fortæller inde-
haver Martin Due Petersen.
Vi fik plads til både butik og 
værksted under samme tag, der-
for kan vi nu blandt andet tilby-
de reparation af Mobiltelefoner 

på stedet, inden for kort tid. Hvis 
problemet er mere omfattende, 
tilbyder vi kunden en lånete-
lefon i ventetiden, tilføjer han. 

Vi har ansat en medarbejder 
mere i forbindelse med flytnin-
gen. Så alt i alt, kan vi nu sænke 
reparationstiden og betjene kun-
derne hurtigere, fortæller han.
 
Stort set alt
DataHuset udfører stort set 
alle formere for reparationer 
på Pc’er, Mac, Tablet og Tele-
foner lige fra udskiftning af 
dele, Virus problemer, instal-
lering af mail eller printer. 
Ud over reparationer på værk-
stedet, kører Martin Due Peter-

sen ud til kunder både til private 
og virksomheder.
 
Mange kunder over 50
Vi har mange kunder over 50 år. 
det er for de fleste, kunder der er 
blevet tvunget til at bruge net-
bank, e-boks og Andre ting de 

ikke er vant til. Vi giver os altid 
godt tid til at hjælpe og vejlede, 
for at skabe en trykhed med den 
nye digitale verden. 
Næste skridt for DataHuset, 
er at få webshoppen op at køre 
100% igen. Den har desværre 
haltet under flytningen.
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6.500 kr. /md

Porsche Panamera 
2012, v6, 250 HK, 28.000 km, 8 trins aut.

Leasingpris fra: 5.900 kr. /md 

Porsche 911 Carrera S4
2007, 3.8, 355 HK, 46.000 km, læder m.m

Leasingpris fra: 

VOLVO V70. STC. 
2006, 146.000 km, klima, aut. læder m.m 

Leasingpris fra: 2.400 kr. /md 319.900

LEASING & FINANSIERING

KERTEMINDE REVISION
Registreret revisor Charlotte Elwain
Strandvejen 35, 5300 Kerteminde

Telefon 65 32 35 15, Telefax 65 32 28 15

E-mail: kerteminderevision@stofanet.dk

• Årsregnskab

• Selvangivelser

• Revision af virksomheder

• Bogføring ogmomsregnskab

• Lønindberetning

• Beregning af restskat

KERTEMINDE REVISION
Registreret revisor Charlotte Elwain
Strandvejen 35, 5300 Kerteminde

Telefon 65 32 35 15, Telefax 65 32 28 15

E-mail: kerteminderevision@stofanet.dk

• Årsregnskab

• Selvangivelser

• Revision af virksomheder

• Bogføring ogmomsregnskab

• Lønindberetning

• Beregning af restskat

KERTEMINDE REVISION
Registreret revisor Charlotte Elwain
Strandvejen 35, 5300 Kerteminde

Telefon 65 32 35 15, Telefax 65 32 28 15

E-mail: kerteminderevision@stofanet.dk

• Årsregnskab

• Selvangivelser

• Revision af virksomheder

• Bogføring ogmomsregnskab

• Lønindberetning

• Beregning af restskat

KERTEMINDE REVISION
Registreret revisor Charlotte Elwain
Strandvejen 35, 5300 Kerteminde

Telefon 65 32 35 15, Telefax 65 32 28 15

E-mail: kerteminderevision@stofanet.dk

• Årsregnskab

• Selvangivelser

• Revision af virksomheder

• Bogføring ogmomsregnskab

• Lønindberetning

• Beregning af restskat

Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Skal vi hjælpe med boligen?

Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Et nummer - alle løsninger - ring 64711909

• Nye vinduer og døre
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde
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Vi har meget at byde på!

 Profil Optik Nyborg · Mellemgade 37 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310182 · nyborg@profiloptik.dk

Hos Profil Optik i Nyborg handler det om, på alle niveauer, at kunne hjælpe og sørge 
for, at kunderne får den bedste behandling og det bedst mulige syn og det kan imø-
dekommes på mange forskellige måder – og det gør vi. 

Hos                                               i Nyborg  
har vi de nyeste maskiner, apparater og 
værktøj, vi kan håndværket ned til mindste 
detalje, netop fordi vi alle har uddannet os 
til at være specialister. Vi tilbyder løsninger 
i alle prisklasser, samtidig med, at vi til alle 
tider sætter faglighed og viden meget høj.

Verdens bedste brilleglas
Hos os er der også mulighed for at få sig et 
brillestel, der bare er creme della creme! Med 
en Lindberg brille får man æstetik og ufor-
lignelig håndværk i ét. De går aldrig på kom-
promis og med deres blik for detaljen, paten-
terede teknologi og individuelle håndværk, 
skaber de briller, der virkelig gør indtryk.

All inclusive
Nu kan du få All inclusive til dig selv og dit 
syn? Hos Profil Optik kan man simpelthen 
få en pakkeløsning med for eksempel et nyt 
brillestel med flerstyrkeglas, nye kontaktlin-
ser og et par solbriller, så kan dine øjne vist 
ikke kræve mere forkælelse vel?

Pas på synet
At have et godt syn handler også om, at vi 
får de rigtige vitaminer, og vi blandt andet 
motionerer og plejer både kroppen og vores 
øjne. Mange glemmer at beskytte sine øjne 
mod solens skadelige UV-stråler og faktisk er 
det mindst lige så vigtigt, at beskytte øjnene, 
ligesom man beskytter sin hud med solcreme.

Brilleforsikring
Hos os tilbyder vi en brilleforsikring, kaldet 
brillekasko og her kan man, ved at købe et 
sæt briller samt et brilleabonnement bliver 
rigtig godt forsikret til meget rimelige penge.

Altid de nyeste danske designs
Vi har et rigtigt godt samarbejde med de fem 
mest anerkendte danske brilledesignere og 
de kommer faktisk selv og udskifter og sæt-
ter nye briller op i butikken.

Gratis synstest
Uanset om man køber briller eller linser, så 
er der altid mulighed for at foretage en gratis 
synstest hos Profil Optik.

EPS:

Jpg (300 dpi)

Zplast (en del af Ztools) 
Industrivej 17
5550 Langeskov
Tlf.: +45 65 95 20 65
Fax: + 45 65 95 21 65
mail@zplast.dk

www.zplast.dk

Kvalitet i alle led
- ganske enkelt
Støbning og konstruktion af 
plastemner. Med egen form- og 
værktøjsafdeling, sikrer vi den 
bedste rådgivning, udvikling og 
produktion af dine plastemner.

• Rådgivning og udvikling 
• Specialist i forme 
• Små seriestørrelser 

Vi er en organisation med korte 
kommunikationsveje.
Vi analyserer altid det konkret behov 
og tilføjer vores knowhow og kom-
petencer for den optimale løsning.

Vi er specialister  
i små seriestørrelser til  
konkurrencedygtige priser

Zplast (en del af Ztools) 
Industrivej 17
5550 Langeskov
Tlf.: +45 65 95 20 65
Fax: + 45 65 95 21 65
mail@zplast.dk

www.zplast.dk

Kvalitet i alle led
- ganske enkelt
Støbning og konstruktion af 
plastemner. Med egen form- og 
værktøjsafdeling, sikrer vi den 
bedste rådgivning, udvikling og 
produktion af dine plastemner.

• Rådgivning og udvikling 
• Specialist i forme 
• Små seriestørrelser 

Vi er en organisation med korte 
kommunikationsveje.
Vi analyserer altid det konkret behov 
og tilføjer vores knowhow og kom-
petencer for den optimale løsning.

Vi er specialister  
i små seriestørrelser til  
konkurrencedygtige priser

Zplast (en del af Ztools) 
Industrivej 17
5550 Langeskov
Tlf.: +45 65 95 20 65
Fax: + 45 65 95 21 65
mail@zplast.dk

www.zplast.dk

Kvalitet i alle led
- ganske enkelt
Støbning og konstruktion af 
plastemner. Med egen form- og 
værktøjsafdeling, sikrer vi den 
bedste rådgivning, udvikling og 
produktion af dine plastemner.

• Rådgivning og udvikling 
• Specialist i forme 
• Små seriestørrelser 

Vi er en organisation med korte 
kommunikationsveje.
Vi analyserer altid det konkret behov 
og tilføjer vores knowhow og kom-
petencer for den optimale løsning.

Vi er specialister  
i små seriestørrelser til  
konkurrencedygtige priser
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Spar i Munkebo:  

Vi vil være den foretrukne 
Der er fire dagligvarebu-
tikker i Munkebo, så kon-
kurrencen er hård. Spar 
er én af de fire, og her 
er strategien for at blive 
den foretrukne dagligva-
rebutik i Munkebo klar. 

- Vores helt primære målgruppe 
er befolkningen i og omkring 
Munkebo, og vi gør meget for at 
sikre, at vores kunder kan få de 
varer, de efterspørger, så vi sør-
ger for at have et større udvalg 
end vores konkurrenter, siger 
købmand Steven Brown, Spar i 
Munkebo. 

- Konceptet i Spar-kæden er, 
at vi har et stort, fælles grund-
sortiment, og derudover har vi 
et side-sortiment, som vi selv 
bestemmer indholdet af. Det er 
her, vi kan imødekomme de øn-
sker, vi får fra vores kunder. Vi 
har f.eks. haft kunder, der efter-
spurgte diverse garn-varer, og 
det besluttede vi så at indføje i 
vort sortiment, og det har været 
en succes. Vi har også en kunde, 
der bor et godt stykke herfra, 
men som handler her, fordi det 
er det eneste sted, hun kan få en 
bestemt slags sukker. 
- Kort sagt arbejder vi målret-
tet for, at det, som man ikke kan 
købe andre steder, det kan man 
købe hos os, og har vi det ikke, 
skaffer vi det så vidt muligt 
hjem, slutter købmand Steven 
Brown. 
Med sin placering i bycentret 
har Spar i Munkebo gode parke-
ringsforhold og tiltrækker også 
kunder fra et stort opland samt 
turister, der kommer forbi. 

SPAR Munkebo 
Bycentret 208 
5330 Munkebo 
Tlf.: 7217 0089 

Telefax: 6597 2010 
Mail: 0514612@Spar.dk 

 ÅBNINGSTIDER:

Mandag ...... 08:00 - 21:00 
Tirsdag ....... 08:00 - 21:00 
Onsdag ....... 08:00 - 21:00 
Torsdag ...... 08:00 - 21:00 
Fredag ........ 08:00 - 21:00 
Lørdag ........ 08:00 - 21:00 
Søndag ....... 08:00 - 21:00 

www.spar.dk

Medarbejder-
arrangementer:

Ring for 
nærmere pris!
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Sectra A/S
(det tidligere it-mark ApS)

Blangstedgårdsvej 1
5220 Odense SØ
Tlf. 63 11 01 03

info@it-mark.dk

Vi er glade for at annoncere at pr. 1. Maj 
2015 er it-mark fusioneret med Sectra A/S.

Hvad betyder det for dig?
Vi fortsætter med at levere de produkter vi 
altid har gjort indenfor IT og Sundhed. Vi er 
stadig dem du kender. -En virksomhed med 
fokus på høj kundetilfredshed, højt service-
niveau, og en virksomhed der er agil.

Læs mere om Sectra,
fusionen og se presse-
meddelelsen på hjemme-
siden www.it-mark.dk

Vi leverer stadig:
• Hardware og software - både computere, 

skærme, firewalls, Office pakker osv.
• Service og support aftaler
• Billedhåndteringssystemer, talegenken-

delse m.m. til sundhedssektoren
• Hostede løsninger
• Backup løsninger - både store og små
• System til salgsstyring (CRM)
• Sikkerhedsprodukter (undgå virus)

Vi bor i nærheden og kan hurtigt
hjælpe når behovet opstår.

Vi har lige fået 500 
nye kolleger!

HUSK

Windows

Server 
2003

dør d. 14. juli.

Vi kan hjælpe

med at blive

klar
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Entreprenør Ekspressen ApS  · Fynshovedvej 292 · 5380 Dalby · Tlf. 51 36 36 67
E-mail: ekspressen@c.dk · Web: www.entreprenørekspressen.dk 

Det nordøstfynske 
entreprenørfirma har 
mange års erfaring, når 
det gælder kompetent 
og kundevenlig løsning af 
de mange opgaver, faget 
byder på – bl.a. indenfor 
kloak, beton, fundament, 
nedbrydning, belægning 
og anlægsarbejde

”Entreprenør Ekspressen, som 
beskæftiger ti faste medarbej-
dere og fire til fem freelance-
tilknyttede folk, bruger konse-
kvent de bedste teknikker og 
maskiner. I kraft heraf kan vi 
tilbyde vores kunder de mest 
optimale løsninger indenfor en-
treprenørarbejde, transport og 
vognmandskørsel og dét til for-
nuftige priser”, fortæller indeha-

Entreprenør Ekspressen
ver Jess Petersen. ”Hvad vores 
faglige kerneområder angår, er 
halvdelen af firmaets opgaver 
betonrelaterede, mens de reste-
rende 50 % fordeler sig ligeligt 
mellem klassisk jord og kloak-
arbejde samt nedbrydning. En 
stor del af opgaverne genereres 
af de mange arkitektfirmaer og 
erhvervsvirksomheder, vi på fast 
basis samarbejder med.” 

Fra nybyg til nedbrydning
”Blandt Entreprenør Ekspres-
sens igangværende opgaver er 
opførelsen af et utraditionelt 
parcelhus på Kystvænget i Ker-
teminde tegnet af Sunke Arki-
tekter. Det store moderne hus, 
der ligger lige ud til Sydstran-
den, er fremstillet efter samme 
principper, som gælder indenfor 
skibsbygning – blot med modsat 
fortegn”, smiler Jess Petersen. 
”Således har vi brugt ikke min-

dre end 1000 m3 beton som bal-
last i forbindelse med arbejdet på 
husets underjordisk kælder- og 
garageanlæg, hvor vi arbejder 
fire meter under dagligvande. 
Vores øvrige igangværende op-
gaver omfatter blandt andet 
støbning af hussokler for Ideal 
Huse og andre husfirmaer. Her-
til kommer en større nedbryd-
ningsopgave på Kerteminde 
Skole for Marius Pedersen samt 
etablering af et nyt vejanlæg i 
Odense for Lillebælt Gruppen. 
Interesserede er velkomne til 
at kontakte os for mere 
detaljeret info om de 
mange spændende mu-
ligheder, vi med vores 
brede aktivitetsfelt 
har at byde på”, 
slutter Jess Pe-
tersen.

Birkemose Cykler og Motor - Jernbanegade 16 - 5550 Langeskov - Tlf.: 2191 5053/6263 1344 
kontakt@birkemosecm.dk - www.birkemosecm.dk

Hverdagscykler og 
scootere til gode priser!

Alex Birkemose, indeha-
ver af Birkemose Cykler 
og Motor i Langeskov, 
dækker et stort område 
af den nordøstlige del af 
Fyn, når familien Dan-
mark skal anskaffe sig en 
ny cykel eller måske en 
scooter, hvis der er behov 
for det.

- Jeg sælger ganske almindelige 
cykler til hr. og fru Danmark, 
gode mærker som Raleigh, 
Nishiki og MBK. Det er cykler, 
der holder længe, og som alle har 
råd til at købe, siger Alex Birke-
mose, der også tager sig af ser-
vice på cykler og scootere.

- Det samme gælder, hvis det er 
en scooter, man er interesseret i. 
Her er det mærker som Yamaha, 
PGO og Honda, jeg forhandler, 
og jeg har øget mit fokus på Ny-
borg-området, da der er et godt 
marked her. En scooter er jo et 
populært og billigt transport-
middel, hvis man vil lidt mere 

end køre på cykel, siger Alex 
Birkemose. Han blev selvstæn-
dig for tre år siden og fik dermed 
opfyldt et gammelt ønske om at 
blive sin egen herre. Valget faldt 
på butikken i Langeskov, der 
havde været lukket et års tid, og 
Alex Birkemose er kommet godt 
fra start, selv om han gerne vil 

have flere kunder. I butikken i 
Langeskov kan man finde over 
300 forskellige varemærker - og 
foruden de gængse sælger han 
også udstyr til speedway og mo-
tocross. Det er nemt at komme 
til butikken i Langeskov, der lig-
ger kun få minutters kørsel fra 
motorvejen.
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BYGMA Nyborg
Lyøvej 7 . 5800 Nyborg
Tlf. 88 32 30 00 . nyborg@bygma.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag:  6.00-17.00

 Lørdag: 
 

8.00-13.00
Søn-og helligdage

 
Lukket

BYGMA.DK
 

aktuelle tilbudsavis

HER FÅR KUNDEN EN 
PROFESSIONEL BETJENING

Det første man bliver mødt af, er en 
400 m2 stor udstilling, med Bygmas 
flise design. Derudover er der gulve 
fra Tarkett, Pergo, Moland, Msk 
samt Danmarks største udstilling 
i Bambusgulve. Bambus er meget 
oppe i tiden, dels p.g.a. udseende, 
dels fordi slidstyrken er meget høj. 
Udstillingen rummer også tagsten, 
mursten, bademiljøer, døre, skabe, 
pejse, vinduer og døre.

Tørskoet ind
Men kan komme til den store hånd-
værkerbutik, som styres af butiks-
chef Jim Pedersen, både fra gaden 
og igennem drive-in i hallen, så man 
kan gå tørskoet ind. I håndværker-
butikken er alt, hvad en håndværker 
kan ønske sig, lige fra maskiner til 
tøj, maling til skruer.
Bygma  Nyborg har 2 store drive-in 
haller, hvor håndværkeren kan få alt 
fra under jorden (kloakrør) til skor-
stenspiben.
I de sidste haller er der pakketræ og 
bulklager.

Samarbejdspartner
De 27 ansatte hos Bygma i Nyborg 
ser ikke kun en kunde, når en bil 

kører ind. De ser en samarbejds-
partner, som det er deres opgave at 
hjælpe så professionelt og hurtigt 
som muligt.
- Fakta har et slogan om, at de så 
gerne vil, at kunden bliver fem mi-
nutter længere. Vi arbejder målret-
tet på, at kunden bliver betjent så 
hurtigt og professionelt som muligt, 
for mester vil hellere have sine folk 
ude på byggepladsen end inde hos 
os, siger direktør for Bygma i Ny-
borg, Steen Braskov.

Holder hvad vi lover
- Og så har vi som vores regel nr. et, 
at vi holder, hvad vi lover, og vi lover 
ikke mere, end vi kan holde, selv om 
vi selvfølgelig vil gøre vort yderste 
for at hjælpe en mester hurtigst mu-
ligt med at skaffe en vare, som han 
står og mangler. Vores regel nr. to er, 
at vi laver tingene ordentligt første 
gang, og regel nr. tre, at kvaliteten 
skal være i top, siger Steen Braskov.
Bygmas trælastuddannede perso-
nale hjælper også efter ønske firma-
er med at foretage beregninger af, 
hvor meget træ der er brug for til op-
gaven, og er der til de mere specielle 
opgaver elementer, Bygma ikke selv 

har på lager, kan man hjælpe med at 
finde den rigtige leverandør.

Dækker hele Fyn
Logistik er et nøgleord for et byg-
gecenter som Bygma, der alene på 
Fyn har seks butikker og dækker 
hele Fyn. 
- Vi sørger for distributionen til 
kunderne fra butikkerne i Ringe 
og Kerteminde, og vore letgenken-

delige lastvogne kommer over det 
hele, siger logikstikchef Carsten 
Fyrsterling. Vi har mange kunder i 
Svendborg-området, hvor vi - endnu 
ikke i hvert fald - har en butik, men 
vi vil meget gerne have flere kunder 
fra Sydfyn, og de skal bare kontakte 
os - så står vi klar til at hjæpe dem 
med at løse deres opgaver, siger 
Carsten Fyrsterling.

Bygmas nye slogan, ikke for amatører,  gennem-
syrer hele forretningen, når man drejer ind på den 
40.000 m2 store matrikel på Lyøvej 7 i Nyborg. 
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    BUFFET 2015
• Chilibagt laks med ingefær, hertil kold bearnaisecreme
• Langtidsbagt torsk med grøn couscous
• Portvinsmarineret kylling med æblechutney
• Hjemmebagt brød
 
• Rosastegt kalveculotte med sauce espagnole
• Svinemørbrad med sennepscrumble tilsmagt med løvstikke
• Spinatsoufflé med ristede kartofler
• Kartoffelsalat varieret efter de 4 årstider
• Romainesalat med ristet rug og frillicé
• Bønnesalat med krydderurtepesto
• Sprød grønt vendt i citrus, knasende mandler og cremet feta
• Hjemmebagt brød

• Nøddefragilité med hindbærmousse samt skovens bær
• Ganache af Belcolade på konfektbund med et strejf af mocca
• Det søde og det syrlige pift af frisk frugt 

Pris pr. couvert ud af huset kr. 250,-
Forret/hovedret kr. 225,- hovedret/dessert kr. 200,- hovedret kr. 175,- Levering minimum 15 couverter, afhentning minimum 10 couverter. Priserne er excl. leveringsomkostningerVi har hørt at 

vi laver god mad...

Tilkøb
Kæmperejer i citrongræs og 
sprød grønt 
+ kr. 20,- pr. couvert

Kalvemørbrad i stedet for 
kalveculotte 
+ kr. 25,- pr. couvert

Herefordfilet i stedet for 
kalveculotte 
+ kr. 25,- pr. couvert 

Braiseret lammekølle med 
hvidløg 
+ kr. 20,- pr. couvert

Timianglaseret oksespidsbryst 
+ kr. 20,- pr. couvert

Hvid chokoladeis med knas og 
hybensirup 
+ kr. 20,- pr. couvert

2 lækre oste med oliven og 
hjemmesylt 
+ kr. 25,- pr. couvert

GRATIS HYGGEPIANIST

Bestiller du vores ”Fest til fast pris” tilbud  

en mandag, tirsdag, onsdag eller

torsdag, gi’r Møllekroen en

hyggepianist under middagen.

(eller en fest musiker i 7 timer til kr. 2000,-)

Tilbuddet gælder ved minimum 30 voksne kuverter.

FEST TIL FAST PRIS
• Velkomstglas
• Lækker 3 retters menu eller buffet 2015
• Husets hvid- og rødvin, øl og sodavand ad libitum under middagen 
 samt dessertvin skænket 2 gange
• Kaffe og te

Pris pr. couvert kr. 498,-
Tilbuddet gælder alle ugens 7 dage, dog specielle lørdags betingelser.

Buffet 2015 + fest til fast pris 185x263,5 mm.indd   1 04/06/15   08.28


