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Vestfyns Tømrerforretning A/S 20 år
Vi ta’r 20 år mere - med garanti!
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RING

6471 1909
Vort friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning er opbygget gennem de sidste 20 år. Firmaets grundlag er baseret
på seriøsitet og kvalitet - og hvor kundens behov og ønsker er i højsædet. Vi har til opgave at

levere og aflevere vort arbejde til rette tid og til konkurrencedygtige priser.
Som medlem af Dansk Byggeri er vores kunder dækket under byggegarantiordningen.

Dette er blot en ekstra sikkerhed til alle vores kunder.

Service
Vores faguddannede og
stabile servicepersonale
er klar til opgaver med
lofter, lette vægge, vin-
duer og døre, reparation
af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres
for private, erhverv
og kommune

Renovering
Vi har tømreren med stor forkærlighed for
gamle bygningsdele som har specialuddannet
sig indenfor renovering af gammelt bindings-
værk og gamle bevaring
værdige vinduer og døre

Gulve
Vores ”gulvfolk” er
specialuddannede i
lægning og vedligehold
af trægulve, linoleum
og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne af-
slibning og behandling
af gulve

Tagproff
Vi er eksperter indenfor taglægning. Vores tagfolk har
været på godkendte tekniske kurser afsluttende med
eksamen. Dette har certificeret Vestfyns Tømrerforretning
til ”Tagproffer” og sikrer dermed kunderne en garanti for
arbejde udført efter alle gældende love og regler”

På gensyn... Bjarne Dideriksen

Værksted
På vores værksted kan vi ud-
føre alle former for reparation
og renovering af specialopga-
ver. Vores personale og special
værktøj kan næsten
klare alle opgaver

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og
levere det bedste indenfor glas.
Forskellige termoglastype/
lavenergiglas, afskærmning i
brusenicher, spejle, enkeltglas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel
for varmeregningen.

Mette Knudsen Else Marie Jensen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennem en om- eller ny
tilbygning. Vi samler de rigtige håndværkere og
styrer byggeriet sikkert og ”smertefrit” til rette tid
og pris. Med en totalløsning har I kun en hånd-
værker at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning.

Jeppe Hansen

Jens Reimer

Preben Hansen
Ole Dideriksen

Henrik Guldbrandt

Michael Rud Nielsen

Andreas Vibe Jens Erik Pedersen

Bo Reimer
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Verninge Auto
– Vi passer godt på din bil

Hella Service Partner værkstedet 
kan udføre mange forskellige opgaver 
på din bil som f.eks.:

u	 Klargøring til syn

u	 Serviceeftersyn

u	 Montering af ekstraudstyr

u	 Reparation af autoskader

u	 Service på airconditionanlæg 

Men selvfølgelig kan vi også klare 
andre opgaver, som sikrer dig en 
problemfri kørsel…

Verninge Auto · odensevej 40 · 5690 Tommerup
Telefon 64 75 25 35 · v4@ofir.dk · www.verningeauto.dk

tTømrer- & Bygningsnedker 
Henry Andersen

Skovsbyvej 10 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 26 80 31 25

Speciale i træhuSe & SommerhuSe

VOGNMAND · ENTREPRENØR · CONTAINERTRANSPORT

KAI ANDERSENS EFTF.

64 75 12 59
22 44 19 59

www.kai-andersen.dk
info@kai-andersen.dk

Vesterlaugsvej 12, 
Verninge

5690 Tommerup

Nybygning · Ombygning
Vinduer/døre · Reparationer

kent.pilegaard@hotmail.com



 3

Meier Profil & Glas 

individuelle ønsker og behov.”  

Produktion og udstilling er 
hjemmehørende på Lucerne-
marken 14, 5260 Odense S

Det odenseanske 
produktions- og salgs-
firma er specialiseret 
i fremstilling og salg 
af vinduer, karnap-
per, udestuer, døre og 
altanlukninger. over 
hele linjen står firma-
et for fleksible løsnin-
ger efter mål, samt 
hurtig levering.

Meier Profil & Glas, der 
grundlagdes i 1989, spænder 
over et bredt spektrum af akti-
viteter og produkter. ”Vi hen-
vender os til en vidtspændende 
kundekreds, hvis hovedvægt 
ligger på boligforeninger”, for-
tæller indehaver Jørn Meier. 
”Derudover appellerer vores 
brede sortiment af produkter 
og services til en stor og varie-
ret kundegruppe, der  spænder 
lige fra private kunder over 
håndværkere til industrivirk-
somheder og entreprenører.”

Vidtspændende  
kvalitetssortiment

”Vores produktsortiment om-
fatter et stort udvalg af vin-

duer og døre i træ – træ-alu 
og plast. Dertil kommer et 
varieret udbud af udestuer og 
karnapper i alle størrelser og 
dessiner, og sidst men ikke 
mindst byder vi på et væld af  
løsninger indenfor alu-facader 
og altanlukninger. Vores de-
korative og varmebesparende 
altanlukninger efterspørges af 
boligforeninger fra hele landet. 
Alle produkter, der fremstilles 
her i huset er CE-mærkede. 
Kort fortalt er det lovpligtige 
CE-mærke en europæisk ud-
gave af det kendte kvalitets-
mærke Dansk Standard. 

Byfornyelse og  
prisbelønnet arkitektur

Meier Profil & Glas monterede 
i forbindelse med byfornyel-
sesprojektet i Vollsmose ikke 
mindre end 450 altanluknin-
ger i Egeparken. Alufacader er 
en stor artikel i erhvervssam-
menhæng, og de smukke faca-
deløsninger fra Meier Profil & 
Glas vækker berettiget opsigt. 
”Vi er glade for og stolte over, 
at en af vores facadeløsninger 
tildeltes Kolding Bys arkitek-
turpris 2009”, smiler Jørn 
Meier. 

Fra konflikt til harmoni

”For omkring halvandet år 

siden var virksomheden invol-
veret i en voldsom og for alle 
parter ødelæggende arbejds-
konflikt, der havde store per-
sonlige omkostninger for virk-
somheden og mig personligt”, 
beretter Jørn Meier. ”I dag er 
Meier Profil & Glas medlem 
af Dansk Industri. Det bety-
der fortsat klare aftaler, rene 
linjer og fred og ro omkring 
medarbejdernes løn og ansæt-
telsesforhold. Medlemskabet 
af DI har gjort, at vi i dag har 
ro og overskud til at levere en 
koncentreret udviklings- og 
produktionsindsats i et har-
monisk arbejdsmiljø med in-
spiration og plads til at foku-
sere på det, vi er gode til. Vi 
spænder fra familien Hansens 
kælderdør til en række større 
projekter. Meier Profil & Glas 
råder over egen beregnings og 
konstruktionsafdeling, der be-
nytter AUTOCAD til udarbej-
delsen af løsninger.”

Nyt carport system

”I samarbejde med Superstål i 
Broby har vi henover vinteren 
udviklet et nyt carportkon-
cept, som i kraft af sin fleksi-
bilitet henvender sig bredt til 
alle, som har behov for en ny 
carport - private kunder, bo-
ligforeninger, virksomheder 
og offentlige institutioner. Den 
modulopbyggede carport er 
fremstillet i galvaniseret stål 
og kan opbygges efter kundens 

Meier Profil & Glas Aps · Lucernemarken 14 · 5260 odense s · Tlf. 66 13 40 75 · meier@mpg.dk · www.mpg.dk
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Port- og garageservice
Garage Service også ny konsu-
lent og forhandler af rulleporte, 
stålgitre, markiser, rullegardi-
ner og solpersienner, med mu-
lighed for tilhørende styring og 
motordrev, fra den italienske 
topproducent NICE. Altså læk-
ker italiensk kvalitet og meka-
nik på højt teknisk plan.
Monteringsarbejdet overholder 
selvfølgelig Arbejdstilsynets 
krav. Her er det også muligt at 
få Arbejdstilsynets lovpligtige 
serviceeftersyn ved tegning af 
nyt serviceabonnement.
Fyns Port- og Garage Service 
deltager i år på HI Messen i 
Messe Center Herning fra 6. til 
9. september.

Fyns Port– og Garage 
service Aps leverer og 
monterer porte,  
stålgitre, markiser, 
rullegardiner og sol-
persienner til virksom-
heder og private

Dansk ekspertise og døgnser-
vice kombineret med produkter 
i topkvalitet fra Condoor i Hol-
land og NICE i Italien.
Det er en væsentlig del af Fyns 
Port- og Garage Service, der 
sælger, leverer og monterer 
porte og garageporte samt til-

hørende produkter fra den hol-
landske topproducent Condoor 
til virksomheder og private 
kunder over hele Fyn.

salg, montering, service

- Vores speciale er salg og op-
sætning af garageporte til pri-
vate samt porte til industrien og 
tilhørende service og reparation 
– samt reparationer af alle an-
dre typer porte, oplyser indeha-
ver Steen Sietam, Fyns Port- og 
Garage Service.
Samarbejdet med den holland-
ske portproducent Condoor, 
der ligger i byen Zeewolde, blev 
etableret, efter at Fyns Port- 
og Garage Service besøgte den 

hollandske producent og samar-
bejdspartner i sommeren 2007. 
Målet med besøget var netop 
at sikre, at Condoor også lever 
op til mine krav, eksempelvis 
høj produktkvalitet og funkti-
onsduelighed samt en stabil og 
pålidelig samarbejdspartner – 
noget Condoor i høj grad lever 
op til, fortsætter Steen Sietam, 
Fyns Port- og Garage Service.
Portene fremstilles individuelt, 
lige efter de enkelte kunders 
ønsker, så portene passer 100 
pct. til det porthul, der ønskes 
lukket af.

NIcE-forhandler

Sideløbende er Fyns Port- og 

Fyns Port– og Garage service Aps · svinget 2 · 5683 Haarby · Tlf. 21 60 12 02 · www.fynsporte.dk · steen@fynsporte.dk

om strøjer Tegl
strøjer Tegl fremstil-
les på Vedstaarup 
Teglværk A/s, som 
foruden murstenpro-
duktion også har et 
produktionsanlæg til 
spændarmerede over-
liggere og teglbjælker 
samt kirketegl og Ter-
racotta fliser.

Vi er trådt ud af det mange 
årige salgssamarbejde med 
Egernsund Tegl og sælger 
nu vores produkter fra egen 
salgsorganisation.
Vedstaarup Teglværk råder 
i dag over et fuldautomatisk 
produktionsanlæg og hører 
i dag blandt Danmarks mest 
moderne teglværker. Kapaci-

tetsmæssigt kan vi producere 
40 mio. mursten fordelt på 
både maskinsten (hulsten) og 
blødstrøgne sten i mange va-
rianter samt specialsten.
Med 40.000 m2 produktion 
under tag har vi de bedste 
betingelser for at opretholde 
en stabil produktion hen over 
hele året – også i de måneder, 
hvor vejret i Danmark sætter 
ind med regn og sne. Det giver 
os de bedste styringsmæssige 
betingelser, så vi kan leve op 
til de krav, som i dag stilles til 
et moderne og fleksibelt tegl-
værk med mange produktty-
per.
Alle vores mursten opbevares 
i lagerhaller, så de altid leve-
res tørre til dit byggeri.

Med omtanke for  
kvalitet og miljø

Vedstaarup Teglværk er et 

af Danmarks mest moderne 
teglværker.
Investeringer i de sidste nye 
teknologier betyder, at vi er i 
stand til at producere et me-
get varieret produktsortiment 
med mange forskellige og 
spændende murstensvarianter 
med hensyn til størrelser, far-
ver, mønstre mm. Foruden et 
kvalitetsløft på de færdige pro-
dukter har indførelsen af den 
nye højteknologi også betydet, 
at vi er et af de mest energi-
venlige teglværker i Danmark. 
Og det er vi stolte af.
Som medlem af Dansk Mur-
stenskontrol er vi underlagt 
Murstenskontrollens bestem-
melser. Det betyder, at vi ud-
fører en regelmæssig kvali-
tetsprøvning for at sikre, at 
produkterne lever op til gælden-
de kvalitetskrav for mursten.

strøjer Tegl · Bogyden 12 · 5610 Assens
Tlf. 64 79 13 99 · info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk

claus Wiuff tlf. 30 85 93 00 · cw@strojertegl.dk
claus Nielsen tlf. 30 85 93 01 · cn@strojertegl.dk

Adm. direktør Jørgen Strøjer

Salgschef Claus Wiuff

Salgskonsulent Claus Nielsen



Øget konkurrenceevne  
gennem automation

skinernes arbejde måtte ud-
føres manuelt. Rullestuens 2 
x 5 produktionslinjer har et 
dagligt gennemløb på omkring 
1 million forårsruller. På den 
baggrund valgte vi at imple-
mentere den ny PLC-styring 
til rullestuens stegere under 
Daloons tre ugers sommerferie 
og produktionspause.”

”Implementeringen kørte helt 
efter planen. I sommerpausen 
blev systemet gennemtestet 
efter alle kunstens regler, og 
alting kørte upåklageligt. Som 
prikken over i’et medvirkede 
Intego på eget initiativ som en 
ekstra sikkerhedsforanstalt-
ning ved selve produktionspre-
mieren på vores nye system, 
hvilket gav stor tryghed i si-
tuationen. Intego er en seriøs 
og stabil samarbejdspartner, 
der sætter en ære i, at hele 
processen omkring realiserin-
gen af en opgave fra start til 
slut foregår så fleksibelt som 
muligt. Vi taler samme sprog, 
kommunikerer i øjenhøjde og 
har et supergodt kunde/leve-
randør-samarbejde”, slutter 
Peter Madsen. 

Daloon A/s har i 
samarbejde med In-
tego A/s øget konkur-
renceevnen gennem 
produktionsoptime-
ring indenfor automa-
tion.  Blandt Integos 
specialer er samlede 
løsninger til industri 
og infrastruktur områ-
derne i Danmark.

Gennem opgradering, udskift-
ning og udvikling af nye auto-
mationssystemer lægges ny 
viden ind i virksomhederne og 
produktionsprocesserne brin-
ges op på et højere plan.

”Intego A/S leverer avance-
rede styrings- og automati-
onsløsninger til en lang række 
virksomheder og institutioner 
i dansk industri og infrastruk-
tur”, fortæller salgschef Søren 
Kjær, Intego Odense. ”Når det 
gælder disse totalløsninger, 
medvirker vi i hele processen 
fra formulering og projekte-
ring til implementeringen 
af de færdige projekter med 
tavler, hardware, software, 

installation og afprøvning. 
Kundekredsen spænder fra 
kraftvarmeværker og vind-
møllefabrikanter til plast og 
fødevareindustri. Intego ar-
bejder for et intelligent pro-
duktionsmiljø, som tillader 
virksomhederne at øge deres 
internationale konkurren-
cekraft og samtidigt styrke 
forudsætningerne for en fort-
sat dansk produktion. Blandt 
kunderne er den højteknolo-
giske fødevarevirksomhed Da-
loon A/S i Nyborg.”

Daloon A/S, der grundlagdes i 
1960, er en af de førende aktø-
rer på det internationale mar-
ked for convenience snackpro-
dukter – en position, som er 
skabt, og som løbende udbyg-
ges gennem et målrettet fokus 
på udvikling. Daloons store 
sortiment af forårsruller er 
nøglehulsmærkede dybfrost-
produkter. Det grønne nøgle-
hul er forbrugernes garanti 
for sundhed og kvalitet. Råva-
rerne er af topkvalitet og for-
arbejdes under streng hensyn-
tagen til fødevaresikkerhed og 
spisemæssig kvalitet. 98 % af 
Nyborg-fabrikkens produktion 
eksporteres - hovedsageligt til 
det europæiske marked. Stor-
britannien serviceres særskilt 

fra Daloons søsterfabrik i Ne-
wark ved Nottingham. 

Integos samarbejde med Da-
loon A/S i Nyborg strækker 
sig mere end ti år tilbage i 
tiden og omfatter løsning af 
en lang række opgaver in-
denfor styring, automation, 
el-installation og tavler. ”I det 
daglige servicerer jeg Daloon 
A/S på alle Integos generelle 
aktivitetsområder”, beretter 
procestekniker Claus Ceder-
berg. ”Daloon har flow pro-
duktion, og opretholdelsen af 
stabil drift på alle maskiner 
er derfor af yderste vigtighed. 
En stor og spændende opgave i 
2010 var leveringen af en helt 
ny styring til friturestegerne 
i Daloons rullestue. Stegerne 
friterer produktet og skal 
samtidigt styre en mængde 
detaljerede underprocesser – 
heriblandt valg af olietype, do-
sering, stegetid, temperatur og 
meget mere. 

”Med 5 år på bagen var steger-
nes PLC-styring blevet utids-
svarende”, uddyber teknisk 
chef Peter Madsen, Daloon 
A/S. ”Det kunne være svært 
at finde og diagnosticere fejl, 
ligesom nogle funktioner faldt 
periodisk ud, så en del af ma-

Intego A/s · Holkebjergvej 91 · 5250 odense sV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk
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Dette er blot en ekstra sikkerhed til alle vores kunder.

Service
Vores faguddannede og
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er klar til opgaver med
lofter, lette vægge, vin-
duer og døre, reparation
af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres
for private, erhverv
og kommune

Renovering
Vi har tømreren med stor forkærlighed for
gamle bygningsdele som har specialuddannet
sig indenfor renovering af gammelt bindings-
værk og gamle bevaring
værdige vinduer og døre
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Vores ”gulvfolk” er
specialuddannede i
lægning og vedligehold
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og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne af-
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På vores værksted kan vi ud-
føre alle former for reparation
og renovering af specialopga-
ver. Vores personale og special
værktøj kan næsten
klare alle opgaver

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og
levere det bedste indenfor glas.
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udskiftning vil lavenergiglas
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udvikling af nyt  
erhvervsområde i Assens

til leje, og flere erhvervsbyg-
ninger er under ombygning. 
Den endelige indretning sker 
først, når et samarbejde er 
indgået med en lejer. Det fær-
dige projekt udføres så som 
et samarbejde mellem LJ, 
kommunen, Danisco og den 
aktuelle lejer. Alle lejemålene 
er centreret omkring det nye 
erhvervsområde ved siden af 
rådhuset. Der er bl.a. en ræk-
ke garage/depot-lejemål med 
en frihøjde på 5 m., hvoraf en 
del allerede er udlejet.
I alle vore lejemål prioriterer 
vi god arkitektur, vedligehol-
delsesfrie bygninger og gode 
parkeringsforhold.

LJ Ejendomme startede i 2005 
og har fra starten ønsket kun 
at udføre bygge- og udviklings-
projekter, som de selv kan 
være stolte af – og som vi selv 
ville have lyst til at bo i. Sam-
tidig ønsker LJ at bruge deres 
kreativitet til at være med til 
at udvikle nye byområder med 
gode faciliteter.

Fra nedlagt kantine til 
fitness-center

Som et eksempel nævner de 
den nedlagte sukkerfabriks 
kantine, som ingen ønskede at 
overtage. Den er nabo til det 
nye rådhus og politigården.
Vi så mulighederne i bygnin-
gen og har bygget den om, så 
den i dag danner en velfun-

gerende ramme om et top-
moderne fitness-center med 
udendørs cafe og masser af 
parkeringspladser lige uden 
for døren. Centret er en del af 
Fitness World kæden og er i 
dag under centerchef Johans 
ledelse kædens mest frem-
gangsrige fitness-center. 

Fra smedeværksted til 
frisørsalon

I det nye spændende byområde 
mellem det nye rådhus, Politi-
gården og Assens Arena lå tid-
ligere nogle dystre bygninger, 
som rummede smedeværkste-
der, lager og magasin. Efter 
ombygning af LJ Ejendomme 
fremstår de færdige lejemål i 
dag moderne, lyse og velind-

rettede. Overalt er der priori-
teret vedligeholdelsesfrie kva-
litetsmaterialer. 
En af Assens førende modefri-
sører, Anne Mette Schultz fra 
Salon Hairværk så straks mu-
lighederne i det nye attraktive 
område og flyttede ind som 
den første lejer.
”Jeg er SÅ tilfreds med mine 
nye lokaler, siger Anne Mette 
Schultz. At flytte hertil er det 
bedste jeg har gjort for min 
salon”.

Vedligeholdelsfri  
kvalitetsbyggeri 

Men LJ Ejendomme er langt 
fra færdige med at udvikle nye 
erhvervslejemål i Assens. Der 
er stadig flere erhvervslokaler 

LJ Ejendomme A/s . Lars Hindsgaul . Jan Hansen . Bastholmvænget 14 . 5610 Assens
Tlf. 40 28 45 25 . 29 69 74 55

Ejendomsfirmaet LJ 

Ejendomme er 

fokuseret på at lave 

kvalitetsbyggeri 

og god arkitektur, 

som passer i det

nye bybillede i Assens
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Bygger for  
mennesker og løver
Tømrerfirmaet Halvor-
sen i Vissenbjerg 
dækker et bredt 
område indenfor træ-
konstruktioner – fra 
vinduer til indhegnin-
ger til vilde dyr.

Hverdagen byder på store 
afvekslinger, når man dæk-
ker så mange specialer som 
Halvorsen ApS. Den ene dage 
skifter vi vinduer på en her-
regård, den næste laver vi et 
køkken hos en privat – og da-
gen efter bygger vi en toghol-
deplads ved løverne i Odense 
Zoo.

Bygger til vilde dyr

Odense Zoo er en af vore fa-

ste, mangeårige kunder, 
fortæller den ene af indeha-
verne, Torben Rasmussen. Vi 
har lavet mange spændende 
løsninger, og det er unægte-
lig noget andet at vide, at det 
man laver skal bruges af løver 
frem for af mennesker. Vi har 
på det seneste været med til 
at lave det nye giraf-anlæg, 
Kiwara. Tidligere har vi bl.a. 
lavet broer, publikumshegn, 
adminstrationsbygninger og 
den nævnte togholdeplads ved 
løverne.

Troværdighed og tillid

Når vi er kommet helskin-
det gennem krisen, skyldes 
det først og fremmest, at vi 
er kendt for at levere et godt 
stykke arbejde. Vi har heldig-
vis rigtig mange faste kunder, 
som ved at de kan stole 100% 

på os – både at det arbejde, 
vi leverer, er i orden og at vi 
overholder alle aftaler. Det 
burde være en selvfølgelig, 
men det er ikke altid i vores 
branche.

Kvalitet med garanti

For vore private kunder er 
det af stor betydning, at vi 
er medlem af Dansk Byggeri 
og derigennem er dækket 
af Byggegaranti-ordningen. 
På den måde er vore kunder 
100% sikret mod ubehagelige 
overraskelser. Man har jo des-
værre hørt skræk-eksempler 
om f.eks. angreb af skimmel-
svamp, hvor byggefirmaet så 
lige var lukket når skaden var 
opstået. Vi har det godt med 
at vide, at vores kunder kan 
være 100% trygge.

Veludført arbejde – Brug Nr.Broby 
VVS – Vore friske og erfarne fagfolk er 
klar til enhver opgave indenfor vand- 
og varmeinstallationer, gas- og olie-
fyrsservice, blikkenslager arbejde m.m.

OK Service Partner i Assens og Faaborg Midtfyn
Vi er fra den 01.01.2011 blevet OK Service Partner. Vi ud-
fører olie- og gaseftersyn for nye samt gamle kunder.

Halvorsen Aps · Industrivej 24 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 21 20 · kontor@halvorsen-aps.dk
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Brdr. Dyrendal udvider 

BD Erhvervsrengøring

udskiftning, spuling og ef-
tersyn af kloaksystemer ved 
hjælp af kloak-tv. Vores øvrige 
kerneområder er støbearbejde 
og belægning. I øjeblikket ar-
bejder vi på en udvidelse af 
Odense Boldklubs baner og 
stisystemer i Ådalen. Blandt 
vores øvrige belægningsopga-
ver er etablering af kørebaner 
ved virksomheder og insti-
tutioner – heriblandt SPAR 
NORD i Nyborg og Syddansk 
Erhvervsskole på Petersmin-
devej i Odense.  Når det gæl-
der miljørestaurering, som er 
et stort og spændende specia-
le, kan emnerne bl.a. omfatte 
skove, veje, søer og åer. Brdr. 
Dyrendals maskinpark tæl-
ler en fire tons gravemaskine, 
en fire tons gummiged, to nye 
traktorer samt saltspredere og 
sneplove til brug i den mørke 
del af året, hvor vi har vinter-
tjeneste på programmet. Ring 
og hør nærmere …”  

gesammenhæng. I takt med 
den positive udvikling håber 
jeg på sigt at kunne ansætte 
1-2 rengøringsassistenter. BD 
Erhvervsrengøring byder på 
et bredt sortiment af ydelser 
og kompetencer. Alle interes-
serede er velkomne til at ringe 
for et uforbindende tilbud.”   

Tilbyder rengøring i 
erhvervslivet…

KoNToR
sKoLER

KØKKENER/KANTINER
sKuRVoGNE 

BuTIKKER

Med faglig kompetente 
folk, bestræbes der på at 
udføre et perfekt resultat

HVER GANG
I ALLE DØGNETs 24 TIMER      

Entreprenørforretnin-
gen, der grundlagdes 
i 2004 af brødrene Kaj 
og Karl Erik, har ud-
videt sine aktiviteter 
med vognmandskørsel 
samt salg og levering 
af grus og sten. sam-
tidig har firmaet taget 
en ny maskin- og 
lagerhal i brug  

”Det nyeste skud på Brdr. Dy-
rendals forretningsstamme er 
vognmandskørsel med 3 og 4 
akslede lastvogne samt kran-
kørsel, container og kærre”, 
fortæller Kaj ”Bamme” Dy-
rendal. ”Hermed appellerer vi 
til en bred kreds af erhvervs-
drivende, der spænder fra mu-
rere over anlægsgartnere til 

Det solidt funde-
rede vestfynske 
rengørings firma, der 
grundlagdes i 2005, 
har med stor fleksibi-
litet tilpasset sig de 
senere års skiftende 
konjunkturer, og er 
kommet godt ud af 
krisen

”BD Erhvervsrengøring har 
alle facetter af begrebet ren-
gøring på programmet og sæt-
ter i udpræget grad kvalitet og 
punktlighed i højsædet”, for-
tæller indehaver Berit Dyren-
dal. ”Lige nu kører jeg firmaet 
som solovirksomhed. BD Er-
hvervsrengørings kundekreds 
tæller en lang række meget 
forskellige fynske firmaer og 

smede og landmænd. Mange 
private kunder benytter sig 
af vores vognmandsservice i 
forbindelse med levering af 
grus og sten samt bortkørsel 
af have- og grenaffald. Vo-
res dygtige medarbejderstab 
tæller tre vognmands og en-
treprenøransatte og en admi-
nistrativ medarbejder. I den 
travle hverdag viser alle vores 

medarbejdere stor pligtfølelse 
og kvalitetsbevidsthed. Vi har 
et supergodt arbejdsklima 
med en humoristisk og uhøjti-
delig omgangstone.”  

Fra kloak-tv til  
vintertjeneste

”Blandt Brdr. Dyrendals helt 
store aktiviteter er kloake-
ring – herunder reparation, 

institutioner. Rengøringsydel-
serne er målrettet butikker, 
kontorer, mødelokaler, kanti-
ner, skurvogne samt toilet og 
badefaciliteter. Arbejdsfeltet 
spænder fra almindelig rengø-
ring til specialiseret håndvær-
ker-, køkken- og hovedrengø-
ring.” 

Positive  
fremtidsudsigter

”Netop nu betyder den øgede 
aktivitet i byggebranchen, at 
behovet for skurvognsrengø-
ring på fynske byggepladser 
er stigende. BD Erhvervsren-
gøring har netop udvidet kun-
dekredsen på dette special-
område med firmaerne EMR 
fra Nr. Snede og TC Anlæg 
fra Odense. De fleste rengø-
ringsopgaver genereres i det 
vestfynske lokalområde, mens 
Trekantsområdet tegner sig 
for flere og flere opgaver i byg-

Brødrene Dyrendal Entreprenørforretning · Assensvej 38 · 5492 Vissenbjerg · Mobil 40 71 86 89 
post@brdr-dyrendal.dk · www.brdr-dyrendal.dk

BD Erhvervsrengøring ved Berit Dyrendal · Assensvej 38 · 5492 Vissenbjerg · Mobil 41 26 34 32
dyrendal@dlgnet.dk · ww.bd-erhvervsrengoering.dk
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Verninge auto har fået et »løft« op
Kim Pedersen har netop investeret i en ny lift,  
ny lånebil.

Verninge, ja hvad sker der her, ud over vi er brugtvognshandler, er vi også god-
kendt til at håndtere skrotbiler. Det er ikke noget man bare lige bliver, man søger 
om en certificering, når den er på plads skal man recertificeres hvert år, med smi-
les J. Når dette er på plads, kan vi modtage din gamle bil, det koster i øvrigt ikke 
penge at skrotte sin bil, tværtimod, får man penge i hånden for at gøre det. Stan-
dardprisen er 1400 kr. Men hvis man lige har tanket op eller sat nye vinterdæk på, 
er vi da til at tale med siger Kim Pedersen.
Kim Pedersen har netop investeret i en lift som kan løfte op til 5 tons.
Dermed har han og hans 5 mands stab taget sig af mindre lastvogne og varebiler, 
når de skal repareres eller blot skal til service. Her skal lige nævnes, vi udfører ser-
vice og reparationer på ALLE mærker, ikke kun SAAB, som dog er vores speciale. 
Mange tror ikke vi har værksted – fordi det ligger bag til hovedvejen, fortæller 
Kim Pedersen. Han har også investeret i en helt ny lejebil, som han stiller til rå-
dighed for private, mens deres bil tages under kærlig og kyndig behandling hos 
firmaet Verninge Auto.
Jeg har også en gammel SAAB, som håndværkerne kan leje, mens deres bil er på 
værksted, for jeg vil nødig have en murerbalje og 2 sække cement i den nye bil, 
smiler Kim.
Det er ikke kun lokalområdet, vi servicerer, vi har mange Saab ejer der kommer 
helt fra København, fordi timeprisen er lavere her, lidt hjælper jo også til, når der 
kan monteres en brugt del fra en skrotbil, så kommer mundvigene helt op hos 
kunden, siger Kim og smiler selv. 

Verninge Auto · odensevej 40 · 5690 Tommerup · Telefon 64 75 25 35 · v4@ofir.dk · www.verningeauto.dk

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk
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Tømrermester René Nielsen 

moderne faglige rutiner og få 
tømrerfagets grundkompeten-
cer udfordret og opdateret. For 
alle opgavetyper gælder det, at 
vi leverer kvalitetsarbejde til 
tiden og til konkurrencedyg-
tige priser. Vores fornemste 
opgave er at gøre kundernes 
idéer til virkelighed. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info og et godt tilbud.”  

I kraft af sine 15 år 
på banen som seriøst 
og kvalitetsbevidst 
håndværksvirksomhed 
har det erfarne syd-
vestfynske familiefir-
ma løsning af en bred 
vifte af tømreropgaver 
på repertoiret

”Gennem alle årene har det 
været kendetegnende for os 
som firma, at vi trods skif-
tende tiders konjunkturud-
sving bevidst har holdt fast i 

princippet om at være en all 
round tømrervirksomhed”, 
fortæller Kirsten Nielsen. 
Hun er firmaets administra-
tive omdrejningspunkt og gift 
med indehaver René Nielsen. 
”Vores 7 dygtige svende kom-
mer hele tømrerfagets opga-
vespektrum rundt, og i kraft 
heraf appellerer vi til en bred 
og solidt funderet kundekreds. 
Typemæssigt spænder vores 
kunder lige fra private over 
erhvervekunder til industri, 
landbrug og offentlige institu-
tioner. Kundekredsen, der har 
udgangspunkt i lokalområdet, 
omfatter i dag det meste af 
Fyn.” 

Kvalitetsarbejde til tiden

”Vi udfører alt i træ”, kon-
staterer René Nielsen og fort-
sætter: ”Blandt vores typiske 
opgaver er udskiftning af 
vinduer, renovering og etable-
ring af køkkener, badeværel-
ser, udestuer, og store hal og 

staldbyggerier til industri og 
landbrug. Dertil kommer løs-
ning af diverse specielle opga-
ver. Eksempelvis renoverede 
vi henover vinteren 2010-11 
et smukt gammelt udlejnings-
sommerhus ved navn ”Skov-
reden”. Dette projekt udførtes 
efter gamle faglige forskrifter 
– uden brug af søm og skruer. 
Vi sætter stor pris på at få lov 
til en gang imellem at bryde de 

Tømrermester René Nielsen Aps · stærmosevej 15 · 5683 Hårby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil: 20 45 04 48 . www.renenielsenaps.dk

Vi klarer alt
tømrer-, snedker- og
glarmesterarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud
på din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Nye regler...
- Giver nu mulighed

for at få et fr
adrag

på op til kr. 3
0.000,-

i husstanden
!

Verninge Auto · odensevej 40 · 5690 Tommerup · Telefon 64 75 25 35 · v4@ofir.dk · www.verningeauto.dk
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one stop shopping
Stikordene er trykkeri,
reklamebureau,
profil- og arbejdstøj,
skilte, bilreklamer og
reklameartikler hos
Idé & Tryk Fyns fullservi-
cekoncept: One
stop shopping.

Idé & Tryk Fyn ApS producerer 
således gennemarbejdede og 
sammenhængende løsninger i 
høj kvalitet. Små virksomheder 
får dermed hurtig og præcis 
levering til aftalt tid – via én 
kontaktperson.

Gennemslagskraft
- Vi behandler alle vores kunder 
som dét de er – vigtige. Derfor 
bestræber vi os konsekvent på 
at give dem alle positiv særbe-
handling og skabe sammen-
hæng og gennemslagskraft i 
det, vi leverer, forklarer direktør

Lone Storgaard, daglig leder af 
Idé & Tryk Fyn. Konceptet, one 
stop shopping, gør det let for 
kunderne, når de skal klædes 
på til den daglige konkurrence. 

Hele paletten
Idé & Tryk Fyns offset-trykkeri 
leverer produkter som visitkort, 
konvolutter, brevpapir, blokke 
med selvkopierende papir og 
brochurer. 
Det tilhørende reklamebureau 
udarbejder blandt andet design 
af logoer og tryksager.

Underleverandør
Det kan suppleres med næsten 
alle tænkelige reklameting, 
herunder messebannere, kugle-
penne og lightere. Bilreklamer, 
skilte og lækkert profiltøj med 
tryk, fra markedets førende 
leverandører, findes også hos 
Idé & Tryk Fyn.
- Sideløbende er vi underle-

verandør til større trykkerier 
med hurtig og fleksibel hjælp, 
når opgaverne skal løses i en 
fart. Ønskes en frisk plan til 
markedsføring, henviser vi også 
gerne til en dygtig samarbejds-
partner, tilføjer direktør Lone 
Storgaard.

DM-vinder
Hun blev selvstændig med Idé 
& Tryk Fyn i 2009. Medarbej-
derstaben tæller fem ansatte, 
herunder den nyansatte trykker 
Kim Pedersen. 
En anden dygtig medarbejder er 
grafisk tekniker Mads Aaby Niel-
sen. I januar i år blev han kåret 
som Danmarksmester, i tryk ved 
DM for erhvervsuddannelser.

Lindevænget 1 · 5620 Glamsbjerg · Telefon 64 72 35 88 · www.tryksen.dk · tryksen@tryksen.dk

BRED MURERFORRETNING

Nybygning, ombygning, tilbygning

Reparationsarbejde

Badeværelser og vådrum

Flise og klinkearbejde

Skorsten og isokern

Tagarbejde

BRED MURERFORRETNING
Under Bankerne 12
Bred
5492 Vissenbjerg

Mobil 21 79 36 08
www.bred-murerforretning.dk
pedersenle@hotmail.com

Østerhaab’s Auto
v/ Michael Østerhaab

Odensevej 19 • 5610 Assens • Tlf. 64 71 17 00

Kvalitet til
konkurrencedygtige priser...
- så er du dækket ind!

Kvalitet til 
konkurrencedygtige 
priser
– så er du dækket ind!
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skal firmaet eller ansatte 
flyttes? og koordinering hos erhvervs-

kunderne. Dermed udføres flyt-
teopgaverne så optimalt som 
muligt, så kunderne nedsætter 
kostbar spildtid og minimerer 
ineffektiv produktion.
Som seriøs samarbejdspartner 
er Royal Flyt desuden medlem 
af DMF (Dansk Møbeltransport 
Forening) og Fedemac (Federa-
tion of European Moving Asso-
ciations). 
Royal Flyt er også en topprofes-
sionel samarbejdspartner via fir-
maets ansvarsfulde miljøpolitik.
Royal Flyts lastbiler overholder 
den aktuelt højeste Euro 5 norm. 
Det betyder, at flyttebilerne lov-
ligt kører ind i alle miljøzoner 
over hele Europa. Brug af gen-
brugsmaterialer til flyttekasser 
og indpakningspapir, samt sor-
tering af affald, er andre ind-
satsområder for et bedre miljø.

Royal Flyt er det kvali-
tetsbevidste flyttefir-
ma, der sikkert, hurtigt 
og fleksibelt flytter 
hele firmaet eller an-
satte til nye adresser i 
ind- og udland.

Dynamiske virksomheder og 
dygtige medarbejdere kommer 
ind i mellem ud for en både lo-
gisk og – til dels uoverskuelig – 
opgave: De skal skifte adresse – 
og nogle gange også til udlandet.
– Her står Royal Flyt klar med 
overblik, planlægningshjælp, 
flyttekasser samt dygtige og vel-
uddannede flyttefolk, fortæller 
Dennis Hansen, indehaver af 
Royal Flyt, til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn.   
Mottoet »Intet er for småt – intet 
er for stort« passer dermed godt 
til Royal Flyt, der har eksisteret 
i seks år og uddanner sit perso-

nale i samarbejde med Syddansk 
Erhvervsskole.
– Samtidigt med at vi tager 
hånd om små og store flytnin-
ger af firmaer og medarbejdere, 
i både Danmark samt til og fra 
udlandet, tilbyder vi også mø-
belopbevaring for virksomheder 
i både kortere og længere tid. 
Det gælder også andre effekter, 

eksempelvis fra produktion. 
Opbevaringen foregår på vores 
sikrede og opvarmede lagerhotel 
i Assens, tilføjer indehaver Den-
nis Hansen.
Royal Flyt lægger som nævnt 
stor vægt på god planlægning og 
koordinering, inden selve flytte-
opgaven udføres. Det inkluderer 
konsulenthjælp til planlægning 

Din Service-Partner

Vi blev kåret til Årets Service-partner 2010
Alle værksteder i hele Europa deltog i undersøgel-
sen, hvor vores kunder blev spurgt omkring »kunde-
tilfredshed og loyalitetsgrad«. Vi blev en klar nr. 1 
og var i Wolfsburg for at modtage hæder og pris…
Og ja – vi er stadig stolte og deler gerne glæden 
med vores kunder. Velkommen indenfor…

– Vi er også gode til Skoda, SEAT og Audi…

Åbningstider:
Værksted Mandag til torsdag 8-16.00. Fredag kl. 8-15.30

Salg Mandag til fredag kl. 8-17.00 Lørdag/søndag efter aftale

    Bil-Hjørnet   
Løimarksvej 1 . 5610 Assens

Tlf. 64 71 17 75 . Tlf. 64 73 12 61 
www.bilhjornet.dk

Volkswagen Service  
Quality Award 2010 
gik til Bilhjørnet i Assens

Fra den 22. Til 24. September 2010 fandt overrækkelsen 
af den tredje Volkswagen Service Quality Award (VSQA) 
sted i Wolfsburg. I forbindelse med et festligt gal la-
arran gement, der fandt sted den 23. september, blev 
de bedste servicepartnere fra Europa inklusiv Rusland 
og Tyrkiet anerkendt inden for kriterierne servicekvalitet 
og kundeloyalitet og dels den bedste udvikling på 
kundetilfredshed i 2009.

Prismodtager fra Danmark omfatter i år virksomhederne 
Bil-Hjørnet, v/ Frede Pedersen fra Assens og P. Borne fra 
Sønderborg. Bil-Hjørnet i Assens er den servicepartner i 
Danmark, som leverer de dokumenterede bedste ser vice-
ydelser, og som dermed scorer højest på kundetilfredshed.

Servicekvaliteten er et af de vigtigste områder i hele 
bilbranchen. Den har afgørende indflydelse på kun-
de tilfredsheden og kundeloyaliteten og bidrager ikke 
blot til at sikre værkstedsforretningen, men støtter hele 
bilforretningen markant. Kun loyale og tilfredse kunder 
kan knyttes til mærket Volkswagen på langt sigt.

www.bilhjornet.dk

Royal Flyt · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Telefon 64 79 27 05 · www.royalflyt.dk · post@royalflyt.dk
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servicestation  
i tre generationer

Blomster til hele verden
Vi har løbende udviklet forret-
ningen, og for nogle år siden 
besluttede vi at ville have en 
særlig blomsterafdeling, hvor 
man også skulle kunne få bun-
det rigtige buketter. Det viste 
sig at være rigtigt set. I dag er 
vores blomsterafdeling vokset 
og vi har nu to blomsterdekora-
tører fastansat og leverer i dag 
blomster til omegnens kirker 
og til firmaarrangementer og 
receptioner. Vi er også medlem 
af Euroflorist og kan således 
levere blomster til hele verden.

Indehaveren af shell i 
Haarby, Anette Lehr-
mann, er tredje gene-
ration i forretningen, 
som i dag tæller mere 
end 20 ansatte

Det var Anettes farfar, der op-
rindeligt startede en mindre 
Shell-tank i 1934. Siden har 
Anettes far drevet den – og 
udbygget den. Og i de sidste 
18 år har Anette Lehrmann 
udviklet den til den moderne 

servicestation og butik, det er 
i dag.

En moderne blandet  
landhandel

En moderne servicestation ser 
unægtelig noget anderledes ud 
i dag end i 1934.
Udover at sælge benzin og olie 
håndterer vi i dag også Lotto-
salg, posthus, blomsterbutik, 
vaskehal, varme pølser og ba-
gerudsalg. Desuden har vi på 
vore i alt 390 m2, en stor se-
parat drikkevareafdeling og 
masser af dagligvarer.

I dag er en servicestation nær-
mere det, man kalder ”conveni-
ence store” – altså en bekvem-
melighedsbutik, hvor man kan 
få dækket sine behov efter 
princippet ”hurtigt ind – hur-
tigt ud”. Og det kan man fra kl. 
06.00 om morgenen til kl. 22.00 
om aftenen. I alt er over 20 per-
soner beskæftiget her.
De mange unge mennesker, 
som arbejder her, får en yderst 
varieret træning og indsigt, 
som kommer dem til gavn se-
nere i livet, fortæller Anette 
Lehrmann.

ENGERI- & MILJØRIGTIGE LØSNINGER

Solcelleanlæg
– fremtidssikker energiløsning til privat og erhverv

En investering i et solcelleanlæg er en god investering der er tjent hjem langt hurtigere end tidligere. Du udnytter naturens 
kræfter og sparer penge på el til gavn for både dig selv, din familie og miljøet.

Et solcelleanlæg behøver ikke direkte sollys for at levere elektricitet. Selv i lettere overskyet vejr, bliver der produceret 
strøm, til gavn for miljøet og husholdningen. Du sparer penge og undgår spekulationer om stigende elpriser i fremtiden.

Solcelleanlæg kan let monteres og kan benyttes til alle slags huse og erhverv. Alt efter behov og ønske.

En uforpligtigende snak er starten... Vi rådgiver og stiller gerne op til en uforpligtigende snak om mulighederne for solcel-
leanlæg til din privatbolig eller erhvervsbygning. Det koster ikke noget, men kan være mange penge værd i længden.

VIDSTE DU AT…
Danmark har en lov, der betyder at enhver må producere strøm ved 
hjælp af solceller eller vindmøller, og endda bruge det eksisterende 
el-net som ”lager”. Det kaldes nettomålerordningen. Når anlægget 
producerer mere strøm end man bruger, ledes overskudsstrøm-
men ud i el-nettet. Måleren løber simpelthen baglæns.

FAKTABOX FORDELE VED SOLCELLER?
› Driftsikker energikilde med minimal vedligeholdelse

› Lang levetid og høj effektivitet igennem hele levetiden

› Du får din egen CO2-neutrale energikilde

› Nedbringelse af el udgifterne

› Hver gang du producerer mere energi end du 
 selv kan bruge kan du ”tjene penge”

AUT. EL-INSTALLATØR

STRANDGADE 74 · 5683 HAARBY · TLF. 64731613 · FAX 64733217

TÆNK FREMAD TÆNK GRØNT TA´ ANSVAR - DET GØR VI!
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shell Haarby · Akkerupvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 27 72 · shell.haarby@business.tele.dk · www.shellhaarby.dk
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Fra kloakdæksler til  
designgods

kopi af en statuette i træ på 
kun 30 centimeter, var en sjov 
og speciel opgave. Støbejern 
eller bronze? Vi spænder vidt. 
Alle er velkomne til at kontak-
te os for yderligere info.”

Fra grundlæggelsen i 
1998 til i dag har den 
østfynske handels og 
produktionsvirksom-
hed udvidet sin aktivi-
tets- og produktmæs-
sige bredde betydeligt. 
støbejernsproduktio-
nen spænder fra indu-
stristandarder til unika 

”DUCO ApS er handelsfirma 
i Skandinavien for den tyske 
koncern HYDROTEC Tech-
nologies AG og sideløbende 
hermed producent af en række 
meget forskellige emner i stø-
bejern”, fortæller indehaver 
Erik Duedal. ”Vores primære 
produkter er kloakdæksler og 

afløbsrender i alle størrelser og 
udformninger. DUCO ApS pro-
ducerer til en bred kundekreds, 
der spænder lige fra private til 
entreprenører, industri, kom-
muner og grossister. På privat-
markedet er vores DUCOLET 
produkter absolut markeds-
førende. DUCO ApS var det 
første firma, der lagde en in-
struktionsvideo om montering 
af kloakdæksler på Youtube, og 
det fik vi rigtig god respons på”, 
smiler Erik Duedal. ”You tube 
indslaget medførte en markant 
udvidelse af kundekredsen – 
både i Europa og USA.”

smuk og holdbar  
byfornyelse

”En voksende aktivitet gen-
nem de seneste år er fremstil-
ling af designgods. Betegnel-
sen dækker over en bred vifte 

af støbejernsgenstande, der 
alle har det til fælles, at de 
indgår i det moderne byrum. 
Vores produktionsfokus har 
udvidet sig fra kloakdæksler 
til at omfatte bænke, vand-
render og fliser. Støbejerns-
fliserne på Thisted Torv er 
både smukke, utroligt hold-
bare og modstandsdygtige 
overfor vind, vejr og trafik. 
Blandt vores øvrige bidrag til 
opdatering og forskønnelse af 
byrummet er en vand-rende 
med indbygget LED belysning 
på gågaden i Fredericia og det 
unikke springvand på Skole-
gade i Herning. På Christians-
bro i København har vi instal-
leret en 29 meter lang og 1½ 
meter bred afløbsrende. ”Lod-
vig”, som er en 2 meter høj 
bronzestatue i Ebeltoft, der 
er fremstillet som en nøjagtig 

Duco Aps · Industrivej 2 · 5550 Langeskov · Tlf. 66 18 08 94 · duco@duco.dk · www.duco.dk

Alt indenfor: 

Emballage / Træ-emballage

Varmbehandlet / ISPM 15

Paller / Speciel paller

Kasser / Speciel kasser

Trælast

Tømmer / Brædder / Reglar / Lægter

Fyrtræsgulv / loftprofiler

Krydsfiner- / gipsplader

Trykimprægneret træ

Salg til private

Assensvej 126 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 6472 1052 · Fax 6472 2552 
e-mail: bj@koppenbjergsavvaerk.dk · www.koppenbjergsavvaerk.dk 

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED HT 2124
Dobbelsidede hækkeklippere 
med 550 mm skær, lav vægt, 
lavt - vibrationsniveau og 
Spin Start™, som gør dem 
lettere at starte. 22,5 cc. Fås mod 
merpris med drejbart håndtag.

2.695,-

ALSIDIG STYRKE

JONSERED BC 2128
Buskrydder med trimmerho-
ved, leveres med græsklinge 
og dobbeltsele. Nem start 
med Spin Start™. 28 cc.

2.595,-
Mulighed for finansiering via 
Jonseredkortet - hør mere hos din 
lokale Jonsered-forhandler.

www.jonsered.dk

© 2011 Jonsered. All rights reserved.
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Flemløse Maskinforretning ApS

Springenbjergvej 15 . 5620 Glamsbjerg . Tlf. 64 72 11 74 . www.caseih-fyn.dk
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Boligindretning  
kommer med bussen

at der ofte rådgives mht. far-
vevalg og indretning af rum-
met i øvrigt.
– I alle tilfælde er gardiner, 
markiser og andre solafskærm-
ninger primært et spørgsmål 
om indeklima. Vi har f.eks. for 
nyligt afsluttet monteringen af 
det nye rådhus i Assens, hvor 
de mange vinduespartier giver 
direkte sollys, med problemer 
med varme og reflekser i skær-
me. Vi har forsynet hele rådhu-
set med lamelgardiner og rul-
legardiner til Velux vinduerne, 
så der kan være et behageligt 
arbejdsklima året rundt.

Bo og Bolig i Flemløse 
tager hele forretningen 
med ud til kunderne. 
Det har vist sig at være 
et rigtigt koncept.

Hele ideen med vores bus er, 
at det skal være nemt for kun-
derne. Og det har de taget godt 
imod, fortæller indehaver Bo 
Klausen.

Forretningen kommer  
til kunden

For Bo & Bolig er god kvalitet, 
rådgivning og overholdelse af 
aftaler det vigtigste. Det sik-
rer, at kunden får en positiv 
oplevelse. Skal man f.eks. have 
lamelgardiner eller andre gar-
dintyper, så er det langt lettere 
at vælge det rigtige, når man 

kan se den i sit eget vindue. 
Og er den løsning, man havde 
tænkt sig, ikke den rigtige, er 
alle prøver lige ved hånden – 
uden at kunden skal bruge tid 
på at køre efter det. Det sparer 
faktisk rigtig meget tid.

Erhverv & privat kunder

Uanset om det er boliger eller 
kontorer mv., er gardiner og 

gulve en primær del af indret-
ningen, som skal passe sam-
men med rummets øvrige ind-
retning, farver og ikke mindst 
lysforhold. Derfor er det afgø-
rende at kunne se vareprøver-
ne i det rum, hvor de faktisk 
skal bruges. Det giver større 
sikkerhed for at vælge den rig-
tige løsning første gang!!
Det betyder blandt andet også, 
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Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres

Belægningsarbejder

Udlejning: 
Toiletvogn med bad

Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

styr på bogføring og økonomi med professionel outsourcing
Daglig bogføring hos jer eller mig · Momsregnskab · Afstemninger · Lønninger

Ring og få et godt tilbud eller for at sætte dato på gratis og uforpligtende møde, hvor 
vi sammen kan gennemgå dine ønsker og behov.

FYNs REGNsKABssERVIcE 
Tlf. 66 14 56 28 · odense · www.fynsregnskabsservice.dk 

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Bo & Bolig · Lager:Langgade 3 · Flemløse · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 70 22 14 13 · boogbolig@mail.dk · www.boogbolig.dk

Gulve og gardiner
Boligindretning

spodsbjergmaskin@mail.dk
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heat4you servicerer  
industrivirksomheders produktions- og 
varmeanlæg med stor ekspertise

rør og dampanlæg samt stål-
konstruktioner.

Ekspertbistand

Indehaver Erik Skovlund Han-
sen har stor erfaring indenfor 
projektering og konstruktion, 
blandt andet som uddannet 
maskintekniker med over 
20 års erfaring inden for in-
dustrien. Og handler det om 
procesanlæg, dampanlæg, ke-
delanlæg, transportsystemer, 
rørsystemer eller pumpesyste-
mer, står heat4you altid klar 
med ekspertbistand fra idé til 
færdigt monteret anlæg.

Vælg smedefirmaet 
heat4you når det 
gælder projektering, 
konstruktion monte-
ring samt service af 
produktions- og indu-
strivarmeanlæg.

heat4you tilbyder både små og 
større erhvervskunder en 
samlet løsning, hvor vi tager 
os af alle elementer omkring 
kundens produktions- og var-

meanlæg, herunder også pro-
ces- og dampanlæg. Skal kun-
den investere i et nyt anlæg, 
uanset slagsen, kan vi levere
både konstruktion og projek-
tering, siger Erik Skovlund 
Hansen, indehaver af heat 
4you.

outsourcing

Til firmaer som ønsker at out-
source tunge projekter, f.eks. 
ved udvidelse, ombygning eller 
rationalisering tilbyder vi en 
attraktiv løsning, der effektivt 
og med kortere tidsforbrug 

løser alle opgaver omkring 
produktions- og industrivar-
meanlæg samt tilhørende 
energioptimering. heat4you 
er en moderne servicevirk-
somhed, der lægger stor vægt 
på professionel rådgivning og 
planlægning. Vi har stor fokus 
på kundens ønsker og reelle 
behov.
- For os er kvalitet i arbejdet 
en selvfølgelighed, lige som en 
tæt dialog med kunden er en 
del af vores værdigrundlag. 
Det giver tilfredse kunder og 
løsninger, der holder i mange 
år frem, tilføjer indehaver 
Erik Skovlund Hansen.

Klassiske smedeopgaver

Smedefirmaet heat4you leve-
rer også en lang række andre
kundetilpassede løsninger, når 
det handler om procesanlæg,

TELEFON 64 72 17 01

       Alle former for el-installationer/el-arbejde

Private
Landbrug
Industri
EDB
Telefoncentral
Renovering
Rådgivning

EL-FLEX
- din fleksible el-installatør 
Glamsbjerg

www.el-flex.dk

heat4you Aps · Attebovej 17 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 41 98 20 14 · www.heat4you.dk · eshansen@heat4you.dk
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Quick Nedbrydning

plads på Toftegårdsvej 5 ved 
Glamsbjerg.

Knust beton sælges

Pladsen er godkendt til at mod-
tage beton- og teglbrokker fra 
private og erhverv. Så uanset 
om kunderne har 10 kg. eller 
500 tons murbrokker med fra en 
ombygning eller nedbrydning, 
er de velkomne på pladsen efter 
aftale. På pladsen sorteres mate-
rialerne, hvorefter de nedknuses 
og genbruges til nye byggemate-
rialer.

Eksperten i nedrivning 
Quick Nedbrydning 
og udlejning Aps gør 
plads til nye bygninger, 
p-pladser eller eksem-
pelvis grønne oaser 
– med kommunalt 
tilskud.

Hvorfor ikke erstatte den gamle 
ruin med en frisk ny bygge-
grund, klar til et moderne og 
tidssvarende nybyggeri – el-
ler måske ekstra tiltrængte p-
pladser – eller et stykke grønt 
bymiljø?

Allan Kristensen, indehaver af 
Quick Nedbrydning og Udlej-
ning, er eksperten, der sætter 
det hele i gang – og det endda 
med mulighed for et tilskud fra 
eksempelvis Assens eller Fa-
aborg-Midtfyn kommuner. 

Hele Fyn

Quick Nedbrydning og Udlej-
ning udfører hurtig, effektiv og 
miljømæssig forsvarlig nedriv-
ning over hele Fyn. Opgaverne 
udføres via hel- eller delvis 
ud- og indvendig nedbrydning 
af bygninger, oprydning efter 
brand, asbestsanering og ud-
lejning af maskiner med og 
uden fører. 
Samarbejde med et andet firma 
betyder, at Quick Nedbrydning 
og Udlejning også formidler 
knusning af beton og salg af be-
ton som genbrugsmateriale.

Entreprenør-opgaver

- For øjeblikket er der nok at 

lave, blandt andet fordi netop 
Assens og Faaborg-Midtfyn 
kommuner giver tilskud til ned-
rivning i forbindelse med for-
skønnelse af bymiljø, forklarer 
Allan Kristensen til Måneds-
magasinet Erhverv Fyn.
Med indehaverens egne ord 
udfører Quick Nedbrydning og 
Udlejning »alle nedrivningsop-
gaver, store som små«. 
Firmaet løser også andre en-
treprenøropgaver og håndterer 
byggematerialer fra driften på 
den miljøgodkendte modtage-

PROFESSIONEL 
BYGHERRERÅDGIVNING

	 •	 rådgivning
	 •	 idéoplæg
	 •	 projektering
	 •	 byggeansøgning
	 •	 indhentning	af	tilbud
	 •	 fagtilsyn	under	udførelse
	 •	 energiberegning

vi	projekterer	også	for	
entreprenører

 boligudlejning:
	 •	 hjælp	til	lejekontrakt
	 •	 udarbejdelse	af	
	 	 forbrugsregnskaber
	 •	 boligadministration	generelt

Tegnestuen BARKHOLT
	 vesterlaugsvej	7
	 5690	tommerup

 22	35	32	07
  
 
 bb@tegnestuen-barkholt.dk

www.tegnestuen-barkholt.dk

Quick Nedbrydning og udlejning Aps  · Ebberupvej 10, 5620 Glamsbjerg · Telefon 64 72 12 34 eller 21 43 11 61
www.quick-nedbrydning.dk · fyn@quick-nedbrydning.dk

24 års erfaring
Mal selv eller ring til malermester Flemming Hansen
det er nemt og billigt…

Tlf. 64 74 16 41

Flemming Hansen har mange års erfaring bag sig,   
så du får professionel hjælp, når der skal males.
Vi har ligeledes lagersalg af gode kvalitetsprodukter, 
ring og bestil tid til lagersalg…

www.malermester-flemming.dk
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DANsK TRæIMPoRT
løser træopgaver

I tæt samarbejde med Tomme-
rup Maskinsnedkeri A/S for-
arbejdes speciel produkter som 
distribueres til et bredt kunde 
segment fordelt på hele landet.
Snedkeriet tilbyder kløvsavning, 
multiskæring, kehlearbejde, pla-
deskæring og afkortning m.m.

– salg af forædlede 

træ-produkter, speciel 

forarbejdning efter 

opgave & udlejning af 

erhvervslokaler…

Ved årsskiftet 2005-2006 blev 
en ny lille virksomhed startet på 
Fyn.
Dansk Træimport ApS startede 
i 5 lejede haller i Vissenbjerg.
I 2008 flyttede virksomheden 
adresse til Kirkebjerg 8, 5690 
Tommerup, hvorfra der i dag la-

gerføres og sælges forarbejdede 
trævarer, primært lister i Fyr 
og hvidmalet samt  hårdttræs  
produkter.
Sideløbende drives en lille Er-
hvervspark,  med udlejning af 
lokaler og udendørs områder til 
lager og erhverv.

DANsK TRæIMPoRT APs · Kirkebjerg 8 · 5690 Tommerup
Telefon 6447 4041 · Peter Pilegaard Jensen Mobil 3012 5741 · www.dansktraeimport.dk · ppj@dansktraeimport.dk

ToMMERuP MAsKINsNEDKERI A/s · Højeløkkevej 23 · 5690 Tommerup
Telefon 6476 1458 · Lars K. Larsen Mobil 4070 0401 · Lars-k@lars-k.dk

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
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Jan Lund Biler
– Aarup PAVA-center

meget, at de kan sætte bilen 
hos os om morgenen, tage en 
lånebil til jobbet og hente de-
res egen bil efter arbejde, for-
sætter Jan Lund.
Afdelingen for antirust sam-
arbejder med 25 andre bil-
værksteder i og omkring Aa-
rup. Det betyder, at Jan Lund 
Bilers PAVA-afdeling dagligt 
henter og bringer biler til 
værkstederne – med travlhed 
til følge på Snedkervænget.
– Lige nu er det højsæson for 
rustbeskyttelse. 
Vi er klar til at tage imod kun-
derne, slutter Jan Lund.

salg af familiebiler 
fra 50.000 til 300.000 
kr. hos Automester-
serviceværksted og 
rustbeskyttelse hos 
Årets PAVA-center i 
Danmark 2008 – prak-
tisk samlet på sned-
kervænget 1 i Aarup 

Med fem kundebiler klar til 
start og 10 ansatte mekani-
kere og antirustfolk hos Jan 

Lund Biler og PAVA i Aarup 
leverer indehaver Jan Lund og 
hans personale solid og sikker 
køreglæde til en lang række fa-
ste kunder i det højfynske om-
råde og rundt omkring på Fyn. 

21 år i branchen

Nu i sommer er det 21 år siden, 
at jeg åbnede forretningen her 
på Snedkervænget, forklarer 
Jan Lund, der i dag er med i 
AutoMester-kæden og samar-
bejder med FDM om løbende 
kvalitetskontrol.
Siden begyndelsen har de 
brugte biler fyldt en stor del af 

forretningen, hvor indehaveren 
i dag også mærker, at det med 
bilhandel ofte begynder med 
sonderinger på Internettet.
– Næsten alle vores kunder 
har været på eksempelvis Bil-
basen eller Bilzonen og set bi-
len, før de dukker op. Og kun-
derne er mere fokuserede end 
før, når det handler om prisen. 
En ting er gode biler til gode 
priser. Noget andet er den 
fleksibilitet, som vi tilbyder. Vi 
har mange kunder, der eksem-
pelvis kører på arbejde fra Aa-
rup til Odense hver dag – eller 
modsat. For dem betyder det 

Jan Lund Biler · PAVA Aarup    
snedkervænget 1 · 5560 Aarup

Tlf. 64 43 33 28
salg 25 17 37 71 (Michael)

www.janlundbiler.dk
info@janlundbiler.dk

Kaninen hopper også  
for skurvogne mm.

omfattende samarbejde med le-
verandører verden over igennem 
snart 50 år.
Vi leverer de Maskiner kunder-
ne søger næsten uanset mærke 
og type om det er nyt eller brugt 
så sætter vi en stor ære i at finde 
den rigtige løsning. Da et mærke 
ikke altid kan løse alles opga-
ver så er det her et mangeårigt 
samarbejde med leverandører 
verden over kommer os til stor 
glæde og gavn.

Pavilloner, containere 
og skurvogne til salg, 
udlejning og leasing 
er i dag en stor del 
af programmet hos 
stampe A/s.

Ud over standard program af 
ovennævnte produkter så afsæt-
tes også mange enheder som 
udføres efter kundeønsker og 
her tegnes og fortælles så op-
gaven løses til størst udnyttelse 

hos kunden. Det er altid spæn-
dende at løse disse opgaver så 
kunden virkelig kan få glæde af 
produktet uanset om det hand-
ler om specialindrettede mand-
skabsvogne, beboelses- under-
visnings- kontorpavilloner eller 
containeranlæg.
Vi samarbejder med en hånd-
fuld leverandører af pavilloner 
og letvægtsvogne her i Dan-
mark. På containersiden impor-
teres fra forskellige udenlandske 
firmaer som vi har samarbejdet 
med igennem mange år, fortæl-
ler Jack Knudsen.

Toiletter, Badeværelser 
og Mandskabs sanitets 
enheder

Fra én-mands toilet med opsam-
ling i tank eller pose og mini-ba-
deværelser, som typisk anvendes 
i forbindelse med renoveringer 

af boliger. Der leveres også Sani-
tetspavilloner i forbindelse med 
boliger, erhvervsbygninger og til 
byggepladserne, siger Stampe-
direktøren.

Nyt

Det er rart at have forskellige 
grene at sætte sig på. Stampe 
har netop fået endnu en for-
handling Thule og König udstyr 
som bl.a. omfatter lastholdere 
til professionelt brug, skikasser 
mm., sne-og sikkerhedskæder 
med i sortimentet. Direktør Jack 
Knudsen er altid på udkik efter 
nye produkter.

Import og service af  
maskiner

I dag importeres og serviceres 
næsten alle gængse mærker 
af Vibrations entreprenør ma-
skiner og motorer da vi har et 

stampe A/s · Industrivej 16 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 25 47 · www.stampe.dk
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Assens booster  
idræts- og kulturlivet

ret. Det skal blive naturligt 
for sejlere og havkajakroere at 
bruge sports- og kulturhusets 
sportshusets faciliteter om 
sommeren.

Enigt byråd, flot  
opbakning

Arena Assens’ formand Bent 
Schmidt:
- Som det er de fleste bekendt, 
har diskussionen om halbyg-
geri i Assens strakt sig over 
ganske mange år, ca. 16. Jeg 
skal erindre om, at Arena As-
sens er blevet til virkelighed, 
fordi et enigt byråd modigt 
vedtog at ville opføre dette 
spændende hus. Og fordi Vest-
fyns Bank tog ansvar og hele 
vejen igennem har bakket op 
om projektet – og har været 
med til at sikre en væsentlig 
del af finansieringen. Danisco 
har også udvist stor ansvarlig-
hed overfor, at dette store om-
råde omkring sukkerfabrik-
ken ikke skulle henligge som 
et klondike i Assens.
Arena Assens åbner dermed et 
helt nyt og spændende kapitel 
i Assens Kommune. Lige om 
hjørnet venter bl.a. værtska-
bet for det kommende efterårs 
EM i goalball for synshandi-
cappede, fra 17. til 23. oktober. 
Og den samtidige Carl Nielsen 
Masterclass for 47 unge mu-
siktalenter.

Og så er Arena Assens blot det 
første færdige halprojekt. Vis-
senbjerg Hallerne og Tomme-
rup Hallerne varsler de kom-
mende år med nye spændende 
udvidelser.

Assens Kommune 
investerer bredt i 
idræt og kultur i disse 
år til gavn for både 
borgere og erhverv. 
Arena Assens er et 
godt eksempel på den 
nye profil.

Mulighedernes Land – mot-
toet for Assens Kommune – 
spiller flot sammen med indvi-
elsen 17. juni af Arena Assens, 
der er opført i forbindelse med 
den tidligere saftstation ved 
den nedlagte Assens Sukker-
fabrik. 
Her mødes ny spændende ar-
kitektur med indretningen af 
det nye rådhus i sukkerfabrik-
kens gamle hovedbygning. 
Danisco’s gamle fabriksbyg-
ninger sender dermed stem-
ningen af sjæl og historie 
videre til glæde og gavn for 
borgerne i hele Assens Kom-
mune – i det nye idræts- og 
kulturhus og dynamiske by-
område midt i Assens by.

Ny bydel, nye muligheder

Borgmester Finn Brunse (S):
- Dels opfyldes et længe næ-
ret ønske fra idrætsudøverne 
i Assens by, fordi byens gamle 
haller er meget nedslidte. Dels 
er det en ekstra gevinst, at vi 
nu udvikler en helt ny bydel 
med både indre faciliteter og 
ydre omgivelser. En ny bydel 
der indholdsmæssigt er helt 
speciel – der synliggør byen og 
giver nye muligheder for ud-
vikling. Det er et rigtigt stort 
spring fremad for byen – ja et 
flot fyrtårn til glæde og gavn 

for hele kommunens nuværen-
de og fremtidige borgere.
Nøgleordene for kommunens 
nye kulturelle dynamo er, at 
byggeriet bliver multifunk-
tionelt. Her åbnes derfor op til 
mange forskellige former for 
idræt - og alle former for bru-
gergrupper i Assens by, også 
enkeltpersoner og familier. 
Det ses i de fleksible mulighe-
der der er for at bruge loka-
lerne til mere end én aktivitet. 

Rum til alle

Visionen for det nye sportshus 
er således, at der skabes rum 
for både den uorganiserede og 
organiserede idræt i kommu-
nen. Med tilbud til alle bruger-
grupper. 
Truels Schultz (K), formand 
for Kultur- og Fritidsudvalget:
- Jeg fristes til at sige, at der 
er vist ren Peter Willemoes-
ånd i tilblivelsen af Arena 
Assens. De egenskaber, som 
gjorde Willemoes til en berømt 
søhelt, har i hvert fald været 
vigtige ved etableringen af 
arenaen. Vi har taget næsten 
umulige udfordringer op og 
gennemført dem. Og arbejdet 
på en konstruktiv og alterna-
tiv facon for at skabe noget 

originalt og anderledes og 
samtidig forsøgt at sætte en 
kurs, der begejstrer arenaens 
kommende brugere. Ud over 
Willemoes-ånd vil jeg supplere 
med noget andet, som jeg sy-
nes karakteriserer skabelsen 
af Arena Assens: Nemlig at da 
beslutningen først var truffet, 
har mange trukket i samme 
retning og ført det, der synes 
at være en meget stor udfor-
dring, frem til virkelighed. 

Gensidig inspiration

Indendørs giver Arena Assens 
eksempelvis plads til boldspil, 
kampsport, fitness, musik, 
dans, performance, leg og 
småspil – med mulighed for 
gensidig inspiration og sam-
spil med udendørs aktiviteter. 
Arena Assens erstatter der-
med, som antydet ovenfor, de 
gamle nedslidte Assens-haller 
på Bryggerivej i Assens by – og 
Borgerskolens to gymnastik-
sale. 
Visionen for det nye sports- og 
kulturhus inkluderer også, 
at den tætte beliggenhed til 
vandet udnyttes til at lave en 
sammenhæng til det maritime 
miljø på havnen, marinaen, 
sejlklubben og søsportscente-

Arena Assens · Rådhus Allé 25 · 5610 Assens · Telefon 40 16 33 09 (centerchef John Jessen) · www.arena-assens.dk
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SALG OG MONTAGE

HåNDFRI/BLUETOOTH

TILBEHøR TIL MOBILTELEFONI

DVD-SySTEMER

GPS SPORINGSSySTEMER

AUTO-EL

DÆK OG FÆLGE

EKSKLUSIV P-WATcH PARTNER

SK-MONTERING
SøNDERGADE 25

5591 GELSTED

T: 3049 1141

E: INFO@SK-MONTERING.DK

W: WWW.SK-MONTERING.DK

Riesgaard Bogføring
Store og små opgaver indenfor kontor og bogholderi 

udføres efter aftale

Telefon 2990 2466 · jette@riesgaard.eu carsten: 20 92 08 12 · Thomas: 21 24 16 18
kontakt@spartelmanden.dk · www.spartelmanden.dk

Professionel spartling af gips og beton

Kør grønt og spar penge
ganske, som du plejer. Herefter 
kører I den samme tur en gang 
til, men nu får du nøje instruk-
tioner fra kørelæren i, hvad du 
kan ændre ved din kørestil for 
at tage toppen af forbruget. Når 
anden tur er gennemkørt, tjek-
ker I igen forbruget, og du vil 
nu se, hvor lidt der skal til for at 
spare op til 20 %. Kurset rundes 
af med teoriundervisning, hvor 
du blandt andet får mere ind-
blik i, hvordan motorteknolo-
gien har udviklet sig i de senere 
år i retning af mere miljøvenlige 
køretøjer og ikke mindst, hvad 
gevinsten kan løbe op i, hvis 
man både kører grønt og køber 
en energieffektiv bil.

På jobbet, som gave eller 
bare sund fornuft
Kurset henvender sig til alle, 
der bekymrer sig om økonomi 
og/eller CO2 i forbindelse med 
deres bilkørsel. Virksomheder 
med en eller flere medarbejdere, 
der kører meget i arbejdssam-
menhæng, vil kunne reducere 
udgifterne til brændstof, lige-
som CO2-besparelsen nemt kan 
finde vej ind på det grønne regn-
skab. Private bilister kan have 
gavn af kurset, hvis toppen skal 
skæres af pendlerudgifterne. 
Er der tale om en større gruppe 
kursister er Haarby Køreskole 
villig til at sætte et godt tilbud 
sammen.

Haarby Køreskole · Faaborgvej 2 · 5683 Haarby · Tlf. 40 15 35 46 · info@styrebrev.dk · www.styrebrev.dk

Hvem ville ikke gerne 
skære op til 20% af 
bilens brændstof-
forbrug? Det er nu 
muligt ved at tage et 
”KørGrønt-kursus” hos 
Haarby Køreskole

Trafikstyrelsen har udviklet 
et kort og effektivt kursus, der 
skal lære os bilister at få flere 
kilometer ud af de dyre dråber. 

To ture og en gang teori

Konceptet er enkelt. Først kører 
du en fastlagt tur, hvor du kører 

Aarup Autolakering ApS
Snedkervænget 3 · 5560 Aarup

Tlf. 64 43 13 01 
mail@aarupautolakering.dk 

strøjer Tegl · Bogyden 12 · 5610 Assens

Tlf. 64 79 13 99
info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk
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Rene ruder  
– ren samvittighed

usynlige, når vi færdes på en ar-
bejdsplads. Men det hører med 
til vores professionalisme . vi 
kommer i alle krogene, vi tørrer 
op efter os, vi overholder altid af-
taler – og vi forstyrrer ikke på en 
arbejdsplads. Det burde være en 
selvfølge, men det er det desvær-
re ikke altid i denne branche.

Rensning i højden

Hos Flemming Rene Vindues-
polering råder man over et så-
kaldt rentvands-anlæg, som er 
monteret i en af firmaets biler. 
Vandet i anlægget er helt fri for 
kalk, mineraler og jern og det 
muliggør, at der kan renses faca-
der og vinduespartier i op til 13 
meters højde uden brug af stiger 
eller kemikalier. Det har givet os 
fantastiske muligheder, slutter 
Fleming René.

Fra 72 kunder til 1300 
kunder på bare seks 
år – så må vi vel gøre 
noget rigtigt, mener 
Flemming Rene.

I 2005 overtog Fleming Rene 72 
lokale vinduespoleringskunder 
på Vestfyn. I dag dækker firma-
et hele Fyn og Trekantsområdet 
og har knap 1300 faste, tilfredse 
kunder.

Troværdighed og tillid

At holde vinduer og glasfacader 
rene er jo i og for sig ret enkelt. 
Men virksomhederne har ikke 
tid til at gøre det selv og mange 
private får det bare ikke gjort. 
Derfor finder flere og flere ud af, 
at det er en bedre løsning at have 
en aftale med en fast vinduespo-

lerer, man kan stole på, så man 
aldrig mere behøver bekymre sig 
om, hvordan vinduerne ser ud. 
For virksomheder betyder det, 
at deres facader altid lever op 
til det image, virksomheden el-
lers ønsker at have. For private 
handler det måske mere om at 
slippe for den dårlige samvit-
tighed og samtidig få mere lys 
ind i stuen og en bedre udsigt. 

Og i øvrigt kan private nu fra 
01.06.2011 trække vinduespole-
ring fra på selvangivelsen.

Den usynlige  
vinduespudser

I vores firma lever vi efter tre 
nøgleord: Kvalitet – punktlighed 
og service.
Mine medarbejder griner ofte ad 
mig, når jeg siger, at vi skal være 

Flemming René Vinduespolering · Boelsbjergvej 7 · 5610 Assens · Tlf. 64 74 22 40 · www.fl-rene.dk · info@fl-rene.dk

Ford Service oplevelsen - nu med PrisSikring
.....forvent mere

Original service

Originale reservedele

Original kvalitet

PRIS
SIKRING

PRIS
SIKRING

PRIS
SIKRING

Din bil ...men vores baby

Feel the differenceFordService

* Prissikring hos Ford forudsætter at: Tilbudet ikke er over 3 uger gammelt. At tilbudet er
indhentet fra et værksted der ligger max 20 km fra dit Ford værksted. Tilbudet skal lyde
på det samme stykke arbejde og ved brug af originale Ford reservedele.

r at: Tilbudett ikikikkkke er over 3 ug

PRIS
SIKRING

Bredgade 74 | 5492 Vissenbjerg | tlf. 6447 1165
Åbent hver

Se mere på
www.bilhusetthybo.dk

Vi
servicerer
din Ford
bedst og
billigst.

Skadescenter
med gratis lånebil
person- og varebil
op til 3.500 kg.
Stort lager af
fabriksnye Ford
til omgående

levering.

Åbningstider:
Mandag-onsdag 7.30 - 16.00
Torsdag 7.30 - 15.30
Fredag 7.30 - 14.30
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Skallebølle Slagtehus tilbyder:

Skallebølle Kødkvæg -fordi vi taler om mad

Skallebølle Slagtehus • Odensevje 153 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. 6596 8037

Åbningstider: Torsdag kl. 9.00-17.30 • Fredag kl. 9.00-18.00

Afhentning af dyr  - Opbevaring i kølerum - partering og opskæring efter eget ønske -
Vi slagter også dine egne dyr: okse, gris, lam og geder - Vi laver også jeres pålægs og
røgvarer. Ring og hør på netop dine mugligheder på 6596 8037 - ikke tirsdag.

Hjemmeslagtning:

På gården Skjoldmose i Tommerup har
Ruth og Egon Karlsen en besætning
som består af 35 amme køer med
opdræt samt 2 avlstyre i alt ca. 80 dyr.
Køerne afgræsser vore enge i sommer
halvåret, hvor hovedparten af kalvene
bliver født, kalvene patter til de er 6-8
mdr. Når efterårs kulden begynder
tages kalvene på stald. De er løsgåen-

de i bokse strøet med halm. Køerne
nyder efteråret uden kalvene og æder
sig i god stand til vinteren. Når det
bliver for koldt og vådt kan køerne gå
ind i dyb strøelses stalden, hvor de
ligger lunt i halmen. Fodringen foregår
så naturligt som muligt, i sommerperi-
oden lever dyrene af saftigt kløverg-
ræs. I vinterperioden fodres med

hjemmeavlet valset korn og halm samt
vac. pk. græs, vitaminer og mineraler.
Kødkvæget tilgodeser vort ønske om
kødproduktion i pagt med naturen, de
har et godt temperament, lette
fødsler, gode moderegenskaber, meget
højt klassificeret slagt kroppe samt
stor kødprocent (62-64%), dette skyl-
des den meget fine skeletik dyrene er

i besiddelse af, desuden er kødet
magert med tilpas fedtmarmorering.
Dyrene lever under de mest naturlige
forhold og uden vækstfremmer m.v.
Når dyrene skal slagtes benytter vi
vores eget slagtehus i Skallebølle, 
derved undgås de lange køreture 
med stresset kød til følge.

Kødpakke 4:
1 stk. klump (ca. 3 kg) 
1 stk. lårtunge uden fedt 
(ca. 1,5 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,5 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. højrebssteg/koteletter
(ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg) 
spareribs (evt.) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt) 

Kødpakke 2:
1 stk. inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. klump (ca. 3 kg) 
1 stk. culotte (ca. 2 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,25 kg) 
1 stk. entrecoté-steg/-
koteletter (ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1.5 kg) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
ossobuco i skiver 
(ca. 1,5 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakke 1:
1 stk.inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. cuvette (ca. 2 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. mørbradhoved 
(ca. 500 g) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
spareribs (evt.) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
ossobuco i skiver 
(ca. 1,5 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakke 3:
1 stk. inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. lårtunge uden fedt
(ca. 1,5 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,5 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. højrebssteg/kotelet-
ter (ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
spareribs (evt.) 
1 stk. Bov med ben 
(ca. 3 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakker:
Du har mulighed for at
købe kødpakke 1, 2, 3 
eller 4 af KØDKVÆG 
(ca. 25-28 kg) af høj kvali-
tet svarende til 1/8 dyr. 
Kreaturet slagtes og kød
kroppen hænger til mod-
ning 16 dage på vores slag-
tehus i Skallbølle, hvoref-
ter kødet grov parteres,
pakkes med etikette og er
klar til afhentning.

Prisen er pr. kg
incl. moms.

Gode råd:
Et par gode råd, så får du det bed-
ste resultat og bliver tilfreds!
Del/skær det ferske kød i mindre
portioner, der egner sig til dit/Jeres
behov og læg kødet i fryseren.
Sørg for at fordele kødet i fryseren
samt evt. at vende det et par timer
senere for at sikre korrekt indfrys-
ning. Hvis der er tid, så form hak-
kekødet som bøffer og pak dem to
og to, inden de kommer i fryseren.
Det tager lidt tid, men er mere
fleksibelt ved optøning.

Opskæring - Anvendes til: 
Inderlår:
Roastbeef, sammenkogte retter f.eks.
boeuf bourginon og schnitzler. 
Yderlår: 
Sammenkogte retter f.eks. 
bøf stroganoff.
Lårtunge:
Roastbeef.
Klump:
Sammenkogte retter f.eks. gullasch.
Tykstegsfilet:
Bøffer, roastbeef eller tynde skiver i
f.eks. thai mad.  

T-bone staks:
Grill ( det er tyndsteg og mørbrad).  
Højrebssteg:
Hel steg i ovn/kuglegrill eller bøffer.  
Entrecó-steg:
Hel steg i ovn/kuglegrill eller bøffer.
Mørbradhoved:
Steges hel eller skæres i bøffer.
Cuvette:
Hel steg i ovn/kuglegrill, koges 
til f.eks. mexicansk mad eller 
peberrods-kød.
Culotte:
Hel steg i ovn/kuglegrill.  

Tykkam:
Gammeldags oksesteg.
Bov med ben: 
Koges til mexicansk/thai/indisk 
mad og få en god oksekødssuppe.
Ossobuco:
Ossobuco.
Oksehale: 
Oksehale ragout.  Spareribs:  Koges,
marineres og grilles.
Hakket kød:
Lasagne, taco, hakkebøffer m.v.

Velbekomme 

75.00  

FRIT VALG
KØDPAKKE

45,-
pr. 1/2 kg

Skallebølle Slagtehus tilbyder

KØDPAKKER: Du har mulighed for at købe kødpakke 1, 2, 3 eller 4 af kødkvæg 
(ca. 25-28 kg) af høj kvalitet svarende til 1/8 dyr. Kreaturet slagtes og kødkrop-
pen hænger til modning 16 dage på vores slagtehus i Skallebølle, hvorefter 
kødet grovparteres, pakkes med etikette og er klar til afhentning. Bemærk at 
prisen er pr. 1/2 kg. uden ben. Se hjemmeside for specifikation af pakkerne...

Skallebølle Slagtehus · Odensevej 153 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 96 80 37 · www.skallebølleslagter.dk

- Alt i haveanlæg
- Traktorfræsning
- Sætning for muldvarpe
- Kørsel med minigraver og minilæsser
 
Bøgebjerg Have & Anlæg
Assensvej 354 · 5690 Tommerup
Tlf. 22 15 33 46 · 64 72 33 46
nielfisk@os.dk

Vi tilbyder forskellige typer af kørekort… 
bil, taxi, motorcykel, trailer samt køre
teknisk kursus.
Læs mere på www.styrebrev.dk

Kørelærer Poul Vinter
Fåborgvej 2 I 5683 Haarby I Tlf. 40 15 35 46
info@styrebrev.dk I www.styrebrev.dk

Fyns Skilte Design ved Knud-Erik Lauritzen
5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

l	 Autoreklamer
l	 Facadeskilte
l	 Storformatsprint

Nyt servicefradrag – tilskud til arbejdsløn 
til hjælp og istandsættelse af hjemmet
En ny fradragsmulighed betyder, at personer, der er fyldt 
18 år, kan fratrække op til 15.000 kr. årligt til hjælp og 
istandsættelse af hjemmet, ifølge www.pwc.dk.
Servicefradraget påføres selvangivelsen som et lig-
ningsmæssigt fradrag. Hvis du har anvendt 15.000 kr. 
til hjælp og istandsættelse af dit hjem og fratrækker 
beløbet på din selvangivelse, indebærer dette, at din 
nettoudgift til hjælp og istandsættelse af dit hjem udgør 
ca. 10.000 kr. Dette skyldes, at du via dit fradrag på selv-
angivelsen får ca. 5.000 kr. tilbage i SKAT.
Servicefradraget omfatter hjælp og istandsættelse af dit 
hjem, uanset om du bor til leje, ejer en andelsbolig eller 
ejer en ejerbolig/ejerlejlighed. Der skal blot være tale om, 
at ejendommen er dit hjem. Dette medfører, at du kan 
fratrække hjælp og istandsættelse til dit sommerhus, 
hvis du lovligt anvender dit sommerhus som helårsbolig.
Kun arbejdsløn kan fratrækkes. Det er derfor nødvendigt, 
at en faktura fra en momsregistreret virksomhed er 
opdelt således, at det tydeligt fremgår, hvor stor en 
andel af den samlede faktura, der udgør betaling for 
arbejdsløn.
Hjælp i hjemmet omfatter eksempelvis: Almindelig ren-
gøring, vinduespudsning, babysitning, hente og bringe 
børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fri-
tidsaktivitet, almindeligt havearbejde, snerydning og lig-
nende.
Hjælpen kan udføres af momsregistrerede virksomheder 
og personer over 18 år, der er fuldt skattepligtige til 
Danmark.
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Fodboldgolf er blevet  
forlystelsespark

Vestfyns Fodboldgolf 
i Ebberup er et slaraf-
fenland for hygge, 
sjov, flot natur og god 
motion – på én gang

Det er svært at finde én beteg-
nelse, der dækker alle akti-
vi teterne – forlystelsespark, 
ak  ti vi tetscenter, udflugtsmål, 
fir mafest-baner… Men det hele 
er anlagt med henblik på, at folk 
skal hygge sig.

Her kommer alle  
aldersgrupper

Og netop derfor ser vi alle typer 
mennesker og firmaer blandt 
vores kunder, fortæller indeha-
veren, Bo Andersen, som star-
tede Vestfyns Fodboldgolf for 

præcis to år siden – i juni 2009. 
Vi har firmaudflugter, polter-
abends, kon  firmander, dame-
klubber med 70-årige, familie-
udflugter og -fester, skoler og 
foreninger. Og med den nye ak-
tivitetsplads for børn kommer 
der også mange børnefamilier, 
som nyder at være et sted, hvor 
børnene er beskæftiget med no-
get sjovt og samtidig får masser 
af sund motion i fri luft. 

sumobrydning på Vestfyn

En af de meget populære nye 
aktiviteter er, at man kan leje 
sumodragter – inkl. kropsfacon 
som en sumobryder. Dragten 
virker samtidig som polstring, 
så det er ganske ufarligt at 
falde. At overvære en ”sumo-
kamp” mellem to mennesker, 
man kender, vækker altid jubel. 

Der kan også spilles sumo-fod-
bold, hvis man er nok deltagere.

Bordfodbold i  
megastørrelse

De mange aktivitetsmuligheder 
med grill-område, gildesal, for-
skellige konkurencebaner osv 
tiltrækker mange firmaudflug-
ter og sommerfester.
En af de mest populære aktivi-
teter er en ”bordfoldboldbane” 
i mega-størrelse, hvor de hæn-
gende træ-fodboldspillere er 
erstattet af levende mennesker. 
Fra mega-bordfodboldbanen 
høres lat teren milevidt.
De meget forskellige aktiviteter 
gør, at vi ofte ser, at far spiller 
fodboldgolf, mens mor prøver 
den nye minigolfbane på kunst-
græs og ungerne spiller mega-
fodbold.

Vestfyns Fodboldgolf · Faaborgvej 143 · 5631 Ebberup · Tlf. 40 91 32 16/64 74 23 90 
www.vestfyns-fodboldgolf.dk · bo@ehmm.dk

Industrivej 2 · 5550 Langeskov
Tel. 66 18 08 94 · duco@duco.dk          www.duco.dk

Rekvirér vores 
nye entreprenørbog. Og 
se vores store støbegods-
program på: www.duco.dk

DUCO ApS
er et handelshus med 20 års 
erfaring i afvandingsteknik. 

Vi råder over Danmarks mest 
kompetente salgs- og rådgiv-
ningsteam og bistår gerne med 
hydraulik-beregninger, udskriv-
ningstekster, montagevejled-
ninger og systemrådgivning. 

Som tillidsvækkende og loyal 
partner overfor kunderne fin-
des der til enhver afvandings-
opgave en optimal løsning.

DUCO.ann.90x128.indd   1 16/06/11   08.55

Mobil 21 73 96 46
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Vestfyns Autolakering skifter 
navn til Aarup Autolakering

Vestfyns Handymand

nyt kan vi netop nu tilbyde vores 
kunder en ny skumbaseret form 
for tag, flise og facade rens, der 
effektivt fjerner alger og mos – 
også på stråtage. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for nærmere info og et godt 
tilbud.”

Jeg blev udlært som autola-
kerer i 1992, fortæller René 
Thomsen og han forklarer, at 
grunden til at han ikke var 
helt tilfreds med navnet Vest-
fyns Autolakering var, at folk 
ikke forbandt det med Aarup. 
Når firmaet hører hjemme i 
Aarup mente jeg også at nav-
net skulle indgå.
Jeg har mange funktioner i fir-
maet. Jeg hjælper til med fak-
tureringen og regner tilbud ud 

”Vestfyns Handymand løser en 
bred vifte af opgaver indenfor 
vedligeholdelse og reparation”, 
fortæller indehaver Torben Hald 
Christensen. ”Når det gælder 
hus og haveservice spænder vi 
fra græsslåning og almindelig 
klipning og trimning af hække, 
træer og buske til større opga-
ver som renovering, omlægning 
og nyanlæg af haver – herunder 
diverse belægningsopgaver. In-
dendørs løser vi mindre repara-
tions, maler og vedligeholdelses-
opgaver. Vestfyns Handymand 

til kunderne og deltager også 
når biler skal slibes og lake-
res. Vi har mange forsikrings-
skader på biler, men kan også 
male møbler og døre. Vi løser 
en række forskellige opgaver 
såsom lakering af personbi-
ler, motorcykler, varevogne og 
meget mere. Vi sætter en stor 
ære i, at arbejdet altid leveres 
til rette tid, til aftalte pris og 
med kvaliteten i top.

kører også som underleverandør 
for Total Ejendoms Service i 
Odense. I erhvervssammen-
hæng tilbyder vi vedligehold af 
virksomheders og institutioners 
grønne udenomsarealer. I vin-
terhalvåret er snerydning en 
stor aktivitet. Som noget helt 

Aarup Autolakering · snedkervænget 3 · 5560 Aarup · mail@aarupautolakering.dk · www.aarupautolakering.dk

Vestfyns Handymand ved Torben Hald christensen · søbrovej 22 · sarup · 5683 Haarby · Tlf. 22 71 95 17
vestfynshandymand@forum.dk · www.vestfynshandymand.dk

Vestfyns Autolakering 

har meldt sig ind i 

”Lakkæden” som er et 

indkøbs- og markedsfø-

ringsselskab og samti-

dig er landets største 

frivillige kæde af lake-

ringsvirksomheder. 

siden grundlæggelsen 
den 1. maj 2010 har 
det alsidige Haarby-
firma udvidet kunde-
kredsen med erhvervs-
kunder. Netop nu 
introducerer firmaet en 
ny og meget effektiv 
form for tag, flise og 
facade rens til fjernel-
se af alger og mos 

På vej ud af døren for at høre, 
hvad jeg kan gøre for dig…

Telefon 3132 1599
kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dkKim Schmidt  •  

  •  

FRA IDE TIL VIRKELIGHED
Seneca Byg ApS projekterer, tegner  
og udfører tilbygninger, nye huse og 
renoveringer

Få sat dit eget præg på din idé, og se 
ideen i 3D-tegninger inden udførelse…

Udfører også alm. tømrer og murerarbejde

Seneca Byg ApS · Nørregade 37 · 5620 Glamsbjerg 
bc@senecabyg.dk · Tlf. 64 72 10 22

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1
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Ring til Kokken & Co, og hør mere om mulighederne.
Rolundvej 19, 5260 Odense S.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk

6 frokostordninger
- alverdens muligheder
Hos Kokken & Co får du store muligheder for variation i den daglige frokost.
Vi tilbyder hele 6 slags frokostordninger med inspiration fra forskellige verdenshjørner.

Sådan får du alverdens valgmuligheder, leveret over hele landet:
1) Let og lækker 
- Mæt på den lette måde

2) Middelhavskøkkenet   
- Et tvist af eksotisk livsstil

3) Mormor i køkkenet    
- Originalt og traditionelt

4) Byg selv smørrebrød & sandwich   
- Det kolde køkken

5) Det nordiske køkken   
- Med inspiration fra vores naboer

6) Det grænseløse køkken   
- Overraskelser og fornyelser

Priser fra kun 38,-
pr. person - min. 10 kuverter

Stor variationog høj kvalitet!

rrnerner..
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Fleksibel elinstallatør og 
gazellevinder

Sådan forklarer elinstallatør 
Anders Schmidt, der sammen 
med Glenn Solevad og deres otte 
ansatte – fire svende, én arbejds-
mand og tre lærlinge - runder 
de første ti år med deres fælles 
firma fredag 1. juli.
EL-FLEX blev i både 2008 og 
2009 kåret som gazellevirksom-
hed for flot vækst. Firmaet udfø-
rer alle former for el-installationer, 
reparationer og service for små og 
mellemstore virksomheder, insti-
tutioner, landbrug og private.
– Vores åbne tilgang til opgaver-
ne gør, at vi har en god og sta-
bil kundeskare, udtaler Anders 
Schmidt.

EL-FLEX Aps leverer 
kompetent, hurtig og 
fleksibel elservice til 
små og mellemstore 
virksomheder samt 
private.

Med væsentlige serviceområ-
der som eksempelvis energiop-
timering – og dermed ofte ned-
sættelse – af virksomheders 
og private kunders energifor-
brug, er elinstallatøren EL-
FLEX kommet godt ind i 2011.

– Vi er blandt andet med til at 
optimere energiforbruget på 
Vestfyns Gymnasium - et om-
råde, der bliver mere og mere 
vigtigt, da energipriserne kun 

går én vej, op. Derfor er det 
også mere og mere vigtigt, at 
vores erhvervs- og privatkun-
der ikke bruger mere energi 
end nødvendigt.

v/ Morten B øgi ld
Tl f . 62213045 / 22 91 30 44

Glarmestervej 14 . Svendborg . Mai l : boegi ld@c.dk . www.bøgi ldaps.dk

Solafskærmn ing

SOLKAMPAGNE
hos Bøgild Solafskærmning

Køb en markise eller indvendig solafskærmning
og få et 

GAVEKORT
TIL MINICRUISE
med i købet.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud...

SPECIALUDDANNEDE I OPSÆTNING AF MARKISER

MINICRUISE FOR TO PERSONER

Frederikshavn - Oslo tur/retur

Overnatning i 2 køjes kahyt med bad og toilet

- standard uden vindue.

VÆRDI I ALT KR. 690,-

Stena Saga
-båden med oplevelser for alle..

-hvor du bl.a. finder restauranter,

natklub, casino, barer, biograf,

legerum, taxfree shopping og helt

nyt spa område...

Vi sælger kvalitetsprodukter indenfor Persienner 
Rullegardiner · Plisségardiner · Lamelgardiner · Markiser

Ringe Minicenter
Algade 62-64 · 5750 Ringe · Tlf. 62 21 30 45

 

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

CUBE QUADRO
Kontormøbel serie med farverige muligheder

– løsninger til bedre kontormiljøer...

CUBE

EL-FLEX · Østergaards Plads 2 · 5620 Glamsbjerg · Telefon 64 72 17 01 · www.el-flex.dk · el-flex@el-flex.dk64721701.indd   1 28/10/09   14:12:08
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overfladebehandling 
og nyeste processor lige fra 
grundbehandling til færdigt 
produkt for at opnå den bed-
ste holdbarhed. HI lakerings 
produktion matcher alle miljø-
krav. Vi er bevidst om det an-
svar, det er at være leverandør 
til vores kunder.
På vores hjemmeside kan man 
få inspiration og læse mere.
Ønsker du en god og stabil 
samarbejdspartner, så kon-
takt os for mere information. 
Få et uforpligtende tilbud, in-
gen opgave er for speciel, den 
er en udfordring.

– Når høj kvalitet og 
leveringssikkerhed 
er kravet. Pulver- og 
vådlakering – 30 år i 
industriens tjeneste
 
– Vi håndterer såvel store som 
små opgaver indenfor områ-
derne: Elektronikindustrien, 
belysnings- og armaturfabrik-
kerne, maskinindustrien, mø-
belindustrien, butiksinventar 
samt mange special opgaver. 
Med vor store og moderne ma-
skinpark, løser vi alle overfla-
debehandlingsopgaver inden 

for pulver- og vådlakering pro-
fessionelt. Private er også altid 
velkommen hos os!

Pulverlakering:

Pulverlakering er en optimal 
overfladebehandling af metal-
overflader som skal opnå ma-
ximal beskyttelse af bla. metal 
og aluminium og er perfekt til 
at holde længe, prismæssigt 
kan det konkurerere med tra-
ditionel sprøjtemaling.
HI Lakering kan levere et 
færdigt produkt som er mod-
standsdygtig overfor kemiske 
og korrosive påvirkninger, 
ridse og slagfaste, frit farve-

valg evt. med glans, lysægte 
pulvertyper og alt bliver hold-
barhedstestet.

Vådlakering:

Hos HI Lakering er vi stolte 
over vores vådlakering. I over 
30 år har vi leveret til industri 
og private og mange af vores 
kunder har været med hele ve-
jen. Vådlakeringer er velegnet 
til emner som ikke tåler høje 
temperaturer samt materialer 
som kræver høj korrosionsbe-
skyttelse, vi kan tilbyde vådla-
kering til faste priser og hur-
tig levering.
Vi anvender kun de bedste 

Haarby Industrilakring Aps · Roesbjergvej 3 · 5683 Haarby · Telefon 64 73 21 13 · www.hi-lakering.dk · bhr@hi-lakering.dk

og politigodkendte kontrolcen-
tral. 

Knips tyven i aktion

Ved alarm kan Securas tyveri-
systemer sende en sms/mms til 
kunden med helt aktuel info om, 
hvad der sker på stedet. Mms’en 
kan blandt andet indeholde et 
dugfriskt foto af indbrudstyven.

Det specialiserede  
sikringsfirma secura, 
har eksisteret siden 
2007

Securas brede appel illustreres 
på firmaets hjemmeside via en 
meget overskuelig opdeling af 
produkter og ydelser i forhold til 
de enkelte kundesegmenter. En 
populær funktion på hjemmesi-
den er, at man som Secura-kun-
de kan logge sig ind og se sit eget 
anlægs øjeblikkelige tilstand. 
Ad den vej kan man få svar på 
en række dagligdags spørgsmål 
som: Er der uregelmæssigheder 
i driften? Er min butik blevet 
åbnet til rette tid? Er ungerne 
kommet hjem fra skole?     

Kunden ejer anlægget

”Hos Secura køber man sit 

anlæg i stedet for at leje det, 
og det holder driftsudgifterne 
nede. Efter leverings- og instal-
lationsfasen har kunden selv 
ansvaret for sit Secura anlægs 
drift og servicering, og det er 
en meget vigtig pointe – ikke 
mindst når vi taler virksom-
heder, skoler og andre institu-
tioner. Mange af vores konkur-
renter tilbyder kun lukkede 
systemer, hvor leverandøren 
som den eneste må levere ser-
vice og reservedele. Hos Secura 
køber man et åbent system 
uden nogen bindinger med 
hensyn til, hvem der må vare-
tage serviceringen af anlæg-
get. Det er helt op til folk selv.”

Høj kvalitet  
– seriøs sikkerhed

”Securas primære tyveri sy-
stemer produceres af Honey-

well og engelske Texacom”, 
fortæller Christian Skov Niel-
sen. ”Sideløbende med disse 
velrenommerede firmaers 
kvalitetsprodukter kan vi nu 
tilbyde nye trådløse sikker-
hedsløsninger fra Jablotron. 
Disse trådløse systemer kan 
ikke scrambles og er derfor 
ekstremt sikre. Linjen er kon-
stant overvåget via internet-
tet, det giver høj sikkerhed. 
Securas kunder har vished 
for, at alarmsignaler altid når 
frem til firmaets professionelle 

Telefon 70 100 919
secura@secura.dk

www.secura.dk



Assens Forsyning  
– uundværlig

ske anlæg, der renser bedst. 
Vi ejer 952 km. spildevands-
ledninger med 250 pumpe-
stationer og 110 bassinanlæg. 
Spildevandet bliver renset på 
vores ni renseanlæg.

Affald og genbrug

Assens Affald & Genbrug dri-
ver også seks genbrugspladser 
i kommunen. Pladserne er ind-
rettet efter miljølovgivningens 
krav om bedst mulig genbrug, 
og her betjener 16 serviceven-
lige medarbejder kommunens 
borgere. 
Genbrugspladserne er åbne 
for både private borgere og 
virksomheder. På pladserne 
og nedenstående hjemmeside 
findes oversigtskort med de 
enkelte pladsers indretning.
Oplyser adm. Direktør Bent 
Hvam Pedersen

Det selvstændige 

selskab Assens For-

syning A/s, stiftet i 

2009, udfører de bru-

gerfinansierede drifts-

opgaver for Assens 

Kommune.

Assens Forsyning, ejet af As-
sens Kommune, ejer igen alle 
aktier i Assens Vandværk, As-
sens Spildevand, Assens Affald 
og Genbrug samt Assens Ser-
vice med i alt 62 medarbejdere.
Opgaverne hos Assens Forsy-
ning er dermed at sikre bor-
gerne kompetent og moderne 
service ved forsyning af rent 
vand, afløb og rensning af spil-

devand samt genbrug og bort-
skaffelse af affald.

Vand til 4000 husstande

Assens Vandværk forsyner 
4000 husstande ved Assens 
By med rent frisk drikkevand. 
Vi råder over fire vandværker, 
nemlig Barløse, Kildebakken, 
Lundager-Aborg og Marien-
dal. Vandet hentes op fra ti bo-
ringer, som tilsammen leverer 
ca. 730.000 kubikmeter vand 
årligt. Vores forsyningsnet er 
i alt 130 km. langt.

spildevand renses

Assens Spildevand driver det 
offentlige kloaksystem i As-
sens Kommune og sørger for 
effektiv og forsvarlig rensning 
af spildevandet.
I 2009 var tre af renseanlæg-
gene på ”top 10” over de fyn-
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www.dansktraeimport.dk
Kirkebjerg 8 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 47 40 41 · Fax 64 47 40 49

STORT LAGER
Salg af forarbejdede trævarer.

Lister, hårdttræ og forarbejdning efter opgavestampe A/s · Industrivej 16 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 25 47 · www.stampe.dk

Landsdækkende 
Salg – udlejning

Leasing – Service
Vær stampe – sikker, ring til STAMPE

 
 Nyt og brugt bl.a.
 Vibrationstromler
 Plader
 Stampere – Pavilloner
 Skurvogne – Containere

Assens Forsyning A/s · skovvej 2B · 5610 Assens · Telefon 63 44 90 00
www.assensforsyning.dk · post@assensforsyning.dk

Telefon 41 98 20 14 · www.heat4you.dk

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02
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TILBuD På nyT LåSESySTEM
Ældre Ruko låse systemer udgår på grund af den manglende nøglesikkerhed.
Vi leverer alle typer låsesystemer. Ring til os for bestille et uforpligtende besøg 
og tilbud på et nyt og sikkert låsesystem.
 
Ligeledes har vi altid gode tilbud på udskiftning af vinduer og døre. 
 
Lars Skovsby ApS. er et traditionelt tømrer- og snedkerfirma, der bygger på mange års erfaring. Hos 
Lars Skovsby ApS. udfører vi kvalitetshåndværk inden for alle typer af byggeri. Derudover udfører vi alle 
former for glasarbejde herunder montering af sikrings- og sikkerhedsglas samt låse- og sikringsarbejde 
med døgnvagt. Vi lægger særligt vægt på at overholde vore aftaler. Vort arbejde udføres af veluddannet 
personale og vi har et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

helårssommerhus, 45 hytter, 12 
campingvogne og 11 telte. Med 
komfortable overnatningsmu-
ligheder for op til 300 arran-
gementsdeltagere er Feriepark 
Langeland et oplagt valg som 
ramme om virksomhedsbegi-
venheder af enhver art.” 

”Som en cadeau til camping-
pladsen har Tranekær Slot gi-
vet os mulighed for at invitere 
vores gæster på slotsrundvis-
ning forestået af lensgreve Pre-
ben Ahlefeldt-Laurvig”, fortæl-
ler Michael Rasmussen. ”Denne 
enestående chance for at opleve 
slottet er kun tilgængelig for 
campingpladsens gæster. 

Fra campingplads til  
feriepark

”Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var 
det en traditionel campingplads 
på 6 hektar. I de 25 år jeg har 
været bag roret, har hele forret-
ningskonceptet gennemgået en 
kæmpe udvikling fra camping-

plads til feriepark. En feriepark 
byder på flere og bedre facilite-
ter end en traditionel plads. 

Kraftig arealudvidelse  
og mange flere gæster

”Feriepark Langeland har si-
den 1986 firedoblet sit areal”, 
fortsætter Michael Rasmus-
sen. Når det gælder antallet af 
overnatninger på årsbasis, har 
vi også gennemgået en mar-
kant udvikling. I 1986 havde vi 
20.000 overnatninger, og i 2010 
kunne vi notere os for ikke min-
dre end 72.000 overnatninger. 

Professionelt  
motionscenter

”Netop nu er vi i fuld gang med 

færdiggørelsen af et 120 kva-
dratmeters professionelt moti-
onscenter. 

oplagt til  
virksomhedsbrug   

”Udover klassiske camping og 
fritidsoplevelser for hele fami-
lien byder ferieparken i kraft af 
sin unikke naturskønne belig-
genhed midt i kongeriget og sine 
enestående faciliteter på spæn-
dende muligheder i erhvervs 
og skole/institutionssammen-
hæng. Op til den kommende 
sæson har vi lagt sidste hånd på 
9 campinghytter i luksusklas-
sen på 30 m2 med havudsigt og 
lækre faciliteter. Dermed råder 
vi over et 120 kvadratmeters 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING

samtidigt med campingpladsens fødselsdag fejrer Michael Rasmussen 25 års  
jubilæum som lejrchef, og begge de festlige begivenheder markeres gennem hele sæsonen  

med en masse spændende tiltag og gode tilbud 

Feriepark Langeland 50 år

Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær
Tlf. 62 59 12 26
info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

Solskinspriser
Vi gir           op til et hedt udsalg

i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

kontakt oS for et tilbud der paSSer til dit behoV
altid den rigtige pris – fØrSte GanG!

denCon
HÆVE-/SÆNKEbOrd

3.995,-
nu

EKSKL. mOmS

deVelop 
ineo +220

EKSKL. mOmS

deVelop 
+250 baSiC

14.995,-
fra

EKSKL. mOmS

nu

deVelop 
+450

6 årS NygaraNTi

24.900,-
fØr   79.900,-

EKSKL. mOmS

nu

deVelop  
+25

6 årS NygaraNTi

7.995,-
fØr   19.995,-

EKSKL. mOmS

nu

Fuldfarve laser multimaskine.
Kopi, Print og scan til net & E-mail 
samt fax. 24 fuldfarve og sort/hvid. 
Netkort. duplex.

fÅ kr. 10.000 kontant
For din gamle maskine ved køb af 
dEVELOP +220

Hæve-/sænkebord i alu med valgfrit 
laminat eller finer.  7 stk. på lager.
Vejl. kr. 6.995,-

indbyttet. 45 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

Valo er en ny stol med et unikt design. 
Netryggen er let og elegant og udformet 
med integreret lændestøtte. Synkron 
vip i ryggen med 4 faste indstillinger.

indbyttede fuldfarve maskiner med 
kopi, print og scan til net og E-mail.

29.900,-
fØr   39.900,-

nu

6 årS NygaraNTi

Stol
Valo

EKSKL. mOmS

1.345,-
fØr   2.795,-

nu


