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

transporterer bilerne til og fra 
PAVA centeret, og til vores pri-
vate kunder kan vi tilbyde at stil-
le en gratis lånebil til rådighed, 
mens undervognsbehandlingen 
står på.” 

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

Jan Lund Biler/Aarup PAVA Center · Snedkervænget 1 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 33 28 · Mobil: 22 12 11 89
Web: www.janlundbiler.dk · Mail: info@janlundbiler.dk

Jan Lund Biler - Aarup PAVA Center - når kvaliteten er afgørende

de deltager i en række opkvalifi-
cerende AutoMester-kurser. Vi 
reparerer og servicerer biler af 
alle mærker og årgange. Et ud-
pluk af vores øvrige værksteds-
ydelser er klargøring til syn, re-
paration af airconditionanlæg, 
autoopretning, rustarbejde, 
4-hjulsudmåling samt udskift-
ning af autoruder. Over hele 
linjen sætter vi faglig dygtighed 
og god kundeservice i højsædet. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info og et uforbindende tilbud”, 
slutter Jan Lund. 

Jan Lunds alsidige autofirma, som i dag beskæftiger ti 
medarbejdere og omfatter PAVA-center, AutoMester-
værksted og brugtvognssalg.
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FOKUS Vestfyn / Assens Kommune

Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

89.990*

Inkl. aircondition
og komfortførersæde

Fra

EKSKL. MOMS

 A   18,2 km/l, CO2 144 g/km. *Prisen gælder Combo Essentia 1.5 76HK diesel med 650 kg lasteevne og aircondition og er 
ekskl. metallak, moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. 
**Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Læs mere på opel.dk

NY OPEL COMBO
TYSK KVALITET OG RUMMELIGHED TIL KLASSENS BEDSTE PRIS

STOR FLEKSIBILITET
- DER ER MANGE MULIGHEDER MED DEN NYE COMBO
• Nødbremseassistent
• Adaptiv fartpilot
• 8" Touchskærm med Apple CarPlay**

• Læderrat med varme
• Motor- og kabinevarmer
• Baksensor
• Fås i 2 længder og 2 vægtklasser (650 kg og 1000 kg lasteevne) 
• Varerumsvolumen op til 4.4 m2 
• Varerumslængde op til 3.440 mm m/ FlexCargo stigelem

Årets varebil  2019

Svendborg Motor Co Side 25
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Autoværksted opgraderer på alle områder
Brylle Auto servicerer nu også 
el- og hybridbiler

kantine. Det skaber mere plads på 
værkstedet, som der også er behov 
for. Tillige er der også kommet en 
ny vaskehal.
- Vi har investeret i, at vi nu også 
kan skylle gearkasser med automat-

gear, så vi her på værkstedet kan 
servicere og klare flere forskellige 
opgaver. Det gælder for os at kunne 
yde kunderne en stor faglig service. 
I forvejen er vi et Falck værksted og 
vi laver også forsikringsskader og 

Der sker noget hos Brylle Auto som 
også er Automester E Plus, som be-
tyder, at værkstedet er blevet certi-
ficeret til at kunne servicere både el 
og hybridbiler. 
Brylle Auto er tillige et godkendt 
erhvervsværksted under Autome-
ster.
- Det er et område, der er stram-
met meget op på. Så det kræver 
specielle kurser, fortæller Kent 
Højmark, der nu på 10énde år har 
haft værkstedet. Det var et nyt 
koncept, som vi var med på fra 
start, og det er nogle måneder si-
den, at vi blev certificeret.

I øjeblikket er Brylle Auto i gang 
med både renovering af værk-
sted og udvendigt med facaden. 
I samme omgang er der kommet 
en ny bygning til, der skal rumme 
administrationen samt også per-
sonalefaciliteter som blandt andet 

Brylle Auto / Automester E Plus, 
Plouggårdsvej 18, 5690 Tommerup, Tlf.: 64 75 15 08, kent@brylleauto.dk / www.brylleauto.dk

skifter bilruder, og i den forbindelse 
har vi også lånebiler til rådighed.

Brylle Auto beskæftiger i dag 8 
medarbejdere, heraf tre svende og 
to lærlinge 
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Servicestation med en bred vifte  
af tilbud til kunderne
Shell Assens er et velbesøgt og populært sted at handle og et godt madsted

Shell Assens, Fåborgvej 14, 5610 Assens, Tlf.: 64 71 44 43, info@shell-assens.dk  /  www.shell.dk 

Firmanavn

rigtigt bagerbrød, som vi får fra 
Haarby Bageri frisk leveret hver 
dag og her hører vi også fra kun-
derne, at de er glade for, at det er 
rigtigt bagerbrød.
Servicestationen har også blom-
sterbutik med blomsterdekoratør, 
så kunder kan også bestille buket-
ter til forskellige lejligheder som 

bryllupper eller begravelser – eller 
måske til bare at glæde en anden 
person.
Shell Assens er også en pakkepost 
central for DHL, Bring, GLS, DAO 
og Post Nord, som de også er post-
hus for.
Anna og Klaus Schnefeldt overtog 
servicestationen i 2000, og fra 2012 

Der bydes på meget mere end bare 
brændstof og vask af biler, når man 
besøger Shell i Assens. Det er en 
alsidig og et velassorteret handels-
sted hvor man kan få stillet sulten, 
købt blomster og som fungerer som 
posthus.
- Udviklingen på serviceområdet 
er gået stærkt, - fra at være en lille 
købmand er vi også blevet et mad-
sted, der kan servicere kunderne 
hurtigt, siger Klaus Schnefeldt, der 
sammen med hustruen Anna driver 
den driftige servicestation.
- Vi kan sammen med vores gode 
medarbejdere tilbyde og gør meget 
ud af at yde en god service til kun-
derne, så de har en god oplevelse, 
når de går ud herfra. Vi er meget 
lokale og bruges meget. Vi har også 

blev det til Shell, som løbende er 
blevet udviklet i hele kioskområdet 
og som tankstation. Der er i dag 12 
medarbejdere beskæftiget på Shell 
Assens. Der følges også med tidens 
udvikling som betyder, at man også 
er klar til omstilling hvad fremti-
den byder på.

Fyns Vandværks- Og  
Ledningsservice ApS Side 17

V/ René Jørgensen
Grøftebjergvej 58  I   5492 Vissenbjerg

Mobil 30 96 28 17  I  e-mail rene@hoejfynssmeden.dk

Din lokale specialist 
i smedearbejde og varmeanlæg.

Ring og få en snak på 30 96 28 17

Pillefyr · Brændefyr · Flisfyr 
Solvarme · Varmepumper

HØJFYNS SMEDEN

Minibus m. lift, kan tage op til 6 kørestole
 
Luksus minibus
 
Luksus bus
 
Luksus bus med teatergulv
 
Luksus bus med teatergulv og ekstra benplads

Ellehaven 19
5690  Tommerup
Tlf. 64 75 12 00
info@tommerupturistfart.dk

• døre & vinduer
• køkkener

• tagarbejde
• gulvbelægning

• nybyggeri
• ombygning

BILSPECIALISTEN

P. J. Auto  ·  V/ Peter Hansen
Mejerivej 2, Bred  I  DK-5492 Vissenbjerg

Mobil 45 21 22 43 39  I  e-mail pj.auto@pc.dk

Specialist i ombygning og 
renovering af gamle biler

MG · MINI · AUSTIN · JAGUAR · BMW · TRIUMPH
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Få endnu mere af det hele og så lidt mere ved tilvalg af Vito Complete pakken. Vito 
Complete har ganske enkelt alt i udstyr. Både alt det, du har brug for - men også alt 
det, du drømmer om.

Med Vito Complete får du udover alt det ovenstående også: Oliefyr med fjern-
betjening, LED intelligent lyssystem, fuldautomatisk klimaanlæg, komfortførersæde 
med armlæn og lændestøtte, bakkamera, navigation, indfarvede kofangere og 
forkromet kølergrill, parkeringsassistent, kunstoflæderintræk og meget mere.

Vito 114 lang (136 HK) RWD med
7 trins automatgear

Vito Complete

Den nye Vito 114 lang (136 HK) med baghjulstræk er udstyret med bl.a.: 
Automatgear, klimaanlæg, komfortførersæde med armlæn og lændestøtte, 
læderrat, fartpilot med fartbegrænser, bluetooth radio, læderrat, multifunktionsrat, 
sædevarme i førersædet, forberedt for træk på 2.500 kg og det nye Mercedes pro 
system, som giver dig information om serviceinterval, bilens position etc. via en 
app-løsning

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.795  kr./md.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Complete lang (136)
7G-AUT RWD

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer 15.000 km.
Tillæg metallak 90 kr.

Fra  2.495  kr./md.

Meget mere Vito
Med Mercedes kendte og driftssikre automatgear får du en varebil, som 
matcher dine krav til fremtidens transportløsning.

Mercedes-Benz Vito 114 Complete lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. 
ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. 

Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Prisen er ekskl. 
etableringsgebyr på kr. 4020 kr. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder.

D

D

O  Odense: Krumtappen 20, tlf. 70 202 203
K   Kolding: Trianglen 11, tlf. 70 202 203
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 70 202 203

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
pchristensen.dk
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Lys over land
I snart 30 år har Tommerup-virk-
somheden NIPA ApS designet og 
leveret lysmaster til gadebelysning, 
sportsanlæg og boligområder. 
- Vi har stor erfaring med master, 
siger direktør og produktionsleder 
Jesper Skytte, der er anden genera-
tion i NIPA ApS i smedevirksomhe-
den, der blev stiftet af forældrene 
Vibeke og Niels Skytte i Tommerup 
i 1988 og som fortsat er aktive i 
virksomheden, der er en 100 pro-
cent familieejet virksomhed.
- Styrken i vores virksomhed er for-
uden erfaring og ekspertise vores 
25 medarbejdere, hvoraf de fleste 
har været her i mange år og kender 
produkterne.

I dialog med kunderne
NIPA ApS er i tæt kontakt med el-
selskaber, arkitekter, lysdesignere 
og bygherrer, der arbejder med be-
lysning i både det offentlige rum og 
i virksomheder med behov for belys-
ning på udendørs pladser.
- I dag fylder sportsanlæg meget, da 

belysning udvider brugstiden væ-
sentligt. Belysning er også med til 
at skabe tryghed i parkanlæg og ved 
stisystemer.
- NIPA er lagerførende med stan-
dardprodukter, og vi er meget hur-
tige til at levere i forbindelse med 
uheld og skader, siger Jesper Skytte. 
- Allerede i 1990 påbegyndtes pro-
duktionen af belysningsmaster, 
hvor specielt den typiske danske 
bertlede mast var omdrejnings-
punkt i sortimentet. I dag leverer 
vi alt fra små LED-pullerter til pro-
jektørmaster op til 60 meters højde. 
Masterne leveres både for nedgrav-
ning og med fodflange. Vi tilbyder 
at rejse masterne, idet et team af 
montører har specialiseret sig i 
denne disciplin.

Konkurrencedygtige i  
et globalt marked
NIPA producerer også en lang ræk-
ke specialmaster og designmaster i 
dialog med kunderne. NIPA lager-
fører de fleste type master og har 

samtidig stor fleksibilitet i produk-
tionen, således at denne hurtigt kan 
omstilles for at efterkomme specia-
lønsker samtidig med, at specialor-
drer og hastesager hurtigt kan bæ-
res gennem produktionen.

NIPA ApS – Ellehaven 11 – 5690 Tommerup – Tlf.: 6475 1408
Mobil 2028 6676 – Mail: jesper@nipa.dk – www.nipa.dk

- Vi er absolut konkurrencedygtige 
både på kvalitet og pris i et globalt 
marked, siger Jesper Skytte. Vores 
medarbejdere er dygtige og effek-
tive. NIPA er ledende inden for vores 
speciale.

NIPA har stået for belysningen 
på torvet i Glamsbjerg.

- NIPA er lagerførende med standardpro-
dukter, og vi er meget hurtige til at levere, 
siger Jesper Skytte. 

Sportsudøverne i Køge kan boltre sig en 
god tid efter mørkets frembrud

NIPA:
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Et
nu
m

me
r - alle løsninger

RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Et
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RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer 
inden for træarbejde. Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års 
erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver, fra de små og detaljerige 
træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

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

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

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

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

 Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter, 
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres for
private, erhverv og kommune 

 Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede 
i lægning og vedligehold 
af trægulve, linoleum, 
epoxy og microcementgulve. 

Ulrik Danevig
Totalløsning

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

Et nummer
- alle løsninger!

64 71 19 09

Ole Dideriksen
Glarmester

 Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere 
det bedste inden for glas.Forskellige 
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i 
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

 Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter, 
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres for
private, erhverv og kommune 

 Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede 
i lægning og vedligehold 
af trægulve, linoleum, 
epoxy og microcementgulve. 

Ulrik Danevig
Totalløsning

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

Et nummer
- alle løsninger!

64 71 19 09

Ole Dideriksen
Glarmester

 Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere 
det bedste inden for glas.Forskellige 
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i 
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Klimavenlige omstillinger
Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over hele landet, fylder klimaet

 og den grønne omstilling meget hos Hindsgaul Entreprise ApS i Aarup. 
Selskabet har bygningsentreprisen for Gelsted Fjernvarme til en snarlig omstilling 

fra naturgasfyring til fyring med træaffald og flis.

Østergade 32  | 5560 Aarup  | Tlf.:4017 5856  I  Mail: kim@hindsgaul.as  |  www.hindsgaul.as

Hindsgaul Entreprise har stået for bygningsentreprisen på Gelsted Fjernvarme. Fjernvarmeanlægget gøres klar til at blive 
taget i brug.

Projektleder Jan Dahl 
Madsen fra Lin-Ka 
Energi er yderst tilfreds 
med Hindsgauls håndte-
ring af projektet.

- Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over 
hele landet, arbejder Hindsgaul Entreprise ApS 
med grøn omstilling. Jeg er selv maskinmester, så 
det har virkelig min interesse. siger Kim Hindsgaul.

Gelsted Fjernvarme kan om kort 
tid fra et nyt varmeanlæg omdanne 
træaffald fra designmøbelvirksom-
heden Carl Hansen & Søn til varme 
hos indbyggerne i Gelsted. Det nye 
anlæg betyder et klimavenligt far-
vel til den CO2-belastende fossile 
naturgas.

- Spåner og træaffald fra Carl Han-
sen & Søn vil om kort tid via en 
redler til et helt nyt varmeværk 
tæt på møbelfabrikken levere grøn 
og CO2-neutral energi til fjernvar-
meforbrugere i Gelsted, siger Kim 
Hindsgaul, der sammen med brode-
ren Mikael Hindsgaul driver selska-
bet Hindsgaul Entreprise ApS.

Træaffald fra Carl Hansen  
og Søn 
Ifølge Knud Erik Hansen, der er 
direktør og ejer af møbelfabrikken 
Carl Hansen & Søn i Gelsted, er de 
selvforsynende med varme, fordi de 
bruger træaffaldet fra produktio-
nen som brændsel.
Fabrikken i Gelsted har tre til fire 
tons affald om dagen, som man ikke 
selv kan bruge og derfor kører til 
Fynsværket. Denne miljøbelastende 
transport bliver meget snart fortid. 
Træaffaldet fra produktionen er i 
dag så omfattende, at fabrikken kan 
levere flis og spåner nok til at varme 
hele Gelsted by op fra april til sep-
tember. Det betyder, at fjernvarme-
værket kan indkøbe træaffald og 
flis fra andre fynske leverandører.

- Det har været en spændende og 
udfordrende opgave, som vi er med 
til i samarbejde med Vestjyske Lin-
Ka Energy, der har stået for indret-
ningen af varmeværket. Hindsgaul 
Entreprise har lavet projektet i Gel-
sted som totalentreprise – når vi ta-
ler bygning. Vi har fået et godt sam-
arbejde med projektleder Jan Dahl 
Madsen fra Linka, som er blandt 
verdens førende udviklere af bio-
masseanlæg til landbrug, industri 
og større varmeværker. 

Projekter i hele landet
Hindsgaul Entreprise udfører en 
lang række alsidige opgaver. Gerne 
som totalentrepriser, hovedentre-
priser eller fagentrepriser.  
- Vi har dygtige medarbejdere og 

har opgaver overalt i landet. Senest 
for BASF i Ballerup med et spilde-
vandsprojekt med tilhørende byg-
ning og tanke. Her stod vi også for 
projekteringen, og lige nu starter vi 
op på Aarhus havn, et 12.000 kva-
dratmeter anlægsprojekt med jord, 
kloak og beton, siger Kim Hinds-
gaul.
- Vi arbejder gerne med nybyggeri 
og renovering af bygninger og stal-
danlæg i landbruget. Her er der 
også tale om klima: Varme, afkø-
ling, staldhygiejne og dermed også 
dyrevelfærd. 
- Vi har desuden stor erfaring med 
at udføre totalentrepriser, og vi har 
kapacitet til at stå for tegninger og 
udføre omfattende byggeprojekter.
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Klimavenlige omstillinger
Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over hele landet, fylder klimaet

 og den grønne omstilling meget hos Hindsgaul Entreprise ApS i Aarup. 
Selskabet har bygningsentreprisen for Gelsted Fjernvarme til en snarlig omstilling 

fra naturgasfyring til fyring med træaffald og flis.

Østergade 32  | 5560 Aarup  | Tlf.:4017 5856  I  Mail: kim@hindsgaul.as  |  www.hindsgaul.as

Hindsgaul Entreprise har stået for bygningsentreprisen på Gelsted Fjernvarme. Fjernvarmeanlægget gøres klar til at blive 
taget i brug.

Projektleder Jan Dahl 
Madsen fra Lin-Ka 
Energi er yderst tilfreds 
med Hindsgauls håndte-
ring af projektet.

- Både hvad angår nybyggeri og renoveringer over 
hele landet, arbejder Hindsgaul Entreprise ApS 
med grøn omstilling. Jeg er selv maskinmester, så 
det har virkelig min interesse. siger Kim Hindsgaul.

Gelsted Fjernvarme kan om kort 
tid fra et nyt varmeanlæg omdanne 
træaffald fra designmøbelvirksom-
heden Carl Hansen & Søn til varme 
hos indbyggerne i Gelsted. Det nye 
anlæg betyder et klimavenligt far-
vel til den CO2-belastende fossile 
naturgas.

- Spåner og træaffald fra Carl Han-
sen & Søn vil om kort tid via en 
redler til et helt nyt varmeværk 
tæt på møbelfabrikken levere grøn 
og CO2-neutral energi til fjernvar-
meforbrugere i Gelsted, siger Kim 
Hindsgaul, der sammen med brode-
ren Mikael Hindsgaul driver selska-
bet Hindsgaul Entreprise ApS.

Træaffald fra Carl Hansen  
og Søn 
Ifølge Knud Erik Hansen, der er 
direktør og ejer af møbelfabrikken 
Carl Hansen & Søn i Gelsted, er de 
selvforsynende med varme, fordi de 
bruger træaffaldet fra produktio-
nen som brændsel.
Fabrikken i Gelsted har tre til fire 
tons affald om dagen, som man ikke 
selv kan bruge og derfor kører til 
Fynsværket. Denne miljøbelastende 
transport bliver meget snart fortid. 
Træaffaldet fra produktionen er i 
dag så omfattende, at fabrikken kan 
levere flis og spåner nok til at varme 
hele Gelsted by op fra april til sep-
tember. Det betyder, at fjernvarme-
værket kan indkøbe træaffald og 
flis fra andre fynske leverandører.

- Det har været en spændende og 
udfordrende opgave, som vi er med 
til i samarbejde med Vestjyske Lin-
Ka Energy, der har stået for indret-
ningen af varmeværket. Hindsgaul 
Entreprise har lavet projektet i Gel-
sted som totalentreprise – når vi ta-
ler bygning. Vi har fået et godt sam-
arbejde med projektleder Jan Dahl 
Madsen fra Linka, som er blandt 
verdens førende udviklere af bio-
masseanlæg til landbrug, industri 
og større varmeværker. 

Projekter i hele landet
Hindsgaul Entreprise udfører en 
lang række alsidige opgaver. Gerne 
som totalentrepriser, hovedentre-
priser eller fagentrepriser.  
- Vi har dygtige medarbejdere og 

har opgaver overalt i landet. Senest 
for BASF i Ballerup med et spilde-
vandsprojekt med tilhørende byg-
ning og tanke. Her stod vi også for 
projekteringen, og lige nu starter vi 
op på Aarhus havn, et 12.000 kva-
dratmeter anlægsprojekt med jord, 
kloak og beton, siger Kim Hinds-
gaul.
- Vi arbejder gerne med nybyggeri 
og renovering af bygninger og stal-
danlæg i landbruget. Her er der 
også tale om klima: Varme, afkø-
ling, staldhygiejne og dermed også 
dyrevelfærd. 
- Vi har desuden stor erfaring med 
at udføre totalentrepriser, og vi har 
kapacitet til at stå for tegninger og 
udføre omfattende byggeprojekter.
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Bedst til 
udstyr til 

fødevare- 
industrien

Lars Jensen, der er  
indehaver af Linox Industri 
& Montage og mangeårig 
leverandør til fødevare- 
industrien, har brugt to år  
på at blive autoriseret  
VVS-installatør.

Roesbjergvej 1 – 5683 Haarby
Tlf. 4058 1942 - 
Mail: lars@linox.dk – www.linox.dk

- Vi har i mange år været underleverandør 
til fødevareindustrien, siger Lars Jensen, 
der er indehaver af Linox Industri & Mon-
tage i Haarby. Vi har Fødevarestyrelsens 
godkendelse som bevis på, at vi har styr på 
tingene.

Linox Industri & Montage ønsker fortsat at 
være den fleksible samarbejdspartner, der 
sammen med kunderne kan designe miljø-
rigtige og hygiejniske løsninger og efterføl-
gende yde kvalificeret vedligeholdelse.

Nu også VVS-installatør
- Jeg har de sidste to år brugt tid på at få 
autorisation som VVS-installatør, siger 
Lars Jensen. Det betyder, at vi nu kan ud-
føre VVS-arbejder i forlængelse af vores 
produktion og idriftsættelse af rustfrie 
dele af høj kvalitet til fødevareindustrien. 
Vi kan med andre ord gøre monteringsar-

bejdet helt færdigt uden at skulle have en 
VVS- virksomhed indover.
Som virksomhed skal Linox Industri & 
Montage kunne dokumentere, hvilke un-
derleverandører man bruger, og hvor man 
bruger hver enkelt del i processen. Det ud-
løser en Smiley og giver samtidig tryghed 
for forbrugerne.

– Vi har i Haarby placeret os som en aner-
kendt og professionel samarbejdspartner 
med speciale i rustfrie procesdele, siger 
Lars Jensen. Vi og vores faste medarbejde-
re er faldet godt til i industriområdet efter 
flytningen fra Ebberup. 

- Vi kan også i spidsbelastningssituationer 
hente medarbejdere ind fra firmaer, som 
vi har et tæt samarbejde med. Det gør det 
muligt også at byde ind på større opgaver, 
siger Lars Jensen. 

GGELSE 
 

GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

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

*
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Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
7
3
16

15

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:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

dine nummerplader hos os…

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
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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.

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

7
3
16

15

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
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Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

Jesper Nielsen og Lars Jacobsen havde allerede 
et tæt samarbejde, da kloakmester Jimmy Peter-
sen som den tredje og nye i HDJ Kloak & Entre-
prenør 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 Niel-
sen om det hold af medarbejdere, der geografisk 
kommer vidt omkring. Det er et godt udgangs-
punkt for det fremtidige samarbejde i HDJ Kloak 
& Entreprenør.

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 

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

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

- Da jeg overtog Kloakfirmaet DAHL fra Mo-
gens 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 

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 en-
treprenørdelen. Vores fokus vil også fremover vil 
være service-, kloak- og skadesdelen. 
- Uanset om det er opgaver hos private kunder, 
boligselskaber, erhvervsvirksomheder eller of-
fentlige 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  

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.

Holkebjergvej 60 · 5260 Odense · Tlf.: 40161817  ·  Mail: info@hdjke.dk -  www.hdj.dk
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Det nye værtspar godt modtaget
Café Øret på Tåsinge har haft en forrygende god sæson

Firmanavn

de ændret og udvidet pladskapaci-
teten med åbning af gildesalen, som 
også indgår i et nyt tiltag på stedet. 
Lokalet er blevet indrettet med AV 

udstyr og tilbydes også kunder/
gæster, at den kan bruges 

og fungere til mindre konferencer 
/ kurser eller som tiden nærmer sig 
til, - firmajulefrokoster, og hvis øn-
skeligt også med overnatning. Gil-
desalen kan have plads til op til 50 
personer.
Til overnatning har de i øjeblikket 
tre hytter og et studie. Men planen 
er naturligvis, at der skal bygges 
nye og flere hytter, så overnat-
ningskapaciteten også udvides.
- Da vi så stedet, så var vi slet ikke 
i tvivl. Det skulle være her, siger 
Bjarne Sandahl. Vi må sige, at vi er 
blevet rigtig godt modtaget af såvel 
gæster som naboerne, - og så har vi 
haft en forrygende sæson over al 
forventning. Så vi har ikke noget 
at klage over. Vi gør alle vores bed-
ste for at leve op til vores gæsters 
ønsker. Det er vigtigt for os. Vores 
personale er også stærke til at leve 
op til dette, - det er et meget tilste-
deværende og serviceminded perso-
nale vi har.

Det nye værtspar på Café Øret, 
Houda og Bjarne Sandahl, har haft 
en travl sæson efter at de overtog 
restauranten ved årsskiftet. Det 
hele er blevet shinet op og har 
fået nyt inventar, og så har 

Menuerne er bygget op ud fra det 
danske køkken, også præget af det 
franske og sydlandske – og med 
økologi og bæredygtighed som ho-
vedingredienser, som også er kende-
tegnende for hele stedet. Men de er 
på stedet altid åbne for nye ideer til 
køkkenet – både til det daglige som 
til arrangementer.
Råvarerne handles så lokalt som 
muligt, - så kødet er fra slagteren 
i Vindeby og alt brødet fra Vindeby 
Bageri. Menuerne krydres rigtigt 
med øl fra de lokale sydfynske bryg-
huse, og ellers er der naturligvis vin 
og andre drikkevarer.

Café Øret, Vindebyørevej 50, Tåsinge, 5700 Svendborg, Tlf.: 22 90 31 32, cafeoret@gmail.com / www.øret.dk

Oplev stemningen på 
Café/Restaurant Øret

Frokost & brunch 
kl. 10-15

A la carte 
kl. 15-21

Cocktailbar 
– efter køkkenet er lukket

Vi tager udgangspunkt i lokale økologiske råvarer

Vindebyørevej 50, 5700 Svendborg 
22 90 31 32, www.øret.dk1-2_CafeØret_6-19p.indd   1 27/08/2019   09:25

Skovgrillen Middelfart 
Brovejen 353 5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549
 Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Skovgrillen sælger store gammeldags 
isvafler med hjemmelavet guf,

soft-ice og ispinde. 

På menukortet står også pølser og 
hotdogs ”med det hele”.

Der laves burgers og bøfsandwich af  
200 grams slagterbøffer og serverer  

rygende varme pommes til. 

Vores fiskefileter henter vi hos 
fiskehandleren, og vi steger selv 

vores kamsteg flere gange om dagen.

ER I KLAR TIL ÅRETS 

Julefrokost
Kun kr. 149,00

Sammensæt selv din menu.
Vælg 7 retter

Mad-ud-af-huset
Ingen begrænsning i antal couverter.

Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter
Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Telefon: +45 22 19 18 70
Email: cafepuls@outlook.dk
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Sænk temperaturen i bilen
- Solfilm er en positiv klimaforandring i bilen, siger Simon Daniel Pedersen, 
Temperaturen falder, og børn på bagsædet beskyttes mod uv-stråling. 

Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup 
Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk
www.trimcar.dk

- Vi er en virksomhed med speciale i sol-
film og folieindpakning, siger Simon Da-
niel Pedersen, der er indehaver af Trim-
car i Aarup. 
- Solfilm har en effektiv effekt mod sol-
varme. Faktisk kan solfilm reducere var-
meindfald med op til 58 pct.  Med solfilm 
i bilen opnår man den fordel, at tempe-
raturen i bilen falder ved at afskærme 
solens stråler og hindrer indsyn tillige 
med, at børn på bagsædet ikke udsættes 
for uv-stråling.

12 års erfaring
- Vi har 12 års erfaring og mange mon-
teringer bag os. Vore kunder er 75 pct. 
erhverv og 25 pct. private. Vi udfører 
omkring 2000 solfilmmonteringer om 
året og et kraftigt stigende antal folie-
indpakninger, blandt andet for Land 
Rover og Jaguar Danmark. Der er flere 
forhandlere af prestigebiler, der benyt-
ter os som deres leverandør. Bilbranchen 
har set, at solfilm er med til at øge bilens 
brugsværdi. 

- Vores kunder er dels private, men også 
erhvervskunder. Trimcar ved hvor vig-
tigt det er at kunne aflevere en bil til af-
talt tidspunkt. Vi er for tiden to montører 
og søger en tredje. Monteringstiden for 
solfilm er cirka halvanden time og vores 
kunder er velkomne til at benytte vores 
ventelounge. For kunder der ikke ønsker 
at vente, tilbyder vi en kundebil.

Skærmer mod indsyn
Simon Daniel Pedersen peger på, at 
solfilm også hyppigt anvendes som af-
skærmning af indsyn i varebiler, hvor 
dyrt værktøj og lignende ønskes skjult. 
Flere forsikringsselskaber dækker ikke 
mistet værktøj ved indbrud, hvis det ikke 
har været afskærmet.

Trimcar bruger 3M Colorstable solfilm, 
som findes i fire forskellige toner, 50, 35, 
20 og 5 procent lysgennemgang. Fælles 
for alle er et beskyttende uv-filter på 99% 
Indvendigt er belægningen ridsefast 

TRIMCAR SOLFILM

1-2_Trimcar_6-19p.indd   1 22/08/2019   15:47

Kan du holde
kølekæden?

Kertevej 25  ·  5560 Aarup  ·  Tlf. 64 43 18 47
info@dan-cool.dk  ·  www.dan-cool.dk

Med Dan-Cool køleopbygning kan du!
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Kongensgade, Odense – Hovedentreprise

Falen, Odense –  Hovedentreprise 

Hotel Vissenbjerg Storkro – Totalentreprise

ERHVERVS- og BOLIGBYGGERI

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

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

www.lebaek.dk

Lebæk A/S udfører professionelle løsninger til erhverv og privat
- Vi er et moderne og innovativt Tømrer- og Snedkerfi rma Eget

snedker- 
værksted til 

special 
opgaver

Alle vores ca. 50 med arbejdere og professionelle 
samarbejdspartnere, har en fælles forståelse
for, at den bedste kvalitet sikres gennem
høj fl eksibilitet i samarbejdet samt 
en tæt og åben dialog med
kunden i centrum.

Vi er bygget op om fi re
kerneområder

✓  Total- og hovedentrepriser

✓ Privatbyggeri

✓  Restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger 
samt bindingsværk

✓  Bygningsservice & 
vedligehold

Vi lægger
vægt på godt 
samarbejde - 

Det giver godt 
byggeri

EN STÆRK PARTNER

PÅ UDLANDSOMRÅDET

Royal Flyt  · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup
Mobil: 23 23 33 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk
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Servicestation med en bred vifte  
af tilbud til kunderne
Shell Assens er et velbesøgt og populært sted at handle og et godt madsted

Shell Assens, Fåborgvej 14, 5610 Assens, Tlf.: 64 71 44 43, info@shell-assens.dk  /  www.shell.dk 

Firmanavn

rigtigt bagerbrød, som vi får fra 
Haarby Bageri frisk leveret hver 
dag og her hører vi også fra kun-
derne, at de er glade for, at det er 
rigtigt bagerbrød.
Servicestationen har også blom-
sterbutik med blomsterdekoratør, 
så kunder kan også bestille buket-
ter til forskellige lejligheder som 

bryllupper eller begravelser – eller 
måske til bare at glæde en anden 
person.
Shell Assens er også en pakkepost 
central for DHL, Bring, GLS, DAO 
og Post Nord, som de også er post-
hus for.
Anna og Klaus Schnefeldt overtog 
servicestationen i 2000, og fra 2012 

Der bydes på meget mere end bare 
brændstof og vask af biler, når man 
besøger Shell i Assens. Det er en 
alsidig og et velassorteret handels-
sted hvor man kan få stillet sulten, 
købt blomster og som fungerer som 
posthus.
- Udviklingen på serviceområdet 
er gået stærkt, - fra at være en lille 
købmand er vi også blevet et mad-
sted, der kan servicere kunderne 
hurtigt, siger Klaus Schnefeldt, der 
sammen med hustruen Anna driver 
den driftige servicestation.
- Vi kan sammen med vores gode 
medarbejdere tilbyde og gør meget 
ud af at yde en god service til kun-
derne, så de har en god oplevelse, 
når de går ud herfra. Vi er meget 
lokale og bruges meget. Vi har også 

blev det til Shell, som løbende er 
blevet udviklet i hele kioskområdet 
og som tankstation. Der er i dag 12 
medarbejdere beskæftiget på Shell 
Assens. Der følges også med tidens 
udvikling som betyder, at man også 
er klar til omstilling hvad fremti-
den byder på.

34 Viden

Anders Schweitz Jensen,  
Statsautoriseret revisor, BDO 

Bortset fra de liberale 
erhverv kan 
momsregistrerede 
virksomheder 

normalt få godtgjort største-
delen af den elafgift, som de 
betaler.

For den del af strømfor-
bruget, som anvendes til 
belysning, drift af computere 
og tekniske anlæg med videre 
– altså til procesformål – kan 
der i 2019 opnås en godtgørel-
se på 88,0 øre pr. kWh, mens 
der for strøm til opvarmning, 
komfortkøling (airconditio-
nering) og til el-vandvarmere 
kan opnås en godtgørelse på 
62,5 øre pr. kWh.

Reglerne volder ofte pro-
blemer i praksis. 

Et overraskende stort antal 
virksomheder er således slet 
ikke klar over muligheden for 
godtgørelse og snyder derfor 
sig selv for ganske store beløb. 
Andre virksomheder kender 
udmærket til muligheden 
for godtgørelse, men er ikke 
opmærksomme på kravene 
til opgørelsen af det elforbrug, 
der anvendes til rumvarme, 
komfortkøling og til varmt 
vand.

Opgørelse af rumvarme
Opgørelsen af forbruget af 
strøm til rumvarme mv. skal 
som udgangspunkt ske efter 
en af følgende metoder:

1. Det faktiske forbrug op-
gjort efter måler.

2. Den fremstillede mæng-
de opgjort efter måler ganget 
med 1,1.

3. Den installerede effekt 
ganget med 350 timer pr. må-
ned eller den målte driftstid.

Der findes i princippet også 
en fjerde mulighed, nemlig 
en særlig kvadratmeterregel. 
Den går ud på, at virksomhe-
der, der bruger energi – ikke 
kun el – til rumvarme og/eller 
komfortkøling, skal beregne 
deres afgiftsgodtgørelse med 
den høje sats for hele forbru-
get, men i godtgørelsesbelø-
bet modregne en afgift på 10 
kroner pr. kvadratmeter pr. 
måned for de lokaler, hvor der 
anvendes strøm til opvarm-
ning/komfortkøling. Reglen 
giver næsten altid et mindre 
gunstigt resultat for virksom-
heden end de øvrige metoder.

Ingen andre metoder
I de tilfælde, hvor der ikke er 
opsat bi-målere, giver de be-
skrevne metoder til opgørelse 
af energiforbruget til opvarm-

ning/komfortkøling sjældent 
et rimeligt resultat, men loven 
giver ikke hjemmel til andre 
opgørelsesmetoder. Det 
har Landsskatteretten i en 
ny afgørelse endnu en gang 
fastslået. Sagen handlede om 
en produktionsvirksomhed, 
der i et ventilationsanlæg 
havde indbygget et anlæg til 
køling af fabriksbygningerne. 
Energiforbruget til køleanlæg-
get, der alene blev anvendt i 
sommermånederne, blev ikke 
målt særskilt.

For Landsskatteretten 
gjorde virksomheden gæl-
dende, at køleanlæggets 
energiforbrug skulle kunne 
opgøres ud fra en timetæller, 
der var installeret på dette, 
mens skattemyndighederne 
mente, at forbruget skulle op-
gøres efter effektreglen, fordi 
timetælleren ikke var aflæst 
årligt, og at virksomheden 
derfor skulle efterbetale afgift 
med små 47.000 kroner for en 
treårig periode.

Landsskatteretten var enig 
med myndighederne. Retten 
bemærkede i sin afgørelse, 
at det var uden betydning, at 
anlægget kun blev brugt få 
måneder om året.

Revisorklummen. 
Manglende måling af  
elforbrug kan koste dyrt

Anders Schweitz  
Jensen, stat autoriseret 

revisor, BDO. Pr-foto

BDO Partner og statsautoriseret revisor An-
ders Schweitz Jensen i Odense har mange 
års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.

Her i bloggen møder du gode råd om skat, 
køb og salg af virksomheder, generations-
skifte, personalegoder og meget andet. 
Anders er særligt interesseret i de mindre 
og mellemstore virksomheder, da det sær-
ligt er her, landets fremtidige vækst skal 
komme fra.

BDO dækker Danmark 
og beskæftiger 
mere end 1200 
medarbejdere på 
31 kontorer landet 
over. Det verdens-
omspændende 
BDO netværk 
har cirka 80.000 
medarbejdere i 
mere end 160 
lande.
 

Fakta
RevisoRklummen

virksomheder, der bruger strøm til opvarmning og/
eller komfortkøling, gør klogt i at opsætte særskilte 
elmålere, da alternativerne til opgørelse af den 
godtgørelsesberettigede elafgift ikke er særlig attraktive.

arbejdsmarked
Expressbureauet 
express3@jfmedier.dk

Odense: I juni mødtes 207 
forskere fra 23 lande i Odense 
til den internationale konfe-
rence WDPI - Work Disability 
Prevention and Integration.

Deltagerne forsker alle i ar-
bejdsmiljø, arbejdsfastholdel-
se og sygefravær. Målet med 
konferencen var at finde svar 
på, hvordan et sundt arbejds-
liv varer hele livet.

- Der var fokus på de ud-
fordringer, vores samfund 
kommer til at stå overfor, og 
hvordan vi kan løse dem. En 
af løsningerne er et mere in-

kluderende arbejdsmarked, 
der ikke kun handler et sundt 
arbejdsliv i slutningen af kar-
rieren, men startes langt tidli-
gere.

Måske allerede på skole-
bænken, så vi bedre kan fore-
bygge fysiske og psykiske be-
lastninger, siger Mette Jensen 
Stochkendahl, seniorforsker 
ved Nordisk Institut for Kiro-
praktik og Klinisk Biomeka-
nik på Syddansk Universitet.

står stærkt
Det var første gang, at konfe-
rencen blev holdt på dansk 
jord.

I forhold til de andre lande 
på konferencen, så mener 

Mette Jensen Stochkendahl, 
at Danmark generelt står 
stærkt i forhold til arbejdsmil-
jø og forebyggelse.

- Vi er rigtig dygtige til ek-
sempelvis at forebygge ar-
bejdsulykker, men det er ikke 
helt det samme som at have 
et godt arbejdsmiljø. Lov-
givningsmæssigt har vi ram-
merne til at kunne hjælpe 
arbejdspladserne, men vi skal 
være bedre til at udnytte ram-
merne og til at tale om de fysi-
ske og psykiske udfordringer, 
som medarbejderne har, siger 
Mette Jensen Stochkendahl.

WDPI 2019 blev afholdt på 
Syddansk Universitet og ODE-
ON i Odense.

Sundt arbejdsliv  
skal på skoleskemaet
207 forskere inden for arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse 
og sygefravær mødtes for første gang i Danmark 
til konference - konklusionen er, at fremtiden 
kræver et anderledes arbejdsmarked.

�i��������g M��ki�væ�k�t�� �� g����-
��gt i 1977 og i 2009 ov��tog R��é Ho��t
Hansen firmaet.

Han har videreført firmaets gamle tradi-
tioner, men har formået at bygge vider
på det gode solide fundament.
René har i dag bygget virksomheden om
4 k�������kt��:

Udvikling og fremstilling af diverse
maskiner.

Konstruktioner til bygge anlægs
branchen.

Fremstilling og vedligeholdse af
maskiner til robotindustrien.

Udførelse af smedje opgaver i
rustfri, sortjern og alu.

MeRe end 32 åRs
sMedeaRbejde

Kvalitets-
bevidst

malerfirma

• Indvendige og udvendige maleropgaver
• Fuldspartling af vægge
• Tapetsering
• Lagersalg til private

VI UDFØRER:
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Kvalitets smedearbejde  
efter kundens specifikke ønske
Lavprissmedejern.dk leverer håndlavet 
smedejernsprodukter til hele landet

Det er ikke standard fabriksfrem-
stillede smedejernsprodukter, der 
bliver leveret fra lavprissmedejern.
dk, - men der imod rigtig håndlavet 
smedearbejde. Det er blandt an-
det med smedejernsporte, trapper, 
hegn, cykelskure eller espalier til 
haven. Det hele til meget konkur-
rencedygtige priser.
- Vi leverer alt hvad kunderne øn-
sker, siger Stefan Pelle, der sammen 
med partneren Steven driver fir-
maet, som blev overtaget for cirka 
halvandet år siden. Vi laver designs 
ud fra kundens ønsker, og så udvik-
ler vi også selv samt prøver at forny 
os for at finde nye produkter.
Siden firmaet blev overtaget har 
det vækstet gevaldigt, og det er i 
en fortsat stigende vækst. Lavpris-
smedejern.dk arbejder sammen med 
og er eneforhandler i Norden fra et 
større smedejernsfirma i Bulgarien. 

De ønskede designs af produkter 
sendes til hovedfirmaet, der så pro-
ducerer opgaven.
- Vi sælger, leverer og monterer. Når 
vi får produkterne hjem, så kvali-
tetssikrer vi dem inden vi sender 
dem videre til kunderne. Vi leverer 
kvalitet og en leverance, som kun-
den kan stole på.
- Alle vores smedejernsprodukter 
er varmgalvaniserede og pulverla-
kerede. Det er din garanti for at de 
er mere eller mindre vedligeholdel-
sesfri de næste mange år. Selvom 
vores produkter kommer fra udlan-
det, går der kun ca. 6-8 uger fra vi 
får en ordre fra dig til vi kan levere 
det færdige kvalitetsprodukt på din 
adresse.
Fra deres centralt placerede lager på 
Ærø leverer lavprissmedejern.dk til 
hel Danmark, og kan til enhver tid 
tilbyde et uforpligtende tilbud. 

lavprissmedejern.dk, Biografvej 6, 5985 Ærø, Tlf.: 26 33 57 96
kontakt@lavprissmedejern.dk  /  www.lavprissmedejern.dk

50
 →  Artiklerne er leveret Af Det SyDDAnSke eU-kontor

Støtte

Nye midler: Virksomheder 
samt offentlige og private or-
ganisationer kan nu søge nye 
midler til innovative grønne 
projekter gennem EU’s LIFE 
program.

Fokus sættes i denne runde 
på to store overordnede te-
maer: miljø og klima. Her-

under støttes initiativer med 
ressourceeffektivitet, natur og 
biodiversitet, miljøforvalning 
og information, begrænsning 
af klimaforandringer, klima-
tilpasning og klimastyring.

LIFE har tidligere givet til-
skud til virksomhedsdrevne 
projekter med fx mere miljø-
rigtig plastikindpakning, nye 
teknologier og metoder til 

bedre genbrug samt til virk-
somheder, der arbejder med 
løsninger på, hvordan folk 
bedre kan opbevare energi 
skabt fra private sol- og vind-
anlæg.

mange muligheder
Med en bred vifte af priorite-
ter findes der en masse mulig-
heder for syddanske aktører 

der går med en klima/miljø-
venlig ide. 

Det vigtigste at have i tan-
kerne, hvis man overvejer at 
give sig i kast med LIFE, er at 
ens projekt skal lede til mærk-
bare klima- og/eller miljøfor-
bedringer i det område man 
arbejder på,” siger Pernille 
Dagø fra Det Syddanske EU-
Kontor, som kan kontaktes 

for vejledning om LIFE-støtte.
LIFE giver fx støtte til pilot-

projekter, demonstationspro-
jekter og projekter med “Best 
Practices” og formidling. 

Der gives op til 55%-60% af 
omkostningerne til projektet, 
eller helt op til 75% for pro-
jekter, der fokuserer på bedre 
vilkår for prioriterede natur- 
og dyrearter. 

Herunder fx. til arbejdsti-
mer, demonstrationsprojek-
ter og medfinansiering af ud-
styr og anlæg.

Fristerne for ansøgninger er 
ligger i juni og september. Se 
alle datoerne og flere detaljer 
på www.southdenmark.be.

Nyt liv i LIFE: EU’s støtteprogram for projekter 
med natur, miljø og klima

iNduStri

KoNKurreNce: Dilemmaet 
har stået højt på debattav-
len, siden EU-Kommissionen 
blokerede fusionen mellem 
sporvejsgiganterne Siemens 
og Alstom: hvordan skaber 
man store europæiske indu-

strikræfter, såkaldte “Euro-
pean champions”, som kan 
konkurrere globalt med ame-
rikanske og kinesiske mod-
parter, uden at disse Euro-
pa-giganter samtidig opnår 
monopol og problematisk 
dominans på EU’s interne 
marked?

Det er et centralt spørgsmål 
i Europa-Kommissionens ud-
kast til en vision og strategi for 
2019-2024, som medlemssta-
ternes ledere for nyligt disku-
terede til uformelt topmøde i 
Rumænien.

En “opdatering” af konkur-
rencepolitikken, omend ikke 

Hvordan skaber man store, venlige industri-kæmper
en svækkelse af nuværende 
krav, kan være på trapperne. 
Der foreslås nye værktøjer, 
som EU kan bruge til at mod-
gå globale konkurrenter med 
statsstøtte i ryggen. 

Dertil kommer en udvidel-
se og fordybelse at EU’s indre 
marked, hvor digitale produk-
ter og services bliver bragt tæt-
tere sammen med mere tradi-
tionelle erhverv og industrier.

Men EU-Kommissionens 

vision beror først og fremmest 
på en skalering af europæisk 
innovation gennem sam-
menkædning af værdikæder 
omkring centrale prioriteter 
og mål. 

Det skal hjælpe virksomhe-
der med sammen at opnå en 
stærkere international mar-
kedsposition, og at Europa 
kan få større indflydelse på 
den globale teknologiske ud-
vikling.

Kunstig intelligens, mobi-
litet og produktion af bære-
dygtige batterier nævnes som 
håndgribelige eksempler. Fæl-
lesnævneren er dog standar-
der, som i bredt omfang skal 
blive EU-produkters “unique 
selling point” på internatio-
nale markeder. Herunder for 
grønne teknologier, hvor EU 
forudser store forretningsmu-
ligheder.

Telehøjen 6 • 5220 Odense SØ
Tlf. 70 27 85 11 •www.logistikcentralen.dk

Tilbyder:
b��������� ��� ��n��� ������������

løn – b��������n / d�n�øn

������n�n� �� ���n����� �øn �� ����
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Trekantens Regnskabs Service
V/ Charlotte Skovby
Lyøvænget 3, 5500 Middelfart
Telefon +45 22 95 13 24

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø
v/ John Haugaard
Sandager Kirkevej 6,
5610 Assens
CVR: 37665835

Tlf: +45 2963 3717
john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk
www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

Jeg tilbyder:
✔ Beredskabsrådgivning
✔ Undervisning i førstehjælp
✔ Planlægning og afvikling af beredskabsøvelser
✔ Rådgivning om sikkerhed

(Adgangskontrol, sikring mv.)
✔ Arbejdsmiljørådgivning

(ArbejdsPladsVurderinger, Kemisk Risikovurdering,
Arbejdsmiljøledelse)

✔ Undervisning i sikkerhed, beredskab og arbejdsmiljø
✔ Planlægning og gennemførelse af interne og

eksterne audits

Kompetencer:
✔ Ledelseserfaring
✔ Beredskabslederuddannet
✔ Projektlederuddannelse
✔ Lead auditoruddannelse

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø

FRA BORING 
TIL FORBRUGER

VI UDFØRER ALT  
INDEN FOR  

VANDVÆRKER
Vi udfører alt i renovering,  

servicering, ny- om- og tilbygninger  
af vandværker, herunder bl.a.:

Industrivej 12 – 5492 Vissenbjerg 
Tlf.: 6594 2581 – Mail: fvls@fvls.dk. www.fvls.dk

Fyns Vandværks- og 
Ledningsservice ApS

• Renovering og nyanlæg  
af vandledninger

• Etablering af vandforsyning 
til bl.a. nye udstykninger

• Renovering/reparation  
af stikledninger

• Udskiftning af pumper

• Udskiftning af stigrør  
– fra jern til plast (PEM)  
i boringer

• Udskiftning af pumper  
i boringer

• Udskiftning af  
filtermateriale
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Kvalitets smedearbejde  
efter kundens specifikke ønske
Lavprissmedejern.dk leverer håndlavet 
smedejernsprodukter til hele landet

Det er ikke standard fabriksfrem-
stillede smedejernsprodukter, der 
bliver leveret fra lavprissmedejern.
dk, - men der imod rigtig håndlavet 
smedearbejde. Det er blandt an-
det med smedejernsporte, trapper, 
hegn, cykelskure eller espalier til 
haven. Det hele til meget konkur-
rencedygtige priser.
- Vi leverer alt hvad kunderne øn-
sker, siger Stefan Pelle, der sammen 
med partneren Steven driver fir-
maet, som blev overtaget for cirka 
halvandet år siden. Vi laver designs 
ud fra kundens ønsker, og så udvik-
ler vi også selv samt prøver at forny 
os for at finde nye produkter.
Siden firmaet blev overtaget har 
det vækstet gevaldigt, og det er i 
en fortsat stigende vækst. Lavpris-
smedejern.dk arbejder sammen med 
og er eneforhandler i Norden fra et 
større smedejernsfirma i Bulgarien. 

De ønskede designs af produkter 
sendes til hovedfirmaet, der så pro-
ducerer opgaven.
- Vi sælger, leverer og monterer. Når 
vi får produkterne hjem, så kvali-
tetssikrer vi dem inden vi sender 
dem videre til kunderne. Vi leverer 
kvalitet og en leverance, som kun-
den kan stole på.
- Alle vores smedejernsprodukter 
er varmgalvaniserede og pulverla-
kerede. Det er din garanti for at de 
er mere eller mindre vedligeholdel-
sesfri de næste mange år. Selvom 
vores produkter kommer fra udlan-
det, går der kun ca. 6-8 uger fra vi 
får en ordre fra dig til vi kan levere 
det færdige kvalitetsprodukt på din 
adresse.
Fra deres centralt placerede lager på 
Ærø leverer lavprissmedejern.dk til 
hel Danmark, og kan til enhver tid 
tilbyde et uforpligtende tilbud. 

lavprissmedejern.dk, Biografvej 6, 5985 Ærø, Tlf.: 26 33 57 96
kontakt@lavprissmedejern.dk  /  www.lavprissmedejern.dk

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

transporterer bilerne til og fra 
PAVA centeret, og til vores pri-
vate kunder kan vi tilbyde at stil-
le en gratis lånebil til rådighed, 
mens undervognsbehandlingen 
står på.” 

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

Jan Lund Biler/Aarup PAVA Center · Snedkervænget 1 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 33 28 · Mobil: 22 12 11 89
Web: www.janlundbiler.dk · Mail: info@janlundbiler.dk

Jan Lund Biler - Aarup PAVA Center - når kvaliteten er afgørende

de deltager i en række opkvalifi-
cerende AutoMester-kurser. Vi 
reparerer og servicerer biler af 
alle mærker og årgange. Et ud-
pluk af vores øvrige værksteds-
ydelser er klargøring til syn, re-
paration af airconditionanlæg, 
autoopretning, rustarbejde, 
4-hjulsudmåling samt udskift-
ning af autoruder. Over hele 
linjen sætter vi faglig dygtighed 
og god kundeservice i højsædet. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info og et uforbindende tilbud”, 
slutter Jan Lund. 

Jan Lunds alsidige autofirma, som i dag beskæftiger ti 
medarbejdere og omfatter PAVA-center, AutoMester-
værksted og brugtvognssalg.
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Overvågning

DrOner: Fremtidens sikker-
hedsovervågning hedder 
droner. I hvert fald hvis man 
spørger Lorenz Technology i 
Odense.

Det er nemlig lykkedes 
dem at tilføje droner et ekstra 
element, som gør dem til fly-
vende overvågningssystemer. 
Med et såkaldt AI-link (arti-
ficial intelligent link) bygget 
direkte på dronen, kan den 
flyve ind over et forudbestemt 
område og indsamle masser 
af data i form af video og ter-
miske forandringer.

- Dronen kan f.eks. ved 
hjælp af varmeudvikling for-
tælle, om der er mennesker på 
et område, som ikke skal være 
der, om der er åbne vinduer 
osv., siger Kristian Skaarup, 
adm. direktør, Lorenz Tech-
nology og forklarer, at dronen 
ved gentagen overvågning af 
det samme område, indhen-
ter områdedata, som på se-
kundet kan udlede, hvis noget 
afviger fra normalen.

Flyver mod nye markeder
Lorenz Technology er kun et 
år gammel, og alligevel er de 
allerede otte ansatte. Indtil nu 
tæller kundekartoteket bl.a. 
sikkerhedsfirmaet GS4, men 
det tal vil vokse, hvis de inden 
for den næste årrække får bidt 
sig fast på nye danske og in-
ternationale markeder med 
deres drone-teknologi.

Og det mener Kristian 
Skaarup er meget realistisk. 
Lorenz Technology er nemlig 
kommet med på Væksthus 
Syddanmarks program Digi-
tal Omstilling – Innovations-
samarbejder, hvor virksom-
heden henter tæt på 1 mio. kr. 
for sammen med forskere og 
to andre virksomheder at ud-
vikle deres nuværende tekno-

logi til et færdigstøbt modul, 
som kan monteres på enhver 
drone.

- Et program som det her 
er genialt for os. Hvis vi selv 
skulle have folk, der også vid-
ste noget om hardware-delen, 
skulle vi være meget større. 
Nu får vi den ekspertviden ind 
i vores produkt gennem sam-
arbejdet med de øvrige parter, 
fremhæver Kristian Skaarup, 
der gennem programmet får 
et skalerbart produkt.

Styrker vagten
Lorenz-dronerne kommer 
ikke til at erstatte nuværende 
vagt- og sikkerhedsfolk, ga-
ranterer Kristian Skaarup 
samtidig.

- Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk ar-
bejdet, men vi styrker deres 
overvågning. Når de f.eks. er 
ude at overvåge en stor in-
dustrigrund, så kan de sende 
dronen i luften og lade den 
melde tilbage, om der sker no-
get mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.

Han ser samtidig et yderli-
gere potentiale i den nye tek-
nologi, hvor den store mæng-
de data- og videoindsamling 
kan bruges til andet end sik-
kerhedsovervågning.

- For store logistik- og in-
dustrivirksomheder kommer 
vores droner også til at kunne 
fortælle, hvordan fx containe-
re og materialer bevæger sig 
rundt, og dermed vil de effek-
tivisere logistikken.

Om Digital Omstilling - In-
novationssamarbejder

I programmet Digital Om-
stilling – Innovationssam-
arbejder kan virksomheder 
hente op til 900.000 kr. i 
medfinansiering til udvikling 
af nye løsninger inden for di-
gitalisering og Industri 4.0. 
Virksomhederne skal enten 
udvikle nye produkter, ser-

Fynske droner skal skabe sikkerhed
odense-virksomheden Lorenz Technology er med hjælp fra et erhvervsprogram klar til at sende droner 
i luften til sikkerhedsovervågning og med en teknologi, der overflødiggør manuel styring

Direktør Kristian Skaarup (th) viser teknologien til Andreas Munk Jensen, Syddansk Innovation. Foto: Pr

viceydelser eller koncepter. 
Udviklingen sker i teams, 
hvor tre SMV’ere går sammen 
med en videninstitution.

Væksthus Syddanmark 
driver programmet i samar-
bejde med Odense Robotics, 
Design2Innovate, Sønder-
borg Vækstråd, Trekantom-
rådet Danmark, Teknologisk 
Institut, Designskolen Kol-
ding, Syddansk Universitet, 
ErhvervsAkademiet Lillebælt 
og Clean. Programmet er fi-
nansieret af Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling 
og Syddansk Vækstforum.

" Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk 
arbejdet, men vi styrker 
deres overvågning. Når de 
f.eks. er ude at overvåge 
en stor industrigrund, så 
kan de sende dronen i 
luften og lade den melde 
tilbage, om der sker noget 
mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.
KrIStIAn SKAAruP

Køb tilbuddene på Deal.dk

Få gode tilbud i din indboks
Tilmeld dig på Deal.dk

IT-problemer?
Servicering, support
og salg af IT-udstyr,
netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

www.MV-Data.dk
-

d j - sle -

• Grundig undersøgelse
• Manuel-/McKenziebehandling
& træning

• Effektiv fysioterapibehandling
for nakke- eller rygsmerter

Online booking
www.odenserygklinik.dk

Vi har ekspertisen i ryggen

Specialiseret Fysioterapi

Tlf. : 4082 6492
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Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

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

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

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

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST

Hos Haarby Industrilakering, er vi specialister indenfor 
overfladebehandling med pulverlakering og vådlakering.
Det betyder, at vi kan lave stort set alt, både for erhverv 
og private. Vi ved at mere end 30 års erfaring tæller.
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Robotplæneklipperen er 
den hjælpsomme ven af 
huset, der giver plads til 
mere kreativ udfoldelse i 
haven.

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. 
Bag sig har han en årelang erfa-
ring som selvstændig i maskin-
branchen.
- Den støjende motoriserede plæ-
neklipper er på vej ud af haverne 
og er ved at blive afløst af en 
hjælpsom ven – robotplæneklip-
peren – der giver havefolket tid 
til den mere kreative fornøjelse 
ved haven, siger Ejgil Jensen.

Skræddersyede løsninger

- Mit forretningskoncept er at 
hjælpe haveejere og virksom-
heder og institutioner med at 
skræddersy den rette løsning 
for deres ønsker og behov. Og jeg 
kommer gerne over hele landet.
- Når jeg får en henvendelse, så 
siger jeg, lad mig se din have, og 
lad os tale om de mulige løsnin-
ger. Han peger på, at kunden må 
overveje om man ønsker selv at 
programmere robotten via sin 
mobiltelefon eller em totalt auto-
matiseret løsning.
- Jeg kender markedet og har 
valgt robotplæneklippere fra 
Ambrogio, siger Ejgil Jensen. 
Jeg finder, at det er den perfekte 
ven at alliere sig med. Den kan 
klippe enhver form for plæne. 

Et grønt klimabidrag
- Det gælder lige fra små beboel-
seshaver op til store haver og an-
læg ved virksomheder og institu-
tioner. Der er i enhver henseende 
tale om et grønt bidrag til både 
økonomi og klima. 
- Bioklip-funktionen betyder at 
man opretholder en sund og fro-
dig græsplæne, der kræver min-
dre gødning. 
Ejgil Jensen oplyser, at Am-
brogio-løsninger inkluderer 
en høj grad af sikkerhed. 
- Det er det eneste brand 
på markedet, der er ud-
styret med en speciel af-
skærmning af kniven, så 
fremmedlegemer, så som 
pindsvin, ikke kommer i 
kontakt med den. 

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

Lad robotten tage det kedelige havearbejde

Lollandsvej 29 - 5500 Middelfart - Tlf. 64 41 11 66 - www.olholm.dk

AIRTOX TIL UNDER KR. 1000,-
KØB PÅ OLHOLM.DK 

Tilbuddet gælder en begrænset periode og alle priser er ex. moms

KR.696,-

KR.716,-

KR.999,- Skulle du have nogle spørgsmål til hvilke arbejdsopgaver 
jeg udfører eller hvorvidt jeg kan løse netop din opgave, 

er du mere end velkommen til at kontakte mig. 

PA-Service ApS
22 80 2743 · preben@pa-service.dk · www.pa-service.dk 

Mosevej 20, Skydebjerg
5560 Aarup

Beplantning

Beskæring og fældning af træer og buske

Ny anlæg og renovering af flisebelægning

Renholdelse af udenomsarealer

Fejning med fejesuge anlæg 

Klipning af hæk

Snerydning

Glatførebekæmpelse

Gravearbejde med minigraver

1-4_P A Service_6-19a.indd   1 27/08/2019   08:32
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Autoværksted opgraderer på alle områder
Brylle Auto servicerer nu også 
el- og hybridbiler

kantine. Det skaber mere plads på 
værkstedet, som der også er behov 
for. Tillige er der også kommet en 
ny vaskehal.
- Vi har investeret i, at vi nu også 
kan skylle gearkasser med automat-

gear, så vi her på værkstedet kan 
servicere og klare flere forskellige 
opgaver. Det gælder for os at kunne 
yde kunderne en stor faglig service. 
I forvejen er vi et Falck værksted og 
vi laver også forsikringsskader og 

Der sker noget hos Brylle Auto som 
også er Automester E Plus, som be-
tyder, at værkstedet er blevet certi-
ficeret til at kunne servicere både el 
og hybridbiler. 
Brylle Auto er tillige et godkendt 
erhvervsværksted under Autome-
ster.
- Det er et område, der er stram-
met meget op på. Så det kræver 
specielle kurser, fortæller Kent 
Højmark, der nu på 10énde år har 
haft værkstedet. Det var et nyt 
koncept, som vi var med på fra 
start, og det er nogle måneder si-
den, at vi blev certificeret.

I øjeblikket er Brylle Auto i gang 
med både renovering af værk-
sted og udvendigt med facaden. 
I samme omgang er der kommet 
en ny bygning til, der skal rumme 
administrationen samt også per-
sonalefaciliteter som blandt andet 

Brylle Auto / Automester E Plus, 
Plouggårdsvej 18, 5690 Tommerup, Tlf.: 64 75 15 08, kent@brylleauto.dk / www.brylleauto.dk

skifter bilruder, og i den forbindelse 
har vi også lånebiler til rådighed.

Brylle Auto beskæftiger i dag 8 
medarbejdere, heraf tre svende og 
to lærlinge 

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK 

Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #vidunderligtnaturligt

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Bliv vært for årets julefrokost med god ærlig mad, smukke 
omgivelser og betagende udsigt over Svendborg Sund. 

Menuen er baseret på smagfulde økologiske og lokale 
råvarer, som garanterer glade julemaver.

Vidunderligt naturligt.

BOOK PÅ WWW.RESTAURANTSTELLAMARIS.DK

FIRMAJULEFROKOST 2019
Aperitif

Julemenu med 3 retter • Vinmenu
Kaffe & knas

Pris pr. person kr.  995,- (min. 8 pers)
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Højfyns Tække- & Isoleringsservice ApS
Gelstedvej 36, 5560 Aarup, 
Tlf.: 22 24 48 93
taekkeserviceaps@gmail.com
www.hojfyns-taekkeservice.dk 

Tækkefolkene klarer det hele
Højfyns Tække- & 
Isoleringsservice er 
også et restaure-
ringsfirma
Står man og skal have udført ar-
bejde af en tækker, så kan det være 
en god idé at alliere sig med Højfyns 
Tække- & Isoleringsservice, der har 
ekspertise og mange års erfaring 
som udlærte tækkere. Firmaet løser 
primært opgaver på Fyn og i tre-
kantsområdet.

- Efter at have været i faget i mange 
år, så besluttede jeg at gå selvstæn-
dig, fortæller Allan Hansen, der 
også er lærer på den Jyske Hånd-
værkerskole i Hadsten, der står for 
uddannelsen af de nye tækkemænd. 
Det blev hurtigt til, at vi var to en-
keltmandsfirmaer, der slog os sam-

men, - Højfyns Tækkeservice v/ 
Tonny Wartau Nielsen, der også sid-
der i bestyrelsen for Tækkelauget 
og Fyns Tækkemand ved underteg-
nede. I dag har vi også tre lærlinge.

- Der er travlhed kan vi godt mærke. 
Der er masser at lave og vi har al-
lerede booket opgaver ind til 2020, 
- så der er noget at se til. Det er 
mere eller mindre private boliger vi 

har opgaver på, - men vi løser også 
opgaver for kommuner og Skov & 
Naturstyrelsen.

Det er ikke kun stråtag, som tække-
firmaet laver. De tækker ikke bare, 
- men har kvalificeret mandskab 
til at udføre arbejde med bindings-

værk, tagrenovering, murer og 
tømrerarbejde samt isolering med 
papirisolering.

Har man spørgsmål til firmaet med 
opgaver, så er man altid velkommen 
til at henvende sig for et uforplig-
tende tilbud.

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

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

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

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.
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Højfyns Tække- & Isoleringsservice ApS
Gelstedvej 36, 5560 Aarup, 
Tlf.: 22 24 48 93
taekkeserviceaps@gmail.com
www.hojfyns-taekkeservice.dk 

Tækkefolkene klarer det hele
Højfyns Tække- & 
Isoleringsservice er 
også et restaure-
ringsfirma
Står man og skal have udført ar-
bejde af en tækker, så kan det være 
en god idé at alliere sig med Højfyns 
Tække- & Isoleringsservice, der har 
ekspertise og mange års erfaring 
som udlærte tækkere. Firmaet løser 
primært opgaver på Fyn og i tre-
kantsområdet.

- Efter at have været i faget i mange 
år, så besluttede jeg at gå selvstæn-
dig, fortæller Allan Hansen, der 
også er lærer på den Jyske Hånd-
værkerskole i Hadsten, der står for 
uddannelsen af de nye tækkemænd. 
Det blev hurtigt til, at vi var to en-
keltmandsfirmaer, der slog os sam-

men, - Højfyns Tækkeservice v/ 
Tonny Wartau Nielsen, der også sid-
der i bestyrelsen for Tækkelauget 
og Fyns Tækkemand ved underteg-
nede. I dag har vi også tre lærlinge.

- Der er travlhed kan vi godt mærke. 
Der er masser at lave og vi har al-
lerede booket opgaver ind til 2020, 
- så der er noget at se til. Det er 
mere eller mindre private boliger vi 

har opgaver på, - men vi løser også 
opgaver for kommuner og Skov & 
Naturstyrelsen.

Det er ikke kun stråtag, som tække-
firmaet laver. De tækker ikke bare, 
- men har kvalificeret mandskab 
til at udføre arbejde med bindings-

værk, tagrenovering, murer og 
tømrerarbejde samt isolering med 
papirisolering.

Har man spørgsmål til firmaet med 
opgaver, så er man altid velkommen 
til at henvende sig for et uforplig-
tende tilbud.

Skal din bil
på værksted?

Service, reparation og meget mere

www.klokholm-automobiler.dk
Gl. Hovedvej 87, 5560 Årup

Tlf.: 64 88 13 00
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Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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- Bestyrelserne i de private vand-
værker bor nær boringerne og er 
tæt på forbrugerne. De er ildsjæle 
og forlanger rent vand og kvalitet af 
deres underleverandører, siger inde-
haveren af Fyns Vandværks- & Led-
ningsservice ApS Steffen S. Jensen. 

Virksomheden har med succes ud-
viklet den håndværksmæssige del af 

virksomheden både som specialist i 
alle typer vandbehandlingsanlæg, 
vandværker og renoveringsopgaver. 

- Dertil kommer, at vi kan udføre 
diamant- og underboring, kloakre-
novering og kloakcracking for klo-
akmestre, ramning af stålrør samt 
almindeligt vvs- og blikkenslager-
arbejde, siger Steffen S. Jensen. 

Vi hjælper også gerne de private 
vandværker med gps-målinger af 
ledningsnettet.

13 år som selvstændig
Steffen S. Jensen har mere end 25 
års  erfaring i branchen, heraf 13 år 
som selvstændig.
- Vi beskæftiger i dag ti medarbej-
dere, og det er vores ambition, at 

alle opgaver bliver løst med kvali-
tet, og at miljøkrav, regler og tids-
planer overholdes, siger Steffen S. 
Jensen. Vi tilbyder også vores kun-
der 24 timers døgnservice og står 
klar til at hjælpe med alle opgaver 
inden for service af vandbehand-
lingsanlæg og vandværker.  

Fra boring til forbruger
Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS udfører anlæg og vedligeholdelse for 30 private fynske vandværker. 
Virksomheden i Vissenbjerg er specialist i diamant- og underboring, renovering af kloakker og kloakcracking 
for kloakmestre samt vvs- og blikkenslagerarbejde.

Industrivej 12 – 5492 Vissenbjerg 
Tlf.: 6594 2581 – Mail: fvls@fvls.dk. www.fvls.dkFyns Vandværks- og Ledningsservice ApS

1-2_Fyns Vandværk_6-19p.indd   1 28/08/2019   10:37
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En moderne landsbysmed
Skydebjerg Smede- & Maskinforretning er en virksomhed med en bred vifte af løsninger

Firmanavn

tiden hvor arbejdet har ændret sig, 
som også værkstedets maskinpark, 
hvor vi har investeret massivt. Vi 
er en moderne landsbysmed, der har 
fulgt med.

Virksomheden har eksisteret siden 
1922 og været i familiens eje siden 
1951, hvor Hans Jørgen Jørgensen 
som anden generation overtog i 
1975. Med fru Jørgensen til at styre 

- Vi arbejder stadig med landbrugs-
maskiner, som vi og gjorde fra star-
ten, siger smedemester Hans Jørgen 
Jørgensen, der også er autoriseret 
VVS-Installatør. Vi har fulgt med 

Skydebjerg Smede - & Maskinforretning A/S, Assensvej 27, 5560 Aarup, Tlf.: 64 43 11 35, 
hj@skydebjerg-smede.dk / www.skydebjerg-smede.dk

administrationen er de i dag seks 
medarbejdere, der servicerer og lø-
ser de mange opgaver for kunderne.
- Vi arbejder indenfor fire hoved-
områder, - vi har fire ben at gå på. 
Vi tilbyder kunderne en bred vifte 
af landbrugsmaskiner, og så er vi 
i have/park sektoren til både land-
brug, privat og erhverv, hvor det 
nyeste er, at vi arbejder med robot-
plæneklippere. Dertil kommer at 
vi har en del installationer og re-
noveringer indenfor VVS, og ikke 
mindst vores stålproduktion, hvor 
vi laver rigtig meget stålarbejde. 
I øjeblikket arbejder vi også en del 
med opsætning af pillefyr.
Skydebjerg Smede- & Maskinfor-
retning er en lokal virksomhed og 
arbejder primært på Fyn, - men 
de har også afstikkere til de andre 
landsdele, - og så har de montagear-
bejde i udlandet, hvor de i øjeblikket 
har en montør i England.

50 Gang i Fyn

Nyt fra EU
Artiklen er leveret af  
South Denmark European Office

Robotter kan finde anven-
delse i en række af sektorer: i 
sundhedssektoren og i land-
bruget, til vedligehold af infra-
strukturer samt i industrien, 
hvor de kan styrke konkur-
renceevnen og lette arbejds-
gange.

Kunstig Intelligens (AI) skal 
styrkes med tættere forsker-
samarbejder og videndeling 
samt dybere integration med 
industrien og i samarbejder 
med mennesker. AI kan ikke 
stå alene og det skal ikke være 
en kopi af amerikanerne eller 
kineserne, Europa skal finde 

sin egen vej i overensstem-
melse med god anvendelig-
hed og etik.

Det er blot to af priorite-
terne i det nye ICT-arbejds-
program under Horizon 
2020, EU’s flagskib for forsk-
ning og innovation, der skal 
sikre Europas digitale frem-
tid, evne til at løse de sociale 
udfordringer i den voksende 
digitalisering og fremme kon-
kurrencedygtigheden på den 
internationale scene.

Udover robotter og AI 
åbner der også muligheder 
indenfor 5G og fremtidens 
internet, Big Data og data-
infrastrukturer samt fotonik 
til 3D, mixed-reality og scan-
ning. Flere af ICT-indkaldel-

serne er nu åbne, og der kom-
mer flere til november.

Blandt syddanske succeser 
på området finder man bl.a. 
virksomhederne Smooth Ro-
botics og Tendo, som har fået 
plads i acceleratorprogram-
met RobotUnion samt pro-
jektet CovR, hvor Teknologisk 
Institut koordinerer fordelin-
gen af ca. 78 mio. kr. fra Hori-
zon 2020, der skal bidrage til 
at øge sikkerheden for men-
nesker og robotter, som deler 
arbejdsrum i produktionen.

Kontakt gerne Det Syddan-
ske EU-Kontors robotekspert 
Else Dyekjær Mejer for at 
høre, om din projektidé mat-
cher med én af de mange ind-
kaldelser.

Robotter med alsidige evner og  
kunstig intelligens i verdensklasse

Her er de store prioriteter i EU’s ICT-arbejdsprogram.

Se mere på www.msandersen.dk . mail: cm@msandersen.dk . Tlf. 2812 8377

MSA – det er dem der ka´
Lad os hjælpe dig færdig!

Vi sv
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24/7

• Håndværker rengøring
• Maler, murer og tømrer opgaver
• Afsyring af fliser i store rum
• Rengøring efter brand
• Tag og facaderens – der virker med det samme.

Ring på
28 12 83 77
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KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

Kontakt: Henrik Bergholdt
henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE-Driving the world  

Modernisering
Retrofit
Fra dataopsamling til konvertering
Øget driftspålidelighed og – tilgængelighed

Referenceprojekt

Industri: Rensningsanlæg
Løsning: Retrofit – servicering af skruepumpe
Kunde: Kleinsbach rensningsanlæg 
Kapacitet: 32.000 personækvivalenter

For mere info, kontakt mail: 
sew@sew-eurodrive.dk

MODERNISERING

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, gear, ventilatorer, pumper og elværktøj.

Nye
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Tryg og stabil  
vikarservice
Når hurtighed og tryghed er en nødvendighed, 
så kan det betale sig at vælge HE-Vikaren 
på Højfyn. Selskabets praktiske vikarservice 
er for både private og erhverv.  

Odensevej 133 – 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 8171 5837 – mail: hevikaren@hevikaren.dkH.E. VIKAREN

Ved sygdom eller ekstra prak-
tisk arbejde så kan man hur-
tigt få en vikar fra Højfyn, 
siger indehaver af HE-Vikaren 
Henrik Eicke i Vissenbjerg. 
Han har i flere år arbejdet med 
vikarservice og har derfor god 
kontakt til stabile vikarer, der 
er glade for det afvekslende ar-
bejde.

- Vores vikarer kan enten ar-

bejde fast i en nærmere aftalt 
periode, eller aftalen kan gå 
ud på periodisk hjælp hen over 
året. 

Klarer hasteopgaver
- Ved mandskabsudlejning og 
vikarservice kommer vi ud for 
mange forskellige opgavety-
per, hvor vi skal træde til, si-
ger Henrik Eicke.

- Det kan også være en kunde, 
der pludselig har en hasteop-
gave og har brug for en dygtig 
vikar, som enten kan træde til 
øjeblikkeligt ved sygdom eller 
tage jobbet i en varslet barsels-
periode. 

- Vi lejer vores folk ud per dag, 
uge eller så lang tid, som det 
tager at finde den rette faste 
medarbejder, siger Henrik 

Eicke.  Vores vikarer er øvede 
og stabile ufaglærte, som vi le-
jer til både private og erhverv 
blandt andet på Fyn og i Jyl-
land. 

 Henrik Eicke peger på, at man 
ved mandskabsudlejning og 
vikarservice aftaler faste pri-
ser i hele forløbet, så man altid 
ved, hvad den aftalte service 
koster 

1-2_HE Vikar_6-19p.indd   1 22/08/2019   12:30

Den rigtige vinterrydning
redder både liv og sparer penge

Optimeringen betyder også at 
sneplovtimerne reduceres væ-
sentligt, at de to ruter køres hur-
tigere, da køretøjer med dyser 
med køre med normal hastighed. 
Så der er en stor besparelse både 
på mandskabstimer og saltet.

Forskningen viser sammenholdt 
med politiets statistikker over 
glatføreuheld, at når der bruges 
dyser, så er der på en strækning 
på 100 km på store veje, et glatfø-
reuheld. Med saltspreder er der 
to uheld og med kombispreder, 
som er en udbygning af befugtet 
salt, der blandt andet bruges på 
motorveje, er der fire uheld på en 
100 km strækning.

Aiban Vinter Service er 
en erfaren og stærk part-
ner indenfor optimering 
af vinterberedskabet

Det er ikke ligegyldigt hvordan 
man salter vejene om vinteren. 
Det viser forskning sammen-
holdt med politiets statistikker 
klart og tydeligt. Det ved Aiban 
Vinter Service, der blev stiftet for 
knap 10 år siden af civilingeniør 
Jens Kristian Fonnesbech, alt 
om, og ikke kun fra eget firma, 
men også fra tidligere beskæfti-
gelse i de gamle amters vejvæsen 
med snerydningstjeneste.

- Vi tilbyder rådgivning og her-
under forskning til kommu-
nerne, fortæller Jens Kristian 

Fonnesbech. Det er blandt andet 
med hvor meget og hvordan de 
bruger salt. Det handler også 
om optimering af saltningsruter 
og implementering af ny stra-
tegi – som vi blandt andet har 
gjort i Kerteminde Kommune. 

Her brugte de tidligere 5-6 salt-
spredere til 240 km vej, hvor de 
saltede når der var glat. I dag 
klares det af to biler, der kører 
præventivt og bruger dyser med 
saltlage, som er det optimale.
 

Langgyden 3  *  5580 Nørre Aaby  *  Tlf.: 20 80 17 51  *  jkf@aiban.dk  *  www.aiban.dk 
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e-lektrisk
Audi e-tron. Ventet med spænding. Fuld spænding.

Electric has gone Audi. And so it begins.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, e-mail: odense@audi.dk, odense.audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør: Lukket / Søn: 11:00-16:00

Certificeret 
Salgsrådgiver
Dennis L. 
Østergaard
Tlf.: 21 67 17 99

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver

Jeppe
Langfeldt
Tlf.: 23 99 11 93

Head of Audi 
Salgschef
Kristian Jais 
Hansen
Tlf.: 21 77 56 08

OD AUDI e-tron-185x263.indd   1 22/08/2019   10.18



Audi i Odense har 
venteliste på den 
nye Audi e-tron, der 
er den første 100 
procent firehjuls-
trukne el-drevne 
SUV fra Audi. 
- Vi venter spændt på, om regerin-
gen piller ved afgifterne på elbiler, 
siger Kristian Jais Hansen, der le-
der Audis afdeling i Odense. Som 
det ser ud i dag er salgsprisen for 
den tyste og rummelige Audi e-tron 
SUV lige i underkanten af 1 million 
kroner.
Audi e-tron er 100 procent udviklet 
som elbil helt fra bunden af Audi. 
Den er det tyske svar på ameri-
kanske Tesla og britiske Jaguar I-
PACE.
Ringenes Herre er en 5-sædet SUV 
med en elmotor på hver aksel og et 
lithium-batteri mellem akslerne. 

Permanent firehjulstræk
- De fleste af  Audis kommende elbi-
ler har firehjulstræk som standard, 
siger Kristian Jais Hansen. Da 

VÆRD AT 
VENTE PÅ

Audi Odense - 
Middelfartvej 50 -5200 Odense V - Tlf.: 70 70 10 25. Mail: odense@audi.dk- www.audi.dk

markedet og lovgiverne i både EU 
og den øvrige verden efterspørger 
biler med lav CO2-udledning, er det 
oplagt, at Audi udvider sit model-
program med batteridrevne biler.
Audi e-tron har en elmotor på foraks-
len og en på bagakslen. Den forreste 
yder et moment på 247 Nm, mens den 
bageste yder 314 Nm. Den samlede 
systemydelse er 408 hk og 664 Nm. 
Bilens computer fordeler trækkraf-
ten mellem de to aksler og de fire hjul 
efter behov. Ved normal kørsel træk-
ker den primært på baghjulene, som 
er det, der er mest effektivt.

Gratis serviceaftale
- Der er for øjeblikket fire måneders 
leveringstid på Audi e-tron, siger 
Kristian Jais Hansen. Med den nu-
værende registreringsafgift starter 
prisen ved 799.990 kr. som er inklu-
sive levering og tre års gratis ser-
viceaftale med et max. på 45.000 km. 
Den halvårlige ejerafgift er 390 kr.
Erhvervsleasing kan skræddersyes 
efter ønske. For privat leasing er 
konceptet for 36 måneder. Her er 
prisen for Audi e-tron 55 quatro 
10.800 kr. per måned efter en før-
stegangs betaling på 80.000 kroner.

1-1_Audi_e-Tron_6-19a.indd   1 27/08/2019   17:24



Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk

I T - n a v i g a t o n

Har du svært ved 
at navigere rundt i 
IT-verdenen? 
Brug ikke unødvendig tid på 
dine IT-problemer. Kontakt i 
stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Frank Bendtsen
Åmarksvej 4 
5762 Vester Skerninge
+45 2428 5358 
fbe@fb-it.dk
fb-it.dk
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IT-verdenen? 
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stedet mig for hurtig og kom-
petent support.
Jeg hjælper også med råd-
givning til indkøb af IT-udstyr, 
antivirus, router, mailkonti, 
backup, hotline-support i 
fjernafstand samt opbygning 
af din nye hjemmeside.

Kontakt:
2428 5358 
fbe@fb-it.dk

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
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Slutsedler på 160 biler det første år

- Det er godt at have adresse i Nørre 
Aaby, siger Tommy Hestehauge, 
der for et år siden etablerede sig 
som selvstændig forhandler af ny-
ere brugte biler. 
- Det første år fik jeg solgt 160 biler 
og ikke kun i det vestfynske. Godt 
hjulpet af nettet og udvalget af ny-

ere topklargjorte biler til de rigtige 
priser har jeg leveret biler over hele 
landet. En del kører i Københavns-
området og fire på solskinsøen 
Bornholm.

Landsdækkende garanti
Tommy Hestehauge peger på, at 

med en skræddersyet landsdæk-
kende brugtvognsgaranti og en an-
erkendt finansieringskilde er der 
ikke problemer for hverken kunden 
eller for ham selv i forbindelse med 
et salg på distance.
- I løbet af det første år har jeg set, 
at de mindre biler er på vej ud, og 

v/ Tommy Hestehauge  ·  Fabriksvej 2  ·  Nørre Åby  ·  Tlf.: 51 28 95 15

kontakt@hestehauge-biler.dk  ·  www.hestehauge-biler.dk 

– Vi har markedets bedste 
finansiering og tryg lands-
dækkende brugtvognsgaranti, 
siger Tommy Hestehauge, 
der i 2018 efter 25 år i 
branchen blev selvstændig 
og har fået kunder i 
hele landet.

markedet for brugte biler går i ret-
ning af mere gedigne og potente 
biler, siger Tommy Hestehauge og 
henviser til udstillingen og beskri-
velserne på hjemmesiden 

1-2_Hestehauge_4-19p.indd   1 23/05/2019   13:51
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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   2 22-02-2016   11:25:12
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
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 gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne

Tlf. 99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  www.intego.dk
Holkebjergvej 91  |  5260 Odense SV

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne
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Unikke
selskabslokaler

midt i Svendborg
Den Blå Kirke ligger på

Lundevej i hjertet af Svendborg.

Her finder du et af Fyns mest unikke
møde- og selskabslokaler, der danner de

perfekte rammer om både forretningsmøder
og private arrangementer så som...

Bryllup
Fødselsdag
Konfirmation

Firmaarrangement
Konference

-og meget mere!

Kontakt os på følgende måder:
Tlf. 60 38 13 67 - www.denblaakirke.dk

Lundevej 5 - 5700 Svendborg

Hundstrup
vej

Filippavej

Hundstrup

Filippavej 41- Hundstrup
5762 Vester Skerninge

Vi ligger i
Hundstrup
mellem

Svendborg
og Faaborg.

Gartneriet
Filippa

har igen åbent alle ugens dage.

ALT I
BLOMSTER

Åbningstider:
Alle dage også lørdage og

søndage kl. 9-17

44 December 2018

Tirsdag den 20. august 2019      Nr. 34      Uge 34     39. årgang  
Til jordbrugere på Fyn     www.landbrugfyn.dk

  PER OG CARSTEN KEJ   Skovsgårde  •  Telefon 20 28 46 27

Gylleudlægning med Agrometer SDS 8000

 Trimble GPS
 Næsten ingen »gyllesøer« 
 i marken ved fl ytning – gyllen  
 pumpes retur inden fl ytning
 Undgå trykskader i marken
 Dæktryksregulering

Arbejdsbredde 24,30 og 36 m

Carsten Kej - Forbered 2017 - 3x86.indd   1 19-07-2019   08:21:25

Vi dækker Danmark med store produktionslandbrug

Palle Jespersen, Indehaver
Mobil 2170 9541

Nybolig Landbrug 
Gørtz og Jespersen

Bredgade 20  ·  5560 Aarup
Tlf. 6611 7755

Dan Gørtz, Indehaver
Mobil 2170 9542

• Kvægejendomme   • Svineejendomme   • Planteavl

Landbrugsejendom - vores speciale - 86x35.indd   1 18-12-2018   09:22:13

Måre Møllevej 10a, Måre • 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 14 96 • www.pm-inst.dk

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

• Industri- og landbrugsinstallationer
• Almene el installationer og belysning 
• Tele og datatinstallationer 
• Overvågning
• Varmepumper •  Energioptimering 

- et seriøst og 
kvalitetsbevidst 
el-installationsfi rma

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

•• Industri- og landbrugsinstallationer Industri- og landbrugsinstallationer
TILBYDER BL.A.

PM installationer - et seriøst og kvalitetsbevidst - 2x35.indd   1 21-11-2018   10:16:13

Skov - Læhegn - Remiser
Søg tilskud nu!

35 millioner til skovrejsning 

- få opfyldt din drøm

SKOVDYRKERNE ØERNE
Tlf. 62 62 47 47

Kontakt os i dag
- kort ansøgningsperiode

Skov - Læhegn - Remiser - 2x35 - forsidespot.indd   1 29-05-2019   08:31:55

Nyborg ElAps
- stedet hvor service er en selvfølge...

Din lokale 
Installations-
virksomhed
Vi servicerer både 
virksomheder samt private

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerslev

www.nyborg-el.dk

Nyborg EL 3x260.indd   1 13-08-2019   08:44:47

Friske fynske varer 
hitter i hovedstaden
Næsten dagligt sender Bjarne Nielsen ofte 100 kasser friske røde 
stilke til københavnske restauranter og forretninger fra sine tre 
hektar med rabarberplanter i Vester Kærby.

Det er friskheden og den gode historie, der tæller fremfor prisen, lyder det fra 65-årige 
Bjarne Nielsen, der siden 1979 har ernæret sig med dyrkning og levering af friske grøntsa-
ger fra den lille ejendom i Vester Kærby. Foruden de tre hektar rabarber har han også tre 
hektar med porrer. Foto: Erik Hansen

REPORTAGE FRA FRILANDSGARTNERIET – SIDE 6-7
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Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

89.990*

Inkl. aircondition
og komfortførersæde

Fra

EKSKL. MOMS

 A   18,2 km/l, CO2 144 g/km. *Prisen gælder Combo Essentia 1.5 76HK diesel med 650 kg lasteevne og aircondition og er 
ekskl. metallak, moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. 
**Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Læs mere på opel.dk

NY OPEL COMBO
TYSK KVALITET OG RUMMELIGHED TIL KLASSENS BEDSTE PRIS

STOR FLEKSIBILITET
- DER ER MANGE MULIGHEDER MED DEN NYE COMBO
• Nødbremseassistent
• Adaptiv fartpilot
• 8" Touchskærm med Apple CarPlay**

• Læderrat med varme
• Motor- og kabinevarmer
• Baksensor
• Fås i 2 længder og 2 vægtklasser (650 kg og 1000 kg lasteevne) 
• Varerumsvolumen op til 4.4 m2 
• Varerumslængde op til 3.440 mm m/ FlexCargo stigelem

Årets varebil  2019
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07Lok aLavisen nyborgTirsdag 20. augusT 2019

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.
Tlf. 66 14 78 82
odense@farvexperten.dk

Bellinge
Brogårdsvej 4
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 24 22
bellinge@farvexperten.dk

Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk

Svendborg
Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk

Middelfart
Alsvej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 65 08
middelfart@farvexperten.dk sigmacoatings.dk

.ddk
-- DDiinn mmaalliinng && guullvvlleevveerraannddøørr

• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

• Du får kvalitetsprodukter til gode priser
med god vejledning og behandling.

Vi ses hos din lokale Farve X-pert

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.

Tæppefliser fra Ege
Særdeles velegnede til
moderne kontormiljøer.
Nem installation, høj
fleksibilitet og lav vægt.

Tæpper fra Ege
Op til 10 års boliggaranti
mod gennemslid.
Fås i 12 forskellige
farver.
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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!

JOINT 1211, kontorstol i 
Yellowstone Vintagelæder på 
sæde og ryg, bagside 
i sort netvæv, 5-star stel 
i poleret aluminium med hjul. 
Højdejustering, tilt og armlæn. 
Design: Anders Hermansen

KAMPAGNEPRIS  
15.995,- incl. moms

Normalpris 22.690,-  incl. moms    
Tilbuddet gælder til 30.11. 2019

1-2_lindegaard Poulsen_6-19a.indd   1 22/08/2019   13:25

Den Blå Kirke

”Med sine moderne faciliteter, ideel-
le akustik, velrenommerede køkken 
og dedikerede, faguddannede perso-
nale er Den Blå Kirke garant for en 
på én gang professionel og afslappet 
atmosfære, der får folk til at føle sig 
godt tilpas, hvad enten de skal holde 
fest eller arrangere et møde eller en 
konference”, fortæller restauratør 
og kok Kim Lundvaldt. 
”Fællesnævneren for alle vores ak-
tivitetstyper er totalarrangemen-

ter med fokus på høj kvalitet og 
nærværende service. Den Blå Kirke 
har kapacitet til selskaber op til 100  
gæster fordelt på den store kirkesal 
samt en mindre lounge med bar. Vi 
har tjek på alle detaljer. Hele vores 
setup, lige fra de smukke vinglas 
til den perfekte akustik, er tunet 
ind på, at Den Blå Kirke skal være 
en optimal ramme om selskaber og 
konferencer. I den forbindelse har 
vores nye udendørs terrasse siden 

indvielsen i foråret 2019 været et 
stort hit blandt vore gæster.

På det kulinariske område benytter 
vi fortrinsvis friske fynske råvarer. 
Vores dygtige og erfarne kokke fra 
Restaurant Resume laver al mad 
fra bunden af årstidens råvarer. 
Afvikling af større familiefester 
og bryllupsarrangementer er blandt 
vores absolutte spidskompetencer. 
Vi sørger for, at alle festens delele-

menter går op i en højere enhed, så 
også værten kan hygge sig og slappe 
af. Vi er specialiserede med hensyn 
til at sammensætte det enkelte ar-
rangement, så det matcher værtens 
individuelle ønsker og behov. Alle 
interesserede er velkomne til at kon-
takte os og høre nærmere om vores 
mange gode tilbud”, slutter Kim 
Lundvaldt.

Lundevej 5  ·  5700 Svendborg  ·  tlf. 60 38 13 67  ·  info@denblaakirke.dk  ·  www.denblaakirke.dk

1-1_Den Blå Kirke_6-19p.indd   1 26/08/2019   11:16
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

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

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
P

S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2295,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2135,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896/900 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask 
eller bøg.
1,8 m3

2095,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv 
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457
Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret 
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,-
Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

stella 3 + 2 pers soFasÆt. 
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god 
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod 
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel  
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

delta adventure stol  
og skammel i eg
Stol og fodskammel som vist i eg monteret 
med sort læder. Med den indbyggede 
trinløse glidefunktion og den aktive nakke-
støtte, vil du opleve en unik siddekomfort. 
Dette giver kroppen en komfortabel og 
god ergonomisk støtte, uanset hvilken 
position du vælger.
Før 17.780.- 

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg  
med Fingertapper. 
Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning 
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at 
finde lige den der passer dig  
og dit hjem. 
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.- Nu

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret 
med kraftigt sort semi-anilin læder og 
ben i børstet stål. 
Santana føres i forskellige stof og 
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense kan nu tilbyde 
totalløsninger til private 
virksomheder og offentlige 
institutioner

Vi vil nu tilbyde at vi leverer indretning-
sløsninger til private virksomheder og 
offentlige institutioner i hele Danmark. 
Vi samarbejder med en bred vifte af 
danske, møbelproducenter. Dette gør 
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt 
individuelle og skræddersyede løsninger 
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige 
priser. Vores fokus bliver ergonomi, 
funktionalitet og kvalitet, og hele proces-
sen foregår i tæt dialog med den enkelte 
medarbejder, for på den måde at levere 
den optimale løsning

• Erhvervsvirksomheder

• Undervisning - herunder  
folke- og efterskoler.

• Daginstitutioner 

• Pleje- & sundhedssektoren 

• Lægeklinikker

• Pengeinstitutter

• Multi-/idrætshaller

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense udvider deres 
forretningsstrategi
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Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og mo-
derne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er 
motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone 
uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening. 

Vi har allerede haft fornøjelsen af, at levere motoriserede 
løsninger til flere erhverv, som har opdaget funktionalite-
ten og som opfatter sig selv som trendsætter.  

Vores yderst kompetente medarbejdere står klar med en 
demonstration og faglig vejledning i vores Luxaflex shop. 

Luxaflex er så sikker på kvaliteten af deres danskproduce-
rede produkter, at de yder 5 års garanti. Tydeligere kan 
det næppe udtrykkes. 

Ring til (fra venstre) Arne, Dennis, Henrik eller Jens og du 
vil opdage, at de er der for din skyld. 

 

 

 

 

  rsted
astvognscenter

Frøbjergvej 2
5620 Glamsbjerg         B
Tlf: 64451170
kj@orsted-lastvognscenter.dk
orsted-lastvognscenter.dk

 

Vi er en del af Bosch Commercial 
Vehicles konceptet og er derfor 
på forkant med de nye 
testmetoder og testværktøj.

REPARATION AF LASTBILER · BUSSER · VAREBILER

REPARATION AF 
• Aircondition
• Hydraulik
• ABS – EBS
• 2 års farskriver kontrol
• Klargøring til syn
• Dæk & Sporing
• Lovpligtig kran-hejs-lift
 eftersyn
• Tømning af chaufførkort
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Nyheden S19 fi ndes i nye smukke farver – inspireret af 

naturen. S19 er udført i praktisk Surface  laminat med et 

blødt overfl ade touch. S19 er designet af vores arkitekt 

MAA Rolf Birk. 

S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med 

unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i 

 køkkenet, da vi introducerer det største element nogen-

sinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads – 

præcis som i naturen. 

s19
inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos 
os og se mere på svane.com

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion              

svane køkkenet odense

Svane Køkkenet Odense  /  Rødegårdsvej 209  /  5230 Odense M  /  Tlf.: 6617 5678  /  odense@svane.com        

Følg os på  /  

- De fleste af vore professionelle 
kunder kommer gerne til Bygma i 
Bellinge i deres erhvervsbiler fra 
den nærliggende motorvejsafkør-
sel 52 , siger David Storm, der er 
filialchef i Bygma i Bellinge.

- Vi lægger fortsat stor vægt på 
personlig betjening, så derfor 
har vi også et par gode folk i vo-
res nye drive-in lager. Dels kan 
den professionelle kunde vælge at 
komme direkte, men også spare 
lidt tid ved at kontakte os på te-
lefon.

David Storm peger på, at man 

fortsætter med at gøre Bygma i 
Bellinge mere synlig.

Er i fortsat vækst
- Vi har været mange år i Bellinge 
og fylder helt godt i et overvejen-
de parcelhuskvarter, siger David 
Storm. Vi er glade for Bellinge og 
vores forretning, som er i fortsat 
vækst. 

- Vi forbereder en facaderenove-
ring og har flere gange fremført 
et ønske om en vejudvidelse, så 
tilkørselsforholdene kan blive 
lidt bedre. Vi ved, at det også er 
et ønske for beboerne. Vi er ikke 

vanskelige at finde, men kunne 
dog godt tænke os en tydeligere 
skiltning.

David Storm peger på, at Bygma 
fortsat skal give den professio-
nelle håndværker og den søgende 
private kunde en god faglig og 
venlig modtagelse og service. 

- Hos os er alle kundegrupper vel-
komne, og ingen skal ikke spejde 
forgæves efter en medarbejder 
mellem vores reoler, siger David 
Storm  

Kristoffer 
Damsted
- Kristoffer Dam-
sted kan kontaktes, 
så ordren er klar 
til afhentning i det 
nye drive-in lager.

Søren  
Jørgensen
- Søren Jørgensen 
kan professionelle 
kunder møde i Byg-
mas nye drive-in 
lager i Bellinge.

David Storm
- Vi lægger fortsat 
stor vægt på per-
sonlig betjening, 
så derfor har vi 
også et par gode 
folk i vores nye 
drive-in lager, siger 
filialchef i Bellinge 
David Storm.

Kun få minutter  
fra motorvejen

- Vi har fået en ny it-struktur og en drive-in adgang til vores 
store butik og tømmerlager i Bellinge,

 siger David Storm, der er filialchef i Bygma. 
På få minutter er vores professionelle kunder helt fremme 

ved lageret og bliver hurtigt personligt betjent.

1-2_Bygma_6-19.indd   1 23/08/2019   13:28



- De fleste af vore professionelle 
kunder kommer gerne til Bygma i 
Bellinge i deres erhvervsbiler fra 
den nærliggende motorvejsafkør-
sel 52 , siger David Storm, der er 
filialchef i Bygma i Bellinge.

- Vi lægger fortsat stor vægt på 
personlig betjening, så derfor 
har vi også et par gode folk i vo-
res nye drive-in lager. Dels kan 
den professionelle kunde vælge at 
komme direkte, men også spare 
lidt tid ved at kontakte os på te-
lefon.

David Storm peger på, at man 

fortsætter med at gøre Bygma i 
Bellinge mere synlig.

Er i fortsat vækst
- Vi har været mange år i Bellinge 
og fylder helt godt i et overvejen-
de parcelhuskvarter, siger David 
Storm. Vi er glade for Bellinge og 
vores forretning, som er i fortsat 
vækst. 

- Vi forbereder en facaderenove-
ring og har flere gange fremført 
et ønske om en vejudvidelse, så 
tilkørselsforholdene kan blive 
lidt bedre. Vi ved, at det også er 
et ønske for beboerne. Vi er ikke 

vanskelige at finde, men kunne 
dog godt tænke os en tydeligere 
skiltning.

David Storm peger på, at Bygma 
fortsat skal give den professio-
nelle håndværker og den søgende 
private kunde en god faglig og 
venlig modtagelse og service. 

- Hos os er alle kundegrupper vel-
komne, og ingen skal ikke spejde 
forgæves efter en medarbejder 
mellem vores reoler, siger David 
Storm  

Kristoffer 
Damsted
- Kristoffer Dam-
sted kan kontaktes, 
så ordren er klar 
til afhentning i det 
nye drive-in lager.

Søren  
Jørgensen
- Søren Jørgensen 
kan professionelle 
kunder møde i Byg-
mas nye drive-in 
lager i Bellinge.

David Storm
- Vi lægger fortsat 
stor vægt på per-
sonlig betjening, 
så derfor har vi 
også et par gode 
folk i vores nye 
drive-in lager, siger 
filialchef i Bellinge 
David Storm.

Kun få minutter  
fra motorvejen

- Vi har fået en ny it-struktur og en drive-in adgang til vores 
store butik og tømmerlager i Bellinge,

 siger David Storm, der er filialchef i Bygma. 
På få minutter er vores professionelle kunder helt fremme 

ved lageret og bliver hurtigt personligt betjent.

1-2_Bygma_6-19.indd   1 23/08/2019   13:28



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

Kontakt vores energirådgivere på 63171993 eller energibesparelser@energifyn.dk

Få en bedre bundlinje og 
en grønnere profil

Hos Energi Fyn tilbyder vi store og mellemstore virksomheder energirådgivning 
uden regning. Vi hjælper hvert år virksomheder med at forbedre bundlinjen ved at 
reducere energiforbruget. 

Mit job består i at identificerer og prioritere din virksomheds energibesparelsesmuligheder, 
samt hjælpe jer med implementeringen. Dermed skaber jeg grundlaget for, at du kan foretage 
de mest rentable investeringer, som giver dig de største besparelser på  
bundlinjen. Samtidig får din virksomhed også en grønnere profil.

Christian Olsen, tlf. 63171993, Energirådgiver hos Energi Fyn FÅ  
ENERGI- 

RÅDGIVNING  
UDEN  

REGNING


