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Region Syd

Assens Murer og Entreprenør
Side 9

 Michaels Maskinstation
Side 5

Side 18

Hårby Boligmontering

Algade 23 · 5683 Hårby · Tlf: +45 64 73 14 73 

www.haarby-boligmontering.dk

Royal flyt Side 22

Fynske Farver / Stella Maris Side 24-25

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk

Flyt ind hos os!

Vidste du at:

* Du hos FaB for under 10 kr. 
om måneden kan sikre dig en 
hurtig adgang til en bolig, når 
behovet opstår.

* FaB er i gang med at moder-
nisere ca. 2.500 af vores knap 
9.000 boliger, som de kom-
mende år bliver klar til dig og 
din familie.

* At FaB er det eneste boligsel-
skab, hvor du på én venteliste 
får adgang til knap 9.000 boliger 
på hele det fynske fastland.

* FaB har indgået partnerskaber 
for at fremme beskæftigelsen 
på Fyn.

* Arbejder sammen med Syd-
dansk Universitet om boliger 
til udenlandske studerende og 
forskere.

I Fyns almennyttige Boligselskab har vi gode erfaringer 
med at bygge boliger, som både skaber en øget bosæt-
ning i kommunen, og som samtidig styrker beskæftigelsen 
i lokalområdet. 

“Vi bygger boliger, som vi selv vil bo i ! 
Og vi bygger boliger til alle”

Herudover er det afgørende for os, at vores boliger 
lever op til de nyeste energikrav - men uden at gå på 
kompromis med en nutidig arkitektur. 
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Fyns almennyttige Boligselskab Side 20

Mercedes Side 21

Strøjer Tegl Side 13

Snave Vognmandsforretning Side 12

TEMA Byg & Anlæg 
 Boligrenovering, vedligeholdelse & energibesparelse
 Kurser & konferencer
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Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og døre
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• Nye gulve eller belægning• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejdemesterarbejde

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

Selv om Vagn Madsen har et fuld-
tidsjob som serviceleder hos medi-
cinal� rmaet Orifarm i Odense, når 
han også at lægge kryds� nér på taget 
af en af bygningerne til årets fore-
stilling på Frøbjerg Bavnehøj.

Det med at lægge kryds� nér og 
andre byggeopgaver blev udført 
sammen med en makker en søndag, 
og blandt Vagn Madsens andre Frø-
bjerg-opgaver er at være ansvarlig 
for økonomien på den tekniske side 
i sommer-forestillingerne.

Han er med i pr-gruppen, der teg-
ner annoncer og meget andet, som 
handler om det udadvendte.

Vagn Madsen er også med i styre-
gruppen for sommerspillet og er tid-
ligere formand og har i en årrække 

været scenemester med ansvar for 
opbygningen af scene og dekoratio-
ner.

Vægter det sociale højt
Siden 1986 har han lagt mange uløn-
nede timer i foreningen, hvor op til 
300 andre også yder en ulønnet ind-
sats for at give publikum de største 
oplevelser.

- Men alle, som har brug for me-
ningsfyldt og aktiv fritid, er vel-
komne til at henvende sig. Vi har i 
aktiviteterne en fælles opgave og et  
fælles mål. Vi vægter det sociale me-
get højt, og kaffe og te er altid gratis 
for medhjælpere.

- Det er bare at henvende sig, siger 
59-årige Vagn Madsen. (sh)

Brug for � ere

Willy Christensen med den gule 
kasket har været med i mange år, og 

han � k naboen Geert Langkjær med. 
Her bygger de kulisser til scenen.

Til august vil publikum kunne 
opleve denne model i fuld skala 
på Frøbjerg Bavnehøj, hvor årets 
festspil opføres. Vagn Madsen har 
i mange år haft en ledende stilling 
i den store forening, som står 
bag festspillet og meget andet i 
Frøbjerg.

Frøbjerg Festspil, Frøbjergvej 76, 
Frøbjerg, 5560 Aarup.
www.frobjerg.dk
vagn.madsen@froebjerg.dk

27Rundt om Assens

Willy Christensen siger, at det er 
det sociale liv, som gør, at han bliver 
ved.

- Vi har det godt sammen. Det dri-
ver værket. Og der er ingen, som står 
på nakken af os. Det kører, siger den 
tidligere Falck-vagthavende, der 
bor med sin Grethe Kingo i Assens.

Naboen er med
75-årige Geert Langkjær fra Assens 
er nabo til Willy Christensen på 
vejen i Assens, og forleden var han 
med i Frøbjerg for tredje gang.

- Willy spurgte, om jeg havde no-
get at tage mig til. Hvis jeg ikke har 
det, tror jeg, at jeg går til. Efter tredje 
gang her i Frøbjerg kan jeg sige, at 
der er en rigtig god tone. Det er rig-
tig hyggeligt. De andre er gode kam-
merater.

Geert Langkjær har haft en gård 
og trykkede i 16 år priser på stem-
pelmærker på tobaksfabrikken i 
Assens. I andre 16 år kørte han for 
Blomsterværkstedet i Assens, men 
det holdt han op med til jul.

- Jeg � k en blodprop, men det er 
� nt at komme her i nogle få timer 
hver torsdag. Heldigvis er man helt 
frit stillet. Hvis man ikke kan kom-
me en dag, er det i orden. Men selv-
følgelig giver man lige besked.

Poul Andersen fra Aarup har væ-
ret med siden 2003.

- Jeg gik derhjemme som pensio-
nist, og festspillet søgte folk. Der er 
et godt kammeratskab i gruppen, og 
der er gode udfordringer i opgaver-
ne, fortæller han.

Poul-Erik Saaby Johansen også 
fra Aarup. Han er uddannet køle-

montør og var 24 år ved Eventyr Is i 
Odense og har været med i Frøbjerg 
siden efteråret.

- Det er sjovt. Naboen arbejdede 
her, og her er mange, jeg kender, har 
jeg fundet ud af.

Snart er klokken tolv, og de af 
mændene, som har en kone, kører 
hjem til hende med en fornemmelse 
af at have udført en opgave og sam-
tidig fået snakket lidt med ligesinde-
de, mens de arbejdede og ved mor-
genkaffen og i en kort drikkepause 
senere på formiddagen.

Af Steen Højgaard
Foto: Peter Leth-Larsen
sh@fyens.dk, pll@fyens.dk

Vestfyns  
Tømrerforretning A/S Side 11

Svennes Byg Side 21

Skovhuse-Gør-Det-Selv Side 31

Har du fået din bil RUSTBESKYTTET?
For at undgå rustproblemer er det vigtigt

at rustbeskytte så tidligt som muligt.

Vestfyns Undervogns Center ApS
Tlf. 64 43 18 01
     

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS
Tlf. 64 43 18 01

- og vi kan tilbyde meget mere end bare RUSTBESKYTTELSE...
POLERINGBILUDLEJNING BILISTBUTIK

STENSLAGSREPARATION KLARGØRING AF BIL/MC

Smedevænget 2 . 5560 DK-Aarup
info@vestfynsundervognscenter.dk . www.vestfynsundervognscenter.dk

. .
.

HUSk:
vi borer 
INGEN 
huller

Rust-
beskyttelse

med 
garanti  

GRATIS rusttjek

Vestfyns Undervogn Side 28

Hindsgaul Entreprise Side 4
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Murermester & Aut. kloakmester
Vi udfører alt indenfor
murer, kloak, jord, beton og belægning
Udlejning af
Toiletvogn m/ bad, rendegraver, minigraver,
hydraulikhammer, unilæsser.

www
ko

Murermester & Aut. kloakmester
Vi udfører alt indenfor
murer, kloak, jord, beton og belægning
Udlejning af
Toiletvogn m/ bad, rendegraver, minigraver,
hydraulikhammer, unilæsser.

www
ko

MOBIL 20 7416 99

64 71 16 09
www.pallejohansen.dk

Aut. kloakmester

DVOKATFIRMAETA
JENS BANG

Strandgade 19 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 61 · Fax 64 71 32 61

Biltlf. 40 26 70 61
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk

- problemfri
bolighandel

Undervisning

... dit lokale flyttefirma

Privatflytning • Erhvervsflytning
International flytning • Opbevaring

23 23 33 18

Du låner flyttekasser ganske gratis

Ebberupvej 98 • 5631 Ebberup
post@royalflyt.dk • www.royalflyt.dk

RING 20 33 86 88

Altid klar til nye opgaver!
STORE som små!

• Tømrer- • Snedker- • Glasarbejde

Frøbjergvej 63  5560 Aarup  tlf. 6445 1009
email@ulskov.dk  www.ulskov.dk

Murer & Aut. Kloakmester
● Renovering
● Ombygning

● Nybygning
● Entreprenør opg.

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 /
40 82 92 40

www.fl-rene.dk

Skrænten 5, 5620 Glamsbjerg

Mobil 24 46 19 51
Tlf. 64 72 24 97

Stærmosevej 15 - 5683 Haarby Tlf. 64 73 30 13
www.renenielsenaps.dk Mobil 20 45 04 48

Ring og få et

uforbinden
de tilbud på

din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS

Vi klarer alt tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde

Ejendomme/boliger

Ved Haarby
udlejes lækker

lejlighed
på 74 m2, 1. sal.
Tlf. 4037 4668

Lokaler

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

Centralt i Assens
Værelse 22 m2

Husleje kr. 2.200,-
Dep. 3. mdr.
Tlf. 6616 9760

www.toejsbo.dk

Håndværkere

Håndværkerbussen
RING
64 71 19 09
Butiksruder - Termoruder - Blytermoruder - SpejleMurermester &Aut. kloakmester

Vi udfører alt indenfor
murer, kloak, jord, beton og belægning
Udlejning af
Toiletvogn m/ bad, rendegraver, minigraver,
hydraulikhammer, unilæsser.

www.hp-murerfirma.dk
kontakt@hp-murerfirma.dk

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Her koster et godt råd ikke noget
Advokat-vagten giver Dem gratis juridisk førstehjælp.

De får mundtligt råd og behøver ikke at opgive navn og adresse.

Adresse: Det nye Rådhus (den gamle sukkerfabrik), Assens
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-17.00.

ADVOKAT-VAGTEN

Algebehandling
kr. 800.-
Vi udskifter & renoverer

alle slags tag.

inkl. moms

Udlejning af hal
1.000 m2 muret, isoleret
hal med læsserampe og
porte i Tommerup St.
Tæt på motorvej.

Udl. til kr. 6.000,- pr. md.
Henv. tlf. 64 76 28 40

Advokater

Rørsangervænget 43 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 35 05 - Mobil 23 24 03 71

Fax 64 71 35 02

Kørsel og flytning

Assens
2- og 4-værelses
lejligheder udlejes.

Tlf. 6048 5691

- din sikkerhed for garanti

• Nedsivning og minirenseanlæg
• Kloak-TV

v/Lars Askov ∙ Odensevej 79 ∙ 5610 Assens ∙ www.askov-kloak.dk

ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

• Vedligeholdelse og nyanlæg af haver
• Fliser - Græs
• Kloakering og tilslutning til off. kloak

VI UDFØRER ALT INDENFOR:

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

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

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

348 m2 Erhvervsejendom
sælges

Beliggende i Andebølle ved Vissenbjerg
tæt ved motorvejs afkørselen.

109 m2 delvist indrettet som beboelse / kontor.
Indlagt fibernet. Grundareal 2430 m2

Tidligere værksted. Salgspris: kr. 565.000,-

Tlf.: 29 47 37 09 - 22 72 99 69

Har du
brug for en
hjemmeside?

Tirsdag den4. juni 2013 67

Yder dine solceller det de kan?

WWW.DAHLS-EL.DKTLF: 6447 2403

Højmarken 16  -  5492 Vissenbjerg

Får du fuldt udbytte af solens stråler i år? Dahls-El A/S har 
stor erfaring i opsætning og servicering af solcelleanlæg. Få 

et servicetjek og bliv klar til sommeren.

Med den nyeste teknologi udfører vi test af anlæggets effektivitet
og fortæller dig, om du får fuldt udbytte af solens ståler i den kom-

mende sommer. Vi udfører også rengøring af cellerne. Se mere på vores

hjemmeside:

www.dahls-el.dk

DU er i centrum hos ATM-Consult, 
og vi holder tæt kontakt under 
hele forløbet.

ATM-Consult har nieche
fag områder læs mere på

www.atm-consult.dk

v/ Aksel T. Madsen

TØMRER · SNEDKER
MONTAGEFIRMA

Tlf. 40 18 49 32
Vi laver også

de små opgaver!

24 Rundt om Assens

SuperBrugsen i Haarby kan i de 
kommende år udvikle sig ud fra, 
hvad dens 3000 medlemmer ønsker.

- Vi er gældfri, og det giver en fri-
hed. Der er ingen begrænsninger, 
for vi skylder ikke en krone væk. Selv 
om vi har foretaget en række inve-
steringer, er det sket for egne midler. 
Det er usædvanligt.

Det påpeger uddeler Henrik Bak 
Larsen, der er chef for den næststør-
ste SuperBrugsen på Fyn, og det har 
han været siden 1992.

Gennem de seneste år har Haar-
by-brugsen investeret i nyt inventar, 
solcelleanlæg, vaskehal og en ener-
gi-besparende led-belysning, og alt 
er betalt kontant.

Solcelleanlægget på dele af taget 

af den 3700 kvadratmeter store byg-
ning har kostet 1,2 millioner kroner 
og skal producere cirka 75.000 KW 
årligt.

- Det er 10 procent af vores sam-
lede elforbrug, og tilbagebetalings-
tiden på anlægget er 10-12 år, er det 
beregnet.

SuperBrugsen i Haarby har i øv-
rigt  også nedsat sit el-forbrug ved at 
skifte til led-lys i butikken og lager-
lokaler. Det reducerer forbruget til 
belysning med godt 40 procent.

Led-fabrikken i Tommerup St. 
gennemgik lokalerne. I den nye del 
af butikken på 700 kvadratmeter 
kunne det ikke betale sig at udskifte 
lysstof-rør, men det skete i de øvrige 
lokaler.

Stor brugs 
uden gæld

Uddeler Henrik Bak Larsen  er på 27. 
år gift med Annette Bak Larsen, som 
også er ansat i SuperBrugsen i Haarby. 
Hun er blomsterbinder i forretningen.
Parret har Sophie  på 29. Hun har læst 
sund og ernæring i Sorø og tager i øje-
blikket overbygningen inden for sam-
me område på SDU i Odense.
Sønnen Kasper,  26 år, er udlært i 
Kvickly i Rosengårdcentret og læser til 

pædagog i Odense.
Den yngste -  Mathias på 22 år - blev 
udlært i Citybrugsen i Vestergade i 
Odense i februar 2014 og er i øjeblik-
ket ved Den kgl. Livsgarde.
Henrik Bak Larsen  har også sønnen 
Kim Bak Hansen, 32 år. Han er udlært i 
brugsen i Allested-Vejle på Midtfyn og 
er butikschef i byggemarkedet Jem & 
Fix ved Rosengårdcentret.

Far og tre sønner i brugsen

SuperBrugsen i Haarby er den næststørste på Fyn 
målt i kvadratmeter. Og den skylder ikke en krone 
væk. Det giver frihed for brugsen, som bl.a. har in-
vesteret i solcelleanlæg, led-belysning og vaskehal 
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og skal producere cirka 75.000 KW 
årligt.

- Det er 10 procent af vores sam-
lede elforbrug, og tilbagebetalings-
tiden på anlægget er 10-12 år, er det 
beregnet.

SuperBrugsen i Haarby har i øv-
rigt  også nedsat sit el-forbrug ved at 
skifte til led-lys i butikken og lager-
lokaler. Det reducerer forbruget til 
belysning med godt 40 procent.

Led-fabrikken i Tommerup St. 
gennemgik lokalerne. I den nye del 
af butikken på 700 kvadratmeter 
kunne det ikke betale sig at udskifte 
lysstof-rør, men det skete i de øvrige 
lokaler.

Stor brugs 
uden gæld

Uddeler Henrik Bak Larsen  er på 27. 
år gift med Annette Bak Larsen, som 
også er ansat i SuperBrugsen i Haarby. 
Hun er blomsterbinder i forretningen.
Parret har Sophie  på 29. Hun har læst 
sund og ernæring i Sorø og tager i øje-
blikket overbygningen inden for sam-
me område på SDU i Odense.
Sønnen Kasper,  26 år, er udlært i 
Kvickly i Rosengårdcentret og læser til 

pædagog i Odense.
Den yngste -  Mathias på 22 år - blev 
udlært i Citybrugsen i Vestergade i 
Odense i februar 2014 og er i øjeblik-
ket ved Den kgl. Livsgarde.
Henrik Bak Larsen  har også sønnen 
Kim Bak Hansen, 32 år. Han er udlært i 
brugsen i Allested-Vejle på Midtfyn og 
er butikschef i byggemarkedet Jem & 
Fix ved Rosengårdcentret.

Far og tre sønner i brugsen

SuperBrugsen i Haarby er den næststørste på Fyn 
målt i kvadratmeter. Og den skylder ikke en krone 
væk. Det giver frihed for brugsen, som bl.a. har in-
vesteret i solcelleanlæg, led-belysning og vaskehal 

Fyns absolut største udvalg 
i MC Beklædning og udstyr

Vi udfører alle opgaver indenfor tømrerfaget

Tømrermester Jeppe Madsen · Tømrer og Bygningskonstruktør
Holmehavegyden 10 · 5690 Tommerup · Tlf. 22 26 94 74

• Nybygning
• Tilbygning
• Renovering
• Glasarbejde

Byg & Anlæg
Boligrenovering, 
vedligeholdelse & 
energibesparelse
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Den brølstærke Vito udgår 
– og du kan få den sidste 
for kun kr. 292.186,-

Sidste chance, mester:

Nu er det sidste chance for at erhverve marke dets 
stærkeste transporter, den voldsomme Mercedes-
Benz Vito 122 CDI med 224 heste. Den mest 
mus kuløse udgave af Vito’en udgår af programmet, 
men hvis du rykker hurtigt, kan du stadig nå det.  
 
Du kender sikkert en Vito
Måske har du allerede haft fornøjelsen af den 
populære Mercedes-Benz Vito. Men hvad med 
V6’eren, der er blevet kaldt ”mesters egen Vito”? 

Den er bomstærk og overdådigt udstyret med bl.a. 
automatgear, klimaanlæg og komfort førersæde.
 
Skynd dig!
Du får en af de sidste Mercedes-Benz Vito 122 CDI 
fra blot 292.186 kr. ekskl. moms, inkl. afgift. Hand-
ler du inden 31. juli, får du et køreteknisk kursus 
med i handelen. Så skynd dig ind til P. Christensen® 
og gør en god handel.
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

Montana TV HI-FI løsninger  til bolig og erhverv

Bygger på et  
bundsolidt fundament

Egen smedje
- Hindsgaul Entreprise råder over 
en lille smedje, hvor vi kan udføre 
alle typer buk i forbindelse med 
armeringsjern. Smedjen gør, at vi 
kan tilrettelægge arbejdet uden 
unødig ventetid. - Det er vigtigt, 
at vi kan agere hurtigt på ændrin-
ger i marken. Ventetid er spildtid, 
og det koster, så vi har det princip, 
at vi ikke går hjem klokken 16, 
hvis der er arbejde, der skal være 
færdigt, siger Kim Hindsgaul.     

Hindsgaul Entreprise har 
årelang erfaring med 
konstruktioner i beton til 
byggeri for landbrug og 
industri.
 

Folkene bag Hindsgaul Entrepri-
se har i mange år arbejdet med 
solide jernbetonkonstruktioner 
og har i dag spændende opgaver 
med grønne projekter. Det er bio-
gasanlæg og anlæg til rensning 
af spildevand, hvor kravene til 
fundamenterne er særligt store.
I Sønderjylland er man i gang 
med to agro-anlæg. En af grun-
dene til succes på dette område 
er virksomhedens mangeårige 
erfaring fra landbrugsbyggeri. 

Soliditet er afgørende
- Her kan vi kombinere vores vi-
den og erfaring fra landbrug og 
industribyggeri, siger salgsdi-
rektør Kim Hindsgaul, der ejer 
virksomheden sammen med sin 
bror Mikael Hindsgaul, som er 
autoriseret kloakmester. - Det 

kræver viden og godt samarbejde 
med rådgivere, når der skal stø-
bes jernbeton.
Han oplyser, at Hindsgaul Entre-
prise også er meget aktive inden 
for Erhvervs og Industribyg og 
arbejder pt. med et stort stålla-
ger i Odense som udføres i total-
entreprise, hvor kravene til soli-
ditet er afgørende. Her benytter 
man blandt andet            en stor 
traverskran til håndtering af de 
12 – 14 meter lange stålbundter. 

Hindsgaul Entreprise · Erhvervs- og industribyg 
Frydenlund Allé 5 · 5560 Aarup · Tlf.: 40 17 58 56 · kim@hindsgaul.as · www.hindsgaul.as 
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Stædighed med omtanke

Det ligger ikke til Michael Lar-
sen at sige nej tak til en vanske-
lig opgave. Han påstår, at netop 
de mest vanskelige opgaver er de 
mest udfordrende og lærerige, og 
han er stødt på en del, siden han 
i 1999 som 19-årig købte en ren-
degraver og blev selvstændig med 
Michaels Maskinstation i Brylle.
- Jeg er nok lidt stædig, siger Mi-
chael Larsen. Det tror jeg også, 
man skal være i entreprenørbran-
chen. Opgaverne er ofte meget 
forskelligartede og skal udføres 
under meget forskellige forhold. 
Så det er om at holde tungen lige i 
munden uden at gå på kompromis 
med sikkerheden.

Mange nye opgaver
Michaels Maskinstation i Brylle 
har forsat landbrugskunder, men 

væksten i opgaver og kunder har 
været størst i de mere traditio-
nelle entreprenøropgaver.
- Jeg blev autoriseret kloak-
mester i 2002 og udfører alle 
former for kloak, siger Michael 
Larsen. Vi udfører kloakering 
for kommuner i forbindelse med 
udstykninger. Vi kan også stille 
med kloak-tv, som bruges i bl.a. i 
forsikringssager, hvis for eksem-
pel en rotte eller trærødder har 
ødelagt rørene.
- Vi kan være med til at løse 
alle typer entreprenøropgaver 
med den lille snes medarbejdere, 
vi har, og vi har også opgaver i 
landbruget. Vi kan køre med 
gylle med nedfælder og foretage 
transport af gylle eller slam med 
en 34 kubikmeter slamtrailer. 
Plus alt andet traditionelt mark-
arbejde.Michael Larsen har i 

årenes løb i stigende omfang 
fået opgaver for kommuner og 
offentlige forsyningsselskaber. 
På referencelisten står blandt 
andre Assens, Odense og, Mid-
delfart kommuner, VandCenter 
Syd, Middelfart Forsyning. Lan-
geland Forsyning, FFV Energi 
og Miljø A/S og Svendborg Vand 
& Affald.

Godt kendte
- Opgaverne får vi, fordi vi er godt 
kendte, siger Michael Larsen. Jeg 
tror, omkring halvdelen af job-
bene får vi som inviterede til lici-
tationer, hvor konkurrencen selv-
følgelig er hård, og vi er mange 
om buddet. Men sådan skal det 
også være, når man byder på of-
fentlige opgaver, hvor så til gen-
gæld betalingen også er sikker.

- De øvrige opgaver, vi har, er 
mest som entreprenør, hvor vi 
har en samlet opgave, siger Mi-
chael Larsen. Vi har moderne 
maskiner, og vi sørger for, at 
vore medarbejdere både får erfa-
ring gennem jobbene og deltager 
i kurser og efteruddannelse.
Vi har lige haft tre mand, som er 
blevet uddannet til PE-svejsere. 
Det styrker os i konkurrencen 
at kunne påtage os svejsning af 
rørsystemer i plast. Det er også 
med til at sikre vækst og forsat 
beskæftigelse gennem hele året.

Michaels Maskinstation   •   v/Michael Larsen   •   Toftevej 46, Brylle   •   5690 Tommerup   •   Telefon: 21 64 45 54
michael@michaelsmaskinstation.dk   •   www.michaelsmaskinstation.dk

    TOMMERUP - TLF. 21 64 45 54

Michael Larsen begyndte 
med en rendegraver 
og har nu et komplet 
maskinprogram og 19 
erfarne medarbejdere 
og et solidt fodfæste i 
entreprenørbranchen.
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

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

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

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

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-
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Et naturligt mødested  
– midt i Danmark, midt på Fyn 
Med sin placering midt på 
Danmarkskortet, kun 900 
m fra motorvejsnettet 
er Vissenbjerg Storkro, 
der stod færdigbygget i 
1988, et attraktivt hotel 
og konferencecenter for 
virksomheder, institutio-
ner og foreninger fra hele 
landet

Vissenbjerg Storkro er en del 
af den 100% danskejede kæde 
Danske Hoteller A/S, der tæller 
sytten hoteller/konferencecen-
tre beliggende rundt i landet. 
Hotellet er centralt beliggende 
i det skønne højfynske bakke-
land, og den omgivende natur 
er særdeles velegnet – både 
til teambuilding og aktivite-
ter som terrænløb og rapelling 
samt mere rekreative sysler 
som rund- og fodbold m.m., som 
kan dyrkes på de tilliggende 
grønne områder.
 
 
Fra 2 til 400 personer 
»Kurser og konferencer er vores 
helt store speciale og står sam-
tidigt for 2/3 af omsætningen. 
Vi opererer med totalløsnin-
ger, der rangerer fra dagmøder 
til diverse arrangementstyper 
af flere dages varighed. Kapa-
citetsmæssigt er vores fuldt 
udstyrede lokaler målrettet 
grupper fra to til fire perso-
ner og helt op til 400 personer 
i samme lokale. Når det gælder 

Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg  Tlf. 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk 

Av-udstyr, råder Vissenbjerg 
Storkro over top-moderne grej i 
alle tænkelige afskygninger og 
kombinationer. Specielle ønsker 
konkretiseres fra arrangement 
til arrangement og imødekom-
mes efter nærmere aftale.«
 
 
Kursusforløb, 
messer og udstillinger 
»Vores varierede kundekreds 
tæller mange repræsentanter 
fra den offentlige sektor. Lige-
som vores store gruppe af er-
hvervskunder fra hele landet 
benytter os i vid udstrækning 
i.f.m. seminarer og udstillin-
ger. F.eks. har firmaet Flower 
Pot gennem flere år afholdt 
deres årlige salgsmesse i vores 
regi. I denne og andre forbin-
delser fungerer vi således som 
erhvervslivets eksterne sho-
wroom i forhold til kunder og 
forretningsforbindelser. Mange 
arrangører af længerevarende 
møder og konferencer fortæller 
i øvrigt, at de oplever hotellets 
placering lidt udenfor storbyen 
Odense som en klar fordel. Ved 
hele tiden at have fysisk sam-
ling på tropperne er de garan-
teret en høj grad af faglig se-
riøsitet og sammenhængskraft 
gennem hele forløbet.« 
 
 
Fra bryllupper 
til vildtarrangementer
»Selskabssiden af vores aktivi-
teter spænder lige fra private 
fødselsdage og bryllupper til 
en bred vifte af firma- og for-
eningsarrangementer med op 
til 250 deltagere – herunder 
receptioner og temafester. I ef-

terårssæsonen danner vi den te-
matiske ramme om tre vildt-ar-
rangementer med kæmpestore 
buffeter på 12-15 hovedretter. 
Vi står for det hele – fra menuer, 
indretning og udsmykning til 
sammensætning af den musi-
kalske underholdning.« Novem-
ber/december står i julens tegn 
og her tilbydes en traditionel 
jule buffet med musik/dans og 
underholdning med kendte dan-
ske kunstnere. 
 
 
Fordelagtige årsaftaler
»I løbet af de sidste par år har 
vi helt klart kunnet mærke, at 
det højfynske område med sin 
ideelle infrastrukturelle place-
ring tæt på motorvejsnettet er 
blevet hjemsted for flere store 
virksomheder, og det er selvføl-
gelig en udvikling, vi er glade 
for. Som en speciel service til 
virksomhedskunderne tilbyder 
vi årsaftaler med fordelagtide 
overnatningspriser m.m. - ikke 
kun for Vissenbjerg Storkro, 
men mulighed for en års-/raba-
taftale gældende for alle vore 
sytten hoteller der ligger fordelt 
over hele landet. Ring og hør 
nærmere…«
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Kloakerer med 
        kvalitetshænder

MS Brolægning & Totalservice 
fokuserer på at tilbyde højkva-
litets-service på den gode, gam-
meldags måde. 
Som der står på hjemmesiden:
- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for 
at imødekomme dine forventnin-
ger.

MS Brolægning & Totals-
ervice borger for kvalitet 
på den gode gammeldags 
måde

Kloakeringsarbejder i det åbne 
land eller i byer samt alverdens 
brostensbelægninger eller flise-
opgaver er Morten Smith med sit 
firma bl.a. mand for at udføre.
Sammen med p.t. en håndfuld 
professionelle medarbejdere ud-

fører han kvalitetsarbejde med 
hjælp af erfarne fagfolk.
Vi har mange trofaste kunder, 
for de mange års erfaring gør, at 
kunden altid får leveret et styk-
ke kvalitetsarbejde ud over det 
sædvanlige, understreger kloak-
mesteren.
Morten Smith har 15 års erfaring 
indenfor entreprenørbranchen, 
hvor han bl.a. har beskæftiget 
sig med kloakering, flisebelæg-
ning og anlæg af haver. For godt 
tre år siden startede han som 
selvstændig, og dét at være selv-
stændig er en tilværelse, der pas-
ser ham godt:
Det er rart at have foden under 
eget bord. Vores arbejde er sæ-
sonarbejde, så det svinger lidt 
med hensyn til antal ansatte. 
Lige for tiden er vi cirka seks 

ansatte, så det går fint fremad, 
siger Morten Smith.
Han kommer over hele Fyn, så 
der bliver kørt nogle kilometre 
for at servicere kunderne.
Morten Smith udfører som selv-
stændig autoriseret kloakmester 
arbejder for bl.a. Assens Forsy-
ning og Assens Murer & Entre-
prenørfirma.
Vi sætter kvalitet og håndværks-
mæssig korrekt udførelse højt og 
udfører arbejde for såvel private 
som erhvervsvirksomheder. Vi 
sætter en  ære i at levere kvali-
tetsarbejde, for kunden skulle 
gerne komme igen, og vi har 
mange gode og trofaste kunder.
MS Brolægning & Totalservice 
er autoriseret kloakmester med 
godkendt kvalitetssikrings-sy-
stem.

MS Brolægning og Totalservice · Gåsemosen 7, Snave · 5683 Haarby · Telefon: 21 99 91 83
E-mail: info@msbrolaegning.dk · Web: www.msbrolaegning.dk

Kloakerer med 
        kvalitetshænder

Medlem af ts-gruppen

SPAR PENGE OG 
BEVAR ET GOD MILJØ
I Danmark skinner solen mere 
end 1800 timer i løbet af året. 
Derfor er der gode muligheder 
for at udnytte solens energi 
samtidig med at du hjælper 
med til at begrænse CO2-
udslippet. 

Med et solvarmeanlæg fra Bio-
varme er der mange fordele at 
hente. Med en investering i 
et moderne solvarmeanlæg 
kan du spare mange penge 
på varmeregningen til brugs-
vand. I de varmeste måneder 
af året vil et solvarmeanlæg 
kunne stå for opvarmningen af 
brugsvand samt være en sup-
plerende varmekilde resten af 
året.

Vi sammensætter gerne et solvarmeanlæg efter individuelle ønsker, så det passer til 
det eksisterende varmeanlæg (biobrændsel, olie eller andet).

En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseffekten, der opstår som en ubal-
ance mellem forbrug og produktion af CO2. Med et solvarmeanlæg fra Biovarme 
med 4-5 m2 solfanger paneler, sparer du naturen for et CO2-udslip, der ellers skulle 
omkring 1100 m2 udvokset skov til at neutralisere.

VÆGMONTERET ETHEREA
INVERTER+
· Maksimal effektivitet og komfort med
den nye Econavi funktion
· Nanoe-G luftrensningssystem
neutraliserer 99 % af alle luftbårne og
vedhæftende mug, virus og bakterier
· Fleksible tilslutningsmuligheder letter
integration til netværk.

NANOE-G LUFTRENSNINGSSYSTEM
Panasonic’s seneste varmepumpemodeller er ud-
styret med et nyt luftrensningssystem, som kaldes 
Nanoe-G. Det anvender nanoteknologi til
rensning af luften i rummet.
Det fungerer effektivt mod både luftbårne og 
vedhæftende mikroorganismer som bakterier, 
vira og mug – og hjælper med at holde luften i huset renere.

STYR DIN VARMEPUMPE MED SMARTPHONE
OG INTERNETOPKOBLING
Panasonic har altid leveret højeffektive systemer til opvarmning og køling. Nu tag-
er vi teknologien et skridt videre og præsenterer en cloud-baseret internet-tjeneste, 
som giver dig mulighed for at styre din varmepumpe, uanset hvor i verden du be-
fi nder dig. Styr dit hjemmemiljø ved hjælp af din iPad, iPhone eller Android smart-
phone – eller fra din PC med internetopkobling. IntesisHome omfatter omtrent 
de samme funktioner, som du har derhjemme: Tænd/sluk, funktionsindstilling, 
temperaturvælger, rumtemperatur og meget mere.

SOLVARMEANLÆG OG SUNDT INDEKLIMA

på varmeregningen til brugs-

brugsvand samt være en sup-

VÆGMONTERET ETHEREA 
INVERTER+
·  Maksimal effektivitet og komfort med 

den nye Econavi funktion

·  Nanoe-G luftrensningssystem 
neutraliserer 99 % af alle luftbårne og 
vedhæftende mug, virus og bakterier

·  Fleksible tilslutningsmuligheder letter 
integration til netværk
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NANOE-G LUFTRENSNINGSSYSTEM
Panasonic’s seneste varmepumpemodeller er udstyret med et nyt luftrensningssystem, som kaldes Nanoe-G. Det anvender nanoteknologi til rensning af luften i rummet. 
Det fungerer effektivt mod både luftbårne og vedhæftende mikroorganismer som bakterier, vira og mug – og hjælper med at holde luften i huset renere.

luftrensning
med 
nanoteknik

FJERNER

BAKTERIER, VIRUS 

OG MUG

LUFTBÅRNE 
URENHEDER 
Nanoe-G fjerner 99 % 
af bakterier, virus og mug 
fra luften.*²

VEDHÆFTENDE 
Nanoe-G neutraliserer 
99 %*3 af alle vedhæftende 
mikroorganismer som 
bakterier og virus, samtidig 
med at teknologien for-
hindrer dannelse af mug 
på overflader og tekstiler.

NANOE-G EFFEKTEN
*² Luftbåren rensning certificeret af Kitasato forskningscenter 
for miljøvidenskab.
·  KR CES-bio testrapport nr. 23_0182 Bakterie: Staphylococcus 

aureus (NBRC 12732)
· KR CES-miljø testrapport nr. 22_0008 Virus: Escherichia coli 
  fag (OX-174 hos CC 13706-B1): Influenza (H1N1) 2009 virus
·  KR CES-miljø testrapport nr. 23_0140 Mug: Penicillium 

pinophilum (NBRC 6345)
Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser.
Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelsesforhold.

*³ Neutralisering af vedhæftende forurening er certificeret 
af Japan Food Research.
· Testrapport nr: 11047933001-02. Bakterie: Staphylococcus 
  aureus (NBRC 12732) 
· Testrapport nr: 11073649001-02. Virus: Bakterio fag 
  (Phi X 174 NBRC 103405) 
· Testrapport nr: 11047937001-02. Mug: Cladosporium  
  cladosporioides (NBRC 6348)
Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser.
Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelses-
forhold.

SKADELIGE MIKROORGANISMER

Bakterier, vira og mug.

3.  Nanoe-G sender 
mikroorganismerne 
tilbage i filteret.

1. 3 trillioner*¹ fine Nanoe-
    G partikler sendes ud fra 
    generatoren.

2.  Nanoe-G opfanger 
mikroorganismerne.

VIDHÆFTENDE

BAKTERIER 

OG VIRUS mikroorganismer som mikroorganismer som 

*¹ 3 trillioner er det simulerede antal af fine Nanoe-G partikler under givne betingelser. Faktiske værdier for fine Nanoe-G partikler midt i et rum på 13 m²: 100.000/cc forudsat at antallet af fine Nanoe-G partikler 
er jævnt fordelt i hele rummet. Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser. Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelsesforhold.
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Gl. Torøhusevej 30-32  //  5610 Assens 
Tlf. 64 71 16 09  //  Tlf. 64 71 17 46  // Mobil 21 27 69 99 
p@llejohansen.dk  //  www.pallejohansen.dk

Mobil 21 27 69 99 

Det kendte Assens-

fi rma, der grundlag-

des af indehaver Palle 

Johansens farfar i 

1953, betjener en bred 

kundekreds på Fyn 

og i Trekantsområdet 

og løser alle til faget 

hørende opgaver - i 

dag med stort fokus 

på erhvervsbyggeri

”Assens Murer- og Entrepre-
nørforretning løser mange 
typer opgaver”, fortæller 
Palle Johansen. 
”I den travle hverdag spæn-
der vores 40 dygtige medar-
bejdere lige fra mindre re-
parationsopgaver og løbende 
vedligehold til renovering 
og nybyg for private kunder, 
virksomheder og offentlige 
institutioner. Som noget nyt 
på ledelsesfronten, er eje-
ren af det tidligere Aborg 

Entreprenøren, Claus Jørgen-
sen, nu blevet partner via sit køb 
af 20 % af firmaet. 
Erhvervsbyggeri er en af vores 
absolutte spidskompetencer, 
og de fleste projekter på dette 
store aktivitetsområde gribes 
an som åbne kalkulationer efter 
partnering-princippet. Sammen 
med den enkelte erhvervskunde 
finder vi den mest optimale og 
prismæssigt attraktive løsning.” 

Sammenhæng 
og kontinuitet
”Vi medvirker i hele forløbet – 
fra skitseprojekt og prisbereg-
ning i forhold til leverandører 
og håndværkere til det endelige 
valg af løsningsmodel og den 
praktiske organisering og ud-
førelse af byggeriet. Over hele 
linjen bygger vores indsats på 
viden, erfaring og ekspertise. I 
økonomisk perspektiv spænder 
vores projekter fra nogle få tu-
sinde kroner til tocifrede milli-
onbeløb. Typisk står Assens Mu-
rer- og Entreprenørforretning 
for beton-, murer- og kloakdelen 

af et givet byggeprojekt. 
Herudover samarbejder vi 
med en kreds af dygtige og 
stabile underleverandører 
i alle håndværksfag. Vi 
skaber sammenhæng og 
kontinuitet gennem hele 
byggeprocessen.” 

Spændende 
erhvervsprojekter 
”Lokalområdet byder på rigtigt 
mange spændende erhvervspro-
jekter. På Bryggeriet Vestfyn har 
vi netop påbegyndt opførelsen af 
et flisfyret kraftvarmeværk med 
en 11 meters skorsten samt en 
række udendørs faciliteter – her-
under vende- og aflæsningsplads 
m.m. På Assens Fjernvarme er 
vi i gang med anlæg af en plads 
til opbevaring af kævler i forbin-
delse med værkets produktion af 
træflis. Hos Scandinavian To-
bacco Group (STG) har vi netop 
færdiggjort opførelsen af et fær-
digvarelager på 3000 m2 samt 
en vandtank med kapacitet til 
600.000 liter i forbindelse med et 
sprinkleranlæg, der af pladshen-

syn er gravet ind i en skrænt. 
Til Plum har vi leveret nye 
vinduer til facaden samt be-
tonoverdækning til et stort 
regnvandsbassin. På Assens 
Genbrugsplads har vi som 
hovedentreprenør afsluttet 
et totalrenoveringsprojekt 
til 9 mio. kr. Omkring ejerlej-
lighedsprojektet Provstiga-
arden.dk skal vi forestå re-
noveringen i totalentreprise 
med en beløbsstørrelse på 50 
mio. Endelig har vi i forbin-
delse med totalrenoveringen 
af Arlas madlejr på Helnæs, 
der afsluttes i uge 34, stået 
for al kloak-beton og murer-
arbejdet.”

Øget efterspørgsel 
og aktivitet
”Vi oplever stigende efter-
spørgsel og aktivitet på er-
hvervsområdet, og netop nu 
er der flere opgaver på vej, 
såvel i lokalområdet som på 
resten af Fyn samt i Tre-
kantsområdet”, afrunder 
Palle Johansen. ”I erhvervs-
regi beskæftiger vi konstant 
20-25 medarbejdere. Assens 
Murer- og Entreprenørfor-
retning er godt rustet til at 
imødegå fremtidens øgede 
efterspørgsel.”
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Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

KontaKt Lone Storgaard på tLf. 6472 3588 eLLer Lone@tryKSen.dK

THINK GLOBAL aCt LoCaL

Din lokale leveranDør af:

Tryksager • reklameting • Profiltøj • Skilte • Bilreklamer

Plakater
Med 2 digitalmaskiner kan vi nu til-

byde, hurtig levering på digitaltryk ved 

mindre oplag samt plakater op til A0 str.

Fra kr. 70,-

Tryksagstilbud
1.000 stk. Visitkort 4+4*
1.000 stk. Brevpapir 4+0*
5.000 stk. A5 flyers 4+4*

Kr. 2995,-

50 stk. T-shirts
Med brysttryk i 1 farve.

Pris pr. stk. kr. 45,-
*4-farvetryk (CMYK). Vi modtager en færdig pdf.

Alle priser er excl. moms, levering og miljøbidrag kr. 45,-

Erhverv...
Hos os er du altid i 
godt selskab...!
Bare ring 65 43 25 50!

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50 · post@froerupandelskasse.dk 
www.froerupandelskasse.dk

FRØRUP 
ANDELSKASSE

Erhverv...
Hos os er du altid i 
godt selskab...!
Bare ring 65 43 25 50!

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50 · post@froerupandelskasse.dk 
www.froerupandelskasse.dk

FRØRUP 
ANDELSKASSE

Firmarejser & 
Konferencer
Lad Nyborg Rejser arrangere din 
næste firmarejse, uanset om det dre-
jer sig om en eller flere dage, fly eller 
bus, konference eller personalefest. 
Kombiner fx dit møde/konference 
med ”oplevelser”. Du vil få fordel af 
vores brede kontaktflade inden for 
bl.a. hoteller og events.

Grupperejser & 
Arrangementer
Er I allerede en gruppe, som vil rejse sammen, 
hjælper vi jer med planlægning, transport, ar-
rangementer m.m. Vi byder samtidig på et bredt 
udsnit af endagsudflugter, storbyferie, vinture, 
natur- og kulturture og wellness-arrangementer. 
Transporten foregår i vores komfortable busser, 
og vores rutinerede chauffører hjælper undervejs 
med deres viden om lokalområdet.

Nyborg Rejser A/S · Nymarksvej 61
5800  Nyborg

Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dkVIP-Konferencebus

Nyborg Rejser 
- er et helt igennem dansk selskab, der har drevet rejsebureauvirksomhed siden grundlæggelsen i 1948. Vores erfaring og store 
krav til kvalitet og sikkerhed er din garanti for en god
oplevelse. Nyborg Rejser modtog som en af de første inden for persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 certifikat som bevis 
på vores internationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en ensartet og altid opdateret kvalitet. Vi arbejder altid efter kvalitetspara-
metrene sikkerhed, tillid og troværdighed.

Høj komfort i speciel-indrettet 
VIP-Konferencebus. Busi-
ness, Konference, Messe, 
Events, Firmarejse, Virksom-
hedsbesøg. 11 pers. stort 
mødebord, 8 siddepladser 
ved 2x4 pers. borde, 6 sid-
depladser i Luxusstole, 
35 tommer fladskærm 
med mulighed for 
PC-tilslutning, minikøk-
ken med mikroovn, 
kaffemaskine, 
toastmaskine, køle/
fryseskab, fadølsan-
læg, aircondition.
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Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og døre
• Nyt tag eller renovering• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejdemesterarbejde

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

Selv om Vagn Madsen har et fuld-
tidsjob som serviceleder hos medi-
cinal� rmaet Orifarm i Odense, når 
han også at lægge kryds� nér på taget 
af en af bygningerne til årets fore-
stilling på Frøbjerg Bavnehøj.

Det med at lægge kryds� nér og 
andre byggeopgaver blev udført 
sammen med en makker en søndag, 
og blandt Vagn Madsens andre Frø-
bjerg-opgaver er at være ansvarlig 
for økonomien på den tekniske side 
i sommer-forestillingerne.

Han er med i pr-gruppen, der teg-
ner annoncer og meget andet, som 
handler om det udadvendte.

Vagn Madsen er også med i styre-
gruppen for sommerspillet og er tid-
ligere formand og har i en årrække 

været scenemester med ansvar for 
opbygningen af scene og dekoratio-
ner.

Vægter det sociale højt
Siden 1986 har han lagt mange uløn-
nede timer i foreningen, hvor op til 
300 andre også yder en ulønnet ind-
sats for at give publikum de største 
oplevelser.

- Men alle, som har brug for me-
ningsfyldt og aktiv fritid, er vel-
komne til at henvende sig. Vi har i 
aktiviteterne en fælles opgave og et  
fælles mål. Vi vægter det sociale me-
get højt, og kaffe og te er altid gratis 
for medhjælpere.

- Det er bare at henvende sig, siger 
59-årige Vagn Madsen. (sh)

Brug for � ere

Willy Christensen med den gule 
kasket har været med i mange år, og 

han � k naboen Geert Langkjær med. 
Her bygger de kulisser til scenen.

Til august vil publikum kunne 
opleve denne model i fuld skala 
på Frøbjerg Bavnehøj, hvor årets 
festspil opføres. Vagn Madsen har 
i mange år haft en ledende stilling 
i den store forening, som står 
bag festspillet og meget andet i 
Frøbjerg.

Frøbjerg Festspil, Frøbjergvej 76, 
Frøbjerg, 5560 Aarup.
www.frobjerg.dk
vagn.madsen@froebjerg.dk

27Rundt om Assens

Willy Christensen siger, at det er 
det sociale liv, som gør, at han bliver 
ved.

- Vi har det godt sammen. Det dri-
ver værket. Og der er ingen, som står 
på nakken af os. Det kører, siger den 
tidligere Falck-vagthavende, der 
bor med sin Grethe Kingo i Assens.

Naboen er med
75-årige Geert Langkjær fra Assens 
er nabo til Willy Christensen på 
vejen i Assens, og forleden var han 
med i Frøbjerg for tredje gang.

- Willy spurgte, om jeg havde no-
get at tage mig til. Hvis jeg ikke har 
det, tror jeg, at jeg går til. Efter tredje 
gang her i Frøbjerg kan jeg sige, at 
der er en rigtig god tone. Det er rig-
tig hyggeligt. De andre er gode kam-
merater.

Geert Langkjær har haft en gård 
og trykkede i 16 år priser på stem-
pelmærker på tobaksfabrikken i 
Assens. I andre 16 år kørte han for 
Blomsterværkstedet i Assens, men 
det holdt han op med til jul.

- Jeg � k en blodprop, men det er 
� nt at komme her i nogle få timer 
hver torsdag. Heldigvis er man helt 
frit stillet. Hvis man ikke kan kom-
me en dag, er det i orden. Men selv-
følgelig giver man lige besked.

Poul Andersen fra Aarup har væ-
ret med siden 2003.

- Jeg gik derhjemme som pensio-
nist, og festspillet søgte folk. Der er 
et godt kammeratskab i gruppen, og 
der er gode udfordringer i opgaver-
ne, fortæller han.

Poul-Erik Saaby Johansen også 
fra Aarup. Han er uddannet køle-

montør og var 24 år ved Eventyr Is i 
Odense og har været med i Frøbjerg 
siden efteråret.

- Det er sjovt. Naboen arbejdede 
her, og her er mange, jeg kender, har 
jeg fundet ud af.

Snart er klokken tolv, og de af 
mændene, som har en kone, kører 
hjem til hende med en fornemmelse 
af at have udført en opgave og sam-
tidig fået snakket lidt med ligesinde-
de, mens de arbejdede og ved mor-
genkaffen og i en kort drikkepause 
senere på formiddagen.

Af Steen Højgaard
Foto: Peter Leth-Larsen
sh@fyens.dk, pll@fyens.dk

Endnu mere tryghed i
nyt kæde-samarbejde

kontrol, der er med til at sikre, 
at kunden får reparationer i top-
kvalitet.
Alle AutoPartner værksteder 
bliver samtidig kvalitetskontrol-
leret af FDM mindst en gang om 
året med en smiley-ordning.

Det 10 år gamle fi rma 
får kvalitetsstempler fra 
både FDM-smileyer og ny 
kædepartner

 
Efter at have været ”sin egen” er 
Auto-Tec Teknik ApS blevet et 

nyt led i AutoPartner-kæden.
Det betyder endnu større tryg-
hed for kunderne, understreger 
indehaver, Henrik Lykke:
Vi arbejder stadig professionelt, 
som vi har gjort det i firmaets 
10 årige levetid. Nu tilbyder vi os 
bare under et kvalitetsstemplet 
kædelogo. Vi reparerer og ser-
vicerer stadigvæk alle biler og 

også motorcykler uanset mærke 
og årgang.
Som AutoPartner værksted får 
vi større adgang til kurser og ef-
teruddannelse. Derfor er vi altid 
updateret med den nyeste tekno-
logi til de nyeste bilmærker- og 
modeller.
Som AutoPartner værksted er vi 
underlagt en uvildig kvalitets-

Dalvænget 32 · 5610 Assens · Telefon: 51 51 63 06 · alfatec@alfatec.dk · www.alfatec.dk

Alfa-Tec Teknik ApS · Dalvænget 32 · 5610 Assens · Telefon: 51 51 63 06
E-mail: alfatec@alfatec.dk · Web: www.alfatec.dk

 

Vi udfører også
motorcykel-
reparationer 

af alle mærker!
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Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

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

Reparation af: 

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

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

Vognmandsforretning 
med kerneværdier

siger Morten Jørgensen. Han 
peger på, at man i øjeblikket 
har mange af den type opgaver 
omkring byfornyelse i forbin-
delse med store anlægsprojek-
ter i Odense. - Vi kører for Brdr. 
Ewers, der har afdelinger på Fyn 
og i Syd- og Sønderjylland. Hvor 
vi kører med såsæd, høstudbytte, 
gødning og foderstoffer. 
- Maria og jeg er et rigtig godt 
team sammen. Det afspejler sig 
i en hverdag med optimisme og 
tro på fremtiden, siger Morten 
Jørgensen.

Snave Vognmandsforret-
ning er en ung og dyna-
misk virksomhed med 
flådestyring og ti erfarne 
chauffører, der arbejder 
sammen i et team.

Ægteparret Maria Hindse og 
Morten Jørgensen ejer og driver 
i dag sammen Snave Vognmands-
forretning, og efter et glidende 
generationsskifte har de som eje-

re skabt en ung og moderne virk-
somhed. - Det har betydet meget 
for os, at vort fundament ikke 
kun har været vore egne erfarin-
ger og ønsker for fremtiden, men i 
lige så høj grad, at vi har kunnet 
fastholde en halv snes gode med-
arbejdere, siger Maria Hindse.

Faste og erfarne 
medarbejdere
- I en foranderlig verden tror vi 
på, at der er nogle kerneværdier, 
som er helt nødvendige for at 
kunne få nye kunder og fastholde 
gamle. Vore ti medarbejdere har 
kørt for Snave Vognmandsfor-
retning mellem fem og 40 år. De 
er vores ansigt udadtil, og det er 
vigtigt for os, at vi ikke kun mø-
der hinanden på landevejen, men 
også tager os tid til at være sam-
men i virksomheden og ved ar-

rangementer. Snave Vognmands-
forretning har flådestyring og 
sætter pris på punktlighed, og at 
alle aftaler overholdes. Fra konto-
ret i Snave kan bilerne kontaktes 
og dermed klare opgaver, som 
pludselig melder sig. 

Entreprenører 
og landbrug
- Med en række regionale entre-
prenørvirksomheder som kunder 
er det vigtigt, at vi er der til ti-
den med materialer eller ting der 
skal fjernes fra en byggeplads, 

Snavevej 13 A · 5683 Haarby · Tlf.: 64 77 11 82 · Morten 40 94 09 13 · Maria 51 18 79 20
snave@snavevognmandsforretning.dk · www.snavevognmandsforretning.dk 
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Bogyden 12 · 5610 Assens · Tlf. 64 79 13 99 · info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk

Som en del af virksom-
hedens fremtidssikring 
er ledelsen fra april i år 
styrket via ansættelsen 
af Flemming Rasmussen 
som ny adm. direktør. 
Indehaver Jørgen Strøjer 
kan nu intensivere sit fo-
kus på produktudvikling 
og kommunikation 

Flemming Rasmussen, som har 
siddet i Strøjer Tegls bestyrelse, 
kommer fra et job som divisi-
onsdirektør i Vestas-koncernen, 
hvor han har arbejdet i spæn-
dingsfeltet mellem produktion og 
salg. Hans erfaringer herfra skal 
fremover være med til at konso-
lidere Strøjer Tegls position som 
toneangivende aktør i branchen. 
”Jørgen Strøjer og jeg ser driften 
af virksomheden som en fælles 
opgave, beretter Flemming Ras-
mussen. Det er vigtigt løbende 
at sikre kontinuiteten i virksom-
heden, og vi kommunikerer om 
tingene i en langsigtet proces. 
Mine ansvarsområder er den 
daglige drift og dét at holde det 
hele på sporet. Herved har Jør-
gen Strøjer frigjort ressourcer 
til fremover at kunne sætte sin 
enorme viden og erfaring 100 % 
ind på udvalgte specialområder 

som produktudvikling, kunde-
kontakt og kommunikation på 
alle planer.”  
 

Innovative og fremtidsori-
enterede produkter
”De senere år er salget af mur-
sten i Danmark faldet med 60 %, 
men i kraft af Strøjer Tegls fan-
tasiske produktprogram, der er 
et direkte resultat af vores kon-
stante fokus på udvikling af in-
novative og fremtidsorienterede 
produkter, er aktivitetsniveauet 
for vores vedkommende i stig-
ning. Tallene for første kvartal 
i år beretter om en stigning på 
ikke mindre end 3 millioner sten 
i forhold til sidste år. Strøjer Tegl 
beskæftiger 60 ansatte – heraf 
seks nyansatte medarbejdere. Vi 
har stor succes med eksklusive 
forædlede produkter som blå-

dæmpede sten, og i forbindelse 
med fremstillingen af dem har 
vi netop ibrugtaget ovn nummer 
tre. De blådæmpede sten appel-
lerer til det moderne byggeri og 
i kraft af deres specielle stoflig-
hed virker de inspirerende på 
arkitekter fra hele verden. En-
delig er stenene som ægte natur-
produkter materialemæssigt på 
omgangshøjde med fremtidens 
fokus på co2-nedsættende foran-
staltninger, energioptimering og 
bæredygtighed”, slutter Flem-
ming Rasmussen. 

www.astm.dk

Værksted: Krabbeløkkevej 3, 5610 Assens

Solbakken 13 - 5560 Aarup
64 71 35 05 - 22 99 95 52

Assens Tømrer &
Snedker ApS
v/Martin Nielsen

Lad os lave dit...
✓ Nybyggeri og ombygning
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✓ Låseservice
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Stedet, hvor tingene sker...
Ellingevej 37A . Refsvindinge
Tlf. 65 98 20 52 . skovly.ridecenter@mail.dk

ØrbækDet sker i
FRØRUP -  TÅRUP  -  HERRESTED  -  SVINDINGE  -  REFSVINDINGE  -  LANGÅ  -  MÅRE  -  ELLESTED  -  ØKSENDRUP

•  Nyt liv i gamle haver med 
kraftig beskæring

•  Træfældning/topkapning 
og stubfræsning

• FJERNER MOS m. verti-
kalskærer, 700 l. opsam-
ler, arb.bredde 1,20 m

•  Alt haveaffald 
fjernes

Nyt livv iiii gaga llllmlmlee hhhhhahaveverr memememememeememmedddddddd •• FJFJFJFJERERERERNENENENERRRRRRRRRR MMMMMMMOMOMOMOSSSS mm vertSSSS

FÅ STYR PÅ HAVEN
Uddannet gartner tilbyder:

TORBEN SYLVEST LARSEN
40 43 60 52, også aften

WWW.MOSIGRAES.DK
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ÅRS GARANTI

Nyborgvej 40 - 5853 Ørbæk

65 98 20 22 - 65 33 10 32

www.moslund-el.dk

Vi sælger, installerer 
og servicerer

varmepumper/aircondition.

Kom ind i vores butik
og tal med en fagmand.

Sammen fi nder vi 
den bedste løsning.

Køb Canal Digital hos:

Kaj Kirkeby

Tlf. 65 33 16 13

GRATIS

Ringvej 6 - 5853 Ørbæk - 6533 1309
vintech.dk - vintech@vintech.dk

DVV-mærkede - din sikkerhed    Dansk kvalitetsprodukt

Vinduer fra i dag 
og til langt ud i fremtiden

Produktion af vinduer og døre i mere end 30 år.
Traditionelle vinduer - Træ-Alu vinduer
Koblede vinduer - Skydedøre

Ring og få et godt tilbud

Tirsdag den 29. juli 201426

Af Kasper riggelsen

kri@fyens.dk

Tårup: Egentlig var han på 
udkig efter et job i Australien. 
Gerne med mulighed for at 
opleve en masse, mens har var 
”down under”. Men det viste 
sig at være alt for besværligt, og 
i stedet skal Mike Ib Andersen 
fra Tårup tilbringe tre måneder 
som frivillig i det afrikanske land 
Zambia.

- Jeg kan godt lide at gøre no-
get for andre. Det behøver ikke 
være en masse mennesker, bare 

Til Zambia med tasken fuld af fodboldtøj
Frivillig: Mike 
Ib Andersen glæder 
sig til mødet med det 
afrikanske land, hvor 
han blandt andet skal 
træne skoleelever. 
Hans egen klub bak-
ker ham op

jeg er med til at gøre en forskel. 
Samtidig er jeg nysgerrig efter at 
opleve, hvordan de bor og lever 
dernede. Man hører så meget 
gennem fjernsynet om, at de 
er fattig, men hvordan er det 
egentligt? Det kunne jeg godt 
tænke mig at vide mere om, si-
ger den 19-årige, der til daglig 
arbejder som butikselev i Rema 
1000 i Nyborg.

Betaler selv for rejsen
Gennem de seneste tre år har 
han sparet en del penge op, 
og det bliver også nødvendigt. 
Mike Ib Andersen skal nemlig 
selv betale for rejsen og for op-
holdet, mens han arbejder som 
frivillig i en skole, på et børne-
hjem og som fodboldtræner. 
Selv spiller han på Tårup IF’s 
seniorhold, og klubben har 
været behjælpelig med at samle 
udstyr sammen, som han tager 
med derned.

- Samtidig har jeg fået spon-
sorater fra fire virksomheder på 

i alt 3500 kroner, som skal bru-
ges på indkøb af tøj og lignende, 
forklarer Mike Ib Andersen, der 
bliver udsendt gennem ”Dream 
Factory”, en lille organisation 

 ✪ Mike Ib Andersen spiller for-
bold i Tårup IF og har to år i træk 
fungeret som træner på en fod-
boldskole.  foto: KAsper riggelsen

drevet af et dansk ægtepar bosat 
i Zambia.

- De er kun hjemme i Dan-
mark en enkelt måned om året, 
og jeg var så heldig, at det netop 

var på det tidspunkt, hvor jeg 
ringede dem op, forklarer den 
19-årige.

Hans egen søster har tidligere 
været i kontakt med ægtepar-
ret, og det var ad den vej, han 
fik idéen til at ringe dem op. 
I Zambia skal han bo i det så-
kaldte ”Dream House” i byen 
Nandora sammen med andre 
frivillige. Mike Ib Andersen 
håber, at det at komme hjem-
mefra - langt hjemmefra - kan 
lære ham at stå på egne ben, in-
den han igen skal sætte kursen 
mod Danmark i slutningen af 
november. Hvad der videre skal 
ske, ved han ikke.

- Opholdet i Zambia koster 

mig omkring 30.000 kroner, så i 
første omgang skal jeg finde mig 
et nyt arbejde, indtil jeg skal ind 
og aftjene min værnepligt. Hvis 
det at være soldat er noget for 
mig, kunne jeg godt finde på at 
fortsætte ad den vej. Men det er 
også med i mine overvejelser at 
gøre uddannelsen til salgsassi-
stent færdig. Engang kunne jeg 
godt tænke mig at blive køb-
mand med egen butik, fortæl-
ler han.

Stedet, hvor tingene sker...
Ellingevej 37A . Refsvindinge
Tlf. 65 98 20 52 . skovly.ridecenter@mail.dk

ØrbækDet sker i
FRØRUP -  TÅRUP  -  HERRESTED  -  SVINDINGE  -  REFSVINDINGE  -  LANGÅ  -  MÅRE  -  ELLESTED  -  ØKSENDRUP

•  Nyt liv i gamle haver med 
kraftig beskæring

•  Træfældning/topkapning 
og stubfræsning

• FJERNER MOS m. verti-
kalskærer, 700 l. opsam-
ler, arb.bredde 1,20 m

•  Alt haveaffald 
fjernes

Nyt livv iiii gaga llllmlmlee hhhhhahaveverr memememememeememmedddddddd •• FJFJFJFJERERERERNENENENERRRRRRRRRR MMMMMMMOMOMOMOSSSS mm vertSSSS

FÅ STYR PÅ HAVEN
Uddannet gartner tilbyder:

TORBEN SYLVEST LARSEN
40 43 60 52, også aften
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www.moslund-el.dk

Vi sælger, installerer 
og servicerer

varmepumper/aircondition.

Kom ind i vores butik
og tal med en fagmand.

Sammen fi nder vi 
den bedste løsning.

Køb Canal Digital hos:

Kaj Kirkeby

Tlf. 65 33 16 13

GRATIS

Ringvej 6 - 5853 Ørbæk - 6533 1309
vintech.dk - vintech@vintech.dk
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Vinduer fra i dag 
og til langt ud i fremtiden

Produktion af vinduer og døre i mere end 30 år.
Traditionelle vinduer - Træ-Alu vinduer
Koblede vinduer - Skydedøre

Ring og få et godt tilbud

Tirsdag den 29. juli 201426

Af Kasper riggelsen

kri@fyens.dk

Tårup: Egentlig var han på 
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opleve en masse, mens har var 
”down under”. Men det viste 
sig at være alt for besværligt, og 
i stedet skal Mike Ib Andersen 
fra Tårup tilbringe tre måneder 
som frivillig i det afrikanske land 
Zambia.

- Jeg kan godt lide at gøre no-
get for andre. Det behøver ikke 
være en masse mennesker, bare 

Til Zambia med tasken fuld af fodboldtøj
Frivillig: Mike 
Ib Andersen glæder 
sig til mødet med det 
afrikanske land, hvor 
han blandt andet skal 
træne skoleelever. 
Hans egen klub bak-
ker ham op

jeg er med til at gøre en forskel. 
Samtidig er jeg nysgerrig efter at 
opleve, hvordan de bor og lever 
dernede. Man hører så meget 
gennem fjernsynet om, at de 
er fattig, men hvordan er det 
egentligt? Det kunne jeg godt 
tænke mig at vide mere om, si-
ger den 19-årige, der til daglig 
arbejder som butikselev i Rema 
1000 i Nyborg.

Betaler selv for rejsen
Gennem de seneste tre år har 
han sparet en del penge op, 
og det bliver også nødvendigt. 
Mike Ib Andersen skal nemlig 
selv betale for rejsen og for op-
holdet, mens han arbejder som 
frivillig i en skole, på et børne-
hjem og som fodboldtræner. 
Selv spiller han på Tårup IF’s 
seniorhold, og klubben har 
været behjælpelig med at samle 
udstyr sammen, som han tager 
med derned.

- Samtidig har jeg fået spon-
sorater fra fire virksomheder på 

i alt 3500 kroner, som skal bru-
ges på indkøb af tøj og lignende, 
forklarer Mike Ib Andersen, der 
bliver udsendt gennem ”Dream 
Factory”, en lille organisation 

 ✪ Mike Ib Andersen spiller for-
bold i Tårup IF og har to år i træk 
fungeret som træner på en fod-
boldskole.  foto: KAsper riggelsen

drevet af et dansk ægtepar bosat 
i Zambia.

- De er kun hjemme i Dan-
mark en enkelt måned om året, 
og jeg var så heldig, at det netop 

var på det tidspunkt, hvor jeg 
ringede dem op, forklarer den 
19-årige.

Hans egen søster har tidligere 
været i kontakt med ægtepar-
ret, og det var ad den vej, han 
fik idéen til at ringe dem op. 
I Zambia skal han bo i det så-
kaldte ”Dream House” i byen 
Nandora sammen med andre 
frivillige. Mike Ib Andersen 
håber, at det at komme hjem-
mefra - langt hjemmefra - kan 
lære ham at stå på egne ben, in-
den han igen skal sætte kursen 
mod Danmark i slutningen af 
november. Hvad der videre skal 
ske, ved han ikke.

- Opholdet i Zambia koster 

mig omkring 30.000 kroner, så i 
første omgang skal jeg finde mig 
et nyt arbejde, indtil jeg skal ind 
og aftjene min værnepligt. Hvis 
det at være soldat er noget for 
mig, kunne jeg godt finde på at 
fortsætte ad den vej. Men det er 
også med i mine overvejelser at 
gøre uddannelsen til salgsassi-
stent færdig. Engang kunne jeg 
godt tænke mig at blive køb-
mand med egen butik, fortæl-
ler han.

Vi sælger, installerer og servicerer
varmepumper/aircondition.

Kom ind i vores butik 
og tal med en fagmand.

Sammen finder vi den bedste løsning.
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varebiler af alle mærker og år-
gange op til 3500 kg”, fortæller 
Gitte Esmann. Siden 1990 har 
Gitte varetaget den administra-
tive side af det driftige familie-
firma, som hun driver sammen 
med sin mand, Ulrik Christen-
sen, som er anden generation 
bag firmarattet. ”Her og nu be-
skæftiger Gustav Christensen 
Automobiler en lærling samt ti 
erfarne medarbejdere, hvoraf 
flere har over 25 års branchean-
ciennitet. 
Udover service og reparation er 

”Gustav Christensen 
Automobiler servicerer 

og reparerer person- og 

Den alsidige autovirksomhed, der 
appellerer til såvel virksomheds- 

som privatkunder, sælger, 
servicerer, reparerer 

og opretter skader 
på person- og vare-
biler af alle mær-
ker op til 3500 kg 

Nørre Allé 55 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 16 78 / 40 11 66 78
info@gcauto.dk · www.gcauto.dk

Ulrik Christensen Gitte Esmann Christensen

skadesopretning en vigtig aktivi-
tet i firmaet. Vi samarbejder med 
samtlige danske forsikringssel-
skaber og kan i forbindelse med 
længerevarende reparationsfor-
løb tilbyde gratis lånebilsordning 
til vores kunder. Sidst men ikke 
mindst er vi leveringsdygtige i 
rustbeskyttende MERCASOL 
undervognsbehandling. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info om firmaets mange aktivite-
ter og gode tilbud”, slutter Gitte 
Esmann.

Mazda Service

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Åbningstider:

RINGE: 
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70
Åbent: Mand.-torsd. 06.30-16.00 
Fredag 06.30-15.00
Lørdag 08.00-10.00

NYBORG: 
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00 
Fredag 07.00-15.00

FAABORG: 
Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00 
Fredag 07.00-15.00
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Thomas B. Thriges Gade samt 
lægning af cirka 18 kilometer 
klinker efter nedgravning af fi-
bernetkabler i Hunderupområ-
det. I starten af uge 33 påbegyn-
der vi et større projekt omkring 
etablering af cykelstier i Ørbæk. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere detal-
jeret info om vores spændende 
aktiviteter og gode tilbud”, slut-
ter Kim Kvolsgaard. 

Blandt det travle brolæg-
gerfirmas igangværende 
opgaver som underleve-
randør er opsugning af 
700 m2 cykelsti i forbin-
delse med Entreprenørfir-
maet Ollerups etablering 
af nye kloaker på det 
tidligere Ths. B. Thriges 
Gade i Odense 

Snave Brolægning, der grund-
lagdes i 2006, beskæftiger p.t. 
fem svende og en lærling. ”Vi 
kører over hele Fyn og løser en 
bred vifte af belægningsopga-
ver”, fortæller indehaver Kim 
Kvolsgaard. 
”Personligt har jeg arbejdet i 
faget gennem mere end 10 år og 
har stor viden og erfaring inden-
for alle dets discipliner. En fæl-
lesnævner for alle opgavetyper 
er, at jeg hele vejen gennem et 

forløb står til rådighed for kun-
derne med info og kvalificeret 
rådgivning. Snave Brolægnings 
erfarne medarbejdere er fagligt 
opdaterede og ved, hvad de har 
med at gøre. Også på maskin-
fronten er vi på forkant med ud-
viklingen i brolæggerfaget. En 
relativt ny aktivitet i vores regi 
er maskinlægning, som marke-
rer et stort fremskridt. Maskin-
lægningen foregår direkte fra 
pallen, og med cirka 20 sekunder 
mellem nedlægningerne af hver 
kvadratmeter er det en hurtig, 
præcis og effektiv metode.”      

Alle former for  
belægningsopgaver
”I geografisk perspektiv ud-
springer Snave Brolægnings 
aktiviteter på Vestfyn. Gennem 
årene har vores dækningsom-
råde udvidet sig til at inkludere 
Odense-området og Østfyn. Ty-
pemæssigt er kundekredsen li-
geligt fordelt på virksomheder og 

offentlige institutioner. Cirka 50 
% af den samlede projektmæng-
de er underleverandøropgaver. 
Snave Brolægning løser alle for-
mer for belægningsopgaver for 
Assens Kommune. I erhvervsregi 
er en stor aktivitet etablering af 
parkeringsarealer – blandt an-
det for Fakta, Netto og Jem & 
Fix. Aktuelt er vi i gang med en 
udvidelse af parkeringspladsen 
omkring Jem & Fix i Ringe. I 
Odense gælder det den tidligere 

Snave Brolægning · Ungersbjerge 6 · 5683 Haarby · Tlf.: 40 15 87 61 · kvolsgaard@mail.dk · www.snave-brolægning.dk

Snave Brolægning
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DEUTZ-FAHR SERIE 6 PS 
6140 CLASSIC PLUS 
Motortype  DEUTZ TCD 6.1 L06 4V
Motoreffekt max hk  144 · Tier 4i
40 km/h v. ca. 1.400 r/min.

Finansiering fra

PLUS PÅ UDSTYR
4-trins PowerShift · Gearantal f/b, stk. 32/32 · SenseClutch med 
indstilleligt vendegear · Proportionalskift af PowerShift, SenseShift  
· SpeedMatch 4 PTO-hastigheder 540/540E/1000/1000E · 
PTO-SmartStart · Udvendig PTO-betjening på skærme · Oliefl ow 
på arbejdshydraulik, l/min  88 · 4 hydr. ventiler m. fl ydestilling og 
fl owregulering · ASM-automatik til 4-WD og spærring · Power Brake 
· S-Class-2 kabine med luftaffjedret førersæde · Polstret passager-
sæde · Colour Logic betjening  · 12 arbejdslys · Moderne design m. 
LED-lyseffekt i front · Dækmontering 540/65-24 + 600/65-38

Thybo Maskiner
Trunderupvej 1A • 5683 Hårby

Tlf. 6473 2040
www.thybo-maskiner.dk

Salg: Kurt Thybo 40 43 03 43
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4-trins PowerShift · Gearantal f/b, stk. 32/32 · Sense-
Clutch med  indstilleligt vendegear · Proportionalskift af 
PowerShift, SenseShift · SpeedMatch 4 PTO-hastigheder 
540/540E/1000/1000E · PTO-SmartStart · Udvendig 
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flowregulering · ASM-automatik til 4-WD og spærring 
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· 12 arbejdslys · Moderne design m. LED-lyseffekt i front 
· Dækmontering 540/65-24 + 600/65-38
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Banner
Facadeskilte
Bådnavne

Design
Solfilm
Pylon

Lykra Skilte er med fra start til slut. Fra ide og design til produktion. 
Vi er der når kunderne, store som små har brug for os, også i weekenden. 

Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko

               for tryghed i hverdagen
ring af mennesker med den 
sjældne og stærkt invaliderende 
sygdom ALS (amyotrofisk lateral 
sklerose). Det drejer sig primært 
om avanceret kaldeudstyr samt 
anlæg og fjernbetjeningsgrej til 
omgivelseskontrol. 
Ved hjælp af sidstnævnte kan 
den handicappede medborger 
selv styre en lang række funk-
tioner i sit hjem. Anlæggene kan 
programmeres til at styre alt – 
lige fra døre og vinduer over lys 
og gardiner til alle former for te-
lefon, radio og tv-anlæg.” 

Gennemprøvede  
kvalitetsløsninger
”FLT Alarmers primære brand 
indenfor omgivelseskontrol, GE-
WA, har mange års erfaring og 
står for gennemprøvede løsnin-
ger af høj kvalitet. Når det gæl-
der styring af el-installationer, 
kan GEWA anlæg med fordel 
integreres i eksisterende IHC 

FLT Alarmer ApS er 
specialiseret indenfor 
avancerede kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol 
til handicappede samt 
nyudvikling af en lang 
række hjælpemidler af 
tryghedsfremmende art   

”Et stort speciale, vi i de senere 
år har valgt i stigende grad at 
fokusere på, er salg, levering og 
implementering af kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol til ældre og 
handicappede”, fortæller direk-
tør Flemming Larsen. ”FLT har 
stor viden og erfaring på områ-
det. 
I kommunalt regi leverer vi 
blandt andet udstyr til service-

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Tlf.: 40 37 32 51  · Fax: 65 31 08 51 
E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

løsninger, der letter opkoblingen 
og minimerer antallet af nødven-
dige tilkøb. 
Alle GEWA anlæg er udstyret 
med avancerede fjernbetjenin-
ger, hvorfra boligens funktioner 
let kan styres – også af brugere 
med stærkt indskrænket bevæ-
gelighed. 
De logisk opbyggede og bru-
gervenligt designede fjernbe-
tjeninger er med til at højne de 
sygdomsramte medborgeres 
livskvalitet, personlige frihed og 
tryghed i hverdagen. 
Et nyt produkt, der genererer 
stigende aktivitet i firmaet, er 
automatiske døråbnere med 
chip-baserede individuelt tilpas-
sede nøglesystemer til bosteder 
og institutioner. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere udfør-
lig info om FLT Alarmers vidt-
spændende aktivitetsfelt”, slut-
ter Flemming Larsen.    
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Skovvangen 3  •  5683 Haarby  •  c-gyldenloeve@live.dk

Skal din nye bolig have nye døre & vinduer?
Alt i tømrerarbejde - speciale i døre og vinduer

28 49 62 30
Inventar i restaurant.

HN Auto
v/Hans Nielsen

Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86

 AUTOVÆRKSTED
Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres 
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Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86

 AUTOVÆRKSTED
Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres 

 

HN Auto
v/Hans Nielsen

Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86

 AUTOVÆRKSTED
Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres 

 

Speciale i Saab

Blandt anlægs- og entre-
prenørfirmaets kerne-
kompetencer er belæg-
ningsopgaver, anlæg og 
renovering af haver og 
grønne udenomsarealer 
samt topkapning, fæld-
ning af vanskeligt tilgæn-
gelige træer og mindre 
skovningsopgaver

”I den travle hverdag kombinerer 
jeg via Snave Skov & Entrepre-
nørforretning en række kompe-
tencer og services fra anlægs-
gartner- og entreprenørfagene”, 
fortæller indehaver Mads Lyngs-
aa Hjorth. ”På sigt ønsker jeg at 
videreuddanne mig som autori-
seret kloakmester og ad den vej 
udvide firmaets aktivitetsfelt 
yderligere. Som enkeltmands-
firma opererer jeg både som 
selvstændig håndværker og som 
underentreprenør for en række 

Snave Skov & 
Entreprenørforretning

store aktører i branchen. Om-
kring løsning af større opgaver 
samarbejder jeg med en kreds af 
dygtige og stabile kolleger i alle 
håndværksfag. For alle opgave-
typers vedkommende gælder det, 
at Snave Skov & Entreprenørfor-
retning står for sammenhæng 
og god kommunikation gennem 
hele opgaveforløbet.”

Snave Skov & Entreprenørforretning · Kragemosevej 19, Snave · 5683 Haarby · Tlf.: 30 42 88 09
E-mail: madslyngsaahjorth@gmail.com
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Rune Kruse · ImpexChina · 29 60 56 47
rune@impexchina.dk · www.impexchina.dk

Det er ikke kun 

store internationale koncerner, 

der har muligheder for eksport til Kina. 

Made 
in 

China

JMT Tømrer & Snedker ApS
Møllevej 31 • 5683 Haarby • Mobil 51 14 17 80

jeppe@jmt-as.dk • www.jmt-as.dk

■ NYBYGNING
■	TILBYGNING

■	OMBYGNING
■	TOTAL-
 ENTREPRISE

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

udvælgelse og køb til levering og 
montering ude hos kunden. Hvor 
den typiske køber af dansk kvali-
tetsdesign tidligere befandt sig i 
alderssegmentet 50+, oplever vi i 
dag stor interesse og efterspørg-
sel fra alle aldersklasser – også 
de helt unge. Alle interesserede 
er velkomne til at tjekke vores 
hjemmeside og besøge os i butik-
ken for at se nærmere på vores 
store udvalg.”    

Møbelforretningen, der 
grundlagdes i 1977 af 
Poul & Susan Bruun Han-
sen, fokuserer på dansk 
design. I april i år over-
toges den af Ivan Ander-
sen, som har arbejdet i 
virksomheden siden 2007 
og er et kendt ansigt i 
kundekredsen  

”Vælger man at drive en specia-
liseret møbelforretning i en egn, 
der af mange betragtes som en 
del af det såkaldte udkants Dan-
mark, må man nødvendigvis ba-
sere sit virke på en bred profes-
sionel erfaringsbaggrund, og dét 
gør jeg”, smiler Ivan Andersen. 
”Siden 2007, hvor min løbebane 
i Haarby Boligmontering tog sin 
begyndelse, har jeg varetaget en 
stor mængde forretningsfunk-
tioner rækkende lige fra lager 
og logistik til løsning af en lang 

række service- og disponentop-
gaver. Haarby Boligmontering 
fokuserer på dansk kvalitetsde-
sign, og produktmæssigt spæn-
der vores sortiment fra de kendte 
retro-klassikere til de nyeste 
frembringelser på markedet.”

Fra Skagen til Singapore
”Haarby Boligmontering hen-
vender sig primært til private 
kunder fra ind- og udland. Vi 
har rigtigt mange ekspeditioner 
på årsplan, og herhjemme spæn-
der kundekredsen fra Tønder til 
Skagen, fra Esbjerg til Køben-
havn. På udenrigsfronten har 
vores kunder blandt andet adres-
se i Grønland, Norge, Tyskland, 
Schweitz, England og Singapore. 
Over hele linjen er samarbejdet 
med kunden afgørende for opnå-
elsen af et godt resultat. Folk er 
glade for den gode kundeservice, 
vi leverer – lige fra rådgivning, 

Haarby Boligmontering · Algade 23 · 5683 Hårby · Tlf: +45 64 73 14 73 · Mobil: 21 27 25 48 
sbh@haarby-boligmontering.dk · www.haarby-boligmontering.dk

Haarby Boligmontering
Mandag - tirsdag: Lukket 
Onsdag - torsdag: 12 - 17.30 
Fredag: 12 - 18 
Lørdag: 10 - 13   
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Hver eneste krone der 
investeres i at spare 
energi, er hurtigt tjent 
ind. Samtidig får man 
en konstant besparelse 
hvert eneste år. Derfor 
er der sund fornuft og 
økonomi i at give boligen 
eller virksomheden et 
energitjek.

Der er mange penge at spare ved 
at udskifte gamle lysrør og glø-
depærer til nye og energivenlige 
LED lyskilder, som både bruger 
mindre strøm og samtidig holder 
op til 30 gange længere.
Med hensyn til investeringen i 
LED, kan vi hos John Pedersen 
A/S hurtigt ved hjælp af simple 
lys beregninger beregne tilba-
gebetalingstiden på en udskift-
ning, hvad enten det gælder en 
bolig eller det drejer sig om en 
større produktionshal.

Hos John Pedersen A/S har vi 
flere år brugt LED pærer og 
LED lamper. I starten var lys 
kvaliteten dårlig på grund af det 
blålige og ubehagelige skær. Pro-
blemet er dog blevet afhjulpet 
i de nyere LED-pærer, og i dag 
kan en god LED-pære’s lysfarve 
således sammenlignes med en 
halogenpæres.
En af vores seneste opgaver har 
været at renovere Assens Gen-
brugsplads, her er alle udven-
dige halogen projektører blevet 

Dit lokale TS-center

En del af TS-gruppen - Danmarks stærkeste el og energi installatører

Melvej 8  |  5610 Assens  |  Tel.: 6471 1414  |   www.jp-assens.dk
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erstattet af nye og moderne 
LED armaturer. Et andet pro-
jekt var hos Scandinavian To-
bacco Group hvor vi har leveret 
LED 60x60 paneler til kontorer 
samt LED lamper til toiletter 
og gange. Hos Scandinavian To-
bacco Group er man samtidig i 
gang med at udskifte samtlige 
traditionelle lysrør til nye LED 
rør, fortæller indehaver Stephan 
Andersen.

  
  

  

  

  

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

Vi har så stort et sortiment, som vi aldrig har haft før. 
2000 m2 med spændende nyheder, nye former og nye 
farver, som kan forny haven eller terrassen. Vi kan også 
tilbyde de populære mexicanske ler-pejse, ligesom vi har 
et stort udvalg af mosaikborde og smedejernsstole.

Skøn sommer 
og mange muligheder for at pynte op i haven

RYSLINGE KRUKKE-MARKED
Danmarks største krukkemarked

PIBESMEDENS
DØGNKIOSK
Linkenkærsvej · Svendborg · 6222 3628

PIBESMEDENSTANKEN 
NÆRKØB
Assensvej 216
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 20 14

RINGE 
NÆRKØB
Algade 62-24
5750 Ringe
Tlf. 62 60 15 41

CITY 3/
NÆRKØB
Glarmestervej 14, 
Svendborg
tlf. 62 21 48 98

Din E-cigaret butik
Startsæt enkeltStartsæt enkelt
650 mAh 
Tilbud

Kun kr. 9995 

Den populæreDen populære
EVOD Startsæt
Dobbelt 900 mAh, med oplader stik, 
USB oplader,2 EVOD batteri & 2 
MT3 clearomizer
Tilbud

Kun kr. Kun kr. 345,-
Magnet E-cig mini 
200 mAh. 

27995

Magnet E-cig
650 mAh. 

29995

Kæmpe 
Tilbud
har aldrig været billigerehar aldrig været billigere
Startsæt enkeltStartsæt enkelt
650 mAh650 mAh

Kun 19995

Model Lady
Lille og Elegant e-cigaret
1. Str.: (L) 143mm (D) 11mm1. Str.: (L) 143mm (D) 11mm
       2. Clearomizer: 1,5 ml        2. Clearomizer: 1,5 ml 

e-væske, e-væske, 
  3. batteri: 380mAh  3. batteri: 380mAh
4.  Helt opladet batteri4.  Helt opladet batteri

= 450 pust. = 450 pust. 
5. opladnings tid: 2-3 timer, 5. opladnings tid: 2-3 timer, 
6. batteri levetid: ca. 300 6. batteri levetid: ca. 300 
opladningeropladninger

Kun kr. 29995

TILBUD
NYHEDER I CLEAROMIZER

Den populære MT3 giver en fantastisk 
damp. Brænderen sidder i bunden og 
du slipper derfor at vende damperen 
for at fugte vægen. Bræder/coil kan 

udskiftet. PR. STK. KR. 70,00
2 STK. KUN 

100,-
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk

Flyt ind hos os!

Vidste du at:

* Du hos FaB for under 10 kr. 
om måneden kan sikre dig en 
hurtig adgang til en bolig, når 
behovet opstår.

* FaB er i gang med at moder-
nisere ca. 2.500 af vores knap 
9.000 boliger, som de kom-
mende år bliver klar til dig og 
din familie.

* At FaB er det eneste boligsel-
skab, hvor du på én venteliste 
får adgang til knap 9.000 boliger 
på hele det fynske fastland.

* FaB har indgået partnerskaber 
for at fremme beskæftigelsen 
på Fyn.

* Arbejder sammen med Syd-
dansk Universitet om boliger 
til udenlandske studerende og 
forskere.

I Fyns almennyttige Boligselskab har vi gode erfaringer 
med at bygge boliger, som både skaber en øget bosæt-
ning i kommunen, og som samtidig styrker beskæftigelsen 
i lokalområdet. 

“Vi bygger boliger, som vi selv vil bo i ! 
Og vi bygger boliger til alle”

Herudover er det afgørende for os, at vores boliger 
lever op til de nyeste energikrav - men uden at gå på 
kompromis med en nutidig arkitektur. 

* 
Ti

dl
ig

er
e 

17
5 

kr
. i

 o
pn

ot
er

in
gs

ge
by

r o
g 

12
5 

kr
. å

rl
ig

t i
 a

jo
ur

fø
rin

gs
ge

by
r. 

N
u 

ku
n 

99
 k

r. 
pr

. å
r. 

 

 99,-for at blive ansøger

*



 21

småt og stort. Ingen opgave er for 
lille. Da f.eks. en kunde i Kolding 
bad om at få sat fire køkkenfliser 
op, kørte Svenne fra Vissenbjerg 
til Kolding. 
En opgave kan derimod godt 
blive for stor. Men så trækker 
han på sit netværk af kolleger i 
håndværksbranchen. Fyns Al-
mennyttige Boligforening, FAB, 
og Kristiansdals Boligforening 
er blandt Svennes store, trofaste 
kunder. 
Mange private har han fejret 20 
års jubilæum med. Og har du 
brug for at få gode råd til, hvor-
dan du kan spare på energi-for-
bruget i din bolig, er Svenne også 
mester for det. Han er nemlig 
diplom-uddannet som Grøn Ener-
gihåndværker.

I Svend-Åge Hansens 
familie-murerfirma er 
ingen opgaver for små 

Svennes Byg ApS får fem stjerner 
ud af fem, altså topkarakterer 
på den private smiley-ordning: 
www.anmeld-haandvaerker.dk.
Det betyder, at kunderne er til-

fredse med den seriøsitet, han 
leverer i sit firma:
Jeg anbefaler andre at bruge den 
type hjemmeside, for det er rene 
ord for pengene. Kunden fortæl-

ler lige præcis, hvilken vare, der 
leveres. Man skal opføre sig or-
dentligt og levere et arbejde, kun-
den bliver tilfreds med.
Svenne Hansen var derfor på 
håndværkerstandens vegne me-
get pinlig over TV-serien »Klamp-
huggerne«. Det dur ikke. Vi skal 
levere en ordentlig vare, og jeg 
er meget glad for, at kunderne er 
tilfredse. Svenne Hansen hedder 
faktisk Svend-Åge, men de fleste 
kender ham under navnet Sven-
ne. Han har i ni år været selv-
stændig men har været murer i 
34 år. Sønnen, Dennis, er svend 
i firmaet, og hans hustru, Anita, 
en af Danmarks få kvindelige 
murere, klarer det meste kon-
torarbejde. Det lille familie-fore-
tagende sætter fingeraftryk på 

Svennes Byg ApS · Fuglsangvej 3 · 5492 Vissenbjerg · Telefon: 26 62 97 95 · E-mail: svennesbyg@hotmail.com

Topkarakterer
til Svenne 

Varebilen som rullende visitkort 
nævner Sprinter med op til 15,9 
km/l og Citan med op til 23,8 km/l. 
”Læg dertil den korte ventetid på 
værkstedet, vores professionelle 
rådgivning på værkstedet, lange 
serviceintervaller og 30 års mobi-
litetsgaranti i hele Europa på alle 
varebiler, så er de økonomiske for-
dele uomgængelige”.
Brian Uhlmann slutter med at slå 
et slag for den nye V-Klasse, som 
har fået rigtig fine anmeldelser, 
og som den fynske Mercedes-Benz 
forhandler i disse dage præsen-
terer: ”V-Klassen er afløser til 
Viano, og den kommer til at sætte 
helt nye standarder både hvad an-
går design, brændstoføkonomi og 
kvalitet. Den glæder vi os utrolig 
meget til at præsentere”. 

”En varebil er ikke længere bare 
en varebil. Det er selvfølgelig først 
og fremmest en arbejdsplads, men 
det er også et visitkort, både un-
dervejs på landevejen, og når man 
er nået frem. I dag er det vigtigt for 
vores kunder, og for vores kunders 
kunder, at varebilen udstråler kva-
litet og godt håndværk. Ligesom 
det selvfølgelig ikke er spor lige-
gyldigt for de ansatte, hvilken va-
rebil de skal køre i hver dag”, siger 
salgskonsulent Brian Uhlmann, 
der en del af dét team, der står for 
kundekontakt og salg af varebiler 

hos P. Christensen® i Odense.  ”Tit 
møder både mester og chauffører 
op og vælger i fællesskab den nye 
bil og udstyret. De fleste af vores 
kunder kommer igen og igen. Selv-
følgelig fordi de er glade for at køre 
Mercedes-Benz, men også fordi bi-
len er en vigtig del af deres image. 
Det er naturligvis utrolig bekræf-
tende at høre, når kunderne er til-
fredse. Især når de fortæller, at de 
har haft mange forskellige Merce-
des-Benz modeller gennem tiden, 
og, at de ikke kunne drømme om 
at køre andet”.

”Mange af vores erhvervskun-
der er jo afhængige af, at bilen er 
hundrede procent pålidelig dag 
ud og dag ind, og at den er så lidt 
tid på værksted som over hovedet 
muligt. Indimellem skal bilen selv-
følgelig på værksted, men vi sør-
ger altid for at gøre ventetiden på 
værkstedet ekstra kort for vores 
erhvervskunder. Samtidig sørger 
vi for at holde priserne på reserve-
delene i bund”.  
Ifølge Brian Uhlmann er leasing 
den populæreste finansierings-
form inden for varebiler: ”Leasing 
dominerer markedet. Det skyldes 
den lave rente, men også de at-
traktive vilkår og serviceaftaler vi 
tilbyder hos os. Virksomhederne 
kan holde driftsomkostningerne 
nede, og derfor bliver leasing en 
økonomisk fordel for de fleste”. 
”Set ud fra det økonomiske per-
spektiv er en Mercedes-Benz et 
fornuftigt valg. Også set i lyset 
af bilernes gode brændstoføko-
nomi”, siger Brian Uhlmann og 

P. Christensen · Autoriseret Mercedes-Benz forhandler 
Krumtappen 20 · 5260 Odense C · Tlf.: 63 95 39 00 · www.pchristensen.dk

En Mercedes-Benz erhvervsbil fra P. Christensen® i 
Odense er mere end en varebil. Det er et visitkort.  
Det er køreglæde. Og det er god økonomisk sans. 
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

at køre med tomme vogne. Det 
er godt for miljøet og for vores 
konkurrenceevne, når vi sparer 
brændstof. - Vi kan også opbe-
vare den kostbare gasgrill, ha-
vemøblerne og de dyre maskiner, 
hvis man ikke lige selv har et 
sted at opbevare tingene vinte-
ren over, siger Dennis Hansen. 
Han giver gerne et tilbud på både 
flytning og opbevaring.

Royal Flyt flytter ikke 
bare ting og sager, de 
kan også sætte det hele 
i solide trækasser og 
opbevare det, til det skal 
i brug igen. 

- Vi bruger størstedelen af vores 
tid på at flytte bohave fra A til 
B, siger Dennis Hansen, der er 
indehaver af Royal Flyt i Assens. 
Men han peger også på, at virk-

somheden har fået meget at gøre 
med opbevaring i containerstore 
trækasser.
- Vi tænker også i kasser, for vi 
har en del kunder, der for eksem-
pel efter udstationering i udlan-
det flytter tilbage til Danmark. 
Dem kan vi hjælpe med at få 
deres bohave eller for virksom-
heders vedkommende deres ma-
skiner, kontormøbler eller andet 
inventar opbevaret i kortere el-
ler længere tid, til den nye bolig 
eller virksomhed er klar til at 
modtage tingene.

Tryg opbevaring og flytning
- Det er en tryg måde at flytte på, 
siger Dennis Hansen. Vi kommer 
med de store kasser på vore biler, 
og har man ønske om det, kan 
kunden følge, hvordan det hele 
bliver pakket ned, inden det kø-
res til vore lagerhaller.
Royal Flyts trækasser kan 
”ånde” og dermed forhindre fugt 
og nedbrud. – Vi tænker meget i 
miljø, siger Dennis Hansen, der 
har været i branchen i mange år. 
Vi kører både i ind- og udland, 
så vi planlægger, at vi undgår 

ROYAL FLYT · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Mobil: 232 333 18
post@royalflyt.dk · www.royalflyt.dk

R YAL FLYT KASSETÆNKNING
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R YAL FLYT KASSETÆNKNING

HN Auto
v/Hans Nielsen

Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86

 AUTOVÆRKSTED
Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres 
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Speciale i Saab

Danwrap
Knopvænget 7
5700 Svendborg

Thomas Frederiksen: 
22 93 82 83 

Martin Lundtofte:
40 60 79 70

mail@danwrap.dk
www.danwrap.dk

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

Multivikaren i fuldt firspring…
Han klatrer op og tager toppen af 
træerne. Han lægger sig på knæ 
og lægger fliser eller murer trap-
per. Han gør rent i mandskabs-
vogne, og han pudser vinduer, så 
Freddy Larsen og hans foreløbig 
halvanden ansatte ligger ikke og 

daser. Han startede sit firma, 
Multivikaren 1. september sidste 
år, og har foreløbig en mand på 
fuldtid og en på halvtid, for: Det 
går bare så stærkt. Vi kan lidt af 
det hele, og kommer på hele Fyn, 
men vi har også mange skoler og 

hoteller på Vestsjælland f.eks., 
som vi pudser vinduer for, så vi 
har travlt, siger indehaveren.
En hjemmeside er endnu ikke 
klar. Så travlt har der været si-
den starten sidste efter, men den 
er vej.

Multivikaren v/ Freddy Larsen  ·  Erholmvej 14  ·  5560 Aarup  ·  Tlf. 61384214  ·  freddy_handy@hotmail.com

Freddy Larsen kan alt 
med sine hænder - har 
foreløbig halvanden 
mand ansat

MULTIVIKAREN
HJÆLPER

MED
ALT

Alt murer- og 
flisearbejde 

udføres

v. Murermester Lasse Kaare Bærentsen 
Fjordvej 73 · 5330 Munkebo · Tlf. 28965956

kronemurerfirma@munkebo-borger.dk
www.kronemurerfirma.dk



24

Gratis udsigt
- Vi er glade for at kunne stille 
udsigten til rådighed, og vi har 
besluttet, at udsigten og stedets 
høje kvalitet og særdeles rimelige 
priser skal være en væsentlig del 
af vores markedsføring.
- Mange af de første gæster efter 
åbningen var lokale, som gerne 
ville se resultatet efter renove-
ringen, der har stået på siden no-
vember 2012. 
- Tilfredse gæster betragter vi 
som ambassadører, som vi natur-
ligvis gerne ser igen, og som er 

Hotel Stella Maris i 
Kogtved ved Svendborg 
har fået nyt liv: Et hotel 

de luxe som mødested og 
konferencecenter med en 

Bistro Gourmand,  
der bidrager til oplevelsen 

af luksus med priser,  
der er til at betale.

Udsigten er ubetalelig og kan 
næsten tage opmærksomheden 
fra de smagfulde lokaler, der i 
dag får havets stjerne – Stella 
Maris – til at funkle, og så er 
beliggenheden ned til Svendborg 
Sund unik.
- Vi har siden åbningen for få 
uger siden allerede haft mange 
gæster i vores restaurant Bistro 
Gourmand, siger direktør Mar-
tin Dønning. 
Sammen med hustruen Louise 
Dønning, der er hotelchef, leder 
de Stella Maris.

STJERNEN FUNKLER

STELLA  MARIS Hotel de Luxe  ·  Kogtvejvænget 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: +45 62 21 25 25
Mail: hotel@stellemaris.dk · www.stellamaris.dk

med til at fortælle om deres ople-
velser på Stella Maris.
Stella Maris er bygget i 1904 og 
blev enkesæde for grevinde Anna 
Ahlefeldt Laurvig, Hvidkilde 
Gods i 1907. Bygningen er blevet 
renoveret af flere omgange. Rum-
opdelingen er i vid udstrækning 
bevaret og med til, at Stella Ma-
ris fremstår med en egen charme.

Vi ønsker Stella Maris TILLYKKE med ombygningen

Hans Jørgensen & Søn A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
Tlf. 66120683

GK Ventilation:
GK Danmark A/S

Wichmansgade 5 · 5000 Odense C
Tlf. 66142412

OTIS
Ellekær 9A · 2730 Herlev

Tlf. 44888999

Oluf Brønnum & Co. A/S
Ellekær 10

2730 Herlev
Tlf. 44888400

 

Arkitektgården ApS
Nystedvej 7, 4930 Maribo
Frode Jacobsens Plads 4, 

4.sal, 2720 Vanløse
Tlf. 22276128

AJ Consult A/S
Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Østre Allé 7
4800 Nykøbing F

Tlf. 54856366

A.T. Møller
Bodøvej 3 · 5700 Svendborg 

Tlf.: 62 21 16 08
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Er bedst og billigst med 
radiatorer og termostater

ninger, siger Erik Nystrøm. Der-
for blev jeg civilingeniør, og jeg 
har siden holdt fast i interessen 
både som ansat og selvstændig.

Stort lager
- Ønsker man at skifte de gamle 
triste radiatorer ud med nye mo-
derne varmekilder, eller bygger 
man nyt eller udvider, så er der 
mange penge at spare, siger Erik 
Nystrøm. Han peger på, at det 
kun tager lidt tid at skifte et par 
radiatorer, og så koster en ny ra-
diator typisk mindre, end det vil 
koste at få den gamle malet. Han 
gør opmærksom på, at man endnu 
i år kan fratrække arbejdsløn-

- En ny radiator koster 
typisk mindre, end det vil 
koste at male den gamle, 
siger Erik Nystrøm, der 
handler online med vvs-
artikler til både private  
og virksomheder. 

Erik Nystrøm er civilingeniør og 
ved det meste om energirigtige 
løsninger for private og professio-
nelle. Han har drevet selvstændig 
virksomhed i 10 år og er i dag on-
line med markedets bedste tilbud 
i moderne radiatorer, termosta-
ter, cirkulationspumper og tilbe-
hør. - Som ung under den store 
energikrise i halvfjerdserne fik 
jeg interesse for energirigtige løs-

Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

Erik Nystrøm: Tlf. 79 30 13 17
mail: info@dbvvs.dk
www.dbvvs.dk

nen under boligjob-ordningen. 
Det store lager i Hesselager 
rummer alt, hvad der skal til for 
at spare energi til opvarmning: 
Radiatorer, termostater, cirkula-
tionspumper, brænde-og pillefyr. 
Det hele kan overskues i online-
butikken på hjemmesiden www.
dbvvs.dk. 

Salg til vvs og private
- Jeg importerer alle mine radia-
torer direkte fra fabrikken og har 
mere end 200 forskellige stør-
relser på lager. Jeg sælger både 
til private og har en stor kunde-
kreds i vvs-branchen. Mine pri-
ser og omkostninger er lave, og 
så er vi lagerførende. Det sætter 
både vvsbranchen og private pris 
på. - Min anbefaling er, at er man 
tager tommestokken og finder ud, 
hvilke størrelser de nye moderne 
radiatorer skal have. Gå så på 
www.dbvvs.dk og se, hvad du kan 
spare ved at købe hos os.

Museums-tække
For kort tid siden blev maler-ar-
bejderne på iværksætterejendom-
men, Fremtidsfabrikken på hav-
nen i Svendborg leveret.
Fyns Kunstmuseum og Odense 
Bys Museum entrerer med Fynske 
farver A/S, så: - Vi har lige sluttet 
en entreprise på H. C. Andersen-
museet i Odense, så vi har godt 
gang i museerne, og det er vi rigtig 
glade for. Fynske Farver A/S vil 
også gerne levere ydelser til priva-
te, og malermester Morten Raft og 
hans medejer, Ole Billum, samt øv-
rige kolleger sidder klar ved telefo-
nerne. Morten Raft er udlært ved 
Malerfirmaet Gunnar Pedersen 
for knap 20 år siden. Da lå firmaet 
også i Havnegade 2. I 2008 valgte 
han og Ole Billum imidlertid at 
ændre navnet Gunnar Pedersen 
til Fynske Farver A/S.

Malerentreprisen på mis-
sionshotellet Stella Maris 
drypper på Svendborg-
virksomheden 

- Vi har siddet med rundt om bor-
det og er taget med på råd. Der er 
blevet lyttet til vores forslag i for-
bindelse med renoverings-opgaven 
på Stella Maris. - De har været 
lydhøre overfor vores ændringsfor-

slag, og det er blevet et rigtig flot 
resultat, som jeg på firmaets vegne 
er meget stolt over. - Det er en flot 
reference for os, et flot bogmærke, 
som vi slet ikke kan betale os fra i 
reklameværdi. Sådan siger maler-
mester Morten Raft på vegne Fyn-
ske Farver A/S, der har afdelinger 
i Odense, Faaborg, Ringe, Hessel-
ager og hovedsæde i Svendborg.. I 
skarp konkurrence med fire andre 
malerfirmaer vandt Fynske Far-
ver A/S entreprisen på ombygning 
og istandsættelsen af missionsho-
tellet i Svendborg Vest.
En udløber af opgaven er, at direk-
tøren for Stella Maris har valgt at 
overdrage istandsættelse af sin 
private villa i Nærum i Nordsjæl-
land til det fynske firma. - Det er 
for os en stor kunde, vi har fået i 
Nordsjælland, og det er vi meget 
beærede over.

Fynske Farver A/S · Havnegade 2 · 5700 Svendborg · Telefon: 72 14 88 80 · info@fynskefarver.dk · www.fynskefarver.dk

FARVERIG 
FREMTID …
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intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

DØGN-

SERVICE

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

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

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

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

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

Intego afhenter/bringer

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

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

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

automation

Nørhavegaard ½ annonce laves udfra hjemmeside DOG ER DET VIGTIGT AT BÅDE 
ERHVERV OG PRIVAT FREMGÅR, HAN HAR SOM NOGET NYT ÅBENT MED 
SALG FRA FRYSER TIL PRIVAT SALG! DU HAR LAVET EN 1/8 SOM DU KAN TAGE 
LIDT UDGANGSPUNKT I!

Vi vil gerne sælge en god madoplevelse

TIL ERHVERV SAMT PRIVATE

Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 24 76 70 

catering@norhavegaard.dk · www.norhavegaard.dk

NYT  • NYT  • NYT 
Vi holder nu åbent i vores nye butik hver mandag til torsdag fra 16-18.

Her kan du købe færdigretter til fryseren, 
vi har også et begrænset udvalg af økologisk oksekød.

1-2_Nørhavegaard_185x131.indd   1 01/08/14   12.04

Rødmevej 62 A
5762  Vester Skerninge

Telefon: 62 22 80 86
Mobil: 51 32 89 90
brian@kirkeby-tomrer.dk

www.kirkeby-tomrer.dk
www.troense-tomrer.dk

Thrige-Firkanten · Haubergsvej 1 · 5000 Odense C. · T: 6544 4244 

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
• Kontor 
• Butik 
• Lager
• Produktion
……Vi skaber liv

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
 olavdelinde.dk
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     Maskinteknik 

rådgivning. I produktionssam-
menhæng er FH Maskinteknik 
en fleksibel og hurtigt omstil-
lelig samarbejdspartner, der 
retter ind i forhold til kundens 
aktuelle ønsker og behov. Vi kø-
rer over hele Fyn med geografisk 
udgangspunkt i det østfynske lo-
kalområde. Kontakt FH Maskin-
teknik og få nye ideer til optimal 
opgaveløsning. Vi er altid klar til 
en uforbindende samtale”, slut-
ter Flemming Harboe.

Maskinværkstedet, der 
grundlagdes i 2002, 
beskæftiger tre maskin-
arbejdere, en værktøjs-
mager og en adm. med-
arbejder, fokuserer på 
underleverandørarbejde, 
montage samt service og 
reparation af alle former 
for industrimaskiner 

”FH Maskinteknik servicerer 
en fast kundekreds, der tak-
ket være mund-til-øre-metoden 
hele tiden har været i stabil 
vækst”, fortæller indehaver 
Flemming Harboe. ”Det er vi 
meget glade for og stolte af, da 
kundernes positive omtale jo er 
den bedste form for reklame, 
man overhovedet kan tænke sig.  
FH Maskinteknik råder over 600 
m2 med topmoderne produkti-

onsfaciliteter. I kraft af vores 
dygtige og erfarne medarbejdere 
er vi gearet til løsning af en bred 
vifte af opgaver – herunder CNC 
bearbejdning, planslibning, vals-
ning og fræsning. Dertil kommer 
klip, buk og svejs i stål, alumi-
nium, messing, sort og rustfri. 
FH Maskinteknik tilbyder både 
seriefremstilling af komponen-
ter og design, udvikling og pro-
duktion. Vi betjener en branche-
mæssigt bred kundekreds, der 
fortrinsvist har hjemme i det 
østfynske lokalområde.”  

Fra ideudvikling til køre-
klar maskine
”Blandt FH Maskintekniks store 
aktiviteter er reparation, vedli-
gehold og udvikling af prototyper 
til specialmaskiner. Vi er med 
fra ideudviklingen, til maskinen 
er køreklar. Omkring udvikling 
af nye emner og gennemførelse 
af diverse tests i den forbindelse, 

samarbejder vi med en række 
virksomheder, der spænder fra 
mindre håndværksfirmaer til 
større producenter i industrisek-
toren. Udviklingen af avancere-
de specielløsninger til industrien 
foregår i tæt parløb med kunden. 
Vores dygtige medarbejdere kan 
trække på mange års erfaring i 
branchen og har stort knowhow 
– både med hensyn til løsning 
af praktiske opgaver samt dét 
at levere kompetent sparring og 

FH Maskinteknik · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf: 65 33 26 86
E-mail: fh@fh-maskinteknik.dk · Web: www.fh-maskinteknik.dk 

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info
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VI ER MEDLEM AF:

DIAMANTENTREPRENØRERNES
BRANCHEFORENING

  

       

        

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

Det er os der borer og skærer i beton…

Cikorievej 86 � 5220 Odense SØ � Tlf. 63 13 00 40 � Fax 63 13 00 40  
ods@odensediamantskaering.dk � www.odensediamantskaering.dk � CVR nr. 29 38 76 72

ODENSE DIAMANTSKÆRING A/S

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

Odense Diamantskæring 
A/S og Dansk Dia-Bor A/S, 
to sider af samme sag. 
Vi dækker hele Danmark 
fra afdelinger i Odense, 
Vejle, Kerteminde og 
Svendborg 

- Odense Diamantskæring A/S 
og Dansk Dia-Bor A/S er fortsat 
to selvstændige virksomheder, si-
ger direktør Michael Tao Nielsen, 
men ejerkredsen er sammenfal-
dende i Odense Diamantskæring 
A/S og Dansk Dia-Bor A/S, og 
derfor supplerer vi hinanden på 
en faglig og økonomisk god måde.
Michael Tao Nielsen er direktør i 
begge selskaber.   - Det er på de 
indre linjer, vi har valgt denne 

model. Vi kan spare på de admini-
strative omkostninger, og vi kan 
supplere hinanden med hensyn 
til maskinkraft og mandskab. 
Derved bliver vi mere konkurren-
cedygtige og fleksible. 

 
Dækker hele landet
- Vi har forståelsen for betydnin-
gen af at yde en god service samt 
viljen til at udføre den, siger Mi-
chael Tao Nielsen. Det får hele 
Danmark glæde af, da vi nu har 
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Vejle, Kerteminde og Svendborg.
Vi er smidige og villige til at løse 
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utraditionel vis. Vi tilbyder råd-
givning i både projekterings-og 
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Dansk Dia-Bor A/S er speciali-

ster i boring, skæring og slibning 
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reparation og polering af terraz-
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gulve.  

Biler med værktøj
-Vi sætter en stor ære i at over-
holde aftalte tidsfrister og betin-
gelser, siger Michael Tao Nielsen. 
Desuden er det en selvfølge, at 
arbejdsområdet efterlades i ren-
gjort stand, når projektet er gen-
nemført. 
Direktøren peger på, at begge 
selskaber råder over biler, som 
er fuldt udstyret med det gængse 
værktøj til diverse bore- og skæ-
reopgaver. 
-Vi kan derfor udføre de fleste op-
gaver på stedet. Det kan dog være 

Vi ordner alle huller!

Nordbirkvej 1 · 5240 Odense NØ 
Tlf.: 6313 0040 · Mobil 3085 7210
ods@odensediamantskaering.dk
www.odensediamantskaering.dk 

Har du fået din bil RUSTBESKYTTET?
For at undgå rustproblemer er det vigtigt

at rustbeskytte så tidligt som muligt.

Vestfyns Undervogns Center ApS
Tlf. 64 43 18 01
     

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS
Tlf. 64 43 18 01

- og vi kan tilbyde meget mere end bare RUSTBESKYTTELSE...
POLERINGBILUDLEJNING BILISTBUTIK

STENSLAGSREPARATION KLARGØRING AF BIL/MC

Smedevænget 2 . 5560 DK-Aarup
info@vestfynsundervognscenter.dk . www.vestfynsundervognscenter.dk

. .
.

HUSk:
vi borer 
INGEN 
huller

Rust-
beskyttelse

med 
garanti  

GRATIS rusttjek
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www.opel.dk

OPEL ERHVERV

Værsgo! 
Et stærkt og fleksibelt modelprogram. 

Opels brede varebilsprogram
Stil bare skrappe krav til din nye Opel varevogn. Uanset dine individuelle behov vil Opel Erhverv være garant for den optimale løsning 

indenfor de rigtige økonomiske rammer. Vælg mellem de forskellige modelserier - fra den kompakte Opel Corsa van til den rummelige 

Opel Movano - alle med Commonrail turbomotorer. Velkommen til et godt udvalg og en god prøvetur hos Opel Erhverv.

5 serviceløfter der holder dig igang
1. Ingen tidsbestilling - du får diagnosen straks. 

2. Kort ventetid - vi udfører reparationen, mens du venter. Garanti for udskiftning af sliddele samme dag. 

3. Direkte reparatørkontakt - kontakt vores CV Hotline for råd og vejledning. 

4. Alternativ transport ved driftsstop, hvor reparationen varer mere end 3 timer. 

5. Opel Assistance med vejhjælp.

Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 12,7 – 14,7 km/l. CO2 178 – 207 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 11,2 – 13,5 km/l. CO2 195 – 235 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,2 – 20,4 km/l. CO2 129 – 152 g/km. Energiklasse fra/til

2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til

Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7 – 30,3 km/l. CO2 88 – 172 g/km. Energiklasse fra/til

2

Med super komfort, masser af udstyr, 
136 hk og 24,4km/l

Movano

med mulighed for op til 3.500 kg 

Corsa Van

60.223 kr. ekskl. moms 

Combo
Halv størrelse hel løsning 
op til 5,0 m3 varekasse

Meriva Activan
Service nonstop 
95 hk og 25,0 km/l

Vivaro
Serviceleasing inkl. fuld service

Kr. 1.499*

*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 Ecofl ex 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at 
få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Ekstraordinær 
leasingydelse er 35.000 kr. inkl.fi nansieringsomkostninger. Tilbudet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 04.2014.
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Flere modeller 

hjemme til h
urtig

 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt til
bud …
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Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Tzatziki

 
Salsa

 
Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

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

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

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

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

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Gældende til 
01.10.14

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

Heldags kurser og møder
Dette tilbud er kun en vejledning.  
Vi sammensætter dit møde efter dit ønske…

•  Kaffe/the, rundstykker med smør,  
 ost og marmelade. 
•  Isvand på bordene under mødet. 
•  Frugtfade i pauser. 
•  Stor frokost/middagsbuffet  
 – som vi sammensætter. 
•  Kaffe/the og kage.

Vi har av-udstyr, der dækker de fleste behov.

•  Lydanlæg med trådløs mikrofon,  
 fast mikrofon og knapnålsmikrofon.  
•	 Overhead,	flipover,	lærred,	projektor	 
 og trådløst internetadgang.

 Alt dette stilles  
 gratis til rådighed… 265,-

Bisættelse · Begravelse · Bus-selskab · Møde/Kursus  
All inklusive Luxusmenu · Fødselsdag · Bryllup

TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil 

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

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle 

rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen 

løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles 

hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebilprodukt til rustbeskyttelse, der

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og skiftet fra Pava til T
naturligt valg. 

❱❱ Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Hvis du erfarer, at vi ikke har afmonteret inder-

skærmene i.f.m. undervognsbehandlingen af din bil, 

udbetaler vi 15.000 kr. i dusør.*
*Dusøren gælder for undervognsbehandlinger foretaget fra 1. januar 2011

- Kvalitet i
samarbejde med

DUSØR:

15.000 kr.

STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER
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For det første har vi svært ved at se, hvad 

man skal med 2 middelmådige løsninger, i 

stedet for 1 der er i særklasse? For det andet 

har vi svært ved at se, hvorfor din alder skulle 

være mere interessant end dine behov? Har 

du også svært ved at se det, skulle du kigge 

forbi til verdens mest nøjagtige synsprøve 

ZEISS i.Profiler*, og få et skarpere syn, flottere 

farver og bedre kontrast - også i mørke. 

Bestil tid nu eller læs mere på nytsyn.dk.

Nu kommer Danmark til at se skarpere end nogensinde

Nogle optikere lover dig
2 par briller til 1 pars pris.

Andre, kan give dig 
din alder i rabat.

Vi lover dig bare en 
løsning i verdensklasse. 

*Alm. synsprøve måler 0,25 dioptri. ZEISS i.Profiler måler 0,01 dioptri, foruden øjets konus på 3.425 enkeltpunkter. 
Vel at mærke under alle lysforhold. NYT SYN er den eneste danske kæde med ZEISS i.Profiler. 

SYNSUNDERSØGELSE
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Handel lokalt med viden og kompetancer 
fra mere end 500 elektrikere i Danmark

• skal du bygge nyt
• renovere det gamle
• har behov for hurtig assistance

Ring hvis du har behov 
for en seriøs samarbejdspartner

Vi udfører alle typer opgaver
- bare det har med El at gøre

Undgå stress og lad Skamby EL 
holde din EL kørende 365 dage om året
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Hjælp til forskønnelse

Hjælp til forskønnelse til pensio-
nister som ønsker at blive i egen 
bolig med pæne omgivelser.
Det arbejder Skovhuse Gør det 
selv for.
Hvis det kniber med det fysiske, 
det psykiske eller med økono-

mien, har pensionister efter den 
nuværende lovgivning ret til var-
mehjælp og til at få boligydelse 
og ejendomsskatter indefrosset 
i boligen.
Det kunne hjælpe økonomisk.
- Det fysiske kan min handy-

man-virksomhed hjælpe med 
f.eks. i en fem-årig kontrakt på 
vedligeholdelse.
- Jeg har foreslået kommunen 
at inddrage hjemmeplejen til at 
spotte interesserede, da det er 
dem, der færdes på landevejene 

og møder de ældre. - Det er jo i 
alles interesse, at vores boliger 
er velplejede, lyder det fra Erik 
Hjælm Hultquist. 
Han fortsætter:
Det skal nok også vise sig at være 
profitabelt for hele kommunen. 

Skovhuse Gør det selv · Skovhusevej 11, Orte · 5560 Aarup · Telefon: 53 28 47 73/ 64 47 26 22
erik@skovhus-gds.dk · www.skovhuse-gds.dk

Skovhuse Gør det selv - har en god idé…

FØR FØR

EFTER
EFTER

ALT I 
LAKERING
præcis din lakeringsopgave.

•  Køkken- og skabslåger
•  Møbler og dørplader
•  Auto- og motorcykeldele
•   Og mange andre 

ove  ader

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113
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HOLDSTART SE

Joe’s Køreskole
- din sikkerhed
Holdstart:  ca.  hver 5.  uge
Rene Ho�ensitz Nielsen,  Kørelær er
Ny Adelgade 6a, 5610 Assens, Tlf. 2973 7677
www.joeskoereskole.dk  joeskoereskole@outlook.dk

Holdstart: ca. hver 5. uge
Kørelærer: René Hoffensitz Nielsen

Ny Adelgade 6a,
5610 Assens
Tlf. 2973 76 77
www.joeskoereskole.dk
joeskoereskole@outlook.dk

Kom ind og få et tilbud 
på dine andre private forsikringer.

 

 

Det fortæller vi gerne  
mere om: 6221 4488,  
fomo@fomo.dk  
eller kig ind til os.

FOMO er andet   
end bilforsikring  

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

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

Du finder os midt på øen!

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

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

Du finder os midt på øen!
Dunkær Slagterforretning v/ René Holm
E-mail: lene-h@jubii.dk · Web: ”Vi klarer os uden”



Vi har sået
– og nu kan I høste!
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DeVelop 
+220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

DeVelop 
+451 

6 års nygaranti

34.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

DeVelop 
+220 

6 års nygaranti

24.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

DeVelop  
+25

6 års nygaranti

6.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

DeVelop 
+203

6 års nygaranti

15.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

DeVelop 
+452

6 års nygaranti

39.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

22 siders fuldfarve maskine med 
efterbehandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og mail.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af brochurer.

24 kopier  farve maskine. Scan/Mail/ 
fax indbygget. Kører kun A4 størrelse.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og mail, fuld efter-
behandling til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og mail. perfekt print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net  og mail, Fuld sortering og 
hæftning.

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense nV · tlf.: 7020 6095

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

A/S

KoNtAKt oS For et tIlbuD MeD 
DeN rIGtIGe prIS - FØrSte GANG!


