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• Flytninger - nedpakning

• Budkørsel - Varekørsel

• Messekørsel - opstilling

• Intern flytning

• Bortkørsel af affald

Alt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenfor

murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-

og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-

arbejdearbejdearbejdearbejdearbejde

· Murer, Tømrer & Snedker
· Nybygning
· Ombygning
· Reparation
· Tegninger
· Byggetilladelse
· Totalentreprise

 
v/ Thomas Rasmussen . Bøgebjergvej 3 . 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 22 62 - Mobil 40 51 60 27

Alt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenfor

murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-

og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-

arbejdearbejdearbejdearbejdearbejde

· Murer, Tømrer & Snedker
· Nybygning
· Ombygning
· Reparation
· Tegninger
· Byggetilladelse
· Totalentreprise

 
v/ Thomas Rasmussen . Bøgebjergvej 3 . 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 22 62 - Mobil 40 51 60 27

Erik Jørgensen Eftf. A/S råder over 
ca. 25 lastbiler og beskæftiger et 
lignende antal chauffører samt tre 
administrative medarbejdere. 

Vi tager det tunge læs og gør det 
professionelt hele vejen og dét til 
konkurrencedygtige priser. 
Alle interesserede er velkomne til at 
ringe for et uforbindende tilbud.

Erik Jørgensen Eftf. A/S

Lyøvej 11 · 5800 Nyborg Tlf. 65 31 25 52 
mail@ejtransport.dk · www.ejtransport.dk

Nyborgvej 15 · 5540 Ullerslev · Tlf. 65 35 16 35
autohuset.ullerslev@mail.dk · www.autohusetullerslev.dk

Autohuset Ullerslev
- vi passer godt på din bil!

Det autoriserede  
Hella Service ParTNer værkSTeD 

udfører alle former for service og 
reparation på nye og brugte biler  

af alle mærker 
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Ny GeNeratioN  
af farve multimaskiNer

koNtakt os for besparelses tilbud der passer deres behov
altid den rigtige pris – fØrste GaNG!

Tilbehør:
• Fax
• Kasette bank 2 x 500 ark
   eller 1 x 2.500 ark
• Intern sortering
• Brochurer efterbehandler

Efterbehandler til 
sortering, falsning 
og hæftning af 
brochurer

Nyt LCD display  
som iPhone og iPad

Ny dobbeltsiddet scanner 
Scanner 180 sider pr. minut
Scanner begge sider på en gangData Sikkerhed,  

personlig print kø

Fra 60 til 300 g
karton

Kalder selv tekniker

Grøn Energi

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service
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Ny serie af farve multimaskiner med kopi, print,  
scan til net og e-mail og fax, med alle former for  

efterbehandling. fra 22 til 75 print pr. minut

develop +224develop +654
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SKF Economos Danmark A/S

SkF economos Danmark a/S · lyøvej 6· 5800 Nyborg · Mobil: 20 72 38 05 · Tlf.: 65 31 11 27 · Fax: 65 31 11 28
Website: www.economos.com · e-mail: denmark@economos.com

efter en indkøringspe-
riode på fem år er SkF 
economos Danmark nu 
fuldt integreret i SkF 
koncernen, der opererer 
overalt i verden og har 
stor specialviden, når det 
gælder lejer og pakninger 
til alle former for stort 
industrigods. 

”På globalt plan er SKF en godt 
og vel 100-årig koncern med over 
16.000 ansatte fordelt på 164 
lande verden over”, fortæller 
direktør Peter Jørgensen. ”Kon-
cernen, der netop har fornyet sin 
sponsorkontrakt med Ferrari, 
står over hele linjen for kvalitet, 
holdbarhed og hurtig levering.”

Nyt og større lager
”Lokalt kan vi her i SKF Econo-
mos Danmark A/S glæde os over 
en omsætningsstigning på 26 %. 
I domicilet på Lyøvej råder vi lo-
kalemæssigt over omkring 1100 
m2 til produktion, lager og ad-
ministration. Til imødegåelse af 
den stigende efterspørgsel har vi 
i år valgt at udvide vores lagerfa-
ciliteter med 100 m2, så de i dag 
mønstrer en samlet kapacitet på 
800 m2 i alt.”  

Tætninger til alle  
industrigrene
”Vores primære speciale er hy-
drauliske tætninger/pakninger i 
termoplastisk materiale – typisk 
fra 03-600 mm i diameter. Kun-
dekredsen består blandt andet af 
fødevare- og medicinalindustrien 
samt det maritime marked. Sor-
timentet spænder fra ekstremt 
små tætninger til insulintappe-
maskiner til enorme tætninger 
til bovporte, broklapper og entre-
prenørgrej. Vi arbejder konstant 
på at videreudvikle produkter og 
forretningsgange til alle grene af 
industrien.” 

Pakningssæt i  
kæmpeformat
”Det største pakningssæt SKF 
Economos Danmark A/S nogen-
sinde har fremstillet til en hy-

draulisk presse måler 1500 mm i 
diameter og leveredes i juni 2012 
til de russiske jernbaner. Den hy-
drauliske presse, der er nyfrem-
stillet i Kina, har som primær 
opgave at stanse dele ud til jern-
baneskinner. Maskinen, der er på 
størrelse med et gennemsnitligt 
dansk parcelhus, yder 9000 PSI 
i bartryk.” 

Reparationssæt til hele 
verden
”Blandt SKF Economos Dan-
marks øvrige aktiviteter på ser-
vice- og eftermarkederne i hele 

verden er fremstilling og levering 
af såkaldte reparationssæt bestå-
ende af en olietætningsring, en 
v-ring samt en o-ring. På dette 
specialeområde har vi netop 
indgået en stor aftale med FLS 
koncernens Cement Factories, til 
hvem vi også leverer lejer til ce-
mentovne og andet storgods.” 

Stigende udlandsleverancer
”Med virkning fra i år er SKF 
Economos Denmark A/S en fuldt 
integreret del af den globale 
markedsleder Economos. Vi er 
markedsførende indenfor pak-

nings- og tætningsløsninger af 
høj kvalitet, designet efter kun-
despecifikke krav. Leverancerne 
til danske virksomheder i udlan-
det er steget markant - blandt an-
det i kraft af en betragtelig eks-
pansion på vindenergiområdet. 
SKF Economos Danmark deltog 
i årets store vindenergimesse i 
Bella Centeret. Blandt de pro-
minente gæster ved vores stand 
var H.K.H. Kronprins Frederik 
og Statsminister Helle Thorning 
Schmidt. 
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Optimér bundlinjen med 
ekstern HR

Fyns største psykologfag-
lige virksomhed grund-
lagdes i 2003 af ægtepar-
ret Peter Damby Hahn og 
rikke rye Hahn. kunde-
kredsen består af pri-
vate samt en lang række 
offentlige og private 
virksomheder og institu-
tioner fra hele landet 

DambyHahns primære speciale 
er ydelser og forløb af psyko-
log isk /terapeutisk /erhvervs-
psykologisk og arbejdsmar-

kedsfremmende karakter, og 
efterspørgslen i erhvervskunde-
regi er stigende.

Målrettede ydelser og 
forløb
”I disse år står virksomheder 
og institutioner generelt overfor 
store udfordringer, hvor fleksi-
bilitet og evne til omstilling er 
afgørende”, fortæller erhvervs- 
og sundhedspsykolog Rikke Rye 
Hahn. 
”Kompetente, effektive og moti-
verede ledere og medarbejderes 
indsats kan aflæses direkte på 
bundlinjen. Ikke mindst i en kri-
setid, kan det imidlertid være en 
stor udfordring at sikre motiva-
tion og trivsel, og hér kommer vi 

DambyHahn - Tlf.: 62 20 74 90 - e-mail: klinik@dambyhahn.dk - www.dambyhahn.dk  
Svendborg - Toldbodvej 15A, 2. sal - 5700 Svendborg • Odense - Kongensgade 66-68, 2. sal - 5000 Odense C

Kerteminde - Langegade 35, 1. sal - 5300 Kerteminde

ind i billedet. DambyHahn tilby-
der en bred vifte af målrettede, 
klart definerede og prismæs-
sigt overkommelige HR-ydelser, 
skræddersyede til den enkelte 
virksomhed.” 

Værdiskabende værktøjer
”Vores fornemste opgave er at 
levere rådgivning og praktiske 
værk tøjer, som skaber værdi – 
både for virksomheden og den 
enkelte medarbejder. Den er-
hvervspsykologiske indsats til-
rettelægges i tæt samarbejde 
med kunden og kan målrettes 
den enkelte medarbejder, team-
et og/eller hele virksomhedens 
organisation. Hvad enten det 
drejer sig om rekruttering, mo-
tivation, medarbejderudvikling, 
stresshåndtering, eller trivsels-
optimering, afvikles kurser, 
samtaler og andre forløb typisk 
fra kundens virksomhed eller fra 
vore lokaler i Svendborg, Odense 
og Kerteminde. 

Rekruttering i ind og 
udland
”En af DambyHahns store HR-
aktiviteter er hjælp til rekrutte-
ring af ledere og medarbejdere 
såvel nationalt som internatio-
nalt. DambyHahns erhvervspsy-
kologer benytter sig af gennem-
testede værktøjer af høj kvalitet 
og etisk standard. Vi afstemmer 
virksomhedens og dens kom-
mende medarbejderes værdi-
mæssige profiler og sikrer ad den 
vej, at ansøgernes kvalifikatio-
ner og menneskelige egenskaber 
i så vid udstrækning som muligt 
harmonerer med den virksom-

hedskultur, der sætter dagsorde-
nen i kundens firma. Vi har stor 
ekspertise og erfaring med hen-
syn til at udarbejde individuelle 
personprofiler og matche dem 
med virksomhedernes kultur, 
værdier og ønsker. Blandt kun-
derne på dette specialområde er 
Maersk og C.C. Jensen. På inter-
nationalt plan har vi hjulpet med 
rekruttering af sælgere i Kina og 
en række andre lande – blandt 
andet på det sydamerikanske 
kontinent. Gennem en udstrakt 
brug af webcambaseret kommu-
nikationsteknologi har vi sparet 
både os selv og vores kunder for 
store mængder tid og udgifter til 
rejseaktivitet.” 

Spændende ydelser og 
aktiviteter
”Blandt DambyHahns igangvæ-
rende arbejder på HR-fronten 
er et treårigt projekt for Svend-
borg Kommune til forebyggelse 
af stress og udbrændthed. Som 
psykologer afdækker vi de men-
neskelige adfærdsmønstre og 
ressourcer og sætte fokus på 
folks evne til at fungere opti-
malt. I forløbet, der inkluderer 
kurser, coachende samtaler og 
supervisionsgrupper, fokuseres 
der på nedbringelse af syge-
fravær gennem optimering af 
medarbejdernes generelle trivsel 
og arbejdslivstilfredshed. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte DambyHahn for mere 
detaljeret info om de mange 
spændende psykologfaglige ydel-
ser og aktiviteter, vi har at byde 
på”, slutter Rikke Rye Hahn.  
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Marslev El ApS
1. juli 2010 overtog auto-
riseret el-installatør Jan 
v. kielsgaard det kendte 
el-firma kay christensen 
v/Preben christensen og 
flyttede firmaet fra eng-
havevej 7 til kerteminde-
vej 18 i Marslev – nu som 
Marslev el apS

Marslev El ApS beskæftiger ud-
over mester og indehaver Jan V. 
Kielsgaard svenden Thomas, der 
også er uddannet el-installatør 
samt lærlingen Peter. ”Vi kom-
mer hele opgavepaletten rundt 
indenfor faget, da vi stort set 
beskæftiger vi os med alt, hvad 
der overhovedet er strøm i”, smi-
ler Jan V. Kielsgaard. Den brede 
aktivitetsbaggrund appellerer til 
en fast og alsidig kundekreds. 

På erhvervssiden servicerer vi 
blandt andet en del gartneri og 
industri. Dertil kommer land-
brug, slotte og herregårde samt 
en støt stigende kreds af private 
kunder. Vi er nærværende i lo-
kalområdet. Marslev El ApS står 
for driftssikkerhed og hurtig ser-
vice. 
Geografisk rækker kundekred-
sen fra det østlige Odense til 
Seden, Bullerup, Munkebo, Ryn-
keby og Kerteminde. Vores kun-
der kan regne med os, når det 
gælder.” 

Stor interesse for  
varmepumper
”I foråret færdiggjorde vi et kur-
sus som kølemontør med fokus 
på varmepumper, og det har vi 
haft god brug for siden”, fortsæt-
ter jan V. Kielsgaard. 
”Den store interesse for var-
mepumper giver høj aktivitet 
i firmaet netop nu. De førende 

brands på dette specialområde er 
Bosch, Panasonic og Haier, som 
alle har det til fælles, at de er 
kvalitetsprodukter, der har stået 
deres prøve på markedet. Med 
to el-installatører i firmaet op-
pebærer Marslev El ApS et højt 
kompetencemæssigt niveau til 
gavn for vores kunder. Vi er med-
lem af Tekniq’s garantiordning, 

og det betyder godt el-arbejde, 
hurtig levering samt service og 
reparationsydelser i topklasse. 
Alle interesserede er velkomne 
til efter aftale at kigge ind og se 
nærmere på det varmepumpean-
læg, jeg har monteret i min egen 
privatbolig, der ligger i tilknyt-
ning til firmaets lager og værk-
stedsfaciliteter.”

Marslev el apS · v./Jan v. kielsgaard · kertemindevejen 18 · 5290 Marslev · Tlf: 65 95 14 96 
Mail: marslev.el@gmail.com · Web: www.marslev-el.dk

Nordisk Microfiber 4 nye produkter, hvor 3 af dem 
allerede er blevet lanceret og 
markedsført. Ydermere starter 
vi eksport til Tyskland og Sve-
rige sidst på året, når vores nye 
hjemmeside går i luften per 1. 
oktober, sammen med en række 
Svane mærket produkter.
Vores kunder tæller de største 
aktører i branchen, men også 
en langt række mindre kunder 
fordelt ud over hele landet. Vo-
res grundfilosofi er at alle kun-
der skal behandles ens og havde 
samme høje serviceniveau – alle 
er lige vigtige for os, uanset stør-
relse. Dette gør at vi i modsæt-
ning til mange andre virksomhe-
der ikke prioriterer/opdeler vores 
kunder i grupper. Vores tætte 
kunderelationer gør også at vo-
res ”turnout” på dette område er 
fantastisk lille.

 
Nordisk Microfiber går 
mod strømmen og  
investerer i fremtiden 

Nordisk Microfiber er en 12 år 
gamle virksomhed som har spe-
cialiseret sig i at producere - ud-
vikle og importere Microfiber 
produkter til det professionelle 
rengøringsmarked. Vores 4 nøgle 
ord er – Miljøbesparelse – Er-
gonomi – friktion – kvalitet før 
pris. Disse 4 nøgleord giver vores 
kunder mere værdi, i form af et 
bedre indeklima – mindre be-
lastning af rengøringspersonalet 
samt besparelse af kemikalier 
som derved skåner miljøet. 
Vi har igennem de sidste 12 år 
udviklet en lang række stærke 
kvalitetsprodukter i samarbejde 
med vores kunder, som dækker 
hele rengøringsområdet. Således 
at vi kan servicere vores kunder 

med komplette rengøringsløsnin-
ger, indenfor rekvisitten delen. 
Leverer vi et kvalitetsprodukt 
til vores kunder, vil det alm ren-
gøringsselskab, også levere en 
bedre rengøring, til deres kun-

der ved brug af NMF produkter. 
Mange taler om ”krise” men vi 
oplever en stigende interesse i 
vores produkter og ”Privat La-
bels” segmentet. Derfor har vi 
i år været i stand til at lancere 

Nordisk Microfiber apS · Tvevadgyden 23, 5540 Ullerslev · Tlf.:  65 98 20 40 · Fax: 65 98 19 40
nordmicrofiber@mail.dk · www.nordiskmicrofiber.dk
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bile, så de hverken slår el-
ler vrider sig. Både Douglas 
og eg anvendes i stor stil ved 
renovering af historisk beva-
ringsværdige bygninger som 
kirker, herregårde m.m. Der-
udover er træsorterne særde-
les efterspurgte til konstruk-
tion af terrasser og opførelse 
af nybyggeri i historisk bin-
dingsværksstil.” 

Fra flagstænger  
til træflis
”I kraft af savværkets kapaci-
tet på op til 12 meter i læng-
den, skærer og høvler vi en 
anselig mængde meget store 
emner. Flagstangen på bil-
ledet, der er fremstillet spe-
cielt til en kunde i Nordby på 
Samsø, er af Douglas og måler 
14 meter i højden. Derudover 
har vi netop leveret et parti 16 
meter lange cigarskårne vind-
møllevinger til en fabrikant i 
Hurup i Thy. En sideaktivitet 
i forhold til bearbejdning af 
store emner er produktion af 
træflis i rent nåletræ til af-
dækning i haver.”          

Tænk selvstændigt,  
nyt og kreativt
”Løsning af specialopgaver 
kræver stor håndværkser-
faring og evne til at tænke 
selvstændigt, nyt og kreativt. 
Det har vi haft god brug for 
gennem tiden – for eksempel 

ved fremstillingen og leverin-
gen af de 12 meter høje og 4 
tons tunge pyloner til den ny 
hængebro i Odense Zoo. Også 
ved renoveringen af tårnet på 
Selleberg Gods kom alle krea-
tive og håndværksmæssige 
kompetencer i spil. En af de 
mere specielle specialopgaver 
var renoveringen af Dyvig 
Kro på Als. Her formgav vi al 
kroens udvendige træværk i 
bedste tyrolske alpestil. I det 
østfynske lokalområde har vi 
netop færdiggjort renoverin-
gen af en tidligere vandmølle 
– et både omfattende og smukt 
projekt.” 

Håndværket skal  
være i orden
”De bedste resultater er ba-
seret på godt samarbejde. 
Blandt vores samarbejds-
partnere er en lang række 
arkitekter og ingeniører samt 
håndværksfirmaer i alle fag. 
Den røde tråd i vores måde 
at gribe håndværket an på er, 
at det bare skal være i orden 
over hele linjen. Vi kan glæde 
os over at have en god, fast og 
stabil kundekreds, og det er 
utvivlsomt en væsentlig del af 
grunden til, at vi er kommet 
så godt ud af krisen, som til-
fældet er. Frørup savværk & 
maskinsnedkeri ser fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden”, slut-
ter Finn Jensen.

Familievirksomheden, 
der grundlagdes af 
indehaver Finn Jensens 
oldefar i 1881, bygger 
på fire generationers 
erfaring og konstant 
opdaterede viden om 
den optimale håndte-
ring og forarbejdning 
af træ – fra savværk til 
færdigt produkt

Såvel savværks- som tømrer/
snedkersiden af virksomhe-
den er primært gearet til løs-
ning af specialopgaver frem 
for masseproduktion”, fortæl-
ler indehaver Finn Jensen, 
der fra 1974 har arbejdet på 
savværket, siden 1994 som 
direktør. ”Frørup savværk 
& maskinsnedkeri er en lille 
virksomhed med i alt fire 
ansatte, men i kraft af vores 
maskiner, knowhow og er-
faring har vi kapacitet til at 
løse store, håndværksmæs-
sigt krævende specialopgaver. 

Tømrer/snedkerafdelingens 
speciale er bindingsværksar-
bejde – herunder nybyg, reno-
vering og udbedring af skader. 
Omkring hovedentrepriser 
samarbejder vi med en fast 
kreds af dygtige håndværker-
kolleger i alle fag.”

Specialiseret rådgivning 
og levering
”På basis af vores mangeårige 
erfaring og vidtforgrenede 
netværk i branchen yder vi 
specialiseret rådgivning til 
kunder og samarbejdspartne-
re om de mest optimale udfø-
relsesmåder og den bedste an-
vendelse af træet. Derudover 
kan vi med kort varsel frem-
skaffe og levere træ i specielle 
mål til arkitekter, ingeniører, 
entreprenørfirmaer og andre 
aktører i byggebranchen.”    

Succes med Douglas  
og eg
”Frørup savværk & maskin-
snedkeri har stor succes med 
træsorterne Douglas og eg. 
Begge er utroligt modstands-
dygtige overfor råd og svamp, 
og derudover er de formsta-

Frørup savværk & maskinsnedkeri apS · lundevænget 10 · 5871 Frørup
Tlf.: 65 37 10 35 · Fax: 65 37 18 35 · e-mail: info@froerup-savvaerk.dk · Web: www.froerup-savvaerk.dk
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Sprinter. Nu med flere 
købekræfter.

Vi har sat priserne godt og grundigt ned på Mercedes-Benz 
Sprinter. Ikke bare på enkelte modeller, men over hele  linjen 
i 200- og 300-serien. Og nej, det er ikke bare en kampagne. 
Priserne bliver liggende dernede. Vi har også haft fat i listen 
over ekstraudstyr og givet mange af de mest populære dele, 
som f.eks. højt tag, et hak nedad. 

Men selve udstyrsniveauet i Sprinter har vi ikke pillet ved. 
Du får samme komfortable, sikre og velkørende arbejds-
plads, som før prisen blev sat ned, med bl.a. aircondition 

og motor/kabinevarmer. BlueEFFICIENCY sikrer at du  holder 
igen på den dyre diesel. Så hvis du vil have mere bil for dine 
penge, så bare kom og prøv købekræfter med Sprinter.

Læs mere på www.pchristensen.dk eller besøg en af 
 vores tre salgs afdelinger i henholdsvis Odense på 
 Krumtappen 20, tlf. 6395 3900,  Kolding på Trianglen 
11, tlf. 7634 7800 eller Padborg på Industri vej 17, 
tlf. 7467 1919, hvis du vil vide mere.

Fra i dag får du mere Sprinter for pengene.
F.eks. 213 CDI med højt tag nu for kun 259.000 kr.

Før 288.000 kr.

Nu 259.000 kr.

F.eks. Mercedes-Benz Sprinter 213 
CDI R2 med højt tag

Priser inkl. afgift, men ekskl. moms og levering. Forbrug 
ved blandet kørsel 14,5-13,3 km/l og CO2 emission 
208-225 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Scan og læs mere om 
Mercedes-Benz Sprinter
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ste forstand at få et nyt syn på 
verden.
Super service er ikke længere 
væk end den nærmeste Nyt Syn 
butik.
”Nyt Syn” har i alt 70 butikker 
fordelt over hele landet. Alle ste-
der samles brugte briller ind. 
Også i Nyborg.
Carsten I. Andersen har været 
i Senegal af flere omgange for 
egen regning.
 Vi måler øjne og briller og får 
menneske, glas, styrke og stel til 
at passe sammen.
 Det er skønt at blive mødt af et 
smilende ansigt med hvide tæn-
der, efter at vedkommende har 
fået nye briller. Det er berigende, 
siger Carsten I. Andersen.

I øvrigt er der landsdækkende 
service i ”Nyt Syn”. Udfra slo-
ganet ”Eèn kunde, èn konto” 
kan man spadsere ind i en hvil-
ken som helst kædebutik og få 
service på sine briller eller sine 
linser.

”Nyt Syn” var i øvrigt den første 
kæde af butikker, der gav kun-
derne mulighed for at købe bril-
ler på abonnement (A-Kort) uden 
gebyrer, uden renter og uden ud-
betaling.

Det er faldet i god jord i Nyborg. 
Derfor kan man i Nørregade 
18 få et par nye briller til f.eks. 
kr.4800,-  over to år ved at betale 
200 kr. om måneden. Samtidig 
kan du få nye briller hvert andet 
år:
 Vores tilbud om A-kort  betyder, 
at det er brillens pris, kunden 
betaler (uden skjulte gebyrer) , 
siger Carsten Andersen.

Den frivillige optiker 
”Nyt Syn” i Nyborg har 
briller og kontaktlinser 
til erhvervslivets folk 
med det nyeste synsmå-
lerudstyr fra carl Zeiss til 
rådighed

Sidder du ved en computer-
skærm og har brug for skærm-
briller har de det. Arbejder du 
på en byggeplads og har brug for 
kontaktlinser med glidende over-
gang har de det. Er du natteblind 
og ikke begejstret for at køre ef-
ter mørkets frembrud, kan du 
få hjælp af Carl Zeiss-udstyr til 
at få en nat-synsprøve og finde 
frem til briller, så du kommer til 
at køre som i dagslys.

Viften af briller, brillestel og 
kontaktlinser med eller uden 
flydende overgang er nemlig stor 
hos ”Nyt Syn”, Nørregade 18 i 
Nyborg.

Og lysten til at hjælpe kunderne 
til et bedre syn på livet brænder 
ægteparret, optiker Carsten I. 
Andersen og optisk assistent, 
Karin Jacobsen for.
For 14 år siden startede de egen 
butik i den frivillige optikerkæde 
”Nyt Syn”. 

Med over 25 års erfaring er de 
parat til at finde lige netop den 
brille eller den linse, der giver 
den rigtige livsværdi, hvad enten 
man er på arbejde eller har fri.

At finde frem til den rigtige løs-
ning sker via en grundig dialog 

med kunden, hvor man kombine-
rer behovet med et ønske om stel 
eller linser, med eller uden gli-
dende overgang med en fornem-
melse for kundens personlighed 
og udstråling:
 Et par briller er som et smykke, 
en del af kundens personlighed, 
så vi skal finde frem til en har-
moni, en helhed, forklarer Car-
sten I. Andersen.
En gang om året er han og fru 
Karin med på  branchens største 
messe, Silmo, i Paris for at hente 
inspiration til netop de nyheder, 
som kunderne i Nyborg tilbydes.

 Karin er indkøber af brillestel. 
Sammen med en række desig-
nere, deriblandt de fire danske 
Fleye, ProDesign, Bellinger og 
Blac, skaber ”Nyt Syn” brille- og 
linsenyheder. Med på sidelinien 
er Carl Zeiss’ Iprofiler, som er 
med til at optimere kundens syn 
ved forskellige lysniveauer og 
bane vejen for den absolut bedste 
brilleglas løsning.
Ikke bare er der udsyn i ”Nyt 
Syn” indenfor Danmarks græn-
ser. Der er også overskud og lyst 
til at hjælpe afrikanere i Sene-
gal, Sydafrika, til i bogstavelig-

”Nyt Syn” · v.carsten i. andersen og karin Jacobsen · Nørregade 18 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 10 10
www.nytsyn.dk · nyborg@nytsyn.dk

- har øje for 
  erhvervslivet!
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B&O Nyborgs unge  
indehavere tilbyder 
strømlinet, dansk  
designkvalitet uden  
ekstra omkostninger

En bærbar højttaler til iPad’en, 
iPhone eller iPod’en. Det er én af 
mange nye små, smarte og over-
kommelige produkter fra den 
danske ejede B&O-kæde. De har 
deres egen varemærke. De yngre 
produkter markedsføres nemlig 
under navnet BeoPlay. 
Og lige på hjørnet af Vester-
voldgade og Korsgade i Nyborg 
er Torben Nielsen, indehaver 
af butikken, parat til at få den 
gode lyd og det gode design ud i 
hjemmene ved hjælp af en enkelt 
knap.
Vi har mange, der låner for at 
købe uden at skulle betale renter 
og gebyrer. Det er måden, man 
gør det på i dag. Produktet fra 

Bang & Olufsen Nyborg · korsgade 15 · 5800 Nyborg · indehaver christina og Torben Nielsen · Tlf.  65 31 23 24
www.bang-olufsen.com/nyborg · nyborg@beostores.com

Bang & Olufsen Nyborg
v/Torben Nielsen
Korsgade 15, 5800 Nyborg 
Tlf. 65312324, nyborg@beostores.com

Top-kvalitet uden renter og gebyrer

B&O betjenes ved hjælp af én 
knap, så et tryk giver lyd, billede 
og kvalitet.
Vi ser mange yngre kunder i bu-
tikken i forhold til sidste år. De 
er også glade for, at de kan købe 
kvalitetsprodukter gebyr- og 
rentefrit, siger Torben Nielsen.
Han er anden generationsejer af 
butikken. For 10 år siden overtog 
han forretningen efter sine for-

ældre, Jytte og Finn Nielsen. De 
havde drevet forretningen med 
flere andre mærker end B&O si-
den 1975. 
Men for fire år siden valgte Tor-
ben Nielsen og hans hustru, 
Christina, at øremærke Korsga-
de 15 til B&O varer, der kan stå, 
hænge i loft, på væg eller bæres.
Lige om hjørnet ligger deres 
anden butik, Expert, så der er 

mange varer på hylderne. I alt 
sørger otte medarbejdere for at 
få det gode budskab ud, og man 
behøver ikke skamme sig over at 
skulle låne.
Det er dagligdag at købe på afbe-
taling. Hvis man f.eks. køber en 
højttaler til sin iPad for 4000 kr., 
koster det 111 kr. om måneden, 
så alle kan være med, siger Tor-
ben Nielsen.



 11Bygma Nyborg · lyøvej 7 · 5800 Nyborg · Tlf: 88 32 30 00 · e-mail: nyborg@bygma.dk · Web: www.bygma.dk

1. juli 2011 overtog den 
privatejede Bygma-kon-
cern det tidligere kroers 
Tømmerhandel. Bygma 
koncernen kunne i år 
fejre 60 års jubilæum og 
er i tidens løb vokset fra 
lokal dansk leverandør 
til i dag at omfatte 93 
forretningsenheder i Dan-
mark, Sverige og island  

Den danske Bygma koncern er 
en familieejet, økonomisk stabil 
virksomhed, der beskæftiger om-
kring 2100 medarbejdere. Kon-
cernen bygger på flid, trovær-
dighed og godt købmandskab, og 
disse dyder spiller også en aktiv 
rolle i udviklingen af Bygma Ny-
borg i samarbejde med kunder og 
samarbejdspartnere.

Nye spændende tiltag
Direktør for Bygma Nyborg, 
Michael Andersen tiltrådte den 
19. marts 2012. Sammen med 
sin familie er han bosat sig i 

det østfynske lokalområde. Den 
48-årige direktør kan trække 
på mere end 25 års erfaring – 
primært fra branchens leveran-
dørled. I de første måneder på 
posten har det været en central 
funktion for Michael Andersen 
i samarbejde med forretningens 
dygtige og erfarne medarbejdere 
at implementere en række nye, 
spændende tiltag.   

Kæmpe renovering og 
ombygning
”Efter overtagelsen har hele 
Bygma Nyborgs matrikel på cir-
ka 25.000 m2, hvoraf de 6.200 er 
under tag, gennemgået en kæm-
pe renovering og ombygning”, 
fortæller Michael Andersen. 
”Renoveringen omfatter såvel 
administrationsafsnit som lager, 
byggemarked og haveafdeling. 
Drive in sektionen er moderni-
seret og ført up to date, og de 
store haller er nu udstyret med 
tidssvarende faciliteter, der giver 
kunderne langt bedre overblik 
over det store sortiment. På den 
logistiske side er hele maskin-
parken opdateret – blandt andet 
med moderne og miljøvenlige el-
trucks samt fire store lastbiler, 

NyBORg

der alle er udstyret med kran. 
Bygma Nyborg er garant for hur-
tig service og levering.” 

Fra privatkunder til  
entreprenører
”Med kombinationen trælast, 
byggemarked og havecenter ap-
pellerer Bygma Nyborg til en 
bredt funderet kundekreds, 
der rækker fra privatkunder til 
håndværksfirmaer i alle fag samt 
gartnere og entreprenører. En 
særskilt afdeling med erhvervs, 
sikkerheds og profilbeklædning 
med firmanavnetræk, logo og så 
videre henvender sig specielt til 
vores mange erhvervskunder.” 

Nyt køkken – salg,  
opmåling og montering
”Køkkenbutikken på 6oo m2 be-
skæftiger to fuldtidsansatte køk-
kenkonsulenter og genererer stor 
aktivitet. Bygma Nyborg fører et 
bredt udvalg af markedsførende 
kvalitetsbrands - heriblandt Tvis 
køkkener, garderober og badevæ-
relses skabe. Vi kører ud til kun-
derne og måler op, hvorefter vi 
udarbejder detaljerede tredimen-
sionelle autocad tegninger over 
hele projektet. Udover en stor 
gruppe privatkunder servicerer 
vi hér et stigende antal byggefir-
maer og boligselskaber.”    
Succesfulde info-arrangementer
”Også når det gælder alternativ 
energi, har Bygma Nyborg fin-
geren på pulsen. I maj måned i 
år var vi værter for et velbesøgt 
info-arrangement med fokus på 
solceller. Det populære arrange-
ment var booket op til sidste stol 
og en stor succes. På baggrund 
af den fortsat meget store inte-
resse for solceller i dette segment 
har vi planer om at afvikle et 
lignende arrangement i løbet af 
efteråret.”

ByggEMARKED
Mandag-tors: 9:00-17:30 · 
Fredag: 9:00-18:00 · Lørdag: 
9:00-14:00 - 1. søndag i måne-
den: 10:00-14:00  
TRæLAST
Mandag-tors: 7:00-17:00 · 
Fredag: 7:00-16:30 · Lørdag: 
9:00-14:00 - 1. søndag i måne-
den: 10:00-14:00  
HåNDVæRKERBUTiK
Mandag-tors: 7:00-16:00 · 
Fredag: 7:00-15:30

åBNiNgSTiDER

Man kan regne med Bygma

”Bygmas erhvervskunder kom-
mer fra hele Fyn. Vi har kapa-
citet til at servicere hele øen fra 
vore seks butikker i henholdsvis 
Odense, Bellinge, Tarup, Ringe, 
Kerteminde og Nyborg. En stor 
igangværende opgave er en ræk-
ke leverancer til et af Nyborgs 
store byggerier. Det drejer sig 
om 64 boliger på havnen til AB 
Holmegården med Dreier & Co 
A/S som hovedentreprenør. Uan-
set opgavens størrelse ved vores 
kunder, at de kan regne med os 
og drage fordel af vores store va-
reudbud, smidige logistikløsnin-
ger og konkurrencedygtige pri-
ser”, slutter Michael Andersen, 
Bygma Nyborg.
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landområderne. Dette har ikke 
tidligere været muligt, men med 
nye tryksystemer kan det nu 
lade sig gøre. 
Derved skånes miljøet, fordi 
mange af ejendommene har ren-
sesystemer, der har en renseevne 
på 40–50 pct. Nu vil spildevandet 
blive renset på centrale rense-
anlæg, hvor renseevnen er helt 
oppe på 95-98 pct.

Nyborg Forsyning & Ser-
vice a/S er Nyborg kom-
munes forsyningsselskab, 
og med sine datterselska-
ber forsyner det Nyborg 
med vand, fjernvarme og 
håndterer spildevand og 
renovation

Miljøvenlig renovation
NFS varetager afhentning af 
renovation ved samtlige hus-
stande, sommerhuse og kom-
munale institutioner i Nyborg 
Kommune og forestår driften af 
en komprimatorstation, tre gen-
brugsstationer og 61 genbrugsø-
er. Dagrenovation indsamles i et 
todelt system med kompostering 
af grønt affald og forbrænding af 
gråt affald. På genbrugsstatio-
ner og genbrugsøer bliver affal-
det sorteret efter miljøkrav med 

størst mulig fokus på genanven-
delse.

Det velsmagende  
drikkevand
I Nyborg har man godt og vel-
smagende drikkevand. Det skyl-
des, at Nyborgs undergrund er 
meget kalkholdig med mange 
mineraler i. NFS har deltaget i 
Dansk Vand Grand Prix i nogle 
år for at få bedømt vandet. Det 
er ikke blevet til en 1. plads, men 
der er kommet positive udtalel-
ser fra dommerne, bl.a. ”Blød og 
behagelig smag. Meget fint vand 
med karakter. Rent og klart med 
en god, flot struktur. Interessant 
kridtsmag”. 
For at udbringe budskabet om 
det gode vand, uddeler NFS drik-
kevandsdunke til alle skolernes 
3. klasser.

Overskudsvarme
Fjernvarmen udnytter over-
skudsvarme fra industrien. Ca. 

90 pct. af varmeproduktionen 
stammer herfra. På denne måde 
spares fossile brændsler. I 2009 
blev Ullerslev og Nyborg forbun-
det med en transitledning. Der-
ved blev det muligt at udnytte 
industriens overskudsvarme 
endnu mere.

Kloakering i åbent land
NFS er i gang med at kloakere i 

– en del af din hverdag

Nyborg Forsyning & Service a/S · Gasværksvej 2 · 5800 Nyborg  · Tlf.: 6331 5000 · www.nfs.as · e-mail: nfs@nfs.as

Den femarmeDe blæksprutte
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Palle Matthiesen at spille på flere strenge i 
Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne 

og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 
holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul 

i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 
og chaufførerne kører på skiftehold.

Ullerslev vognmandsforretning apS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

granitskærver. 
- og så er Palle Matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten 
og granits-
kærver til 
private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor Uller-
slev Genbrugs-
station).

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07
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Nye færger gør overfarten 
til en fornøjelse…
i foråret satte rederiet 
Færgen to spritnye fær-
ger ind på Spodsbjerg-
Tårs overfarten. Færger-
ne er bygget i Tyskland, 
og de er væsentlig 
større end de tidligere 
færger på ruten - faktisk  
er deres kapacitet mere 
end 140 procent større, 
og dermed har fæno-
menet med ventetid i 
havnene været næsten 
ikke-eksisterende denne 
sommer, til glæde for 
de rejsende. Desuden 
har maden om bord på 
færgerne fået et løft. 

Rederiet Færgen, som driver 
overfarten Spodsbjerg-Tårs, 
har oplevet en rigtig god som-
mer på overfarten. De to nye 
færger ”M/F Langeland” og 
”M/F Lolland” som blev sat ind 
i foråret, har igen gjort ruten 
særdeles attraktiv. Færgerne er 
bygget i Tyskland og er specielt 
tilpasset overfarten. Med en 
fart på 18 knob tager de turen 
over Langelandsbæltet på 45 
minutter. De rejsende er begej-
strede over de nye bekvemme 
forhold om bord, og det har 

betydet  en decideret opblom-
string af sommertrafikken. Det 
fortæller administrerende di-
rektør i rederiet Færgen John 
Steen-Mikkelsen:
- Afviklingen af sommertrafik-
ken er gået rigtig godt. De to 
nye færger har helt uden tvivl 
en stor del af æren for det. De 
sejler stabilt og har rigtig god 
plads om bord, så de lever helt 
klart  op til vores forventnin-
ger. Med anskaffelsen af M/F 
Langeland og M/F Lolland har 
vi fået noget nær optimale for-
hold på overfarten, og hen over 
sommeren har mange af vores 
kunder givet os positive tilbage-
meldinger om deres oplevelser 
af turen mellem Spodsbjerg og 
Tårs. Det glæder vi os meget 
over. Færgerne har plads til 120 
biler og 600 passagerer, og det 
faktum at der er blevet så stor 
en kapacitet til rådighed har 
betydet, at rederiet i juli måned 
har slået flere trafik-rekorder:  
- I juli måned var der på Spods-
bjerg-Tårs over 17 procent flere 
passagerer og 21 procent flere 
biler sammenlignet med juli 
sidste år. Det er rigtig positivt, 
især i år hvor vejret ikke helt 
har været til gunst for sommer-
trafikken, fortæller John Steen-
Mikkelsen. 
- Den største rejsedag var den 
21. juli, og her slog vi med 
4.775 passagerer og 1.400 bi-
ler alle tidligere rekorder 
for, hvad der er blevet trans-
porteret på ruten på én dag. 

Færgen • Dampskibskajen 3 • 3700 Rønne • Tlf: +45 70 23 15 15 • www.faergen.dk

god mad og 
økologisk æblemost
M/F Langeland og M/F Lolland 
har også givet mulighed for en 
opgradering af madsortimen-
tet på overfarten. Færgerne 
er nemlig udstyret med hver 
et rummeligt og moderne køk-
ken (i det maritime fagsprog 
kaldet en kabys), så Færgens 
cateringpersonale løbende kan  
lave hjemmelavet mad om 
bord. Det betyder, at kunderne 
nu ud over de evigt populære 
pølser med brød og pommes 
frites også kan købe et pænt 
sortiment af håndsmurt smør-
rebrød samt sunde lune retter 
om bord.
- Fra tidligere kundeundersø-
gelser ved vi, at vores kunder 
har ønsket sig et bredere sorti-
ment af mad på overfarten. På 

de gamle færger havde vi ikke 
hverken plads og faciliteterne 
til det, men det har vi nu, så 
det er også med til at forbedre 
oplevelsen om bord. Mange  
af vores kunder har hen over 
sommeren sagt til os, at de er 
glade for det nye sortiment af 
mad, så det er glædeligt, slut-
ter John Steen-Mikkelsen.
Som et led i det gastronomiske 
løft på færgerne kan man nu 
også købe økologisk æblemost 
fra Fejø, der har en af landets 
største økologiske frugtplanta-
ger. Æblemosten er med til at 
fortælle historien om de mange 
kvalitetsprodukter, der findes 
lokalt i nærheden af overfarten 
- og dermed bliver den sunde 
drik også en del af den samlede 
gode oplevelse.

Sol og sommer over Langelandsbæltet. Både børn, voksne og fir-
benede passagerer får sig en tiltrængt pause under overfarten.

Lastbilerne har med anskaffelsen af de ny færger fået bedre forhold 
end nogensinde før. Vognmænd sparer både tid og kilometer ved at 
sende deres lastbiler over bæltet. 

Hygge inden døre. De nye fær-
ger sejler stille og roligt over 
Langelandsbæltet, overfarten 
tager bare 45 minutter, og der 
er afgang hver time.

De to nye færger på Spodsbjerg-
Tårs er fuldstændig identiske. 
Det er søsterfærgen Lolland, 
der sejler forbi.

– en del af din hverdag
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Bruger overskuddet lokalt
SuperBrugsen i Ørbæk 
bruger overskuddet på lo-
kale investeringer,  fordi 
den er helt sin egen.

SuperBrugsen i Ørbæk, som Ør-
bæk Brugsforening driver, er det 
absolut sidste selvstændige su-
permarked på ØstFyn.
Det er ikke ejet af Coop, og det 
betyder, at alle medlemmer ejer 
deres butik og at overskuddet, 
som kommer år efter år, bru-
ges lokalt. Det skal ikke sendes 
videre til aktionærer i Coop-
koncernen og måske sættes i et 
OK-anlæg i Hirtshals.

 
Pengene arbejder lokalt
Derfor er uddeler, Ole Hansen, 
meget glad for at være ansat i 
medlemmernes butik på nu 19. 
år. I alle hans år er omsætnin-
gen steget og steget. Derfor var 
der for et par år siden råd til at 
udvide SuperBrugsen Ørbæk for 
penge, som medlemmerne har 
skabt sammen.
Brugsen er også klar til frem-
tiden. Den har nemlig købt den 
nu lukkede Fionia-banks lokaler 

lige ved siden af. Så når der er 
handlet nok, skabt nok overskud 
og brug for at udvide, vil det ske 
roligt og naturligt, sådan som 
udviklingen er gået i de foreløbig 
114 år, der har ligget en brugs-
forretning i Hovedgaden 21 i 
Ørbæk. Butikken har en meget 
stærk slagter- og delikatesseaf-
deling. Med de to tilbud adskiller 
butikken sig klart fra discount-
butikker.
Og Ole Hansen fortæller stolt, at 
slagter- og delikatesseafdelingen 
sælger mest kød og delikatesse i 
relation til sin størrelse i forhold 
til andre SuperBrugser på Fyn.
Han har lutter lovord til overs 
for de 33 medarbejdere.
De ved nemlig, at service er lig 
med at kunne hjælpe kunderne, 
at kunne svare på spørgsmål og 
at skaffe de varer, kunderne vil 
have.
Vi vil gøre alt for at yde så god 
en service som muligt, og når vi 
løfter i flok, når vi længst.

SuperBrugsen Ørbæk · Hovedgaden 21 · 5853 Ørbæk · Uddeler Ole Hansen · 65 33 13 35 / 40 11 47 62
www.superbrugsenoerbaek.dk    

Hovedgaden 21 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 13 35
E-mail: 06240@coop.dk · Fax 65 33 13 10

 Bøjdenvej 92A · Vindinge · 5800 Nyborg  
mads@md-a.dk

Vi udfører alt i…
	 t	 Entreprenørarbejde

	 t Belægningsarbejde 

	 t	 Kloakarbejde

	 t	 Asfaltarbejde

	 t	 Levering af grus og sten

	 t	 Vognmandskørsel

	 t	 Kranarbejde 

	 t	 Som aut. kloakmestre 
  arbejder vi også indenfor 
  Kloak TV

Står du med mindre skader på bilen, 
eller er den blot blevet mat og 

kedelig i lakken…

- så kontakt os for at få et tilbud 
på polering af din bil, eller campingvogn.

Se meget mere på:

www.abc-autopolering.dk

ABC- Autopolering og Bilpleje
Odensevej 146, Aunslev, 5800 Nyborg 

Tlf. 50 55 73 08
info@abc-autopolering.dk

www.abc-autopolering.dk
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Pr. 19. marts 2012 købte 
Moslund el apS , Jørn 
Wismann el i/S, der i for-
bindelse hermed skiftede 
navn til Wismann el apS 
under hovedfirmaet  
Moslund el apS  

”I det daglige medfører opkøbet 
af Jørn Wismann El I/S ikke de 
store forandringer for kunder-
ne”, fortæller indehaver Niels 
Moslund. ”Knud Wismann er nu 
ansat ved Moslund El Aps, og el-
forretningen fortsætter som hid-
til. De største forskelle for kun-
derne er, at el-firmaet Wismanns 
”efternavn” er ændret fra I/S til 
ApS, og at det nu deler brevpa-
pir med hovedfirmaet Moslund 
El ApS. Det er de samme kom-
petente fagfolk som hidtil, der 
tager telefonerne, rådgiver kun-
derne og udfører arbejdet. Med 

Moslund el apS · Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 98 20 22
Mobil: 20 29 20 22 · e-mail: info@moslund-el.dk · Web: www.moslund-el.dk

Moslund El ApS
fem dygtige medarbejdere er 
Wismann El ApS blevet en del 
af den ni mand stærke persona-
lestab i Moslund El ApS”, siger 
Knud Wismann og uddyber: ”En 
anden naturlig følge af købet er, 
at paletten af faglige kompeten-
cer er udvidet betydeligt. Det ny 
Moslund El ApS kan påtage sig 
større og mere krævende opga-
ver, end vi kunne hver for sig, og 
det betyder, at vi fremadrettet 
har styrket vores konkurrence-
evne på markedet.” 

Fra alm. installations-
arbejde til tågesikring, 
centralstøvsugere og  
stor elbutik 
”Moslund El ApS servicerer en 
stor og bred sammensat kunde-
kreds, der fordeler sig ligeligt 
mellem private, erhverv, industri 
og landbrug. Vi beskæftiger os 
med alt til faget hørende – her-
under husinstallation, renove-
ring og nybyg. Dertil kommer 

data, tele, hvidevarer, gartneri, 
adgangskontrol, tågesikring og 
intelligente bygningsinstallatio-
ner. Intet er for stort og intet for 
småt. 
Solceller og alternativ energi 
– blandt andet i form af var-
mepumper – er et område, der 
tiltrækker sig stigende opmærk-
somhed i kundekredsen og ska-
ber øget aktivitet. Blandt vores 
øvrige specialer er salg og instal-
lation af centralstøvsugere. Den 
moderne og teknisk avancerede 
støvsugerløsning er ekstremt 
støjsvag og kan forsynes med 
præcis det antal udtag, kunden 
ønsker. Med en allergivenlig cen-

tralstøvsuger, slipper man for 
støvpartikler i luften og skal kun 
bære rundt på slangen. 
Vores butik er et punkt for sig. 
Der er ikke mange steder på Fyn 
,hvor der sælges både el-appara-
ter, hårde hvidevarer, støvsuger-
poser, belysning og meget andet. 
Alt hvor det samtidig følges med 
god solid faglig rådgivning. Når 
uheldet er ude har vi altid et lå-
neapparat, til vi finder den helt 
rigtige løsning til dig. Vi rådgi-
ver gerne omkring belysning i 
boligen eller i virksomheden og 
er således totalleverandør af løs-
ninger til dig. Vi glæder os til at 
servicere dig med stort og småt.

Nemmere at være 
bankkunde i Nyborg

ringssystemer, der betyder, at 
kunden selv kan hæve og sætte 
penge ind - også uden for norma-
le åbningstider.
Samtidigt har Nykredit lanceret 
et landsdækkende rådgivnings-
center, Nykredit Direkte®, som 
gør det muligt at få rådgivning 
uden for normale åbningstider. 
Kundekontakten i Nykredit Di-
rekte® foregår udelukkende via 
telefon, mail og internet og råd-
givningscentret har åbent alle 
ugens dage, hele 68 timer om 
ugen.

Kundernes forventnin-
ger til, hvad en moderne 
bank skal kunne tilbyde, 
har ændret sig meget i 
den seneste tid. Det har 
Nykredit taget konse-
kvensen af.
Netbank og pengeautomater gør, 
at forbrugerne kan betjene sig 
selv i langt højere grad end tid-
ligere.

Når kunderne kommer i banken 
i dag, er det derfor primært for 
at få rådgivning om mere kom-
plekse behov.
- Vi har samlet rådgivning til 
privat- og erhvervskunder un-
der ét, netop fordi vi ved, at er-
hvervskunderne også gerne vil 
have rådgivning om deres privat-
økonomi, siger Centerchef Heidi 
Rosengaard Larsen.
- På center Nyborg har vi et 
stærkt team af rådgivere med 
privat- og erhvervskompetencer. 

Dermed kan vi sikre en løsning, 
der passer til kundernes person-
lige eller erhvervsmæssige behov 
– eller begge dele på en gang, til-
føjer hun.

Bank når kunderne  
ønsker det
Det bliver også nemmere for kun-
derne i Nyborg at få håndteret 
deres kontanter. I løbet af efter-
året vil der på Dronningensvej 6 
blive installeret ét af Danmarks 
mest moderne kontanthåndte-

Nykredit Nyborg · Dronningensvej 6 · 5800 Nyborg · Tlf: 44553400
Email: center.nyborg@nykredit.dk  · Åbningstid: 9.00 til 16.00
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Nyborg Fødevaremarked

Østfyns Flotteste
Fødevaremarked

... ligger på Bøjdenvej i Nyborg
Vi har bygget til og vi har renoveret alt det bestående. 

Modsat andre satser vi på betjente afdelinger så som egen fiskeafdeling, betjent slagterafdeling,
betjent delikatesse, vinbutik osv.

Vi vil de bedste råvarer og vi har det faglærte smilende personale.

Vi glæder os til at kunne præsentere alt dette og ser frem til at se jer alle i 
Østfyns Flotteste Fødevaremarked.

Mange hilsner

Købmand Jan Børløv & Personale

Frisk fisk

Ole Fisker har de
friskfangede fisk hver dag,
hjemmelavede røgvarer
og friske færdigretter i fisk.

Betjent slagterafdeling

Vi satser på service og kvalitet – vi
udskærer og modner selv oksekød
på krog, vi har friskhakket kød hele
dagen og vi har eget røgeri, der
fremstiller alt i hjemmelavede
røgvarer.

Betjent delikatesse

Her finder man de nemme måltids-
løsninger som pizzaer, salater osv.
Ligeledes har vi et stort udvalg i
italienske skinker og mange andre 
specialiteter.

Vinbutikken

Vinhandler Niels har i dag
det største og mest
spændende sortiment
af vine, som kan
findes i et
Fødevaremarked.
Vi har ligeledes
også altid
specielle vin-
tilbud og
vingaver til
virksomheder

Vores delikatessepiger er kendte for
deres Mad ud af Huset til enhver
lejlighed.
Med alle de friske råvarer her i vores
eget hus, har vi alle muligheder for at
fremstille Mad ud af Huset i en kvalitet,
som ganske enkelt ikke fås bedre.

Eksklusiv vinsmagning 
på

Torsdag, den 25. oktober
– smag på lækre vine i eksklusive
omgivelser i riddersalen på
Holckenhavn Slot.
Billetter kan allerede nu reserveres
i vores butik.

V/Købmand Jan Børløv - Bøjdenvej 3-5 - DK-5800 Nyborg - Butik tlf: 6331 6600
Åbningstider: Mandag - fredag 09:00 - 19:00 Lørdag 08:00 - 17:00

NYBORG FØdEVaREMaRKEd
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Firmarejser & 
Konferencer
Lad Nyborg Rejser arrangere din 
næste firmarejse, uanset om det 
drejer sig om
en eller flere dage, fly eller bus, kon-
ference eller personalefest. Kom-
biner fx dit møde/konference med 
”oplevelser”. Du vil få fordel af 
vores brede kontaktflade inden 
for bl.a. hoteller og events.

Persontransport
Med vores mangeårige erfaring, rutinerede 
chauffører og høje komfort i moderne busser sik-
rer du, at dit næste transportarrangement bliver 
mere end bare transport. Vi er også specialister 
i kørsel med liftbus og transport af grupper, der 
stiller specielle krav i forhold til gruppens sam-
mensætning og chaufførens formåen.

Grupperejser & 
Arrangementer
Er I allerede en gruppe, som vil rejse sammen, 
hjælper vi jer med planlægning, transport, ar-
rangementer m.m. Vi byder samtidig på et bredt 
udsnit af endagsudflugter, storbyferie, vinture, 
natur- og kulturture og wellness-arrangementer. 
Transporten foregår i vores komfortable busser, 
og vores rutinerede chauffører hjælper undervejs 
med deres viden om lokalområdet.

VIP-Konferencebus
Høj komfort i speciel-indrettet VIP-Konferencebus. Business, Konference, Messe, Events, Firmarejse, Virksomhedsbe-
søg. 11 pers. stort mødebord, 8 siddepladser ved 2x4 pers. borde, 6 siddepladser i Luxusstole, 35 tommer fladskærm 
med mulighed for PC-tilslutning, minikøkken med mikroovn, kaffemaskine, toastmaskine, køle/fryseskab, fadølsan-
læg, aircondition.

Nyborg Rejser 
- er et helt igennem dansk selskab, der har drevet rejsebureauvirksomhed siden grundlæggelsen i 1948. Vores 
erfaring og store krav til kvalitet og sikkerhed er din garanti for en god
oplevelse. Nyborg Rejser modtog som en af de første inden for persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 
certifikat som bevis på vores internationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en ensartet og altid opdateret kvali-
tet. Vi arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.

www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Rejser A/S · Nymarksvej 61
5800  Nyborg

Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dk

CH Udlejning

overskuelige udgifter til husleje 
og administration, kan vi tilbyde 
vores kunder særdeles fordelag-
tige priser. Samtidigt kan vi i 
kraft af vore afdelingers centrale 
placering ved motorvejsnettet 
garantere korte leveringstider. 
CH Udlejning står for levering og 
afhentning af maskiner til aftalt 
tid”, slutter Claus Hansen. CH 
Udlejning ”Din fynske maskin-
udlejer”.

Der er travlhed i claus 
Hansens alsidige ma-
skinudlejningsfirma, der 
via tre lokalafdelinger 
servicerer håndværkere, 
entreprenører og virk-
somheder på hele Fyn. 
Nyborg-afdelingen etab-
leredes den 1. juni 2006

 
CH Udlejning grundlagdes i 
2002 i Ringe. I 2006 kom af-
delingen i Nyborg til, og i 2007 
kunne Faaborg-afdelingen slå 
dørene op. De tre afdelinger sup-
plerer hinanden, og herigennem 
er kunderne sikret en høj grad 
af leveringssikkerhed, service og 
support. CH Udlejning leverer 
værktøj og materiel til bygge-
branchen, anlægsgartnerfirmaer 
samt håndværkere i alle fag. ”Vi 

spænder fra 220 V værktøj til det 
helt store jordflytningsgrej”, for-
tæller indehaver Claus Hansen. 
”I det daglige ledes afdelingen 
her i Nyborg af Lars Jensen. Selv 
er jeg en såkaldt flyvende chef, 
der arbejder med i alle firmaets 
afdelinger, mens min kone Anet-
te varetager administrationen.”

Levering og afhentning  
hos kunden
”CH Udlejning leverer og afhen-
ter maskiner i alle størrelser ude 
hos kunden. Vores chauffør Bjar-
ne Nielsen har detaljeret kend-
skab til hele maskinparken og 
yder optimal kunderådgivning 
om korrekt brug af maskiner og 
værktøj. Vi kommer hele palet-
ten rundt, hvad værktøj og ma-
skiner angår. På det seneste har 
vi investeret i seks nye gravema-
skiner på mellem 1000 kg og 5,5 
tons. Vi fornyer os løbende for at 
kunne stille det mest moderne og 

teknisk opdaterede grej til rådig-
hed for vores kunder. 
En stor aktivitet er virksomheds-
aftaler, som med stor fordel kan 
indgås i forbindelse med større 
reparations, vedligeholdelses og 
rengøringsopgaver, der kræver 
lifte og andet specialgrej. Inden-
for dette opgavefelt servicerer 
vi blandt andet en række større 
virksomheder i fødevareindustri-
en. Da vi er et mindre firma med 

 industrivej 1 · 5750 ringe Tlf.: 62 66 17 70 - Åbningstider: Man – tor: 06.30 – 16.00 - Fredag: 06.30 – 15.00
 Siøvej 3 · 5800 Nyborg  Tlf.: 65 31 17 78 - Åbningstider: Man – tor: 06.30 – 16.00 - Fredag: 06.30 – 15.00
 Bygmestervej 4 · 5600 Faaborg  Tlf.: 62 61 78 70 - Åbningstider: Man – tor: 07.00 – 16.00 - Fredag: 07.00 – 15.00

cH-Udlejning Fyn a/S · Maskiner og værktøj · indehaver claus Hansen
Web: www.ch-udlejning.dk · e-mail: ch-udlejning@mail.dk
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Danmarks største forsamlingshus
har arbejdet i køkkenet som kok 
gennem godt 16 år, inden han 
overtog forpagtningen.
Ryslinge Forsamlingshus har 
plads til 450 gæster ad gangen.
Huset rummer flere lokaler, der 
på samme tid har plads til flere 
større og mindre selskaber.
I det største er der plads til 200 
til spisning og dans.

ryslinge Forsamlingshus 
er Danmarks ældste, 
største og mest velfun-
gerende med erhvervs- 
og privatarrangementer 
og mad ud af huset – året 
rundt

Den 1. august sidste år overtog 
forpagter Martin Rasmussen den 
daglige ledelse af Ryslinge Fors-

amlingshus. Det har siden åbnin-
gen i 1871 udviklet sig til landets 
største og mest veldrevne med 
godt 140 års fester, møder med 
mere i gæstebogen.

Kursus og møder
Faaborg Midtfyn Kommune er 
blot én af flere offentlige og pri-
vate virksomheder, der benytter 
forsamlingshuset som kursus- og 
mødested for virksomhedernes 
ledere og medarbejdere – med 
mulighed for lækker forplejning.

Tilsvarende benytter mange 
private borgere og foreninger 
huset til fester, møder, revy, dan-
seskole, teater og eksempelvis 
lørdagsparty med spisning og 
dans. 

Flere selskaber ad gangen
Sammen med kæresten Anke, 
yderligere fire fastansatte og en 
solid stab på 30 hjælpere fører 
Martin Rasmussen nu forsam-
lingshuset videre. Han kender 
det rigtigt godt i forvejen, da han 

ryslinge Forsamlingshus · Gråbjergvej 16 · 5856 ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk · ankeogmartins@hotmail.com

R Y S L I N G E  
F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s

www.fomo.dk

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

- Her tegnes familiens bedste
forsikringer til Sydfynske priser
Vi er med, hvor det foregår

Det betaler sig at blive medlem

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

www.fomo.dk

Du kan også blive en del af
sammenholdet og fællesskabet

i FOMO
Kontakt os - så kigger vi på dine forsikringer

og sammen finder vi ud af, hvad du har brug for.

Pre
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ma, Susanne, Bettina, Tina, Charlotte, Jette, Vivian, Erik, Susan
ne, P

er, J
ean

ette

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88
Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16
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Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

Hvad kan vi....
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere



 19

Arkitektur, design og kommunikation
       skaber fremtiden...

www.harrebek.dk

‘Admiral Marina’ - KnudshovedSct. Knuds Golfklub Nyborg

Lyse timer alle pengene værd
Når solen skinner, for-
vandler moderne og 
effektive solcelleanlæg 
strålerne til klingende 
mønt for virksomheder 
og private husejere, der 
monterer et sådant an-
læg på deres tag

STARK Ørbæk Trælast forhand-
ler derfor solcelleanlæg fra ANS 
Solvarme i Ullerslev. Anlæg der 
i øvrigt passer perfekt sammen 
med varmepumper fra samme 
leverandør. Disse varmepumper 
leverer tilsvarende økonomisk 
og miljøvenlig attraktiv opvarm-
ning året rundt. Strømmen til 
denne opvarmning kommer na-
turligt fra solens stråler.
Stark Ørbæk er på banen, når 
det gælder nyt tag, hvorfor ikke 
kombinere nye tagsten med en 
elegant integreret solcelleløs-

ning fra Komproment? Skal 
taget udskiftes eller renoveres, 
står STARK Ørbæk Trælast 
også klar med tagsten og tagløs-
ninger fra Komproment.

STark Ørbæk Trælast · Nyborgvej 11 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 18 80
www.stark.dk/oerbaek · info.oerbaek@stark.dk

Medlem af FSR - danske revisorer
Kirkegade 1, 5800 Nyborg    Telefon 65 31 58 48
www.ner.dk    ner@ner.dk

CVR 30 54 67 92

Nyborg ErhvervsRevision 
er et revisionsfirma, der løser 
revisionsopgaver for såvel  
personlig drevne virksomheder 
som selskaber.

BRUGTE CITROËN
09 C5 HDi diesel 140 hk Dynamique, foldvæk træk, alt i udstyr, 54.000 km.................................214.900
11 C3 Picasso HDi Diesel 110 Seduction, klima, park.sensor m.m., koksgråmet., 7.000 km........214.900
09 C4 Grand Picasso 1.6i benzin 150 hk. E6G Aut. VTR PACK, sort, 7 sæder, træk, 48.000 km. ....194.900
11 C3 1.4 Hdi Diesel Dynamique, koksgrå, aircon. 7.000 km.......................................................139.900
10 C3 VTi 95 Dynamique, aircon, blåmet., stor frontrude, træk. 42.000 km. .................................129.900
08 C3 1.4 HDi Diesel Furio Clim, sølvmetal, aircon. 30.000 km. ....................................................94.900
07 Berlingo 2.0 HDi diesel Multispace, 5d.,152.000 km ............................................................. 89.900
05 C5 2.0i 16V Elegance St. Car, alt i udstyr, træk, 165.000 km.................................................... 89.900
11 C1 1.0i Seduction Clim, 5d., aircon., rød, 8.000 km...................................................................89.900
04 Xsara Picasso 1,8i 16V Exclusive, klima m.m. sort, 151.000 km ............................................. 84.900
05 C4 2.0i 16V Exclusive, sort, klima, meget velholdt. 116.000 km. ..............................................79.900
04 Xsara Picasso 1.8i Clim, aircon, 158.000 km .......................................................................... 74.900
04 Xsara Picasso 1.8i Clim, træk, 155.000 km. ....................................................................... Afh. 39.900
98 Xsara 1.6i SX,5d., grønmet., fjbt. c-lås, 116.000 km. ................................................................29.900

Her mangler din brugte bil - Kom og få et godt byttetilbud på en ny

ANDRE MÆRKER
05 VW Passat 2.0 TDi diesel Sportline Variant, 5d., 6 gear, læder, sortmet., træk, 148.000 km. ....189.900
07 Toyota Auris 1,4 D-4D diesel 5 d aircon, m.m. koksgrå metal km 118.000. ............................134.900
07 Hyundai i 30 1,6 CRDi diesel classic, 5d, aircon, alu m.m. 69.000 km. ....................................114.900
03 Toyota Avensis 1,8i SOL 4-d, klima, træk, sortmetal, 112.000 km............................................114.900
06 Nissan Primera 1.8 Visia St. Car, klima, bakkamera, lysbrunmet., 87.000 km. .......................104.900
03 Skoda Superb 1,8 T 4 d, klima, dvd anlæg, træk,aft. blå/metal, 145.000 km ............................99.900
08 Peugeot 206 1.4 HDi Diesel Sportline, rødmet., aircon, 23.3 km. pr. ltr., 102.000 km.................84.900
05 Kia Cerato 2,0 diesel 5d. træk m.m. 145.000 km .....................................................................59.900
95 Renault Laguna 2.0i, synet 9/9-11, KUN 81.000 km. ........................................................... Afh. 8.900
VAREVOGNE:
03 Xsara Picasso 2.0i 16V Aut. Van, klima, træk, nedvejet, momsfri. 81.000 km. ...........................44.900

Thomas Pedersen
Efter forretningstid:
4011 3302

Carsten Pedersen
Efter forretningstid:
6262 4590

autoriseret service-værksted
www.citroennyborg.dk

KØB - SALG - BYTTE - LEASING Person- & varebiler
ÅBENT HVERDAGE 9.00-17.00

SØNDAG 13.00-16.00

Nyere brugte Citroën person- og varevogne
købes kontant

FALSTERVEJ 14 • 5800 NYBORG • 6531 4160

Få et attraktivtfinansieringstilbudtil rente fra 3,95%

Kom og se vores
store udvalg i
Citroën.
- Vi har biler
til ethvert behov.

Citroën-specialisten
- er altid frisk til en handel på en NY eller brugt Citroën

Carsten PedersenAutomobiler

UGENS BEDSTE TILBUD - HØR NÆRMERE
09 C5 HDi diesel 110 Dynamique St.car. sortmet., alu m.m. 47.000 km

BRUGTE CITROËN
09 C5 HDi diesel 140 hk Dynamique, foldvæk træk, alt i udstyr, 54.000 km.................................214.900
11 C3 Picasso HDi Diesel 110 Seduction, klima, park.sensor m.m., koksgråmet., 7.000 km........214.900
09 C4 Grand Picasso 1.6i benzin 150 hk. E6G Aut. VTR PACK, sort, 7 sæder, træk, 48.000 km. ....194.900
11 C3 1.4 Hdi Diesel Dynamique, koksgrå, aircon. 7.000 km.......................................................139.900
10 C3 VTi 95 Dynamique, aircon, blåmet., stor frontrude, træk. 42.000 km. .................................129.900
08 C3 1.4 HDi Diesel Furio Clim, sølvmetal, aircon. 30.000 km. ....................................................94.900
07 Berlingo 2.0 HDi diesel Multispace, 5d.,152.000 km ............................................................. 89.900
05 C5 2.0i 16V Elegance St. Car, alt i udstyr, træk, 165.000 km.................................................... 89.900
11 C1 1.0i Seduction Clim, 5d., aircon., rød, 8.000 km...................................................................89.900
04 Xsara Picasso 1,8i 16V Exclusive, klima m.m. sort, 151.000 km ............................................. 84.900
05 C4 2.0i 16V Exclusive, sort, klima, meget velholdt. 116.000 km. ..............................................79.900
04 Xsara Picasso 1.8i Clim, aircon, 158.000 km .......................................................................... 74.900
04 Xsara Picasso 1.8i Clim, træk, 155.000 km. ....................................................................... Afh. 39.900
98 Xsara 1.6i SX,5d., grønmet., fjbt. c-lås, 116.000 km. ................................................................29.900
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Carsten PedersenAutomobiler

UGENS BEDSTE TILBUD - HØR NÆRMERE
09 C5 HDi diesel 110 Dynamique St.car. sortmet., alu m.m. 47.000 km

Falstervej 14 · 5800 Nyborg · 6531 4160

www.citroennyborg.dk

Vi er autoriseret        
                        
                          service-værksted: 
• Service / Reparation 
• Service på airconditionanlæg 
• Rep. samt udskiftning af frontruder 
• Rep. af forsikringsskader med gratis lånebil
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Bystævnet 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 36 12 49
www.aunslevtaepper.dk · mail@aunslevtaepper.dk

Tæpper, vinyl, linoleum, trægulve, 
homogene vinyler, tæppe- og vinylfliser 

samt vådrumsarbejder…

Bestil vores Tæppebus 
og vi kommer til dig og viser prøver i dine  

omgivelser – ring eller mail til os !

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Swift 1.2 ECO+ kører 20,4 km/l i hht. EU-norm. CO2 på 113 gram pr. km.

Så er klassens frække bil klar i en endnu 

mere sporty og luksuriøs udgave, og ja - 

der frådses med lækkert udstyr. F.eks. det 

fuldautomatiske klimaanlæg, der selv hol-

der temperaturen i kabinen. Det nøglefri 

system, så du kan låse op og i, uden at tage 

nøglen op af lommen. Motoren du kan star-

te med tryk på en knap – også uden nøgle. 

Ren fråds. Og så kan du glæde dig over 

Swift’s sædvanlige dynamiske køreegen-

skaber, de sprælske 94 hk og en uovertruf-

fen benzinøkonomi på hele 20,4 km/l. Kom 

ind og oplev, hvor sjovt det kan være at 

spare på benzinen.

Her er en Swift, der sparer 
på benzinen … men frådser 

med lækkert udstyr

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Nyhed: Swift 1.2 ECO+ GLX 5-dørs
 Fuldautomatisk klimaanlæg  El-ruder for og bag 
 Nøglefri låse og start  Trykknap start af motor 
 Fartpilot med ratkontakter  4-vejs justering af 

læderrat  16” alu-fælge  Tågelygter foran 
 Skivebremser på alle fire hjul  94 hk og 20,4 km/l 
 Kun kr. 260 i halvårlig ejerafgift 

Kun kr. 172.990
 Swift fra kr. 127.990

dørs
og bag 
motor 
ng af 

0,4,4 km/m/l 
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Bilcenter Fyn
Bøjdenvej 6 · 5800 Nyborg

Telefon 65 31 31 00

www.de-bilglade.dk/nyborg.aspx
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»Som noget nyt tilbyder vi udlej-
ning af konferencelokaler med 
av-faciliteter til eksterne kunder«, 
beretter Ole Jensen. »Et andet nyt 
tiltag er udlejning af kontor og mø-
defaciliteter til små virksomheder, 
der ellers har base i indehaverens 
hjem. Også solovirksomheder kan 
benytte sig af vores kapacitet om-
kring afholdelse af kundemøder, 
ligesom man kan leje diverse tek-
niske faciliteter og herigennem få 
mulighed for på sigt at blive en del 
af et nyt firmanetværk på Østfyn.«  

afstanden til det 1560 

m2 store erhvervs center, 

der grundlagdes i 1997, er 

kun omkring 15 minutter 

i bil fra byerne Odense, 

Nyborg og kerteminde. 

Netop nu har Business 

House flere ledige kontor 

- eller klinik-lejemål fra 

10-40 m2.

»Business House henvender 
sig til virksomhedskunder over 
en bred kam«, fortæller direk-
tør og indehaver Ole Jensen. 
»Trods finanskrisen, eller måske 
snare derfor, har vi oplevet en 
øget interesse for vores tilbud 
om attraktive lejemål til kontor-, 
administrations- og klinik-brug til 
en fair pris. Alene i år har vi øget 
vores udlejede areal med 10-15 
%. Der er vide rammer i Business 
House, der huser kontor og admi-
nistrationsafsnit for en bred vifte 
af virksomheder. Branchemæssigt 
spænder erhvervscentrets lejere 

fra transport over sikkerhed, it 
og reklame, administration og en 
gros salg af fødevarer til indkøbs-
ring til planteskolevirksomhed. 
Når det gælder liberale erhverv, 
huser Business House både 
fodterapi, massage og kunsthånd-
værk.«

Møder, konferencer  
og teknik
Udover de individuelle firmafaci-
liteter rummer Business House 
konferencelokaler med kapacitet 
på op til 40 deltagere. Dertil kom-
mer matchende toiletforhold samt 
ikke mindre end tre køkkener. 

Attraktivt beliggende  
ERHVERVSCENTER

Business House · vestergade 11a · 5540 Ullerslev
Tlf. 65 35 25 33 / 63 35 60 70 · ojjstenager@mail.tele.dk · www.business-house.nu
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Hesselet Hotel & Gourmet
Christianslundsvej 119 • DK-5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 30 29 • hesselet.dk

Hotel Hesselet - lige midt i Danmark - er skønt beliggende omgivet af vand, strand 
og bøgeskov. Det familieejede hotel byder på en afslappet, personlig og eksklusiv 
atmosfære - et sted hvor man kommer igen og igen.

Hotel Hesselets indbydende faciliteter skaber de perfekte rammer - for møder 
og konferencer, ferier, storslåede fester og forkælende wellness- og golfophold. 
Gourmetkøkkenet forkæler smagssansen med en klassisk stil og forkærlighed for 
gode, danske og lokale råvarer.

Rum for konferencer - plads til dialog
Hesselet tilbyder varierede og fleksible faciliteter for møder, kurser, seminarer og 
konferencer i såvel plenum som gruppe- og samtalerum. Lokaler fra 2 til 150 pers.

Priseksempler: 
 Dagsarrangement: Kr.  725,- pr. person.
 Konferencedøgn: Kr.  2.225,- pr. person i enkeltværelse.

Drømmen om en fest bliver til virkelighed på Hesselet
Hesselets omgivelser, stil og atmosfære indbyder til fest og hotellets gourmetkøkken 
forkæler dine gæsters smagssanser. Som vært skal du bare nyde dine gæster og den 
store fest. Selskaber fra 10 til over 100 gæster.

Priser fra kr. 895,- pr. kuvert.
Indeholder velkomsdrink, 3 retters middag med vin ad libitum, kaffe, blomsterde-
korationer, bordkort og menukort.

Overnat i hjemlige og hyggelige omgivelser
Ønsker I og jeres gæster at overnatte i forbindelse med festen, byder Hesselet på 
fantastiske værelser indrettet med komfort, hjemlig hygge og udsigt. 
Kr. 1.055,- pr. dobbeltværelse.

Velkommen på Hesselet
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               for tryghed i hverdagen
ring af mennesker med den 
sjældne og stærkt invaliderende 
sygdom ALS (amyotrofisk lateral 
sklerose). Det drejer sig primært 
om avanceret kaldeudstyr samt 
anlæg og fjernbetjeningsgrej til 
omgivelseskontrol. 
Ved hjælp af sidstnævnte kan 
den handicappede medborger 
selv styre en lang række funk-
tioner i sit hjem. Anlæggene kan 
programmeres til at styre alt – 
lige fra døre og vinduer over lys 
og gardiner til alle former for te-
lefon, radio og tv-anlæg.” 

gennemprøvede  
kvalitetsløsninger
”FLT Alarmers primære brand 
indenfor omgivelseskontrol, GE-
WA, har mange års erfaring og 
står for gennemprøvede løsnin-
ger af høj kvalitet. Når det gæl-
der styring af el-installationer, 
kan GEWA anlæg med fordel 
integreres i eksisterende IHC 

FlT alarmer apS er 
specialiseret indenfor 
avancerede kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol 
til handicappede samt 
nyudvikling af en lang 
række hjælpemidler af 
tryghedsfremmende art   

”Et stort speciale, vi i de senere 
år har valgt i stigende grad at 
fokusere på, er salg, levering og 
implementering af kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol til ældre og 
handicappede”, fortæller direk-
tør Flemming Larsen. ”FLT har 
stor viden og erfaring på områ-
det. 
I kommunalt regi leverer vi 
blandt andet udstyr til service-

FlT alarmer apS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Tlf.: 40 37 32 51  · Fax: 65 31 08 51 
e-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

løsninger, der letter opkoblingen 
og minimerer antallet af nødven-
dige tilkøb. 
Alle GEWA anlæg er udstyret 
med avancerede fjernbetjenin-
ger, hvorfra boligens funktioner 
let kan styres – også af brugere 
med stærkt indskrænket bevæ-
gelighed. 
De logisk opbyggede og bru-
gervenligt designede fjernbe-
tjeninger er med til at højne de 
sygdomsramte medborgeres 
livskvalitet, personlige frihed og 
tryghed i hverdagen. 
Et nyt produkt, der genererer 
stigende aktivitet i firmaet, er 
automatiske døråbnere med 
chip-baserede individuelt tilpas-
sede nøglesystemer til bosteder 
og institutioner. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere udfør-
lig info om FLT Alarmers vidt-
spændende aktivitetsfelt”, slut-
ter Flemming Larsen.    

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPl iNDUSTri apS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Malerfirma Aagaard
Din malermester

Skal I have frisket lidt op, inde som ude,
så kontakt Malerfirma Aagaard.

Har I brug for rådgiving af farver og idéer
hjæper vi også gerne med det.

Vi udfører alt inden for malerfaget.

Ring for et uforpligtende tilbud!

Med venlig hilsen
Ulrich Aagaard Nielsen

2214 4178

Nyt malerfirma har set dagens lys
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 
 i  vores forretning…

Alt i landbrugsrep. og VVS-arbejde

TLF. 65 33 12 03

Jordvarme

VVS GARANTI

Tømrerfirmaet 
Claus Mortensen
Den nyborgensiske hånd-
værksvirksomhed, grund-
lagdes i 1999. Firmaet 
løser alle til tømrerfaget 
hørende opgaver – blandt 
andet reparation, vedlige-
hold, renovering, ombyg-
ning og modernisering 

Tømrerfirmaet Claus Mortensen 
er en mindre virksomhed med en 
fast kreds af dygtige og stabile 
medarbejdere. ”Geografisk dæk-
ker vi hele landet, men langt de fle-
ste opgaver løses her i det østfynske 
lokalområde, hvor vi betjener en 
stor og støt voksende kundekreds, 
der fortrinsvis består af private”, 

fortæller tømrermester Claus Mor-
tensen. ”Vi har mange års erfaring 
i totalløsninger. Hvad enten opga-
ven for eksempel gælder opførelse 
af en tilbygning, etablering af en 
terrasse eller inddækning af kvi-
ste, lægger vi vægt på at levere høj 
og ensartet kvalitet igennem hele 
processen. Kunden kommunikerer 
med de samme medarbejdere fra 
opgaveforløbets start til slut, og det 
giver fleksible skræddersyede løs-
ninger til tiden.”

Tømrerfirmaet claus Mortensen · Holms alle 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 20 32 81 27 · ca.mortensen@mail.dk · www.tomrermester.dk

Miljørigtige og økonomiske 
energiløsninger

”En opgavetype i vækst og som de 
senere år har genereret øget efter-
spørgsel, er energirenovering. Gen-
nem implementering af solvarme, 
miljørigtige vinduer og døre samt 
moderne og effektiv isolering af 
tage, vægge og gulve kan eksiste-
rende energiløsninger optimeres i 
en på én gang prismæssigt fordel-
agtig og miljørigtig retning. For 
kunden er en energirenovering en 
stor investering her og nu, men 
energiprisernes himmelflugt gør, 
at investeringen hurtigt tjenes ind. 
Rådgivning er en stor aktivitet. Vi 

stiller vores erfaring og ekspertise 
til rådighed, og hermed sikrer vi, 
at vores kunder får kompetent 
vejledning. Vi leverer skræddersy-
ede løsninger i overensstemmelse 
med kundernes ønsker og behov. 
Alle er velkomne til at kontakte 
os for yderligere information om 
de spændende muligheder i vores 
bredtfavnende aktivitetsfelt.”
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Nyborg Jernhandel metalaffald i henhold til den se-
neste lovgivning på området, der 
kræver registrering af hele pro-
cessen fra start til slut. Vores tre 
lastbiler afhenter jernskrot hos 
en bred kundekreds, der blandt 
andet tæller genbrugsstationer, 
virksomheder og landbrugskun-
der. Parallelt hermed afhentes 
jernskrot og andre metaller af-
hentes også hos private, om end i 
mindre omfang. Typisk sker det 
i forbindelse med større renove-
ringsprojekter, der inkluderer 
udskiftning af komplette varme-
anlæg med rør, kedler og radiato-
rer. Over hele linjen sætter vi en 
ære i at have styr på processen 
og følge opgaverne helt til dørs. 
Det giver sig blandt andet udtryk 
i, at vi fejer og rydder op efter os, 
og det er noget kunderne sætter 
pris på. 
Nyborg Jernhandel har lørdags-
åbent, og her benytter mange 
private sig af muligheden for at 
aflevere jernskrot og andre me-
taller som kobber, messing, rust-
frit aluminium og zink.”

Den lokale virksomhed, 
hvor der siden slutningen 
af 1950’erne er blevet 
arbejdet med jernskrot 
og metaller, er et ægte 
familieforetagende. inde-
haver Jesper H. Pedersen, 
der kører virksomheden i 
dag, er anden generation 
bag rattet 

”Nyborg Jernhandel er et lille, 
fleksibelt familiefirma med stort 
fokus på service. Mine forældre 
Hanne og Vagn Pedersen grund-
lagde firmaet i 1984”, fortæller 
indehaver Jesper H. Pedersen. 
”Sammen med min kone Marle-
ne, der står for administrationen, 
viderefører jeg det hæderkronede 
familiefirma i en moderne, frem-
adrettet udgave. I kraft af vores 
mangeårige brancheerfaring og 

lave omkostningsniveau opere-
rer vi med konkurrencedygtige 
priser til gavn for vores kunder. 
Personalestaben er på tre an-
satte plus mine forældre, der 
flinke til at give en hånd med. I 
vores familie har vi haft jern og 
metal som levevej i generationer, 
og hvem ved – måske vil min 

treårige datter Katrine engang 
fatte interesse for at køre fami-
liefirmet videre”, smiler Jesper 
H. Pedersen.

Styr på processen fra  
start til slut
”Nyborg Jernhandel er miljøgod-
kendt til registrering af jern og 

Nyborg Jernhandel · Gormsvej 25 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 09 88 og 65 35 10 76
Åbent fra 9:00 til 12:00 – også på lørdage

Seneste generation, 3-årige Katrine fatter også interesse for familiefirmaet.

Andersens rengøring er en mindre rengøringsvirksomhed, 
med ca. 20 ansatte.
I vores virksomhed er medarbejderne vores vigtigste res-
source og vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads der 
kan rekruttere de bedst kvalificerede medarbejdere.
Vi er i diaglog med vores medarbejdere hver dag, har vi 
derfor fingeren på pulsen så uorden I arbejdsmiljøet hur-
tigt kan opfanges.

Vor værdigrundlag er:
“Vi behandler vores medarbejdere ordentligt, så de har 
oplevelsen af, at være ansat på en attraktiv arbejdsplads”

Vor vision er:
“Vi levere den aftalte ydelse til den aftalte tid”

Andersen’s
           rengøring

Andersens Rengøring og Vinduespolering
Tulipanvej 11 · 5800 Nyborg · Tlf. 65313938

info@andersenren.dk · www.andersenren.dk

Hellerup’s Murerforretning
Ellingevej 10 · 5853 Ørbæk · Tlf: 40 56 38 42

www.hellerupsmf.dk · allanhellerup@live.dk

“ Vores målsætning 
er at fremstå som 
et kvalitetsbevidst 
murerfirma med et 
højt serviceniveau, 
der udfører alle opgaver 
indenfor traditionelt 
murerarbejde, 
tilbygning og 
meget mere.… ”

ring til os om dine næste projekter
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seret økonomiprogram med kas-
serapport, finans, fakturering, 
debitor- og kreditorstyring. 
For at sikre en god kvalitet af vo-
res arbejde, er vi underlagt krav 
om kvalitetsstyring, ligesom 
vi gennemsnitlig skal modtage 
mindst 40 timers undervisning 
om året.”

Det nyborgensiske revisi-
onsfirma er med sit erfar-
ne og højt specialiserede 
team på 3 registrerede 
revisorer og en revisoras-
sistent en dynamisk og 
aktiv spiller i det østfyn-
ske erhvervsnetværk 

”I Nyborg ErhvervsRevision 
har vi valgt at fokusere 100 % 
på det, vi er gode til; nemlig at 
yde kvalificeret og professionel 
rådgivning til vores virksom-
hedskunder”, fortæller indeha-
ver Henrik K. Andreasen. ”Vi 
har ingen foreninger, fonde eller 
landbrug i kundekredsen, men 
sætter alle kræfter ind til fordel 
for virksomheder, primært i det 
østfynske område. Vi leverer pro-
fessionel økonomisk rådgivning, 

besøger gerne virksomhederne 
og lægger vægt på god personlig 
kundekontakt. Kundekredsen er 
sammensat af en mangfoldighed 
af små og mellemstore virksom-
heder af alle typer - lige fra de-
tail- og engroshandel, håndværk 
og ejendoms- og investeringssel-
skaber til læger, tandlæger og 
andre liberale erhverv. Nye kun-
der modtages primært via anbe-
faling fra eksisterende kunder 
eller pengeinstitutter. Nyborg 
ErhvervsRevision er valgt som 
revisor for ca. 100 aktie- og an-
partsselskaber.” 
  
Kvalitet og lydhørhed 
”Nyborg ErhvervsRevision står 
for nærvær og tilgængelighed. 
Vi er aldrig længere væk end te-
lefonen, og rent fysisk er vores 
lokaler centralt beliggende midt 
i byens hjerte. Vi sætter kvalitet 
og fleksibilitet i højsædet, er lyd-

høre overfor den enkelte kundes 
behov og yder rådgivning og as-
sistance i overensstemmelse her-
med. På programsiden anvender 
vore kunder mange forskellige 
programmer, blandt andet Web-
Finance, e-conomic eller C5. Vi 
kan til mange virksomheder an-
befale WebFinance, der dækker 
de fleste virksomheders behov. 
Det er et suverænt, internetba-

Nyborg erhvervsrevision apS · kirkegade 1 · 5800 Nyborg  · Telefon: 65 31 58 48  · Telefax: 65 31 57 68 
e-mail: ner@ner.dk · Web: www.ner.dk 

Medlem af FSR - danske revisorer
Kirkegade 1, 5800 Nyborg    Telefon 65 31 58 48
www.ner.dk    ner@ner.dk

CVR 30 54 67 92

FH Maskinteknik

løser vi akutopgaver af enhver 
art og bidrager hermed til at sik-
re kundekredsen mod unødige 
driftstab. Kontakt FH Maskin-
teknik og få nye ideer til optimal 
opgaveløsning. Vi er altid klar til 
en uforbindende samtale”, slut-
ter Flemming Harboe.  

Den østfynske virksom-
hed, der p.t. tæller fire 
medarbejdere, er et min-
dre maskinværksted med 
bredt fokus på underle-
verandørarbejde, mon-
tage samt servicering og 
reparation af alle former 
for industrimaskiner 

”FH Maskinteknik grundlagdes 
i 2002 som en solovirksomhed 
med base i min private garage”, 
smiler indehaver Flemming Har-
boe. ”Siden da er udviklingen 
gået stærkt. Efter en årrække 
i lejede lokaler kunne vi i maj 
2007 tage vores nuværende do-
micil i brug. Her råder vi over 
topmoderne  
produktionsfaciliteter på om-
kring 1000 m2. I kraft af vores 
dygtige og erfarne medarbejdere 

er vi kompetencemæssigt gea-
ret til løsning af en bred vifte af 
opgaver – heriblandt CNC bear-
bejdning, planslibning, valsning 
og fræsning samt klip, buk og 
svejs i alu, rustfri og stål. FH 
Maskinteknik tilbyder såvel se-
riefremstilling af komponenter 
som design, udvikling og pro-
duktion til en branchemæssigt 
bred kundekreds, der fortrins-
vist har hjemme i det østfynske 
lokalområde.”  

Fra ideudvikling til  
døgnservice
”Ideudvikling og sparring er et 
område i vækst, idet udviklin-
gen af avancerede specielløsnin-
ger til industrien foregår i tæt 
parløb med kunden. I kraft af 
FH Maskintekniks størrelse og 
fleksible indretning kan vi levere 
hurtig service og ditto omstil-
ling til skiftende produktioner. 
Vi har tjek på hele processen fra 
rådgivning og salg, til den fær-

dige løsning er i hus. I kraft af 
vores erfaring og kendskab til 
vores kunders individuelle behov 
er en stor sideaktivitet løbende 
reparation af andre installerede 
maskiner. Sidst men ikke mindst 
tilbyder FH Maskinteknik døgn-
service til udvalgte industrikun-
der. Fra vores rullende værksted 

FH Maskinteknik · langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf: 65 33 26 86
e-mail: fh@fh-maskinteknik.dk · Web: www.fh-maskinteknik.dk 
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Terrazzo Håndværkeren

helt eget personlige præg ved at 
iblande egne elementer i form af 
personligt indsamlede sten. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte Terrazzo Håndværke-
ren for mere info om de smukke 
gulve.” 

Terrazzo som belægnings-
type er inde i en renæs-
sance. Flere og flere får 
øjnene op for det smukke 
og fleksible materiale, 
der giver unikke gulve 
i kraft af dets mange 
muligheder med hensyn 
til slibning, farver og 
mønstre

”Terrazzo er en blanding af 
cement og marmor, der slibes 
ned, så de enkelte sten og deres 
unikke farvespil træder frem”, 
fortæller indehaver Henrik Ol-
sen. ”Mit arbejdsfelt spænder 
fra støbning, etablering og slib-
ning af nye gulve til reparation 
af eksisterende gulve. I dag kan 
Terrazzo repareres med utroligt 
flotte resultater. Det sker blandt 
andet i forbindelse med renove-

ring af badeværelser, reparation 
af trapper og implementering af 
elevatorer i boligforeninger. Ter-
razzo er et smukt og så godt som 
vedligeholdelsesfrit materiale 
med en bred vifte af mulighe-
der, når det gælder mønstre og 
farver. Tilmed er det behageligt 
blødt at færdes på med bare fød-
der. I modsætning til tidligere, 
hvor terrazzogulve på vore bred-
degrader virkede iskolde om vin-

teren, er de moderne gulve født 
med gulvvarme. Marmor og ce-
ment blandes, så gulvet får lige 
præcis den karakter og det far-
vespil, den enkelte kunde fore-
trækker. Etableringen af et nyt 
gulv starter med, at jeg blander 
og leverer en terrazzoprøve på 
basis af kundens ønske. På far-
vefronten er mulighederne på 
det nærmeste uendelige. Kun-
den kan tilføre terrazzoen sit 

Terrazzo Håndværkeren · v/ Henrik Olsen · Sulkendrupvej 10 · 5800 Nyborg  · Tlf. 28 12 56 77 
e-mail: ho@newmail.dk · Web: www.terrazzohaandvaerkeren.dk

Rep. af 
terrazzo - 
det nye er 
den højre 
halvdel

Endnu lidt 
støvet, men ellers 
helt ny terrazzo, 
to farver og med 
sorte og hvide 
stifter.

Otterup 
Hotel

Selskaber og à la Carte samt 
Dinér Transportable

Jernbanegade 2 · 5450 Otterup · Tlf. 6482 1182

BOGeNSeBOxUDleJNiNG.Dk
Sjællandsvej 6 · Bogense · Tlf. 26 23 37 77

få Dine
HAVEMØBLER

CAMPINGUDSTYR
eller BÅDUDSTYR

- Opbevaret i bOxe
Bogense boxudlejning råder over 80 rum i forskellige 

størrelser fra 49 kr./pr. rum/pr. måned.

BOgENSE  BOx  UDLEJNiNg

Fåborgvej 96 • 5620 Glamsbjerg • Tlf. 20 33 12 45
www.tubaek.dk • tubaek@email.dk

Vi tilbyder bl.a. at hente, slibe, og levere Deres værktøj til en 
fast aftalt pris, uden nogen ubehagelige overraskelser i form af 
ekstra omkostninger. Vi tilbyder Dem naturligvis også, at levere 

Deres nye værktøjer, når de gamle skal udskiftes.

v/Steen Lind Borgquist

E-mail: slbyg@hotmail.com

           Tlf. 24 65 60 70

Se mere på www.slbyg.dk
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colorama klarer alle  
udfordringer

Stigende miljøbevidsthed gør 
det naturligt, at maling og glade 
farver i dag går hånd i hånd med 
behov for eksempelvis funktio-
nalitet, holdbarhed og hensynet 
til et godt miljø – også for næste 
generation.

Beckers
Colorama, den østfynske spe-
cialbutik for gulve-, maling- og 
gardiner, har derfor indgået et 
nyt spændende og kreativt par-
løb med den svenske malingpro-
ducent Beckers, hvis lange og 
farvestrålende historie går helt 
tilbage til 1865.
Det år åbnede den tyske kemiker 
Wilhelm Becker sin første far-
vehandel i Stockholm, og 35 år 

senere er virksomheden vokset 
til flere butikker og Beckers egen 
malingsfabrik. 

Svanemærket
- Miljøet har en meget central 
rolle i Beckers sortiment og pro-
duktion. Beckers har således 
en af Europas mest moderne og 
miljøvenlige fabrikker, lige som 

colorama · vestergade 33 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11 · www.colorama.dk · nyborg@colorama.dk

glade, miljøvenlige farver, 
tæpper, tapeter og gulve

produkterne i Danmark alle kan 
fortyndes med vand og er mær-
ket med Svanen, fortæller Hans-
Christian Nielsen, Coloramas 
indehaver.

Tæpper og gulve
- Indenfor tæpper og gulvbelæg-
ning fører vi næsten alt, fra træ 
og vinyl til linoleum, fortsætter 

indehaver Hans-Christian Niel-
sen. 
Coloramas leverandør i afdelin-
gen for trægulve er blandt andet 
Tarkett, en af Europas førende 
producenter af gulve i alle træ-
sorter. 

gulvlægning
- Coloramas professionelle gulv-
læggere giver tilbud på opmåling 
og montering af tæpper, træ- og 
vinylgulve over hele Fyn, tilfø-
jer Coloramas indehaver Hans-
Christian Nielsen.  
Nævnte tilbud gives på alle opga-
ver, store som små. I forbindelse 
med erhvervsbyggeri kræves der 
i dag certificerede medarbejdere, 
der løser opgaver på op til flere 
hundrede kvadratmeter.

Tapeter og gardiner
Inden for tapeter, der fortsat er 
hipt og moderne, fører Colorama 
blandt andet mærkerne ECO og 
BORÅS, begge med let monte-
ring, der sender signaler om eks-
klusiv og trendy indretning af 
boligen. Det gør Coloramas store 
gardinafdeling også.

Husk service, 
- lyder rådet fra

- Montørerne og vi er hele tiden a 
jour med det nyeste på markedet, 
så vi kan løse opvarmningsfor-
merne i fremtiden og tilbyde den 
mest optimale service og rådgiv-
ning til kunderne.

lyder energi Teknik apS 
tilbyder service på 

gas- og oliefyr og  
opfordrer til at få  
tjekket varmeanlægget

Det er god ide at få tjekket sit 
varmeanlæg jævnligt, så det altid 
fungerer optimalt. Følger man rå-
det fra Lyder Energi Teknik ApS 
i Måre, så får man nemlig udført 
service på sine varmeanlæg.
- Et serviceeftersyn er med til at 
sikre, at man er godt kørende. 
Vi er klar til at rykke ud og yde 
service, og det vil vi anbefale at 
man gør, så man får den optima-
le udnyttelse af energien, siger 
VVS-tekniker, Christian Alexan-
dersen. Sammen med de 10 kol-

leger og ejerne, Kirsten og Hans 
Lyder, er han klar ved telefonen. I 
fyringssæsonen fra 1. oktober til 
30. april er der vagt på indtil kl. 
22.00 hver dag.
Lyder Energi Teknik ApS har 
mange faste kunder på hele Fyn, 
Tåsinge og Langeland. Men der 
er god plads til nye, som ønsker 
professionel råd og vejledning og 
et uforbindende tilbud på gas- el-
ler oliefyr eller alternative ener-
gianlæg som f.eks. solcelleanlæg.
Den teknologiske udvikling på 
energi-området går meget stærkt. 
Men Lyder Energi Teknik ApS er 
klar til at følge med. Så når der 
f.eks. kommer nye kedel-model-
ler, skal service-montørerne på 
skolebænken. De er derfor hele 
tiden klar til at bruge den nyeste 
viden på kundernes gas- og olie-
kedler. Der er også konstant fo-

kus på alternative opvarmnings-
løsninger. Der udvikles. Tænkes 
tanker, eksperimenteres og gives 
nye beskeder til markedets ud-
øvere. Lyder Energi Teknik ApS 
følger trofast med i udviklingen.

lyder energi Teknik apS · Måre Byvej 22 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 98 21 03
www.lyderenergi.dk · info@lyderenergi.dk
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Kedel

El-forbrug

A Pumpe

•	 15	års	garanti	på	varmeveksler*)

•	 En	af	de	mest	lydløse	gaskedler	
	 i	Danmark

•	 Sparer	gas	og	elektricitet

•	 Energimærke	A	på	kedel,	El-forbrug		
	 og	miljø

•	 Årsnyttevirkning	103	%,	se	dgc.dk	
	
*) Forudsætter service på kedlen hvert andet år.

Stilhed	og	varme
Milton	tilbyder	naturgasfyr	med	økonomiske	fordele	
-	det	giver	tryghed!
 
Med den nye Milton TopLine kondenserende gaskedel får du økonomisk og miljørigtig 
opvarmning med naturgas uden en lyd. Kombineret med vores enkle og præcise styring 
af varmeanlægget, betyder det ofte en besparelse på 25 % på din årlige varmeregning.

Milton TopLine har Danmarks højeste årsnyttevirkning på 103 %, hvilket sikrer dig det 
lavest mulige gasforbrug!

B210_H140.indd   1 04-07-2012   11:36:51
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Vikar- og montageservice 
i eget hus…
Your Partners dygtige og 
fleksible medarbejdere 
hjælper vidt forskellige 
virksomheder gennem 
finanskrisen. 

Nu fra helt nyt domicil på 
Falstervej 16 i Nyborg

Hidtil har vikar- og montagefir-
maet Your Partner boet til leje 
i 12 år blot seks numre væk på 
Falstervej 10D. I disse dage ta-
ger direktør Stephan Scavenius 
Lang og hans medarbejdere der-
for deres nye rammer i brug.
»Jeg har gået og tænkt i flere år, 
om det var nu, jeg skulle bygge. 
Men nu er de nye rammer her, og 
vi glæder os alle sammen over at 

få vores egne rammer«. Og Your 
Partners direktør og tre medar-
bejdere har fortsat travlt med at 
leje mandskab ud som vikarer og 
montører.
Direktør Stephan Scavenius 
Lang:
»Vi har haft samme CVR-num-
mer i alle år, og det er faktisk et 
særsyn i vores branche. Men vi 
sætter også en ære i at bevare de 
trofaste og pålidelige medarbej-
dere, vi har, og vi er naturligvis 
glade for vores gode loyale kun-
dekreds«.

Uanset det gælder tømrere, 
snedkere, rørlæggere, bygge- og 
anlægssjak eller måske svejsere, 
har Your Partner gode folk klar 
til små og store byggeprojekter.
Aktuelt oplever Your Partner 
faktisk en 20 til 30 procents 
fremgang i udlejningen af dyg-
tige håndværkere.
»For eksempel begynder vi nu på 
et treårigt projekt med udskift-
ning af vand- og varmemålere. 
Så finanskrise? Ikke her«, tilføjer 
Stephan Scavenius Lang.

Your Partner · Stephan Scavenius lang · Falstervej 10D · 5800 Nyborg · Tlf. 63 31 03 90 / 40 82 72 62
www.yourpartner.dk · lang@yourpartner.dk
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 tættere på

Vi ses i Spar Nord Nyborg, Vestergade 35, telefon 63 10 15 00, www.sparnord.dk
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Velkommen hos os - du kan altid bestille et uforpligtende møde på 63 10 15 00

Det østfynske iT-firma 
grundlagdes 1. maj i år 
af Morten vessel, der har 
ti års professionel bran-
cheerfaring. Morten blev 
i 2004 færdiguddannet 
iT-supporter ved Teknisk 
Skole i Odense, hvor han 
opnåede en af landets 
bedste eksamener   

”Jeg har valgt at drive firmaet 
som et soloforetagende, og det 
trives jeg fint med”, fortæller 
indehaver Morten Vessel. ”Kun-
derne sætter pris på, at den 
person de taler med i telefonen, 
er identisk med den, de møder i 
forbindelse med rådgivning, salg 
og implementering af færdige 
løsninger. MV Data dækker hele 
paletten af IT-ydelser og kan 
hjælpe med stort set alt. Firmaet 

tilbyder rådgivning, salg, imple-
mentering, service og reparation 
af alle former for IT-udstyr. MV 
Data spænder fra pc’er, printere 
og servere til totalløsninger, der 
inkluderer mail-løsninger, net-
værk samt IP-telefoni og ditto 
overvågning. Bestillinger skaf-
fes hjem på ganske få dage. På 
servicesiden er en stor aktivitet 
er udskiftning af maskiner, over-
flytning af data og indkøring af 
programmer. MV Data udfører 
reparationer på eget værksted. 
Kundekredsen, der dækker det 
meste af Østfyn, består af lige 
dele privatkunder samt små og 
mellemstore virksomheder, sko-
ler og institutioner.”  

Fra Cloud løsninger til 
folietekster
”MV Data er Microsoft Partner 
og sælger blandt andet Cloud løs-
ninger til erhvervslivet. Med en 
Cloud løsning opbevares ingen 
data internt. Alt lagres eksternt 

ude på internettet, og det bety-
der markant øget sikkerhed for 
vores kunder. En anden stor ak-
tivitet er salg og implementering 
af Microsofts hosted exchange 
løsninger, der koordinerer kun-
dens mailsystem og kontaktper-
soner, så disse features funge-
rer synkront på såvel computer, 
bærbar og mobil. En sideakti-
vitet er salg og produktion af 
folietekster, som blandt andet 

anvendes på biler, vinduer, faca-
der, lystbåde og ikke mindst på 
postkasser. Udvalget af forskel-
ligt farvede skrifttyper spænder 
fra en centimeters bogstavhøjde 
til 60 centimeter. Udover folie-
tekster omfatter sortimentet 
tekster til at stryge på tekstiler. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte MV Data for mere 
detaljeret information.”

Mv Data · v./ Morten vessel · Damsgårdvej 11 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 29 72 18 85 
e-mail: s · Web: www.mv-data.dk · Se aktuelle åbningstider på hjemmesiden
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Aalborg - Århus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Haderslev - Aabenraa - Kolding - Odense - Karlslunde Tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

5 års
fØDselsDAg

15. septeMber

Danmarks bedste forsamlingshus
foreninger og virksomheder. Pa-
rallelt hermed er vi i kraft af vo-
res store udbud af arrangementer 
et populært og velbesøgt kulturelt 
samlingspunkt. Arrangemen-
terne afvikles i vores musik-, 
teater- og kulturcafe, og derud-
over byder vi på en bred vifte af 
aktiviteter som bankospil, zumba, 
meditation og meget mere. Nyeste 
skud på stammen er jazzklubben, 
hvis første arrangement løber af 
stabelen den 15. oktober, hvor vi 
præsenterer Daimi & Louisiana 
Jazz Band. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
mere detaljeret info om de mange 
muligheder i Danmarks bedste 
forsamlingshus”. 

Målsætningen for det 
foreningsdrevne hus, der 
kombinerer klassiske 
forsamlingshusaktivite-
ter med en bred vifte af 
populære og velbesøgte 
kulturelle arrangementer, 
er via engagement og 
fornyelse at skabe øget 
aktivitet i lokalområdet    

”I Langtved Forsamlingshus 
Forening arbejder vi løbende på i 
samarbejde med husets brugere 
at gøre Danmarks bedste forsam-

lingshus endnu bedre”, fortæller 
formand Ole Knudsen. ”I daglig-
dagen fungerer huset på én gang 
som et klassisk, lokalt funderet 
forsamlingshus og et moderne 
kulturhus. Hermed appellerer vi 
bredt - både publikumsmæssigt 
og geografisk. Vores velindret-

tede sale, der anvendes i såvel fest 
som konference og mødesammen-
hæng, er helt igennem nyrenove-
rede. Det samme gælder køkken-
faciliteterne. Forsamlingshuset, 
hvis to sale i alt kan rumme op 
til 170 personer, benyttes af en 
vidtspændende kreds af private, 

langtved Forsamlingshus · langtvedvej 15, langtved · 5540 Ullerslev · Formand Ole knudsen: 65 36 18 93/ 40 16 19 93
e-mail: info@langtvedforsamlingshus.dk · Web: www.langtvedforsamlingshus.dk

Skovhavevej 120
5260 Odense S
Tlf. 65 96 21 26
Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info
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Østfyn VVS og Energiservice 
autoriseret vvs-installa-
tør Hans erik Stensgård 
christensen er oprinde-
ligt udlært i Tårup Smede 
& vvS, som han overtog 
i 2008, slog sammen med 
Østfyns Oliefyrsservice 
og grundlagde Østfyn 
vvS og energiservice 

”Jeg startede Østfyns Oliefyrs-
service i 2000 som solovirksom-
hed med oliefyrsservice som pri-
mær aktivitet”, fortæller Hans 
Erik Stensgård Christensen. 
”Siden dengang er både kunde-
kreds, aktivitetsområde og med-
arbejderstab imidlertid vokset 
betydeligt. I dag løser Østfyn 
VVS og Energiservice en bred 
vifte af opgaver indenfor hele 
faget og beskæftiger tre svende 
samt en administrativ medarbej-

der. Vi løser vvs-opgaver af en-
hver art og servicerer blandt an-
det en række lokale vandværker. 
Kundekredsen, der fortrinsvis 
er hjemhørende i det østfynske 
lokalområde, består af private 
husstande, virksomheder, hånd-
værkerfirmaer samt industri 
og landbrug. Firmaets hoved-
opgaver fordeler sig på salg og 
service indenfor olie, gas, stoker 
og brændefyr, og netop nu gene-
rerer privatkundernes stigende 
interesse for varmepumper, sol-
varme og solceller stor aktivitet.”

Mejeri og bryggeriservice
”Med ansættelsen af min bror 
Thomas Christensen, der har 
rustfrit stål som speciale, har 
Østfyn VVS og Energiservice 
netop påbegyndt arbejdet på 
en helt ny nicheaktivitet; nem-
lig servicering og reparation af 
industrimaskiner med specielt 
fokus på mejerier og bryggerier. 

Østfyn VVS og Energiservice er 
en lokal familievirksomhed, der 
brænder for at levere god kun-
deservice og håndværksmæs-
sig topkvalitet hver gang. Vi er 
medlem af arbejdsgiver- og bran-
cheforeningen for smede, vvs, 
metal- og maskinindustrien DS 
Håndværk & Industri. Over hele 
linjen sætter vi kundens behov i 
højsædet. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte firmaet 
for mere info.”

Østfyn vvS og energiservice · v./ Hans erik Stensgård christensen · Tårup Byvej 25a · 5871 Frørup · Tlf.: 65 37 18 09
e-mail: godtfyr@godtfyr.dk

TandproTese KliniKKen
 

 Klinisk Tandteknikker  l Joan Dideriksen
 Valdemarsgade 40  Skippergade 3
 5700 Svendborg  5800 Nyborg
 Tlf. 62 21 09 77  Tlf. 65 31 11 16

Tandprotesen kan nu 

finansieres

EKS: Lån 10.000,- og betal kr. 

548,- pr. md. i 24 mdr.

•  Kloakarbejde f.eks. renovering af badeværelse, reparation af  
 eksisterende kloak.
•  Jord og betonarbejde - alt i forbindelse med tilbygning,   
 nybygning.
•  Entreprenørarbejde - alt i belægningsarbejde i indkørsel, 
 terrasser mv.
•	 Vedligeholdelse af grønne områder, slåning og såning af græs  
 samt grub og fræsning.
•  Udlejning af mini- og rendegraver, traktor med vogn el. kost. 
•  Samt meget mere.

Ring for et godt tilbud

TØMMER TIL RESTAURERING
BINDINGSVÆRK I EG OG DOUGLASGRAN

TØMMER I STORE DIMENSIONER OG LÆNGDER
KRUMT BINDINGSVÆRK NYOPSKÅRET

OG LAGRET 1 TIL 10 ÅR
BEKLÆDNINGSBRÆDDER OG VINDSKEDER

I LANGE LÆNGDER I THUJA,
CYPRES OG DOUGLASGRAN

NYT! TØMMER I FYRRETRÆ I STORE DIMENSIONER

RYSLINGE SAVVÆRK V/ HOLGER BROEGÅRD
TLF. 61 38 00 64 · HOLGER@BROEGAARD.COM

WWW.RYSLINGE-SAVVAERK.DK
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Fynsk Montage - skippers graveservice
Håndværkervej 18 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 31 63

www.fynskmontage.dk · kontakt@fynskmontage.dk

Fynsk Montage har med sine næsten 20 års erfaring 
fået opbygget et godt kendskab inden for  

entreprenørarbejde, hvor vi som autoriseret kloak-
mester klarer alt inden for gravning, støbning,
minirensningsanlæg, kloakarbejde med mere.

Stabile kunder og chauffører

i Randers og et i Odense. Har 
man som ham altid haft diesel 
i blodet, forlader man aldrig det 
praktiske arbejde. Derfor sørger 
han for at komme ud at rulle og 
møde kunderne dér, hvor de er:
Jeg planlægger mig ud af det.  
Jeg skal ikke sidde på kontor 
hver dag, så jeg er ude at rulle en 

eller to dage om ugen.  Fremti-
den for Ullerslev Budcentral lig-
ger lige til speederbenet: Vi har 
siden sidste år fået en enkelt ny 
bil, men ellers har vi ikke planer 
om at ekspandere voldsomt. Vi 
plejer vores trofaste kunder. De 
plejer os, og vi har den størrelse 
firma, vi godt vil ha’. Selv om 

Ullerslev Budcentral  
kører på 16. år roligt 
deruda’ til tiden, efter 
aftale og uden fodfejl

Hvor andre vognmandsfirmaer 
i tidens løb er rullet af vejen 
og har måttet lukke og slukke, 
kører det stadig stabilt og støt 
deruda’ for Ullerslev Budcentral.
Med chefen René Heimsohn i 
førertrøjen, er forklaringen på 
succesen den, at ”vi lover aldrig 
mere end vi kan holde”:
Vi tager også vores kunder alvor-
ligt, og vi har i alle 16 år ikke mi-
stet en eneste kunde. Vi kommer 
heller aldrig for sent. De mål kan 
vores kunder li’, og det er vejen 
fremad.
Firmaets 13 store Volvo-lastbi-
ler og et par varevogne kører 
over hele Danmark, og skal der 
veksles varer, råder René Heim-
sohn over to lagerhoteller, et 

Ullerslev Budcentral · rené Heimsohn · kertemindevej 59 · 5540 Ullerslev · Tlf. 63 35 38 35 / 20 73 09 97
www.ubud.dk · kontor@ubud.dk

man selvfølgelig holder sig efter 
de gældende køre-hviletidsregler 
kan det godt være en øm ryg og 
et stift chaufførben, der går til 
fyraften. Men det er der råd for. 
René Heimsohn har nemlig et 
personalegode, der hedder mas-
sage og kiropraktorhjælp til sine 
stabile chauffører.
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

Mester Jakob mestrer maskiner

En ny hjemmeside er på vej. Det 
samme er fremtiden, og der er 
faktisk ingen mørke skyer i bak-
spejlet.
Finanskrisen er drejet uden om 
Svendborgvej 92 i Svindinge.

10. generation er klar til 
at rådgive, vejlede og 
reparere, også indenfor 
alternative energianlæg

Den gamle esse og ambolt står 
stadig i Svindinge VVS, Smedie- 
& Maskinværksted ApS i hjer-
tet af Svindinge og minder om 
svundne tider, dengang vi skrev 
1716.
Men 36-årige mester Jakob Jør-
gensen, som er 10. generation i 
firmaet, er fulgt med tiden.
Derfor kører de fire svende, lær-
lingen og mester Jakob selv ud til 
kunder på hele Østfyn, Sydfyn, 
Ollerup og Tåsinge og udfører 
kvalitetsarbejde.
Alle mulige opgaver indenfor 
VVS-og gasbranchen klarer fir-
maet men også alternative ener-
gianlæg som f.eks. jordvarme er 
firmaet klar til at hjælpe med. 
Faktisk har efterspørgslen in-

denfor de seneste fem år været 
stigende på jordvarmeanlæg.
Gas-service og VVS-service med 
kvalitetskontrol tilbyder firmaet.
Værktøjer og materialer er klar 
til at løse alskens VVS, smede- 
og maskinopgaver, hvor alt i 
rustfrit stål udføres til levneds-
middelindustrien. 
Vandværker hører også til kun-
degruppen, som siden 1716 har 
trukket på familien Jørgensens 
kunnen, know how og viden.
Fyrings-sæsonen står for døren, 
så firmaet er atter klar til at ryk-
ke ud, hvis fyret svigter.
Sådan har det været siden Ja-
kob blev selvstændig for seks år 
siden, så han og hustru Mette, 
som sidder på kontoret, er på det 
rene med, at der kun er lidt tid 
til fritid.
Når Svindinge VVS, Smedie - & 
Maskinværksted ApS har sluk-
ket telefonerne en sjælden gang, 
er Jakobs far, Kai, Jakob selv og 
hans ældste søn på fire år klar 

med hver deres fiskestang. Næ-
ste generation er dermed også 
klar til at tage over, hvis det går, 
som det gik med Jakob. Det lå 
nemlig naturligt i kortene, at 
han skulle tage over efter sin far.

Svindinge vvS · Smedie- & Maskinværksted apS · Jakob Jørgensen · Svendborgvej 92 · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 15 49 / 21 67 46 03 · www.maskin.dk · jakob@maskin.dk
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En himmerigs mundfuld med udsigt

ten har han fortsat Teglværks-
skoven eller også er han i køkke-
net et andet sted. 
Men lige meget hvad vil Rasmus 
altid være i denne branche og bli-
ve ved at udvikle sig både på det 
faglige og personlige plan.

25-årige rasmus kirk 
Henriksen krydrer sine 
retter med ærlighed, lav 
gennemsnitsalder og 
gode, lokale råvarer

 
Jeg vil ligeså gerne have kok-
keelever, der kan inspirere og 
komme med deres engagement, 
deres gå-på-mod og drive, frem 
for at have kokke, der har 100 
års erfaring og gør ting, sådan 
som de plejer. 
Jeg bruger også hellere lønkro-
ner, for alting gøres fra bunden 
af. Jeg har overhovedet ikke 
halvfabrikata her.
Sådan siger 25-årige Rasmus 
Kirk Henriksen med rødder i det 
østfynske. For godt tre år siden 
blev han forpagter af Restaurant 
Teglværksskoven ApS på Stran-
dalleen 92, Nyborg.
Gæsterne dypper nærmest fød-

der og øjne i Storebælt, for med 
under 100 meter til vandet er der 
en himmerigs udsigt til bæltet, 
badende og Storebæltsbroen.
Beliggenheden krydret med klas-
sisk, fransk gastronomi, tilsat 
gedigen kogekunst, en gennem-
snitsalder i personalet på 23-24 
år tilsat gode, lokale råvarer 
samt en ærlighed i det, der serve-
res, giver himmerigs mundfulde, 
gjort af en ambitiøs og målrettet 
restauratør, kokkeuddannet fra 
Grand Hotel i Odense.
Rasmus Kirk Henriksen fik for 
godt tre år siden chancen for at 
forpagte restaurationen inde 
midt i skoven. Han greb den 
efter samråd med sin kæreste 
igennem 10 år:
Hun har ligesom jeg sin egen 
karriere. Hun er butikschef for 
en isenkram i Odense, så vi er 
begge enige om at vi prioriterer 
vores arbejdsliv nu. Det betyder 
et fravalg af familie- og venne-
sammenkomster, men de forstår 

os. Uden opbakning fra dem var 
det aldrig gået.
Til gengæld er Rasmus så klar til 
et familieliv inden for de næste 
par år. 
Til den tid er det stadig mad og 
kokkeliv, han brænder for. Så en-

restaurant Teglværksskoven apS · v. rasmus kirk Henriksen · Strandalleen 92 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 4140
www.teglvaerksskoven.dk · info@teglvaerksskoven.dk

Ryslinge Krukke Marked – Danmarks største krukkemarked
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi byder på en kombination af flotte krukker, gode priser og god service. Ryslinge Krukke Marked er bl.a.: · Et stort udvalg af krukker,  
potter og smedejernsborde/stole · Gode råd og ideer til anvendelse og pleje af produkterne · Et lager af produkter, der giver mulighed for at købe flere 

eksemplarer af den samme krukke. Velkommen til en inspirerende og helt »ukrukket« oplevelse.

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 6267 2255 · Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

Terracotta Krukker 
De klassiske krukker fra Toscana, de smukke lyse 
krukker fra Tunesien og de brune terracotta kruk-
ker fra Vietnam. Du finder dem alle hos os.

Mosaik borde
Vi kan igen tilbyde mosaikborde. Nu med bord-
pladen i enten marmor, skifer, glaseret m.m.
3 størrelser: 100 cm, 75 cm og 60 cm.

Glaserede krukker
Sorte, hvide, grå, røde, grønne og blå.
Vi har glaserede krukker i alle farver og stør-
relser.

Mexikanske lerpejse
De ægte mexikanske lerpejse er igen på lager.
3 størrelser: 145 cm, 115 cm og 85 cm.

Store vandkrukker
Sandblæste krukker og krukker med helt nye og 
spændende glasur.
Dem kan du også finde hos os.

Vi har et meget stort udvalg i de lyse middelhavs-
krukker. De er både frostsikre og vandafvisende, 
så de ændrer ikke udseende.
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Forhandlerbund

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Service- og reparations-aftale 91 øre om dagen.

Op til 20,4 km pr. liter. I al beskedenhed.
Det er 4 indtægtskilder, du ser på billedet. Hver gang de kører en kilometer, 

tjener de penge til ejeren. For de bruger kun en brøkdel af det brændstof, 

som mange andre varevogne gør. 

Beskedenheden gælder dog ikke hestekræfterne. Dem er der ikke sparet på.

Næh, årsagen ligger i Volkswagens avancerede BlueMotion Technology. 

Det er den, der gør det muligt at lave motorer, som på én gang kræver mindre 

og yder mere. Så hvis det er overskud du søger, er det en rigtig god idé at vælge 

en varevogn fra Volkswagen.

Regn ud hvad en Volkswagen kan spare dig for på vw.dk/beregn

Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Caddy BMT 20,4 km/l og CO
2
 129 g/km, Transporter BM 15,9 km/l og 

CO
2
 166 g/km, Crafter BM 14,3 km/l og CO

2
 184 g/km, Amarok BMT 13,7 

km/l og CO
2
 192 g/km.   –  Service- og reparationsaftale 3 år op 

til 60.000 km kr. 995,- ekskl. moms. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 

Leasing: F.eks. Transporter 4 år/60.000 km fra kr. 1.698,- ekskl. moms.

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 

Specielt hos os:
•	 Ekspresservice 
•	 Erhvervsteam 
•	 Hente bringe service 

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1 . 5700 Svendborg . Telefon 62 22 15 05 . www.carepoint-svendborg.dk 

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

til at få gennemgået din ejendom

Vi udfører alt tømrerarbejde…

•  Nyt tag

•  Terrasser

•  Fadebeklædning

•  Døre og vinduer

•  Låseservice

•  Nye termoruder

•  Efterisolering
 fra Papiruld 
 Danmark

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Tlf. 2365 6353
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PHØNix TAg Fyn din garanti  
for et holdbart tag!

PHØNix TaG Fyn a/S
langagergyden 1 · Nr. lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 13 17 · fyn@phonixtag.dk · phonixtad.dk

Phønix Tag lægger  

tag på alt fra carporte 

og cykelskure til tag på 

større virksomheder

 

  
Vi er en del af landets største og 
mest professionelle tagfirma og 
videreudvikler hele tiden på tag-
papløsninger og det tilhørende 
produktsortiment.
Vi har siden 1907 lagt tagpap 
tage af højeste kvalitet. I 2004 
blev John Trier Lauridsen og en 
anden medarbejder franchiseta-
ger og overtog 60% af aktierne. 
Martin Holm er i dag med som 
franchisetager, og de resterende 
40% ejes af Nordic Waterproof-
ing, som producerer tagpappen. 
Både Martin og John er uddan-
nede byggeteknikere. Derudover 
er Martin tømreruddannet, og 
John er uddannet som blikken-
slager. Så med den brede kompe-
tence – og med mange års erfa-
ring – er du altid i sikre hænder 
hos os.
Med vores stabile medarbejdere 
har vi en stærk forankring på 
Fyn, hvor der er fokus på altid at 
levere den gode service. Vi har i 
alt 26 tagdækkere og 5 funk-
tionærer samt lærlinge fra nær-
området, som uddannes til gode 
tagdækkere.
Vi har specialiseret os i de store 

entrepriser og dermed kan vi 
også til denne kundegruppe yde 
en professionel og relevant råd-
givning. Vi har 6 salgsmontører, 
som kører fast rundt og afgiver 
tilbud på stedet i det omfang, det 
kan lade sig gøre. Og vi bestræ-
ber os på, at du altid kun har den 
samme kontaktperson igennem 
hele processen.

Lad os tjekke din bolig  
en gang årligt
Vi tilbyder faste aftaler om ser-
vice og vedligeholdelse af større 
og mindre tagflader. Her sikrer 
vi, at dit tag bliver løbende ren-
gjort og fejet. Samtidig tjekker 
vi for skader så evt. Vanskader 
kan stoppes i opløbet. Du får 
selvfølgelig tilbud på opgaven, 
inden vi udfører den.

ingen opgave er for lille 
eller for stor
Af opgaver udfører vi alt lige fra 
reparation af carport til renove-
ring af parcelhus med fladt tag. 
Dette kan også omfatte inddæk-
ning og udluftningshætte til toi-
let m.m. Ovenlys, efterisolering, 

almindeligt energitjek af taget 
eller udlægning af stålplader, vi 
udfører det hele i højeste kvali-
tet.

Sikkerhed ved at vælge os
Vi har opbygget en omfattende 
ekspertise i tagkonstruktioner, 
og vores fagfolk kender alle de 
pågældende regler og normer in-
den for området. Vi er en stærk 
samarbejdspartner, og som en 
del af det landsdækkende sam-
arbejde trækker vi både erfarin-
ger og samarbejde med de andre 
afdelinger i hele landet. Dette 
er med til, at du altid kan regne 
med at få den bedste rådgivning 
og løsning netop til dit tag.
Med en række faste leverandø-
rer og samarbejdspartnere har 
vores kunder altid tryghed for, 
at vi leverer markedets bedste 
produkter til konkurrencedyg-
tige priser.

•  Nyt tag

•  Terrasser

•  Fadebeklædning

•  Døre og vinduer

•  Låseservice

•  Nye termoruder

•  Efterisolering
 fra Papiruld 
 Danmark
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THIELE Den kendte svendbor-
gensiske brillebutik over-
toges pr. 1. juni i år af 
optiker Henning Møller, 
der driver en lignende 
forretning i Marstal. De 
mest synlige konsekven-
ser af overtagelsen er, at 
forretningen har fået nye 
farver og nyt inventar 

”Her i Svendborg tegner er-
hvervssiden af forretningen sig 
for en stigende del af de samlede 
aktiviteter”, fortæller indehaver 
Henning Møller. ”Udover mig 
beskæftiger forretningen opti-
kerassistent Rikke Pelle Jensen 
samt optiker Sidsel Jacobsen, der 
har haft base her siden butikkens 
grundlæggelse i 1997. Kunderne 
har mulighed for at træffe mig 
fast i Svendborg hver mandag. 
Derudover træffes jeg efter aftale 
samt i THIELE butikken i Mar-

stal. Når det sidste udstyr sidst i 
september er bakset på plads vil 
butikken i Marstal være en af de 
mest moderne specialbutikker i 
hele det sydfynske lokalområde. 
Herfra serviceres ærøboerne 
med specialydelser som synsfelts-
screening, nethindefotografering 
samt kontrol af grå og grøn stær. 
Det avancerede udstyr giver høj 
sikkerhed og lav ekspeditionstid. 
Optikeren foretager screeninger-
ne, og patientens øjenlæge stiller 
diagnosen. På sigt er det planen 
at etablere lignende faciliteter i 
Svendborg.”  

Fleksible  
erhvervsløsninger
”THIELE Svendborg har en stor 
kundekreds på erhvervssiden. Vi 
hjælper vores virksomhedskun-
der med rådgivning om finansie-
ring og anskaffelse af de helt rig-
tige arbejds- og sikkerhedsbriller. 
Virksomhedernes behov screenes 
løbende, og ad den vej opjusteres 
og tilpasses eksisterende løs-
ninger i forhold til hverdagens 
mange ændringer - blandt andet 

når det gælder computer setups, 
lysindfald og skrivebordsopstil-
linger. THIELE Svendborg er 
medlem af Dansk Erhvervsoptik. 
Gennem lokale virksomhedsbe-
søg fortæller vi om vores produk-
ter, deres anvendelsesmuligheder 
samt love og regler for opnåelse 
af offentlige tilskud til lige præ-
cis denne form for finansiering i 
medarbejderstabens sundhed og 
trivsel. Når det gælder sikker-
hedsbriller, står WILEY X efter 
vores mening i dag for de bedste 
og mest fleksible produkter på 
markedet. WILEY X, der blandt 
andet bruges af politiet, har den 
højeste ISO standard i EU og er 
godkendt til alle formål. Kontakt 
THIELE og lad os hjælpe dig med 
at finde de mest optimale løsnin-
ger i forhold til dine behov.”

THIELE Svendborg · v. Henning Møller ·  Møllergade 14 · DK-5700 Svendborg · Tlf:+45 62212142 · Fax:+45 62212177
 Mail:svendborg@thiele.dk · Web:www.thiele.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag: 09.30 - 17.30 · Fredag: 09.30 - 18.00 · Lørdag: 09.30 - 13.00

 

Sikkerhedsbriller til industrien 
 
 
LANTERN 
 

 

 GUARD 
 

 

ZAK 
 

 

 WX TALON 
 

 

AIRBORNE 
 

 

 PT-3 
 

 

JAKE 
 

 

 SABER 
ADVANCED 
 

 

ROUT 
 

 

 SG-1 
 

 

ROMER II 
ADVANCED 
 

 

 NERVE 
 

 

XL-1 
ADVANCED 
 

 

 WX 
PATRIOT 
 

 

 

For yderligere information om vores  
sikkerhedsbriller (Industrial Collection), se  

www.http://shop.wileyx.eu/industrial

 

www.malermester-flemming.dk

Flemming Hansen har mange års erfaring bag sig,   
så du får professionel hjælp, når der skal males.
Vi har ligeledes lagersalg af gode kvalitetsprodukter!

KONTAKT:

Tlf. 64 74 16 41   I   Mobil 21 78 51 00

25 års erfaring
Mal selv - eller ring til malermester Flemming Hansendet er nemt og billigt…

       Den Gamle
Gartner
Pleje og anlæg af haver og belægning

Lars Nielsen · Aldershvilevej 21 · 5800 Nyborg · Mobil 28 94 50 12
mail: dengamlegartner@live.dk · www.dengamlegartner.com

Region Syd

- næste gang focus på 

SYDFYN / LANGELAND

Kloakmester Stig Pedersen

Pilemosevej 6 · 5800 Nyborg · Tlf. 21 65 92 69
pilemosen@dbmail.dk

• Aut. kloakmester
• Entreprenørarbejde
• Kloak TV
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Fortryllende mødested 
ved Svendborgsund
Hotel Christiansminde serverer 
fortryllende rammer for forret-
ningsmøder og konferencer samt 
private pauser fra en travl hver-
dag. Lige på strandkanten til 
Svendborgsund.
Femstjernede faciliteter sikrer 
her det vellykkede firmamøde. Er 
lysten til en pause fra hverdagens 
jag, tager Hotel Christiansmindes 
unikke service også imod med 
åbne arme og afslappet elegance, 
tilsat smagsoplevelser fra det ku-
linariske Sydfyn.
Hotel Christiansminde kombine-
rer dermed de bedste ingredien-
ser til forretningsmæssig dyna-
mik, privat afslapning og tid til 
hinanden. Lige uden for dørene er 
der også mulighed for eventyrlige 
ture i og omkring det sydfynske 
øhav.

Nordisk mad er et væsentligt ele-
ment i oplevelsen. Derfor serverer 
hotellets restaurant oplevelser 
for både mave og sanser med ud-
gangspunkt i de mange fine råva-
rer og produkter fra det kulinari-
ske Sydfyn.
Nogle af disse kommer fra Gun-
destrup Mejeri- og Bryghus ved 
Vester Skerninge, der leverer ost 
og øl til hotellets gæster.
Hotel Christiansminde fokuserer 
dermed på glade og begejstrede 
gæster.

Hotel christiansminde · christiansmindevej 16 · 5700 Svendborg · Tlf. 62219000
www.christiansminde.dk · booking@christiansminde.dk

Hvidt og Frit odense Cikorievej 46 • 5220 odense sØ • tlf. 66 18 58 03 • www.hvidtogfrit.dk • Hvidtogfritodense@gmail.com

Hvidt & Frit
HER RÆKKER PENGENE HVIDT

www.HvidtogFrit.dk

ofte billigere end Pricerunner…

Hvidt & Frit odense sælger hvidevarer til 
særdeles attraktive priser til både erhvervs- 
og privatkunder. inklusive ”flytteservice”

Hvidt og Frit – her rækker pengene hvidt – også ved lev-
ering til caféer, restauranter og kantiner,  boligforeninger 
samt el-installatører. 

Jo, der er noget om snakken, når gæster parkerer gra-
tis lige foran Hvidt & Frit Odenses 300 kvadratmeter 
store butik med mere end 250 udstillingsmodeller i tre 
niveauer (nye, demo, brugte). Blot tre minutters kørsel fra 
Rosengårdscentret, Bilka og Ikea.

Søren Isaksen: »Faktisk matcher mine priser Pricerunner 
på omkring 80 procent af mine nye varer. Og så hjælper 
jeg selvfølgeligt med at læsse købet ind i kundernes biler«.

Hvidt og Frit Odense forhandler et stort udvalg af 
kvalitetsmærker, bl.a. Brandt, Bosch og Electrolux. Billig-
ste alternativ er kinesiske Scandomestic.



Weekendjulebuffet
Fredage og lørdage fra den 16. november indtil jul
Stor og lækker julebuffet med alt hvad hjertet begærer. Bl.a. sild, røget laks, fiskesalat, tarteletter,  glaseret and, 
frikadeller, æbleflæsk, leverpostej, medister, fiskefilet, flæskesteg, sylte, roastbeef, garniture og sauce.

Derudover er der ost, risalamande og kaffe/the med småkager.

Live 
Musik

Hver fredag og lørdag fra d. 16. november til d. 15. december
Læs mere på

www.bowlnfun.dk

Weekendjulebuffet 

Pris pr. person kr.  . . 269,-

Weekendjulebuffet & 1 times bowling

Pris pr. person kr.  . . . .299,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

De små pakker 
Gør julefrokosten lidt sjovere!

Præmiepakke
Gaveæske med 3 medaljer, 
bowlingstatuette, udskrift og 
champagnekøler med 1 fl. Spumante

Pris pr. person kr.  . . . 299,-

Kombipakke
Velkomstdrink og snackkurv
serveret ved banerne
samt natmad

Pris pr. person kr. .........69,-

Velkomstpakke
Velkomstdrink og snackkurv
serveret ved banerne

Pris pr. person kr. .........39,-

Natmad
(Tilkøb til weekendjulebuffet)  

Hotdogs med det hele

Pris pr. person kr. .........39,-

Den store  pakke
Weekendjulebuffet med musik, 1 times bowling, 
velkomstdrink, snackkurv, natmad og drikkevarer ad 
libitum (øl, vin og vand fra kl. 17.00)

Pris pr. person kun kr.  . . . . . . . . . . . . . . . 599,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,-

Spar min.  kr. 100 

Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk Live musik

Odense Grønløkken 3 Tlf. 70 11 11 55
Svendborg Nyborgvej 4 Tlf. 70 11 11 55


