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eaTmOSfære  
Smagen i deT gOde SelSkaB.

Sammen gør vi jereS dag 
 Til nOgeT SærligT.

645,-
fest til fast pris

fra

Se smagsprøver på eatmosfære.dk kontakt os på 24 64 74 96

Dagsmøde fra 445,-

Eatmosfære Side 35

ERA-Transport Side 21

Malermester Pernille Hede Side 25

Vestfyns tømrerforretning Side 18

Strøjer Tegl Side 8

Stentransporten Vissingbjerg Side 9

w
w

w.
er

hv
er

v-
fy

n.
dk

Region Syd

HJ . STOF .

Fåborgvej 78, 5610 Assens
Tlf: 64 71 32 66 - Mobil: 20 99 16 47

Åben: Mandag-fredag fra kl. 14.00-17.30

Omforandring udføres

GÅRDBUTIKKEN DEN GLADE GRIS
VI HJÆLPER GERNE MED GRILL ARRANGEMENTER

HELSTEGT PATTEGRIS
Tilbehør, salatbar, kartofler, brød og dressing
inkl. grillmester

BUFFET – 3 slags kød
Kalve/oksefilet
Honningmarineret skinkeculotte
Marineret kalkunbryst
2 slags salat (pastasalat, broccolisalat
blandet salat med feta)
Bearnaise eller rødvinssovs
Flødekartofler eller ovnstegte krydder 
kartofler

3 RETTERS MENU
Forret: ananasringe med hønsesalat og bacon 
Hovedret: honningmatneret skinkeculotte 
eller gammeldags oksesteg med tilbehør.
Dessert: islagkage

Gårdbutikken Den Glade Gris
Gammel Skaarupvej 164 · 5700 Svendborg
Tlf. 22 58 73 10 · larsslagter@live.dk · www.gårdbutikken.dk

Pr. kuvert 135,-

Pr. kuvert 149,-
Pris pr. kuvert fra 149,-

Min. 50 kuv.

Min. 30 kuv.

Min. 30 kuv.

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

Vi sætter en 
ære i at udføre 
et solidt og hånd-
værksmæssigt 
godt stykke arbejde…

Kim Kristian Kvolsgaard
Ungersbjerg 6
5683 Haarby
Tlf. 40 15 87 61
kvolsgaard@mail.dk 
www.snave-brolægning.dk
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ServiceLeasing (Erhverv) af Mercedes-Benz 
Vito inkl. aut. gear, service og vedligeholdelse

30.000 kr. i førstegangsydelse
*Tilbuddet gælder, så længe lager haves

Fra  2.995* kr./md. 

Mercedes-Benz Vito med automatgear.
Det bedste skift i klassen.
En Mercedes-Benz Vito med automatgear giver både chaufføren god komfort  
og forretningen driftsikkerhed. Den er bygget til at stå distancen økonomisk,  
da den  har samme lave omdrejningstal og brændstofforbrug som en van med 
alm. gearkasse. Og for at give dig endnu mere glæde i arbejdsdagen, får du 
også både Optik- og Navigationspakken samt Klima- og komfortpakken med 
som standardudstyr. Kom ind til P. Christensen® og hør mere. Skift, parat, kør.

Klima- og komfortpakke: Navigationspakke:

• Automatgear (7G-Tronic)
• Aircondition
• Sædevarme
• Regnsensor
• Fartpilot
• Lysassistent
• Multifunktionsrat i læder
• Oliefyr

• Navigation
• Audio 15 Radio med Bluetooth®,  
 AUX og USB 
• Bakkamera
• Parkeringsassistent

Krom Interiørpakke 

• Krom detaljer i kabinen

Højdejusterbar komfort førersæde

• Midterarmlæn

Optikpakke:

• Metallak
• Indfarvede kofangere
• Tågelygter

www.mercedes-benz.dk/transportere og facebook.com/Mercedes.Varebiler

D
Mercedes-Benz Vito 114 cdi med automatgear, forbrug blandet kørsel 14,9 km/L, CO2-emission 177g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 2.995 kr./md. over 
48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 30.000 kr. Etableringsgebyr 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgift 3.850 kr. halvårlig. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. 
moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

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 
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GODKENDT TIL FØDEVARESEKTOREN

Smiley’en kender vi fra mange 
steder, og den kan også findes 
hos et smedefirma. Linox Indu-
stri & Montage i Ebberup fik en 
smiley sidste år, fordi firmaet 
arbejder for fødevareindustrien.
Jeg er faktisk lidt stolt af den 
godkendelse, som virkelig er 
et kvalitetsstempel fra fødeva-
restyrelsen, siger indehaver af 
Linox Industri & Montage, Lars 
Jensen. Den er et bevis på, at vi 
har styr på tingene. Vi er god-
kendt til at levere rustfrit mate-
riale til hele fødevareindustrien, 
og det betyder, at vi skal vide, 
hvad vi har fået fra hvilke un-
derleverandører, og hvor vi har 
brugt hver enkelt del. Hvis der 
opstår problemer, skal vi kunne 
sige, hvad vi har gjort hvor. Det 
giver tryghed for forbrugerne, si-
ger Lars Jensen.

Med i et samarbejde
Linox er et mindre firma, men 
når der er kommet en større 
ordre i hus, henter han ekstra 
personale ind fra andre mindre 
firmaer, som han samarbejder 
med. Han gør så gengæld, når 
de har behov for ekstra arbejds-
kraft. Det gør det muligt for dem 
også at byde ind på større opga-
ver. 

Vi hjælper hinanden, siger Lars 
Jensen, der også løser opgaver 
for private. Det kan være et flot, 
rustfrit stativ til postkassen el-
ler en ny låge eller et gelænder. 

Det kører godt, siger Lars Jen-
sen, der netop har afsluttet et 
større projekt, hvor han har haft 
knap en halv snes ekstra mand 
i gang.

Linox Industri & Montage · Grøftebjergvej 2 · Ebberup · 5610 Assens · Tlf.: 4058 1942 · lars@linox.dk · www.linox.dk

Professionel samarbejdspartner, fødevarebranchen, privat, industrier osv.

sen, som består af private, virk-
somheder, institutioner og for-
sikringsselskaber, fordeler sig 
på hele Fyn. Ingen opgaver er for 
små og ingen for store. Netop nu 
er vi, som underleverandør for 
JK Byg & Montage, i gang med 
en renovering af Bogense Skole. 
Over hele linjen står vi for kvali-
tet til fornuftig pris. 

Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre nærme-
re”, slutter Bjarne Toft Hansen.

Den kendte Bogense-
forretning, grundlagdes 
i 2003 af malermester 
og indehaver Bjarne Toft 
Hansen. Med ansættel-
sen af Heidi Falkenberg 
Jensen som fast butiks-
medarbejder markeres 
en væsentlig styrkelse af 
salgs- og serviceaktivite-
terne        

”Nordfyns Farvecenter forhand-
ler malerprodukter og værktøj 
af høj kvalitet”, fortæller ma-
lermester Bjarne Toft Hansen. 
”På det seneste har vi udvidet 
butikkens åbningstider og i den 

forbindelse ansat den dygtige 
sælger og kunderådgiver Heidi 
Falkenberg Jensen. Hun kom-
mer fra en beslægtet stilling i 
en faaborgensisk farvehandel 
og kan trække på en bred bran-
chemæssig erfaringsbaggrund. 
Hos os finder man alt til maler-
faget. Eksempelvis fører vi de 
kendte og efterspurgte JOTUN-
produkter, som har fantastiske 
egenskaber, hvad enten vi taler 
bolig, virksomhed eller båd. 
Nordfyns Farvecenter holder 
åbent på alle hverdage fra 7-17, 
og her står Heidi parat med god 
kunderådgivning og kvalificeret 
vejledning i den korrekte brug af 
hele vores store sortiment. 

Malerfirmaet grundlagdes i 
1997 og har i dag 11 ansatte, 
heraf 3-4 lærlinge. Kundekred-

Nordfyns Farvecenter · Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense · Butik: 23 32 96 91
Malermester Bjarne Toft Hansen: 40 44 21 19 · info@nordfynsfarvecenter.dk  www.nordfynsfarvecenter.dk

Åbningstider: man-fre 7-17 



Vækst i erhvervsbyggeri
Vi har netop i Assens afleveret 
en ny erhvervsbygning til Del-
Pin A/S, der er en af regionens 
store udlejer af avancerede en-
treprenørmaskiner, og som har 
ni udlejningsafdelinger på Fyn 
og i Jylland. I Faaborg er vi for 
tiden i gang med at bygge en helt 
ny genbrugsstation til FFV.

Væksten ligger på erhvervsbyg-
geri, siger Palle Johansen. Her 
gennemfører vi byggeprojek-
ter i samarbejdskonstellationer 
spænd ende fra mindre fagentre-
priser til størrer totalentrepriser i 
åben kalkulation.

Assens Murer- og Entreprenør-
forretning A/S har været i den 
samme families eje i mere end 60 
år. Den ejes i dag af Palle Johan-
sen og Claus Jørgensen.

Assens Murer- og Entre-
prenørforretning A/S er 
allestedsnærværende 
- især i Region Syddan-
mark. På hjemmebanen 
i Assens er man ved at 
færdiggøre 26 boliger i 
den gamle Borgerskole. 
På udebanen er det 
større erhvervsbygge-
opgaver i blandt andet 
Sønderborg, Odense og 
Faaborg.

Den centralt beliggende Borger-
skole i Assens lukkede for en 
halv snes år siden. Hvad skulle 
man stille op med en fireetages 
udtjent skolebygning midt i en 
gammel købstad?

Det spørgsmål havde Palle Jo-
hansen et svar på. Palle Johan-
sen og Henning Sørensen, lige-

ledes Assens, købte den gamle 
skole og er nu i gang med at 
færdiggøre et aktivt og markant 
byudviklingsprojekt, hvor de fire 
nederste etager bliver til lejlig-
heder på mellem 68 og 139 kva-
dratmeter. I tagetagen bliver der 
fire penthouselejligheder med 
udsigt over hele Lillebælt og det 
meste af byen

Erfaring og kreativitet
Palle Johansen peger på, at ikke 
mindst ved nybyggeri og større 
ombygningsprojekter kommer 
både erfaring og kreativitet i spil. 

Vi har været her i mange år og 
afleveret utallige projekter i 
hele regionen. Ofte fødes de i en 
dialog mellem kunder og os. Vi 
kan selv skitsere og tegne min-
dre projekter, men arbejder også 
sammen med arkitekter og inge-
niører og har forskellige samar-
bejdskonstellationer.

Tillid mellem partnerne
Virksomheden opfører nybygnin-
ger og tilbygninger i tæt samar-

bejde med kunden og står for 
kontakten med underleverandø-
rer og leverandører. Opgaverne 
udføres ofte i åben kalkulation, 
som kræver fuld tillid mellem 
partnerne, siger Palle Johan-
sen. Vi ser positive tendenser. 
og arbejder på flere spændende 
projekter som forhåbentlige skal 
udføres i nærmeste fremtid. 

Assens Murer- og Entreprenør-
forretning er klar til mere både 
privat- og erhvervsbyggeri i hele 
regionen. Cirka 75 procent af 
omsætningen kommer fra er-
hverv. Resten fra private. 

Firmaet har en stabil og trofast 
medarbejderskare, og med 40-45 
ansatte og 18 servicebiler kan 
man hurtigt betjene en virksom-
hed eller en offentlig institution, 
som har akut brug for hjælp.

Det er vigtigt, at tingene ikke 
går i stå i en virksomhed, så vi 
gør alt, hvad vi kan for at komme 
hurtigt, siger Palle Johansen.

Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S · Gammel Torø Huse Vej 30 -32 · 5610 Assens
Tlf.: 64711609 · Mobil: 21276999 · www.pallejohansen.dk · p@llejohansen.dk 

Assens Murer- og Entreprenørforretning er i gang med et aktivt og markant byudvik-
lingsprojekt, hvor den gamle byskole i Assens bliver til 26 lejligheder med udsigt over hele 
Lillebælt og det meste af byen. Se mere på:  www.provstigaarden.dk

På erhvervsområdet i Assens har man netop afleveret en 
ny erhvervsbygning til Del-Pin A/S, der er regionens store 
udlejer af avancerede entreprenørmaskiner.

ET SKOLEEKSEMPEL 
– på aktiv byudvikling
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Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

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

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

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.

Den kendte sydvestfyn-
ske møbelforretning har 
i næsten 40 år fokuseret 
på god service og dansk 
kvalitetsdesign til over-
kommelige priser  

”Siden grundlæggelsen i 1977 
har Haarby Boligmontering 
serviceret en bredt funderet og 
støt voksende kundekreds i så-
vel ind- som udland”, fortæller 
indehaver Ivan Andersen. ”Vi 
har stor succes med at fokusere 
på kendt dansk møbel- og ind-
retningsdesign som Børge Mo-
gensen, Hans Wegner og Finn 
Juhl. I turistsæsonen benytter 
rigtigt mange internationale fe-
riegæster sig af lejligheden til at 
kigge ind og se nærmere på vores 

spændende produkter, når vejret 
er til det. Og dét er det jo hel-
digvis tit på vore breddegrader. 
Vi er på forkant med markedets 
trends og tendenser – både når 
det gælder nyheder og genudgi-
velser. Således kan vi i år byde 
på en række populære produkter 
fra Juul Furniture med hoved-
sæde i Skamby på Nordfyn. På 
relanceringsfronten præsente-
rer vi bl.a. Finn Juuls klassiske 
50’er-stol, ”France”, fra One Col-
lection”. 

En tredimensionel  
totaloplevelse
”I vores verden er de vigtigste 
elementer i en god handel glade 
kunder og langtidsholdbare 
kvalitetsprodukter. Her i som-
mersæsonen er der stor kunde-
gennemstrømning i butikken – 
både 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 gene-
relt, hvad de går efter, og de fle-
ste 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 Bo-
ligmontering giver får kunderne 

Haarby Boligmontering · Algade 2356 · 83 Hårby · Tlf: +45 64 73 14 73
Mobil: +45 21 27 25 48 · sbh@haarby-boligmontering.dk · www.haarby-boligmontering.dk

Mandag: Lukket · Tirsdag - torsdag: 12 - 17.30
Fredag: 12 - 18 · Lørdag: 10 - 13
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PA-Service | Mosevej 20 | 5560 Aarup | Tlf.: 22802743 | preben@pa-service.dk | www.pa-service.dk

derfor også velegnet til græsklip-
ning ved vandbassiner og natur-
områder. 

Gevinst i hverdagen
Det unikke, flydende motorop-
hæng sikrer, at motoren altid 
står i lodret position under ar-
bejdet. Det enkle klippeaggregat 
har en stor sugeevne og giver 
samtidig stor klippekapacitet. 

Det er virkelig en gevinst i vores 
hverdag, siger Preben Andrea-
sen. Maskinen er radiostyret og 
kan manøvrere i en afstand på 
op til 800 meter. De kraftige lar-
vefødder giver plæneklipperen 
stor bæreevne og stabilitet ikke 
bare på skrænter, men også i 
vådområder. 

Preben Andreasen er 
ikke bange for at komme 
ud på et skråplan. Han er 
anlægsgartner og begej-
stret for sin nye robot-
klipper, når græsset skal 
slås, og hældningen er op 
til 75 grader. 

Preben Andreasen er anlægs-
gartner og har siden 2008 dre-
vet virksomheden PA-Service 
fra ejendommen på Mosevej i 
Aarup og med en afdeling i Mid-
delfart. Han har kunder overalt 
på Fyn og i trekantsområdet, 
hvor han dels anlægger haver i 
alle størrelser, dels står for pleje 
og vedligeholdelse af private og 
offentlige haver, parkanlæg og 
virksomheders udearealer.
PA-Service har nylig investeret i 
en terrængående robotgræsklip-
per. Den er hurtig og er en stor 
arbejdsmiljøgevinst for virksom-
hedens medarbejdere ved siden 
af, at den er langt hurtigere til 

sit arbejde end de traditionelle 
slåmaskiner, der hidtil har væ-
ret anvendt.

Terrængående robot
Vi arbejder meget for bolig- og 
grundejerforeninger, som er et 
område, hvor vi også kan gøre 
brug af robotklipperen, siger 
Preben Andreasen. Vore med-
arbejdere behøver fremover ikke 
at færdes på skråningerne. De 
bliver ikke så trætte, da de ikke 
skal gå eller sidde på en maskine 
på skråningerne. 

De kan på sikker afstand over-
skue opgaven. De er ikke udsat 
for at vælte, og de spares for 
kropsvibrationer, ankelskader 
eller anden arbejdsmiljøfare så-
som larm og luftvejsgener.

Hurtigere og billigere
Med den ny robot kan vi over-
komme mere på kortere tid, si-
ger Preben Andreasen. Det er en 
klar udvidelse af vores kapacitet 
og virkeområde. De rutinemæs-
sige og de farlige opgaver bliver 
udført sikkert og hurtigere. Det 
kommer også vore kunder til 
gode. 

Den indkøbte maskine er en 
dansk produceret terrængående 
robotklipper af typen Lynex SX 
1000. Den kan med sin enkle op-
bygning og sit lave tyngdepunkt 
arbejde på skråninger med op til 
75 graders hældning.

Den driftssikre transmission 
giver stor ydelse under selv van-
skelige forhold, og maskinen er 

ROBOTKLIPPEREN  
– EN GEVINST FOR ARBEJDSMILJØET
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Ganske effektive
Også for virksomheden, der har 
62 ansatte og en omsætning på 
et tre-cifret millionbeløb, har det 
været en god proces.
Vores procedurer har sig at være 
effektive. Vort mantra har al-
tid været ”Keep it simple”, siger 
Martin Hummel. Vi tror, vores 
kunder vil føle sig sikre på, at de 
hos os får tryghed for, at vi har 
styr på tingene og altid sætter 
kunderne i fokus med kvalitet i 
højsædet, siger Martin Hummel.

En virksomhed skal igen-
nem en meget omfatten-
de kvalitetskontrol i alle 
led for at kunne erhverve 
sig det kvalitetsstempel, 
som et ISO 9001:2015 
Certifikat er. 

Igennem otte måneder har vogn-
mandsvirksomheden Kai Ander-
sens Eftf. A/S, i samarbejde med 
konsulentvirksomheden QESH 
Consult, været igennem virk-
somhedens procedurer fra A-Z, 
fået dem beskrevet og nedfældet, 
og nu er certifikatet i hus.
Så vidt jeg ved, er vi den eneste 
vognmandsvirksomhed på Fyn, 
der har været igennem denne 

proces, som vil styrke os i kon-
kurrencen, siger direktør Mar-
tin Hummel.

Styr på forretningsgange
Kvalitetsstemplet vil på kort og 
langt sigt bidrage positivt til 
virksomheden. Denne nye ver-
sion af ISO 9001 stiller større 
krav til ledelsen og virksomhe-
dens måde at arbejde på. Vi skal 
forholde os til alle interessenter 
samt se på, hvilke risici der er for 
HELE virksomheden og dermed 
blive en troværdig samarbejds-
partner med styr på tingene.
Nu ved vi, at der er styr på vores 
forretningsgange, og alle ved, 
hvordan vi i hverdagen skal age-
re i forskellige situationer. Vores 
politikker og mål er tilgængelige 
for alle medarbejdere, der har 

været meget positive igennem 
forløbet, og det er udelukkende 
på grund af vores medarbejderes 
store indsats, at vi har fået dette 
certifikat, siger Martin Hum-
mel.

Sund fornuft
Direktør for og indehaver af 
QESH Consult, Karin Skovhus 
Thomsen siger, at det har været 
en  fornøjelse at samarbejde med 
virksomheden. 
Systemet og dermed alle ar-
bejdsgange er gennemsyret af 
sund fornuft – hele vejen drevet 
af virksomhedens medarbejdere. 
Kai Andersens Eftf. vinder på sit 
arbejde med kravene i ISO 9001, 
og det kommer også kunderne 
til gavn, siger Karin Skovhus 
Thomsen.

Kai Andersens Eftf. A/S
Ellehaven 48
5690 Tommerup
Tlf.: 64751259
info@kai-andersen.dk
www.kai-andersen.dk

Med 45 mio. mursten producerer og leverer det 
smukt beliggende 152-årige teglværk nær Assens 
25 % af alle de mursten, der anvendes i det danske 
byggeri på årsbasis. Samtidigt er Strøjer Tegl en 
moderne virksomhed i udvikling 

 

Strøjer Tegl
Bogyden 12, 5610 Assens

Tlf.: 64 79 13 99
E-mail: info@strojertegl.dk 
Web: www.strojertegl.dk 

Strøjer Tegl etablerede pr. 1.  
januar 2016 en ny udviklingsaf-
deling, Brick_Lab, til skabelse 
af nye teglsorter. Hermed har 
virksomheden udvidet sit akti-
vitetsfokus, så det udover klas-
siske mursten nu også omfatter 
specialsten til større byggepro-
jekter. Ledelsen af Brick_Lab 
varetages af arkitekt (MAA) 
Tinna Friis Bøgh, som er krea-

tiv tovholder og står i spidsen for 
en række nye projekter, der in-
kluderer de unikke, nyudviklede 
teglløsninger.  

Spændende produktnyheder 
Diversity repræsenterer en vis- 
uel og designmæssig nyskabelse 
i form af robotudskårne, 3d-ba-
serede teglflader. Blandt andet 
kan man med Diversity skabe 
bølgemønstre i en bygnings fa-
cade og herigennem skabe sær-
kende og individualitet. Side- 
løbende med Diversity har Strøjer 
Tegl stor vækst i andre former 
for beklædningstegl, som byder 
på helt nye arkitektoniske ud-
tryksmuligheder. 

Besøg Strøjer Tegls stenud-
stillinger
Alt i alt har udviklingsarbejdet 
frembragt syv nye murstens- 
typer, som allerede er pænt efter- 
spurgte - heriblandt Infinity, som 
er en serie af lange, slanke sten 
i farverne sort og grå. Strøjer 
Tegls nye sten spænder hele 

vejen fra de mørke nuancer, op 
gennem det beige og grå spek-
ter, til de helt lyse farvetoner. 
Som noget nyt kan sortimentet 
ses i den flotte stenudstilling i 
forbindelse med vores nyåbnede 
kontor i hovedstadsområdet. 
Kontor og udstilling er åben ef-
ter aftale på adressen Vallens-
bækvej 26 i Brøndby. I Assens er 
teglværkets udendørs udstilling 
åben alle ugens dage. For begge 
udstillingers vedkommende er 
alle velkomne til at se nærmere 
på Strøjer Tegls store udbud af 
nyskabelser, når det gælder tegl-
facader og andre løsninger til 
udvikling af fremtidens byggeri. 

Fra murstensproducent 
til facadeleverandør



kommende tiltag på hotelfronten 
er et helt nyt online bookingsy-
stem. Via det ny system vil kun-
derne kunne booke alle vores 
ydelser på samme tid og sted. 
Bookingsystemet, som byder på 
funktioner som modtagernoti-
fikation via sms ved afsendelse 
af varer, ventes at være oppe at 
køre ved udgangen af 2016. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for mere info om 
vores vidtspændende aktivitets-
felt”, slutter Heine Pedersen.

Den erfarne transport 
og logistikvirksom-
hed, som grundlagdes 
i 1984, øger nu sit 
forretningsmæssige 
fokus på lagerhotellet 
og de mange attrak-
tive muligheder, det 
har at byde på 

”Stentransporten Vissenbjerg er 
specialiseret i løsning af en bred 
vifte af transport- og kranopga-
ver som af- og pålæsning og hejs 
samt oplagring og opbevaring 
af byggematerialer og varer”, 
fortæller indehaver Heine Pe-
dersen. Siden 2003 har Heine 
drevet den alsidige virksomhed 
sammen med sin kone, Tina, 
som i det daglige varetager bog-
holderiet. ”Fremover vil vi have 
øget fokus på lagerhotellet, hvor 
vi råder 13.000 m2 under tag 
med 500 pallepladser og fleksible 
4-5 lags reoler. Lagerhotellet ap-
pellerer til en bred kundekreds i 

alle brancher. Vores hotelkunder 
spænder fra webshops af enhver 
art til større virksomheders di-
stributions- og logistikafdelin-
ger. På importfronten tømmer 
og viderehåndterer vi varer fra 
containere og kan derudover 
tilbyde en bred vifte af ydelser – 
fra varemodtagelse og oplagring 
til ordre-ekspedition og videre 
distribution.” 

Et strategisk velbeliggende 
lagerhotel
”I kraft af vores gennemprøvede 
og højt specialiserede kompeten-
cer kan vi tilbyde at samle og 

administrere flere kunders logi-
stiske funktioner under et tag”, 
fortsætter Heine Pedersen. ”Ud-
over den økonomiske fordel ved 
at lade os varetage deres logi-
stikfunktioner, får vores kunder 
den nødvendige ro i hverdagen til 
at koncentrere sig 100 % om de-
res kerneforretning. Stentrans-
porten Vissenbjergs lagerhotel 
er både centralt og strategisk 
velbeliggende i forhold til con-
tainertrafikken. Vi har adresse 
i havnens nærzone og befinder 
os dermed på den rigtige side af 
Odense, kun ½ times kørsel fra 
containerhavnen. Blandt vores 

Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27 · stentransporten@stentransporten.dk

Bogholderi · Tlf. 40 98 42 47 · tina@stentransporten.dk · www.stentransporten.dk

Den erfarne transport og logistikvirksomhed

21 69  52 27
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Få en date med Isuzu!
Michael Østerhaab er glad for firehjulstrukne pickup’ere og nu har 
han fået forhandlingen af Isuzu D-Max og inviterer til testkørsel

lot og læderrat med styringer til 
fartpilot og radio.

Michael Østerhaab har i man-
ge år været AutoMester på to 
adresser i Assens. Han startede 
i midtbyen, men da virksom-
heden voksede, flyttede han til 
Nørre Allé. 

Her er der god plads, og jeg har 
længe ønsket at etablere en 
salgsafdeling med erhvervsbiler, 
siger Michael Østerhaab. 

Den mulighed har jeg nu, siger 
han. Jeg har fået forhandlingen 
af Isuzus program af erhvervsbi-
ler. Det er et fremragende mær-
ke. Mit fokus er på de modeller, 
der hedder Isuzu D-Max og fås i 

4 forskellige udgaver og kan for-
synes med en trækkrog, der må 
kan tage op til 3,5 ton.

Prøv en Isuzu D-Max 
Jeg vil i den kommende tid til-
byde gamle og nye kunder en 
date med den meget anvende-
lige Isuzu D-Max, siger Michael 
Østerhaab. Kom og lån den et 
par dage og mærk, hvad en pick-
up med ekstra stort lastrum kan 
levere.

Den maskine, som Østerhaab 
allerede nu præsenterer, leverer 
163 HK med et ekstremt højt 
drejningsmoment. Han peger på, 

at bilen med en vogntogsvægt 
på op til seks tons også kommer 
op ad de stejle bakker uden pro-
blemer. Bilen fås på gule plader, 
men kan også være interessant 
på hvide plader. Kundepotentia-
let er håndværk, land- og skov-
brug.

Isuzu D-Max har et lavt brænd-
stofforbrug og hører til en af 
markedets billigste pickup’er. 
Den to-personers pickup har 
et ekstra stort lastrum.  Dertil 
kommer udstyr som tågelygter 
for og bag, aircondition/klima-
anlæg, CD-radio med Bluetooth-
funktion, trip-computer, fartpi-

Østerhaabs Auto – AutoMester – Nørre Alle 26 – 5610 Assens 
Tlf.: 64711700/40409272 – Mail: michael@oeauto.dk – www.oesterhaabs-auto.dk 

KS Multiservice
Strandgade 7 – 5610 Assens
tlf. 4251 2515 – dlv@live.dk

Havearbejde
Mindre reparationer af huse

Arbejdsmand udlejes til firmaer

Kontakt Kim på:

4251 2515

ALT hjælp til hus og have...
– vi lever op til dine forventninger!

FÅBORGVEJ 96 • 5620 GLAMSBJERG • TLF. 20 33 12 45
WWW.TUBAEK.DK • TUBAEK@DBMAIL.DK

Tubæk Slibeservice ApS
 Høj faglighed og stor erfaring er et grundelement i alt arbejde 

udført af vores slibefirma.
 

Mange stamkunder
I vores virksomhed udføres meget arbejde som underlever-

andør. Mange opgaver løses for kunder, som løbende vender 
tilbage med nye opgaver. Det tager vi her i virksomheden som 
et tegn på, at vi til stadighed leverer godt, stabilt håndværk, 

og at vi leverer det til tiden

 Fleksibilitet er et nøgleord
Tubæk Slibeservice løser ofte hasteopgaver eller opgaver, som 
er meget specielle. For os er det vigtigt, at vi kan træde til, når 

kunden har det største behov. Står du lige nu og mangler et 
kompatibelt sliberi, er du meget velkommen til at kontakte os.  
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Fyns Tag & Facade
Vestergade 73 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 70 22 07 03

piruld er også et godt valg, da 
det er brandhæmmende og mod-
standsdygtig overfor svamp, råd 
og skadedyr.

Fyns Tag & Facade har også 
egen tømrerafdeling med fagud-
dannet personale, som primært 
arbejder med tagene. Men skal 
der laves døre eller vinduer eller 
skiftes et Velux vindue – så kla-
res det også.

Uanset hvilken varegruppe kun-
den har valgt, så kører vi gratis 
til kunden for at finde en løsning, 
siger Michael Andersen. Kun-
derne kan altid henvende sig for 
at få et uforpligtende tilbud.

Fyns Tag & Facade er medlem 
af Byggegaranti samt Tagmaler-
foreningen, så kunderne er sik-
ret med fagligt kvalitetsarbejde 
til de ønskede opgaver.

Med Fyns Tag & Facade 
som partner til den rette 
behandling af sit tag, kan 
dets levetid forlænges 
i op til 20 år. Det fynske 
firma med base i Vissen-
bjerg er ligeledes Decra 
tagekspert.

Vores hovedopgave er at rense og 
male gamle tage, samt vedlige-
holde disse, siger Michael Ander-
sen, der er salgsansvarlig. Her 
har vi også en stor kundeportal, 
hvor vi vedligeholder deres tage 
en gang om året, - og det er både 
private og erhverv med blandt 
andet ejer- og boligforeninger. 
Intet er for stort eller småt, når 
vi påtager os opgaven.

Når der renses og males tage, så 
er det oftest tage med asbest el-
ler beton, og de bliver renset helt 
i bund og får to gange efterbe-
handling. Det betyder at udover 
at taget ser flot ud, så kan tagets 
levetid forlænges med 15 til 20 år.

Fyns Tag & Facade arbejder også 
med fliserens, hvor fliserne ren-
ses helt i bund mekanisk, hvor 
efter de bliver imprægneret med 
Hydroblock, så de får en smuds-
afvisende overflade og ikke er så 
modtagelige for urenheder.

Kunderne kan også tilkøbe sig 
en garanti for et år ad gangen, 
som betyder at Fyns Tag & Fa-
cade en gang årligt kommer og 
efterbehandler.

Vi går meget op i at informere vo-
res kunder, både med materialer 

og hvordan opgaven løses, siger 
Michael Andersen. Det er vigtigt 
for os at have et godt kundefor-
hold, - og når en ordre er løst, så 
er kunden stadig kunde hos os. 

I vinterhalvåret arbejder Fyns 
Tag & Facade meget med iso-
lering indvendig. Det er blandt 
andet med krybekældre, hulrum 
og lofter. Her bruges der ved de 
to førstnævnte flamingokugler 
og til lofterne arbejdes der med 
papiruld, der kan bruges uanset 
om loftet i forvejen er isoleret 
med glasuld eller stenuld. Pa-

GIV DIT TAG EN LÆNGERE LEVETID
Fyns Tag & Facade er erfarne med vedligeholdelse af tage



Akvo Akvariepleje
v/Christian Villumsen

Buchwaldsvej 31
5690 Tommerup St

Tlf. 21 69 20 07 
E-mail: post@akvo.dk 
Web: www.akvo.dk

Det erfarne højfynske 
specialfirma tilbyder 
rådgivning, salg, etab-
lering og servicering af 
skræddersyede akvarie- 
og plantemiljøer samt 
havedamme til en bred 
vifte af private kunder, 
virksomheder og offent-
lige institutioner  

 
”Akvo Akvariepleje grundlagdes 
i 2006 og står for gennemprøve-
de kvalitetsprodukter fra mar-
kedets førende leverandører”, 
fortæller Christian Villumsen. 
”Sideløbende med firmaet 
arbejder jeg som formand på 
et gartneri og er uddannet 
miljø- og naturteknolog. Jeg 

kender planter og dyrs biologi, 
og mit speciale er vandkvalitet. 
I starten var firmaets pri-
mære kunder diverse offentlige 
institutioner. Det ændrede sig i 
2008, hvor jeg for OUH installe-
rede et spektakulært 3000 liters 
akvarium i strålekælderen. 
Herefter voksede kundekredsen 
og blev typemæssigt bredere. 
Blandt andet har vi gennem 
de senere år serviceret Odense 
Dental Klinik, Fjernvarme Fyn, 
Harald Nyborg samt et større 
antal private virksomheder.”

Kun fantasien sætter 
grænser

”Flere og flere har fået øjnene op 
for akvariernes positive indvirk-
ning på omgivelserne. Udover 
deres maleriske lys og farver har 
akvariernes rislende vandlyde 
en beroligende effekt på de men-

nesker, der opholder sig i deres 
nærhed. De fås i alle størrelser 
og udformninger, fra 250 til 
3000 liter – runde, trekantede og 
firkantede. Kun fantasien sætter 
grænser. Ud fra den enkelte kun-
des ønsker og behov yder jeg kva-
lificeret rådgivning om de bedste 
valg med hensyn til akvariestør-
relse, fisk, planter, foder og pleje 
samt den løbende pasning,
rengøring og vedligeholdelse. 
Økologi og grøn bevidsthed er 
oppe i tiden – ikke mindst i er-
hvervslivet. Med et flot akva-
rium eller spejlbassin i recep-
tionen sender man et positivt 
signal til sine kunder, forret-
ningsforbindelser og andre besø-
gende, som får en god oplevelse 
af firmaet lige fra starten. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte mig for nærmere info”, 
slutter Christian Villumsen.  

Akvo Akvariepleje  
– levende malerier til levende virksomheder

      - skaber miljø og trivsel

Flemløse Maskinforretning – Springenbjergvej 15, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 6472 1174 – Mail: flemlose@caseih-fyn.dk  – www.caseih-fyn.dk

som servicerer den store, fyn-
ske kundekreds. Herunder også 
med fordelagtige tilbud inden 
for finansiering af kundernes 
maskin-investeringer.

Case IH forhandler
Maskinforretningen går tilbage 
til 1932. I 2014 overtog Mar-
tin Andersen forretningen som 
tredje generation efter sin far, 
Hans Andersen, og i 1985, da 
IH og Case blev lagt sammen, 
blev Flemløse Maskinforretning 
Case IH forhandler. 
- Foruden landbrugsmaskiner 
af enhver slags forhandler vi 
også maskiner og tilbehør til 
have- og park-sektoren, og i vor 
store butik har vi et meget stort 
udvalg i alt lige fra legetøj over 
fritidstøj til hundefoder, værktøj 
og reservedele, oplyser Martin 
Andersen.

Flemløse Maskinforretning kan 
tilbyde flere former for finansie-
ring til kunder, der vil købe eller 
lease et af forretningens mange 
produkter inden for landbrugs-
maskiner m.m., men i de seneste 
år er den mulighed, der hedder 
operationel leasing, vundet sta-
dig mere frem.
- Operation leasing, en forholds-
vis ny finansieringsmulighed, 
betyder, at kunden betaler en 
fast, månedlig ydelse med alt 
inkluderet, vedligeholdelse og 
forsikring, så der ingen forpligt- 

elser  er ved kontraktens udløb, 
siger indehaver af Flemløse Ma-
skinforretning, Martin Andersen.

Budgetsikkerhed
- Det er en form for budgetsik-
kerhed, og det synes bankerne 
godt om, da man så kan se præ-
cist, hvad maskinparken har af 
omkostninger. Kontrakterne lø-
ber typisk over tre år, hvor vi så 
får maskinen retur og kan finde 
en ny køber til den. Vi og den nye 
køber ved, at maskinen er passet 
med al, nødvendig service, da vi 

selv står for det, og det giver øget 
tryghed hos kunden. En god win-
win situation for begge parter, 
siger Martin Andersen.

Almindelig leasing
Flemløse Maskinforretning til-
byder selvfølgelig også alminde-
lig leasing, og det er stadig den 
foretrukne metode. Her står 
kunden selv for omkostninger 
til vedligehold, forsikring og for-
pligtelser ved kontraktens udløb. 
Og så er der jo også mulighed for 
at købe en maskine kontant.

Moderne forretning
Flemløse Maskinforretning er 
en moderne landbrugsmaskin-
forretning, som henvender sig 
både til professionelle landbrug, 
virksomheder og private. 
Der er 18 ansatte på værkstedet, 
lageret og og i salgsafdelingen, 

Flemløse Maskinforretning
- Fordelagtig finansiering af maskiner
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Michael har ved mange projek-
ter et tæt samarbejde med Mu-
rerfirmaet Rishøj A/S i Gelsted.

Har udnævnt formand
Michael startede sin virksomhed 
i april 1999, og har siden løbende 
udvidet forretningen til det den 
er i dag og vil inden for få år 
kunne fejre sit 20 års jubilæum. 
Han har travlt og har da også 
udnævnt en af sine medarbejde-
re, Mikkel Haugsted Hansen, til 
formand, så han kan hjælpe med 
det administrative.

Han har også en politik, der går 
ud på at yde en særlig indsats for 
nogle af dem, der ellers, f.eks. på 
grund af en psykisk lidelse, har 
svært ved at komme ind på ar-
bejdsmarkedet. Således har han 
netop fastansat en medarbejder, 
der trods sin sygdom har formå-
et at uddanne sig som rørlægger.

Michaels Maskinstation løser 
alle opgaver inden for vogn-
mandskørsel, slamsugning og 
spuling af kloakker, hvor han 
råder over to slamsugere nu, 
tv-inspektion, høstning og gyl-
lekørsel, kloakering, belægning, 
nedbrydning og jordflytning.

Det var fornuftigt at 
vælge at fortsætte med 
at vokse i stedet for at 
stå stille, for jeg har jo 
kunnet se, at andre, der 
valgte at rebe sejlene, 
ikke har klaret skærene, 
siger Michael Larsen.

Således har han alene i de sene-
ste to år kunnet fordoble antallet 
af ansatte fra 19 til nu 38. Sam-
tidig er maskinparken blevet 
større og moderniseret, mens fo-
kus er flyttet væk fra landbruget 
og stadig mere over på entrepre-
nøropgaver.

Moderne maskinpark
Nu tror jeg også, at jeg er ved at 
have nået mit mål og vil vokse og 
investere i et langsommere tem-
po, men jeg ønsker fortsat at være 
på forkant med den tekniske ud-
vikling, så mine maskiner er så 
nye og teknisk avancerede som 
muligt. Jeg har således i dag fire 
nye gravemaskiner, alle med GPS 
baseret maskinstyring, og for mig 
er der ingen tvivl om, at GPS er 
fremtiden, siger Michael Larsen.

Ude og tjene penge
Hans samlever og siden 2007 
ansat på kontoret sammen med 
to andre, Stine Borgersen, ind-
skyder, at hun før har hørt Mi-
chael sige, at nu skal der ikke 
købes flere nye maskiner. Med 
der går som regel ikke længe, før 
der igen står en ny maskine i den 
store hal. 

Tre lastbiler
I dag råder han også over tre 
lastbiler og en nyligt erhvervet 
vognmandstilladelse. Det giver 
ham mulighed for, at beholde al 
den kørsel der er i forbindelse 
med både landbrugs- og entre-
prenøropgaver, hos sig selv. Når 
det gælder opgaver med udbring-
ning af gylle, har han en stor 
gylletrailer og buffertank, så 
han kan undgå for megen kørsel 
med traktor og gyllevogn på lan-
devejene. 

Opgaver i stort område
Michaels Maskinstation er en af 
de største entreprenør forretning 

i Assens Kommune, men breder 
sig med sine entreprenøropga-
ver langt ud over kommunens 
grænser. Vi har aktiviteter på 
hele Fyn og også i Jylland, især i 
Trekants-området, som vi frem-
over vil satse mere på, udtaler 
Michael Larsen. 

Blandt afsluttede og igangvæ-
rende projekter kan nævnes, 
boligprojekt i Bogense, netop 
afsluttet byggemodning i Ver-
ninge for Assens Kommune, nyt 
kontor og udstillingslokale for 
Autohuset Vestergård i Odense 
samt kloakseparering i Glams-
bjerg for Assens Forsyning A/S. 

Michaels Maskinstation · Toftevej 46 · Brylle · 5690 Tommerup · Tlf.: 2164 4554 eller 6447 1081
michael@michaelsmaskinstation.dk · www.michaelsmaskinstation.dk

INVESTERINGER UNDER KRISEN GAV POTE
Indehaver af Michaels Maskinstation, Aut. Kloakmester Michael Larsen, kunne som så mange andre 

mærke finanskrisen for otte år siden, men valgte at fortsætte med at investere for at vokse.  

ENTREPRENØR · SPUL · LANDBRUG



I lighed med andre Spar-bu-
tikker vil Spar i Ebberup også 
gerne slå på det lokale islæt, at 
Spar kender sine kunder, og de 
kender Spar. Derfor har det også 
været Marlenes navn, der stået 
på facaden på Spar i Ebberup, 
for i Ebberup går man ikke hen 
til Spar, men hen til Marlene.
Marlene Larsen og hendes 
mand, Jan Jørgensen, har været 
indehaver af butikken i 24 år, 
hvor butikken er blevet bygget 
om flere gange. Senest for fire år 
siden, hvor den blev medlem af 
Eurospar. Det betød et større og 
bredere udvalg af varer, og om-
bygningen gav en bedre og mere 
rationel indretning. 

Dækker stort opland
Marlene har cirka 30 medarbej-
dere, kasseassistenter, ungar-
bejdere, funktionærer og chauf-
fører og har et stort opland med 

sin gode beliggenhed mellem  
Assens og Hårby. Desuden ser-
vicerer Marlene og hendes mand 
og medarbejdere mange sommer- 
husgæster og turister. 
- Vi sætter service og kvalitet i 
højsædet, og vi matcher Spar-
kædens forretninger i de større 
byer, ligesom vi har åbent fra kl. 
8 til kl. 21 alle ugens dage, siger 
Marlene Larsen.

Butikken spiller også en central 
rolle i lokalsamfundets liv, bl.a. 
fordi den uden at være en vel-
assorteret butik også rummer 
posthusfunktion, pakkeshop fra 
GLS samt apotekerudsalg. Der-
til kommer Tips & Lotto, bager- 
brød fra Haarby Bageri samt 
en stor afdeling med blomster, 
brugskunst og gaveartikler. 

Spar i Ebberup 
- Nu er det henne hos Marlene

Spar - Ebberup
Ebberupvej 75, 5631 

Tlf.: 6474 1182 
Mail: ebberup@spar.dk
www.spar.dk/ebberup 

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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1.845,-
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NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
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Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
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Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
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CONFERENCE       HOTEL  CELEBRATIONS  EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

UPGRADE YOUR
NEXT CONFERENCE
Når du bliver opgraderet, får du en bedre oplevelse – uden at betale ekstra.
Mere plads. Mere service. Mere gourmet. Mere komfort. Derfor er vi kåret
som et af Danmarks bedste konferencehoteller – 9. år i træk.

TAILOR-MADE
FOR YOU

Få præcis de rammer og 
faciliteter, du har brug for
til jeres næste konference

eller møde.

MORE
SPACE

Bliv inspireret af den 
fantastiske natur.

GREAT
SERVICE

Fleksibel
Personlig
Smilende

Trinity_DANSK_HR_A4_2016.indd   1 27/01/16   13:09

BUSINESS CLASS HOTEL CELEBRATIONS EVENTS

GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

TRINITY KAN DET HELE
BUSINESS CLASS
•  Professionelle mødedesignere hjælper med  

at opnå mødeformål
•  Beliggenhed – unikke rammer  

– spændende mødelokaler
•  Udsøgt gastronomi – Nøglehulsmærket
•  Spændende pausemuligheder  

– energiboosters – udendørs aktiviteter

HOTEL
•  Firestjernet kvalitet
•  Værelser med udsigt  

– weekend- og miniophold
•  A la carte i Restaurant Lillebælt  

og Café Gerhard & Bar
•  Lækker morgenbuffet – eget bageri  

og konditori
•  Central og smuk beliggenhed ned  

til Lillebælt - tæt ved infrastruktur  
- 400 gratis p-pladser

CELEBRATIONS
•  Alle fester, private og firma-,  

bliver fantastiske.
•  Fester med tema – jul – nytår  

- Hawaii, wild west, Italien, Hollywood
•  Flotte lokaler med udsigt og  

personligt præg
•  Imponerende menuer og vine  

– efter ønske
•  Unikt og sublimt værtsskab  

– før – under – efter

EVENTS
•  Bridgewalking – egne guider
•  Åbent Hus – se – hør – smag
•  Overdådig Brunch med bobler
•  Temaaftener: Fisk- og skaldyrsaften  

– vildtaften – Beaujolais Nouveau  
– Winemakers Dinner

•  Jul – Nytår

KONTAKT TRINITY og hør nærmere om de mange muligheder: Tlf.: 8227 1717 – mail: rec@trinity.dk

Trinity_kandethele_2016_185x131.indd   1 15/02/16   13:32 15



Lenovo B50 15.6 i5-5200U 
128GB SSD Win7/Win10 
              SUPER HURTIG KONTOR/SKOLE PC  

Pris KUN Kr. 

3.999,00 

PC Assens 
Bogensevej 51, 5620 Glamsbjerg 
Tlf: 23959407, E- mail: pc- assens@live.dk, Web: pc- assens.dk 
 
Alle priser er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl og andringer i priser og/ eller specifikationer 

Varespecifikationer 
Produktbeskrivelse 
Lenovo B50-50 80S2 - 15.6"   
Core i5 5200U  
 4 GB RAM - 128 GB SSD 
Produkttype Notebook 
Operativsystem 
Win 10 Pro 64- bit / Win 7 Pro 64- 
bit nedgradering - pre- installeret 
Win 7 Pro 64- bit - dansk/ engelsk / 
finsk / norsk / svensk 
Processor Intel Core i5 (5. Gen) 5200U  
2,2 GHz / 3 MB Cache 
Hukommelse 4 GB DDR3L 
Lagring 128 GB SSD 
Optisk drev DVD 
Billedskærm 15.6" LED baglys 1366 x 768 / HD 
Grafik Intel HD Graphics 5500 
Netværk Bluetooth 4.0, 802.11ac , Gigabit Ethernet 
Batteri 4- cellet - op til 4  timer 
Dimensioner (B x D x H) 37,8 cm x 26.5 cm x 2.29 cm 
Vagt 2.32 kg 
Lokalisering Engelsk, Nordisk / Danmark, 
Finland, Norge, Sverige 
Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret 
Producentgaranti 1- års garanti 
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Produkttype Notebook 
Operativsystem 
Win 10 Pro 64- bit / Win 7 Pro 64- 
bit nedgradering - pre- installeret 
Win 7 Pro 64- bit - dansk/ engelsk / 
finsk / norsk / svensk 
Processor Intel Core i5 (5. Gen) 5200U  
2,2 GHz / 3 MB Cache 
Hukommelse 4 GB DDR3L 
Lagring 128 GB SSD 
Optisk drev DVD 
Billedskærm 15.6" LED baglys 1366 x 768 / HD 
Grafik Intel HD Graphics 5500 
Netværk Bluetooth 4.0, 802.11ac , Gigabit Ethernet 
Batteri 4- cellet - op til 4  timer 
Dimensioner (B x D x H) 37,8 cm x 26.5 cm x 2.29 cm 
Vagt 2.32 kg 
Lokalisering Engelsk, Nordisk / Danmark, 
Finland, Norge, Sverige 
Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret 
Producentgaranti 1- års garanti 

Med mulighed for Windows 7 eller Windows 10 installereret

Låsesmeden
VestFyn

DØGNVAGT:
40 51 81 81

www.låsesmedenvestfyn.dk

• Udskiftning af låse.
• Opluk og omstilling  
 af låse.
• Sikringstjek af hjem og  
 virksomhed.
• Sikring af landbrugs- 
 bygninger.
• Montage af dørpumper.
•  Montage af sikrings-
 bokse.

Den 1. april 2016 flyttede 
den alsidige smede- og 
maskinfabrik fra  
Tommerup, til sin nuvæ-
rende adresse i Brylle. 
Her råder virksomheden 
over 700 m2 moderne 
lokaler under tag    

”Gennem årene har vi opnået 
stor erfaring, når det gælder 
servicering og vedligehold af 
maskiner i fødevareindustrien 
og hermed beslægtede virksom-
hedstyper”, beretter indehaver 
Arne Bo Hansen og fortsætter: 
”AH Smede & Maskinfabrik 
løser en bred vifte af opgaver i 
rustfrit stål, jern og aluminium 
og beskæftiger p.t. fem medarbej- 
dere plus mig selv. Vores aktivi-

tetsprofil tegnes af alle former 
for vedligehold, ny-installation 
og ombygning af maskiner og 
faciliteter. Generelt kan man 
sige, at vores opgavefelt spænder 
lige fra gennemgribende ombyg-
nings- og renoveringsprojekter 
til en lang række mindre opgaver 
i forbindelse med virksomhed- 
ernes daglige drift.” 

Tidsmæssig fleksibilitet – 
også om sommeren 
”På værkstedet udfører vi pri-
mært underleverandørarbejde i 
form af pladearbejde, klip og buk 
samt en række ombygnings- og 
tilpasningsopgaver i tæt samar-
bejde med kunderne.  Vores soli-
de og fleksible maskineri sætter 
os i stand til at løse langt de fle-
ste opgaver – også i forbindelse 
med drejning og fræsning samt 

serier i alle størrelsesordener. 
AH Smede & Maskinfabrik har 
netop investeret i en ny kant-
presse, så vi nu råder over to stk. 
af slagsen på henholdsvis 2½ og 
3 meter. 

En stor del af vore opgaver må nød-
vendigvis løses udenfor kunde- 
virksomhedernes produktions-
tid. Hér er vi garanter for tids-
mæssig fleksibilitet, idet én af 
vores fornemste opgaver er at 
kunne stille op i aften-, week-
end- og ferieperioderne. Her om 
sommeren kører AH Smede & 
Maskinfabrik i højeste gear, da 
feriesæsonen traditionelt er en 
del af vores højsæson. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for nærmere info om 
vores vidtspændende aktivitets-
område.” 

AH Smede & Maskinfabrik

AH Smede & Maskinfabrik
v/ Arne Bo Hansen
Brylle Industrivej 1
5690 Tommerup
Tlf.: 23 63 63 83
E-mail: inoxsmeden@gmail.com
Web: www.ahsmedeogmaskinfabrik.dk
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Murerfirmaet Hans  
Pedersen har stor erfa-
ring med restaurering og 
facaderenoveringer

Det er et familiefirma, der har 
omkring små 75 år bag sig og 
nu drives af 3. generation, hvor 
Hans Pedersen har styret det 
gennem de seneste godt 20 år. 
Når det gælder restaureringer af 
ikke mindst bindingsværksbyg-
ninger og facaderenoveringer, er 

firmaet, sammen med sine nu ni 
ansatte, et erfarent team at få på 
opgaven.
»Vi har meget restaurering, men 
vi arbejder også med nybygning- 
er, tilbygninger samt badeværel-
ser,« siger Hans Pedersen. 
Vi laver det hele. I vores maskin-
park har vi mange entreprenør-
maskiner, så vi arbejder også 
med kloaker og belægning.
- Vi arbejder over det hele, dog 
primært på Fyn – men har lige 
færdiggjort et projekt med bind- 

ingsværk i Ebeltoft. Vi har væ- 
ret omkring lærernes kursus-
center Sixtus ved Middelfart, 
hvor vi færdiggjorde en facade- 
renovering ud til vandet.
»Det er vigtigt med et godt sam-
arbejde, det har vi også med an-
dre forskellige faglige håndværk- 
ere, og det fungerer godt.«
Efter planen er Hans Pedersens 
søn klar til at indtræde i firmaet 
i nær fremtid, så arvefølgen i 
familiefirmaet er sikret med 4. 
generation.

Stærk partner til restaureringsarbejdet

Murerfirma G. Pedersen v/Hans Pedersen 
Snaven 11, Sønderby, 5631 Ebberup.

Tlf. 64 74 11 99 / 20 74 16 99    kontakt@hp-murerfirma.dk    www.hp-murerfirma.dk 

22

BRED MURERFORRETNING

■ Nybygning, ombygning,
 tilbygning.
■ Reparationsarbejde.
■ Badeværelser og   
 vådrum.

■ Flise og klinkearbejde.
■ Skorsten og isokern.
■ Tagarbejde.

BRED MURERFORRETNING
Under Bankerne 12 · Bred · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 21 79 36 08
www.bred-murerforretning.dk · pedersenle@hotmail.com

VISSENBJERG
AUTOVÆRKSTED
Flere glade bilister

Søndersøvej 23 · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 64 47 12 62
post@vissenbjergauto.dk · www.vissenbjergauto.dk

• Reparationer af alle bilmærker
•  Forsikringsskader
•  Ruderskift
•  Stenslag
•  Dæk/fælge skift
•  Sporring af biler
•  Aircon tjek
•  Fejldiagnosetest
•  Service af nye biler under garanti

Er uheldet ude, og skal bilen 
på værksted? Så bare rolig!
Vi har ialt 2 låne biler som  
du kan benytte i perioden.
Det eneste du skal betale for, 
er benzinen…

Fynsafdeling Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 28 00 · E-mail: info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk
Sjællandsafdeling Haslevvej 24B · 4100 Ringsted

Fjernkøl SprinklerstikBiogasanlæg

Vi udfører:
Plastsvejsning  •  PE og PP rørsystemer  •  PE og PP brønde

Gasledninger og stik  •  Vandprojekter og renovering
Køleanlæg  •  Trykprøvning  •  PE fittings og rør

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

Stegstedvej 35a · 5200 Odense V · Tlf. 66 16 75 66 
post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om at få haven renoveret?
En skøn og velplejet have
er en af de største glæder i
hverdagen. Hvis du overvejer
små eller store ændringer i din
have, kan vi hjælpe dig med alt
fra inspiration til planlægning,
udførsel og pasning.

Hos os kan du regne med at få:
✔ En god håndværkeroplevelse
✔ Råd og vejledning i højeste kvalitet
✔ Arbejdet udført professionelt og

fagligt korrekt
✔ Ryddet op og fjernet affald efter

arbejdet

Stegstedvej 35a • 5200 Odense V • Tlf. 66 16 75 66 • www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om 
at få haven renoveret?

Sjællandsafdeling Tjærebyvej 212 · 4030 Tune

 17



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
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Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget…

Balles Entreprenørfor-
retning er en solid en af 
slagsen med op til 15 an-
satte og en stor og stabil 
kundekreds. 
- Vi har det meste af vort arbejde 
inden for kabelbranchen, men 
har også andre opgaver, bl.a. ar-
bejder vi for godt 50 fynske kir-
ker, fortæller indehaver Henrik 
Balle.
Henrik Balle overtog forretnin-
gen i 2011 fra entreprenørfirma-
et Frits Halvorsen, hvor han var 
driftsleder på et tidspunkt, hvor 
de solgte dele af firmaet fra. Det 

var en beslutning, han ikke har 
haft grund til at fortryde.
- Det var naturligt for mig at 
overtage firmaet, og det har væ-
ret en fornuftig forretning siden, 
siger Henrik Balle.

Arbejde med fiber
Der har været og er meget ar-
bejde med at grave ud til fiber-
kabler.
- Jeg entrerer direkte med dem, 
der skal have arbejdet udført. 
Der er ingen fordyrende mellem-
led, og vi arbejder bl.a. for fiber-
selskaber, antenneforeninger og 
elektrikere, siger Henrik Balle.

Firmaet udfører også iblæsning 
af fiberkabler. Balles Entrepre-
nørforretning har stor eksper-
tise og kan løse enhver tænkelig 
opgave inden for kabelarbejde, 
så som jordfortrængning, under- 
boring ved veje, etablering af 
netkabler i eksisterende rør, og 
så klarer man selvfølgelig også 
opgaver helt uden for dette regi, 
så som etablering af terrasser og 
indkørsler. Desuden tilbyder fir-
maet udlejning af entreprenør-
maskiner, minigravere, stam-
pere, pladevibratorer og trailere 
m.m.

Stabil kundekreds i Balles  
Entreprenørforretning

Fredensvej 26
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 21 23 00 48

64 72 17 50
hb.balles@gmail.com
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”Jeg er 46 år, opvokset i Assens 
og blev udlært elektriker i 1989 
fra Turup Installationsfor-
retning”, fortæller indehaver 
Stephan Andersen, som siden 
2000 været ansat i firmaet – 
senest som overmontør. ”Ef-
ter min overtagelse gik John  
Pedersen på efterløn og firmaet 
skiftede navn til JP El & Data 
A/S. Det ny firma beskæftiger i 
alt 13 ansatte, inklusive mig selv. 
Faggruppemæssigt består virk-
somheden i dag af en boghold- 
er, en overmontør, 5 elektriker-
svende, en tele/data-tekniker og 
4 lærlinge. JP El & Data er med-
lem af TS-gruppen, som tæller 
38 selvstændige el-installatører 
over hele landet – fra Skagen til 
Bornholm. Udover indkøbs- og 
reklamefællesskabet kan vi in-
ternt i kæden, til fordel for vores 
kunder, trække på de enkelte in-

stallatørers specialviden og fag-
lige kompetencer. JP El & Data 
uddanner løbende nye lærlinge. 
Vi har året rundt 2-4 lærlinge 
ansat og udklækker således en 
nyuddannet elektriker om året. 
Der er fuld beskæftigelse i el-fag- 
et, som i takt med den hurtige 
udvikling af nye specialom- 
råder konstant efterspørger ny 
arbejdskraft.” 

Følg strømmen
”Efter min overtagelse er fir-
maets kompetenceområde med 
data-installation, servicering og 
reparation af computere og IP-
telefoni blevet kraftigt udvidet, 
så vi nu råder over en bred vifte 
af opdaterede kompetencer. På 
solcellefronten er firmaet certi-
ficeret VE-godkendt installatør. 
På alarm- og sikringsområdet 
kan vi tilbyde levering og monte-

ring af en lang række sikrings-
løsninger til privat- og virksom-
hedskunder. Hér spænder vi lige 
fra klassiske hus- & alarmsys- 
temer til specialuviklede, kamera- 
baserede overvågningsløsninger 
til virksomheder og institutioner.
Vores kundekreds dækker det 
meste af Fyn og omfatter såvel 
private som landbrugs- og er-
hvervskunder, institutioner og 
boligforeninger. I den daglige 
opgaveløsning kan vi stort set 
klare alt - fra rådgivning og 
sparring over mindre service- 
og reparationsopgaver til store 
projekter omkring renovering og 
nybyg. Som vi siger i vores firma- 
slogan: ”Følg strømmen … så 
lander du hos en professionel og 
alsidig el-installatør”, afrunder 
Stephan Andersen med et smil.
   

JP El & Data 
Den 1. oktober 2015 overtog Stephan Andersen officielt den kendte sydvestfynske 
el-forretning fra sin gamle mester John Pedersen, en Assens-begivenhed som 
samme dag markeredes med en hyggelig og velbesøgt reception i firmaet 

JP El & Data A/S
Melvej 8

5610 Assens
Tlf.: 64 71 14 14

E-mail: sa@jp-assens.dk
Web: www.jp-assens.dk

FYNBOFOTO
KREATIV FOTOGRAFERING

resserede er velkomne til at kon-
takte os for mere info om vores 
mange spændende aktiviteter og 
tilbud”, slutter Michael Svends-
gaard.

Den alsidige fotograf og 
fotohandler kan stort 
set klare alt indenfor 
foto, billedbehandling, 
reparation og digitalise-
ring af billeder samt en 
række specialopgaver på 
erhvervsfronten – heri-
blandt storformatprint.

”FynboFoto startede butik i As-
sens i 2010 og betjener i dag en 
bredt funderet kundekreds af 
private og erhvervsdrivende”, 
fortæller indehaver Michael 

Svendsgaard. ”Når det gælder 
serviceringen af vores mange 
privatkunder, spænder vi på fo-
tosiden fra pas- og visum-fotos 
til bryllupsfotos, børne- og fami-
liebilleder samt alle former for 
portrætter. Redigeringsmæssigt 
er et af vores store specialer gen-
opfriskning og restaurering af 
skadede fotos – eksempelvis ved 
ælde, fugt og brand. 

På erhvervsfronten kan vi til-
byde alt – fra reklame, produkt-, 
medarbejder- og jubilæumsfotos 
til alle former for visuel doku-
mentation af kundens arbejds-
felt. Sidst men ikke mindst fører 
FynboFoto som noget helt nyt 
et bredt sortiment af kunstner-
artikler, som både appellerer til 
de mange ”søndagsmalere” og 
professionelle aktører. Alle inte-

FynboFoto – v/ Michael Svendsgaard – Kindhestegade 6 – 5610 Assens 
Tlf.: 29 40 27 60 – info@fynbofoto.dk – www.fynbofoto.dk

Mandag – fredag: 10:00 – 17:30
Lørdag: 9:00 – 13:00 – Samt efter aftale



I 2014 blev det lovligt at sætte 
lyddæmper på riflen, og siden da 
har vi monteret lyddæmpere på 
600-700 rifler. 
- Det er virkelig interessant ar-
bejde, vi har. Det er dejligt at 
kunne lave noget, man kan lide, 
og vi møder mange forskellige ud-
fordringer, siger Arne Holgersen.

Adressen Stationsvej 16, Jord-
løse ved Haarby er kendt vidt 
omkring. Her kommer jægere 
fra Danmark, Norge, Sverige 
og Tyskland, når de skal have 
repareret eller ændret på deres 
våben. 
Det er Arne Holgersen, der har 
både privatbolig og værksted på 
adressen. Sammen med to dyg-
tige medarbejdere får man al 
den ekspertise og erfaring, der 
efterspørges i ind- og udland. 

Foruden våben kan man også få 
repareret andre redskaber, for 
værkstedet er veludstyret med 
maskiner, så alle opgaver kan 
løses og bliver det.
I 2003 oprettede Arne Holgersen 
et kundekartotek, der i dag rum-
mer 10.650 navne.

Reparationer og salg af  
nye våben
- Det er primært våben, vi arbej-
der med, og vi sælger selvfølgelig 

også nye våben, fortæller Arne 
Holgersen. Reparationer kan 
være af forskellige former for 
driftssvigt, en knækket slagstift, 
en slap fjeder eller en brændt 
pibe på en riffel, og vi tilpasser 
også skæfter på haglbøsser. Vi 
har også kunder, der kommer 
med gamle Winchester rifler, der 
skal have nye piber.
- Vi kan lave alle slags reparatio-
ner og også bygge et våben op ef-
ter specifikke ønsker fra bunden. 

Arne har haft våbenværksted 
45 år på samme adresse

Arne Holgersen & Co. – Stationsvej 16, Jordløse, 5683 Haarby
Tlf.: 6473 1281 – Mail: gunholgersen@mail.dk – www.arneholgersen.dk

Kæmpe udvalg.
Af Husqvarna maskiner

Vi tilbyder service på de fleste typer af 
havemaskiner, ring og aftal tid eller kik 

forbi vores store butik.
Vi er altid frisk med et godt tilbud..

Åben mandag-fredag 7.30-17.00
Lørdagsåbent 8.00-12.00

Indtil 30/6-2016

Vi udfører alle former for belægningsarbejde 
og kloakarbejde

Indkørseler – Terrasser – Parkeringsarealer

Brostensarealer – Trapper – Støttemure

Udgravning – Bundopbygning afvanding af 
befæstede arealer

Kloakarbejde – ny anlæg af hus kloak

KONTAKT OS IDAG
+45 21 99 91 83

MS Brolægning & Totalservice
Gåsemosen 7, Snave - 5683 Haarby

Email: info@msbrolaegning.dk
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der med sine mange år i bran-
chen har mange gode kontakter 
i branchen.

Mange fynske job
Med de nye, fynske ejere er de 
mange, fynske arbejdspladser 
sikret, efter ERA-Transport har 
været i familieeje siden starten 
for 63 år siden. Virksomheden 
beskæftiger i dag godt 70 egne 
medarbejdere, men giver også 
fast arbejde til mere end 40 un-
derleverandører.

Michael Gregersen har stor ind-
sigt i international transport og 
regional distribution og har stor, 
organisatorisk erfaring.

Det er en stor ære at stå i spidsen 
for en så anerkendt og velrenom-
meret vognmands- og speditions-
forretning, og jeg er klar til at 
lægge al min arbejdskraft i job-
bet, så jeg og mine dygtige med-
arbejdere kan levere god service 
til konkurrencedygtige priser, 
slutter Michael Gregersen.

I februar overtog fire, 
store, fynske transport-
virksomheder ERA-Trans-
port A/S i Odense. 

Et godt stykke tid forinden og 
indtil 1. juli har den professio-
nelle bestyrelsesformand Tonny 
Vangsgaard Gravesen som mid-
lertidigt indsat direktør trimmet 
og effektiviseret virksomheden – 
og til sidst sammen med besty-
relsen hentet den meget erfarne 
Michael Gregersen fra DSV til 
ERA-Transport som administre-
rende direktør.

Et nyt kapitel i virksomhedens 
63 år gamle historie er begyndt.

Godt grundlag for vækst
Jeg overtager ledelsen af en 
virksomhed, der nu står på et 
godt fundament, så jeg sammen 
med en stor stab af dygtige og 
erfarne medarbejdere har gode 
muligheder for at øge omsætnin-
gen og indtjeningen markant i 
de kommende år, siger 51-årige 
Michael Gregersen, der privat 
bor i Middelfart og som fynsk 
vognmandssøn har arbejdet in-
den for transportbranchen hele 
sit liv – de seneste 23 år hos 
DSV, Danmarks absolut største 
transportvirksomhed.

Professionelt drevet virk-
somhed
De nye ejere, Peter Danielsen 
Transport A/S, Bruun & Nielsen 
A/S, Alex Andersen Ølund A/S 
og Poul Schou A/S, markerer et 
skift fra familieje til en profes-
sionelt drevet virksomhed. De 
fire ejere og ERA-Transport har 
en samlet omsætning på ca. en 
milliard kroner, har over 500 
lastbiler på vejene hver dag og 
beskæftiger mere end 700 med-
arbejdere. Og det unikke er, at 
de arbejder inden for hvert sit 
område.

Stordriftsfordele
De fem virksomheder er kun pe-
rifert i konkurrence med hinan-
den, og det gør, at vi på nogle om-
råder kan samarbejde og dermed 
blive mere effektive og mere kon-
kurrencedygtige, siger Michael 
Gregersen. Vi står bl.a. stærkere 
sammen, når vi skal købe ind, 
og vi kan hjælpe hinanden til en 
bedre udnyttelse af materiellet. 
Vi kører jo hovedsageligt med 
containere, og det betyder, at vo-
res lastbiler ikke har så meget at 
lave om aftenen og i weekender, 
hvor vi så kan hjælpe vores nye 
ejere med at klare situationer 
med spidsbelastninger, siger  
Michael Gregersen.

ERA står for kvalitet
ERA-Transport har altid stået 
for kvalitet. Virksomheden har 
imidlertid i de seneste år været 
præget af finanskrisen, der gik 
hårdt ud over container-marke-
det. - ERA er nu blevet konkur-
rencedygtig, også på priserne, 
siger Michael Gregersen. ERA 
er et fantastisk brand inden for 
containerbranchen, og når pri-
serne også er konkurrencedyg-
tige, kan og skal vi vokse. Vores 
ejere har, er jeg ikke i tvivl om, 
gjort en god investering. Jeg står 
i spidsen for et godt team med 
stor erfaring, og ERA har altid 
haft et godt ry som arbejdsplads.

Kunden altid i centrum
Jeg vil sammen med mine med-
arbejdere arbejde for i endnu hø-
jere grad end hidtil at have kun-
dens behov og ønsker i centrum. 
Vi skal være pro-aktive og give 
vores kunder lidt mere, end de 
egentlig forventer.

Vi vil også indføre flere it-løs-
ninger, der kan forbedre og lette 
arbejdsprocesserne, men vi vil 
frem for alt bevare den gode, per-
sonlige kontakt med vores kun-
der. Den er vigtig, og når også de 
øvrige faktorer, der spiller ind, 
er i orden, skal vi nok klare os 
godt, siger Michael Gregersen, 

ERA-Transport A/S · C. F. Tietgens Boulevard 18 · 6220 Odense SØ · Tlf.: 6316 3300 · indland@era.dk · www.era.dk

FYNSKE ERA-TRANSPORT 
GÅR I HØJESTE GEAR
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Det koster ikke noget 
at undersøge, hvilke 
muligheder der er for 
individuelle løsninger 
inden man investerer i 
dyre standard løsninger. 

Mark Vibæk har gennem 
de seneste 12 år udviklet 
individuelle IT-løsninger til 
virksomheder, hvor hans 
kunder selv er med til at 
bestemme, hvordan deres 
IT-løsning skal se ud. 
Som indehaver af MHV 
Development oplever Mark, 
at virksomheder ofte vælger 
standard løsninger eller 
anvender medarbejder-
ressourcer til styring af 
alt fra ordre, produktion 
til lager, blot fordi de ikke 
undersøger mulighederne og 
indhenter priser på indivi-
duelle løsninger. 

MHV Development har 
udviklet mange, og også 
forskellige, IT-løsninger til 
alle slags virksomheder. 
Fælles for dem alle er, at de 
er enkle og kendetegnet ved, 
at de er webbaseret, hvilket 
betyder, at løsningen kan 
tilgås fra enhver enhed med 
internetadgang. 

Det er Marks erfaring, at 
MHV Developments skræd-
dersyede IT-løsninger tit er 
billigere end standardløs-
ninger – ofte meget billigere.  
Han fortæller, at han ser 
at værdier som tryghed og 
troværdighed er det vigtig-
ste i en relation til virk-
somhederne. Mark oplever, 
at virksomhederne undrer 
sig over, hvordan han kan 
skabe en kundeoptimeret 
løsning, helt fra bunden, 
til en pris, der ligger langt 

under det der betales for et 
standard program, og det 
kan skabe utryghed. Når 
produktet leveres er virk-
somhederne meget taknem-
melige og utroligt glade 
for deres IT-løsninger, som 
hurtigt implementeres hos 
deres medarbejdere. 

Den første løsning, der blev 
udviklet i MHV Develop-
ment er nu over 12 år 
gammel, og denne, samt 
alle deres øvrige produkter 
bliver løbende opdateret, 
videreudviklet og vedlige-
holdt. Mark opfordrer derfor 
alle virksomheder, store 
som små, til at undersøge 
deres muligheder inden de 
investerer i deres næste IT-
løsning.

VI SKABER DERES IT LØSNINGER - I TÆT SAMARBEJDE MED DEM.
Gratis!

MHV Development - www.mhv.dk - info@mhv.dk - 64 43 14 34 - Violvej 9, 5560 Aarup

profil.indd   1 06-07-2016   13:01:45

www.allansnedbrydning.dk
Tlf: 6472 1234 Mobil: 2143 1161

Mail: allanbo@kristensen.mail.dk

Nedrivning og Entreprenør  
 arbejde med kvalitet

Kontaktosoghør,hvad
vikanhjælpedigmed!
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Royal Flyt klarer også de 
store flytteopgaver

Opvarmet lagerhotel
Royal Flyt har et opvarmet la-
gerhotel i Assens, hvor alt boha-
ve kan opbevares, også i længere 
perioder, uden at lide overlast. 
Royal Flyt er medlem af Dansk 
Møbeltransport Forening i Dan-
mark og Fedemac i Europa. Det 
giver en stor, planlægningsmæs-
sig fleksibilitet på udlandsom-
rådet, så Royal Flyt med rette 
også kan kalde sig for en stærk 
partner på udlandsområdet – og 
selvfølgelig et kompetent flytte-
firma inden for landets grænser 
af såvel de krævende ting som 
almindeligt bohave.

Royal Flyt med hovedkvar-
ter i Ebberup og opvarmet 
lagerhotel i Assens har 
mange års erfaring med 
pålidelig og sikker flytning 
for såvel private kunder 
som erhvervs- og insti-
tutionskunder og klarer 
såvel de små som de store 
opgaver.

Vi kan godt lide at blive udfor-
dret af en vanskelig opgave, og 
vi har haft flere af slagsen i de 
seneste år, bl.a. en, hvor vi skulle 

stå for flytningen af hele indboet, 
herunder kunst i den dyre ende, 
for en familie i nærheden af Bil-
lund, ingen nævnt, ingen glemt, 
der skulle have det hele flyttet til 
Skotland, fortæller indehaver af 
Royal Flyt, Dennis Hansen.

Pakker ind og pakker ud
Royal Flyt sørger for det hele – 
pakker ind og pakker ud, som 
Dennis Hansen formulerer det. 

Når det gælder dyre kunstvær-
ker, er kravene noget større til 
vores ekspertise, end når det 
gælder flytning af en sofa, og 
håndtering af et stort gevir fra 
en urokse kræver også sit. Vi 

har flytteopgaver, hvor familier 
skal til Grønland, og det hører 
også til i den udfordrende ende, 
siger Dennis Hansen, der fandt 
på navnet Royal Flyt for at un-
derstrege, at firmaet også klarer 
opgaver med flytning over lande-
grænser.
Vi har alle slags kunder, og der 
er kommet mere gang i flytteriet 
igen efter, at finanskrisen satte 
sit præg på branchen i en del år. 
Vi har klaret os godt i konkur-
rencen, fordi vi leverer høj kva-
litet, og fordi vi i kraft af vores 
størrelse er fleksible. Vi kan sup-
plere staben med medarbejdere, 
vi hyrer ind til bestemte opgaver, 
siger Dennis Hansen.

Royal Flyt – Ebberupvej 98 – 5630 Ebberup – Tlf.: 2323 3318 eller 6479 2705 – post@royalflyt.dk – www.royalflyt.dk

Kai Andersens Eftf. A/S
Ellehaven 48
5690 Tommerup
Tlf.: 64751259
info@kai-andersen.dk
www.kai-andersen.dk

VI LØSER DINE KRAN-, KØRSELS-, 
SPECIAL- OG TRANSPORT OPGAVER I 

ODENSE OG PÅ FYN

– GYLLETRANSPORT –

– SPECIALTRANSPORT –

– CONTAINERKØRSEL –

– KRANOPGAVER –

KONTAKT OS PÅ:

64 75 12 59

D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!

Vi sætter en 
ære i at udføre 
et solidt og hånd-
værksmæssigt 
godt stykke arbejde…

Kim Kristian Kvolsgaard
Ungersbjerg 6
5683 Haarby
Tlf. 40 15 87 61
kvolsgaard@mail.dk 
www.snave-brolægning.dk
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Kristian Vilsmark er flyttet fra 
lejede lokaler på Dalvænget i  
Assens til egne lokaler i Ebberup, 
hvor han har købt sine bedstefor-
ældres hus med autoværksted, 
som hans bedstefar drev fra 1947 
til 1989. 
- Det store hus med værksted er 
nu igen i familiens eje, og det har 
altid heddet sig om dette sted 
midt i Ebberup, at det var ”nede 
ved Vilsmark”, så jeg er glad for,  
at Vilsmark Autoservice er til-
bage, siger 29-årige Kristian 
Vilsmark Olesen, der har sin 
mor til at hjælpe sig med kontor-
arbejdet.

Ung mand med visioner
Kristian Vilsmark Olesen har væ-
ret selvstændig i fem år. Han er 
fjerde generation som mekaniker 
og har mange visioner for, hvad 
der skal ske med værkstedet. 
Efter overtagelsen har han med 
stor hjælp fra sin familie, især 
sin far, og venner fået værk- 
stedet shinet up til nye stand- 
arder. En hjælp han er meget 
taknemmelig for, ligesom han 
har planer om en reception for 
byen og kunderne, når alt er helt 
på plads.
Kristian Vilsmark Olesen er 
med i samarbejdet Teknicar og 

tilbyder alle former for service og 
reparationer på alle bilmærker.
- Mit nye værksted ligger kun 
godt tre km fra det gamle, så 
jeg regner med at beholde mine 
gamle kunder, og vi er blevet 
mødt med en enorm stor opbak-
ning i Ebberup, så fremtiden ser 
bestemt lys ud, siger Kristian 
Vilsmark Olesen.

Nu igen autoværksted nede ved Vilsmark

Vilsmark Autoservice – Prinsevej 1 5631 Ebberup
Tlf.: 4024 0433 – Mail: kristianvilsmark@hotmail.com – www.vilsmark-autoservice.dk

www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830
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dybde til rummets øvrige, tradi-
tionelt hvide vægge. I takt med 
den stigende efterspørgsel er 
opsætning af tapeter blevet en 
stor aktivitet. Sideløbende lø-
ser vi mange opgaver omkring 
filt – fra forbehandling og fuld-
spartling til færdig filtvæg. Her-
udover varetager vi løsningen 
af en række fagligt udfordrende 
specialopgaver. Blandt andet har 
vi stået for malingen af Helnæs 
Kirkes vinduer efter gamle hånd- 
værksmæssige forskrifter.  Sidst 
men ikke mindst byder vi på salg 
af maling m.m. Malerfirmaet 
Pernille Hede fører et bredt ud-
valg af kvalitetsprodukter fra 
markedets førende leverandører. 
Vi er kendt for at overholde af-
taler og leveringstider. Både 
når det gælder håndværk og 
produkter, står vi for kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte mig for yderligere info”, 
slutter Pernille Hede.

I januar overtog Pernille 
Hede et lokalt maler-
firma i Ebberup efter sin 
mester gennem 11 år, 
Flemming Hansen. Fra 
tid til anden giver han 
stadig en hånd med – nu 
som svend i Pernilles 
malerfirma       

Både hvad aktiviteter og kompe-
tencer angår, kommer Malerfir-
maet Pernille Hede hele pallet-
ten rundt. Med udgangspunkt 
i det sydvestfynske lokalom-
råde servicerer firmaet en stor 
gruppe privatkunder samt en 
lang række private og offentlige 
virksomheder og institutioner. 
”Jeg blev udlært i 1997 fra Ma-
lernes Aktieselskab i min hjemby,  
Vejle”, fortæller indehaver Pernille 
Hede. ”Herefter tog jeg Maler- 
fagets Videregående Uddannelse 

i Odense, hvor jeg lærte om 
fagets historie og gamle maler- 
teknikker.
Der blev også undervist i opmål- 
ing, prissættelse, regnskab og 
meget mere. 
Alt i alt kan jeg trække på mere 
end 20 års erfaring i faget, 
og Malerfirmaet Pernille Hede 
løser alle typer opgaver, såvel in-
den- som udendørs. I den travle 
hverdag er vi OBS på at levere 
høj kvalitet - både når det gæl-
der materialer og håndværk. En 
stigende aktivitet er rådgivning, 
blandt andet om farvevalg og 
hvilke typer maling der pas-
ser bedst i forhold til de enkelte 
kunders ofte meget forskellige 
projekter.”  

Kvalitet til konkurrence-
dygtige priser
”En populær trend i moderne 
boligindretning er at lade en en-
kelt væg tapetsere i markante 
farver, så den giver modspil og 

Malermester Pernille Hede

Malermester Pernille Hede

Før Efter

Før Efter

Malermester Pernille Hede
Flemming Hansens Eftf. 

Jacob Gade Vej 2, Torø Huse
5610 Assens

Tlf.: 40 89 11 50
E-mail: pernillehede@hotmail.com

Web: www.pernillehede.com 

Til nu - og 
til fremtiden.
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fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
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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
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EN LOKAL TRANSPORTVIRKSOMHED 
I FREMDRIFT

MILJØ
Vi er meget bevidste omkring 
reduktion af CO2 udledning, derfor 
opfylder alle vore biler minimum 
EURO3 normen, og alle nyindkøbte 
biler er med EURO5 motorer.

Det vil sige at vi uden problemer kan 
køre i miljøzonerne i København og 
Ålborg, og i de kommende miljøzo-
ner i Odense og Århus.

PRÆCISION
Hos ERA-transport a/s lægger vi stor 
vægt på præcision og høj grad af 
kundeservice.

Skulle der forekomme forsinkelser, 
underrettes speditøren altid pr. mail 
eller telefon.

MATERIEL
ERA-transport a/s vil altid have biler 
og chassis’er, der er tidssvarende, 
derfor udskifter vi løbende vores rul-
lende materiel, så vi altid har udstyr 
der er moderne, funktionelt og kan 
klare alle typer opgaver.
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svar. Vores medarbejdere er 
nærværende og lyttende. Vi ta-
ger udgangspunkt i den enkelte 
kundes behov og opererer aldrig 
med standardløsninger”, slutter 
Michael Sabro-Lippert.

1½ års succesfuldt virke 
med base i en stemnings-
fuld patricierejendom på 
Hunderupvej 48 taler for 
sig selv. Kunderne er me-
get tilfredse med husets 
placering i bybilledet, 
som betyder masser af 
plads og parkeringsmu-
ligheder 

”Fynske Bank Odense er et lo-
kalt forankret og på alle måder 
let tilgængeligt pengeinstitut”, 
fortæller filialdirektør Michael 
Sabro-Lippert. ”Siden filialens 
etablering i december 2014 er 
udviklingen gået stærkt, og når 
man vækster skal man være på 
forkant med ressourcerne. I maj 
2016 ansattes en ny kunderåd-
giver, Ulrik Sandgaard Hansen, 
og primo august udvider vi med 
en ny erhvervsrådgiver, så holdet 
her på Hunderupvej kommer op 
på 9 medarbejdere i alt.

I erhvervsregi har Fynske Bank 
bred appel. Vi spænder lige 
fra små og mellemstore virk-
somheder og opefter. Når en 
virksomhed skal træffe vigtige 
økonomiske beslutninger, må 

der ikke være langt til banken. 
Fynske Bank er tæt på og klar 
til at reagere hurtigt og kompe-
tent. På privatkundefronten har 
Fynske Bank netop introduceret 
”Rundt-Om-Dig”, som er et nyt 
koncept til øget økonomisk over-
blik. Baggrunden herfor er, at 
mange mennesker ubevidst sny-
der sig selv og måske har flere 
penge, end de er klar over. 
”Rundt-Om-Dig” kommer 
hele vejen rundt om kun-
dens økonomi – såvel den 
nuværende som den frem-
tidige – og dét skaber øko-
nomisk ro i maven. 

Over hele linjen hedder 
Fynske Banks vigtigste 
nøglebegreber nærhed, per-
sonlig rådgivning og hurtige 

Fynske Bank Odense
Hunderupvej 48, 5000 Odense C
Tlf.: 66 61 24 00, odense@fynskebank.dk 
www.fynskebank.dk 

Åbningstider:
Mandag - onsdag: ...10.00 - 16.00 
Torsdag: ..................10.00 - 17.00
Fredag: ....................10.00 - 16.00

SUCCES OG TILFREDSE KUNDER

– Vi går ikke på kompromis med kvaliteten

–  Du får god rådgivning og derfor den RIGTIGE 
løsning fra starten

– Kontakt os i dag for uforpligtende tilbud

Vi leverer kvalitetsløsninger indenfor
ejendomsservice, industriservice

og flytteservice

Dækskifte

Pladearbejde 

Fejludlæsning

Klargøring til syn

Person- og varebiler

Aircon service

Rep. af alle bilmærker

Service indefor garanti

Tlf: 40 24 04 33
Prinsevej 1 5631 Ebberup

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
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Maskinteknik ApS
Langemosevej 8

5853 Ørbæk
Tlf. 65332686

fh@fh-maskinteknik.dk 
www.fh-maskinteknik.dk 

FH Maskinteknik 
hyrer mandskab ind 
til en travl tid

FH Maskinteknik blev 
grundlagt i 2002 og drives af 

Travlhed på maskinværkstedet
Flemming Harboe og er et ma-
skinværksted, der reparerer, ser-
vicerer og bygger nye maskiner i 
samarbejde med kunderne, hvor 
de også er underleverandører.
- Vi har jo kunder med produk-
tionslinier også, siger Flemming 
Harboe, - og vi laver alt i metal 
og plastic med reservedele og 
stumper hvad nu kunden ønsker 

at få fremstillet. Vi er en lille 
virksomhed og vi skal være alsi-
dige. Vi er fire mand i virksom-
heden, og på grund af travlhed 
hyrer vi ekstra mandskab ind.
FH Maskinteknik har udvik-
let sig fra en typisk lille stabil 
virksomhed til en dynamisk og 
professionel samarbejdspart-
ner. Deres medarbejder stab er 

bredt kvalificeret til løsning af 
mange opgaver og deres erfaring 
betyder en løbende optimering 
af kundens ønsker og behov. De 
udfører både serie fremstilling 
af komponenter samt design, 
udvikling og produktion for alle 
typer virksomheder i det fynske 
lokalmiljø.

Nyborg Pavacenter, Alsvej 7, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 14 50, nyborg@pava.dk / www.nyborgpava.dk

Bilen skal sikres  
med rustbeskyttelse

Hos Nyborg Pavacenter, 
der drives af Christina & 
Morten Stærke Dynesen, 
er der travlt for tiden. 

Det er højsæson for at få sin bil 
rustbeskyttet netop nu og der-
for er der også flere ansatte i 
efteråret, oplyser Morten Dy-
nesen, der selv har næsten 
20 års erfaring i rustbeskyt-

telse og bilpleje og derfor også 
har fulgt med i udviklingen af 
både produkter og bilparken.  
- Vi afmonterer altid ALLE inder-
skærme og diverse bundplader 
for optimal afrensning og efter-

følgende behandling som foregår 
efter nøje udførte behandlings 
skemaer. Vi er dygtige til det vi 
laver, da det er seriøse og erfarne 
folk, der behandler bilerne, for et 
godt produkt gør det jo ikke ale-
ne, påpeger Morten Dynesen og 
fortæller efterfølgende at vi som 
de eneste i branchen kan tilbyde 
»Levetids garanti« på bilen, som 
gælder lige så længe bilen eksi-
sterer og det er vi stolte af. Pava 
er på forhånd godkendt som un-
dervognsbehandlingsprodukt og 
derfor er garantien på en ny bil 
stadig gældende efter en Pava-
behandling. Nyborg Pavacenter 
har et godt samarbejde med de 
lokale forhandlere og bilværkste-
der. Når bilen indleveres til be-
handling er der også en  kundebil 
til rådighed.

Assens Apotek
Østergade, Assens, 64711035

Haarby Apotek
Algade, Haarby, 64731024

Glamsbjerg Apotek
Søndergade, Glamsbjerg, 64723154

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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- For os drejer det sig om, at 
gæsterne ombord hygger sig og 
kommer igen. Vi har rimelige 
priser, og vi satser på gæster 
hele året. Både ved de store 
begivenheder på havnen, men 
også til forretnings- og selskabs- 
arrangementer på bestilling alle 
ugens dage.

Den Fede And ved Fin-
landskaj i Odense vil 
kendes på faste menuer, 
tavlen med overraskelser 
og rimelige priser.
 
Det gode skib, ”Den Fede And” 
har ikke været på langfart, si-
den skibet for godt et år siden 
sejlede fra Ålborg for at lægge til 
ved Finlandskaj i Odense. 
De to brødre Bo Bruntse Han-

sen og Walther Bruntse Hansen 
købte i 2015 båden, som ikke er 
opkaldt efter en kendt odense-
ansk ælling, men bærer navnet 
Den Fede And.

- Vi har fået en god start, siger 
skibsreder og restauratør Bo 
Bruntse Hansen. Vores faste  
menukort er faldet i smag, men 
vi har også hver dag en tavle 
med, hvad markedet byder på af 
frisk fisk, årstidens grøntsager 
og gode tilbud i lækkert kød.

Dagligt ryk-ind 

Båden er nu indrettet, så der er 
plads til 70 udendørs gæster på 
dækket og 50 nedenunder. Alle 
faciliteter er på plads, så man 
dagen igennem kan modtage gæ-
ster til frokoster og middage. 
- Vi har spisende gæster stort 
set hele dagen, siger Bo Bruntse 
Hansen. Vi har enkeltretter på 
tavlen, og vi har et stort ryk-ind 
af forbipasserende til kaffe og 
kage eller besøg i vores bar.

DEN FEDE AND

Finlandskaj
Odense havn

+45 3140 0028 
mail@denfedeand.dk 
www.denfedeand.dk 

”VELKOMMEN OM BORD”

Skræddersyet webbaseret it-løsning til fornuftig pris.

Egen udviklet webbaseret system enkelt og lige til.

Konfigurering af små og store netværk med både kabel og trådløst.

Installering og opsætning af servere.

Installering og opsætning af computere.

Installering og opsætning af lokal- og netværksprintere.

Installering og opsætning af smartphones og tablets.

Backup løsninger som lokal backup og/ eller cloud løsning.

MHV Development - H: www.mhv.dk - E: info@mhv.dk - T: 64 43 14 34 - A: Violvej 9, 5560 AarupMHV Development - www.mhv.dk - info@mhv.dk - 64 43 14 34 - Violvej 9, 5560 Aarup

VI SKABER DERES IT LØSNINGER - I TÆT SAMARBEJDE MED DEM.

MHV Development tilbyder:

annonce.indd   1 03-07-2016   15:47:11
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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   1 04-02-2016   13:47:55

Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
genanvendelse af  

brugsvand og  
regnvand

Inja Miljøteknik A/S    Tlf. 62 61 76 15    www.inja.dk
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   1 04-02-2016   13:47:55

Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 
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Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 
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som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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led, så vi kan holde de fornuftige 
priser, hvor kvalitet og pris mat-
cher, fortæller slagter og inde-
haver Lars Rasmussen, der nu 
driver butikken på sit femte år, 
- og det med stigende fremgang 
år for år.
Hos gårdbutikken kan man også 
få pakket de større portioner af 
varer, så der også er til fryseren, 
hvilket ikke mindst børnefami-
lier benytter sig af.

Gårdbutikken Den Glade 
Gris byder kun på hjem-
melavede kvalitetsvarer 
med 1. klasses kød.

Når festen, firmaarrangemen-
tet eller mødet skal være en god 
kulinarisk oplevelse, - så er det 
en god idé at kontakte gårdbu-
tikken på Gammel Skårupvej 

164 på telefon 22 58 73 10, hvor 
det handler om kvalitet inden-
for alle slagtervarer, hvad enten 
det gælder svinekød, okse, kalv, 
lam eller hjemmelavet pålæg og 
røgvarer. Det er hjemmelavet 
kvalitetsvarer med kun 1. klas-
ses kød.
Gårdbutikken leverer mad ud af 
huset til blandt møder, jubilæer, 
julefrokoster, private fester og 
firmaarrangementer med 2-300 

deltagere, - og kan tilbyde alt 
lige fra smørrebrød og buffeter 
til 3 retters menuer.

Der har også været godt travlt 
i øjeblikket, siger Lars Rasmus-
sen. Det gælder med sommerfe-
ster og de grill-arrangementer, 
som vi laver mange af. Det er 
meget populært.

Vi har ingen fordyrende mellem-

Gårdbutikken Den Glade Gris
Gammel Skaarupvej 164 · 5700 Svendborg
Tlf. 22 58 73 10 · larsslagter@live.dk · www.gårdbutikken.dk

GOD KVALITET TIL DE RIGTIGE PRISER
GÅRDBUTIKKEN DEN GLADE GRIS

BYSTÆVNET 21

ATTRAKTIVE ERHVERVS-
LEJEMÅL I AARSLEV
– Attraktive lejemål i det tidligere rådhus

–  Kontorer, lager eller mindre produktionsvirk-
somhed

–  Der er også mulighed for at flere små erhvervs-
drivende går sammen om et lejemål under ét

De fire lejemål er på henholdsvis 440, 252, 160 
og 140 kvadratmeter. 

Lejemålet på 252 kvadratmeter er i et separat hus 
med 1. sal, og de øvrige i stueplan.

Ring til Uffe på: 40 15 91 22 
eller Erik på:  30 56 00 23

Ejendomsselskabet Bystævnet 21 ApS
Bystævnet 21 · 5792 Aarslev 
Tlf. 40 15 91 22 / 30 56 00 23
uffe@murermesterbolig.dk / erik@ermobyg.dk



Med en hurtig quickpay adgang 
på Room to my heart, så har 
man hurtigt mulighed for ad-
gang til et større kundeklientel, 
hvor der kan vælges 9 forskellige 
sprog – blandt andet fra dansk 
til engelsk, tysk, russisk, thai og 
kinesisk. Det er en let og over-
skuelig datingside.
- Dating er en god måde at skabe 
kontakt med andre mennesker 
på, og det over hele verden, op-
lyser Anette Andersen, der står 
bag det nye datingsite. Jeg fik en 
idé til en anden datingside for et 
par år siden – det er så blevet til 
Roomtomyheart.com nu.
Room to my heart er bygget op 
i lighed med en facebookside, 
hvor man kan sætte på profilen 
hvilket humør og tilstand man 
er i, foto og videoupload, starte 
og slutte venskaber samt lave 

indlæg på sin væg. Lige-
ledes kan man blackliste 
personer, som man ikke 
ønsker at høre fra.

Man kan bygge sit eget med-
lemskab, så man kan lave en 
profil med de muligheder, som 
man ønsker at have tilknyttet 
sin profil, og med quickpay kan 
man købe de funktioner til, som 
skal være en del af profilen – 
som f.eks. messenger. Ligeledes 
kan man sende et medlemskab 
til en anden person.
Når man har udfyldt sin profil, 
så regner systemet også de op-
lagte match ud.
Det er gratis at oprette sig i sy-
stemet, - og man kan købe et 
quickmedlemssskab til fem dol-
lars, der holder i fire dage, hvor 
der er adgang til det hele.

Dating forbinder mennesker
- Det nye datingsite Room to my heart 

gør det nemt at komme i kontakt

Room to my heart
Stengårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg

www.roomtomyheart.com

(kun private)

Få større udnyttelse af 
håndværker-fradraget 

Med 100 % 
dansk producerede markiser

www.amico.dk 
Nyvej 7 - 5772 Kværndrup   
+45 63275030 - kontor@amico.dk 
 

MARKISER 
DANSK PRODUCERET KVALITET 

Få et godt tilbud på en ny markise eller få renoveret den gamle 

PRIVATE ERHVERV 

Ring og få en snak om den bedste markiseløsning til dig.  
Vi kommer også gerne ud til uforbindende rådgivningsbesøg  

Nyd sommeren under en markise, som  
beskytter mod sol, regn og dug. 

 

Egen produktion  
og 5 års garanti 

Få et godt tilbud på en ny markise, 
eller få renoveret den gamle 

Det er en økonomisk fordel at holde sin 
markise i god stand, så lad os gi’ dig et 

godt tilbud på ny dug eller anden renove-
ring af din solafskærmning. 

Amico kan hjælpe 
med finansiering 
af din markise.  

0.– kr i udbetaling 
Rente og gebyr-
frit.  

( Kun private) 
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DANSK PRODUCERET KVALITET 

Få et godt tilbud på en ny markise eller få renoveret den gamle 

PRIVATE ERHVERV 

Ring og få en snak om den bedste markiseløsning til dig.  
Vi kommer også gerne ud til uforbindende rådgivningsbesøg  

Nyd sommeren under en markise, som  
beskytter mod sol, regn og dug. 

 

Egen produktion  
og 5 års garanti 

Få et godt tilbud på en ny markise, 
eller få renoveret den gamle 

Det er en økonomisk fordel at holde sin 
markise i god stand, så lad os gi’ dig et 

godt tilbud på ny dug eller anden renove-
ring af din solafskærmning. 

Amico kan hjælpe 
med finansiering 
af din markise.  

0.– kr i udbetaling 
Rente og gebyr-
frit.  

( Kun private) 

34



eatmosfære  ·  Brogårdsvej 90  ·  5260 Odense S  ·  jacob@eatmosfaere.dk  ·  eatmosfære.dk  ·  Tlf. 24 64 74 96

eaTmOSfære  
Smagen i deT gOde SelSkaB.

Sammen gør vi jereS dag 
 Til nOgeT SærligT.

645,-
fest til fast pris

fra

Se smagsprøver på eatmosfære.dk kontakt os på 24 64 74 96

Dagsmøde fra 445,-
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Slagterpigerne hjælper også gerne med 
jeres grillarrangementer.

Slagterpigerne er en moderne forretning der bygger på gamle traditio-
ner med hjemmelavet pålæg og røgvarer fra eget røgeri. Vi lægger vægt 
på gode råvarer og hjemmelavet produkter hvor alt er lavet fra bunden. 
Vi har altid et stort udvalg i ovnklare retter og tilbehør, samt spændende 
kødudskæringer. Alt vores kød er dansk opdrættet og vi går ikke på 
kompromis med kvaliteten. Vi leverer mad ud af huset alle ugens dage.

Vi er leverings dygtig i helstegt pattegris, hele stege og grillbuffet som kan 
bestilles som hele menuer. Hvis man selv gerne vil stege lejer vi grille ud.

Vi vil også gerne hjælpe med at sørge for grillmester/kok til at gøre det 
nemmere og mere behageligt for jer. 

Ring til os og få en snak 
eller se mere på: 
www.slagterpigerne.dk

Slagterpigerne Rudkøbing – Torvet 6 – 5900 Rudkøbing 
Tlf.: 62 51 10 72 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Stenstrup – Assensvej 217– 5771 Stenstrup
Tlf.: 62 26 34 00 – slagterpigerne@outlook.dk 

Slagterpigerne Svendborg – Vestergade 92 – 5700 Svendborg
 Tlf.: 62 21 07 27 – slagterpigerne@outlook.dk 

www.slagterpigerne.dk

Kontakt os på 20 611 800

Au2assistancen
Når du har brug for hjælp

Au2assistancen kan hjælpe med:
• Assistance med sine specialbyggede køretøjer.

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

• Arbejde rundt på hele Fyn, samt Trekantsområdet.

• Hurtigt assistance.

• Erfarne og dygtige folk med stor viden om biler.

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde
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Danmarks største lagersalg
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års service garanti
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KONICA MINOLTA/
DEVELOP +220

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 14.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +452

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 29.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +454

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 34.916,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +554

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 39.976,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 19.927,-

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan  
til net og mail. Perfekt printkvalitet.

28 siders fuldfarve kopier A4 + A3
80 scan til net og mail

Konica Minolta C280

22 siders fuldfarve, kopi, print  
og 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.

45 kopier pr. minut, scan, mail og
kopi. A4 størrelse.

55 siders produktionsmaskine  
fuldfarve, kopi, print samt 78/80  
scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, hæftning  
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

Danmarks BILLIGSTE maskine!
Vi har købt hele Konica Minoltas 
lager af indbyttede maskiner.

Vist med ekstra  
papirkassette.

KONICA MINOLTA/
DEVELOP C280

6 ÅRS NYGARANTI

         VANVITTIG PRIS

NU 17.416,-
BEGRÆNSET 
ANTAL
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Skovens Buffet:
Skovens buffet passer godt til 

en hyggelig og afslappet sammenkomst.
Alle retter stilles ind på én gang.

Forretter:
Det friske og sprøde 

Røget laks fra Kerteminde 
med safrancreme og små salater

Tunmousse

Feta 
med salat og oliven

Citrusmarineret unghane  
med soltørret tomater og artiskokker

Brød 
Forskellige slags hjemmebagt brød

Hovedret:
Okseculotte 

Rosastegt okseculotte 
med dijon/estragon sauce

Marineret kalkunculotte 
med årstidens bagte grøntsager

Kartofler 
Små bagte kartofler 

med rosmarin og hvidløg

Savoykålsalat med syltede svampe,  
rødløg og bønner vendt i pesto

Hjertesalat med parmasan,  
brødcroutons og cæsardressing

Broccolisalat 
med kerner og baconcrouton

Dessert:
Trifli  

af sæsonens frugter serveret i glas

Chokolade Brownie 
med appelsin havtorncreme

Skovbær fromage 
serveres i glas

Buffeten kan  

fås ud af huset
245,-

FRI BAR KL. 18:00-01:00(øl, vand og vin) Spar op til 350,- pr. personmin. 20 pers. pr. pers. kr. 499,-
min. 40 pers. pr. pers. kr. 449,-

min. 60 pers. pr. pers. kr. 399,-

Firma fest med fri bar
STÅR I OG SKAL ARRANGERE EN FREDAGSFEST FOR FIRMAET ELLER LIGENDE, 

FRA 1. MAJ TIL 1. OKTOBER, SÅ ER DET PÅ RESTAURANT NÆSBYHOVED SKOV, DET SKER!

NY KOMPAGNON 

Statsautoriseret revisor Morten Damgaard Møller er pr. 1. januar 2016 indtrådt 
som indehaver og er nu kompagnon med Søren Bøggild. 

Morten Damgaard Møller har mere end 30 års erfaring med revision og 
rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 

Søren Bøggild Morten D. Møller 

NY KOMPAGNON 

Statsautoriseret revisor Morten Damgaard Møller er pr. 1. januar 2016 indtrådt 
som indehaver og er nu kompagnon med Søren Bøggild. 

Morten Damgaard Møller har mere end 30 års erfaring med revision og 
rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 

Søren Bøggild Morten D. Møller 

NY KOMPAGNON 

Statsautoriseret revisor Morten Damgaard Møller er pr. 1. januar 2016 indtrådt 
som indehaver og er nu kompagnon med Søren Bøggild. 

Morten Damgaard Møller har mere end 30 års erfaring med revision og 
rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 

Søren Bøggild Morten D. Møller 

NY KOMPAGNON 

Statsautoriseret revisor Morten Damgaard Møller er pr. 1. januar 2016 indtrådt 
som indehaver og er nu kompagnon med Søren Bøggild. 

Morten Damgaard Møller har mere end 30 års erfaring med revision og 
rådgivning til små og mellemstore virksomheder. 

Søren Bøggild Morten D. Møller 

Tlf. 66 16 48 05

Finn’s Autoservice

Finn’s Autoservice · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense · Tlf.: 6616 4805
finnsauto@tdcadsl.dk · www.finnsautoservice.dk

38



Sommermenu

eller

99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet 
gælder fra 

15.5 til 15.11

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

Tilvalg:

Ekstra kød eller fisk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 15,-
Hjemmelavet salsa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Hjemmelavet humus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Kold kartoffelsalat med rygeostcreme, 
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 10,-
Flødekartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Saltkartofler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør   .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Smørstegte kartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-

Buffetkød
- leveres varmt
Oksemørbrad

Glaseret skinke
Kalkun med bacon

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Oksemørbrad, Grillpølse
Kalkunbryst, Kotelet

Salatbuffet:
Coleslaw

Grøn salat med tomat, agurk, majs, thousand island dressing
Pastasalat i hvid dressing med friske urter og cherrytomater

Tzatziki, Saltbrød

Forret:
Rimmet laks på salat . Hertil kold rævesauce og brød - kr. 25,-

Sommermenu

eller
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Flødekartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Saltkartofler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør   .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Smørstegte kartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-

Buffetkød
- leveres varmt
Oksemørbrad

Glaseret skinke
Kalkun med bacon

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Oksemørbrad, Grillpølse
Kalkunbryst, Kotelet

Salatbuffet:
Coleslaw

Grøn salat med tomat, agurk, majs, thousand island dressing
Pastasalat i hvid dressing med friske urter og cherrytomater

Tzatziki, Saltbrød

Forret:
Rimmet laks på salat . Hertil kold rævesauce og brød - kr. 25,-

Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

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

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
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LAD DIN VIRKSOMHED UDVIKLE SIG 
I CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL NÆR MOTORVEJEN I ODENSE

TIL LEJE

KONTAKT:
Erhvervsudlejningen
T: 70 23 82 33
E: erhverv@hdejendomme.dk

VI HAR LEJEMÅL I HELE DANMARK
BESØG OS PÅ:

www.hdejendomme.dk

Unsbjergvej 11, Odense SØ.
Præsentabel erhvervsejendom med 

fl ere mindre kontorer, mødelokale, 

kantine og garage.

Nymalet erhvervsejendom med fl ere 

mindre kontorer, stort fl ot mødelokale, 

kopi/depotrum, kantine, lille lager samt 

garage. 

Lokalerne fremstår lyse og indbydende med 

hvide systemlofter, lyse lyddæmpende 

gulvtæpper og god grundbelysning. 

En del af udenomsarealet er befæstet med 

asfalt og udlagt til parkeringspladser. 

Der er derfor gode parkeringsmuligheder 

ved ejendommen. 

Ring, og aftal tid for en fremvisning!

Agerhatten 27A, Odense SØ.
Lyst og velindrettet storrumskontor og 

mødelokale med tilhørende lager.

Lækkert og lyst kontorlejemål på 271 m2 

beliggende på 1. sal. Lejemålet er indrettet 

som storrumskontor med tilhørende chef-

kontor/mødelokale samt arkiv/serverrum 

med køleanlæg. 

Til kontorlejemålet tilbydes 97 m² lager, 

som er isoleret og opvarmet, og fremstår 

pænt og vedligeholdt. Der er adgang til 

lageret gennem en rulleport, og direkte 

adgang til kontoret på 1. sal via trappe. 

Mulighed for leje af ekstra lager.

Til lejemålet hører fælles køkken- og toilet-

faciliter samt bad. 

Der er egne P-pladser lige ved døren.

Et lejemål som bør ses og opleves!

KONTOR 271 m2 - kr. 550 pr. m2

LAGER 97 m2 - kr. 295 pr. m2

LEJ NU,
OG FÅ DE FØRSTE

 6 MDR. 
GRATIS

KONTOR 456 m2 - 650 kr. pr. m2


