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Ungersbjerg 6
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VAN
PLUS

Vito 109 Works Lang (88 HK)
Engangsydelse:
Leasingperiode:
Restværdi ved udløb:

Tilmeld dig Va
pchristensen n Plus på
.d
og få besked k/VanPlus
om
nyheder og ev tilbud,
ents

35.000 kr.
48 mdr.
60.000 kr.

Pris pr. måned:

1.495 kr.

Kampagnepris:

159.900 kr.

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vi behøver ikke spørge hvilken varebil, du helst vil ha’. Spørgsmålet
er blot, HVORDAN du vil have den. Vælger du finansiel leasing af
din Mercedes-Benz Vito, drager du fordel af lave etableringsomkostninger, du øger likviditeten i det daglige, og du får den fulde
brugsret. P. Christensen® giver dig derudover 2 års fuld garanti
uden kilometerbegrænsning. Det gælder også ved køb.
Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre MercedesBenz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring
allerede i dag, besøg en af vores salgsafdelinger eller læs mere om
leasing af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing
Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK)
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr.

Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjulstræk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service
computer (40.000 km intervaller), sidewind
assist, attention assist.
Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk
140 kr.
Bund og beklædning
110 kr.
Fartpilot
85 kr.
Tagbøjler
50 kr.

Bilen er vist med ekstraudstyr. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Er det sådan, du vil ha’ din Vito?

Åbningstider (erhverv):
Man-fre:

8.00 -17.30

Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og
etableringssomkostninger (2.950 kr.). Restværdi ved udløb er ekskl.
moms jf. nuværende regler og er fastsat ud fra et estimeret kørselsbehov på 20.000 km. Tilbuddet gælder t.o.m. 31/12 2015.

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

Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
Industrivej 17, tlf. 7467 1919
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tempereret om sommeren virker
papiruld lyddæmpende, hvilket
for mange kommer ind som en
ekstra gevinst.
Nordika Isolering har stor erfaring, når det gælder efterisolering. I 1970’erne var mange
hulmure slet ikke isolerede, og

+
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Her efterisoleres loft med 250 mmm papiruld fra CBI.
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”Efterisolering og energirenovering af villaer og parcelhuse genererer stor aktivitet i firmaet”,
fortæller indehaver Jean Kjellerup. ”Her spænder opgaverne
fra hulmurs- og loftsisolering
til isolering af etageadskillelser
m.m. Over hele linjen benytter vi
de gennemprøvede kvalitetsprodukter fra CBI Danmark. Papir-

uld er et organisk og miljøvenligt
isoleringsmateriale med mange
kvaliteter. Ud over at holde huset varmt om vinteren og dejligt

CBI DA
N

Det autoriserede isolatørfirma, som er specialiseret i alle former for
papiruldsisolering, etableredes i april 2014 som
en selvstændig underafdeling af tømrervirksomheden:

generelt anvendte man kun omkring 100 mm isolering. I forbindelse med vores efterisoleringsarbejde tilføjer vi 250 mm, så den
samlede isolering, når vi er færdige, er oppe på cirka 350 mm.
Dét er noget, vores kunder kan
mærke på varmeregningen. Nordika Isolering samarbejder tæt
med tømrerfirmaet JK Villabyg
omkring energirenoveringer, der
udover selve isoleringsarbejdet
omfatter udskiftning af vinduer,
døre og tage. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os for
yderligere info om vores mange
aktiviteter og gode tilbud”, slutter Jean Kjellerup.

G TIG T S A M A

R

Nordika Isolering - www.nordikaisolering.dk · JK Villabyg - www.jkvillabyg.dk
Jean Kjellerup - Tlf. 20 77 25 85 - jean@nordikaisolering.dk · Skovvangsvej 22 - 5610 Assens

PC Assens tilbyder hjælp til private og mindre virksomheder
Har man brug for hjælp til sin
PC, Ipad eller Iphone, så kan
hjælpen hentes hos det et år
gamle firma PC Assens, hvor
værkstedet har åbent alle dage.
Der kan ringes for aftale alle
dage mellem kl. 09-21 på tlf. 23
95 94 07.
PC Assens drives i øjeblikket på

fritidsbasis af Kent Jørgensen,
der forventer, at det indenfor given tid skifter til at være hovedbeskæftigelse.
- Jeg interesserer mig utrolig meget for det, og så besluttede jeg
mig for at starte op, siger Kent
Jørgensen. Jeg har haft interessen i mange år, så det er et helt

naturligt valg for mig. Det er en
stor tilfredsstillelse at arbejde
med det, der interesserer én, og
der er ingen opgaver, som er for
små til mig.
PC Assens har fokus på at lave
opgaver for private og de små
selvstændige virksomheder. Det
kan blandt andet være med re-

paration af computer, software
og hardware, opgradering af
styresystem, opbygning af ny
computer, undervisning i brug
af Microsoft Office programmer,
undervisning af seniorer og andre i brug af pc eller opbygning
af hjemmesider med support.

PC Assens · Bogensevej 51 · 5620 Glamsbjerg, tlf. 23 95 94 07 · mail: pc-assens@live.dk · www.pc-assens.dk
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Biler med stil
DET HANDLER OM:

Højfyns Bilcenter vil gerne være anderledes
– på den positive måde

Der venter kunderne et anderledes bilcenter, når de besøger Højfyns Bilcenter, hvad enten det er
for at kigge på ny bil, få service
eller reparation på værkstedet
eller for at få vasket deres bil.
- Vi satser på brugte biler som
blandt andet Ford og VW med
alle deres forskellige bilmærker
som f.eks. Skoda, som er gode og
populære bilmærker, siger direktør Allan Immerkær. Det er det
segment, som vi satser på, - og
så i de nyere årgange – fra 2008
og op. Vores mål er at være anderledes – på den positive måde.
Vi er seriøse og troværdige, og
kunderne kan stole på, at vi kan
løse deres opgaver til en fornuftig pris.
På værkstedet reparerer de alle
bilmærker, og er det en lidt længerevarende reparation, så stilles der en gratis lånebil til rådighed.

Højfyns Bilcenter har et
slogan – Bil med stil
Går man med en drøm om at køre
i en cabriolet, så er den mulighed

også tilstede hos Højfyns Bilcenter, hvor de vil have flere modeller som kunderne kan prøve.
Højfyns Bilcenter får også 9-personers minibusser, som kan køres på det lille kørekort, og har
nu både en Sprinter og en Ducato.
Selskabet Højfyns Bilcenter blev
stiftet i 2014, - bygningerne på
Glasvænget 21 blev købt, og i
forsommeren startede en gennemgribende renovering af såvel
bygninger som inde og udearealer. Hele grunden er renoveret
samt der er blevet bygget en ny
vaskehal, og det hele står nærmest som helt nyt i dag.
- Det vi også satser på er privatleasing, ikke på nye biler men på
brugte, siger Allan Immerkær.
Så den mulighed kan vi også tilbyde vore kunder. Vi får også udlejning af små kassevogne med
lifte, så hvis man blandt andet
lige skal klare en lille flytning,
så er den mulighed også tilstede.
- Vi vil også gerne ind på erhvervsbiler, - og det gælder ikke
mindst de mindre erhvervsdri-

vende, hvor hvis man starter
op, - så kan man begynde med
at leje en værkstedsbil, og så enten senere fortsætte med at leje
eller købe den senere. Så kan
man komme i gang på lempelige
vilkår uden at skulle investere
mere end højst nødvendigt

Håndvaskning af biler
Vaskehallen hos Højfyns Bilcenter bliver markant anderledes,
for det bliver ikke maskinvaskning, som man kender fra de andre vaskehaller. Det bliver håndvaskning af bilen, hvor paneler
også bliver tørret, som maskinen
jo ikke kan.
Her kan kunderne booke sig ind
på internettet med rabat. Når
de kommer med bilen, så får de
udleveret en brik, som bipper,
når bilen er færdig med vask og
hvad man ellers har booket af
rengøring på bilen. Mens man
venter, kan man gå over i salgsafdelingen, hvor der er plads til
at nyde en kop kaffe, chokolade
eller andet.

Højfyns Bilcenter
Glasvænget 21, Vissenbjerg
Tlf. 27 87 33 00
mail: info@hfbc.dk
www.hfbc.dk
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Gang i Fyn

Naboens bier fandt ølgær til bryggeren

Tirsdag den 16. juni 2015
Tirsdag den 16. juni 2015
Tirsdag den 16. juni 2015
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KLAR TIL ERHVERVSBYGGERI
PÅ HELE FYN
Palle Johansen og Claus Jørgensen, ejere af Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S,
har for alvor smøget ærmerne op. I de senere år har de vundet flere store erhvervsopgaver
i såvel Assens-området som på resten af Fyn.

- Lige nu er vi i gang med en
1.300 kvadratmeter stor tilbygning til chokoladefabrikken Summerbird i Assens. Det
er en stor ordre, som otte mand
arbejder på. Vi har selv tegnet
byggeriet. Vi har kapaciteten
til at gå med helt fra start,
tegne byggeriet og stå som totalentreprenør, fortæller Palle
Johansen.

Åben kalkulation
Opgaven løses som totalentreprise med åben kalkulation.
Assens Murer- og Entreprenørforretning opfører dermed
tilbygningen i tæt samarbejde
med kunden.
- Vi indhenter tilbud hos underleverandører og leverandører sammen med kunden.

Det kræver fuld tillid mellem
partnerne at køre med åben
kalkulation, og vi er stolte af,
at mange kunder viser os den
tillid, tilføjer han.

Opgaver over hele Fyn
Det er imidlertid ikke kun i
Assens-området, at firmaet er
aktivt. På det seneste har dets
erfarne svende udført et større
halbyggeri i totalentreprise for
H. J. Hansen i Odense, lagerbygning for Fipros, Glamsbjerg
omlæsser hal for Assens forsyning, et nyt kraftvarmeværk
for Bryggeriet Vestfyn, et nyt
Vandværk i Hårby, og et renoveringsarbejde i Middelfart for
Bygningsstyrelsen - blot for at
nævne en håndfuld.
Desuden ser fire-fem større op-

gaver ud til at skulle igangsættes til efteråret. - Vi synes, der
er positive tendenser, især lige
op til sommerferien. De store
virksomheder har mere at lave,
og det mærkes i hele systemet,
siger Palle Johansen.
Assens Murer- og Entreprenørforretning er klar. Deres
godt 40-45 ansatte har mod
på mere erhvervsbyggeri - de
vil gerne uden for byskiltet lidt
oftere.

Service i højsædet
Cirka 60 procent af omsætningen kommer fra erhverv, 40
procent fra private. Firmaet
har 18 servicebiler, en stabil
og trofast medarbejderskare
og lægger stor vægt på at være
hurtige på platten, når en virk-

somhed eller en offentlig institution har akut brug for hjælp.
- Vi ved jo godt, hvor vigtigt det
er, at tingene ikke går i stå i en
virksomhed, så vi gør alt, hvad
vi kan for at komme hurtigt,
slutter Palle Johansen.

Firma med lang historie
Assens Murer- og Entreprenørforretning daterer sig tilbage til starten af 1950’erne.
Første ejer var Viggo Johansen, derefter fulgte sønnen
Hans Viggo Johansen og i 2000
overtog Palle Johansen roret i
firmaet. Senere er Claus Jørgensen kommet med som 20
procents-partner.

7

Et centralt led
i kølekæden
Dan – Cool opbygger og
indretter kølebiler til
ethvert formål
Har man brug for en kølebil til
transport og levering af varer, -

så kan man med fordel henvende
sig hos Dan – Cool i Aarup, der
har årelang erfaring med opbygning og indretning af kølebiler,
og det hvad enten det drejer sig
om store industrivirksomheder,
bilforhandlere eller den lille slagterbutik. Hos Dan – Cool lægger
de vægt på at imødekomme nøjagtig de behov, som kunden efterspørger.
- Vi ved, hvad der er på spil, når
det drejer sig om levering og kørsel af varer med kølebil. Først og
fremmest handler det om at have
en kølebil, der er til at stole på.
En bil, som holder den rigtige
temperatur – også når solen står
allerhøjest på himlen, siger indehaver John Hansen.
Dan – Cool´s garanti for den
rette totalløsning hviler på et

samarbejde med markedets bedste leverandører inden for køleanlæg, isolering og interiør. I tæt
dialog med en af medarbejderne
får kunden et skræddersyet bud
på, hvilken løsning og hvilke
produkter, der tilgodeser præcist
deres behov.

Dan•Cool · Kertevej 25 · 5560 Aarup · Tlf. 64431847 · info@dan-cool.dk · www.dan-cool.dk

I 2002 startede indehaver Vibeke Kruse sin første butik i Tommerup, og 2 år efter åbnede hun nummer to i Haarby. Begge de
lokalt funderede brilleforretninger medvirker i NYT SYN-kæden,
der tæller over 60 butikker i Danmark

TOMMERUP

HAARBY

alle former for synsmåling – herunder test af kontrastsyn og nattesyn. En 360° Synsanalyse kan
tage fra 20 – 60 minutter afhængigt af, hvor kompliceret kundens syn er og i hvor høj grad vi
skal imødekomme specielle behov i forbindelse hermed. Vore
kunder fortæller ofte, at de med
deres nye, personligt skræddersyede NYT SYN-briller oplever
bedre nattesyn, klarere farver
og skarpere detaljer end nogensinde.”

Stort vidtspændende
sortiment

”Udover mig selv tæller de to
butikkers personalestab fire
medarbejdere, og vi holder os
konstant opdaterede – både hvad
angår faglig viden og teknisk
NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8
690 Tommerup
Tlf: 64 76 10 13
tommerup@nytsyn.dk
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udstyr”, fortæller indehaver Vibeke Kruse. ”NYT SYN står for
optikerfaglighed, veluddannede
medarbejdere og grundige synsanalyser.
I såvel Tommerup som Haarby
råder vi over en Zeiss i. Profiler,
som er verdens p.t. mest avancerede og nøjagtige instrument til

”Vi er erklærede fagnørder og
som sådan bidt af både briller
og kontaktlinser”, fortsætter
Vibeke Kruse med et smil, ”På
produktsiden betyder det, at vi
med vores store og vidtspændende sortiment kan imødekomme
alle de mange og meget forskellige krav og forventninger, vores
kunder stiller.
I NYT SYN går vi aldrig på kompromis med kvaliteten. Samtlige
leverandører gennemgår strenge

www.nytsyn.dk
Man-Tors: 10.00-17.30 - Fredag: 10.00-18.00 - Lørdag: 9.30-12.30

udvælgelseskrav, og hermed er
vi til glæde for vores kunder,
leveringsdygtige – både i økonomibriller og det nyeste nye i
avanceret brilledesign. I begge
forretninger har vi stort fokus
på dansk design – her iblandt
Ørgreen, Prodesign, Fleye, Kilsgaard og Bellinger. Hvad materialetyper angår, spænder vi fra
nikkelfri titaniumstel over træbriller til farverige ”acetatstel”.
Over hele linjen står vi for individuelle løsninger, god kundeservice og ditto rådgivning. Vi
har briller til alle typer, aldre og
formål. Kig ind i Tommerup og
Haarbys NYT SYN-butikker”,
slutter Vibeke Kruse.

NYT SYN Haarby
Algade 49
5683 Haarby
Tlf: 64 73 10 18
haarby@nytsyn.dk

KENE GULVE & GARDINER
GÅR EFTER ERHVERVSKUNDER
Kene Gulve og
Gardiner (Garant
Ringe ApS)
har trimmet
salgsorganisationen
og satser mere på
erhverv.
”Organisationen er den professionelle samarbejdspartner,
uanset om det vedrører et nyt
gulv, et ”gulvproblem” eller
solafskærmning, ” siger Frank
Jepsen og tilføjer, at serviceniveauet er højt og dermed sikrer
kunderne at f.eks. det nye gulv
lever op til kundens behov for
elegance/design, slidstyrke og
funktionelle krav.

Arne Lynge har gennem 43 år
hos det tidligere Tæppeland i
Svendborg oparbejdet en stor
erfaring inden for tæpper og
gulvbelægninger til både hoteller, butikker og institutioner
m.fl.
Med sit lune smil siger Arne, at
det ikke kun er Jens der gratis
kører ud til kunderne og måler
op – det gør han skam også rigtig gerne.

Frank Jepsen som er ansat
som ny butikschef kommer fra
et job som byggecenterchef hos
Bygma og har dermed et ganske godt kendskab til gulve
med i bagagen. Min holdning
og indstilling til service, reklamationer og kundepleje er helt
på linje med Jens og Arne´s, så
nu glæder vi os til aktiv opsøgende salg.

Absorberende materialer kan
som regel reducere de akustiske problemer. En forudsætning for et godt lydmiljø er, at
rummets akustiske egenskaber er i orden.
Akustisk måles i efterklangstid. Jo hårdere overfladerne
(vægge, vinduer, loft og gulv)
i rummet er, jo længere bliver
efterklangstiden. For eksempel
er der i kirker en meget lang efterklangstid, hvor tonerne fra
orgelet kan blive
”hængende” i flere sekunder.
Det er med til at give den specielle stemning i en kirke, men
på en arbejdsplads betyder en
lang efterklangstid mere støj.
Et akustikgulv er opbygget af
6 forskellige lag, der tilsammen skaber en særdeles lun,
slidstærk og støjdæmpende
gulvløsning.

Akustisk gulve

Jens Højvang har en stor passion for gardiner, persienner, ja
solafskærmning generelt. Jens
har 38 års erfaring fra branchen som dermed sikrer både
de private og erhvervskunderne faglig og kompetent rådgivning. Jens siger med et smil på
læben, at kunderne ”bare skal
ringe, så kommer jeg gerne ud
og måler op, og giver et gratis
og uforpligtende tilbud.”

Et kig ind i den
velassorterede butik.

Butikken på
Gørtlervej 8 i Ringe.

Et udvalg af
klinker & fliser.

Alt til pleje og
vedligeholdelse af gulve.

En af de store salgssucceser,
som butikken vil satse yderligere på, er akustikgulve. Dårlig akustik betyder, at støj og
larm opleves værre.

Fra venstre:
Arne Lynge, Jens Højvang og Frank Jepsen.

Kene Gulve og Gardiner ApS
Gørtlervej 8 · 5750 Ringe · www.kene.dk · 62 62 18 43
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Willy Christensen siger, at det er
det sociale liv, som gør, at han bliver
ved.
- Vi har det godt sammen. Det driver 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.

Willy Christensen med den gule
kasket har været med i mange år, og
han fik naboen Geert Langkjær med.
Her bygger de kulisser til scenen.

12 år i Automesterkæden
Siden grundlæggelsen i
autoriserede serviceskemaer og
Naboen er med
efterlever
alle aktuelle lovkrav
75-årige
Geert
Langkjær fra Assens
2003 har værkstedet, som
automobilområdet.
er nabo tilpåWilly
Christensen på
2 år ved Eventyr Is i
vejen i Assens,
forleden
var areal
han montør
og var
udover indehaver Michael
Medoget
samlet
på 1100
m24
med i Frøbjerg for tredje gang.
Odense og har været med i Frøbjerg
kan
vi
og
vores
kunder
glæde
os
- Willy spurgte, om jeg havde no- siden efteråret.
Østerhaab tæller tre meget at tage mig
Hvis jeg
har forhold
- Det erisjovt.
overtil.lyse
og ikke
luftige
lo- Naboen arbejdede
at jeg går til. Efter tredje her, og her er mange, jeg kender, har
kanikere og en lærling,det, tror jeg,kalerne
her
på
Nørre
Alle.
Vores
gang her i Frøbjerg kan jeg sige, at jeg fundet ud af.
dæk-hotel
på sikker
der er en rigtig
god tone. byder
Det er rigSnartindener klokken tolv, og de af
været en del af Autometig hyggeligt.
De andre
er gode kam- mændene,
som har en kone, kører
dørs
sæsonopbevaring
af kunmerater.
hjem til hende med en fornemmelse
sterkæden. Det betyder
dernesharvinter
og sommerdæk.
Geert Langkjær
haft en gård
af at have udført en opgave og samglade kunder og autoriseaktiviteter,
nu lidt med ligesindeog trykkedeAndre
i 16 år priser
på stem- som
tidignetop
fået snakket
pelmærker genererer
på tobaksfabrikken
i aktivitet
de, mens de på
arbejdede og ved morstigende
ret service og reparation
Assens. I andre 16 år kørte han for genkaffen og i en kort drikkepause

Brug for flere

Selv om Vagn Madsen har et fuld- været scenemester med ansvar for
tidsjob som serviceleder hos medi- opbygningen af scene og dekoratiocinalfirmaet Orifarm i Odense, når ner.
han også at lægge krydsfinér på taget
af en af bygningerne til årets fore- Vægter det sociale højt
stilling på Frøbjerg Bavnehøj.
Siden 1986 har han lagt mange ulønDet med at lægge krydsfinér og nede timer i foreningen, hvor op til
andre byggeopgaver blev udført 300 andre også yder en ulønnet indsammen med en makker en søndag, sats for at give publikum de største
og blandt Vagn Madsens andre Frø- oplevelser.
bjerg-opgaver er at være ansvarlig
- Men alle, som har brug for mefor økonomien på den tekniske side ningsfyldt og aktiv fritid, er veli sommer-forestillingerne.
komne til at henvende sig. Vi har i
Han er med i pr-gruppen, der teg- aktiviteterne en fælles opgave og et
et godt kammeratskab i gruppen, og
Frøbjerg Festspil, Frøbjergvej 76,
i den store forening, som står
ner annoncer og meget andet, som fælles mål. Vi vægter det sociale mebag festspillet og meget andet i
der er gode udfordringer i opgaverFrøbjerg, 5560 Aarup.
handler om det udadvendte.
get højt, og kaffe og te er altid gratis
AutoMester
· Østerhaabs
Auto · Nørre
Alle 26 · 5610 Assens · Tlf.:
71 17
00 ·med
Mobil:
40medhjælpere.
92 72
Frøbjerg.
ne, fortæller
han.
www.frobjerg.dk
Vagn64
Madsen
er også
i styre-40for
Poul-Erik michael@oesterhaabs-auto.dk
Saaby Johansen også
vagn.madsen@froebjerg.dk
gruppen for sommerspillet og er tid- Det er bare at henvende sig, siger
E-mail:
· Web: www.oesterhaabs-auto.dk
fra Aarup. Han er uddannet køleligere formand og har i en årrække 59-årige Vagn Madsen. (sh)

værkstedet
er 4-hjulssporing
og
Blomsterværkstedet
i Assens,
men senere på formiddagen.
det holdt han
op med
til jul.dæk i alle fabrikater
salg
af nye
- Jeg fik en blodprop, men det er Af Steen Højgaard
”Østerhaabs Auto er leveringsog prisklasser. Sommerperioden
fint at komme her i nogle få timer Foto: Peter Leth-Larsen
dygtig i autoriseret allroundhver
ser-torsdag.
betyder
nye pll@fyens.dk
dæk,
Heldigvishøjsæson
er man helt for
sh@fyens.dk,
frit stillet. Hvis
man ikke kanog
komvice og reparation af alle person
aircondition
ferieklargøring
me en dag, er det i orden. Men selvvarebilmærker
afman
personbiler.
Tilog
august
vil publikum kunneop til 3500
følgelig giver
lige besked. Alle interesserede
opleve
model i fuld
skala
Poul Andersen
fra Aarup til
harat
væ-kontakte os for
kg”, denne
fortæller
Michael
Østerer velkomne
på Frøbjerg Bavnehøj, hvor årets
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Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget…

Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og døre
dør
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde
mesterarbejde
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KLAR MED VERDENS-SENSATION
Køkkener og bad

TPB-plader med
induktion. En
revolution inden for
køkkenbranchen, og
indehaver af Eldorado
i Holmehave ved
Tommerup, John
Skælbæk, har retten
til at forhandle dette
revolutionerende
produkt i hele Norden.

Eldorado har i et par år forhandlet TPB-plader til badeværelser
og køkkener, men nu har fabrikken i Barcelona videreudviklet
plade-konceptet, så man kan få
en køkkenbordplade med komplet
induktion indbygget.
- Det er meget exceptionelt, at en
lille butik som vores har sikret
sig retten til at forhandle disse
unikke plader i hele Norden, og
vi har virkelig fundet en guldåre
i det spanske TPB-koncept, siger
John Skælbæk.

Bordplade med induktion
Med den seneste udvikling af de
spændende plader er der for alvor
skruet op for mulighederne.
- Det smarte her, er at man ikke
kan se, hvor kogezonerne, som
kunden selv vælger placeringen
af, er, når de ikke er i brug, og
kogezonerne er akkurat lige så
holdbare som resten af bordpladen. Det betyder, at du kan bruge
hele bordpladen, ligesom du ønsker, siger John Skælbæk.
- Det er så nyt, at vi ikke gang
har fået lavet en udstillingsplade her i butikken endnu. Vi har
hidtil solgt en masse bordplader,
men først nu har vi kunnet sælge
bordplader med kogezoner. Det
er helt unikke plader, og vi har

da også mærket en meget stor
interesse for dette produkt, som
vi har eneretten til at forhandle,
siger John Skælbæk.

Kan holde til alt
TPB står for Top Porzelanik
Barcelona, og pladerne fås i størrelser på op til 3,6 gange 1,23
meter. Man kan således bruge
dem i f.eks. en brusekabine, hvor
der kun vil være behov for fuger i
hvert hjørne.
Pladerne koster cirka det samme
som granitplader, men vejer langt
mindre og er meget mere holdbare. Øverst er der en porcelæn-

keramisk overflade og under den
aluminium. Overfladen er fantastisk hård og kan ikke ridses,
ligesom den kan holde til temperaturer på op til 360 grader, så der
er ingen problemer i at sætte en
varm stegepande på bordpladen.
Pladerne er også så stærke, at en
voksen mand kan stå og hoppe på
dem, uden at de går i stykker. Tåler alle husholdningskemikalier
og de er nemme at gøre rene - også
for graffiti.
Man kan slå med en hammer på
dem, uden at det kan ses bagefter.
Endelig er overfladen afvisende
over for bakterier.

John Skælbæk overtog el-forretningen i Holmehave tæt ved
Assensvej og kun ti minutters
kørsel fra Odense i 2009. Den
fik navnet Eldorado. Eldorado er
med i El-Salg kæden, der har 172
butikker. John Skælbæk og hans
seks ansatte kan byde kunderne
velkomne i store, lyse og hensigtsmæssigt indrettede lokaler, hvor
man kan finde lamper, f.eks. Le
Klint, alle mulige slags husholdningsredskaber, hårde hvidevarer, produkter til personlig pleje,
brugskunst og altså flotte badeværelser og køkkener.
Man kan også købe varer via Eldorados hjemmeside.
I starten solgte Eldorado køkkener i den lave ende af prisskalaen,
men John Skælbæk gik så på jagt
efter noget, som ikke andre kan
byde på og fandt i Tyskland Artego-køkkenet, som Eldorado solgte
75 af i 2014. Det er køkkener, hvor
der i høj grad er gjort noget ud af
detaljerne, f.eks. med belysning.
Også de flotte badeværelser er fra
Tyskland.
- Nu gælder det lanceringen af
TPB-plader med induktion til
køkkenet, og jeg er slet ikke i tvivl
om, at det her bliver stort - rigtig
stort, siger John Skælbæk.

Eldorado ApS - Knarreborgvej 30 - 5690 Tommerup - Tlf.: 6475 1640
Mail: kontakt@eldoradoweb.dk - www.eldoradoweb.dk
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Marsvinslund
”JR Tæk løser alle former for
tækkeopgaver, og vi kører over
hele landet”, fortæller indehaver Jack Rasmussen. ”Kundekredsen er bredt sammensat af
privatkunder, virksomheder og
institutioner. Blandt de største
aktiviteter i firmaet netop nu
er tække- og tømrerarbejde på
fredede og bevaringsværdige
bygninger samt brandsikring
af stråtage. Eksempelvis har vi
lagt omkring 600 m2 stråtag på
Marsvinslund, som er en fredet
landejendom 12 km syd for Vi-

v/ Jack Rasmussen
Neversvej 31
5690 Tommerup
Tlf.: 29 88 02 83
E-mail: info@jrtaek.dk
Web: www.jrtaek.dk

Indehaver Jack Rasmussen, som oprindeligt er
tømreruddannet, færdigudlærtes som tækkemand i 2008 og startede
eget firma i 2013. Efter et
år som solofirma kunne
han i 2014 fordoble personaletallet med en fagudlært tækkesvend

borg. I forbindelse med løsningen af denne og lignende specialopgaver syer vi taget på og
udfører i det hele taget alle vores
håndværksmæssige rutiner i
overensstemmelse med de gamle
forskrifter på området.”

Smukt, miljørigtigt
og fleksibelt
”Fællesnævneren for vores virkefelt er, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten – hverken
når det gælder arbejdets udførel-

se eller de materialer, vi benytter”, fortsætter Jack Rasmussen. ”Vores fornemste opgave er
i praksis at demonstrere stråets
konkurrencedygtighed og materialemæssige kvaliteter i forhold
til tegl. Holland er foregangsland på tækkefronten, og her
har man i de sidste ti år kunnet
glæde sig over en fordobling af
antallet af ny stråtage. Når det
gælder nye måder at tænke stråtag på, samarbejder vi med Århus Arkitektskole og Stråtagets
Kontor – blandt andet om en ny
klimahustype, som opføres i 100
% åndbare og biologisk nedbrydelige materialer. I det daglige
er ingen opgaver for store eller
små. Strå er et smukt, miljørigtigt og fleksibelt materiale. Kontakt os for mere information om
de spændende muligheder, vi har
at byde på”, slutter Jack Rasmussen.
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Banner i PVC eller mesh
f.eks. 2 x 4 meter
Kun kr.

1095,-

Beachflag ”Square”
50x220 cm

Kun kr.

675,-

Nye flag kan bestilles for

kr. 495,-

Fod til Beachflag fra kun

kr. 125,-

g,
Reklameflag til 8 meter. flagstan
225 x 170 cm
3 stk. kun kr.

1458,Kontakt Lone Storgaard på
Tlf. 6472 3588 | Lone@tryksen.dk
en.dk
|
Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg tryks
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miljøbidrag kr. 55,LOKALE LEVERANDØR
Alle priser er excl. moms, levering og
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Travlhed hos vognmanden
Med en fleksibel vognpark på 47 lastbiler løser
Kai Andersens Eftf. i Tommerup mindre og større
opgaver af vidt forskellig
art for private, firmaer,
institutioner og andre

Med dygtige og kompetente medarbejdere og en fleksibel vognpark er der travlhed hos vognmandsfirmaet Kai Andersens
Eftf. , der blev stiftet i 1948.
- Vi løser alle slags opgaver, primært indenfor entreprenørbranchen. Men vi har også meget
kørsel med, kranbiler, containerbiler, blokvogne og især gylle

og biomasse med vores moderne
tankbiler, siger direktør Martin
Hummel. Så vi har travlt, og med
alle de opgaver der er, - så kan
det ind imellem være en udfordring at finde biler nok.
- Vores helt store fordel er vores
omstillingsparathed i virksomheden, siger Martin Hummel. Vi
har en meget fleksibel vognpark,

og kan udføre mange forskellige
opgaver med den samme bil – og
på den samme dag. Kunderne
kan regne med os, vi kommer på
aftalte tidspunkter og udfører
opgaven uden problemer. Hos os
er en aftale en aftale, - og så har
vi de rigtige chauffører og det
rigtige grej.

Ellehaven 48 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 59
info@kai-andersen.dk · www.kai-andersen.dk

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

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

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

PÅ UDLANDSOMRÅDET
Det fynske firma, som
sætter sikkerhed, kvalitet og miljøbevidsthed i
højsædet, har de senere
år øget sine aktiviteter
omkring europæiske og
oversøiske flytninger.
”Royal Flyt har stor ekspertise
i alle former for flytninger”, fortæller indehaver Dennis Hansen. ”Vores kerneaktiviteter er
erhvervs- og institutions- og privatflytninger i såvel ind som ud-

land. Vi er medlem af Dansk møbeltransport forening i Danmark
og Fedemac i Europa, og det betyder stor planlægningsmæssig
fleksibilitet på udlandsområdet
til glæde for vores kunder.
I dagligdagen bestræber vi os
som ansvarlig virksomhed på
aktivt at forebygge og mindske
miljøpåvirkningerne fra vores
aktiviteter. Ved flytninger inden
for EU benytter vi Euronorm-5
biler. Denne Euronorm, som er
den næst højeste miljøstandard,
sikrer, at vi i lavest mulig grad
udleder partikler og CO2 til omgivelserne. Ved flytninger til

oversøiske destinationer samarbejder vi kun med firmaer der
er medlem af branche organisationen FIDI som sikrer, at kundens bohave bliver behandlet på
den mest professionelle måde,
lige fra bohavet anløber havnen
og til de brugte pakkematerialer
skal destrueres på miljømæssig

forsvarlig måde. Så står Deres
virksomhed og skal til at udstationere medarbejdere, er I velkomne til at kontakte Royal Flyt på:
Tlf. 23 23 33 18 eller
post@royalflyt.dk.
I er selvfølgelig også altid velkommen til at besøge vores hjemmeside www.royalflyt.dk

Royal Flyt · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Mobil: 23 23 33 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk

Bo klarer alle de
små opgaver
- også de svære

Totalbanken kan gøre dine
boligdrømme til virkelighed
Vi tilbyder…
• 100% Finansiering af grundkøbet inkl. stempel
og skødeudgifter.
• Rentesats på KUN 0,97%* de første 24 måneder.
• Ingen stiftelsesprovision.
• Gratis konsekvensberegning af byggeri.
• Gratis boligkøberbevis.
• Efterfinansieringslån i Totalkredit og Totalbanken.
• Ingen hindring at I har et hus, der ikke er solgt.
• Ingen hindreing at I er kunde i et andet pengeinstitut.
• Månedlig udgift for ubebygget grund inkl. ejendomsskat på
kun ca. 500 kr. de første 24 måneder.
* Ved et samlet kreditbeløb på kr. 400.000 med en pålydende rente på 0,97% p.a. svarende
til en fast debitorrente på 0,98% p.a. (renters rente) og en løbetid på 2 år, er de månedlige
ydelser på kr. 332,49. ÅOP er på 2,43%. Det samlede beløb, der skal betales tilbage udgør kr.
419.909, heraf udgør etableringsomkostningerne kr. 2.500, offentlige afgifter kr. 7.660 og
renter kr. 9.749. Lånet kræver normal kreditvurdering jf. bankens gældende politikker.
Ejerpantebrev kan efterfølgende anvendes til sikkerhed for boliglån når ejendom er opført.
Der tages forbehold for almindelig kreditvurdering.

UDLÅNSRENTE

0,97 %

!
RING PÅ

63 457 002

post@totalbanken.dk
· www.totalbanken.dk
www.totalbanken.dk
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Bo Clausen stiller store
krav til kvaliteten af det
arbejde, han leverer, og
hans ekspertise er de
små opgaver, som de
store firmaer ikke har
lyst til at påtage sig.
Bo Clausen er indehaver af og
eneste mand i firmaet Tømrer og
Byggeservice i Assens, men kan
trække på andre, hvis han ikke
kan klare en opgave alene. Han
blev uddannet hos sin farfar, og
her lærte han det gamle hånd-

værk, så han ved også, hvordan
det skal gøres, når opgaven lyder
på f.eks. reparation af bindingsværk, kitning af vinduer og meget andet.
- Jeg har de fleste opgaver i Assens Kommune, men kører gerne
rundt på hele Fyn, når fru Jensen
skal have udskiftet et vindue, repareret et udhæng, eller hvad det
nu måtte være.
- Tingene skal være i orden, når
jeg kører fra kunden, for det skal
være sådan, at kunden ringer til
mig igen, når der er noget, der
skal laves eller repareres, siger
Bo Clausen.

Tømrer og Byggeservice - Nørregade 42 - 5610 Assens
Tlf.: 6081 9838 - Mail: tomrerogbyggeservice@gmail.com

Den kendte designvirksomheds store speciale
er synlighed – et faktum
som blandt andet kommer til udtryk via indenog udendørs skilte i alle
størrelser og udformninger samt flag, autoreklamer, stofbannere og hele
udstillingssystemer

”Den 1. Januar i år overtog jeg
den sidste del af Fyns Skilte Design hvor vi blandt andet har to
kørende konsulenter med salgskontor i Middelfart, fortæller indehaver Christian Vang Nielsen.
”Vores store speciale er professionel synliggørelse. Løsningsmæssigt spænder vi lige fra klassiske
dør-, kontor og gadekilte til de
nyeste trends – eksempelvis indenfor autodekoration. Her kan vi klare de fleste biltyper - fra person- og

varevogne over montør- og håndværkerbiler til lastvogne. Blandt
vores øvrige aktiviteter er design
og fremstilling af bandereklamer,
roll ups, stofbannere, klaprammer, streamers, labelprint, storformat, pyloner og vejskilte.
I kraft af vores store knowhow og
brancheerfaring imødekommer vi
vores meget forskellige kunders
lige så forskellige ønsker og behov
med hensyn til effektiv profilering.
I tæt samarbejde med kundekredsen udformer vi fleksible, kreative løsninger. Et aktuelt eksempel
herpå er et udstillingssystem, som
med enkle midler kunne konverteres til stemmebokse, der anvendtes ved dette års folketingsvalg i
kommunerne Assens, Frederiksberg og Gentofte.
Kontakt Fyns Skilte Design og få
mere info om vores mange spændende kommunikations- og profileringsløsninger”, slutter Christian Vang Nielsen.

• Autoreklamer
• Bandereklamer
• Facadeskilte
• Gadeskilte
• Pyloner
• Vejskilte

Tobaksvej 10 · 5610 Assens

Tlf.: 64 71 13 14
www.fyns-skilte.dk

Sådan bygger arkhouse
TRÆHUSE
TRÆHUSE
| MULIGHEDER
| MULIGHEDER
| MURSTEN
| MURSTEN

Bestil vores katalog på www.arkhouse.dk
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www.totalbanken.dk

kan gøre dine boligdrømme
til virkelighed
Attraktivt tilbud på
0,97 % i udlånsrente
til grundkøb

Den fynske Totalbanken med hovedsæde i Aarup er nu klar til at
hjælpe deres kunder, nuværende

som nye, med at kunne realisere
deres boligdrømme. Det sker
med et meget attraktivt tilbud,
der er rettet mod grundkøb ved
større udstykninger i Vissenbjerg, Aarup, Tommerup, Langeskov, Brylle og Odense SØ.
- Skulle der være et sted vi har
overset, - mon så ikke vi også
finder et godt tilbud til denne
grund, siger bankens direktør

Ivan Sløk. Totalbanken tilbyder
100 % finansiering af grundkøbet, inkl. Stempel og skødeudgifter, en rentesats på KUN 0,97 %
de første 24 måneder, og ingen
stiftelsesprovision.
Dertil kommer gratis boligkøberbevis, og når drømmehuset er
opført, et efterfinansieringslån i
Totalkredit og Totalbanken.
Der lægges vægt på, at det in-

gen hindring er, at I p.t. har et
hus, der ikke er solgt, og ingen
hindring, at I er kunde i et andet
pengeinstitut.
Det betyder en månedlig udgift
for ubebygget grund incl. ejendomsskat på kun ca. 500 kr. de
første 24 måneder.
Der tages forbehold for almindelig kreditvurdering.
- Vores satsning på den personlige kontakt og de målrettede
produkttilbud har vist sig at
være rigtig. Kundeservice er i
langt højere grad end tidligere
blevet et vigtigt parameter, ikke
mindst for privatkunderne, som
værdsætter, at vi er lokale og
tilgængelige og altid i øjenhøjde,
siger Ivan Sløk.

Totalbanken · Bredgade 95 · 5560 Aarup · Tlf. 63 45 70 00 · post@totalbanken.dk · www.totalbanken.dk
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NY OVERBYGNING PÅ TØMRERUDDANNELSEN

på
Sja kbpalaj sds en?
by g g e
Eller b a re
dygt igerene dn u
?

PROFESSIONS

TØMRER

ER DU UDDANNET TØMRER – OG HAR DU LYST TIL
AT BLIVE ENDNU SKRAPPERE?
Uddannelsen som professionstømrer er til dig, der er indstillet på at
investere i et kraftigt kompetenceløft.
I løbet af et halvt år får du udvidet dit kendskab til byggeteknik, konstruktioner, reglementer, jura og kvalitetssikring. Men du lærer også,
hvordan man skruer et tilbud sammen til kunderne, og hvordan et byggeprojekt planlægges og styres fra tegning til virkelighed.
TID OG STED:
Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense C.
Hver fredag – første gang fredag den 6. november 2015.

NYT HOLD STARTER 6. NOVEMBER

LÆS MERE PÅ SDE.DK/PROFESSIONSTØMRER
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VIL DU VIDE MERE:
Kontakt virksomhedskonsulent
Mette Bernsdorf på
tlf. 2159 8102 eller
meb@sde.dk

I forbindelse med Danske Hotellers
25 års jubilæum tilbyder
Hotel Vissenbjerg Storkro

25% RABAT
PÅ KURSUSDØGN
I HELE 2015

No
pr. p rmalpris
erso
n 10
95,-

JUBIL

82125
ÆUM

SPRI

S

www Se me
re på
.viss
enbj
ergs
torkr
o.dk

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk
www.vissenbjergstorkro.dk
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Møderum & overnatning
Bibliotek
Café
Skov & natur
Skaterbane

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
Skydelokale
Fitnesscenter

Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
en helt særlig kombination af og synergi mellem
idræt, natur og kultur
Fyrtårn Tommerup

Møderum & overnatning
Bibliotek
Café
Skov & natur
Skaterbane

Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
Skydelokale
Fitnesscenter

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

Centralt på Fyn
– tæt ved afkørsel 53

AKTIVE MØDER MED DIT TEAM?
- Hold mødet i Fyrtårn Tommerup
Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
en helt særlig kombination af og synergi mellem
idræt, natur og kultur
Møderum & overnatning
Bibliotek
Café
Skov & natur
Skaterbane

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
Skydelokale
Fitnesscenter

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk
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Låsesmeden

VestFyn
Centralt på Fyn
– tæt ved afkørsel 53

AKTIVE MØDER MED DIT TEAM?
• Udskiftning
af låse.
- Hold mødet i Fyrtårn
Tommerup
• Opluk og omstilling

Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
af låse.
en helt særlig kombination
af og synergi mellem
idræt, •natur
og
kultur af hjem og
Sikringstjek
To idrætshaller
virksomhed.
Idrætstorv
Svømmehal
• Sikring
af landbrugsSkydelokale
bygninger.
Fitnesscenter
• Montage af dørpumper.
Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45
7670 · info@fyrtom.dk
fyrtårntommerup.dk
• 6376
Montage
af · sikringsbokse.

Møderum & overnatning
Bibliotek
Café
Skov & natur
Skaterbane

DØGNVAGT:
40 51 81 81

www.låsesmedenvestfyn.dk

Tredje generation er på
banen i den kendte vestfynske maskinforretning,
som i dag beskæftiger 17
medarbejdere og servicerer en bred kundekreds
af landmænd, anlægsgartnere, virksomheder,
værksteder og private

salg og ledelse, men som tredje
generation i en familie med landbrugsmaskiner som forretningsfokus, har jeg fra barnsben haft
dem tæt inde på livet. En stor del
af fritiden i mine skoleår gik da
også med at hjælpe til på værkstedet. Selvom jeg ikke formelt
kan dokumentere min kunnen
som mekaniker, hjælper jeg den
dag i dag gerne til på værkstedet og på lageret, hvor min bror
Christian arbejder.”

En alsidig forretning
”Kerneprodukterne i Flemløse
Maskinforretning A/S er landbrugsmaskiner over en bred kam
– med specielt fokus på Case IH.
Vi spænder fra traktorer til mejetærskere. I 2014 var Flemløse
Maskinforretning og Case IH i
øvrigt den forretning, der solgte
flest nye traktorer på Fyn. Vi
dækker også have/park- og privatområderne, som begge er i
stærk vækst. Vores velassorte-

”Forretningen grundlagdes i
1931 af min farfar Victor Andersen”, fortæller indehaver Martin
Andersen. ”I sommeren 2014
overtog jeg og min bror Christian firmaet efter vores far Hans
Andersen, som har stået bag roret i familievirksomheden siden
1972 og stadig giver en hånd
med. Selv er jeg handelsuddannet og har været sælger her i forretningen siden 2007. Min primære ekspertise ligger indenfor

rede butik byder på alt tænkeligt
grej til pasning af haver og grønne udenomsarealer. Her spænder
vi lige fra mindre traktorer over
buskryddere og motorsave til
plæneklippere. En artikeltype,
som netop nu markerer sig med
stærkt stigende salg, er avancerede robotplæneklippere. Sidst
men ikke mindst byder forretningen på et stort reservedelslager og et alsidigt værksted, som
er gearet til servicering og reparation af alt - lige fra de største
landbrugs- og have/park-maskiner til fru Jensens plæneklipper.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os for yderligere
info”, slutter Martin Andersen.
Åbningstider Butik:
Mandag – fredag 7:30 – 17:00
Lørdag 9:00 – 12:00
Åbningstider Værksted:
Mandag – fredag 7:30 – 16:00

Flemløse Maskinforretning ApS · Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf.: 64 72 11 74 · Fax: 64 72 11 12
E-mail: flemlose@caseih-fyn.dk · Web: www.caseih-fyn.dk

Jan Lund Biler - Aarup PAVA Center - når kvaliteten er afgørende
Jan Lunds alsidige autofirma, som i dag beskæftiger ti
medarbejdere og omfatter PAVA-center, AutoMesterværksted og brugtvognssalg, kan i år fejre 25 års jubilæum

”Gennem årene har vi gradvist
udvidet vores aktiviteter og i
takt hermed bygget til”, fortæller indehaver Jan Lund. ”Siden
2003 har vi været autoriseret
PAVA undervognscenter. Som
eneste virksomhed af sin slags
i Danmark giver vi levetidsgaranti på behandlingen, hvis bilen behandles første gang, inden
den er 48 måneder gammel. Når
det gælder undervognsbehandling, samarbejder vi tæt med en
lang række andre værksteder og
bilforhandlere fra hele det vestog nordfynske lokalområde. Vi

transporterer bilerne til og fra
PAVA centeret, og til vores private kunder kan vi tilbyde at stille
en gratis lånebil til rådighed,
mens undervognsbehandlingen
står på.”

Faglig dygtighed
og god kundeservice
”Vores værksted er tilknyttet
AutoMester-kæden”, fortsætter
Jan Lund. ”Det betyder blandt
andet, at vi udelukkende benytter det nyeste tekniske grej, og
at vores dygtige mekanikere lø-

bende deltager i en række opkvalificerende AutoMester-kurser.
Vi reparerer og servicerer biler
af alle mærker og årgange. Et
udpluk af vores øvrige værkstedsydelser er klargøring til
syn, reparation af airconditionanlæg, autoopretning, rustarbejde, 4-hjulsudmåling samt udskiftning af autoruder. Over hele
linjen sætter vi faglig dygtighed
og god kundeservice i højsædet.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os for yderligere
info og et uforbindende tilbud”,
slutter Jan Lund.

Jan Lund Biler/Aarup PAVA Center · Snedkervænget 1 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 33 28 · Mobil: 22 12 11 89
Web: www.janlundbiler.dk · Mail: info@janlundbiler.dk
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Balle’s Entreprenørforretning
Den alsidige entreprenørforretning med 15
ansatte grundlagdes i
2011, da indehaver Henrik
Balle efter en årrække
som driftsleder overtog
det daværende entreprenørfirma Frits Halvorsen,
som var et af landets ældste firmaer af sin art
Balle’s Entreprenørforretning
arbejder allround i faget og er

specialiseret i kabelarbejde, som
udgør over 90 % af firmaets samlede aktiviteter. Vi har kapacitet og faglig knowhow til at løse
stort set enhver tænkelig opgave
indenfor dette speciale. Balle’s
Entreprenørforretning spænder
lige fra jordfortrængning og underboringsopgaver omkring veje
og andre anlæg til fiberindblæsning og etablering af net kabler
i eksisterende rør i antenne-,
tv- og internetregi. I forbindelse
med nedgravning af kabler løser
Balle’s en stor mængde tilhørende asfalt-, brolægnings- og
andre belægningsopgaver. Hertil

kommer etablering af terrasser
og indkørsler m.m. Blandt firmaets øvrige aktiviteter er diverse
anlægs- og transportopgaver –
herunder forberedende gravearbejde ved etablering af gravsteder og transport og placering af
gravsten. Her servicerer Balle’s
55 kirker på Fyn. Sidst men ikke
mindst kan Balle’s Entreprenørforretning tilbyde udlejning af
en bred vifte af entreprenørmaskiner – minigravere, stampere,
pladevibratorer og trailere m.m.
Ring og hør nærmere om mulighederne i Deres mange spændende aktiviteter.

Fredensvej 26
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 21 23 00 48
64 72 17 50
hb.balles@gmail.com

J.J. Transport
Glamsbjerg Fliser & Anlæg v. Jan Jørgensen
• Træpiller / Træbriketter
• Barkflis
• Stenmel af granit el. marksten
• Trailersalg af grusartikler
(ingen min. mængde)

GRUSARTIKLER:
• Skærver af granit (fv. Sort)
•
•
•
•

Ærtesten
Strandsand
Støbemix
Grus

Alle former for varekørsel
- med medbringertruck!
30 års erfaring!!!
Montana

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

ÅBNINGSTIDER:
Fredag fra ...... 14.30-17.00
Lørdag fra ........ 9.00-12.00
Kastanievej 1 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 40 19 34 63

www.jjtransport-glamsbjerg.dk · www.glamsbjergfliseroganlæg.dk
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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

Kundetilfredsheden er i top
Bil – Hjørnet i Assens har en kundetilfredshed der placerer firmaet i Top 10

Der er naturligvis glæde hos
indehaver Frede Pedersen
over at Bil – Hjørnet får en så
høj placering med kundetilfredshed hos VW.
- Vi har en stor kundetilfredshed og ligger i Top 10 i Danmark hos VW, siger Frede Pedersen. Det er vi selvfølgelig
stolte over.
Bil - Hjørnet er autoriseret
Volkswagen-servicepartner
og råder over et værksted med
specialuddannede
mekanikere, der ved alt om Volkswagens modeller og udstyr. Som
kunde på deres værksted bliver man mødt med dygtige
og engagerede medarbejdere,

der sikrer en god og professionel behandling af dig og
din bil.
Hos Bil – Hjørnet står medarbejderne altid til rådighed
med rådgivning og service,
hvad enten man har brug for
en mekaniker til serviceeftersyn eller reparation af sin

Volkswagen eller et andet bilmærke, - eller man står for at
skulle købe ny bil. Bil – Hjørnet sælger nye VW modeller
samt diverse andre brugte
biler.

ÅBNINGSTIDER:
Værksted Mandag til torsdag 8-16.00. Fredag kl. 8-15.30
Salg Mandag til fredag kl. 8-16.30 Lørdag/søndag efter aftale

Bil-Hjørnet
V. Frede Pedersen
Løimarksvej 1 . 5610 Assens . Tlf. 64 71 17 75
assens@volkswagen.dk . www.bilhjornet.dk

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.

Banner
Facadeskilte
Bådnavne

Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko

Design
Solfilm
Pylon
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SALGSBILER

RESERVEDELE

STYLING

AC SCHNITZER

Trævænget 8 DK-5492 Vissenbjerg

+45 64 47 35 10

TUNING

FLEXLEASING

ACCESSORIES

VÆRKSTED

pr-design.dk

info@pr-design.dk

Reparation af:

SALGSBILER

STYLING

l
l
l
l
l
l

Lastbiler
l 2 års farskriver kontrol
Busser
l Klargøring til syn
VarevogneTUNING
l Dæk & Sporing
FLEXLEASING
Aircondition l Lovpligtig kran-hejs-lift
Hydraulik
eftersyn
ABS – EBS
l Tømning af chaufførkort

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

AC SCHNITZER

ACCESSORIES

VÆRKSTED
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Trævænget 8 DK-5492 Vissenbjerg

+45 64 47 35 10

pr-design.dk

info@pr-design.dk
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Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed
hurtigt
kommer
drift
igen ielektromekanisk
tilfælde af et nedbrud.
På mange
anlægsåkan
også
et stort potentiale
Hos
Intego
A/S kan
du fåi 24
timers
reparation
og service,
du der
sikrer,
atvære
produktionen
i din virk-i
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgradesomhed
hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud. På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i
res, så det yder optimalt.
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgraderes, så det yder optimalt.
Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Omvikling
• Motorer m/u gear
Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Lakering og ovntørring
• Salg af motorer og gear
• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Omvikling
• Motorer m/u gear
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
• Udskiftning af lejer
• Højspændingsmotorer
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Lakering og ovntørring
• Salg af motorer og gear
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servomotorer
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
• Udskiftning af lejer
• Højspændingsmotorer
• Termofotografering
• Servicepartner Kemppi
• Tromlemotorer
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servomotorer
• Motorer på lager
• Servicepartner Grundfos
• Generatorer
• Termofotografering
• Servicepartner Kemppi
• Tromlemotorer
• Motorer på lager
• Servicepartner Grundfos
• Generatorer

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

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

DØGN
E
C
SERVI

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

•
•
•
•
•
•
•

intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61
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Vi er verdensmestre
i lønmodtagere
S P A R E K A S S E

Flemløse Sparekasses ekspertise ligger hos lønmodtagerne og mindre firmaer
inden for detailhandel og
håndværk. Og her klarer
den sig rigtig godt.
- Vi plejer at sige, at vi er verdensmestre i lønmodtagere, siger
direktør for Flemløse Sparekasse,
Peter Kaldahl.
Sparekassen er med sine ni med-

arbejdere blandt de små, men
dens historie går tilbage til 1886.
Den har bevaret sin rolle som et
uafhængigt pengeinstitut med
orden i økonomien.
- Vi lader den sunde fornuft råde
og begiver os ikke ud i spekulation. Vi skal ikke skræve over
mere, end bukserne kan holde,
og vi er da også kommet godt ud
af krisen. Sidste år havde vi vort
hidtil største overskud.

Rolig vækst

- Da vi ikke har store erhvervs-

kunder, kan vi undgå store udsving, for det er hos kunder i
erhvervslivet, at et pengeinstitut
kan indkassere store tab. Vi prøver ikke at få vækst for enhver
pris, men foretrækker den rolige
vækst. Vi er helt uafhængige og
skal derfor heller ikke spørge
nogen om lov, når vi får en god
idé, men vores beslutninger skal
bygge på god moral og etik.
- Vi skal ikke skabe overskud til
aktionærer. Vort overskud går til
konsolidering, siger direktør Peter Kaldahl.

Flemløse Sparekasse har ingen
filialer, men kan i kraft af sin netbank have kunder overalt, selv
om hovedvægten af sparekassens
aktiviteter ligger i Assens Kommune.

Flemløse Sparekasse - Kirkebjergvej 13 - Flemløse - 5620 Glamsbjerg - Tlf.: 64721658
mail@sparekassen.dk · www.sparekassen.dk

Murer på Fyn

Høj kvalitet i hele landet
SKB Murerforretning, der drives af Steffen Kock Betram med
base i Assens, er et fem år gammel enmandsfirma, - men med
15 års erfaring. SKB Murerforretning tilbyder nuværende som
nye kunder alt indenfor murerarbejde med professionel service og
rådgivning og murerarbejde i høj
kvalitet, herunder blandet andet
vandskuring, netpuds, fliselægning, støbearbejde, taglægning,
facaderenovering og renovering

af køkken og bad. Men påtager
sig alle opgaver – små som store,
og kører over hele landet.
SKB Murerforretning er altid
klar til give dig et godt tilbud til
den rigtige pris og har du brug
for råd, så er du altid velkommen
til at ringe.

SKB Murerforretning v/ Steffen Kock Betram · Falkevænget 12, 5610 Assens · Telefon: 30326707 · skbmurer@gmail.com · www.skbmurer.dk

Moslund El ApS
Alsidig installationsforretning har 24 timers
service og mange års
erfaring med de kendte
medarbejderansigter
Tager man en alsidig installationsforretning, en el-forretning
der har et bredt sortiment af elartikler på hylderne, et firma hvis
8 medarbejdere kan klare stort
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som småt og krydrer det med 24
timers professionel service på et
højt niveau og trofaste kunder, så
får man Moslund El ApS.
Den erfaring, som Niels Moslund
har med sig i det daglige, kombineret med Knud Wismann gør, at
alt er muligt, hvad enten kunden
ønsker installationer af solcelleanlæg , varmepumper, ombygning, tilbygning, nybygning eller
vi snakker total-entrepriser.
Moslund El ApS har nogle erfarne folk til at servicere industri- og
landbrugsvirksomheder.
Firmaet har også en flot »El Salg«
butik med belysning, el-apparater
og hårde hvidevarer på Nyborgvej
i Ørbæk.

Fra butikken forhandles også
centralstøvsugere til private, som
ønsker at minimere risiko for
støv-allergi. Centralstøvsugere
anvendes også i industrianlæg til
rengøring i f.eks. bagerier og hos
fodterapeuter som punktudsugning for svævestøv, oplyser Niels
Moslund.
Det har bl.a. COOP, Dansk Supermarked, Odense Universitets
Hospital og en række bagerier
taget godt imod.
Andre offentlige institutioner
som bla. Nyborg kommune er
også på kundelisten, og den gode
kvalitet og service er kunderne
med til at bringe videre.

pumpen med syv års garanti. De
varmer om vinteren og i sommervarmen har de kølet mange af vores kunders hjem. Vi udfører også
det årlige varmepumpeeftersyn
på nye samt allerede installerede
pumper.
»Vi finder altid en god løsning til
vores kunder og vi lægger stor
vægt på god service og tilfredse
kunder«, understreger det energiske makkerpar, Niels Moslund og
Knud Wismann.

Syv års garanti
Moslund El ApS leverer luft-tilluft og luft-til vand-varmepumper
og forhandler bl.a. Danmarks-

Moslund El ApS · Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65 98 20 22 · info@moslund-el.dk · www.moslund-el.dk

Pressemeddelelse:

Nyt ambulanceselskab vælger
Mercedes-Benz og P. Christensen
BIOS Ambulance Services Danmark leverer fra 1. september 2015 ambulancetjeneste fra 36 stationer i Region
Syddanmark. I den forbindelse har virksomheden indkøbt 97 Mercedes-Benz køretøjer, der er blevet klargjort af
den autoriserede Mercedes-Benz forhandler P. Christensen. Det drejer sig primært om ML 350 akutlægebiler og
Sprinter ambulancer.
BIOS Ambulance Services Danmarks administrerende direktør
Morten Hansen, der har stor
kommerciel og beredskabsfaglig
erfaring, fortæller om forløbet:
”Ambulancekøretøjerne specialopbygges i Tyskland, hvorefter
P. Christensen i Odense styrer
det logisitiske og sørger for, at
køretøjerne synes, klargøres og
indregistreres. Et flow, der er af
afgørende betydning for os”.
Morten Hansen, der har en baggrund hos Københavns Brandvæsen og Falck, begrunder
virksomhedens valg af ambulancekøretøjer således: ”Det fleste
selskaber vælger Mercedes-Benz

ambulancekøretøjer og har gjort
det længe. Når vi hos BIOS vælger Mercedes-Benz Sprinter og
ML 350, skyldes det blandt andet
bilernes ydeevne, der er essentiel, når det handler om ambulancekørsel”.
Morten Hansen fortsætter:
”Foruden ydeevnen handler det
også om robusthed. I det geografiske område, vi fra 1. september 2015 betjener, er det store
afstande, ambulancekøretøjerne
skal tilbagelægge. Køretøjerne
skal kunne “gå” rigtig mange
kilometer i årevis, og det stiller
store krav til deres robusthed”.
Valget af ambulancekøretøjer

handler for Morten Hansen altså
om ydeevne og robusthed. Derudover vil brugernes oplevelser
og tilbagemeldinger vægte højt
hos BIOS Ambulance Services
Danmark. ”Vi har fra tidligere
fået en klar positiv respons omkring både Sprinter og ML 350
fra både læger og reddere, og det
har bekræftet os i, at vi har truffet det rigtige valg herhjemme”,
slutter Morten Hansen.

Adm. dir. Morten Hansen lægger vægt på ydeevne, robusthed og
positiv feedback fra læger og reddere.

Tysk grundighed hos
DIN GODE MALER
For malermester Anita
Krüger er det vigtigt,
at hendes kunder får en
personlig behandling,
hvor de føler, at de bliver
lyttet til, så de kan føle
sig trygge ved, at arbejdet bliver gjort, som de
gerne vil have det.

- Derfor lytter jeg godt efter og
giver den vejledning, som passer
præcis til kundens ønsker og behov, og jeg bruger kvalitets-produkter fra Beckers og Flügger,
som begge er svanemærkede, siger indehaver af Din Gode Maler,
Anita Krüger.

deles godt modtaget på Fyn – så
godt, at Anita Krüger netop har
ansat en medarbejder, der også er

fra Tyskland. - Jeg har haft rigtig meget at se til, men det er jo
kun dejligt, og mine kunder sætter pris på min måde at gøre det
på.
- Jeg har fundet mig rigtig godt til
rette som selvstændig. Det passer
mig perfekt, siger Anita Krüger,
der løser alle opgaver, både små
og store inden for fagets mange
områder.
Vi er også på
Facebook

Tysk grundighed
Anita Krüger er født og opvokset
i Tyskland, hvor hun blev uddannet i 1998. I 2006 flyttede hun
til Fyn, og for godt et år siden
besluttede hun sig for, at nu ville
hun være selvstændig og levere
tysk grundighed og punktlighed
til fynske kunder.
- Jeg vægter personlig kontakt og
dybdegående rådgivning højt, siger Anita Krüger.
Din Gode Maler er blevet sær-

FØR

FØR

EFTER

EFTER

Din Gode Maler ved Anita Krüger - Sortebrovej 18 - 5690 Tommerup - Tlf.: 2016 2187
Mail: kontor@dingodemaler.dk - www.dingodemaler.dk
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Haarby Boligmontering
Den kendte forretning,
som i 2014 blev købt af
Ivan Andersen, grundlagdes i 1977. I næsten 40
år har forretningen med
succes fokuseret på god
service og dansk kvalitetsdesign til overkommelige priser – et fokus
der videreføres fremover
”I Haarby Boligmontering sætter vi service i højsædet”, beretter indehaver Ivan Andersen.
”Udover mig beskæftiger forretningen en allround lager- og
kørselsmedarbejder. Vores geografiske placering i et såkaldt
udkantsområde til trods betjener vi en bredt funderet og støt
voksende kundekreds i såvel indsom udland. Vi har succes med at

fokusere på kendt dansk møbelog indretningsdesign som Børge
Mogensen, Hans Wegner og Finn
Juhl. Herudover introducerer vi
vores kunder for en række spændende dessiner med ny-klassisk
potentiale – eksempelvis BYKATO fra Andersen Furniture, som
gør sig bemærket med et specielt
miks af retro og supermoderne
stilelementer. Et fællestræk for
vores samlede udvalg er, at lækkert design og ditto håndværksmæssige detaljer går hånd i hånd
med en førsteklasses kvalitetsforarbejdning.”

En tredimensionel
totaloplevelse
”I vores verden er de vigtigste
elementer i en god handel glade
kunder og langtidsholdbare kvalitetsprodukter. Her i sommersæsonen er der stor kundegennemstrømning i butikken – både

ÅBNINGSTIDER:

Mandag: Lukket
Tirsdag - torsdag: 12 - 17.30
Fredag: 12 - 18
Lørdag: 10 - 13

kendte ansigter og rigtigt mange
nye. Selvom en stor del af vores
handel i dag sker via internettet,
realiseres en stor procentdel af
den alligevel først her i butikken.
Folk ved generelt, hvad de går
efter, og de fleste har researchet
grundigt på alle bedømmelsesparametre, før de beslutter sig
for en handel. Samtidigt sætter
vores kunder pris på at kunne
opleve vores lækre kvalitetsprodukter i den virkelige verden. I
Haarby Boligmontering giver
får kunderne en tredimensionel
totaloplevelse – fra idéfasen over
rådgivning og salg til møblerne
står i hjemmet. Alle interesserede er velkomne til at tjekke vores
hjemmeside og se nærmere på
vores store udvalg i butikken”,
slutter Ivan Andersen.

Haarby Boligmontering · Algade 23 · 5683 Hårby · Tlf: +45 64 73 14 73 · Mobil: 21 27 25 48
E-mail: sbh@haarby-boligmontering.dk · Web: www.haarby-boligmontering.dk
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julebuffet
36

35

37

34

38

Hvide sild med løgringe
39
33
32
Orientalske
sild
12
14
Karrysalat
15
11
Lun fiskefilet
med remoulade og citron
16
17
½ æg og tomat
med hjemmelavet mayonnaise
10
18
31
9
8
Lakserulle
med rygeostcreme 30
19
7
Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
20
21 22
23 Lun leverpostej med sprøde bacontern
6
29
24
Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede
frikadeller
5
25
Medister
med rødkål
26
27
28
4
Gouda
i
bjælker
og brie
2
3
Frisk frugt. Vindruer og mandarin43
Ris á la mande med kirsebærsauce
13

Start / Stop

60

44

3 gevinster á
10 x 3-retters menu.

Værdi kr.: 1540,-

57

56

139,-

46

47

55

Eks. brød og smør
52

Navn:
54

51

50

49

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.
Skal udfyldes

53

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

48

Vind:

42

358skiver rugbrød,
kiks og smør kr. 13,45

59

Gælder til
31. januar 2016

41
40

Tlf. nr.

All incl. i Ryslinge Forsamlingshus
8 timer
fra kr. .......................

Tilvalg:
• Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,• Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,• Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,• Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,• Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,• Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,• Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

439,-

•
•
•
•
•

Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,Mørbrad med champignon a la creme 20,½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,½ æg med rejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,Glaseret skinke med grønlangkål
og brunede kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,• Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

27

.** 2/'(/6((
D
6
M
/
*.(+ /'(/
,
.
/
D
'
R2.*/M
9( ,*(+2
K
( 9('/
5
&R
,
9
9
K
1..5.5/9)55,,66((559,&(2*
1,1 ./)5
1
,

r
delle
e mo hurtig
r
e
l
F
il
me t
takt
hjem g – kon il
n
ob
ri
leve er på m et
Jesp 0381 for
2999 t tilbud …
god

NY
NY VIVARO
VIVARO

BYGGET
BYGGET TIL
TIL AT
AT ARBEJDE.
ARBEJDE.
Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pasVi fejrer titlen
somgardinairbags
”Årets varebilmed
2015”,
og du
kan derfor
lige
nu fåen
motor/kabinevarmer
med
timer,
pas-*
sagerairbag
samt
uden
merpris,
når du
leaser
Vivaro. Prisen er kun
1.595
kr./md.
*
sagerairbag
gardinairbags med
merpris, nårhvis
du leaser
Prisen
kun 1.595
inkl.
fri servicesamt
og vedligeholdelse.
Vi uden
si’r velkommen,
du vil en
se Vivaro.
nærmere
på er
Vivaro.
Tysk kr./md.
kvalitet
fri til
service
og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet
– inkl.
bygget
at arbejde!
– bygget til at arbejde!
opel.dk
opel.dk
*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing\GHOVHNULQNOùQDQVLHULQJVRPNRVWQLQJHU7LOEXGGHWJOGHUNXQYLD2SHO)LQDQVRJHUEDVHUHWSnYDULDEHOUHQWH)RUXGVWWHUSRVLWLYNUHGLW
*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasinggodkendelse.
Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret
\GHOVHNULQNOùQDQVLHULQJVRPNRVWQLQJHU7LOEXGGHWJOGHUNXQYLD2SHO)LQDQVRJHUEDVHUHWSnYDULDEHOUHQWH)RUXGVWWHUSRVLWLYNUHGLW
g/km.eller
Energiklasse:
PHGHNVWUDXGVW\U%UQGVWRIIRUEUXJYEON
UVHONPO&2
godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet
kan ikke kombineres
med170-155
andre tilbud
specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret
2-udslip:
PHGHNVWUDXGVW\U%UQGVWRIIRUEUXJYEON UVHONPO&22-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:
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Tilbuddet gælder til den 20. september 2015

KORNBLOMST BUFFET
• Smørdampet lange med mynteurter,
herpå sprød bacon.
• Røget ørredbrandade med røde salatløg.
• Bressalo med petitkartofler vendt i sesamolie,
hertil sennep-estragoncreme.
• Hjemmebagt brød.

• Rispasta vendt i dild-vinaigrette.
• Bagte blomkålsflager med parmesan
og jomfru i det grønne.
• Feldsalat med syltede stikkelsbær og ribs.
• Ferskensalsa med lime og chili.
• Hjemmebagt brød.

• Rosastegt oksemørbrad hertil kraftig okseglace.
• Glaseret svinebryst fra frilandsgris.
• Pommes rissolées med grillet majs.

• Cheesecake med havens bær.
• Chokoladebrownie med ganache
og pecannødder.

Pris for hele denne
flotte buffet ud af huset ..............................................................................................278,Forret/hovedret .......................................................................................................................................248,Hovedret/dessert ...................................................................................................................................230,Hovedret .....................................................................................................................................................200,-

Levering min. 15. couverter afhentning min. 10 couverter.
Priserne er excl. leveringsomkostinger.

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

Pris pr. couvert kr. 498,Tilbuddet gælder alle ugens 7 dage, dog specielle lørdagsbetinglser.

GRATIS
IST
HYGGEPIAN

Bestiller du vores
g,
-tibud en manda
“Fest til fast pris”
r
gi’
g,
da
ler tors
tir sdag, onsdag el
hyggepianist
en
n
oe
Møllekr
under middagen. kr. 2.000,-)
iker i 7 timer til
(eller en festmus
lder ved minimum
gæ
et
Tilbudd
r.
30 voksne kuverte

Kornblomst-buffeten kan også bruges i vores “fest til fast pris”- arrangement på Møllekroen. Kr. 498,- mod et tillæg på kr. 28,- pr. couvert.

V/ Helle & Søren Grønning
Brolandvej 7, Bullerup
5320 Agedrup
Telefon 65 93 87 07
www.moellekroen.dk
admin@moellekroen.dk
Selskabslokaler & Diner Transpotable
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Til nu - og
til fremtiden.
Cube
Design.
Central møbler skaber
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer
kreativitet, velvære og
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

H.C. Andersen Festivals 2015
I forbindelse med H C Andersen festivals i Odense fra den 16. til den
23. august bidrager Gallerie Rasmus til festen med udstillinger, foredrag,
koncerter og meget andet. Kom og få en god oplevelse i Ny Vestergade.
Det samlede program for Kunstgaden - Ny Vestergade kan i øvrigt ses på HCA Festivals
hjemmeside: http://www.hcafestivals.dk/da/timeline - samt på Latinerkvarterets hjemmeside: http://www.latinerkvarteret.com
Gallerie Rasmus · Ny Vestergade 8 & 9 · 5000 Odense C · Tlf. 65 91 88 33

30

BEVARINGSVÆRDIGT OG

ring med træfibre, som måske er
ter, der er på opvarmning i dag,
verdens ældste isoleringsform.
er der meget at spare ved efterisolering med træfibre. Mange
Isoleringsmaterialet lægger sig
boliger er efterisoleret, og nu
tæt omkring konstruktionstømmer, rør og installationer.
kommer turen til fritidsboliger
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Murer- og
orretning
Kurt SegallA/S
er tække-

mand, og
så efterisolerer
-32 · 5610
Assens
han alle typer huse med
træfibre. – Bedre kan det
gøres.
husevejikke
30-32
· 5610 Assens

sens Murer- og
renørforretning A/S

Tlf. 64 71 16 09

www.pallejohansen.dk
E-mail: p@llejohansen.dk

Tlf. 64 71 16 09

Fyns største udvalg
i beklædning og udstyr !

Fyns største udvalg
i beklædning og udstyr !

76 34 76

Nørregade 26, 5620 Glamsbjerg ............ 20 67 65 63

Tække- og Tømrerfirmaet Kurt Segall ApS – Bondemosevej 1 – 5540
Ullerslev
– Tlf.: 40 18 30 25
Hemme
Benny
Mail: kurt@taekkefirmaet-segall.dk · www.taekkefirmaet-segall.dk
Nørregade 26, 5620 Glamsbjerg

c.dk

............ 20 67 65 63
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MURERFORRETNING
ApS
MURERFORRETNING ApS

– alle har ret til en god sparekasse...

maymc.dk
• Individuel rådgivning
• Nærværende og lyttende
• Sund fornuft
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Ras
VVS
Erhverv:
Ras
VVS
Erhverv:
info@hoejfynsmurer.dk

info@hoejfynsmurer.dk
• Hovedentrepriser
• Hovedentrepriser
Flemløse
Sparekasse
• Entreprenørarbejde
Individuel
rådgivning
Birkevej
5690Tommerup
Tommerup
Birkevej50
50· ·Brylle
Brylle ·· 5690
•Kirkebjergvej
•13Entreprenørarbejde
∙ Flemløse ∙ 5620 Glamsbjerg ∙ Tlf. 64721658
• Nærværende
og
lyttende
www.hoejfynsmurer.dk
www.sparekassen.dk
www.hoejfynsmurer.dk
• Beton
arbejde
•• Beton
arbejde
Sund fornuft
• Kloakarbejde
• Individuel rådgivningSvendborg Landevej 42
• Kloakarbejde
5874 Hesselager
og lyttende
• Murarbejde •• Nærværende
Sund
fornuft
• Murarbejde
murerfirmaet
Flemløse Sparekasse
Erik Nystrøm: Tlf. 79 30 13 17
murerfi
rmaet
• Renovering
JM-byg
mail: info@dbvvs.dk
• Renovering
Flemløse Sparekassewww.dbvvs.dk
JM-byg
JM-byg
Privat:
– alle har ret til en god sparekasse...
20 60 02
1060 02 10
65 3865
29385929 59
20

– alle har ret til en god sparekasse...

Kirkebjergvej 13 ∙ Flemløse ∙ 5620 Glamsbjerg ∙ Tlf. 64721658
www.sparekassen.dk

JM-byg

Kirkebjergvej 13 ∙ Flemløse ∙ 5620 Glamsbjerg ∙ Tlf. 64721658
www.sparekassen.dk

400 kvm.
optænding på Ryttermarken
Privat:
• Nyt hus
•
•
•
•
•

09

.dk

• Tilbygning
Nyt hus
• Renovering
Tilbygning
• Nyt tag
Renovering
• Badeværelser m.m.
Nyt tag
Badeværelser
Broe Lars Murermester ApSm.m.

Old Gyde 39, 5620 Glamsbjerg .............. 64 72 19 11
Brylle Murer- & Entreprenør
Broe Lars Murermester
ApSTommerup ................. 64 75 13 22
Toftevej 15, 5690
Old Gyde 39Byggefirma
, 5620 Glamsbjerg
.............. 64 72 19 11
Vestfyn ApS
Skolevej
39, 5560 Aarup....................... 64 43 16 41
Brylle Murer& Entreprenør

... 21 79 36 08
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Murermestre

4 76

90 Tommerup

M

Jakob Knudsen
20425273
Martin
Christensen
26838581
Jakob
Knudsen
20425273
Baunevej
4
jmbyg@yahoo.dk
Martin Christensen
26838581
5610 Assens

Baunevej 4
5610 Assens

jmbyg@yahoo.dk
• Flisearbejde
• Reparationer
• •Tilbygninger
Flisearbejde
• •Nybygning
Reparationer

• Tilbygninger
Tlf. 60 22 17 90 • www.murermester-jj.dk

Nybygning
Toftevej 15, 5690
Tommerup
.................
64 75· 13
22
Svendborg
Pejse
& Brændeovne
Ryttermarken
31 A · Rubrikken
5700 Svendborg
· Tlf. 63 22
00•næste
30
fortsætter
på
side
www.svendborgpejse.dk
·
post@svendborgpejse.dk
ing Byggefirma
ApS Vestfyn ApS
Tlf. 60 22 17 90 • www.murermester-jj.dk
Skolevej 39, 5560 Aarup....................... 64 43 16 41
31

ejde

Murermestre

merup
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Rubrikken fortsætter på næste side

Danmarks største lagersalg

Konica Minolta C280
vi har købt hele Konica Minolta
lager af brugte maskiner

Specifikationer:
• 28 sider fuldfarve kopier
• 80 scan til net & mail
• A3
• A4
Er vist med ekstra papir kassette

KoniCA MinoltA/
DEvElop C280
6 års nygaranti

VanVittig pris
nu

17.416,Kun 32 StK.

GULDFELDT
Kontor & Data

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

A/
S

guldfeldt.com
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