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rffariing tælller.
30 å
5700 Svendborg
NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Tlf. 62 22 13 14

post@erhverv-fyn.dk

www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Hos Haarby Industri
Thomas Pedersen
lakering er vi specialister
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91
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Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

Wittenbergvej 73 · 5631 Ebberup
hp@hptomrerogsnedker.dk ·

HP Tømrer & Snedker ApS

hptomrerogsnedker.dk

Ny Golf som privatleasing
Få den opdaterede og fuldt digitale
klassiker som privatleasing.

Hvorfor købe bil hos top car?
Mere end 35 års erfaring.

Op mod 50 biler på lager - altid klar til prøveture.
Velrenommeret virksomhed. I samarbejde skaffer vi den bil du søger.
Vi tilbyder også finansiering med eller uden udbetaling.
Vi køber gerne din bil op i ren handel.
www.topcar.dk · 64 47 38 00 · Glasvænget 10 · 5492 Vissenbjerg
Åben fra 9.00-17.00

VW Odense

Side 22

Sig hej til den nye, fuldt digitale Golf. Den er opdateret med nyt design og intuitive funktioner, så du kan
tilpasse den til dine behov og dit liv. Nu kan du privatlease den nye Golf med kun kr. 10.000 i udbetaling.

Se alle vores priser på volkswagen.dk

Golf 1,5 TSI 6G Life 130hk fås fra kr. 278.997,- Forbrug v. bl. kørsel. 18,5 km/l. CO2-udslip: 121 g/km A
Privatleasing via Volkswagen Finans v. Nordania Finans. Månedlig ydelse fra kr. 3.599-. Udbetaling kr. 10.000,Samlede omk. for 36 mdr./15.000 km/år 139.564 kr. Bindingsperiode 12 mdr. Kreditgodkendelse kræves.
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Tilbydes hos Volkswagen-forhandlere, som annoncerer med denne pris.

Volkswagen Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Forhandler

Åbningstider i salgsafdelingen:

Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00

Rasmus W.
Frederiksen

Alexander V.
Clemensen

Lasse
Toft

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 59

T: 43 22 36 63

T: 24 63 67 97

T: 43 22 36 18

OD VW GO-185x265.indd 1

FOMO

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 71
24/06/2020 16.22
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Ordentligt kram for pengene.
ServiceLeasing fra 1.695 kr./md.
Mercedes Sprinter er klasselederen. Rummelig, behagelig og først og fremmest bygget til at holde. Hvis du foretrækker at arbejde med ordentligt kram, så er
det Sprinter, du skal køre.
Nu kan du få Sprinter 211 for kun 1.695 kr. i månedlig ydelse, inkl. service og vedligeholdelse med stjerneudstyr som 9-trins automatgear, tyverialarm,
semiautomatisk A/C, aktiv bremseassistent, fartpilot, regnsensor, multifunktionsrat, DAB-radio med Bluetooth og meget mere. Og med en førstegangsydelse
på kun 35.000 kr.
ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Sprinter 211 A1 (lavt tag)
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

1.695

kr./md.

pchristensen.dk - 70 202 203
Krumtappen 20, 5260 Odense

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

ServiceLeasing: Mercedes-Benz Sprinter 211 A1 (lavt tag). Energiklasse E. Forbrug ved blandet kørsel fra 11,2 km/l*, CO2-emission fra 233 g/km. Grøn ejerafgift 4.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl.
service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 48 måneder, kmforbrug 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr.
Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Begrænset kampagneperiode, registrering inden 31.12.2020. Prisen er vejl. og inkl. levering.
Bilen er vist er med højt tag samt ekstraudstyr. *WLTP.
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Maskinfabrik med styr på kvaliteten
LV Teknik ApS kører løbende proceskontrol på deres produktion

Står man og skal have løst en opgave, der kræver både præcision og kvalitet, - så er LV Teknik ApS den helt rette partner at alliere sig med. Det
er en topmoderne maskinfabrik, der bygger på stor erfaring og som er en
stærk og fleksibel samarbejdspartner. De tilbyder alt indenfor aluminium- og plastbearbejdning, og er oplagte at benytte som underleverandør
indenfor serieproduktion og spåntagende bearbejdning. Maskinfabrikken leverer til en lang række industrier, heraf en stor del til robotindustrien.
LV Teknik ApS blev stiftet i 2006 af Henrik Larsen og Poul Vestergaard,
der begge er uddannet i branchen. De var allerede gode kolleger, og begge
med lyst til at starte op for sig selv, - og da muligheden bød sig, - så slog
de til.
- Vi har absolut ikke fortrudt, at vi startede selvstændigt siger Henrik
Larsen og Poul Vestergaard samstemmende. Vi startede som traditionel
maskinfabrik, - men de seneste 12 år har vi specialiseret os i aluminium
og serieproduktion af aluminiumskomponenter.
- Vi bevæger os i en branche hvor der stilles store krav til kvalitet, dokumentation og høj finish. Derfor investeres der løbende i det nyeste udstyr til både produktion samt måleteknik.
Men også prisen er en vigtig faktor og for at være konkurrencedygtige,

har vi automatiseret en stor del af vores produktion. Vi har en stor fleksibel maskinpark med CNC maskiner, og vi råder over bemandingsfrie
robotceller, hvilket gør os i stand til at tilbyde spåntagende bearbejdning i aluminium og plast i døgndrift. Dette gør det muligt, at tilbyde
billig serieproduktion af meget store ordrer, med hurtig levering.
Maskinfabrikken har med deres store know-how inden for aluminiumsverdenen, været et stort aktiv for blandt andet den danske robotindustris spæde start, med levering af forskellige komponenter, der kræver
høj præcision og kvalitet.
- Vi kan godt sige, at vi er vokset sammen med robotindustrien, hvor vi
også løbende har udviklet og styrket vores virksomhed i takt med store
stigende krav til kvalitet og dokumentation.
Dokumentationsdelen er særdeles vigtig. Flere og flere kunder stiller et
decideret krav til at kunne levere dokumentation i form af målerapporter, nummerering, sporbarhed, materiale certifikater mv.
Derfor har maskinfabrikken også etableret et stort klimastyret målerum, for at øge præcisionen for målingerne på 3D målemaskinerne
Man er altid velkommen til at kontakte LV Teknik ApS, hvis man har en
forespørgsel

Trævænget 1 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 63 15 05 70 · mail@lv-teknik.dk · www.lv-teknik.dk
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Erfaren malermester med
spændende referencer
Malermester Erik Grandal, der blandt
andet har arbejdet for filmselskaber,
glæder sig over snart at kunne ansætte folk.

I en tid, hvor det ikke just er de positive nyheder, der står i kø, er det
glædeligt at kunne bringe een fra
lokalområdet.
Nemlig fra Assens, hvor malermester Erik Grandal nu har fået så
meget vind i sejlene, at det snart
er på tide at ansætte nye folk.
--Ja, det glæder jeg mig meget
over. Ordrebogen er begyndt at
vokse, og det betyder at jeg må
have yderligere assistance i min
virksomhed, siger Erik Grandal,

der har været maler i over 40 år.
Op igennem årene har han blandt
andet arbejdet for filmselskaber
og store entreprenørfirmaer.
--Og rent lokalt har i jeg i en årrække arbejdet for Bolig Komplet.
Jeg har malet præstegården i
Tommerup og Vognmanden i Ebberups nye kontorer. Og så har jeg
haft projekter for entreprenørfirmaet, RH Anlæg, fastslår malermesteren.

Malermester Erik Grandal

FILTERBRÆNDER
Hos filterbrænder klarer vi rensning af alle gængse partikelfiltre og SCR katalysatorer på markedet.
Det gælder både lastbiler, person- og varevogne samt
landbrug- og entreprenørmaskiner.

Elmelundsvej 7, Turup · 5610 Assens · Tlf: 30 49 13 01
www.malermestergrandal.dk · malermestergrandal@netmail.dk

FØR

EFTER

100% miljøvenligt
r kemikalier
- ingen brug af vand elle

Det er vigtigt altid at holde et filter rent og fuldt funktionelt,
men det behøver slet ikke være nogen stor eller besværlig opgave for dig eller dit firma.
Du ringer bare til os!  23 63 63 83

Filterbrænder.dk - Brylle Industrivej 1 - 5690 Tommerup - Tlf. 2363 6383 - inoxsmeden@gmail.com - www.filterbrænder.dk
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HINDSGAUL Entreprise ApS
TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores
virksomhed, og i den måde vi arbejder på.
Fra idé til færdigt byggeri.
Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

Totalentreprise | Hovedentreprise | Fagentreprise | In-Situ støbt beton | Borede fundamenter
Terrændæk | Kloakarbejder | Elementmontage | Jord og anlægsarbejder

HINDSGAUL Entreprise ApS · Østergade 32 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 14 80
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En lille og vågen robot
klarer 1.000 m2 plæne
Elektronikken i robotplæneklippere er i hastig udvikling.
Effektiv, lydsvag og sikker
i brug. Ejgil Jensen, der er
indehaver af Jensen Motor i
Vissenbjerg, har været med fra
starten, hvor robotplæneklipperen for en halv snes år siden
kom på markedet.
- Den lille programmerbare og højteknologiske TWENTY robotplæneklipper fra italienske Ambrogio
er let at betjene. Når kantledningen er på plads, er der kun to knapper, der skal trykkes på, så klarer
den lille vågne robot gerne 1.000
kvadratmeter plæne, siger Ejgil
Jensen, der i mange år har drevet
den landsdækkende virksomhed
Jensen Motor fra Vissenbjerg.
- Mit forretningskoncept har i alle
årene været at hjælpe både private
haveejere og de professionelle virksomheder og institutioner med at
skræddersy den rette løsning efter

deres ønsker og behov, siger Ejgil
Jensen. Der er flere valg at gøre alt
efter størrelsen og kompleksiteten
af opgaven.
- Det er især gruppen af ældre husejere, der for tiden vokser. Her kan
den lille Ambrogio Twenty-robot
blive en god ven.
Find den rette løsning
- Når jeg får en henvendelse, så
siger jeg, lad mig se din have, og
lad os tale om de mulige løsninger.
Sammen finder vi så den rette løsning for kunden. Her peger jeg på
en af nyeste og mest avancerede og
støjsvage robotplæneklippere fra
Ambrogio, siger Ejgil Jensen.
- Jeg sørger for, at installationen
kommer på plads, og programmerer robotten til at gøre arbejdet.
Har man to eller flere haveafsnit
med græs på matriklen adskilt af
en flisegang, så kan jeg også løses
det problem.

Følg robotten
Med en smartphone med bluetooth
i hånden kan man følge robotten,
der har indbygget gps. Det gør, at
man altid ved, hvor ens robot befinder sig - også hvis den udsættes for
tyveri, kan den hurtigt spores.
Ved anskaffelsen står kunden ikke
alene med at sætte robotten på arbejde.
- Det er gerne mit job. siger Ejgil
Jensen. Han peger på, at kunden
også selv kan overveje at programmere robotten via sin mobiltelefon.
Der er i enhver henseende tale om
et grønt bidrag til både økonomi
og klima.
- En bioklip-funktion betyder, at man opretholder en
sund og frodig græsplæne,
der kræver mindre gødning. Det er det eneste
brand på markedet, der
er udstyret med en speciel
afskærmning af kniven, så

fremmedlegemer, så som pindsvin,
ikke kommer i kontakt med den.
En robotplæneklipper er et grønt
klimabidrag.
- Det gælder lige fra små beboelseshaver op til store haver og anlæg
ved virksomheder og institutioner,
siger Ejgil Jensen, som oplyser, at
Ambrogio-løsninger inkluderer en
høj grad af sikkerhed og service.
Ambrogio indførte i 2019 seks års
garanti på sine robotplæneklippere.

Jensen Motor – Grøftebjergvej 1 – 5492 Vissenbjerg
Tlf. 2127 1392 – jensen.motore@gmail.com – www.jensenmotor.dk

Landlig idyl
i Saltofte
Byggevirksomheden Bech & Vedel
I/S i Assens er godt i gang med
et større energirigtigt moderniseringsprojekt af en ældre landejendoms smukke stuehus.

- Martin Vedel, der er tømrer, og
jeg har arbejdet tæt sammen i
otte år, siger Anders Bech, der
er murer. Vi har hver godt 20 års
erfaring i byggebranchen og har
specialiseret os i mindre og mellemstore byggeprojekter - gerne i
totalentreprise.
- Vi har godt at bestille og er for
tiden i gang med en totalrenovering af et smukt stuehus på en
landejendom i Saltofte.

Stuehuset skal udvendigt bevare
sin karakter. Døre og vinduer skal
som det øvrige hus være optimalt
lavenergi rigtige.
- Murværket og gulvene er nye
og isoleret efter de nyeste isoleringskrav, siger Anders Bech.
Køkkeninventar er valgt af bygherren, og vi varetager på vegne
af bygherren størstedelen af byggestyringen i forbindelse med renoveringen.

Bech & Vedel I/S
8

God økonomi og tryghed
- Det at vi dækker både tømrer- og
murerfaget og er med i rådgivningen og klarer byggestyringen fra
start til slut, betyder, at man undgår stop i processen, siger Martin
Vedel. Det er der god økonomi og
tryghed i. Bygherren har kun en
virksomhed at forholde sig til.
Assens-virksomheden Bech & Vedel I/S arbejder på hele Fyn og i
hele landet.

- Vi har mange trofaste kunder,
som bruger os til både lavenergirenoveringer, totalrenoveringer og
nybyggeri, ofte fordi vi dækker
flere fag og er fleksible og er tilstede fra start til slut, siger Anders Bech.

Skovhavevej 16 – 5610 Assens – Tlf. 6054 5104
Mail: ab@bechogvedel.dk – www.vedel.dk

Tre indehavere i faglig sparring
Lars Jacobsen fra Højfyns Kloakservice og Jesper Nielsen fra kloakfirmaet DAHL har længe
suppleret hinanden godt med kompetencer og specialer. Nu er to blevet til tre,
idet kloakmester Jimmy Petersen har sluttet sig
til de andre to i HDJ Kloak & Entreprenør i Odense.
Jesper Nielsen og Lars Jacobsen havde allerede
et tæt samarbejde, da kloakmester Jimmy Petersen som den tredje og nye i HDJ Kloak & Entreprenør kom til med nye kompetencer, der sikrer
en god faglig sparring imellem de tre indehavere.
- Vi har folk, der har forstand på tingene og er
gode til at rykke på opgaverne, siger Jesper Nielsen om det hold af medarbejdere, der geografisk
kommer vidt omkring. Det er et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde i HDJ Kloak
& Entreprenør.

grad tilbyde, når vi er flere i virksomheden til
at løfte opgaverne, siger Jesper Nielsen, der understreger, at alle tre medindehavere stadig selv
vil være at finde i bilerne og i marken, ude hos
kunderne.

Stadig nede på jorden
- Vi er først og fremmest en servicevirksomhed,
der gerne vil stå hurtigt til rådighed for vores
kunder. Den fleksibilitet kan vi i endnu højere

- Da jeg overtog Kloakfirmaet DAHL fra Mogens Dahl for 8-10 år siden, kan jeg huske, at det
var meget vigtigt for Mogens, at kunderne også
fremadrettet ville opleve den gode service, de

For de tre indehavere af virksomheden, der har
lagt forbogstaver til navnet HDJ, er det vigtigt,
at HDJ Kloak & Entreprenør fastholder den markante serviceprofil, som deres kunder har været
vant til.

havde været vant til – og sådan har vi det også nu
i den nye konstellation, siger han og fortsætter:
Fokus på service
- Sammen har vi de rette autorisationer. Jimmy
kommer samtidig med erfaring fra beton- og entreprenørdelen. Vores fokus vil også fremover vil
være service-, kloak- og skadesdelen.
- Uanset om det er opgaver hos private kunder,
boligselskaber, erhvervsvirksomheder eller offentlige kunder, der skal løses, så er tilgangen
hos HDJ Kloak & Entreprenør den samme.
- Vi kommer i princippet hos kunder på hele Fyn,
og har endda et par afstikkere til både Jylland og
Sjælland, men vi har altid stået stærkt i blandt
andet Odense, på Højfyn og på Vestfyn

Holkebjergvej 60 · 5260 Odense · Tlf.: 40161817 · Mail: info@hdjke.dk - www.hdj.dk
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Gode tilbud
også til
erhvervslivet
kan efter stor renovering også tilbyde fuldt udstyrede mødefaciliteter
Efter en større renovering over
hele linien samt udvidelse med en
ny hal, så har Haarby-Hallerne
også indrettet sig med fine mødefaciliteter, blandt andet med helt
nyt AV-udstyr. Haarby-Hallerne
har i dag tre haller, svømmehal,
fitnesscenter og to mødelokaler
samt naturligvis en velassorteret
café.
- Vi har nu to mødelokaler, der kan
slås sammen til et lokale, hvor der

kan afvikles møder med op til 50
personer, fortæller centerchef
Børge Pedersen. Det er velegnede
mødelokaler til primært formiddags- og dagsmøder. Her har vi
lavet nogle tilbud med pakkeløsninger til erhvervslivet, - og ellers
klares bespisning og drikkevarer
efter ønske fra cafeen.
- Det er også muligt for firmaer
at lave abonnementsordninger, så
deres medarbejdere i kombination

Haarby-Hallerne

kan få mulighed for at benytte
både svømmehal og fitnesscenteret.
Alle hallerne har været gennem
renovering, samt at der er bygget
en ny hal til. Her er der samtidig
lavet ekstra tilskuerfaciliteter.
Haarby-Hallerne benyttes af
klubber/foreninger, Haarby Skole
og private til træning - og opvisning/kampe.
Svømmehallen er fuldstændig re-

noveret med nye overflader i hele
svømmehallen, nye omklædningsrum med skabe, som betjenes med
en elektronisk nøglebrik, der er
også installeret et nyt vandbehandlingsanlæg, som opfylder de
nyeste krav fra myndighederne.
Fitnesscenteret, som alle kan benytte sig af, er et moderne og veludstyret center, der kan tilfredsstille enhver brugers ønsker

Haarby-Hallerne, Svinget 1, 5683 Haarby, Tlf.: 64 73 16 94,
centerchef@haarby-hallerne.dk / www.haarby-hallerne.dk
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Autoværkstedet investerer
og styrker de gode kundeoplevelser
Bil-Hjørnet / Volkswagen Service Assens har
erfaring og ekspertise til at servicere alle bilmærker
For to år siden overtog Lisette og
Verner Bjarning det velrenommerede autoværksted Bil-Hjørnet /
Volkswagen Service Assens, efter
at de tidligere ejere havde valgt at
gå på pension. Autoværkstedet er
også et autoriseret VW værksted
og råder derfor over en mængde
specialværktøj og svendene kommer på kursus 2-3 gange om året
hos VW, - men de erfarne svende
servicerer også de øvrige bilmærker. Værkstedet beskæftiger i dag
tre fagligt dygtige svende samt, at
der er en ny lærling på vej.
- Det er vigtigt, at vi sørger for
tilgang til faget, og derfor skal vi
også uddanne lærlinge her, siger
Lisette Bjarning. Det har vi nærmest en pligt til.

Værkstedet reparerer og servicerer også leasingbiler, forsikringsskader og biler med servicekontrakt. Værkstedet kan ligeledes
tilbyde en Express-service, som er
en service, der kan afhjælpe et her
og nu problem. Bil-Hjørnet råder
ligeledes over fire lånebiler.
- Vi er i gang med at bringe det
hele up-to-date blandt andet med
ny indskrivning og etablering af
to nye ladestandere til elbiler, så
værkstedet også er klar til den
fremtid, der er lige om hjørnet.
VW er også på vej med flere nye
elbiler.

Bil-Hjørnet / Volkswagen Service Assens
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assens@volkswagen.dk · www.bilhjoernet.dk

Her er kvalitet og
service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du møder,
når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.
I kundemodtagelsen bydes du
velkommen af det unge team, der
har specialiseret sig i solfilm og
folieindpakning og flere tusinde
bilister besøger hvert år firmaet,
der sætter en ære i at efterleve
sloganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er
vores”.
- Det forpligter naturligvis og
hver dag arbejder vi målrettet på
at gøre en forskel. Vi udfører omkring 2.000 solfilmmonteringer
om året samt et kraftigt voksende antal folieindpakninger. Med
13 års erfaring og utallige monteringer bag os, er vi nu en af de
mest anerkendte virksomheder i
vores branche, fortæller firmaindehaver Simon Pedersen.
Han forklarer endvidere, at kunder som Land Rover og Jaguar
Danmark, samt flere andre store
bilhuse og forhandlere af prestige biler benytter Trimcar som
deres leverandør.
- Hovedparten af vores opgaver
er solfilm til personbiler. Solfilm har en effektiv effekt mod
solvarme. Faktisk kan solfilm

reducere varmeindfald med op
til 58%. Ved et behageligt indeklima højnes komforten og køreglæden, og det er vores helt klare
opfattelse, at flere og flere i bilbranchen har indset, at solfilm er
med til at øge bilens brugsværdi,
oplyser Simon Pedersen. Solfilm
monteres på bilforhandlerens
adresse, inden den nye bil udleveres til kunden.
Trimcar tilbyder også komplet
folieindpakning af biler, og der
benyttes altid kvalitetsfolier fra
anerkendte leverandører.
- Foliering af bilen er både en effektiv lakbeskyttelse og en god
mulighed for at personliggøre bilen med en speciel farve eller udtryk. Vi monterer også bilreklamer, og det er en oplagt mulighed
for at opnå maksimal synlighed.
Med en flot bildekoration forvandles din firmabil til en kørende reklamesøjle.
Vi tilbyder den komplette løsning
fra design til færdigt produkt,
understreger Simon Pedersen.

TRIMCAR SOLFILM
Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup – Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk – www.trimcar.dk
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Små som store grave opgaver. Beton opgaver.
Tilbygninger, gulve mm. Ring gerne for en snak.

Tlf. 51 89 41 61 – graveservicefh@gmail.com

Selvom firmaet ikke har lang
tid på bagen, så har ejeren Toke
Olsen Birkebæk allerede været
impliceret i en række spændende
opgaver. Fra renovation af kvist og
lægning af nyt tag, til støttemure
og etablering af flisegange, for
blot at nævne nogle af de opgaver
firmaet Tobcon Enterprise ApS
har været involveret i.
Toke Olsen Birkebæk glæder
sig nu til nye opgaver kommer

på tegnebrættet. ”Som udlært
tømrer og bygningskonstruktør er
jeg i stand til, at løse en bred vifte
af opgaver, store som små. Jeg har
siddet 3 år som entrepriseleder
og ved derfor hvordan man
styrer den daglige drift på større
byggeprojekter.
Så skulle der være kunder, der
ønsker større byggeopgaver løst,
er jeg også klar til det”, lover
entreprenøren.

Søndergade 75
5620 Glamsbjerg
21 34 75 87
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Nyt tømrerfirma i Aarup

Leder man efter en erfaren tømrermester kendt for service og
kvalitetsarbejde, så er det en ide at
kontakte Jan Pihl.
Han har nu valgt at køre et lille
firma for sig selv, med base i Aarup og han tilbyder alle former
for tømrerarbejde for private og
firmaer i nærområdet.
--Jeg lægger stor vægt på kvalitet
og service. Og så den personlige
kontakt med kunderne, siger Jan
Pihl.

Han blev udlært tømrer i 1981, og
læretiden foregik hos Willy Sørensen i Grønnemose. Derefter arbejdede han op igennem 80érne flere
steder på Vestfyn.
Sidst i 80érne blev det til 1,5 år i
Norge, efterfulgt af en overbyggende uddannelse til byggetekniker. Herefter er det blevet til
mange år som byggeleder i et par
mellemstore tømrerfirmaer på
Vestfyn.
-Dette gav mig masser af gode og

Jan Pihl tilbyder alle
former for tømrerarbejde

sjove erfaringer, blandt andet med
fredede og bevaringsværdige bygninger i hele Syddanmark. Men
nu arbejder jeg så ud fra Aarup,
hvorfra jeg er klar til at komme i
kontakt med såvel virksomheder

som private. Og i den kolde tid
kører jeg også gerne som lejesvend
for de større firmaer, som må have
brug for hjælp, understreger Jan
Pihl.

Bredgade 14A, 2. tv. · 5560 Aarup · Telefon: 51142104 · mail jp@janpihl.dk

Malersøstrene
er både grundige
og kreative
Irene & Laila Skov driver hver deres
malerfirma men er også bedste partnere
når opgaverne kræver det
Står man og skal have løst en opgave i malerfaget ude eller inde,
oppe eller nede, så kan man roligt
henvende sig til malermestrene
Irene og Laila Skov, der har en solid baggrund med mange års erfaring i faget og branchen.
- Vi havde lysten til at være vores
helt egen med eget firma, - og selvfølgelig med bagtanken, at der var
lagt op til et godt samarbejde, siger Irene og Laila Skov samstemmende. Det har vi også, og vi løser
rigtig mange opgaver sammen.
Når vi er to, så er det også nemmere at sige ja til større projekter.

Vi er kommet rigtig godt fra start
og kunderne har taget godt imod
os. Vi er glade for malerfaget og
befinder os godt med de forskellige
opgaver, og så skal opgaverne løses
med ordentligt håndværk.
De to malerfirmaer løser primært
opgaver på Fyn og i Trekantsområdet, - men er også aktive andre
steder i landet, når opgaven er til
det. Søstrenes indstilling er, at
faglighed, grundighed og øje for
detaljen er opskriften på et professionelt resultat som kunderne
bliver glade for. Det kræver også
at de tager det kreative med ind i

flere opgaver, og det er de gode til.
- Vi har også en stor fordel i, at vi
også har stået i butik. Vi har stor
erfaring med forskellige produkter. Vi er også gode til at rådgive

og vejlede kunderne om valg af
produkt og behandling og ikke
mindst sammensætning af farver.

Malermester Irene Skov · 5683 Haarby
· Tlf.: 40 68 47 55 · islynggaard@gmail.com
Malerfirmaet Skov v/ Laila Skov · 5620 Assens
Tlf.: 23 44 04 41 · amlsn@os.dk
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Mangler du en elektriker?
LokaLavisen assens 47
BMW går frem i Danmark. Foto:
Arkivfoto

Vi er din elektriker på Fyn
BMW går frem i Danmark. Foto:
Arkivfoto

ger meget - Mini falder lidt

t fantastisk år for bMW i danmark.

ger meget - Mini falder lidt
BMWs mærke Mini har i
2019 oplevet en tilbagegang
på tre procent, men det skal
med, at 2018 var et fantastisk

Mini-år. De seneste tre år har
salget i Danmark ligget på
632, 948 og 915 biler.

t fantastisk år for bMW i danmark.
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Østfyns El-Teknik

BMWs mærke Mini har i Mini-år. De seneste tre år har
Aut. El-Installatør
2019 oplevet en tilbagegang salget i Danmark ligget på
CVR-nr
39510650
på tre procent, men
det skal 632, 948 og 915 biler.
Kertemindevej
160, 5800 Nyborg, tlf: 61 33 17 65
med, at 2018 var et fantastisk

Book din næste
værkstedstid online
Book din næste
værkstedstid online
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0,til
s e r v i c e , r e p a r a t i o n , hj ul s k i f t e o g m e g e t m e r e –
lige når det passer dig. Det er hurtigt og nemt.
Klik ind på www.oeauto.dk og find en tid, som
passer dig og din bil.
til
s e r v i c e , r e p a r a t i o n , hj ul s k i f t e o g m e g e t m e r e –
lige når det passer dig. Det er hurtigt og nemt.
Østerhaabs Auto ApS
Klik
ind på www.oeauto.dk og find en tid, som
Nørre Allé 26
passer
5610 Assensdig og din bil.
Tlf.: 6471 1700
www.oeauto.dk
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Østerhaabs Auto ApS
Nørre Allé 26
5610 Assens
Tlf.: 6471 1700
www.oeauto.dk

Østfyns El-Teknik er en nystartet
elvirksomhed der ligger centralt på
østfyn, mellem Nyborg og Kerteminde. Vi kører ud på hele Fyn. Vi
udfører alle typer el-opgaver, lige
fra ophængning af lamper til større
renoveringer eller nybyg. Vi elsker
glade og tilfredse kunder og derfor
er god service og håndværk en selvfølge for os. Vi glæder os til at servicere dig.
Kontakt os i dag for et godt tilbud
Har du brug for en elektriker i Nyborg, er du altid velkommen til at
kontakte os 24/7 på vores døgnnummer 61 33 17 65. Du kan også
skrive direkte til os på
info@ostfynselteknik.dk.
Vi udfører også elektriker arbejde i
Odense, Ullerslev, Kerteminde samt
resten af Fyn.

Hybridpejsen er
fremtidens løsning
Flere og flere byggefirmaer har fået øjnene op for hybridpejse,
der er miljøvenlige, nemme at installere og billige i drift.

Flere og flere byggefirmaer vælger nu at installere de såkaldte
hybridpejse i deres nybyggeri.
Årsagen er først og fremmest, at
hybridpejsen uden sidestykke må
betragtes som den mest miljøvenlige pejs på markedet. Samtidig
kan den opføres i alle typer boliger, ligesom den kun koster 70 øre
i timen at bruge. Dertil kommer at
en hybridpejs installeret klar til
brug kan fås fra ca. 20.000 eks.
moms. Samme løsning som gaspejs koster ca. 60.000 eks. moms.
--Vi har oplevet en større og større

efterspørgsel fra byggefirmaerne,
der i hybridpejsen ser en åbenlys
mulighed for at gøre deres boliger
mere attraktive, fortæller indehaveren af firmaet, Living Flames
A/S, Lasse Andkjær Nielsen.
Pejsefirmaet, der har hovedsæde
i Assens, samarbejder i øjeblikket med Lasse Larsen Huse, Hybel
Huse, Preben Jørgensen Huse og
Barfoed Group og forventer, at der
i fremtiden kommer flere til.
At de nævnte firmaer har valgt

netop Living Flames som leverandør er ingen tilfældighed. Siden
2003 har firmaet specialiseret sig
i pejseløsninger med et stort fokus
på kvalitet, design og miljø, og
faktisk var Living Flames den første virksomhed, der kunne tilbyde
sine kunder gaspejse i år 2000.
--I starten var markedet slet ikke
klar til gaspejse. Men efterspørgslen og kendskabet steg markant
i forbindelse med byggeboomet i
starten af 0’erne. Vi var heldige
at komme i de store boligmagasi-

ner. De kommende år fik vi travlt,
rigtig travlt. Og nu oplever vi den
samme succes med vores hybridpejse, slår Lasse Andkjær Nielsen
fast.
Alle vores produkter er nøje udvalgt, da vi ønsker at gøre det
nemt og sikkert for vores kunder,
at vælge en løsning der kan tilpasses lige netop deres behov, og med
så minimal påvirkning på inde- og
udemiljø som muligt.

Living Flames A/S
Dalvænget 10B · 5610 Assens · 63 71 51 00
www.livingflames.dk · info@livingflames.dk
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Blæksprutte med
mange talenter
Højt serviceniveau og tæt kontakt
til kunden er kodeordene hos
Torbens Total Service.
Den ene dag udfører han tømrerarbejde, den næste hjælper han en
ældre medborger med at køre en
kat på dyrehospitalet og en helt
tredje dag sørger han for familiens have tager sig pæn ud til sommeren.
Torben Bennetzen, indehaveren af
Torbens Total Service i Ebberup,
er en mand med mange talenter og
opgaver.
-Ja, min arbejdsdag er utrolig varieret med mange typer opgaver
indenfor hus, have og montage.

Men det, der altid er vigtigst for
mig, er et højt serviceniveau og
tæt kontakt til kunden, siger
Torben Bennetzen, der op igennem årene har prøvet meget i sit
arbejdsliv.
-Jeg har arbejdet som jobkonsulent, skraldemand, socialrådgiver
og tømrer. Så jeg har mødt mange
typer mennesker og mange typer
udfordringer, hvilket helt sikkert kommer mig til gode nu, hvor
mine arbejdsdage er så varierede,
slår Torben Bennetzen fast.

Torbens Total Service

Søstien 11 · 5631 Ebberup · Telefon: 22139081
tts22139081@gmail.com

Tømrer til alle opgaver
Bred erfaring og fokus på høj kvalitet og god
service er kodeordene i firmaet Bekker Montage.
--Jeg er den lille tømrer, der altid
giver mig tid til mine kunder og
lægger vægt på den personlige
service.
Sådan siger Christian Bekker, der
er indehaver af firmaet, Bekker
Montage.
Han er uddannet som både tømrer
og snedker og har mere end 20 års
erfaring inden for begge områder.
--Ja, jeg løser mange forskellige

opgavetyper. Jeg har prøvet meget i mit arbejdsliv og har blandt
arbejdet i udlandet, inden for
skibsfart og med isolering, fortæller Christian Bekker.

til den enkelte kunde og sætter
en ære i at levere et professionelt
stykke arbejde med fokus på høj
kvalitet og god service. Vi bestræ-

ber os på at møde enhver kundes
konkrete behov – uanset om det er
virksomheder eller private, fastslår Christian Bekker.

Han lægger ikke skjul på, at den
personlige kontakt med kunderne
er vigtig for ham.
--Jeg giver altid en ærlig vurdering af de projekter, jeg skal arbejde med. Jeg giver mig godt tid

5610 Assens
Telefon: 20186018 · www.bekkermontage.dk · mail@bekkermontage.dk
Chr. Richardsvej 28 · 5620 Glamsbjerg.
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Fuld fart på Topcar
Trods Coronakrise er bilforhandler fra Vissenbjerg
fortrøstningsfuld efter sit første år ved roret.
Den tidligere professionelle speedwaykører, Lars Henrik Jørgensen,
overtog for et år siden bilforretningen, Topcar, i Vissenbjerg. Og
selvom Lars Henrik Jørgensen i den
nye tid i forretningen sammen med
resten af landet har måtte leve med

følgerne af Covid19, så klager han i
dag ikke over sit salg.
--Nej, det kunne have gået langt
værre. Og mange er hårdere ramt
end mig, så jeg klager ikke. Selvom
jeg selvfølgelig glæder mig til tiderne igen bliver normale, siger han.

TOPCAR APS

Gelstedvej 45 . 5560 Årup
Tlf. 64 49 25 05 . Mobil 40 45 85 52
www.lebaek.dk . CVR 34 61 74 06

Topcar er et velrennomeret brugtvognfirma med over 35 år på bagen i Vissenbjerg. Kundeservice,
professionel rådgivning og en bred
vifte af finansieringsmuligheder
er kodeordene i forretningen, der
har et bredt udvalg af brugte biler.

--Ja, vi har altid op mod 50 biler
på lager - altid klar til prøveture.
Og så tilbyder vi også finansiering
med eller uden udbetaling, fastslår
Lars Henrik Jørgensen

Glasvænget 10 · 5492 Vissenbjerg
Telefon: 29441434 · www.topcar.dk · Topcar@topcar.dk

ERHVERVS- og BOLIGBYGGERI
Lebæk A/S udfører professionelle løsninger til erhverv og privat
- Vi er et moderne og innovativt Tømrer- og Snedkerfirma
Alle vores ca. 50 medarbejdere og professionelle
samarbejdspartnere, har en fælles forståelse
for, at den bedste kvalitet sikres gennem
høj fleksibilitet i samarbejdet samt
Vi lægger
vægt på godt
en tæt og åben dialog med
samarbejde kunden i centrum.

Det giver godt
byggeri

Vi er bygget op om fire
kerneområder
✓ Total- og hovedentrepriser

Eget
snedkerværksted til
special
opgaver
Hotel Vissenbjerg Storkro – Totalentreprise

✓ Privatbyggeri
✓ Restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger
samt bindingsværk
✓ Bygningsservice &
vedligehold
Falen, Odense – Hovedentreprise

www.lebaek.dk

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

Kongensgade, Odense – Hovedentreprise
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Værksted kører i fulde fart
Pessisme er vendt til optimisme for indehaveren af Tinggaard Auto Ivs,
Thomas Tinggaard, der har fået ekstremt travlt under Corona-krisen.

Som tusindvis af andre selvstændige frygtede indehaveren af
Tinggaard Auto Ivs i Assens, Thomas Tinggaard, at regeringens
totale ”lock down” i marts måned
kunne få katastrofale følger for
hans virksomhed.
--Ja, der var lige nogle dage i
marts, hvor jeg blev rigtig ner-

vøs. Ikke et øje dukkede op i værkstedet og bilsalget gik helt i stå.
Men så ændrede tingene sig til
det bedre. Og pludselig havde jeg
mere at lave end før krisen, siger
Thomas Tinggaard.
Faktisk har Thomas Tinggaard så
meget at lave, at han nu kan ansætte en ekstra arbejdskraft.

Tinggaard Auto Ivs
1-2_Tinggaard auto_6-20.indd 1

Tinggaard Auto Ivs er i øvrigt
kendetegnet ved at kunne reparere, servicere og vedligeholde alle
typer biler. Uanset om det drejer
sig om privat eller virksomhed.
Virksomheden lægger vægt på et
højt serviceniveau og sørger for
hele tiden at være up to date med
det nyeste udstyr. Samtidig er fir-

maet klassificeret HELLA SERVICE PARTNER.
--Dertil kommer, at jeg to gange
om året deltager i kurser, således
at jeg hele tiden er opdateret på de
nyeste teknologier, fortæller Thomas Tinggaard.

Bogensevej 170 · 5610 Assens · Telefon: 61 27 05 06
www.tinggaardauto.dk · tauto170@gmail.com

– løsninger til bolig og erhverv

20/08/2020 12:15

MONTANA – making room for personality
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

18

Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf: 42 14 45 54

DE SYV HØJE
DE SYV HØJE bliver opført i kvalitetsmaterialer
fra inderst til yderst.
Boligernes indretning og udtryk henvender sig til
en bred målgruppe af både børnefamilier og seniorer.
De er bygget som lavenergihuse (A2020), med egen
varmepumpe der sørger for grøn varmeløsning, til
langt billigere pris end fjernvarme og naturgas.
Alle huse opføres i flotte Strøjer Teglsten. Stenen
spiller venligt og elegant sammen med de grønne
fællesområder.
Alle boliger har enten udsigt til Svendborgsund
eller det store grønne fællesareal – toplanshusene
har endda udsigt til begge dele.
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Projektet omfatter opførelse af 76 rækkehuse i 1 og
2 plan på henholdsvis 85 m² og 103 kvadratmeter.
Projektet har fået navnet ’De syv høje’, idet omfattende arkæologiske undersøgelser har afdækket
syv gravhøje fra bronzealderen, samt bosættelser
fra den yngre stenalder i området. I et hjørne af fællesarealet opfører Svendborg Museum stensætning
og formidling om områdets historie.
Alle boliger ligger højt placeret i det kuperede terræn, så hele området får udsigt til hav, marker og
natur. Boligerne ligges forskudt i et stort naturområde med snoede stier og med to store fælleshuse og
en lille sø, som områdets naturlige samlingspunkt.
Som en del af det samlede området, opføres der efterfølgende 30 rækkehuse til detailsalg.

RÆKKEHUSE
I ÉT PLAN

RÆKKEHUSE
I TO PLAN

102-121 kvm
2 soveværelser med
mulighed for 3
1-2 badeværelser
2 terrasser, Skur og carport

111-120 kvm
3 soveværelser
1 badeværelse (+ gæstetoilet)
2 terrasser
Skur og carpor

Professionel og erfaren
samarbejdspartner
Byggefirmaet Poul Rasmussen A/S
er garant for kvalitet og høj service
Overvejer man at påbegynde et byggeprojekt indenfor erhverv og industri, eller går man med tanker om et ejendomsprojekt, så kan firmaet
Poul Rasmussen A/S være den helt rigtige samarbejdspartner. Otterupfirmaet, der har mere end 40 års erfaring inden for bygge- og ingeniørbranchen, og dermed har opbygget et stort kompetencefelt, er kendt for
et højt kvalitets- og serviceniveau. Firmaets erhvervsafdeling er specialister i hal- og industribyggeri, men har i de seneste år også udviklet og
bygget en del ejendomsprojekter, herunder ældrevenlige rækkehus projekter til udlejning.
--Vores helt klare vision er hver eneste gang at udføre et grundigt og
solidt stykke arbejde, som holder i mange år fremover. Desuden har vi
en sans for selv de mindst detaljer, der sikrer, at byggeprojektet ikke blot
bliver solidt og funktionelt, men også æstetisk flot, udtaler medejer i
Poul Rasmussen A/S, Martin Rasmussen.
Byggeprojekt i høj klasse
af Poul Rasmussen A/S
Allerede nu er der rift om rækkevillaerne i projektet, ”Rantzausminde”,
der er placeret med den smukkeste udsigt til SvendborgSund.
Ønsker man ved selvsyn at tage et kig på det høje kvalitetsniveau Poul
Rasmussen A/S repræsenterer, så er der aktuelt en fantastisk mulighed
i udkanten af Svendborg.
Med den smukkeste udsigt over Svendborg Sund, opfører vi nu 76 boliger i 1 og 2 plan med udsigt til vand og grønne fællesarealer. Her er der
plads til alle aldersgrupper, som kan nyde den naturskønne beliggenhed
tæt på natur og vand – som samtidig kun er 7 minutter fra Svendborgs
mange tilbud.
Mellem husene er der anlagt en stor park med stisystemer, samt et funktionelt fælleshus til glæde for alle beboere. I fælleshuset kan der afholdes arrangementer med fællesspisning eller private fester – og i det
tilstødende gæsteværelse kan der bookes plads til overnattende gæster.
Området ligger med kun 500 meter til den populære Rantzausminde
Skole.
Husene opføres som altid i kvalitetsmaterialer fra inderst til yderst og
der er kredset for detaljerne.
Hele grunden har en enestående udsigt over Svendborg Sund og den sydfynske natur, fortæller Martin Rasmussen, der er medejer i Poul Rasmussen A/S.
Boligerne opføres for Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S i samarbejde
med Koncenton, udlejning varetages af GoBolig. – Skriv til info@gobolig.dk for mere info omkring udlejning. Kontakt Poul Rasmussen A/S
såfremt du skulle gå med tanker om et lignende projekt.

Hjorslevvej 23 · 5450 Otterup
Telefon: 64 82 54 88
www.prbyggeri.dk · info@prbyggeri.dk
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Ny Golf som privatleasing
Få den opdaterede og fuldt digitale
klassiker som privatleasing.

Sig hej til den nye, fuldt digitale Golf. Den er opdateret med nyt design og intuitive funktioner, så du kan
tilpasse den til dine behov og dit liv. Nu kan du privatlease den nye Golf med kun kr. 10.000 i udbetaling.

Se alle vores priser på volkswagen.dk

Golf 1,5 TSI 6G Life 130hk fås fra kr. 278.997,- Forbrug v. bl. kørsel. 18,5 km/l. CO2-udslip: 121 g/km A
Privatleasing via Volkswagen Finans v. Nordania Finans. Månedlig ydelse fra kr. 3.599-. Udbetaling kr. 10.000,Samlede omk. for 36 mdr./15.000 km/år 139.564 kr. Bindingsperiode 12 mdr. Kreditgodkendelse kræves.
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Tilbydes hos Volkswagen-forhandlere, som annoncerer med denne pris.

Volkswagen Odense
Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Forhandler

Åbningstider i salgsafdelingen:

Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00

Rasmus W.
Frederiksen

Alexander V.
Clemensen

Lasse
Toft

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSCHEF

T: 43 22 36 63

T: 24 63 67 97

T: 43 22 36 18

T: 43 22 36 71

T: 43 22 36 59

T: 43 22 36 47

22 OD VW GO-185x265.indd
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Vi tilbyder:
• Klargøring og opsætning af telefoner
• Professionel erhvervsservice
• Salg af abonnementer og mobiler
• Tilbehør, headsets, kabler og ladere
• Rådgivning om teleløsninger
• Fejlfinding og skift af simkort
• Hjælp til regninger og selvbetjening

Kære Fyn, vi er lige i nærheden!
Velkommen på Børstenbindervej 6, 5230 Odense M
TDC Erhvervscenter er flyttet, men står som altid til
disposition, når du skal holde forretningen kørende og
dine kunder glade. Her hjælper vi store og små virksomheder med it-ekspertise, kommunikation og god service.
Teknisk ekspertise
TDC Erhvervscenter sikrer dig nem adgang til eksperter
og rådgivere, som forstår din forretning og dit nærområde.
Her har vi fokus på, at du skal videre uden ventetid. Og har

du større projekter, kan vi hjælpe dig med at dimensionere
og planlægge. Læg vejen forbi, se vores nye lokaler, og få
svar på dine spørgsmål om servicepakker, mobiltelefoner,
tilbehør og alt det andet, der gør dig klar til business.
TDC Erhvervscenter Odense
Børstenbindervej 6, 5230 Odense M
Telefon: 76 11 56 47
odense@tdcerhvervscenter.dk

kb fugeservice
KB Fugeservice er et nyopstartet fugefirma hvor
omhyggelighed, høj service, standarter samt finishs i
højsæde. Fokusset er et professionelt fugearbejde med
øje for bæredygtighed og miljøvenligt byggeri

Alt indenfor elastiske fuger:
ʡ Silikone fuger i badeværelser,
vådrum og langs gulve
ʡ Fugning af vinduer og
døre inde og ude
ʡ Besanede fuger og brandfuger
ʡ Fugning langs lofter, vægge mv.
ʡ Fugning mellem betonelementer
ʡ Udskiftning af fuger både inde
og ude samt i vådrum mv.

Kontakt os og få et
uforpligtende tilbud

2371 4976

Find os på Facebook

KB Fugeservice

fugemand@kbfugeservice.dk

Tlf. 64 75 10 84 · Fax. 64 75 10 21
napl@mail.tele.dk
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N YE V I N KL E R PÅ BYGGE RI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

Uanset om domicilet skal være rammen om en
familie eller en virksomhed, så skal det være
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal
kort sagt være, lige som man drømmer om.

Arbejder med mindre og mellemstore fag,
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både
professionelle og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

100/100
Mbit/s

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har
behov for.

12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og
symmetriske hastigheder.

478,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

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

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.
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Midtfyns største specialforretning med bl.a. solafskærmning, væg-til-væg tæpper, afpassede tæpper, laminatgulve, vinylgulve,
linoleum, insektnet og trægulve har udvidet vores inspirerende forretning med ege tæppers nyudviklede og inspirerende ege
Universe.
Kom ind i vores flotte, inspirerende og innovative butik i Ringe og gå på opdagelse i ege Universe eller Luxaflex
shoppen, alt imens du nyder en kop friskbrygget kaffe og får en lille sludder med vores faglig dygtige sælgere.
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Værkstedsservice i høj klasse
Au2assistancen tilbyder ikke kun autohjælp – flere og flere har
fået øjnene op for firmaets professionelle værkstedsservice.

Au2asstiancen er kendt som et
velrenommeret firma, der igennem årene har tilbudt autohjælp
og bugsering via sine moderne og
veludstyrede køretøjer, der kan
klare alle typer af opgaver.
Men flere og flere bilister har nu
også fået øjnene op for Au2assistancens værkstedsservice, der
ligeledes fungerer på et højt professionelt niveau. Værkstedet er
er i dag CAC-certificeret, således
at den høje kvalitet sikres.
--Opgaverne på vores værksted er
koncentreret omkring skader, ser-

vice og vedligehold. Vi er klædt på
til at klare langt de fleste bilmærker og opgavetyper. Vi råder således over et moderne værksted med
de nyeste maskiner, der lever op til
eksempelvis de skærpede krav på
dæk og udstyr på nyere biler, siger
indehaver Nicolaj Larsen.
-- På den måde gør vi det muligt
for kunderne at fortsætte kørslen til deres mål uden yderligere
stop, fastslår han, og tilføjer samtidig at han i øjeblikket oplever
at få flere og flere forespørgsler
fra virksomheder, der ønsker en
total løsning med en samarbejds-

partner, der kan håndtere alt lige
fra vejhjælpen til service af ders
vognpark.
--Og det er lige netop det, vi kan,
fastslår Nicolaj Larsen.
Firmaet har igennem en årrække tilegnet sig stor erfaring
med autohjælp og bjærgning samt
servicering af både små som store
køretøjer. Au2assistancen har
eksempelvis for nylig fået en 4x4
lastbil til fritrækning af eksempelvis traktorer og lastbiler samt
en svær ladvogn til transport af
tunge køretøjer.

-Dette er sket således, at vi kan
tilbyde en endnu bedre service til
vores kunder, udtaler Nicolaj Larsen.
Firmaet har ligeledes en stor viden indenfor dæk-reparation og
yder døgnvagt på dæk- service.
hvorfor der altid forefindes et lager af de mest solgte størrelser
hvis uheldet er ude, og kunden har
brug for nyt dæk.
I den forbindelse skal det nævnes,
at Au2assistancen også tilbyder
skift og opbevaring af sommer/
vinterdæk.

Egelundsvej 3, Brangstrup · 5750 Ringe · Telefon: 20 61 18 00 · assistancen@email.dk
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www.nyborg-el.dk

Nyborg El Aps
NYBORG
EL apser en selvfølge...
- stedet
hvor service
- stedet hvor service er en selvfølge

Din lokale
installationsvirksomhed
Vi servicerer både
virksomheder og private
Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerselv
NYautomation
en del af
Nyborg El ApS
28

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95 | e: mail@nyborg-el.dk | www.nyborg-el.dk

FOMO Erhverv - det handler
om dig og din virksomhed
Erhvervsassurandør
Marianne Skøtt

Erhvervsassurandør
Søren Rahbek

I sidste nummer bragte vi en artikel, som fortæller at FOMO er en
forening der er stiftet i 1963. Vi
har med andre ord formidlet forsikringer til foreningens medlemmer i mere end 57 år.
Det er vi stolte af.
Foreningen tegnede i begyndelsen
udelukkende bilforsikringer. Det
betyder i dag, at har man sin bilforsikring i FOMO, er man en del
af ’ejerkredsen’.
Alle har i dag behov for private
forsikringer. Også de kunder, som
samtidig har behov for erhvervsforsikringer til at dække deres
virksomheds risici, og til at forsikre sig selv som ejere, og de ansatte
man har.
Vi føler en meget stor forbundethed
med vores kunder, hvilket er vigtigt, når vores opgave er at yde professionel rådgivning – det handler
jo om dig og din virksomhed.
Hvad er professionel
rådgivning?
Det spørgsmål kan sikket kaste
mange svar af sig. Hos FOMO
Erhverv betyder det mere end én

ting. Nogle af de vigtigste dele af
professionel rådgivning indenfor
erhvervsforsikring er
• Forretningsforståelse
• Behovsanalyse og høj
faglighed
• Præsentation
Forretningsforståelse
FOMOs to Erhvervsassurandører,
Marianne Skøtt og Søren Rahbek,
har rigtig mange års erfaring. De
er på hjemmebane i alle brancher,
og har stor indsigt i og forståelse
for, hvad det kræver at drive en
virksomhed, siger Salgschef Fini
Tvingsholm.
Behovsanalyse
og høj faglighed
Både Marianne og Søren er eksaminerede assurandører fra FOAK,
Forsikringsakademiet.
De forstår derfor at stille alle de
relevante men svære og sikkert
også til tider irriterende spørgsmål, som man er nødt til at kende
svaret på, for at kunne afdække
alle risici, og dermed sikre, at din
virksomhed er dækket rigtig, når
skaden sker.

Præsentation
Hos FOMO Erhverv ved vi alt, der
er værd at vide om forsikring. Det
er vores arbejde.
Vores kunder ved til gengæld alt
om deres erhverv.
Frisøren er ekspert i at få os til
at se flotte ud. Tøjforretningen er
dygtig til at klæde os på til enhver
lejlighed. Revisoren sørger for, at
vi kun får en restskat, hvis vi har
tjent flere penge, end vi forventede.
Vi har med andre ord alle sammen en stor faglighed omkring
vores kerneydelser.
Når præsentation er noget, vi sætter meget højt i forhold til professionel rådgivning, er det fordi, vi
har mange fagudtryk og underlige overleveringer fra en gammel
branche.
F.eks. kaldes prisen for forsikring
ikke en pris, men en ’præmie’….
Hmnnn. De fleste synes, det er
mærkeligt.
Derfor er det vigtigt, at vi formulerer os forståeligt og uden for
mange fagudtryk, når vi præsenterer vores kunder for et forsik-

ringstilbud – og det tager vi alvorligt.
FOMO rådgiver virksomheder med
op til 9 fuldtidsansatte. En fuldtidsansat svarer til 1665 timers
ansættelse.
Det betyder, at en restaurant, som
har både høj- og lavsæson sagtens
kan have mange flere personer ansat end 9, men stadig holder sig under 9 fuldtidsansatte, og dermed
uden problem kan tegne forsikring
hos FOMO.
Det sammen gælder andre virksomheder med sæsonarbejde. Anlægsgartnere, entreprenører osv.
Har din virksomhed
til huse på Fyn?
Hvis ja, så har du mulighed for at
booke et møde, og opleve hvad det
vil sige at få professionel rådgivning.
Du finder kontaktoplysningerne
for både Marianne Skøtt og Søren
Rahbek på vores hjemmeside
FOMO.dk
Kontakt dem for et møde. Det bliver helt sikkert spændende for det
kommer til at handle om dig og din
virksomhed

Tlf. 62 21 44 88 · E-mail: fomo@fomo.dk · Odensevej 8A · 5700 Svendborg
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TRÆPILLER
i vores kendte gode kvalitet

Højlund Basic
Træpiller

Aske 0,3%
896 kg pr. palle/16 kg pr. sæk

1 palle ............ 1995,-

er altid klar
at løse dine
llationsopgaver

3 paller .......... 1895,12 paller ........ 1695,32 paller ........ 1595,-

Priserne er pr. palle
Åbningst
og ekskl. pallepant
Man
ndag - torsdag kl.: 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
eller efter nærmere aftalte 62 26 10 18 - 20 22 50 18

ECKE

som
est og

El

Onsdag den 24. juni 2020

Vi siger ja til alle
udfordringer!

UGE 26

1 palle ............ 1795,3 paller .......... 1695,12 paller ........ 1495,32 paller ........ 1395,Priserne er pr. palle
og ekskl. pallepant

* Så
åfremt vores
trucck kan komme frem
Forbehold for fejl.
Priserne gælder til og med 30/8

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12
Gudbjerg: Hverdage kl. 9-17.30 og lørdag kl. 9-14
ApS

hvad du tænder på

UGE 26

8 mm træpiller.
Aske 0,6%
896 kg pr. palle/16 kg pr. sæk

Se mere på www. alf-jensen.dk

Din

Vores
Højlund Premium
træpiller er
Træpiller
pakket i
Lyse træpiller.
last
lokale
elektriker
Vælg mellem 6 og 8 mm.
genbrugsp

KAJ RECKE

. Tlf. 62 26 10 18 · www.recke-el.dk
svej 54 . 5771 Stenstrup
Højlund Mølle
Tarup Mølle
Ørbækvej 268A
5892 Gudbjerg

Møllevej 26
5792 Årslev

12

Højlund Mølle
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Højlund Mølle
afd. Aarup
Holmelund 32
5560 Aarup

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Og en af specialisterne på
området er Peder Jensen fra
firmaet, Tåsinge Mureren.
Snart vil der blive udbetalt ekstra feriepenge til danskerne
og mange vil i den forbindelse overveje om de ekstra midler
skal bruges på forbedringer i ens bolig. Og en af de forbedringer, der er yderst populære for tiden, er facadeisolering.
Det kan Peder Jensen fra firmaet, Tåsinge Mureren tale
med om.

Vi er altid klar
til at løse dine
installationsopgaver

Din lokale elektriker

KAJ RECKE

Åbningst
Man
ndag - torsdag kl.: 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
eller efter nærmere aftalte 62 26 10 18 - 20 22 50 18

Alt hvad du tænder på

RECKE

Vi siger ja til alle
udfordringer!

El

Vi er altid klar
til at løse dine
installationsopgaver

Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18 · www.recke-el.dk

Åbningst
Man
ndag - torsdag kl.: 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
eller efter nærmere aftalte 62 26 10 18 - 20 22 50 18

Alt hvad du tænder på

RECKE

El

-Vi har arbejdet med mange forskellige løsninger på facadeisolering forskellige steder i landet. Det er en rimelig stor investering, men pengene bliver hurtigt tjent ind
igen, når man energirenoverer. Og så skal man huske på,
at det er en investering, der er med at gøre ens bolig mere
værd, siger mureren, der primært udfører arbejder på Fyn.
--Ja, og ud over facadeisolering tilbyder vi naturligvis også
de mere klassiske murerarbejder, fastslår Peder Jensen.
30

ApS

Tåsinge Mureren ApS
Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18 · www.recke-el.dk

Kontakt Peder Jensen
2621 5817 - 2967 8608

— stensikker
kvalitet
Kontakt Peder Jensen
2621 5817 - 2967 8608

Tåsinge Mureren ApS
— stensikker kvalitet

nu
Se mere på www. alf-jensen.dk

isolering

Din lokale elektriker

KAJ RECKE

Se mere på www. alf-jensen.dk

Så er det tid

Kontakt Peder Jensen
facade621 til
5817
- 2967 8608

ApS

%

Leveret hjem til dig
- lige der hvor du vil
have dem sttående *
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- seriøs
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● Tinglysn

SYD

Jessens

Tåsinge Murere

Vemmenæsvej 7 · 5700 Svendborg · Pederjensen1971@gmail.com

— stensik

n
le
il v
T sta
ag
sl
op

TRÆLAST

BYGGERIETS WINGMAN

FAGFOLK, SOM HANDLER MED FAGFOLK

VICTOR HOVMAND - Salgstrainee

MARTIN VESTERGÅRD - Sælger

DANIEL JOHNSON - Sælger

BODIL F. B. SCHACKSEN - Sælger

JAN SØRENSEN - Sælger

HENRIK GELLERT - Salgschef

Direkte nummer 88 32 30 34
vipe@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 41
mave@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 39
Mobil
27 78 80 91
djo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 49
Mobil
27 78 04 45
bfb@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 47
Mobil 27 78 80 48
hege@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 44
Mobil 27 78 18 70
jans@bygma.dk

MARTIN DOMAILLE - Direktør

TJEK VORES
PROFFSHOP
PÅ BYGMA.DK

bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 42
Mobil 93 20 40 20
mad@bygma.dk

BUTIK

MED TIL AT BYGGE DANMARK

VI HOLDER AFTALER OG GØR OS UMAGE

RONNIE OLSEN - Sælger

DITTE KRAUS - Butikschef

Direkte nummer 88 32 30 46
Mobil 28 35 65 56
roo@bygma.dk

Direkte nummer 88 32 30 40
Mobil 61 62 05 09
dkr@bygma.dk

Bygma Ringe

Bogholderi

Åbningstider:

Østre Ringvej 37,
5750 Ringe
Tlf. 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Tlf. 73 62 52 29
syddeb@bygma.dk

Mandag - fredag

6.30 - 17.00

Lørdag

9.00 - 13.00

Søn- og helligdage Lukket
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,
til dag
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a
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og hvo r dig
s
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Det er ikke tilfældigt,
at Bygma er den største
danskejede leverandør
til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og
tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.
Det er derfor, vi siger:

Bygma Ringe

Kontakt

Åbningstider

Østre Ringvej 37
5750 Ringe

Telefon 88 32 30 35
ringe@bygma.dk

Mandag - fredag
Lørdag
Søndag

6.30 - 17.00
9.00 - 13.00
Lukket

Vi leverer
fra dag til dag,
hvor, hvornår
og hvordan det
passer dig

