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Kvalitets-
bevidst

malerfirma

• Indvendige og udvendige maleropgaver
• Fuldspartling af vægge
• Tapetsering
• Lagersalg til private
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Ny hjemmeside?
Få lavet en ny flot hjemmeside 
i wordpress, der er nemt at 
opdatere og billig i årlig drift!
Pris fra 9.500 kr. ex. moms

Jacob Thomsen
Tlf. 22629064 
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FIND DIN BY        OM BYKALENDER        FAQ        SE KURV �        DK / EN

– din lokale julekalender
Gavebeviser til byens butikker, 
restaurationer og kulturinstitutioner!

Find din by her � Hvad er bykalender? �

Find din by her �

– din lokale julekalender
Lågerne indeholder 
gavebeviser til byens 
butikker, restaurationer og 
kulturinstitutioner!

Hvad er bykalender? �

�   
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www.pchristensen.dk og www.facebook.com/pchristensenvans

Ny Mercedes-Benz Citan
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination 
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine 
transportopgaver letter dit daglige arbejde.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til 
og med 31. december 2022. Månedlig ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr 
samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - 
kontakt os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse 25.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.595 kr./md.

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

Tag en prøvetur hos P. Christensen i Odense.

Standardustyr som:
• MBUX Multimediesystem med DAB
• Mercedes me
• Bakkamera og P-sensor (bag)
• Komfortførersæde med sædevarme og 

lændestøtte

• Anhængerlast 1.500 kg
• Multifunktionsrat
• Fartpilot
• Og meget meget mere!
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Når Kenneth Elkjær Trang-
bæk om kort tid er klar til at gå 
fuldtids med sit firma. Elkjærs 
El-Service, vil han se frem til at 
løse alle former for el-arbejde for 
såvel virksomheder, private som 
offentlige institutioner.

- Jeg er uddannet elektriker og 
har mere end ti års erfaring som 
sådan. Jeg er i øjeblikket ansat i 
et andet firma, men glæder mig 
til jeg kan koncentrere mig 100 

procent om min virksomhed, 
som jeg oprettede i oktober 
sidste år, siger Kenneth Elkjær 
Trangbæk.

Elkjærs El-Service kommer til at 
løse opgaver på hele Fyn og i tre-
kants-området.

- Og så er det vigtigt at under-
strege, at ingen opgave er for 
lille, ingen opgave er for stor. Og 
at man altid velkommen til at 
kontakte mig for uforpligtende 
tilbud, understreger Kenneth 
Elkjær Trangbæk. 

Elektiker klar 
med nyt firma
Kenneth Elkjær Trangbæk fra Assens glæder sig til 
at møde kunder fra både virksomheder, private og 
det offentlige i sin virksomhed, Elkjærs El-Service.

Elkjærs El-Service · Roligheden 3 · 5610 Assens
Tlf.: 30398444 · kenneth_elkjaer@live.dk

Slushice maskine med 3 kamre  
fra mandag kl. 9.00 - fredag kl. 16.00
12 liter koncentrat (72 liter slush ice).
100 stk. bæger
100 stk. sugerør
Inkl. rengøring af maskinen 
Inkl. levering og afhentning i en radius  
af 20 km fra Vissenbjerg.

Samlet pris kun kr. 1.760,- + moms  
(ekstra koncentrat, bæger, sugerør kan tilkøbes).

Særlige ønsker - Ring tlf. 81 71 58 37.

Odensevej 133 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 81 71 58 37

Vi har sammensat 
et godt virksomhedstilbud!
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Mange virksomheder inden for 
byggebranchen får i øjeblikket 
opgaver, hvor hensynet til miljø-
et er i fokus. Et af de steder, hvor 
man har taget konsekvensen 
af de øgede krav til bæredygtig-
hed, er i det velrenommerede 
tømrerfirma, Vestfyens Tømrer-
forretning med adresse på Løi-
marksvej 3 i Assens.

- Ja, vi har gjort en del for at 
imødegå de krav, der nu stilles 
omkring bæredygtighed. Vi har 
fulgt en længere kursusrække, 

hvor såvel medarbejdere som 
ledelsen har deltaget, og så har 
vi også tilknyttet en bærdygtig-
hedskonsulent, fortæller med-
indehaver af Vestfyns Tømrer-
forretning, Jacob Boe Madsen.

Det vestfynske tømrerfirma – 
med mere end 30 års erfaring 
inden for branchen- har i dag 42 
ansatte og udfører alle former 
for byggeprojekter – fra vedli-
geholdelse af eksisterende boli-

ger/bygninger til nye byggepro-
jekter. Virksomheden tilbyder 
blandt andet assistance inden-
for områderne snedker, tømrer, 
entrepriser, glarmester, gulve og 
værkstedsproduktion.

- Vi er en lokal forankret virk-
somhed, der løser både store og 
små opgaver for det offentlige, 
virksomheder og private. Vi 
støtter det lokale foreningsliv 
og så går vi også meget op i det, 

at vi også har et socialt ansvar. 
Således har vi en tradition for at 
have mange lærlinge, som vi gør 
et stort arbejde ud af at uddanne 
til gode svende, fortæller Jacob 
Boe Madsen.

Og tilføjer: 
- Kvalitet, tillid og troværdighed 
er nøgleord i hele vores virk-
somhed, og i den måde vi arbej-
der på. 

Vestfyns Tømrerforretning er godt klædt på til en fremtid, 
hvor flere og flere opgaver har fokus på bæredygtighed.

Tømrerfirma med 
fokus på et sundt miljø

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
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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.

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!
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Flere og flere bilister vælger nu 
at bruge Brylle Auto med adres-
se på Plouggårdsvej 18 i Tomme-
rup, når bilen står overfor enten 
servicering eller reparation.

Værkstedet, der indehaves af 
Kent Højmark, er i det hele taget 

inde i en positiv udvikling.

- Vi har inden for de sidste par 
år ansat to nye medarbejdere og 
så har vi investeret i nyt diagno-
seudstyr til blandt andre Audi, 
VW og Skoda. Derudover råder 
vi over seks andre diagnosete-
stere til andre bilmærker, fortæl-
ler Kent Højmark.
Mekanikerne på Brylle Auto er 
også klædt på til elbiler.

- Vi prøver altid at på at være up 
to date og derfor kommer vores 

folk på kursus to gange om året, 
siger indehaveren.

Afleverer man sin bil hos Brylle 
Auto får man altid tilbudt en lå-
nebil, som kun koster et forsik-
ringsbeløb, nemlig 75 kroner om 
dagen.

- Og så skal det også nævnes, at 
vi tager os af både store og små 
forsikringsskader, og at vi tilby-
der dækopbevaring, understre-
ger Kent Højmark.

Brylle Auto er medlem af Auto 
Mester, der er DKs største kæde 
af frie værksteder. 

Værksted i positiv udvikling
Investering i nyt diagnoseudstyr, ansættelse af nye medarbejdere og 
kurser i servicering af elbiler er nogle af kodeordene hos Brylle Auto.

Plouggårdsvej 18 · 5690 Tommerup · Tlf.: 64751508
kent@brylleauto.dk · www.brylleauto.dk

I kundemodtagelsen bydes du 
velkommen af det unge team, 
der har specialiseret sig i solfilm 
og folieindpakning og flere tu-
sinde bilister besøger hvert år 
firmaet, der sætter en ære i at 
efterleve sloganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er 
vores”.

- Det forpligter naturligvis og 
hver dag arbejder vi målrettet 
på at gøre en forskel. Vi udfører 
omkring 2.000 solfilmmonte-
ringer om året samt et kraftigt 

voksende antal folieindpak-
ninger. Med 13 års erfaring og 
utallige monteringer bag os, er 
vi nu en af de mest anerkendte 
virksomheder i vores branche, 
fortæller firmaindehaver Simon 
Pedersen.

Han forklarer endvidere, at kun-
der som Land Rover og Jaguar 
Danmark, samt flere andre store 
bilhuse og forhandlere af presti-
ge biler benytter Trimcar som 
deres leverandør.

- Hovedparten af vores opgaver 
er solfilm til personbiler. Sol-
film har en effektiv effekt mod 

solvarme. Faktisk kan solfilm 
reducere varmeindfald med 
op til 58%. Ved et behageligt 
indeklima højnes komforten 
og køreglæden, og det er vores 
helt klare opfattelse, at flere og 
flere i bilbranchen har indset, 
at solfilm er med til at øge bi-
lens brugsværdi, oplyser Simon 
Pedersen. Solfilm monteres på 
bilforhandlerens adresse, inden 
den nye bil udleveres til kunden.

Trimcar tilbyder også komplet 
folieindpakning af biler, og der 
benyttes altid kvalitetsfolier fra 
anerkendte leverandører.

- Foliering af bilen er både en 
effektiv lakbeskyttelse og en 
god mulighed for at personlig-
gøre bilen med en speciel farve 
eller udtryk. Vi monterer også 
bilreklamer, og det er en oplagt 
mulighed for at opnå maksimal 
synlighed.

Med en flot bildekoration for-
vandles din firmabil til en køren-
de reklamesøjle.

Vi tilbyder den komplette løs-
ning fra design til færdigt pro-
dukt, understreger Simon Pe-
dersen.  

Her er kvalitet og 
service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du 
møder, når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.

Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup –  Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk  –  www.trimcar.dk
TRIMCAR SOLFILM
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Knarreborgvej 30 · 5690 Tommerup · Telefon: 64751640
kontakt@eldoradoweb.dk · www.eldoradoweb.dk

Er man som privatkunde, virk-
somhed eller bygherre på udkig 
efter køkken, der emmer af tysk 
kvalitet og grundighed, så bør 
man lægge vejen forbi Eldora-
do i Tommerup/Verninge. Her 
forhandles flere typer køkkener, 
men specielt en type har vist sig 
at falde specielt godt i dansker-
nes smag.

- Det er korrekt. I vores køkken-
afdeling forhandler vi Eldora-
do køkkener by Artego, som er 
tyske kvalitetskøkkener, med 

høje krav til bæredygtighed og 
fleksibilitet, der giver kunderne 
stor designerfrihed. Dem er vo-
res kunder vilde med, og derfor 
er vores køkkenafdeling væk-

stet enormt, fortæller indehaver 
John Skælbæk.

Han oplyser desuden, at man 
som kunde naturligvis kan få 
tegnet sit nye køkken i Eldorado.

- Vi leverer også færdige løsnin-
ger til renovering og nybyggeri 
af lejligheder m.v. og vi råder 
selvfølgelig over en køkkenkon-
sulent, der både tager ud til kun-
derne for at vejlede og inspirere, 
men også er med i projektet fra 
start til slut. 

Det kan også nævnes, at vi har 
eneforhandling på de eksklusi-
ve og højteknologiske bordpla-
der fra firmaet, TPB Tech med 
hovedsæde i Barcelona. Det er 

bordplader, der er varmebestan-
dige og ridsefri, samtidigt med 
at man ingen kogezoner kan se. 
Bordpladerne ligger da også i 
den pæne ende af prisskalaen 
men ikke desto mindre er de 
utroligt populære understreger 
John Skælbæk, og så kan man 
selvfølgelig få en demonstration 
i butikken. 

Eldorado tilbyder som nævnt 
også meget andet end køkkener 
i sin godt 1000 m2 store butik. 

- Vi er en lokal forretning, som 
tilbyder et kæmpe udvalg af 
produkter i alle prisklasser og til 
selv den mest kræsne forbruger. 
Vi lever af tilfredse kunder, og 
har derfor også meget høj fokus 
på den service vi yder overfor 
vores kunder. Dertil kommer, at 
vores prissegment ligger inden-
for forbrugerens forventninger, 
fastslår John Skælbæk. 

Kæmpe succes med tysk 
kvalitets-køkken
I Eldorados store butik i Tommerup finder du alt, hvad du skal bruge af hvidevarer, køkkenudstyr og 
belysning m.v. i høj kvalitet. Men i butiksudstillingen finder du også masser af inspiration til dit nye 
badeværelse, garderobe og bryggers – og særligt ét produkt har for alvor givet firmaet vind i sejlene.
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Flere og flere kunder vælger 
i øjeblikket at alliere sig med 
virksomheden Sand VVS Entre-
prise, når der skal investeres i en 
ny varmepumpe. Selvom firma-
et med base i Aarup har mange 
forskellige varmepumper på 
hylderne, så er der specielt en, 
der for tiden fanger kundernes 
interesse.

- Det er korrekt. Vores varme-
pumper fra det koreanske firma, 
LG er meget populære. Dels for-
di der ikke er nogen leverings-

problemer med udstyret og dels 
fordi, at firmaets garantiordnin-
ger er yderst favorable med 10 
års garanti på kompressor og 
fem års totalgaranti på hele var-
mepumpen, fortæller indehaver 
af Sand VVS Entreprise, Mads 
Sand Andersen.

Sand VVS Enterprise har tyve 
års erfaring med salg, montering 

og servicering af varmepumper, 
og har i den forbindelse haft 
kunder i det meste af landet.

- I øjeblikket servicerer vi dog 
grundet travlhed kun kunder i 
region Syddanmark. Vores kun-
der er primært private og det 
offentlige, men virksomheder er 
naturligvis også velkomne, fast-
slår indehaveren.

Sand VVS Entreprise servicerer 
alle fabrikater af varmepumper i 
Syddanmark, ligesom virksom-
heden også udfører lovpligtige 

serviceeftersyn. Sidstnævnte 
kræver en såkaldt KMO-god-
kendelse, hvilket firmaet har. 
Samtidig er virksomheden også 
VE-installatør, som er påkrævet, 
hvis kunden skal modtage til-
skud til installationen.

- Slutteligt skal det siges, at vi al-
tid søger den bedste løsning for 
kunden – ikke nødvendigvis den 
billigste. For os er kvalitetsarbej-
de og god kundeservice altafgø-
rende, understreger Mads Sand 
Andersen. 

Specialist i 
varmepumper
Sand VVS Entreprise i Aarup tilbyder montering  
og servicering af en bred vifte af kvalitets-
varmepumper – specielt en er populær i øjeblikket.

Kaslundvej 31 · 5560 Aarup · Tlf.: 21636131
mads@sand-varmepumper.dk · www.sand-varmepumper.dk

TS-GRUPPEN.DK - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

Haarby - Strandgade 74 | tlf. 6473 1613
Assens - Melvej 8 | tlf. 6471 1414

www.jp-assens.dk

Specielister i energibesparende løsninger

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER 
ÉT TAG = ÉT OPKALD

EL Projekleder 
Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK
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ÉT TAG = ÉT OPKALD
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Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982Vi løser din 
opgave

EL

Tømrer

Maler

VVS / Blik

Anlægsgartner

32 ÅRS erfaring 
med kvalitet 
til tiden

LIND HANSENS VEJ 5•5000 ODENSE C •TLF. 65 91 48 84
SVERIGESVEJ 15•5700 SVENDBORG•TLF. 65 91 48 84
L.FRANDENSVEJ 7•5600 FAABORG•TLF. 62 61 82 92

HVG@HVG-AS.DK•WWW.HVG-AS.DK
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Mosegårdsvej 3 · 5683 Haarby
Telefon: 30302448 · Mail: jsk@mmbioenergi.dkMM Bioenergi ApS

Klimaforandringerne er vores 
tids største krise og jo hurtige-
re verden stopper med at bru-
ge fossile brændsler, jo bedre. 
Bioenergi er en vigtig del af den 
samlede løsning. En af de virk-
somheder, der har specialiseret 
sig i – og har stor succes med - 
at fremstille energi ved hjælp af 
forskellige former for biomasse, 
er MM Bioenergi i Haarby.

”Vi har meget travlt i øjeblik-
ket. Høsten er en af årets travle 
tidspunkter, fordi halmen skal i 

hus”, siger direktør Jesper Skøtt.
MM Bioenergi, som er er bære-
dygtighedscertificeret af DM&E, 
producerer blandt andet bære-
dygtig skovflis, energipileflis og 
halmpiller, og leverer primært 
sine produkter til den danske 
fjernvarmesektor og biogasin-
dustri.

”Vi er det eneste firma i Dan-
mark, der presser halmpillerne 
direkte på markerne. Det gør vi 
ved hjælp af en stor mobil halm-
presser, Krone Premos 5000. 

Den presser strukturpiller af hø-
jeste kvalitet uanset om det er i 
marken eller stationært et andet 
sted. Pillerne kan derefter trans-
porteres fra marken som bulk 
gods”, fortæller Jesper Skøtt. 
”Som virksomhed har vi fokus 
på nye forretningsområder in-
denfor bioenergi-sektoren, og 
vil gerne sætte vores præg på 
fremtidens løsninger indenfor 
den grønne omstilling”

MM Bioenergi har i dag 10 an-
satte, og er i vækst.  ”Vi havde 
ikke været hvor vi er i dag, hvis 
ikke det havde været for vores 
dedikerede og dygtige kollegaer.  
Her i 2022 er efterspørgslen på 
vores produkter steget markant. 
Vi står i den positive udfordring 
at vi næsten har svært at følge 
med. For at sikre den fortsatte 
vækst, er vi altid på udkig efter 
dygtige medarbejdere samt fle-
re opgaver, hvor vi kan bidrage 
mere til den grønne omstilling”, 
konstaterer Jesper Skøtt. ”Så 
hvis jeres læsere sidder med en 
konkret opgave, som skal løses, 
så tøv endelig ikke med at kon-
takte os!” 

MM Bioenergi i vækst
Fuld damp på bioenergi-kedlerne i virksomheden MM Bioenergi, der primært leverer til 
fjernvarmesektoren og biogasindustrien – efterspørgslen har aldrig været højere.
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Martin Berg Pedersen fra Assens 
er kommet fint fra start med sin 
nye virksomhed, Bergs Multi-
service, som han satte i søen i 
marts i år.

Altmuligmanden har erfaring 
fra mange forskellige fagområ-

der, hvilket kommer hans kun-
der til gode nu. - Ja, jeg tilbyder at 
løse opgaver inden for håndvær-
kerfagene, anlægsgartnerfaget 
og brolæggerfaget. I min tid på 
arbejdsmarkedet har jeg blandt 
andet jobbet som tømrer, murer, 
VVS’er og flyttemand, fortæller 
Martin Berg Pedersen, der tager 
sig af både store og små opgaver.

- Jeg tager imod opgaver fra pri-
vate, virksomheder og det of-
fentlige. Og skulle det vise sig, at 
jeg får opgaver, som jeg ikke selv 
kan løse, så har jeg et fortrinligt 
samarbejde med andre profes-
sionelle håndværkere. Slutteligt 
skal det også nævnes, at jeg er 
yderst prisvenlig, tilføjer Martin 
Berg Pedersen. 

Klar til alle 
typer opgaver
Altmuligmanden  
Martin Berg Pedersen 
udfører såvel store 
som små opgaver for 
private, virksomheder 
og det offentlige.

Bergs Multiservice · Kærvangen 23 · 5610 Assens
Tlf.: 51187668 · bergsmultiservice@hotmail.com

Før Efter

Der er efterspørgsel efter at gøre 
brug af den store erfaring og 
ekspertise som er kendetegnen-
de for Knarreborg Smedie, der 
er en god gammel smedeforret-
ning, som har fulgt med udvik-

lingen. Det betyder også, at de 
udover alle opgaver, der hører til 
smedefaget, også er aktive og er-
farne på mange andre områder. 
Firmaet beskæftiger i dag fem 
medarbejdere.

- Der er god gang i fjernvarme-
arbejdet over hele kommunen, 
fortæller smedemester Karsten 
Pedersen, der har været i Knar-
reborg Smedie i 51 år, hvor han 
også er udlært, og de seneste 
31 år som smedemester og aut. 
VVS Installatør.

- Jeg har været med til at lave al 
naturgas, og nu er jeg med til at 
tage den væk. Nu er det fjernvar-
men det gælder, og det er det de 
næste to år som også et af vores 
store områder – varmepumper.

Knarreborg Smedie har også 

travlt på andre områder, hvor de 
blandt andet løser opgaver for 
otte vandværker samt to fjern-
varmeforsyninger.

- Vi har også 12 afdelinger af 
korn & foderstofforretninger, 
som vi servicerer, og det både på 
Fyn, Ærø og Jylland.

Ved siden af arbejdet i smedefor-
retningen, så er Karsten Peder-
sen og en aktiv og kendt person 
i bybilledet, hvor han har travlt 
på flere fronter med det frivillige 
arbejde, som blandt andet i lokal-
råd og vandværksbestyrelse. 

God gang i 
smedemesteren
Knarreborg Smedie kan mærke 
den stigende travlhed.

Møllebakken 15 · 5690 Tommerup · Tlf.: 64 76 13 13
info@knarreborgsmedie.dk · facebook.com/knarreborgsmedie Knarreborg Smedie / aut. VVS Installatør

10    ERHVERV FYN · NR. 6 2022



Myllerupgyden 3 · 5610 Assens · Tlf.: 64 45 10 53
owh@myllerupentreprenor.dk · www.myllerupentreprenor.dkMyllerup Entreprenør A/S

Der er god gang i maskinerne 
hos Myllerup Entreprenør A/S. 
Der er travlhed med løsning af 
opgaver for kunderne, så alle 

tidsplaner kan overholdes hele 
vejen igennem. Både ude og 
hjemme er det med bæredygtig-
hed for øje.

- Vi har blandt andet været i Glo-
strup for at deltage i byggeriet af 
en Coop365 butik, fortæller Ole 
West Hansen. Coop vandt retten 
til grunden fordi, at de havde fo-
kus på at bygge bæredygtigt.

I forbindelse med at entrepre-
nørvirksomheden har meget 
stor fokus på bæredygtighed, så 
har de også fået lavet en grøn 
forretningsplan, hvor de arbej-
der med FN’s Verdensmål. Her 
er virksomheden allerede godt 
i gang med at have medarbej-
dere på kurser, så de på sigt kan 
blive dygtigere til at håndtere de 
værktøjer, der optimerer det at 
fremme bæredygtigheden.
- Vi kom i gang med det arbejde, 
fordi vi gennem Udvikling As-

sens blev gjort opmærksom på 
den mulighed. Det tog mig kun 
få minutter at få svaret retur, at 
det helt sikkert var noget, som 

vi skal være med til. Jeg blev 
faktisk lidt overrasket over, at 
vi allerede på mange steder i 
forvejen er inde over FN`s Ver-
densmål.

Her kan Ole West Hansen blandt 
andet fremhæve virksomhe-
dens beslutning om at installere 
jordvarme på eget domicil, samt 
at ikke vil købe nye større maski-
ner, men alene købe brugt, hvis 
der er behov for udskiftning el-
ler opgradering.

- Det er spændende at arbejde 
med bæredygtighed, og det er 
mere krævende end forventet. 
Men det handler i dag om at sæt-
te fokus på miljø og bæredygtig-
hed og samtidig gøre noget ved 
det. Vi kører nu delvis på GTL 
dieselbrændstof, der indeholder 
mindre svovl, så det forurener 
mindre. Det samme med benzin 
til flere af vores maskiner, hvor vi 

kører på en renere benzin, som 
nedsætter CO2 udslippet med 
50 %. Det er svenskproduceret 
alkylatbenzin fra firmaet Aspen.

- Vi køber kun større maskiner 
brugte, fordi vi forventer, at vo-
res større maskiner på sigt skal 
køre på brint, og at vi inden læn-
ge får mulighed for det. Her vil vi 
gerne være med fra start.

I øjeblikket arbejder virksomhe-
den på at få åbnet en grusgrav 
lokalt, så der ikke skal køres så 
langt, - og dermed mindre trans-
port på vejene. Der er et påtænkt 
område, der allerede er udlagt til 
grusgravsområde. Det skal være 
en grusgrav hvor også lokale kan 
blive serviceret og hente mindre 
læs. 

- Vi tænker meget i genbrug, 
og prøver at hæve kvaliteten af 
vores affaldshåndtering. Tinge-
ne skal gøres rigtigt, og vi skal 
genbruge så meget som muligt. 
Det gælder også byggemateria-
ler, - og her kræves det at lovgiv-

ningen laves, så det kan lade sig 
gøre.

- Lige nu kan vi ikke gøre mere, 
for udviklingen skal også kunne 
følge med.

Myllerup Entreprenør A/S har 
i dag tre ejere - Ib Hansen, Ole 
West Hansen og Simon West 
Hansen. Virksomheden startede 
i 1989 som et I/S med Ib Hansen 
og Ole West Hansen som ejere 
og i 2018 kom Simon West Han-
sen med i ejerkredsen, og I/S’et 
blev ændret til et A/S. I dag be-
skæftiger virksomheden 30 an-
satte, hvoraf de 4 er på kontoret. 

Entreprenørvirksomhed  
med fokus på bæredygtighed
Myllerup Entreprenør A/S vil være på forkant og har fået udviklet 
en grøn forretningsmodel til virksomheden.
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kb fugeservice
KB Fugeservice er et nyopstartet fugefirma hvor 

omhyggelighed, høj service, standarter samt finishs i 
højsæde. Fokusset er et professionelt fugearbejde med 

øje for bæredygtighed og miljøvenligt byggeri

Kontakt os og få et 
uforpligtende tilbud

Find os på Facebook

2371 4976
fugemand@kbfugeservice.dk
KB Fugeservice

Alt indenfor elastiske fuger: 
 ʡ Silikone fuger i badeværelser, 

 vådrum og langs gulve 
 ʡ Fugning af vinduer og 

 døre inde og ude 
 ʡ Besanede fuger og brandfuger
 ʡ Fugning langs lofter, vægge mv. 
 ʡ Fugning mellem betonelementer 
 ʡ Udskiftning af fuger både inde 

 og ude samt i vådrum mv. 

Vejens 
håndværker service
Dennis Vejen

Håndværker
Tlf 50453356
vejenshanvaerk@gmail.com

CVR: 42673870
5610 Assens

Træder man ind i forretningen 
hos Sambo Møbler i Vissenbjerg, 
så kan man være sikker på at få 
en god personlig betjening med 
tid til gode råd og den rette vej-
ledning. Der lægges stor vægt 
på kundepleje og service samt at 
kunderne får en høj faglig betje-
ning. Gennem årene er der byg-
get et godt renommé op, og kun-
derne trækkes til fra store dele af 
landet, ja – selv fra udlandet.

- Vi har et velassorteret udvalg 
i møbelstoffer og polstrings-

materialer, fortæller Kjeld Palle 
Svendsen, der som 14-årig gik i 
lære som møbelpolstrer, og som 
gik selvstændig og drevet sin for-
retning gennem 54 år.

- Vi har nok et par tusinde for-
skellige møbelstoffer og 300 for-
skellige skind, tilføjer hustruen 
Lis, der har været med i butikken 
i 33 år, og som nu styrer butikken 
sammen med datteren Kirsten, 
der kom til for seks år siden.

Sambo Møbler henvender sig 
primært til gør det selv folket, 
som ud over gode råd og faglig 
vejledning, også når der er be-
hov får vist i praksis hvordan det 
fagligt skal laves. Sambo Møbler 
er som navnet siger og en for-
retning med møbler, dansk pro-

ducerede møbler af høj kvalitet. 
Forretningen tilbyder ligeledes 
et stort udvalg af væg til væg tæp-
per samt afpassede tæpper i mål. 

Møbelpolstring er naturligvis 
også en stor del af arbejdet, og 
det er med polstring og renove-
ring af gamle møbler.

- Møbelpolstringen er min pri-
mære interesse, fortsætter Kjeld 
Palle Svendsen. Her har jeg både 
hobby og arbejde kombineret, 
og det er helt perfekt. Der er så 
mange udfordringer i det, og her 
får man hele sit gamle håndværk 
brugt. 

Stoffer og polstringsmaterialer 
til gør det selv folket
Sambo Møbler er en velassorteret forretning 
der trækker kunder langvejs fra.

Tommerupvej 1-3 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 65 96 76 09
info@sambomobler.dk · www.sambomobler.dk
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QUOOKER
5 FUNKTIONER - HVER EN DRÅBE VÆRD

OPGRADÉR DIT KØKKEN MED EN

SPAR 20%
HELE

SEPTEMBER
Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • 6475 1640Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • 6475 1640

Står man som bilist i Midt-
fyns-området og har brug for 
en professionel mekaniker til at 
servicere ens bil, så burde man 
lægge vejen forbi Halvorsen 
Autotec i Vissenbjerg.

Her står fem mekanikere klar 
til at servicere såvel private som 
virksomheder i alt lige fra større 
varevogne til elbiler.

- Ja, vi servicerer alle typer per-
sonbiler og varevogne med ef-
tersyn, reparationer og monte-
ring af ekstraudstyr. Samtidig 
tager vi også af alle former for 
forsikringsskader, Vi har des-
uden alt det nødvendige udstyr 
til at kunne håndtere såvel nyere 

og ældre som større og mindre 
modeller, fortæller indehaver 
Henrik Halvorsen.

Han oplyser desuden, at alle 
hans mekanikere har været på 
elbil-kursus.

- Og så skal det selvfølgelig næv-
nes, at vi går meget op i den per-
sonlige kundepleje, og vi altid er 
klar til at rådgive omkring diver-
se problemstillinger, understre-
ger Henrik Halvorsen. 

Klar til alle
typer opgaver
De dygtige mekanikere hos Halvorsen 
Autotec i Vissenbjerg er specialister på al 
reparation fra kofanger til kofanger.

Halvorsen Autotec v. Henrik Halvorsen
Industrivej 1 · 5492 Vissenbjerg · Telefon: 21 44 00 20
hh@halvorsen-autotec.dk · www.halvorsen-autotec.dk
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- For mig er det vigtigt, at der er 
tid til den enkelte og derfor har 
jeg også valgt kun at køre med 
hold på maksimum otte elever. 
Faktisk foregår undervisningen 
hjemme i min stue under meget 
afslappede og hyggelige former.
Sådan siger kørelærer Palle Sø-
rensen, der driver sin køreskole 
Learntodrive fra Vissenbjerg på 
Midtfyn. En køreskole, der mod-
tager kunder fra hele Fyn og 
hvor den enkelte elevs behov er 
i højsædet.

- Vi giver vi eleverne mulighed 
for at vælge lige præcis, hvor-
dan de gerne vil tage deres kø-
rekort. Vi kan nemlig hjælpe 
med at skræddersy løsninger, 
der passer perfekt til den enkel-
tes behov, 
siger Palle 
Sørensen, 
der har 
mere end 11 
års erfaring 
som køre-
lærer.

Som noget helt unikt tilbyder 
Learntodrive også sine elever en 
mulighed for omkostningsfrit at 
vurdere om selskabet er det helt 
rigtige for dem.

- Hvis eleven ikke er helt sikker 
på om vedkommende skal tage 
sit kørekort hos Learntodrive, 
så tilbyder vi to gratis undervis-

ningsgange, , understreger Palle 
Sørensen.

Og tilføjer:
- Og så er der mange forældre, 
der godt kan lide, at jeg for 2000 
kroner tilbyder at hente og brin-
ge deres børn efter såvel køre- 
som teori-timerne. 

Learntodrive v/Palle Sørensen
Andebøllevej 40 · 5492 Vissenbjerg · Telefon: 41411520
ps@learntodrive.dk · www.learntodrive.dk

Skræddersyede løsninger
Erfaring, god stemning og løsninger tilpasset den enkelte er kodeordene hos 
kørelærer Palle Sørensen, der har elever fra det meste af Fyn.

Kai Andersens Eftf a/s
Ellehaven 48  ·  5690 Tommerup  ·  tlf: 64751259 · info@kai-andersen.dk  ·  www.kai-andersen.dk

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

GYLLETRANSPORT  ·  SPECIALTRANSPORT
CONTAINERKØRSEL  ·  KRANOPGAVER
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Service af alle biler
Hos Klokholm Automobiler servicerer og reparerer
vi alle biler, modeller og årgange - også el- og hybridbiler.

Vi har veluddannede mekanikere og det nyeste udstyr
- og så bevarer du naturligvis fabriksgarantien.

Book tid online allerede nu på 
klokholm-automobiler.dk eller kig ind 
på et af vores to værksteder i Aarup,
så vi kan servicere dig og din bil.

Klokholm Automobiler ApS
klokholm-automobiler.dk

Gl. Hovedvej 87  Snedkervænget 1
5560 Aarup  5560 Aarup
Tlf. 6488 1300  Tlf. 6443 3328

2022 har betydet flere ændrin-
ger inden for autobranchen i 
og omkring Aarup-området. 
Således har indehaveren af 
Klokholm Automobiler ApS, Per 
Poulsen, pr. 1. Februar overtaget 
de velrenommerede virksom-
heder, Jan Lund Biler og Aarup 
Pava Center på Snedkervænget 
1 i Aarup.

Jan Lund Biler hedder nu Auto-
Mester E+ Aarup.

- Det er i den forbindelse vigtigt at 
nævne, at vi kører videre med det 
samme personale, samt at Sten 
Klüver er tiltrådt som partner og 
daglig leder i vores nye afdeling i 
Aarup, udtaler Per Poulsen. 
Vi har i samme forbindelse ansat 

pladesmed og karroseritekniker 
Henrik Madsen, så vi nu også er 
skadescenter og tilbyder repa-
ration af skader for alle forsik-
ringsselskaber. Vi udfører rude-
skift og rudereparationer samt 
PAVA-undervognsbehandling, 
og har en afdeling af DEKRA-Bil-
syn liggende på adressen i Klok-
holm, så vi har det hele med.

Som skrevet er begge værkste-
der nu og i fremtiden AutoMe-
ster E+-certificerede.

Det grønne 
E+ står blandt  
andet for el-/
hybridbiler, 
energibevidst-
hed og bære-

dygtighed samt at begge værk-
steder har uddannet personale, 
til at kunne servicere fremtidens 
bilpark.

Martin Knudsen, værkfører i af-
delingen i Klokholm på Gl. Ho-
vedvej 87 er som Sten Klüver ble-
vet partner i driften og ydermere 
er Tommy Hestehauge, tidligere 
indehaver af Hestehauge Biler, 
også blevet partner og er den 
daglige ansvarlige for vores bil-
salg, fortæller Per Poulsen og 

tilføjer slutteligt:
- Vi arbejder altid for flere glade 
bilister og for at gøre hverdagen 
lettere for vores kunder. Biler-
nes udledning af CO2 skal som 
bekendt reduceres og fremti-
dens biler skal i fokus. Og det 
er vi klædt på til, understreger 
Per Poulsen. Man er som kunde 
hos os sikker på en professionel 
og ærlig rådgivning på alle typer 
biler - ny som gammel. 

Anerkendt værksted 
i markant udvidelse
Indehaveren af Klokholm Automobiler ApS, 
Per Poulsen, har overtaget tidligere Jan Lund 
Biler og Aarup Pava Center – begge steder 
videreføres med det samme personale.

Gl. Hovedvej 87 · 5560 Aarup · Telefon: 64881300
tommy@klokholm-automobiler.dk · www.klokholm-automobiler.dk
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Direktør Søren Lysemose (t.v.), som også er 
regionsdirektør for STARK på Fyn, sammen 

med STARK JS’s salgschef Ole Johansen.

– Alle kunder er lige vigtige, un-
derstreger Søren Lysemose, som 
er regionsdirektør for STARK’s 
forretninger på Fyn og daglig di-
rektør i STARK JS på Odensevej i 
Svendborg. 

En forretning, der lige som de 
øvrige på Sydfyn tidligere var 
ejet af Jens Schultz A/S, inden 
STARK-kæden overtog dem i 
starten af 2021. 

– Vi er stolte over at føre forret-
ningshistorien videre, og på 
samme måde som tidligere er 
der to butikker i Svendborg. Den 
anden på Rødeledsvej henven-
der sig primært til privatkunder, 
men bruges også af professio-
nelle håndværkere. Og begge 
forretningers vision er at have 
branchens mest tilfredse kun-
der, fortæller Søren Lysemose, 
der har været ansat i STARK-kæ-
den i 20 år.

De fleste af de tidligere Jens 
Schultz-medarbejdere fulgte 
med overtagelsen i 2021 med 
over i STARK-kæden, hvilket har 
en stor værdi. 

– Der er mange af medarbejder-
ne, som har været her i flere årti-

er. Altså medarbejdere med stor 
anciennitet og viden, som vores 
kunder kender rigtig godt. Det 
skaber en høj grad af tillid, poin-
terer Søren Lysemose.

Styrker erhvervslivet
Service er et nøgleord inden for 

STARK-kæden, og med det føl-
ger hele tiden visionen om at 
blive bedre inden for de mange 
services, der tilbydes kunderne. 
Og der er mange tiltag, der peger 
i den retning i forretningen på 
Odensevej.

STARK står 
stærkt på Sydfyn
Med to forretninger i Svendborg, samt yderligere to i henholdsvis Rudkøbing og i Marstal, har STARK 
skabt sig en god position i det sydfynske. Kædens ambition er at være den foretrukne byggepartner i 
området – ikke mindst når det handler om at servicere de professionelle kunder. 

Per Marqvardsen er ligeledes et 
kendt ansigt i STARK JS’ butik 
på Odensevej, hvor han er chef. >
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STARK JS Svendborg
Odensevej 116 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 24 28

info.svendborgn@stark.dk · www.stark.dk
Følg STARK JS Svendborg på Facebook

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 · 5700 Svendborg · Tlf.: 82 52 58 00
info.svendborg@stark.dk · www.stark.dk
Følg STARK Svendborg på Facebook

– Først og fremmest har vi over 
15.000 varenumre, der hen-
vender sig til alle projekter. Og 
dernæst er vi i stand til at levere 
inden for meget kort tid. Bestil-
ler man for eksempel klokken 21 
om aftenen, så har man materi-
alerne om morgenen klokken 
syv, fortæller Søren Lysemose.
Han nævner også etableringen 
af en drive-in for tømrere, mu-
rere og entreprenører samt en 
udvidet læsseplads. Dertil kom-
mer, at forretningen på Odense-
vej huser den ene af STARK’s to 
distributionscentraler på Fyn, 
den anden ligger i Tommerup.
 

– Det handler igen om service 
og effektivitet, og så er Fyn 
lige pludselig ikke så stor, når 
det drejer sig om logistik, si-
ger Søren Lysemose.

Bæredygtighed og 
engagement
Hos STARK tager man altid 
ansvar. Det gælder også inden 
for et område som bæredyg-
tighed, der bliver stadig vigti-
gere. Byggeriet står for en stor 
del af klimabelastningen, og 
derfor ønsker STARK at gøre 
det nemmere at bygge bære-
dygtigt.

– Vi har f.eks. uddannet flere 
end 150 bæredygtighedsambas-
sadører, der kan hjælpe og rådgi-
ve håndværkere i at vælge mere 
bæredygtige løsninger - inklusi-
ve den nødvendige dokumenta-
tion. Vi har også et koncept, som 
vi kalder Gentræ, og som består 
i, at vi ved leveringer kan tilbyde 
at rydde byggepladsen for af-
faldstræ, som igen bruges til at 
fremstille for eksempel møbler, 
broer og skaterramper, fortæller 
Søren Lysemose.

Han peger også på vigtigheden 
af at engagere sig lokalt. 

Driftschef Erik Johansen (t.v.) og kørselsleder 
Henning Maibom i en af STARK JS’ store haller.

– Vi vil gerne støtte op omkring 
de ting, der sker i lokalområdet. 
For eksempel landsstævnet her 
i Svendborg, hvor vi var en af 
medspillerne. Vi lægger altid 
stor vægt på at indgå positivt i 
lokalsamfundet, siger STARK 
JS’s direktør.

STARK, som er Danmarks stør-
ste forhandler og distributør af 
byggematerialer med 79 forret-
ninger i landet, beskæftiger 60 
medarbejdere i forretningen 
på Odensevej og 15 på Rødeled-
svej. 
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Står man som virksomhed, pri-
vat eller offentlig institution og 
er på udkig efter en robot-plæ-
neklipper i høj klasse, så kan 
det så absolut anbefales at ven-
de blikket mod virksomheden, 
Jensen Motor med beliggenhed 
Grøftebjergvej 1, 5492 Vissen-
bjerg

Her forhandles nemlig det itali-
enske mærke AMBROGIO, der 
af mange eksperter betegnes 
som det bedste i verden.

Vi glæder os over, at vi ikke skal 
slås med leveringsvanskelighe-
der. Det har stor betydning for 
salget i øjeblikket, fordi vores 
kunder ikke behøver at vente i 

f.eks. flere måneder og op til et 
år på at få deres robotplæneklip-
per, siger indehaver af Jensen 
Motor, Ejgil Jensen.

Om årsagen til at AMBRO-
GIO-modellerne for alvor er fal-
det i danskernes smag, forklarer 
Ejgil Jensen:

Ambrogio er fremtidens robot-
plæneklipper og alle Ambrogio 
modeller kommer med de nyeste 
teknologier og funktioner inden 
for automatiske plæneklippere. 
Sikkerheden på Ambrogio er li-

geledes i top, da den indbyggede 
nødstop aktiveres, hvis robotten 
registrerer et dyr, vælter eller 
bliver løftet. De større modeller 
kommer med touch display. Der 
er fjernstyring – overvågning og 
kontrol af robotten takket være 
Ambrogio app.

Afslutningsvis skal det næv-
nes, at AMBROGIOs modeller 
adskiller sig fra andre mærker 
på flere forskellige parametre. 
F.eks. håndterer QUAD Elite 
robot-plæneklipperen skrånin-
ger på op til 75%. Den har også 

4hjulstræk. Alle Ambrogio mo-
deller har 4 hjul, hvoraf forhju-
lene er affjedret og baghjulene 
er bløde gummihjul, de bløde 
gummi baghjul giver et bedre 
greb i plænen.  Ligesom model-
ler udstyret med SDM klippeesy-
stem, genkender de områder, 
der lige er blevet klippet. Det 
såkaldte Infinity System gør, at 
flere robotter kan arbejde sam-
tidig på samme område og in-
stallation. Infinity gør det også 
muligt for robotterne at kende 
de allerede klippede områder. 

Succes med eksklusive
robot-plænklippere
Jensen Motor har specialiseret sig i salg af de 
italienske AMBROGIO robot-plæneklippere, der 
blandt andet er kendt for høj klippekvalitet og 
ikke mindst teknologisk innovation.

Grøftebjergvej 1 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21271392
jensen.motore@gmail.com · www.jensenmotor.dk
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Thomas Beck har lagt utallige timer i livet som minkavler. Foto: Kasper Riggelsen

man bare nødt til at stå til rå-
dighed og være i nærheden af
staldene hele tiden, siger
Thomas Beck.

Minkavlererhvervet har i
høj grad styrets slagets gang
for Thomas Beck - helt ned til
hvor familien skulle købe
sommerhus. Mens mange
har købt sommerhus med
lidt afstand til hjemmet, så
købte familien Beck feriebo-
lig blot fem kilometer fra
minkfarmen, så Thomas
Beck hurtigt kunne stå til rå-
dighed.

- Der har været så mange
familiefester, hvor jeg ikke

kunne komme. Til mange
komsammener i svigerfamili-
en har det været Anne (Tho-
mas Becks kone red.) og bør-
nene, der er taget afsted. Hvis
jeg tog med, så måtte vi tage
tidligt hjem, for jeg skulle tid-
ligt op om morgenen, fortæl-
ler Thomas Beck.

- Sådan har det altid været.
Det var det, jeg kendte.

Nye arbejdstider
Siden minkerhvervet blev
lagt i graven for Thomas
Beck, har han dog fundet nyt
arbejde, og i de sidste par må-
neder tid har han været ansat

hos Kerteminde Kommune.
Her holder han kommunens
udearealer ved lige, og det har
ændret hverdagen radikalt.

- Jeg kan starte klokken fi-
re, seks eller otte om morge-
nen. Jeg bestemmer selv. Jeg
kan stoppe klokken to, fire el-
ler seks om eftermiddagen.
Det bestemmer jeg også selv.
Det er helt nyt, og det er
enormt fedt, fortæller den
tidligere minkavler.

Thomas Beck er både ud-
dannet agrarøkonom (en ud-
dannelse i innovation, regn-
skab og ledelse indenfor
landbruget) og har en kandi-

Minkene er døde, men minkhallerne er der stadig. Thomas Beck skal nemlig holde dem ved lige for at kunne
få sin erstatning udbetalt. Foto: Kasper Riggelsen

dat i jordbrugsøkonomi. Der-
for ville han sagtens kunne
sidde på et kontor og vejlede
de danske landmænd i deres
forretning, men det har den
tidligere minkavler ikke
skænket en tanke.

Farvel og goddag
- Jeg har rigeligt kontorarbej-
de i forvejen, og jeg kommer
til at dø i det, hvis jeg skal ha-
ve mere. Det er slet ikke mig.
Jeg synes, at det er rart at gå
udenfor og holde nogle grøn-
ne områder ved lige, siger
Thomas Beck.

På trods af forbedrede ar-
bejdstider har det ikke været
helt nemt for Thomas Beck
og resten af familien at kom-
me sig over chokket. Nu er
det det dog for alvor blevet
tid til at sige farvel til minke-
ne og goddag til noget nyt.

- Minkstaldene står her
stadig, men vi har et stort
stykke jord omme bagved. Så
jeg kontaktede nogen, som
kunne lave en screening af
området, og de vurderede, at
det kunne egne sig til solcel-
ler, siger Thomas Beck.

Siden har familiefaren ar-

bejdet hen mod at få solcel-
lerne på plads, og selvom det
nemmeste ville være at hyre
en projektleder, der kunne
tage sig af det, så står Thomas
Beck fast ved, at han selv vil
være en del af projektet.

- Jeg skal være medejer, og
jeg vil være en del af proces-
sen. Det er helt nyt for mig, og
der er en stejl læringskurve, så
jeg skal hele tiden orientere
mig om, hvad der nu skal ske.
Jeg føler mig frem, fordi jeg
synes, at det er spændende,
siger Thomas Beck.

•  BKN Produktion har siden 1985 leveret 
kvalitetsløsninger til køkkener, bad, 
bryggers og garderobe.

•  Vi leverer til private og erhverv 
i hele Danmark

•  Direkte kontakt til fabrikken 
- ingen mellemled.

•  Du får bedre kvalitet og længere 
holdbarhed.

• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1966 
Konsulent Henrik Holm · Tlf. 9359 2060 · www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION

Vi indfrier din køkkendrøm

30 års erfaringer din garanti for veludført arbejde.

HYLDESTFEST
30. september - Prisuddeling - Social, Handicap og Ældre

Indstil din 
kandidat nu... 

Indstil frivillige, foreninger og ildsjæle 
Nyborg Kommune afholder i samarbejde med Frivilligcenter Nyborg og Handicap-
rådet en stor hyldestfest for frivillige på Social-, Handicap og Ældreområdet. 

Ved hyldestfesten overrækkes tre priser og frem til 4. september kan du indstille 
din kandidat til enten:  

Instil din kandidat på: www.nyborg.dk/hyldestfest.

Foreninger og frivillige kan også allerede nu tilmelde sig Hyldestfesten 2022 via linket. 
Festen afholdes på Frivillig Fredag 30. september kl. 16-19 på Nyborg Gymnasium.

Frivilligprisen
– som har til formål 
at synliggøre, påskønne 
og fremme det frivillige 
arbejde og engagement 
for ældre borgere. 

Ildsjæleprisen
– som har til formål at 
hylde en person, en 
forening eller aktivitet, 
der gør en ekstra ind-
sats for fællesskaberne 
og frivilligheden.

Handicapprisen
– som har til formål at 
anerkende arbejdet for 
at sikre bedre vilkår og 
inklusion af mennesker 
med handicap.
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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.

- Vi plejer at sige vi kan klare alt. 
Lige fra knappenåle til flyvema-
skiner.

Ordene kommer fra indeha-
veren af det velrenommerede 
autoværksted Bilspecialisten / 
P.J. Auto med beliggenhed på 
Mejerivej 2 i Vissenbjerg, Peter 
Hansen. Den erfarne mekaniker 
med ikke mindre end 43 år på 
bagen købte i vinteren 1979 det 
gamle mejeri i Bred, hvorfra han 
lige siden har drevet sin forret-
ning. Selvom Peter Hansen og 
hans kollega i dag reparerer alle 
typer biler, så er det bredt kendt, 
at den 67-årige mekaniker har en 

forkærlighed for klassiske biler. 

- Jeg har arbejdet med de fleste 
kendte klassiske mærker såsom 
f.eks. Jaguar E, Porsche, Merce-
des-Benz, Land Rover og MG’ere, 
fortæller Peter Hansen, der ikke 
kun har et ry som en dygtig me-
kaniker, men også er kendt for 
aldrig at give op, når han står 
over for en opgave. 

En arbejdsdag på 06.00-17.00 
vidner da også om en mand, der 
ikke bare altid har travlt, men 
også har en stor forkærlighed 
for sit fag.

- Når alle andre mekanikere gi-
ver op, kommer kunderne her. 
Gennem 43 år har jeg ikke op-
levet, en eneste gang, at jeg ikke 
kunne løse et problem og redde 
en af mine ”patienter”. Nogle 
gange kører jeg rundet med alt 
muligt udstyr i en bil for at fin-
de ud af, hvad problemet er. Jeg 
kan tydeligt se, at de forbipasse-
rende tænker, at jeg er åndssvag. 
Men sådan er det sgu. Hvis man 
ikke er lidt skør, finder man hel-
ler ikke på, understreger Peter 

Hansen, der kun sjældent har 
reklameret for sin virksomhed.

- Jeg har ikke brugt mange kro-
ner på reklamer gennem årene. 
Det har været meget mund til 
mund-reklame, og når kunder-
ne kører fra den anden ende af 
landet, gør vi et eller andet rig-
tigt. Måske handler det om, at 
jeg aldrig giver op, før jeg har 
løst problemet. Det handler om 
vinderinstinkt og determinati-
on, slutter Peter Hansen. 

Et værksted klædt på til alt
Med 43 år på bagen som automekaniker er indehaveren af Bilspecialisten / P.J. Auto 
Peter Hansen klar til at tage imod alle typer af moderne såvel som klassiske biler.

Mejerivej 2 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21224339 · pj.auto@pc.dk
Bilspecialisten / P.J. Auto
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Vi holder din bil køreklar
På vores store, lyse værksted i  

Vissenbjerg får din bil professionel hjælp 
til alt mellem kofangerne!

Telefon: 21 44 00 20
hh@halvorsen-autotec.dk

www.halvorsen-autotec.dk
Industrivej 1 · 5492 Vissenbjerg

Mekanik
· Alle mærker
· Person- og varebiler
· Rustarbejde
· Skadearbejde
· Elarbejde

Glasarbejde
· Reparation af stenslag
· Udskfitning af ruder
· Montering af solfilm

Dækservice
· Sommer-/vinterdæk
· Punkteringer
· Nye fælge
· Opbevaring

Serviceeftersyn
· Alle mærker
· Garantien består
· Klargøring til syn
· Service af aircondition
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$]fnYf]Ùa[_̀_̂_%

&[_a'Vz_̂_%
df]g̀_̂_%
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www.naarup-pladeindustri.dk

Nårup 
Pladeindustri A/S

Neversvej 33
5690 Tommerup
Tlf.: 64 75 10 84

HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores virksomhed, og i den måde vi arbejder på. Fra idé til færdigt 

byggeri. Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til, at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise
In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter  |  Terrændæk

Kloakarbejder  |  Elementmontage  |  Jord og anlægsarbejder
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MYLLERUP

ENTREPRENØR 
I SÆRKLASSE

Tlf. 64 45 10 53
myllerupentreprenor.dk

Myllerup Entreprenør tilbyder kun det bedste,
og vores medarbejdere deler vores vision.

HOVED/FAG 
ENTREPRISE

Skal du bygge nyt eller
 bygge til? Vi udfører 

jord, beton samt 
anlægsarbejder.

KLOAK OG DRÆN 
ARBEJDE

Vi er en autoriseret 
kloakmester, som 

udfører alle former for 
kloakarbejde, samt 

spuling og TV inspektion.

TRANSPORT/LEVERING 
AF MATERIALER

Skal du have  
transporteret større 
mængder materialer,  
så kan vi hjælpe dig.

Vi går i 
dybden!

Hos Dansk Elastomer A/S, der er 
et værksted med speciale i poly-
urethan-støbning (PUR), kan de 
godt mærke den stigende travl-
hed efter coronaens afslutning.

- Travlheden er nærmest eksplo-
deret nu, siger indehaver Jacob 
Gade. Vi er nu oppe på 28 med-
arbejdere i alt, der har travlt med 
at producere til vores mange for-
skellige kunder – små som store. 
Vi producerer primært til indu-
strien, og det er blandt andet 
halvfabrikata af rør, der blandt 
andet bearbejdes videre af vores 
kunder til  pakninger der anven-
des i fly- og offshore-industrien 

samt i andre brancher.

Da Dansk Elastomer A/S blev 
stiftet i 1979, så var det primære 
arbejdet med polyurethan-gum-
mi, og det er det stadig. Maskin-
værkstedet er hurtigt bygget på, 
så de kunne levere hele løsnin-
ger med gummi belægning på 
rør og hjul , og er i dag et moder-
ne maskinværksted, der kan kla-
re alle opgaver.

Værkstedet har blandt andet 
specialiseret sig i støbning af pla-
der, stave og rør samt levering 
af komplette hjul og valser, og 
herunder transportbåndsvalser. 

Ligeledes også med støbning og 
limning af polyurethan på metal 
samt belægning og ombelæg-
ning af hjul og valser. 

- Vi er et firma, som fremstiller 
efter enkeltordre. Så der udvikles 
hele tiden nye emner ud fra kun-
dernes ønsker og behov. Vi laver 
formstøbte emner, og vi tager 
gerne aftryk af et specifikemne
som kunden kommer med.
 

Firmaets produktion er med ho-
vedparten til det danske marked, 
- og har omkring 30 % eksport – 
blandt andet også til Kina, USA, 
Japan og hele det skandinaviske 
og europæiske marked.

Så står man og har brug for et 
maskinværksted, som er specia-
liseret i polyurethan-støbning, er 
man altid velkommen til at kon-
takte firmaet for at få et uforplig-
tende tilbud på opgaven. 

God gang i Poly-
urethan støbningen
Dansk Elastomer A/S har erfaring og er 
specialiseret i polyurethan-støbning.

Snedkervænget 2 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 32 20 
info@dansk-elastomer.dk · www.dansk-elastomer.dk
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Den faglige bagage var i orden, 
da Ulrik Pedersen i november 
2020 tog springet til at blive 
selvstændig med Haarby Køle-
teknik. En enmandsvirksom-
hed, hvor selvbestemmelse 
skulle være nøgleordet for den 
dengang 30-årige iværksætter.
 
– Jeg havde arbejdet flere år 
som uddannet køleteknikker og 
oplevede faktisk også lidt af et 
arbejdspres, så ønsket om drive 
mit eget firma og selv planlægge 
dagen var det, der gjorde, at jeg 
tog den endelige beslutning, for-
tæller Ulrik Pedersen.

Med Haarby Køleteknik har Ul-
rik Pedersen specialiseret sig i 
køletekniske installationer til 
køle- og frostrum. Kunderne 
er typisk uddannelsesinstituti-
oner, efterskoler, restauranter 
og hoteller, men der løses også 
mange opgaver for private.

Stabilt kundegrundlag
Det er med stor seriøsitet, at 
Ulrik Pedersen driver sin virk-
somhed, og det har skabt et so-

lidt kundegrundlag for Haarby 
Køleteknik.

– Det vigtigste for mig er at kun-
ne tilbyde en løsning, der giver 
kunden fuld tilfredshed. Hver-
ken mere eller mindre, siger Ul-
rik Pedersen og pointerer: 

– Jeg er god til det, jeg laver, men 
jeg er på ingen måde en sælger, 
der går efter at installere noget 
nyt, hvis det er mere fornuftigt at 
reparere på et eksisterende anlæg.

Haarby Køletekniks stabile kun-
dekreds hænger sammen med 
Ulrik Pedersens måde at tænke 
på, for som han siger: 

– Jeg har som sådan ikke brug 
for at reklamere, men vil hellere 
lade arbejdet tale for sig selv. Og 
jeg kan jo se, at det er mund til 
mund-metoden og mit personli-
ge netværk, som virker og har ført 
til der, hvor jeg er med mit firma i 
dag, siger Ulrik Pedersen. 

Seriøsitet skaber 
stabilitet
Drømmen om at være selvstændig blev for snart to 
år siden ført ud i livet af Ulrik Pedersen, som driver 
Haarby Køleteknik. Alt er forløbet tilfredsstillende, 
og det skyldes ikke mindst, at det er en virksomhed, 
hvor faglighed og fornuft går hånd i hånd. 

Strandbyvej 23 · 5683 Haarby · Tlf.: 23 23 49 48
www.haarbykoeleteknik.dk · info@haarbykoeleteknik.dk
Følg Haarby Køleteknik på Facebook

Frank A. Busser tilbyder buskørsel i hele landet med 
større og mindre grupper med personlig service

• Vi kan stå for at arrangere hele din udflugt fra A-B eller rejse
• Vi kører for jer når I skal til firmafest, lejrskole, skitur osv.
•  Skal I på udflugt kører vi jer fra A-B – send os en mail, og få  

et uforpligtende tilbud

Ta kontakt med Frank A. Busser,
vi er klar til at hjælpe dig

info@frankabusser.dk · www.frankabusser.dk
Tlf.: 6226 3000 · Små forskelle tæller!

• Altid serviceminded og flinke chauffører
• Vi kører både indlands og udlands turer
• Vi har et bredt udvalg af busser der passer til din tur
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Står man som virksomhed el-
ler offentlig institution og har 
brug for en kølebil – og ønsker 
man samtidig at være med på 
den grønne bølge – så kan det 
så absolut anbefales at kontakte 
Dan-Cool ApS med adresse på 
Kertevej 25 i Aarup.

- Vi har årelang erfaring i opbyg-
ning og indretning af kølebiler, 
hvad enten det er til store indu-
strivirksomheder, bilforhand-
lere eller den lille slagterbutik. 
I de senere år har vi arbejdet en 
del med elbiler, og for nylig har 
vi også leveret 5 elcykler specielt 
indrettet til at kunne afhente 
blodprøver i hospitalsvæsnet, 

fortæller indehaver John Han-
sen.

Selvom opbygningen og indret-
ningen af kølebiler fylder det 
meste i Dan-Cool ApS, så udfø-
rer virksomheden stadig servi-
cering og reparation af aircon/
køleanlæg.

- Og vi lægger altid vægt på at 
imødekomme nøjagtig de be-
hov, vores kunder efterspørger, 
understreger John Hansen. 

Dan-Cool ApS  
med på grøn bølge
Det velrenommerede Aarup-firma, der er 
specialister i opbygning og indretning af 
kølebiler, producerer nu både elcykler og 
elbiler med kølesystemer.

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

Tæpper - Møbler - Ombetrækning

Tommerupvej 1-3 · Skallebølle · 5492 Vissenbjerg
Telefon: 65 96 76 09 · E-mail: info@sambomobler.dk

SPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENTSPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENT

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK
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Svendborg 
Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4, 5750 Ringe 

Tlf.:  6263 3014 · ringe@farvexperten.dk

Odense
Klokkestøbervej 12, 5230 Odense M 

Tlf.:  66147882 · odense@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Vi har alt i gulve og gardiner!
Vi tilbyder GRATIS opmåling på hele Fyn 

og giver gerne et uforpligtende tilbud

Maling, Gulve & Gardiner

2,5 L.
Træbeskyttelse

på vandbase i hvid
eller knækket hvid

KUN

 329,-
Kom ind og få 
gode råd og 
rådgivning, 

medbring gerne 
billeder af 
opgaven.

Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 
ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 
arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge
bæredygtige materialer i byggeriet.

Kom ind i din lokale Bygma, og hør hvordan
vi sammen bygger et bæredygtigt Danmark.

SV
AN

EMÆRKET

Bygmas  
arbejde 
med FN’s 
Verdensmål
Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Vi uddanner vores elever og 
personale indenfor bæredygtighed, 
så vi kan vejlede vores kunder, stille 
de rigtige spørgsmål og præge den 
bæredygtige udvikling.

Gennem vores Code of Conduct stiller 
vi krav til vores leverandører om at 
overholde gældende lov givning, 
miljøkrav, menneske rettigheder og 
agere miljøbevidst.

Vi køber og sælger FSC®- og PEFCTM-
certifi ceret træ og sikrer igennem 
certifi ceringerne ansvarlig og bære-
dygtig skovning med hensyn tagen til 
planteliv, dyr og mennesker.

Hjorslevvej 2 · DK- 5450 Otterup · Tlf: 64822233 · Email: otterup@bygma.dk
Åbningstider Butik: Man-fredag: 6:30 - 17:00 · Lørdag 9:00 - 13:00 · Søndag: Lukket

Åbningstider Trælast: Man-fredag: 6:30 - 17:00 · Lørdag: 09:00 - 13:00 · Søndag: Lukket
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Står man som virksomhed og 
overvejer opsættelse af en eller 
flere ladestandere, der kan bru-
ges af alle bilister med elbiler, så 
kan det så absolut anbefales at 
tage kontakt til Odense-virksom-
heden, Håndværkergården A/S. 
Her tilbydes en fleksibel ladeløs-
ning, hvor virksomheden ikke 
er bundet op af én fast lade-leve-
randør. Virksomheden kan selv 
styre hvilken elpris man tilbyder 
ens kunder, gæster, medarbejde-
re eller øvrige brugere.

– Den grønne omstilling er inde i 
et hastigt tempo, og vi kan mær-
ke en større og større interesse 
for uafhængige ladestandere. 
Eksempelvis har vi for nylig op-
sat ladestandere ved Hotel Chri-
stiansminde i Svendborg, siger 
Lars-Erik Larsen, der er projekt-

leder i elafdelingen i Håndvær-
kergården A/S. 

Og hos ledelsen på Hotel Christi-
ansminde er man ovenud tilfreds 
med den service, man har ople-
vet hos Håndværkergården A/S.

– Ja, vi oplevede fra start en 
professionel indsats for at få 
ladestanderne til at fungere så 
hurtigt som muligt. Og i dag 
fungerer de perfekt til stor til-
fredshed for såvel vores nationa-
le som internationale gæster, si-
ger hoteldirektør Vibeke Halse. 
I Håndværkergården A/S ople-
ver man, at virksomheder i sti-
gende grad tilbyder opladning 
til gæster og medarbejdere.

– Vores løsning hjælper med at 
gøre overgangen til elektrisk 
transport både hurtig, friktions-
fri og så omkostningseffektiv 
som muligt gennem markeds-
ledende teknologi og services, 
der giver brugerne den bedste 
ladeoplevelse, fastslår Lars-Erik 
Larsen.

Vælger man at bruge Håndvær-
kergården A/S til at opstille uaf-
hængige ladestandere, vælger 
man samtidig en virksomhed 
med en klar grøn profil.

– Som en miljøan-
svarlig virksomhed 

er det Håndværkergårdens poli-
tik, at alle ydelser udføres med 
de mest miljøvenlige materialer 
og med mindst muligt materia-
leforbrug og affaldsmængder. 
Vi tilstræber at reducere forbru-
get af energi og anvender den til 
enhver tid mindst forurenende 
teknologi. Vi har ligeledes fokus 
på at en stadig stigende del af af-
faldsprodukterne genanvendes, 
understreger Lars-Erik Larsen. 

Håndværkergården A/S i Odense har stor succes med 
opstilling af ladestandere, der kan bruges af alle.

Lind Hansens Vej 5 · 5000 Odense 
Telefon: 65914884 · Mail: hvg@hvg-as.dk · www.hvg-as.dk 

Repræsentant for den 
bedste ladeoplevelse
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Værdiskabende
løsninger...

John Petersen 
Afdelingsleder 

Svendborg 
30508735

Claus Bo Jensen
Overmontør og 

projektleder 
30152400

Jørn Jensen
Afdelingsleder VVS 

22141432

Simon Risbjerg
Direktør og Indehaver 

30443898

Risbjerg Installation & Service A/S er din 
teknikinstallatør i Svendborg, Tåsinge og Langeland.

Vi henvender os til både den private husejer, større 
industrielle virksomheder samt butikker og landbrug. 

Hos os er ingen opgave for stor eller for lille.

El-arbejde ∙ Køl ∙ VVS ∙ Industri og Automation ∙ Varmepumper
Ellehaven 4A • 5900 Rudkøbing • Tlf. 62 50 10 72
Abildvej 3 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 22 10 72
Skovballevej 25 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 54 14 32
Mail: info@simonrisbjerg.dk • www.risbjerg.as

BLIK & VVS Aps
JØRN E. JENSEN

Værdiskabende
TÅSINGE

har nu fået en ny nærelektriker på

øen med vores afdeling på 

Skovballevej. Alle vores 24 

medarbejdere står klar til at hjælpe 

med alle former for el-arbejde og 

desuden med  køl, VVS, Industri og 

automation samt varmepumper.

Døgnservice - ring på 62501072

Oure Højskole byder igen velkommen til Resonans
Dannelsesfestivalen Resonans skal i år
handle om dannelse med fokus på at
gøre os mennesker til gode, oplyste og
sociale væsner trods en verden, som
udvikler sig meget hurtigt.

Styregruppen bag det nye folkemøde, Resonans, på Oureskolerne omfatter Stine Bosse, Thure Lindhardt, Lars Seeberg, Jasper Gramkow Mortensen
og Christian Have. Foto: Katrine Becher Damkjær

Rebecca Rønnest Storgaard 
Madsen
rerma@jfmedier.dk

OURE: Hvis du er klar på at mø-
de Svend Brinkmann, Anna
Ingrisch, Uffe Elbæk, Cle-
ment Kjersgaard samt mange
andre dygtige journalister,
psykologer, skuespillere og
musikere, så kan du deltage i
dannelsesfestivalen Resonans
lørdag den 20. august fra
klokken 09.00 på Oure
Højskole.

De ovennævnte deltagere
skal være med til at sætte
gang i diskussioner og samta-
ler om dannelse i en verden,
som udvikler sig hele tiden.
Der skal blandt andet tales
om digital ytringsfrihed,
mental sundhed, identi-
tetspolitik, kvindekamp og
meget mere fordelt ud over
tre scener.

Navnene bag festivalen er
Stine Bosse, Thure Lindhardt,
Lars Seeberg, Jasper Gram-

kow Mortensen og Christian
Have. Formålet med netop at
lave en dannelsesfestival er at
sætte fokus på mennesket og
det pres og stress, som præger
manges hverdag.

Festivalen udvikler sig, og
det samme gør deltagerantal-
let, og det er noget, som glæ-
der skoleleder og forstander
for Oure Højskole, Jasper
Gramkow Mortensen:

- Jeg er superstolt over,
hvordan indholdet og ram-
merne i år er blevet løftet til
et nyt niveau. Her på Oure
Højskole ser vi frem til at hu-
se årets samtaler, spændende
debatter og musikalske
indslag, som både kommer til
at være inspirerende, aktuel-
le og vedkommende, siger
han ifølge en pressemeddel-
else.

Der vil være mad- og kaf-
feboder samt øl- og vinbarer.

Resonans er støttet af
Lauritzen Fonden, Svendborg
Kommune og SEAF Almen-
nyttige Fond.
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Niels har over 30 års erfaring 
i salg af kontormøbler til er-
hvervsvirksomheder, skoler, 
liberale erhverv og ikke mindst 
privatkunder.

Sortimentet hos Central Møbler 
er en blanding af klassiske de-
signmøbler til både private og 
erhverv samt innovative kon-
tormøbler i moderne design 
til både virksomheden som til 
hjemmearbejdspladsen.

I opgaven med at finde den 
rette indretningsløsning, tilby-
der Niels Juel Johansen ufor-
bindende besøg, hvor der kan 
udarbejdes indretningsforslag, 

demo-møbler og tilbud, så be-
slutningen om nye møbler bli-
ver gjort lettere.

I udstillingen i møbelhuset på 
Magnoliavej 3-5, vises det nyeste 
i ergonomiske kontormøbler, 
og hvor også den supplerende 
møblering som lamper, tæpper 
og lounge- og konferencemøb-
ler er flot repræsenteret.

Oplev de mange inspirerende 
produkter i forretningen, eller 
kontakt Niels Juel Johansen for 
nærmere aftale.

Velkommen i Central Møbler, 
Odense. 

Mød vores nye 
erhvervssælger 
Hos Central Møbler i Odense, er erhvervs- 
afdelingen blevet bemandet med nyt ansigt.

Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk
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Leder man efter et velrennome-
ret byggefirma, der er i stand 
til at påtage sig selv de større 
byggesager, så vil det uden tvivl 
være en ide at rette fokus mod 
firmaet TTS ApS.

Det langelandske firma, der de 
senere år har oplevet vedvaren-
de travlhed har nemlig stor eks-
pertise inden for totalløsninger.

- Vi observerede for en del år 
siden, at kunderne havde et øn-
ske om, blot at skulle henvende 
sig et sted, når de stod foran 
en renovering, tilbygning eller 
nybyggeri. Vi satte derfor den 
målsætning at kunne servicere 
kunderne således. TTS ApS er 
derfor i dag en byggevirksom-
hed, som har de fleste kompe-
tencer i eget hus - såsom jord-, 
beton-, kloak-, murer-, tømrer 
og snedkerarbejde, fortæller 
indehaveren af virksomheden 
Leif Christiansen.

Han oplyser endvidere, at når 
det kommer til de resterende 
fag så som VVS, el og maler, så 
har TTS ApS et godt netværk af 
dygtige samarbejdspartnere.

- Så alt i alt har vi opnået målet 
om at kunne tilbyde vores kun-

der de bedste totalløsninger, 
fastslår han.

Selvom TTS, der i dag beskæf-
tiger 50 kompetente medarbej-
dere hvoraf 13 er dygtige lær-

linge, primært beskæftiger sig 
med tømrer-, murer-, kloak- og 
entreprenørarbejde i alle fage-
nes facetter, så har firmaet også 
en del specialopgaver.

- Ofte har vi opgaver, der hand-
ler om renovering af bevarings-
værdige bygninger og kirker. 
Eksempelvis er vi i gang med 
bl.a. Bregninge Præstegård, 
Generalen i Tranekær samt en 
større renovering af Broløkke 
Herregård, hvor alle fag - også 
de gamle håndværksfag - kom-
mer til deres ret. Broløkke 
Herregård bliver et stort aktiv 
for Langeland, når den er fuldt 
renoveret, siger Leif Christian-
sen.

Når man allierer sig med TTS 
ApS, kan man være sikker på at 
skulle samarbejde med en ræk-
ke håndværkere, der er kvalifi-
cerede på alle områder.

Udover at gennemgå rele-
vant efteruddannelse, klædes 

TTS-medarbejderne også på til 
en mere grøn fremtid.

- Der er i dag stort fokus på bæ-
redygtighed, og her er vi så småt 
i gang med at forberede os til 
den kommende tid, hvor der vil 
komme krav fra såvel bygherrer 

som de udbydende parter til bæ-
redygtigt byggeri. Ledelsen og 
formændene i TTS er tilmeldt 
kurser for at være på forkant og 
efterfølgende kunne implemen-
tere bæredygtigt byggeri i virk-
somheden og hos medarbejder-
ne, fastslår Leif Christiansen. 

Stor travlhed i byggefirmaet TTS ApS, der i dag 
råder over kompetencer, der betyder, at man som 
kunde kun skal henvende sig et enkelt sted.

TTS garant for 
totalløsninger

TTS ApS Langeland · Tryggelev 42, 5932 Humble
Tlf.: 62 56 19 62 · tts@tts-langeland.dk · tts-langeland.dk
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

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

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.



Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt 
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og 

tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,-

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination 
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregis-
treret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil) 
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

                    Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.  
Bilen er vist med ekstra udstyr.

Udbetaling kr. 29.355.- 
ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, 
Palle Høvetskov - Tlf. 63 90 22 36 

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderholm 4052 3468 

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

A/S

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d
5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parke-
ringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder, 
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1 
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000 114.900

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d
6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. 
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofi x, kopholder, læderrat, tågelygter, service 
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000 124.900

2011 Fiat 500 1,2 Lounge 3d
5-g., hvid, benzin, hatchback, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, glastag, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, service ok

km 36.000 94.900

2006 Audi A4 1,6 102 4-d
5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocen-
ter, startspærre, udv. temp. måler, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, aftag. træk

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparation af alle bilmærker!

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGEHUSK! VI KAN LAVE DIN NYE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

uden-udbetaling.dkHALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr.  314,-
39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr.  581,-
29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr.  314,-
44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr.  1.127,-
13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl pr. md. kr.  486,-
49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr.  1.127,-
39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr.  1.024,-
14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr.  511,-
34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr.  922,-

TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,-

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING

Tirsdag den 6. maj 201438

søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

Lørdag var der både musi-
cal, livemusik og standup på 
programmet i den store røde 
bygning på hjørnet af Mejerivej.

Og det gik rigtig godt, fortæl-
ler Bianca Giese, som har været 
med til at stable arrangementet 
på benene.

- Det er gået super godt. Det 
er selvfølgelig lidt af en udfor-
dring, at vi lukker helt af, mens 
der bliver opført musical, men 
heldigvis kigger folk ind, når der 
er åbent igen, fortæller hun.

Bianca Giese står bag den 
musical, som elever i Nordfyns 
Ungdomsskole opfører for før-
ste gang.

- Og vi opfører forhåbentlig 

musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe-

den, og håbet er, at der kommer 
flere kulturelle arrangementer i 
bygningen.

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

forskrifterne gennem autodata
• Auto-el
• Dækservice - afbalancering og 

sporing
• Forsikringsskader
• Pladearbejde
• Klargøring til syn
• Rådgivning ved køb og salg
• Motortest med Bosch tester

BEDRE SERVICE. GLADERE BILISTER.
BV Biler tilbyder totalløsninger inden for autoreparation på alle 
typer personbiler og varevogne. Vores arbejdsområder omfatter:

Står man og skal have justeret el-
ler anskaffet nye briller, der pas-
ser til én, så kan man roligt besøge 
Nyt Syn i Otterup. Det er en mere 
end 40 år gammel forretning, der 
de seneste 7 år har været ejet og 
drevet af optiker Anders Fialla, 
der også har yderligere fem an-
satte – heraf tre optikere, til at 
betjene kunderne. For 3-4 år siden 
også med en Nyt Syn forretning i 
Bogense.

Nyt Syn er en moderne forretning, 
der ikke kun tilbyder briller, men 
også meget personlighed, god ser-
vice og høj kvalitet. Det benytter 
rigtig mange sig af, og trækker 
kunder fra både nær og fjern, - ja 
endda fra det tyske.

- Det er en stigende god forret-
ning med mange nye kunder, der 
også kommer langvejs fra, siger 
Anders Fialla. Her kan vi skræd-

dersy brilleløsninger med person-
lighed til den enkelte kunde. Når 
man skal have nye briller, så skal 
der være noget personligt ved det. 
Det skal være nyt til kundens be-
hov, og som passer til personen.

- Vi er hele tiden opmærksomme på 
hvad, der sker på brillemarkedet, 
så vi er opdaterede med moden og 
de trends der måtte være, og vi 
tager på messer rundt i Europa. 

Vi tager jævnligt på kurser for 
at kunne dygtiggøre os, så vi kan 
tilbyde briller til enhver smag, - 
og ja, så er vi i øvrigt også rigtige 
gode til sportsbriller. Vi/jeg har 
en kærlighed til cykelsporten, og 
som mangeårig rytter, træner og 
sportsdirektør giver det en god 
erfaring. 

Høj kvalitet og personlighed trækker kunder til
Nyt Syn i Otterup er en moderne butik der 
leverer så det passer til den enkelte kunde
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Fortællinger om Indien
NORDFYN: Det er ”Ratatosk – Odense fortællekreds”, der for-
tæller ved Mitraniketans venners arrangement mandag den
15. november klokken 19 på Veflinge skole.

Fortællekredsens medlemmer fortæller historier og legen-
der fra det sagnomspundne Indien. Indien er jo udgangs-
punkt for arbejdet for Mitraniketan og det var netop skolen
for kasteløse børn i Kerala i Sydindien, der gav ideen til at
skabe arrangementer på Nordfyn, der kunne bidrage øko-
nomisk til skolens drift.

Det er efterhånden mange tusinde kroner, der er sendt fra
Nordfyn til skolens drift i Kerala, fortæller Kaj Andersen.

Du kan få en god oplevelse ved at møde frem i Veflinge og
samtidig bidrage i Mitraniketan skolens drift. Hele entre be-
løbet går ubeskåret til skolen for kasteløse børn.

KULT-musicalaften må aflyses
Mens vi under mere end et halvt års genåbning næsten hav-
de glem hvor træls og dominerende Covid-19-virus var, så
viser den igen sit grimme fjæs. Der var lagt op til en festlig og
musikalsk aften i Multisalen på Bogense skole fredag den 12.
november.

Foreningen KULT havde arrangeret tre sangsolister, der
tidligere har været tilknyttet Fredericia Teater og de unge ta-
lentfulde sangere skulle optræde med et program fra kendte
operaer og operetter.

Desværre er en af de unge solister nu blevet testet positiv
med Covid-19.

I KULT er vi rigtig kede af aflysningen, idet der har været
rigtigt stor publikumsinteresse, men vi ønsker god bedring
til den uheldige sanger.

Foreningen KULT satser på at programmet kan gennem-
føres i begyndelsen af 2022.

Debat: Et let valg.
Et let valg
Søren Ole Petersen, 
Bøgegårdsvej 68, Søndersø

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

Alligevel tør jeg godt løfte
sløret for, hvem jeg ikke vil
stemme på. Nemlig de lokal-
politikere der har sat 10
valgplakater op med sig selv
inden for få hundrede me-
ter. Det er et ressourcespild
uden lige og uden for al for-
nuft.

Til gengæld vil jeg stemme
på en politiker, der vil gå ind

for en genopretning af ho-
vedgaden i Søndersø. Den
ligner i dag en skændsel af
ikke vedligeholdte huse,
smadrede butiksruder, tom-
me huse og højt ukrudt i fli-
serne. Enhver indsats her vil
være til gavn for byens nu-
værende og kommende bor-
gere.

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

Arbejde.
Over 20 kilometer
frem og tilbage
Erik Beck Jensen, Sitkavænget 
6, 5400 Otterup

LOKALDEBAT: Bliv hjemme-
hjælper i Otterup i Nordfyns
Kommune. Du får en cykel
til rådighed, men du må
også gerne benytte egen bil.

Så slipper du for at kom-
me for sent eller komme
drivvåd frem til borgerne,
som min kone gjorde i 18
måneder. Som tak er hun nu

blevet tilbudt et ulønnet
praktikophold på et kom-
munalt plejehjem i Bogense.
En tur på over 20 kilometer
frem og tilbage og til en rin-
ge takst, der næppe rækker
til vedligeholdelse af en cy-
kel.

Kultur.
Ønske om mere snak 
om kultur
Bernt Nicolaysen, Stenløkken 
3, 5450 Otterup Skal flere besøge 

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

LOKALDEBAT: Det er tid til
kommunalvalg. Kulturhisto-
rien har en meget begrænset
plads i debatten. Det er ær-
gerligt. De nordfynske byer,
små som store rummer mas-
ser af kulturhistorie. Den
skal blot udfoldes. Bevares,
der har været forsøg på det-
te, men det har ikke rakt
langt.

Et eksempel. "Otterup
museum", et lille museum
fra 1722. Det er en overset
kulturskat i byen. Hvis væg-
gene kunne tale, kan de for-
tælle en masse historier fra
de fattige mennesker lige fra
Stoffer Olufson til Abelone,
der har boet i huset i perio-
den 1722 til 1926. Den histo-
rie skal bredes ud, så alle i
byen og omegnen kender
den. Men fortællingen for-
tæller ikke sig selv.

Skal flere besøge museet
skal indsats, husets tilstand
og markedsføringen opprio-
riteres. Otterups bys "Gods
Hospital" har et kæmpe po-
tentiale selvom det er et lille
hus. Potentiale til skolebørn
i alle aldre, gymnasieelever,
borgere i Otterup samt turis-
ter. Der er en udfordring. Tid

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

Det er fint, at der er frivillige
omkring museet. Med frivil-
lighed kan vi noget, men ik-
ke alt. Der skal oprustes på
den front, så børn og unge
mennesker kan besøge mu-
seet, når de kan - ikke når
museet kan.

Nordfyns Kommune har
nogle oversete kulturperler,
lige foran næsen. Det er
godt, når kommunalpoliti-
kerne opdager perlen i ste-
det for at gå udenom. Jeg vil
godt tage vores museums-
væsen alvorligt. Det gør vi,
når vi sammen udvikler de
hidtil usete perler.

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe 
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer  ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte 
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle.  Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas, 
har du altid dine natkøre briller med dig. Kig ind og hør mere om  DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 
Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt 
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og 

tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06

Vi køber altid din brugte bil
Årg. 1965 til 2013 max. Pris 75.000,-

A1 biler
Hovedvejen 222, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 6442 1963 aften/weekend 4036 6969

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm                         Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination 
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregis-
treret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil) 
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

A+

Få kr. 35.000,-
for din gamle bil

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

g

frakr. 119.990,-

den nye Alto

aircon, fartpilot, alufælge,

sædevarme, tågelygter m.m.

                    Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.  
Bilen er vist med ekstra udstyr.

Udbetaling kr. 29.355.- 
ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Ny SuzuKi
Swift CruiSe S.

��n 142.990.-

A

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

FORÅRS TILBUD!
Vælg en af flg. typer ekstra udstyr  

Ved køb af ny Swift Cruise S

Fartpilot - Træk - Mørke ruder 
& undervognsbehandling.

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.

Aut. Skadescenter for:  Aut. Skadescenter for:  

Andre bilmærker er også velkommen 
på vores skadescenter.

Terminalen Odense SØ  
Peder Wessels Vej 11 

 5220 Odense SØ 
Tlf. 63 90 22 30 

www.terminalen.dk

Terminalen Bilcenter Fyn 
Odense SØ.

Stenslagsreparationer  
og frontrude skift  
til de rigtige priser!

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, Du kan med tryghed kontakte værkstedschef, 
Palle Høvetskov - Tlf. 63 90 22 36 

palhoc@terminalen.dkpalhoc@terminalen.dk

--S-S-SSS

GGG

CAMPINGVOGN 
Knaus årgang 2001
Egenvægt 800 kg. 
Totalvægt 1100 kg. 

Vognen er næsten som ny, 
meget fi nt fortelt. 

Kr. 33.000 
Tlf. 51 20 80 22

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderholm 4052 3468 

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

A/S

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d
5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parke-
ringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder, 
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1 
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000 114.900

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d
6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. 
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofi x, kopholder, læderrat, tågelygter, service 
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000 124.900

2011 Fiat 500 1,2 Lounge 3d
5-g., hvid, benzin, hatchback, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, glastag, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs, 
servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, service ok

km 36.000 94.900

2006 Audi A4 1,6 102 4-d
5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocen-
ter, startspærre, udv. temp. måler, el-ruder, el-spejle, cd/radio, kopholder, 
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke 
ryger, service ok, aftag. træk

km 153.000 109.900

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparation af alle bilmærker!

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af 
nyere brugte biler

Attraktiv
fi nansiering

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGEHUSK! VI KAN LAVE DIN NYE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

uden-udbetaling.dkHALLO!

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk
Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17

39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr.  314,-
39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr.  1.024,-
18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr.  581,-
29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr.  819,-
 6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr.  314,-
44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr.  1.127,-
13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl pr. md. kr.  486,-
49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr.  1.127,-
39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr.  1.024,-
14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr.  511,-
34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr.  922,-

TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,-

TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr.   599,-

   Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager   
VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING

Tirsdag den 6. maj 201438

søndersø: Nu er det tidli-
gere mejeri afprøvet som kultur-
sted, og det får tommelen opad.

Lørdag var der både musi-
cal, livemusik og standup på 
programmet i den store røde 
bygning på hjørnet af Mejerivej.

Og det gik rigtig godt, fortæl-
ler Bianca Giese, som har været 
med til at stable arrangementet 
på benene.

- Det er gået super godt. Det 
er selvfølgelig lidt af en udfor-
dring, at vi lukker helt af, mens 
der bliver opført musical, men 
heldigvis kigger folk ind, når der 
er åbent igen, fortæller hun.

Bianca Giese står bag den 
musical, som elever i Nordfyns 
Ungdomsskole opfører for før-
ste gang.

- Og vi opfører forhåbentlig 

musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe-

den, og håbet er, at der kommer 
flere kulturelle arrangementer i 
bygningen.

- Lige nu er der ikke flere ting 
på programmet, men vi håber da 
på, at det kommer, siger Bianca 
Giese. 

heju

Lovende 
start for 
kultur i 
mejeri

■Der var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underhold-
ning.   Foto: Heidi Juel

• Alle typer mekaniske reparationer
• Service af alle bilmærker efter 

forskrifterne gennem autodata
• Auto-el
• Dækservice - afbalancering og 

sporing
• Forsikringsskader
• Pladearbejde
• Klargøring til syn
• Rådgivning ved køb og salg
• Motortest med Bosch tester

BEDRE SERVICE. GLADERE BILISTER.
BV Biler tilbyder totalløsninger inden for autoreparation på alle 
typer personbiler og varevogne. Vores arbejdsområder omfatter:

Står man og skal have justeret el-
ler anskaffet nye briller, der pas-
ser til én, så kan man roligt besøge 
Nyt Syn i Otterup. Det er en mere 
end 40 år gammel forretning, der 
de seneste 7 år har været ejet og 
drevet af optiker Anders Fialla, 
der også har yderligere fem an-
satte – heraf tre optikere, til at 
betjene kunderne. For 3-4 år siden 
også med en Nyt Syn forretning i 
Bogense.

Nyt Syn er en moderne forretning, 
der ikke kun tilbyder briller, men 
også meget personlighed, god ser-
vice og høj kvalitet. Det benytter 
rigtig mange sig af, og trækker 
kunder fra både nær og fjern, - ja 
endda fra det tyske.

- Det er en stigende god forret-
ning med mange nye kunder, der 
også kommer langvejs fra, siger 
Anders Fialla. Her kan vi skræd-

dersy brilleløsninger med person-
lighed til den enkelte kunde. Når 
man skal have nye briller, så skal 
der være noget personligt ved det. 
Det skal være nyt til kundens be-
hov, og som passer til personen.

- Vi er hele tiden opmærksomme på 
hvad, der sker på brillemarkedet, 
så vi er opdaterede med moden og 
de trends der måtte være, og vi 
tager på messer rundt i Europa. 

Vi tager jævnligt på kurser for 
at kunne dygtiggøre os, så vi kan 
tilbyde briller til enhver smag, - 
og ja, så er vi i øvrigt også rigtige 
gode til sportsbriller. Vi/jeg har 
en kærlighed til cykelsporten, og 
som mangeårig rytter, træner og 
sportsdirektør giver det en god 
erfaring. 

Høj kvalitet og personlighed trækker kunder til
Nyt Syn i Otterup er en moderne butik der 
leverer så det passer til den enkelte kunde
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Fortællinger om Indien
NORDFYN: Det er ”Ratatosk – Odense fortællekreds”, der for-
tæller ved Mitraniketans venners arrangement mandag den
15. november klokken 19 på Veflinge skole.

Fortællekredsens medlemmer fortæller historier og legen-
der fra det sagnomspundne Indien. Indien er jo udgangs-
punkt for arbejdet for Mitraniketan og det var netop skolen
for kasteløse børn i Kerala i Sydindien, der gav ideen til at
skabe arrangementer på Nordfyn, der kunne bidrage øko-
nomisk til skolens drift.

Det er efterhånden mange tusinde kroner, der er sendt fra
Nordfyn til skolens drift i Kerala, fortæller Kaj Andersen.

Du kan få en god oplevelse ved at møde frem i Veflinge og
samtidig bidrage i Mitraniketan skolens drift. Hele entre be-
løbet går ubeskåret til skolen for kasteløse børn.

KULT-musicalaften må aflyses
Mens vi under mere end et halvt års genåbning næsten hav-
de glem hvor træls og dominerende Covid-19-virus var, så
viser den igen sit grimme fjæs. Der var lagt op til en festlig og
musikalsk aften i Multisalen på Bogense skole fredag den 12.
november.

Foreningen KULT havde arrangeret tre sangsolister, der
tidligere har været tilknyttet Fredericia Teater og de unge ta-
lentfulde sangere skulle optræde med et program fra kendte
operaer og operetter.

Desværre er en af de unge solister nu blevet testet positiv
med Covid-19.

I KULT er vi rigtig kede af aflysningen, idet der har været
rigtigt stor publikumsinteresse, men vi ønsker god bedring
til den uheldige sanger.

Foreningen KULT satser på at programmet kan gennem-
føres i begyndelsen af 2022.

Debat: Et let valg.
Et let valg
Søren Ole Petersen, 
Bøgegårdsvej 68, Søndersø

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommu-
nalvalget.

Alligevel tør jeg godt løfte
sløret for, hvem jeg ikke vil
stemme på. Nemlig de lokal-
politikere der har sat 10
valgplakater op med sig selv
inden for få hundrede me-
ter. Det er et ressourcespild
uden lige og uden for al for-
nuft.

Til gengæld vil jeg stemme
på en politiker, der vil gå ind

for en genopretning af ho-
vedgaden i Søndersø. Den
ligner i dag en skændsel af
ikke vedligeholdte huse,
smadrede butiksruder, tom-
me huse og højt ukrudt i fli-
serne. Enhver indsats her vil
være til gavn for byens nu-
værende og kommende bor-
gere.

Her ligger en sikker stem-
me fra mig.

Arbejde.
Over 20 kilometer
frem og tilbage
Erik Beck Jensen, Sitkavænget 
6, 5400 Otterup

LOKALDEBAT: Bliv hjemme-
hjælper i Otterup i Nordfyns
Kommune. Du får en cykel
til rådighed, men du må
også gerne benytte egen bil.

Så slipper du for at kom-
me for sent eller komme
drivvåd frem til borgerne,
som min kone gjorde i 18
måneder. Som tak er hun nu

blevet tilbudt et ulønnet
praktikophold på et kom-
munalt plejehjem i Bogense.
En tur på over 20 kilometer
frem og tilbage og til en rin-
ge takst, der næppe rækker
til vedligeholdelse af en cy-
kel.

Kultur.
Ønske om mere snak 
om kultur
Bernt Nicolaysen, Stenløkken 
3, 5450 Otterup Skal flere besøge 

museet skal indsats, 
husets tilstand og 
markedsføringen 

opprioriteres.

”

LOKALDEBAT: Det er tid til
kommunalvalg. Kulturhisto-
rien har en meget begrænset
plads i debatten. Det er ær-
gerligt. De nordfynske byer,
små som store rummer mas-
ser af kulturhistorie. Den
skal blot udfoldes. Bevares,
der har været forsøg på det-
te, men det har ikke rakt
langt.

Et eksempel. "Otterup
museum", et lille museum
fra 1722. Det er en overset
kulturskat i byen. Hvis væg-
gene kunne tale, kan de for-
tælle en masse historier fra
de fattige mennesker lige fra
Stoffer Olufson til Abelone,
der har boet i huset i perio-
den 1722 til 1926. Den histo-
rie skal bredes ud, så alle i
byen og omegnen kender
den. Men fortællingen for-
tæller ikke sig selv.

Skal flere besøge museet
skal indsats, husets tilstand
og markedsføringen opprio-
riteres. Otterups bys "Gods
Hospital" har et kæmpe po-
tentiale selvom det er et lille
hus. Potentiale til skolebørn
i alle aldre, gymnasieelever,
borgere i Otterup samt turis-
ter. Der er en udfordring. Tid

og økonomi.
Samme historie i Bogense.

Det er fint, at der er frivillige
omkring museet. Med frivil-
lighed kan vi noget, men ik-
ke alt. Der skal oprustes på
den front, så børn og unge
mennesker kan besøge mu-
seet, når de kan - ikke når
museet kan.

Nordfyns Kommune har
nogle oversete kulturperler,
lige foran næsen. Det er
godt, når kommunalpoliti-
kerne opdager perlen i ste-
det for at gå udenom. Jeg vil
godt tage vores museums-
væsen alvorligt. Det gør vi,
når vi sammen udvikler de
hidtil usete perler.

viborgnyt.dkviborgnyt.dk

Køb tilbuddene 

på Deal.dk

Mindre ubehag 
ved blænding med 
ZEISS DriveSafe

Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe 
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer  ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte 
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle.  Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas, 
har du altid dine natkøre briller med dig. Kig ind og hør mere om  DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Natteblind? 
Tag testen på 

nytsyn.dk 

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 
Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 
Otterup - Tlf. 64 82 28 28 Følg os på
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Havnegade 21
5500 Middelfart

Tilfredse erhvervs- 
kunder og godt  
omdømme.

Vi støtter lokale  
aktiviteter og  
foreninger.

Direkte kontakt  
til personlig  
erhvervsrådgiver.

Fælles Om. 
Ambitionerne

Hos Middelfart Sparekasse står vi klar til at gøre 
en forskel for dig og din virksomhed. Vi specia-
liserer i små og mellemstore virksomheder, og alle  
erhvervskunder får en personlig rådgiver.

Den rette timing er ofte vigtig i god rådgivning, 
og netop derfor får du direkte kontakt til din er-
hvervsrådgiver. Vi er tilgængelige og beslutnings-
dygtige, så når du har brug for et svar, så kan 
du få det. Vi har mange år i træk haft nogle af  

Danmarks mest tilfredse kunder, så noget tyder 
på at opskriften virker.

Har du lyst til at vide mere om hvad vi kan tilbyde, 
så invitér en af os på et uforpligtende besøg i din 
virksomhed.

Ring til os på 64 22 22 01 eller find os på  
midspar.dk/middelfart-erhverv
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STARK BYGGER PÅ EN  
BÆREDYGTIG FREMTID.

2019
Lancering af Nordens første Svane- 
mærkede døre. Partner i Circle House 
Lab. Deltagelse i regeringens klima- 
partnerskab for handel. Publiceret  
bæredygtighedspolitik og principper. 
Hele udlejningsforretningen er 
gjort grønnere ved at introducere 
HVO-diesel og eldrevne maskiner 
på tværs af maskinparken.

2013-2015
Implementering af intern arbejds-
miljø- og PEFC™-certificeret miljø 
audit-program. Lancering af indeklima-
mærket RAW Own Brand-maling.

2010
Medlem af FSC® Danmark.

2007
Alle STARK-forretninger 
PEFC™-certificeres.

2017
Medlem af Green Building Council 
Danmark. Lancering af STARKs 
bæredygtighedsundersøgelse.

2021
STARK Group tilslutter sig Science 
Based Targets-initiativet (SBTi)  
med en ambition om at mindske  
42% af sin CO2-udledning om 10 år.
Tilslutning til Gender Diversity 
Pledge. 98% af lagerført træ og 
træbaserede varer solgt er FSC®- 
eller PEFC™-certificerede. Lancering 
af Byg Grønt. El-lastbiler og el-vare- 
biler, lastbiler på HVO-diesel og 
cykelbude føjes til leveringsservice.
Udrulning af ny specialistuddannelse 
for medarbejdere i bæredygtighed.
I bestyrelsen for Global Compact 
Network Denmark.

2050
Målet er, at STARK Group er 
Net Zero ifølge Science Based 
Targets (SBTi). 

2020
Medlem af UN Global  
Compact. Etablering af en 
bæredygtighedsafdeling. 
Initiativtager til “Byggeriets 
diversitetsdag”. 98% af lager-
ført træ og træbaserede varer 
solgt er FSC®- eller PEFC™- 
certificerede. Den første 
DGNB-certificerede trælast 
åbner i Hørsholm.

2016
100% certificeret tropisk 
træpolitik. Lancering af 
M1-mærket Own Brand-lim 
og -fugemasse.

2011-2012
STARK Grønland FSC®- og 
PEFC™-certificeres. Arbejdsmiljø-
certificering (OHSAS 18001).

2009
Alle STARK-forretninger FSC®- 
certificeres. Implementering af  
interne arbejdsmiljøkonsulenter.

2018
Medlem af PEFC™ DK og  
i bestyrelsen i FSC® DK. 
Ressourcepartner i  
SUSTAINABLE BUILD.  
Vinder af Circular Construction 
Challenge (GENTRÆ).

2024
STARK Groups bæredygtighedsmål 
2020-2024:
•  Reduktion af CO2-udledning fra 

bygninger, udstyr og transport  
på 16,8% svarende til kravene  
i Science Based Targets mål om  
1,5 graders temperaturstigning.

•  Reducering af affaldsmængde 
med 20% samt genanvendelse  
af 80% af vores affald. 

CO2

Målet er klart: Uanset om vores kunder renoverer, udvikler eller bygger, vil STARK gøre det lettere at bygge bæredygtigt.  
Vores medarbejdere uddannes i bæredygtigt byggeri, så de kan give håndværkere, entreprenører og bygherrer  
grundig rådgivning på området. Og som de første i branchen har vi tilsluttet os verdens største og mest ambitiøse  
bæredygtighedsinitiativ, UN Global Compact.

Skal du med på rejsen? Læs mere om vores indsatser og ambitioner på stark.dk/bæredygtighed.
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