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Jan Thidex · Østerøvej 48 · 5800 Nyborg
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TIL FIRMAER
Frokostordning 
Ring ind til os for at høre 
hvordan, vi kan skræddersy 
netop Jeres frokostordning.

Korsgade 11 · 5800 Nyborg · Tlf.: 6530 3424 
www.mollerskokken.dk

DAGENS LUNE

Kun kr. ...................45,-
Kontakt os endelig, for at 
høre hvad Dagens Lune er.
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Sprinter 213CDI BlueEFFICIENCY: Forbrug ved blandet kørsel 15,9-14,5 km/l og CO2 emission 180-195 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Sidevinds-
assistenten er standard på Sprinter 3-serien, i kasse og kombimodellerne. *ServiceLeasing over 48 måneder og 20.000 km/år, med førstegangsydelse 
på kr. 45.000. Prisen er inkl. afgift og ekskl. moms. Prisen er ekskl. dæk, leveringsomkostninger og leasinggebyr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Den ny Sprinter. 
Så er der ikke en vind, der rør dig.
Den første transporter med sidevindsassistent.

Når man er vant til at køre en stor transporter, så ved man, hvordan 
 sidevind kan påvirke kørslen. Det er slut nu. Den ny Mercedes-Benz 
Sprinter, der fra september kan opleves hos P. Christensen®, er den 
 første med  sidevindsassistent. Det må siges at være endnu en sikker-
hedsforanstaltning lagt oven i alle de styrker, du sikkert kender i for-
vejen. F.eks. dens legendariske driftsikkerhed, holdbarhed, drifts-
økonomi og naturligvis køreegenskaber og komfort, der ikke  ligger 

langt fra det, man kender fra Mercedes-Benz personbiler. I den ny 
Sprinter får du desuden det  laveste brændstofforbrug i klassen. Helt 
op til 15,9 km/l. Du kan i øvrigt også få Blind Spot Assist, Collision 
Preven tion  Assist og Lane Keep  Assist. Men én ting får du ikke mere, 
nemlig sidevind der rør dig. Du kan opleve den ny Sprinter hos  
P. Christensen® i Odense,  Kolding, Rødekro og Padborg  inden længe. 
Og allerede i dag på www.mercedes-benz.dk/den-ny-sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI

 Fra 2.395,- kr./md.*
ServiceLeasing

Scan QR-koden 
og læs mere

Åbningstider (erhverv): 
Man-fre: 8.00 - 17.30

www.pchristensen.dk
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Anlægsgartner Th. Skov 
Larsen har 40 års erfa-
ring i at gøre drømme til 
virkelighed. De 20 medar-
bejdere, inklusive sned-
keren, giver kunderne 
skræddersyede løsninger 

Et hegn, som ingen andre har. Et 
cykelskur, som er skræddersyet 
kundens ønsker. En jordmark, 
der undergår en totalforvand-
ling, så den efter samspil mellem 
firmaets faglige folk og land-
skabsarkitekten kommer til at 
ligne en drøm.
Alt det kan anlægsgartner Th. 
Skov Larsen ApS i Stegsted. Med 
ægteparret Marianne J. Larsen 
og Troels Skov Larsen ved roret, 
forvandler de godt 20 medarbej-
dere alt, der har med haver at 
gøre. Uanset om kunden ønsker 
at det er fliser, der skal til, plan-
ter eller træer, der skal sættes, 

skræddersyede hegn eller cykel-
skure, som skal konstrueres eller 
noget helt femte.

»Vi mærker ingen krise her. Vi 
har ikke været så mange an-
satte, som vi er i år. Intet er for 
stort og intet er for småt for os. 
Sammen med bl.a. landskabsar-
kitekten, Janne Fuglsang, gør 
vi drømme til virkelighed. Når 
vi får stregerne på et stykke 
papir fra hende, fører vi dem 
ud i livet og bruger alle vores 
forskellige fagligheder til det«. 
Sådan siger Marianne og Troels 
Larsen. 
Private kunder, boligforeninger, 
offentlige myndigheder og er-
hvervsvirksomheder. Alle typer 
kunder er i kartoteket

»Vi får stor ros fra vores kunder. 
De oplever også, at selve hånd-
værkerbesøget er en god ople-
velse«.
Parret håber, at virksomheder 
vil indse, at deres - ofte store 

DE SKABER

Udendørs forvandling

Stegstedvej 35 A · 5200 Odense V · Telefon: 66 16 75 66 · post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

- udendørsarealer er lige så vig-
tige at gøre pæne, som det ind-
vendige:
»Det er vigtigt, at kunder li-
geså snart de stiger ud bilen på 
et firmas parkeringsplads, med 
det samme kan se, hvilken type 
virksomhed, det er. Så vi håber, 

de strammer op og bruger deres 
store arealer meget mere krea-
tivt og indbydende for kunder, 
forretningsforbindelser og perso-
nale. Der findes ofte mange gode 
muligheder, når man spørger an-
lægsgartneren til råds«.
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Hotel Hesselet · Christianslundsvej 119 · 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 30 29 · Fax: 65 31 29 58

”Menuerne under betegnelsen 
Køkkenchefens Favoritter er 
forholdsvis simple i deres opbyg-
ning”, fortæller hoteldirektør 
Peter Karner. ”For alle typer 
menuer gælder, at maden laves 
fra bunden og tager udgangs-
punkt i gode, friske råvarer i 
takt med de skiftende årstider. 
Gourmetmenuerne adskiller sig 
fra Køkkenchefens Favoritter 
via inspirationen fra det avance-
rede franske køkken.”  

Kulinariske  
tema-arrangementer
”De velbesøgte kulinariske te-
ma-arrangementer, som vi med 
vores succesrige Jazz Brunch 
og fiskeaftener introducerede i 
foråret, videreføres i efteråret 
med en vildtaften- og kokketræf.  
Sidstnævnte afvikles i tæt sam-
arbejde med kokkene Kasper og 
Steffen fra Kok & Vin, Rasmus 
fra Restaurant Teglværkssko-
ven, Kim fra Munkebo Kro og 

vores egen køkkenchef Rasmus 
her fra hotellet. Kokketræffet 
løber af stabelen søndag den 21. 
september. Her bidrager hver 
kok med en signaturret tilpas-
set årstiden. Primo september 
kan man læse mere om kokke-
træffenes spændende menu på 
vores hjemmeside. Fra medio 
november slår vi dørene op for 
vores kendte og populære julear-
rangementer. Her byder vi både 
på det traditionelle danske jule-
bord og en alternativ menu med 
et twist.” 

Modernitet og elegance
Hotel Hesselet har trådløs in-
ternetadgang overalt, og i kon-
ferencesammenhæng stilles der 
bærbare pc’er til rådighed. Ho-
tellet kan med sine 4 etager, 53 
værelser og 6 suiter rumme op til 
120 konferencedeltagere. Konfe-
rencelokalerne er indrettet med 
alle moderne faciliteter og er 
samtidigt elegant og smagfuldt 

møblerede. Lærred, projektor og 
tavle er til stede uden at domi-
nere de smukke rum, der præges 
af kunst på væggene og en på en 
gang afslappet og stilfuld indret-
ning. De største konferenceloka-
ler har storskærmsfaciliteter og 
projektorer til data- og filmfrem-
visning. 

En mangfoldighed  
af muligheder
Også på fritids-, forkælelses- og 
wellness-områderne byder hotel-
let på en mangfoldighed af mu-
ligheder. Der er rig lejlighed til 
at tage på naturoplevelser ved 
skov og strand. Hotel Hesselet 
råder over faciliteter som tennis-
bane, golf putting green, cykler, 
billard, bordtennis, swimming-
pool, jacuzzi, infrarød sauna, 
finsk sauna, dampbad, fitness-
rum, massagerum samt lege-
rum til børn. Hotellets 200 m2 
lounge med udsigt over Store-
bælt er indrettet med dansk de-

sign – lamper fra Louis Poulsen 
og sofaer fra Erik Jørgensen og 
Fredericia Furniture. Loungen 
er et populært opholds- og møde-
sted for hotelgæsterne i aftenti-
merne. 

Skærpet interesse fra Kina
”Som noget helt nyt er vi gået i 
samarbejde med Udvikling Fyn 
om at skærpe kinesiske turi-
sters interesse for Danmark som 
ferieland. Hotel Hesselet har i 
forbindelse med dette projekt 
haft besøg af forretningsfolk og 
repræsentanter for kinesiske rej-
sebureauer. Blandt de konkrete 
resultater af det ny samarbejde 
er, at vi nu kan tilbyde informa-
tions- og reklamemateriale om 
hotellet på kinesisk og at vores 
hjemmeside netop nu er under 
oversættelse og bearbejdning”, 
slutter Peter Karner. 

Hotel Hesselet
www.hesselet.dk

- ganske enkelt bedre

Hotellets restaurant har i år indført et nyt kulinarisk koncept. Tidligere stod valget 
mellem to menuer i cirka samme priskategori. Det ny koncept byder på kategorierne 
Køkkenchefens Favoritter samt egentlige gourmetmenuer
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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Intego A/S overtager 
teknisk afdeling på 
Samsø Konservesfabrik

skab, at Intego overtager doku-
mentationen på både maskiner 
og det el-tekniske set-up. ”Det er 
væsentligt, at al viden ikke kun 
er lagret i den enkelte medarbej-
der, men at det er dokumenteret, 
og procedurerne er standardi-
serede, så nye folk hurtigt kan 
træde ind og løfte el-opgaven”, 
fortæller Bjarke H. Jensen, afde-
lingsleder hos Intego A/S.

Nyt i produktionen
Som et led i overdragelsen af den 
tekniske afdeling vil de ansatte i 
produktionen også opleve større 
medarbejderinddragelse på om-
råder, som før blev varetaget af 
teknikere. ”Vi har effektueret 
en omskoling i produktionen, 
så medarbejderne selv kan løse 
mere simple opgaver som for 
eksempel produktskift uden at 
skulle vente på hjælp fra den 
tekniske afdeling. Det medfører 
større fleksibilitet hos medarbej-
derne, og har samtidig en særde-
les positiv indflydelse på oppeti-
den”, forklarer Bjarke H. Jensen. 
Faggrænserne bliver fortsat 
mere flydende, men hos Samsø 
Konservesfabrik betragter man 
det alene som en fordel. ”Det gi-
ver en ledelsesmæssig synergi, 
at faggrupper, der som smede 
og elektrikere arbejder tæt sam-
men, overlapper hinanden på 
fagområder”, understreger Jens 
Peder Pedersen.

Fødevareindustrien slås 
med vanskelige konjunk-
turer, men hos Samsø 
Konservesfabrik har 
man taget kampen op. 
Pr. 1. juni 2013 overdra-
ges fabrikkens tekniske 
afdeling til Intego A/S, 
og det skal sikre højere 
oppetid samt systematisk 
vedligehold og udvikling 
af den hårdtarbejdende 
maskinpark.

Samsø Konservesfabrik er den 
sidste danskejede fabrik, der pro-
ducerer syltede produkter. Lige-
som den øvrige fødevareindustri 
befinder fabrikken sig i en intens 
konkurrencesituation, som kræ-
ver skarphed på både kvalitet og 
produktionsevne. Den nye Indu-
stri Service Management (ISM) 
aftale betyder, at Samsø Kon-
servesfabrik kan opretholde det 
nødvendige fokus på kernefor-

retningen, og overlade ansvar for 
teknisk vedligehold, udvikling 
og eftersyn til Intego A/S.

Fleksibel bemanding
Intego kommer i fremtiden til at 
varetage den fulde ledelsesop-
gave i fabrikkens tekniske afde-
ling. Den faste stab vil fortsat be-
mande afdelingen i det daglige, 
men suppleres løbende af andre 
fagspecialister, som skal bidrage 
til et overordnet kompetence-
løft. ”Vi forventer at nedbringe 
omkostningerne til vedligehold 
og ser frem til at opnå en mere 
fleksibel bemanding, som følger 
vores behov”, fortæller Jens Pe-
der Pedersen, fabriksdirektør 
hos Samsø Konservesfabrik. 
Maskinparkens belastning er 
stærkt sæsonpræget, og i perio-
der med mindre produktion vil 
teknikerne i fremtiden indgå i 
uddannelsesforløb samt komme 
i rotation og øge deres kompe-
tencer ved at udføre opgaver hos 
andre af Integos kunder.

Overdragelse giver  
kompetenceløft
Fabrikken ligger på en ø, og det 
har betydet knaphed med fagud-
dannede tekniske medarbejdere 
til at løfte vedligeholdelsesop-
gaven. Den generelle udvikling 
samt tilkomst af nye lovkrav har 
betydet, at maskinernes tekni-

ske set-up kræver mere og brede-
re teknisk viden, og det kommen-
de år er der brug for yderligere 
et løft. ”Vi betragter det som en 
stor fordel, at Intego trækker 
på brede kompetencer, og kan 
supplere med ny viden og være 
proaktive, når det kommer til 
blandt andet opgradering og ved-
ligehold”, fortæller Jan Dufre-
sne, produktionschef hos Samsø 
Konservesfabrik. Medarbejderne 
i den tekniske afdeling får mu-
lighed for at sparre med Integos 
fagspecialister, og det skal være 
med til at løfte kvaliteten samt 
skabe øget engagement og udvik-
ling. ”Integos kendskab til indu-
strien har været et springpunkt. 
De har fungeret som sparrings-
partner gennem hele processen, 
og deres faglighed understøtter 
på fin vis de kompetencer, som 
vi selv råder over”, tilføjer Jan 
Dufresne.

Målbar effektivitet
Med en oppetid der periodisk er 
nede på 50%, er der optimale vil-
kår for forbedring på fabrikken. 
Løsningen er blandt andet en 
mere målbar effektivitet, og så 
skal fabrikkens vedligeholdelses-
procedurer sættes i system. ”Når 
de nye tiltag er gennemført, for-
venter vi, at vi på sigt får flere 
enheder igennem pr. skift”, for-
tæller Jan Dufresne. Samtidig 
medfører det nye ISM partner-
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ÅRSlEV TøMRERFORRETNINg
Ny ledelSe I

Pr. 1. maj i år indgik det kvalitetsbevidste tøm-

rerfirmas indehaver Malene Hjorth Berthelsen i 

et nyt samarbejde og partnerskab med Anders 

Mosebo Christensen og Jonas elkjær Jensen  

– et erfarent team der  

kan løse enhver opgave

Fra ideoplæg til  
kvalitetssikring
Jonas Elkjær Jensen er uddan-
net bygningskonstruktør og 
startede i firmaet i 2011. Som 
daglig leder varetager Jonas 
projektdelen af firmaets aktivi-
teter. ”Når det gælder større fag-
entrepriser og totalentrepriser 
i privatkundesegmentet er jeg 
tovholder i netværkssamarbejdet 
med de andre involverede hånd-
værkere samt arkitekter, inge-
niører og bygherrer”, siger Jonas 
Elkjær Jensen. 
”Jeg arbejder med en række 
meget forskellige processer, der 
spænder lige fra ideoplæg og 
skitseforslag over udarbejdelse 
af myndighedsgodkendelser og 
hovedprojekter til selve arbejdets 
udførelse. Min fornemste opgave 
er at sikre, at alle involverede 
samarbejdspartneres indsatser 
spiller sammen og fra start til 
slut danner et harmonisk sam-
menhængende forløb – både for 
os og for kunden. Sidst men ikke 
mindst varetager jeg også kvali-
tetssikringen og sørger eksem-
pelvis for, at firmaet overholder 
bygningsreglementet, og at År-
slev Tømrerforretning hele tiden 
er på forkant med de nyeste ar-
bejdsmetoder og materialer.”
  

Teori og praksis
Anders Mosebo Christensen er 
uddannet tømrer og privatkun-
derådgiver med seks års erfaring 
i firmaet. ”I forbindelse med to-
talentrepriser i privatkunderegi 

står jeg for procesforløbet fra 
byggetilladelse til udførelse”, for-
tæller Anders Mosebo Christen-
sen. ”Det involverer blandt andet 
indhentning af priser fra samar-
bejdspartnere, sammensætning 
af kundetilbud og planlæg-
ning af arbejdsgange og forløb.  
Derudover er jeg ansvarlig for 
driften af firmaets låseservice, 
der løser en lang række opgaver 
spændende fra udskiftningsop-
gaver, service og reparation til 
implementering af større syste-
mer i forbindelse med Årslev 
Tømrerforretnings entrepriser. 
Udover ledelsesarbejdet, der for 
en dels vedkommende befinder 
sig på et teoretisk fagligt plan, 
deltager både Jonas og jeg som 
håndværkere i firmaets prakti-
ske arbejde ude i marken.”

Energihåndværkere  
– for miljø og økonomi
I foråret 2013 blev Jonas El-
kjær Jensen og Anders Mosebo 
Christensen færdiguddannede 
energihåndværkere. ”Hermed 
er vi forsvarligt fagligt klædt 
på, blandt andet til at rådgive 
vores kunder om de mange øko-
nomiske fordele, der ligger i at 
energioptimere på tømrer, elek-
triker og vvs-områderne”, siger 
Anders Mosebo Christensen.  
”I forbindelse med de en-
kelte projekter søger Årslev 
Tømrerforretning på kun-
dens vegne de relevante til-
skud ved energiselskaberne.  
Som energihåndværkere arbej-
der vi på én og samme tid til 
fordel for miljøet og kundens 
økonomi.”

Årslev Tømrerforretning ApS - Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf: 23 65 63 53
E-mail: info@aatf.dk - Web: www.aarslevtomrerforretning.dk

Årslev Tømrerforretning løser 
alle opgaver indenfor faget og 
servicerer private og erhvervs-
kunder. Opgaverne spænder fra 
småreparationer og låseservice 
over udskiftning af vinduer og 
døre til håndtering af alle former 
for entrepriser. Firmaet fokuse-
rer på godt håndværk og kvalitet 
til tiden. 

Et kendt ansigt 
”I det daglige varetager jeg År-
slev Tømrerforretnings admi-
nistrative funktioner, herunder 
bogholderi og marketing”, for-
tæller Malene Hjorth Berthel-
sen. ”Jeg har 8 års brancheer-
faring, og det betyder, at jeg qua 
min allround viden har fingeren 
på pulsen med hensyn til, hvad 
der sker – både internt i firmaet 
og i branchen som sådan. Jeg er 
et kendt ansigt i lokalområdet og 
kan trække på et stort fagligt og 
personligt netværk – bl.a. som 
bestyrelsesmedlem i Årslev Er-
hvervsforening.”  
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Virksomheden, der 
grundlagdes af indeha-
ver Finn Jensens oldefar 
i 1881, bygger på fire 
generationers erfaringer 
og konstant opdaterede 
viden om optimal hånd-
tering og forarbejdning 
af træ – fra savværk til 
færdigt produkt

”Både savværks- og tømrer/
snedkersiden af virksomheden 
er gearet til løsning af special-
opgaver frem for masseproduk-
tion”, fortæller Finn Jensen, der 
i 2014 har 40 års jubilæum i fir-
maet, hvor han startede i 1974 
og siden 1994 har været eneejer. 
”Frørup savværk & maskin-
snedkeri er en lille virksomhed, 
der udover mig selv beskæfti-
ger fire ansatte. I kraft af vores 
avancerede maskiner, knowhow 
og erfaring har vi kapacitet til 
at løse store, håndværksmæssigt 
krævende specialopgaver. Tøm-
rer/snedkerafdelingens speciale 
er bindingsværksarbejde – ny-
byg, renovering og reparation. 
Omkring hovedentrepriser sam-
arbejder vi med en fast kreds af 
dygtige kolleger i alle fag.”

Succes med Douglas og eg
”Frørup savværk & maskinsned-
keri har stor succes med salg og 
specialudskæring af Douglas og 
eg. Begge træsorter er utroligt 
modstandsdygtige overfor råd 
og svamp, og derudover er de så 
formstabile, at de slår eller vri-
der sig meget lidt. Både Douglas 
og eg anvendes i stor stil ved re-
novering af historiske bygninger 
som kirker, herregårde m.m. 
Derudover er træsorterne sær-
deles efterspurgte til konstruk-
tion af terrasser og opførelse af 
nybyggeri i historisk bindings-
værksstil.”

Specialiseret rådgivning 
og ditto produkter
”På basis af vores uddannelse, 
mangeårige erfaring og store 
netværk i branchen tilbyder vi 
specialiseret rådgivning til kun-
der og samarbejdspartnere om 
de mest optimale udførelsesmå-
der og den bedste anvendelse af 
træet. Med kort varsel kan vi 
fremskaffe og levere træ i spe-
cielle mål til arkitekter, ingeniø-
rer, entreprenørfirmaer og andre 
aktører i byggebranchen. Det er 
ikke ligegyldigt, hvad træet skal 
bruges til. Vore produkter er 
nøje tilpasset de enkelte kunders 
projekter.”    

Fra flagstænger til træflis
”I kraft af savværkets kapaci-
tet på op til 12 meter i længden, 
skærer og høvler vi en anselig 
mængde meget store emner. 
Flagstangen på billedet, der er 
fremstillet specielt til en kunde i 
Nordby på Samsø, er af Douglas 
og måler 14 meter i højden. Der-
udover har vi netop leveret et 
parti 16 meter lange cigarskårne 
vindmøllevinger til en fabrikant 
i Hurup i Thy. En sideaktivitet 
i forhold til bearbejdning af nå-
letræ er produktion af træflis i 
rent nåletræ til afdækning i ha-
ver.”          

Tænk selvstændigt,  
nyt og kreativt
”Løsning af specialopgaver kræ-
ver stor håndværkserfaring og 
evne til at tænke nyt og krea-
tivt. Det har vi haft god brug 
for gennem tiden – bl.a. ved 
fremstillingen og leveringen af 
de 12 meter høje og 4 tons tunge 
pyloner til hængebroen i Odense 
Zoo. Også ved renoveringen af 
tårnet på Selleberg Gods kom 
vore kreative og håndværks-
mæssige kompetencer i spil. En 
anden specialopgave var reno-
veringen af Dyvig Kro på Als, 
hvor vi formgav kroens udven-
dige træværk i tyrolsk alpestil. 
I vores eget lokalområde har vi 
netop færdiggjort en meget spe-
ciel bindingsværkssag i Nyborg 
samt opførelsen af et sommerhus 
ved Tårup Strand. Nu gælder 
det en ny bindingsværksbygning 

i Vester Skerninge, nybyggeri af 
et hus med gammeldags bjælke-
lag Vindinge samt renovering af 
et bindingsværkshus i Gislev. I 
Hesselager har vi i samarbejde 
med Kulturstyrelsen udført en 
større tagrenovering. I Vissen-
bjerg forbereder vi renovering af 
kirkens våbenhus.”  

Håndværket skal være 
i orden
”De bedste resultater er base-
ret på godt samarbejde. Blandt 
vores samarbejdspartnere er en 
lang række arkitekter og inge-
niører samt håndværksfirmaer 
i alle fag. Den røde tråd i vores 
måde at gribe håndværket an på 
er, at det skal være i orden over 
hele linjen. Vi kan glæde os over 
at have en fast og stabil kunde-
kreds, hvilket utvivlsomt er en 
væsentlig del af grunden til, at 
vi trods krisen klarer os så godt, 
som vi gør. Frørup savværk & 
maskinsnedkeri ser lyst på frem-
tiden”, slutter Finn Jensen.

Frørup savværk & maskinsnedkeri ApS · Lundevænget 10 · 5871 Frørup
Tlf.: 65 37 10 35 · Fax: 65 37 18 35 · info@froerup-savvaerk.dk · www.froerup-savvaerk.dk

www.froerup-savvaerk.dk



Førsteklassesbetjening på førstesal

Restaurant Sct. Knud har 
førsteklasses råvarer i 
køkkenet og et menukort, 
der spænder vidt

Med udsigt til en af Danmarks 
smukkeste golfbaner og i hygge-
lige, opmærksomme rammer er 
restauratør Claus R. Nielsen og 
professionelle medarbejdere klar 
til at servere alt lige fra burgere 
til en tre retters menu.
Restauranten på førstesalen er 
indrettet i moderne lokaler, og 
med en udsigt over Sct. Knuds 
Golfbaner er der grønt til øjnene 
og gode rammer for den perfekte 
fest - hvad enten det er konfirma-
tionsfesten, festen for familiens 
ældste eller man har været på 
golfbanen og haft en god score.
”Restauranten er for alle. Man 
behøver ikke at være medlem 
eller spille golf overhovedet”, un-

dersteger Claus Nielsen. For to 
et halvt år siden fik han nøglen 
til restauranten. Og hver dag 
får han førsteklasses råvarer fra 
sine leverandører:
»Vi sætter en ære i at bruge lo-
kale leverandører, hvor vi kan. 
Stort set alt laver vi fra bunden 
af, og vi går ikke på kompromis 
med vores råvarer«.

Kokkene tryller
I lokalerne på førstesalen er der 
plads til små, tætte selskaber, 
men personalet kan også dække 
op til i alt 180 kuverter.
Uanset om gæsterne vælger en 
tre retters menu, eller de vælger 
at få en burger ”med det hele” 
serveret nedenunder på uden-
dørs-terrassen, er restauratøren 
og hans personale klar.
”Jeg er heldig at have dygtige 
kokke, der tryller den gode mad 
frem og serverer i en afslappet 

atmosfære. Vi har et bredt reper-
toire, så kokkene skal kunne ser-
vere stegt flæsk med persillesovs 
i den ene ende, og en tre retters 
menu med f.eks. oksemedaljon i 
den anden med lige stor profes-
sionalisme.
»Det er vigtigt, at gæsterne slap-
per af, og vi sætter en ære i at 
være nærværende og se gæster-
ne i øjnene«.
Mangfoldigheden på menukortet 
- altså de mange valgmuligheder 
- falder i god smag hos publikum, 
som  også spænder vidt:
»Vi har et skønt publikum, og vi 
oplever hver dag en masse glade, 
positive mennesker«.
Den erfaring, han i mange år 
som tjener har fået i forskellige 
restaurationer landet over, bru-
ger han flittigt hver dag:
»Siden jeg kom i lære i 1985, har 
jeg altid tænkt, hvordan jeg selv 
ville gøre noget, hvis jeg fik min 
egen restauration. Jeg er gam-

mel Nyborg-dreng. Mine foræl-
dre spiller golf her, så jeg har al-
tid fulgt huset og fået input hen 
ad vejen. Da så det nye klubhus 
kom, og jeg fik at vide, at der var 
brug for en ny forpagter, slog jeg 
til. 
”Vi har nogle fantastiske mu-
ligheder. Der er hold i tanker og 
ideologier, og jeg er lidt stolt af, 
at vi i nedgangstider har skabt 
en stigning i omsætningen. Vi 
har en smuk udsigt - vi mangler 
måske en lille sø - men vi har alt 
det andet«, siger restauratøren.
Førstesalen kan deles i to loka-
ler, så flere selskaber kan  foregå 
samtidig uden at genere hinan-
den.
”Det er kun fantasien, der sæt-
ter grænser for anledningen til 
en fest”, siger Claus R. Nielsen.

Restaurant Sct. Knud
Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg
Telefon: 65 31 60 04
sct_knuds_rest@yahoo.dk
www.restaurant-nyborg.dk
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FLEKSIBEL OG
TRANSPARENT...

HELE DANMARKS MØDESTED

Østerøvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 31 31
www.nyborgstrand.dk

DAGMØDEKR. 585,-KONFERENCEDØGN
KR. 1.433,-
i delt dobbeltværelse.
EnkeltværelseKR. 1.818,-

DIN KONFERENCE HØSTER DET STØRSTE 
BIFALD, NÅR ALT KLAPPER… 

På provinsens største Hotel- & Konferencecenter 
er dit arrangement i sikre hænder fra første 
minut. 
Nyborg Strands lovpriste kontinuitet, knowhow 
og bæredygtighed styrer dig sikkert igennem hele 
konferencen – og vores gennemsigtighedspolitik i 
alt, vi foretager os, værner dig mod enhver over-
raskelse. 
Sådan skal det være, og sådan er det. 

BOOKING 
Vil du sikre dig de bedste rammer om dit arrange-
ment, er det aldrig for tidligt. 
Ring straks på 65 31 31 31 og reservér de bedste 
pladser. 

KAPACITETEN LADER HELLER INTET 
TILBAGE AT ØNSKE: 
• 426 hotelværelser med over 700 senge – 

samt unikt samarbejde med eksterne hoteller 
inden for 2,5 km. 

• 36 fleksible møde- & konferencelokaler 
med plads fra 2 til 1.000 personer. 

• Topmoderne auditorium (205 personer).

• 650 videoovervågede, gratis P-pladser. 

Læs mere om konferencer, beliggenhed, facili-
teter, fleksibilitet og sikkerhed på 
www.nyborgstrand.dk



”I dag har SKF koncernen 
over 60.000 ansatte i 164 
lande verden over, og vo-
res kerneværdier hedder 
kvalitet, holdbarhed og 
hurtig levering.”, fortæl-
ler direktør Peter Jørgen-
sen. ”Vi markerer SKF’s 
100 års jubilæum i Danmark 
i forbindelse med HI 13-mes-
sen, der løber af stabelen 3.- 6. 
september. Onsdag den 4. sep-
tember kl. 15-17 afholder vi jubi-
læumsreception på SKF’s stand 
M-9660, hvor vi håber at se så 
mange kunder og forretnings-
forbindelser som muligt.”

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 medicinalindu-
strien samt det maritime mar-
ked. Sortimentet spænder fra 
ekstremt små tætninger til in-
sulintappemaskiner til enorme 
tætninger til bovporte, broklap-
per og entreprenørgrej. Vi arbej-
der konstant på at videreudvikle 
og tilpasse vore produkter og 
forretningsgange til alle grene 
af industrien.” 

De næste 100 år
”SKF Economos Danmark A/S 
står for udvikling af innovative 
løsninger til fremme af vore 
kunders konkurrencedyg-
tighed – ikke kun i dag og 
i morgen, men langt ud 
i fremtiden”, fortsætter 
Peter Jørgensen. ”På HI 
13 vil man bl.a. kunne se 
vores store serie af Food 
and Drug Administration-
godkendte O-ringe. Det al-
sidige sortiment, der også har 

Economos Danmark A/S

SKF Economos Danmark A/S · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 11 27 · Fax: 65 31 11 28
Website: www.skf.com · E-mail: seals.denmark@skf.com

Nyborg-virksomheden er specialiseret i industrielle tætningsløsninger og pakninger  
og er en del af den verdensomspændende SKF koncern, der i år markerer sit 100 års jubilæum  

i danmark – bl.a. på Nordens største industrimesse i Herning 

opnået EU-godkendelsen 
EN 1935/2004 målrettet 
gummi i fødevare og me-
dicinalindustrien, spæn-
der op til 200 mm i me-
tric/inch-format.” 

Fordobling af  
produktionskapaciteten

”SKF Economos Danmark A/S 
kan glæde sig over en generelt 
stigende efterspørgsel på sine 
produkter. For at honorere den-
ne har vi pr. 1. september imple-
menteret en ny Sealjet maskine 
i produktionen og ansat endnu 
en CNC-tekniker – et tiltag der 
såvel maskin- som mandskabs-
mæssigt betyder en fordobling 
af vores produktionskapacitet. 
I kraft af en unik produktions-
teknologi går der som regel ikke 
mere end en time fra vores mod-
tagelse af en hasteordre, før va-
ren er klar til levering. Vi har i 
øjeblikket en personalestab på 
ti dygtige og engagerede med-
arbejdere, og lokalemæssigt rå-
der vi over omkring 1100 m2 til 
produktion, lager og administra-
tion.”  

øget fokus på udlandet
”SKF Economos Denmark A/S 
er markedsførende, når det gæl-
der paknings- og tætningsløs-
ninger af høj kvalitet, designet 
efter kundespecifikke krav. Vo-
res fokus på leverancer til dan-
ske virksomheder i udlandet er 
øget markant - blandt andet i 

kraft af en betragtelig eks-
pansion på vindenergiom-
rådet. Alle interesserede 
er velkomne til at besøge 
os på HI 13-messen i Her-
ning, hvor vi fra 3.- 6. 
september kan træffes på 
messestand M-9660”, slut-

ter Peter Jørgensen.”
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KURSUS CENTER
ELLESTED
- stedet med de mange muligheder

Vi har 
fået ny 

hjemmeside

www.kursuscenterellested.dk
Vi er klar med muligheder og 

familie, venner og kollegaer. 
F.eks. festarrangementer og 
mad ud 
af huset.

KURSUS CENTER ELLESTED
Ellestedvej 5 | 5853 Ørbæk
Tlf.: 63 33 15 20 

• Festarrangementer
• Udlejning af lokaler
• Kurser – foredrag – møder
• Underholdning
• Mad ud af huset – også smør-

rebrød

• Håndværkerlogi
• Køretekniske kurser på alle 

niveauer
• 
• Teambuilding
• Personaleudvikling
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Ærlighed hos Teglværksskoven
og lækkerier som smørstegt hel-
leflynder, muslingefumé, ærter 
og bacon samt cremet græskar-
suppe og stegt kammusling.
Blandt hovedretterne frister ri-
stet havkat med blomkålscreme, 
hybenchutney, spæde løg og gu-
lerod – eller hvad med oksefilet, 
kantareller, blomkål, brombær 
og sherrysauce – eller måske 
braiseret unghane?
Hertil serveres f.eks. ost og des-
sert.

Velbekomme!

Restaurant Teglværks-
skoven serverer enkel og 
personlig mad, høj kvali-
tet og godt håndværk fra 
bunden

Lad andre spisesteder servere de 
forkogte kartofter og det lang-
tidsholdbare tilbehør fra dåsen.

Hos Restaurant Teglværkssko-
ven åbner indehaver og køkken-
chef Rasmus Kirk Henriksen på 
5. år menukortet til friske, lækre 
og kvalitetsbetonede råvarer – 
forarbejdet til fristende retter 
og menuer, der følger årstidens 
gang hos spise- og mødestedets 
fynske leverandører.

Fine råvarer,  
ægte madglæde
»Andre steder fokuseres der 
måske mere på et imponerende 
udseende eller eksotiske retter – 
også med insekter. Vi koncentre-
rer os om mere simpel og oprin-
delig mad med friske råvarer«, 
fortæller indehaver Rasmus Kirk 
Henriksen.
Restaurant Teglværksskoven på 
kanten af Storebælt er altså ste-
det, der lægger op til ægte mad-
glæde og smagsoplevelser – tilsat 
en stor portion hygge og godt hu-
mør omkring bordet.

Tilberedning fra bunden
Alle ingredienser og retter tilbe-
redes som en selvfølge fra bun-
den. Det skaber samtidigt det 
ærlige og personlige kvalitetsaf-
tryk, der efterhånden er blevet 
et vigtigt pejlemærke hos Tegl-
værksskoven.
»Vores stil udtrykker også et ens-
artet kvalitetsniveau, så kunder-
ne ikke oplever, at der er forskel 
på madoplevelsen, afhængig af 
hvilken ugedag, de besøger os«, 
tilføjer Rasmus Kirk Henriksen.

2 til 5 retters menu
Restaurant Teglværksskoven 
tilbyder frokost hver dag fra kl. 
11.30 til 15 og ost og dessert dag-
ligt fra kl. 11.30 til 17. I august er 
der bl.a. mulighed for at bestille 
en 5 retters menu på aftenkortet 
fra mandag til lørdag mellem kl. 
17.30 og 22.
Selskabsmenuen i august og sep-
tember byder bl.a. på forretter 

Restaurant Teglværksskoven ApS · v. Rasmus Kirk Henriksen · Strandalleen 92 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 4140
www.teglvaerksskoven.dk · info@teglvaerksskoven.dk

Fundamentet skal være i orden
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Jan Hansen er entreprenør af 
den gamle skole. Han har 35 års 
erfaring i branchen, de fleste år 
som leder og i dag som direktør 
i egen virksomhed, JDH Anlæg 
ApS i Ullerslev.

Da han blev selvstændig, var det 
med en sikker hånd på tilbuds-
givning, projektstyring og afle-
vering til tiden.

- Det er meget vigtigt i et kon-
kurrencesamfund at kunne le-
vere godt arbejde til den rigtige 
pris. Så kan man leve og overleve, 
siger Jan Hansen. I krisetider er 
der nogle, der bukker under, men 
kan man tilpasse omkostninger-
ne til de opgaver, man byder ind 
på, så har man en god chance for 
at overleve.

 
Fast grund
JDH har fast grund under fød-
derne. Den daglige forretning 
går godt, og der laves nye aftaler, 
der rækker år frem. Senest er der 
indgået kontrakt med Kertemin-
de Forsyning A/S om servicering 
af deres kloakker.
- Det betyder, at vi altid skal være 
klar til udrykning døgnet rundt. 

Fundamentet skal være i orden
Anlægsarbejder, der lader sig se, er et af den østfynske entreprenørvirksomhed JDH’s specialer. 

Referencelisten omfatter kommuner, institutioner, virksomheder og private.

Og det er vi, siger Jan Hansen.
- Vi mærker naturligvis også 
konkurrence, men konkurrence 
er sundt. Vi er meget opmærk-
somme på opgaver, som passer 
til vores virksomhed og vores 
formåen. 
Vigtigt er det også at have gode 
og stabile medarbejdere, og med 
mine efterhånden mange år i 
branchen så ved jeg godt, i hvil-
ken retning jeg skal se for at få 
de bedste.

Jan Hansen har fået sin 23-årige 
søn Daniel med i virksomheden. 
Han er omkringfarende på Fyn. 
For tiden er det anlægs- og be-
fæstningsarbejder ved skoler i 
Nyborg kommune, der tager op-
mærksomheden.

 
Margin på 200 kroner
Hjemme på JDH Anlæg på Søgy-
den i Ullerslev er det bag skrive-
bordet, at Jan Hansen skal sikre 

arbejdet for den halve snes mand 
og maskinparken.
- Vi holder øje med, hvor der skal 
anlægsarbejder i gang, siger Jan 
Hansen. Der skal regnes og gives 
tilbud i et konkurrencepræget 
marked.

- For ikke så lang tid siden vandt 
vi et godt stykke arbejde i mil-
lionklassen. Vi var 200 kroner 
billigere end buddet lige over os. 
Det viser noget om konkurrence-
situationen, men også, at vi ikke 
har regnet helt forkert. 

- Jeg synes, vi har godt fat. Gode 
kontrakter, der sikrer stabil ud-
vikling. Det er både på kloakom-
rådet og større entreprenøropga-
ver og daglig betjening af private 
kunder. 

Som virksomhed er JDH Anlæg 
med i Byg Garantiordningen 
som medlem af Dansk Byggeri. 
Det betyder fem års fuld garanti, 
efter arbejdet er færdigt.

JDH AnlægA p S

E n t r e p r e n ø r  &  a u t .   k l o a k m e s t e r  V a g n  B y l o v’s E f t f .

Søgyden 15 - 5540 Ullerslev - 6535 1703 - 4019 0334
jh@jdh-anlaeg.dk - www.jdh-anlaeg.dk 

JDH AnlægA p S

E n t r e p r e n ø r  &  a u t .   k l o a k m e s t e r  V a g n  B y l o v’s E f t f .

Søgyden 15 - 5540 Ullerslev - 6535 1703 - 4019 0334
jh@jdh-anlaeg.dk - www.jdh-anlaeg.dk 

JDH Anlæg ApS · Søgyden 15 · 5540 Ullerslev · Telefon 40 19 17 03 
www.jdh-anlæg.dk · Mail:jh@jdh-anlaeg.dk 
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gelige omgivelser lige ud til Ny-
borgs flotte havnemiljø.
Uanset det gælder dagskurser, 
aftenmøder eller hele kursus-
døgn står Hotel Villa Gulles 
dygtige og servicemindede med-
arbejdere klar med en personlig 
løsning med rammer og forplej-
ning målrettet den enkelte fir-
makunde. 
Hotel Villa Gulle råder over tre 
firma- og kursuslokaler med Av-
udstyr og plads til op til 50 per-
soner.

Hotel Villa Gulle giver 
sælgere, konsulenter og 
øvrige firmakunder en 
personlig oplevelse ved 
Nyborg Havn

Vellykkede og personlige ram-
mer for firmamøder behøver 
ikke at være ensbetydende med 
stort og hypermoderne byggeri i 
stål og glas.
Det mindre Hotel Villa Gulle er 
Nyborgs charmerende alternativ 

til de moderne kontor- og konfe-
rencepaladser. 
Villa Gulles indehaver Gulle 
Simonsen inviterer således sæl-
gere, konsulenter og øvrige er-
hvervsfolk på firmamøder, og 
herunder kurser, i rolige og hyg-

Hotel Villa Gulle · Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 11 88   · www.villa-gulle.dk · post@villa-gulle.dk 

HOTEL

VILLA GULLE

Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tel. 65 30 11 88 · Fax 65 30 11 33
www.villa-gulle.dk · E-mail: post@villa-gulle.dk

Hyggeligt familiehotel i centrum
Gemütliches Familienhotel im Zentrum
Friendly family hotel in the city centre

Kurser og firmamøder

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…

Næsbylund Kro & Hotel ApS
Bogensevej 105
5270 Odense N

Tlf 66 18 00 39
Fax 66 18 29 29
www.nasbylundkro.dk
nesbylund@mail.tele.dk

ODENSE - MIDT I DANMARK
KURSUS-DØGN

Inkl. formiddagskaffe med brød  •  Stor frokostbuffet, inkl. 1 øl.
Eftermiddagskaffe med brød  •  Isvand/frugt

Dinner: 2 retter  •  2 glas vin  •  Kaffe
AV-udstyr  •  Lokaleleje  •  Overnatning i dobbeltværelse

Inkl. morgenbuffet
Pris pr. person kr.  ................................................848,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 150,-

DAG MØDE
med rundstykker og

ost/marmelade
Isvand/frugt til møde.
Frokost inkl. 1 øl/vand

Kaffe med brød.
Pris pr. 
person kr.  .........358,-

LUX KURSUS
Kursus-døgn

Inkl. fri mødevand 
samt 3 retter

vin ad libitum + natmad.
Pris pr. 
person kr.  .1.048,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 150,-

48 værelser med toilet/bad. 
Direkte buslinie fra Banegårdscentret 4 km. fra centrum.
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Nyborgs populære bilvask har 
åbent alle dage fra 7-22. Bilva-
sken, der er en af Østfyns stør-
ste af sin slags, spænder kapaci-
tetsmæssigt fra personbiler over 
minibusser til store varebiler. Se 
mere på www.bilhuset-nyborg.dk 
, hvor man med stor fordel kan 
tilmelde sig vores vaskeklub, der 
yder op til 20 % rabat. Alle inte-
resserede er velkomne til at kon-
takte Bilhuset Nyborg for mere 
detaljeret info om vores spæn-
dende tilbud og aktiviteter.”  

Bilhuset, der sælger 
nyere brugte biler af høj 
kvalitet, kan i år fejre 12 
års jubilæum. Firmaet 
markerer sig også via 
sit allround AutoMester 
værksted samt en af Øst-
fyns største vaskehaller 
med kapacitet til person-, 
varebiler og minibusser 

”På salgsfronten fokuserer vi på 
nyere brugte kvalitetsbiler på 
4-5 år, der prismæssigt spænder 

fra 50-250.000 kr. ”, fortæller 
Erik Drejer Hansen. ”Over hele 
linjen sætter vi kvalitet, sikker-
hed og service i højsædet. Vi rå-
der over et stort udvalg af biler 
af alle mærker, og folk er meget 
velkomne til at kigge ind. Har vi 
ikke lige drømmebilen på lager, 
hjælper vi meget gerne kunden 
med at finde den. Hvad enten vi 
taler Alfa Romeo, BMW, KIA, 
FIAT, Mercedes, Ford, Citroen, 
Skoda eller VW, har vi et dybt-
gående kendskab til de mærker, 
vi beskæftiger os med. Bilhuset 
Nyborg opererer med faste pri-
ser, og vores kunder er garderet 
mod ubehagelige overraskelser, 
idet vi i forbindelse med salg kan 
tilbyde AutoMester-kædens 12 
måneders servicesikring.”

Værksted og bilvask  
i topkvalitet
”På værkstedet, der er medlem 
af AutoMester kæden, repare-

res og serviceres biler af alle 
mærker, uden konsekvenser for 
kundens fabriksgaranti. Vi rå-
der over alt det nyeste tekniske 
grej og kan blandt andet tilbyde 
serviceeftersyn til fast lavpris. 
Værkstedets vigtigste pejlemær-
ker hedder kvalitet, service og 
faglig kompetence. Vi anvender 
kun godkendte reservedele fra 
anerkendte leverandører, og vo-
res dygtige mekanikere deltager 
løbende i AutoMester-kædens 
opkvalificerende kurser og ef-
teruddannelsesforløb. Bilhuset 

Bilhuset Nyborg  · v./ Erik Drejer Hansen · Tåsingevej 2  · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 31 01 · Mobil: 23 81 06 01 
E-mail: erik@bilhuset-nyborg.dk · Web: www.bilhuset-nyborg.dk

En virksomhed i vækst permarked og Odense Univer-
sitets Hospital taget godt imod.
Andre offentlige institutioner er 
også på kundelisten, og den gode 
kvalitet og service er kunderne 
med til at bringe videre.

Syv års garanti
Moslund El ApS leverer luft-
til-luft og luft-til vand-var-
mepumper og forhandler bl.a. 
Danmarkspumpen med syv års 
garanti.
»Vi lægger stor vægt på god 
service og tilfredse kunder«, 
understreger det energiske mak-
kerpar, Niels Moslund og Knud 
Wismann.

Alsidig installationsfor-
retning har 24 timers 
service og mange års 
erfaring med de kendte 
medarbejderansigter 

Tager man en alsidig installati-
onsforretning, en el-forretning, 

der har et bredt sortiment af 
el-artikler på hylderne, et firma 
hvis 9 medarbejdere kan klare 
stort som småt og krydrer det 
med 24 timers professionel ser-
vice på et højt niveau og trofaste 
kunder, så får man Moslund El 
ApS.
Siden Niels Moslund startede 
firmaet for 13 år siden, er firma-
et vokset stødt, senest for halv-
andet år siden, hvor han købte 
Wismann El. 
Den erfaring, som Niels Moslund 
har med sig i det daglige, kom-
bineret med Knud Wismann gør, 
at alt er muligt, hvad enten vi 
snakker installationer af  solcel-
leanlæg, ombygning, tilbygning, 
udbygning eller vi snakker in-
stallation af belysning ude som 
inde.
»Vi har implementeret det bedste 
fra de to virksomheder til glæde 
og gavn for kunderne. Alle med-
arbejderne er kendte ansigter i 
firmaet og har stor erfaring. En 

enkelt har sågar haft 40 års jubi-
læum«, fortæller Niels Moslund 
og Knud Wismann. Firmaet er 
totalentreprenør, men giver også 
gode tilbud til kvalitetspriser på 
om,- ny- og tilbygninger.
Firmaet reparerer og sælger 
bl.a. sikringsgitre for JSA og har 
nogle erfarne folk til at servicere 
industri- og landbrugsvirksom-
heder.
Firmaet har også en flot butik 
med belysning, el-apparater og 
hårde hvidevarer. 
Der er ikke så mange butikker af 
den type tilbage, hvor der gives 
rådgivning af fagfolk om bl.a. 
den rette belysning til hjemmet. 
Fra butikken forhandles også 
centralstøvsugere til private.
»Vi er leveringsdygtige i central-
støvsugere. De anvendes bl.a. 
i industrianlæg til rengøring i 
f.eks. bagerier og hos fodtera-
peuter som punktudsugning for 
svævestøv«.
Det har bl.a. COOP, Dansk Su-

Moslund El ApS · Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65 98 20 22
E-mail: info@moslund-el.dk · Web : www.moslund-el.dk
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En verden af lysende øjeblikke
specialdesign og totalløsninger 
til skibsindustrien og afledte 
virksomheder er nogle af de 
opgaver, Resolux ApS har i sin 
ordrebog. En ny hjemmeside er 
på vej. Den er klar fra midten af 
september. Det samme er det nye 
logo, som erhvervsmagasinet her 
præsenterer.

Ørbæk-virksomhed leve-
rer lys på internationalt 
plan – er på spil i Kina og 
USA og Brasilien er i sigte

50 ansatte beskæftiger sig i Ør-
bæk  med lysende kvalitetspro-
dukter til bl.a. vindmølleindu-
strien ikke bare herhjemme men 
også ude i verden.
Foreløbig er skabt en fabrik i 

Kina med 15 ansatte. Firmaet 
har samtidig etableret et salgs-
kontor i Kina med tre ansatte.
 Endnu et salgskontor i USA be-
skæftiger indtil videre én medar-
bejder, og et tredje  salgskontor 
og produktionssted i Brasilien er 
hastigt på vej. 
”Det skal være klar inden nytår, 
og vi stiler efter tre-fire medar-
bejdere fra starten”, siger direk-
tør Ole Teglgaard.
Siden virksomheden blev etable-

ret har der været vind i sejlene. 
Eller i vingerne. Den startede 
nemlig med kun at levere belys-
ning til vindmøller:
”Hen ad vejen har vi udvidet 
aktiviteterne, så vi i dag leverer 
størstedelen af de produkter, der 
sidder i vindmølletårnet”, siger 
Ole Teglgaard. Lysarmaturer, 

Resolux ApS  •  Tjørnevej 6  •  5853 Ørbæk  •  Telefon: 62 25 26 23  •  ot@resolux.dk  •  www.resolux.dk

Nyborg ErhvervsRevision ApS
Revisionsfirmaet er med sit 
erfarne team på 3 registrerede 
revisorer en dynamisk 
 og aktiv spiller i  
det østfynske  
erhvervsnetværk 

”I Nyborg ErhvervsRevision fokuserer vi 
100 % på det, vi er gode til; nemlig at yde 
kvalificeret og professionel rådgivning 
– primært til østfynske virksomheder”, 
fortæller indehaver Henrik K. Andrea-
sen. ”Kundekredsen består af små og 

Nyborg ErhvervsRevision ApS · Kirkegade 1 · 5800 Nyborg  · Telefon: 65 31 58 48
E-mail: ner@ner.dk · Web: www.ner.dk 

mellemstore erhvervsvirksomheder af 
alle typer.
Nye kunder modtages primært efter an-
befaling fra eksisterende kunder eller 
pengeinstitutter. Nyborg ErhvervsRevi-
sion er revisor for omkring 100 aktie- og 
anpartsselskaber.
Vi drøfter løbende sammen med selska-
bernes ledelse, om det kan betale sig 
eventuelt at fravælge revisionen af års-
regnskabet. Der kan naturligvis spares 
lidt ved at fravælge, men det er vores 
erfaring, at mange selskaber ønsker at 
signalere, at deres regnskab har været 
igennem den ekstra kontrol, der er ved 
en revision. For de selskaber, der fravæl-

ger revisionen, assisterer vi naturligvis 
stadig med opstilling og indberetning af 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen samt 
indsendelse af selvangivelse til SKAT. 
Sidst men ikke mindst yder vi rådgiv-
ning omkring anskaffelse af de økonomi-
programmer, der dækker virksomheder-
nes forskellige behov bedst muligt. Over 
hele linjen sætter vi kvalitet og fleksibili-
tet i højsædet. Nyborg ErhvervsRevision 
fokuserer på den enkelte kunde og yder 
rådgivning og assistance i overensstem-
melse hermed”, slutter Henrik K. An-
dreasen. 
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- udvikler sig med kunderne

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

Det er en del af opskriften for 
vores udvikling, når man spør-
ger trælastdirektør Michael 
Andersen, Bygma Nyborg.
I nu halvandet år har han væ-
ret med til at udvikle Bygma 
Nyborg:
”Vi er jo en del af et stort hus 
med cirka 40 medarbejdere, 
fordelt på tre afdelinger i hen-
holdsvis trælasten, byggemar-
ked og håndværkerafdelingen, 
der kan servicere vore kunder i 
vores anlæg på Lyøvej”.
Trælast-afdelingen er klar til 
at servicere både de professio-
nelle håndværkere og industri-

Bygma Nyborg har håndværkerafdeling til erhvervslivets kunder  

»Udvikling stopper 
aldrig. Den fortsætter 
hele tiden, og vi  
lytter meget til,  
hvilke ønsker vores, 
kunder har…«.

kunder, samt de mange private 
selvbyggere, der kommer hver 
dag. 
»Vi har indrettet en decide-
ret håndværkerafdeling med 
arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, 
værktøj, maskiner, fodtøj og 
logo-maskine til arbejdstøjet. 
Vi har bl.a. erhvervsaftaler 
med flere firmaer, der løbende 
får leveret arbejdstøj med fir-
malogo og sko, og håndværker-
afdelingen til erhvervslivet har 
en bred kundekreds i lokalom-
rådet«.
Byggemarkedet er byens flag-
skib for byggematerialer og ha-
veartikler:
”Det er her, vort faguddannede 
personale står klar med faglig 
vejledning, så  skal du male dit 
hus eller andet, så kan vi vej-
lede om hele processen”.
Man kan blive helt overrasket 
over de mange forskellige va-
rer, der findes i byggemarke-
det. Der er alt lige fra robot-
støvsugeren, til havetraktoren 
og grillen til sommeraftenerne 
udover værktøj , gulve og have-
artikler:

”Vores store faglige viden sætter 
os også i stand til at bestille de 
mange forskellige skaffevarer, 
som kunderne har behov for, 
hvilket vi dagligt håndterer for 
mange kunder”, siger Michael 
Andersen.

god solid kæde
Selv om Michael Andersen er ny 
i sædet, har Bygma Koncernen 
over 60 år på bagen.
»Jeg har været ansat i leveran-
dør-ledet med stor kundekontakt 
i over 25 år men valgte for halv-
andet år siden dette jobskifte. 
Jeg sidder nu på den anden side 
af bordet. Jeg er blevet godt mod-
taget, bor i lokalområdet, og det 
har været spændende at komme 
ind og være med til at præge ud-
viklingen i en veletableret træ-
last. Bygma er en stærk, dansk-
ejet koncern, en stærk finansiel 
koncern, og det betyder, at der 
ikke er så langt fra ideer til be-
slutninger«.
I dag står der Bygma på i 
alt 93 forretningsenhe-
der i Danmark, Sve-
rige og Island. Den 
danske koncern er 
en familieejet, øko-
nomisk stabil 
virksomhed, der 
beskæftiger om-
kring 2100 med-
arbejdere. 
Koncernen bygger 
på flid, troværdig-

hed og godt købmandsskab, 
og de dyder spiller også en 
aktiv rolle i udviklingen af 
Bygma Nyborg i samarbejde 
med kunder og samarbejds-
partnere.

Efterårsmarked i sigte
Succeser skal man pleje og 
gerne gentage. 
Det gør Bygma Nyborg, og 
derfor holder vi også et efter-
årsmarked igen i år.
»Vi gentager den gode dag fra 
sidste år, så det bliver en dag 
for hele familien med åbent 
hus, grill, hoppeborg, demo 
fra forskellige leverandører 
og masse af gode efterårstil-
bud. - så ja, det bliver en dag 
for hele familien«.
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udvikling i branchen. 
Kompetent rådgivning om ener-
gibesparende foranstaltninger 
udgør en stadigt vigtigere del af 
vores arbejdsfelt. I forbindelse 
med køb og implementering af 
moderne, økonomi- og miljøven-
lige energiløsninger som gasfyr 
og varmepumper har vore kun-
der mulighed for at opnå diverse 
former for tilskud – blandt andet 
fra Naturgas Fyn. I den forbin-
delse stiller vi meget gerne vores 
ekspertise og specialviden til 
rådighed for kunderne – blandt 
andet når det drejer sig om dead-
lines for ansøgninger m.v. 
Ørbæk Varmeservice byder på 
en vidtspændende palet af at-
traktive tilbud. På det seneste er 
implementering af solcelleanlæg 
blevet en attraktiv løsning for 
virksomheder. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os og 
høre mærmere”, slutter Martin 
Sohne.   

Det østfynske vvs-firma 
grundlagdes i 1964 af Pe-
der Pedersen. Den nuvæ-
rende indehaver Martin 
Sohne kom i 1984 i lære 
i firmaet, blev udlært i 
1988 og overtog i 1992 
forretningen, der i dag 
tæller fire medarbejdere 

”Ørbæk Varmeservice opererer 
indenfor hele vvs- og blikkensla-
gerfaget – i dag med hovedvægt 

på energiområdet”, fortæller 
Martin Sohne. ”På energifron-
ten spænder forretningen fra 
salg og implementering til efter-
syn, servicering og reparation af 
fjernvarmeinstallationer, gas-, 

pille- og stokerfyr samt solvar-
meanlæg og solceller. Ørbæk 
Varmeservice kan trække på 
mange års viden og erfaring, og 
samtidigt har vi fingeren på pul-
sen, når det gælder den nyeste 

Kløvervej 7 - 5853 Ørbæk - Tlf: 65 33 11 84
mail: martin@sohne-vvs.dk

v/ Martin Sohne - AUT. VVS-Installatør

www.sohne-vvs.dk

Ørbæk Varmeservice · v./ Martin Sohne  · Kløvervej 7 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 11 84  · Mobil: 40 16 41 84
E-mail: martin@sohne-vvs.dk · Web: www.sohne-vvs.dk

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.
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Ørbæk Varmeservice · v./ Martin Sohne  · Kløvervej 7 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 11 84  · Mobil: 40 16 41 84
E-mail: martin@sohne-vvs.dk · Web: www.sohne-vvs.dk

Komplet dansk vinduesprogram 
opfylder de nyeste krav til byggerier i fremtiden

Det store antal valg- 
muligheder med Tinium 
2020 fremtidssikrer  
byggerier til erhverv, 
industri, kontorer,  
boliger og institutioner 

Nu giver et nyt dansk vindues-
program stor handlefrihed og 
mange valgmuligheder for byg-
herrer, arkitekter og rådgivende 
ingeniører. 
Træ/alu-vinduerne Tinium 2020, 
der er udviklet og produceret af 
STM Vinduer, er en af markedets 
få komplette serier af vinduer og 
døre, der opfylder Erhvervs- og 
Boligstyrelsens højeste krav til 
at spare på energien i fremtiden. 

Til renovering  
og nybyggeri 
Det alsidige program, der om-
fatter topstyrede, sidehængte, 
Dannebrog, bondehus, dreje/kip 
og flere andre vinduesmodeller, 
plus facade- og terrassedøre, 
matcher alle behov ved renove-
ringsopgaver og nybyggeri. 
– De mange modeller betyder, 
at man kan vælge de vinduer og 
døre, der arkitektonisk tager sig 
allerbedst ud og samtidig sikre 
maximale energibesparelser i 
fremtiden, fortæller direktør 
Finn Methmann fra STM Vin-
duer. 

To skridt foran 
– For energimæssigt er Tinium 
2020, som er A-mærket, to skridt 
foran. Hvor vinduer i dag skal 
leve op til energikravene i Byg-
ningsreglementet BR10, så er 
den nye vinduesserie udviklet ef-
ter Erhvervs- og Boligstyrelsen 
øgede krav i fremtiden. Ikke bare 
i 2015, men også i 2020, hvor der 
slet ikke må være varmetab fra 
vinduer. – Disse skærpede ener-
gikrav opfyldes allerede nu af 

STM VINDUER A/S · Kassebøllevej 3  · DK- 5900 Rudkøbing Tlf. (+45) 6351 1609
post@stmvinduer.dk · www.stmvinduer.dk

hele Tinium 2020-programmet 
med en Eref på +2,8 på refe-ren-
ce vinduet eller +13,6 ved valg 
af optimeret rude. Og med en U-
værdi på 0,8 kan de anvendes i 
passivhuse. 

Mere lys  
- minimal vedligeholdelse 
De nye vinduer har et større lys-
indfald, fordi profilerne er slan-
kere end normalt. Det får byg-
ningen til at se bedre ud og øger 
komforten i hverdagen. 
– Mere lys skaber atmosfære, 
man trives bedre og samtidig 
tilføres bygningen gratis energi, 
når solen skinner. Desuden bety-
der konstruktionen med pulver-
lakeret aluminium udvendig og 
træ indvendig, at der i praksis 
kun er minimal vedligeholdelse, 
siger Finn Methmann. 

Nye danske kvalitetsvin-
duer til alle huse opfylder 
2020-energikravene
Tinium 2020 fra STM er en af 
de få vinduesserier i træ/alu, der 
lever op til fremtidens høje ener-
gikrav Nu er det muligt at væl-
ge vinduer, der både gør huset 
smukkere og opfylder Erhvervs- 
og Boligstyrelsens højeste krav 
til at spare på energien i frem-
tiden. Den nye Tinium 2020-se-
rie fra den danske fabrik STM 
Vinduer er et komplet program 
i træ/aluminium: Topstyrede, 
sidehængte, Dannebrog, bon-

dehus, dreje/kip og flere andre 
vinduesmodeller, plus facade- og 
terrassedøre. 

Smukt til huset  
- lunt i fremtiden
De mange modeller betyder, at 
du kan vælge de vinduer og døre, 
der tager sig allerbedst ud på dit 
hus og samtidig være sikker på 
besparelser i fremtiden, fortæl-
ler direktør Finn Methmann fra 
STM Vinduer. – For energimæs-
sigt er Tinium 2020 to skridt 
foran.  – I dag skal nye vinduer 
leve op til energikravene i Byg-
ningsreglementet BR10. 

Mere lys  
- ingen vedligeholdelse 
De nye vinduer har et større lys-
indfald, fordi profilerne er slan-
kere end normalt. Det får huset 
til at se bedre ud og giver glæde 
i hverdagen. – Mere lys er dejligt 
for atmosfæren i huset og giver 
gratis energi, når solen skinner, 
fordi vinduerne holder varmen 
inde. Samtidig betyder kon-
struktionen med pulverlakeret 
aluminium udvendig og træ ind-
vendig, at der i realiteten ikke 
er nogen vedligeholdelse, siger 
Finn Methmann. 

øget sikkerhed  
med i prisen 
STM Vinduer leverer Sikker-
hedspakke 1 med som standard: 
Fuldlimede ruder, hagekolver i 

hærdet stål, sikkerhedsslutblik 
og skråtstillede skruer gør Ti-
nium 2020 til nogle af markedets 
mest sikre mod indbrud. 

Dansk kvalitet i  
alle detaljer
Tinium 2020 er 100% dansk 
produceret - på STM Vinduers 
moderne fabrik i Rudkøbing på 
Langeland, hvor kompromisløs 
kvalitet er tænkt ind i hele for-
løbet. 
– Vi bruger kun knastfrit kerne-
træ, hvorfor du ikke vil opleve 
brune ringe fra kanster trænge 
igennem malingsoverfladen. Alt 
træ er PEFC-certificeret fra bæ-
redygtig skovbrug, og træbear-
bejdningen sker på et moderne 
produktionsanlæg, hvilket til-
sikrer konkurrencedygtige kva-
litetsløsninger, siger Finn Meth-
mann. 
– Så tager vores fagfolk over og 
samler vinduerne efter de hånd-
værkstraditioner, der sikrer kva-
litet i alle detaljer. For eksempel 
er slutblik nedfældede, og efter 
grunding spartles og håndslibes 
elementerne, inden de færdigma-
les med 120-140 my maling. Her 
anvender branchen normalt 80 
my, så Tinium 2020 har en flot 
og langtidsholdbar finish, der 
både kan ses og mærkes. 

Se mere, bl.a. nærmeste for-
handler, på www.stmvinduer.dk 

vinduer - kvalitet betaler sig
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MUlTIHÅNDVÆRKEREN hjælper med at gøre boligdrøm-
me til virkelighed. Her og nu er 
vi i fuld gang med løsningen af 
en lang række større renove-
ringsopgaver. De spænder lige 
fra tage og garager til belæg-
ningsarbejde i forbindelse med 
haverenoveringer,” afrunder 
Thomas Rasmussen. ”Alle inte-
resserede er velkomne ti at kon-
takte firmaet for mere info om de 
mange spændende muligheder 
med Multihåndværkeren.”

Det Ørbæk-baserede byg-
gefirma, der spænder fra 
løsning af mindre opga-
ver til styring af totalen-
trepriser, er kendt for at 
levere godt, gammeldags 
håndværk i moderne, 
kundevenlig udformning

”Multihåndværkeren er et alsi-
digt firma”, fortæller indehaver 
Thomas Rasmussen. ”Vi spæn-
der fra løsning af mindre opga-
ver til totalentrepriser. Her står 
vi for håndteringen af hele pro-
jektforløbet lige fra rådgivning, 
salg og planlægning til det fær-
dige byggeri står klar til brug. 
Kunden taler med én kontakt-
person i firmaet, som sørger for 
at de involverede håndværkeres 
indsatser er tids- og projektmæs-
sigt koordinerede. Det gælder 
alle faggrupper – tømrere, sned-

kere, murere, malere, stillads-
folk, anlægsgartnere, kloakme-
stre og vvs’ere. På den måde er 
vore kunder sikre på, at deres 
byggeprojekter realiseres som 
sammenhængende forløb uden 
døde perioder undervejs. Efter 
samme princip varetager Multi-
håndværkeren i forbindelse med 
større forsikringssager hele pro-
cessen fra nedbrydning af den 
skadede ejendom til genopbyg-
ning plus alle papirgange i den 
forbindelse.” 

Fleksibilitet, kvalitet  
og erfaring
”Geografisk set dækker Multi-
håndværkeren hele det østfyn-
ske lokalområde fra Nyborg og 
Ørbæk over Ullerslev til Oden-
se”, fortsætter Thomas Ras-
mussen. ”Fra tid til anden løser 
firmaet også diverse opgaver i 
hovedstadsområdet, typisk som 
underleverandør i forbindelse 

med etablering af badeværelser. 
Multihåndværkeren tager ud-
gangspunkt i kundens behov og 
står hele vejen rundt for fleksi-
bilitet, kvalitet og stor erfaring. 
Vi sætter en stor ære i at rådgive 
vores kunder, så vi sammen kan 
sikre, at deres boligprojekter 
bliver helt i top. Hovedparten af 
vores kunder er private, som vi 

Multihåndværkeren ApS · Bøgebjergvej 3, · 5853 Ørbæk, · Tlf.: 40 51 60 27
E-mail: thomas@multihaand.dk · Web: www.multihaand.dk

Proace 1.6D 90hk L1H1 fås fra 154.890 kr. ekskl. moms, 2.0D 128hk L1H1 fra 168.278 kr. ekskl. moms og 2.0D 163hk L1H1 fra 205.321 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 3.702 kr. og lev.omk. 2.000 kr. ekskl. 
moms. Brændstofforbrug v. bl. kørsel 13,9-15,6 km/l. CO2-udslip 168-189 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 3.260 - 4.030 kr. Tillæg for privat anvendelse 5.510 kr. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk.toyota.dk

Værksted •
Lager •
Fabrik •

Omklædningsrum •
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• Mødelokale
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Hårdfør og solid bagerst. Behagelig og komfortabel forrest. 
Den nye Toyota Proace. Fra 154.890 kr. ekskl. moms.

Toyota Nyborg
A/S Mogens Frederiksen Automobiler
Vestergade 39 · tlf. 65 31 27 07
Åbent man.-fre. 9-17.30, lør. lukket, søn. 13-17
www.mfabiler.dk
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lindholmvej 3
5800 Nyborg

Tlf.: 63 31 71 00
www.nordgroup.eu 

”I offentligheden har navnet 
Kommunekemi i over 40 år stået 
for sikkerhed og kvalitet i hånd-
tering og behandling af farligt af-
fald, og det er vi stolte af”, fortæl-
ler marketingkoordinator Jesper 
Hansen. ”Efter EQT Infrastruc-
ture’s overtagelse i 2010 er vores 
generelle ambitionsniveau, fokus-
område og kundekreds udvidet. 
Denne positive udvikling har 
naturligt ført til navneskiftet til 
NORD, som blev implementeret 
ultimo 2012.” 

Kvalitet, ansvarlighed, sik-
kerhed og bæredygtighed
”Med navnet NORD kommuni-
kerer vi skandinaviske miljøvær-
dier som kvalitet, ansvarlighed, 
sikkerhed og bæredygtighed”, 
fortsætter Jesper Hansen. ”Nor-
den er kendt for innovation og 
nytænkning, og dermed giver 
navnet god mening – også uden-
for Danmarks grænser. Vi hen-

vender os til en bred 
kreds af danske og 

udenlandske indu-
strivirksomheder 
og den viden og 
de kompetencer, 
vi kan tilbyde, 
har stor inter-

national appel. 

NORDº – for a cleaner tomorrow

for a cleaner
tomorrow

den kendte miljøvirksomhed 

Kommunekemi, der blev 

grundlagt i 1971, blev medio 

2010 opkøbt af kapital-

fonden eQT Infrastructure. 

Under det nye ejerskab 

har virksomheden lanceret 

mange nye aktiviteter og 

tiltag og banet vejen for 

navneskiftet til NORd

Sloganet ”For a cleaner tomor-
row” fortæller, at vi ikke hviler 
på laurbærrene, men tværtimod 
bestræber os på hver dag at for-
bedre og udvikle vores produkter 
og services til nytte for kunder og 
samfund.”

Energiproduktion og  
genvinding fra a-å
NORDs forretnings- og aktivitets-
mæssige hovedfokus er højtempe-
raturforbrænding af farligt affald 
til genvinding og energiproduk-
tion. Fjernvarmeproduktionen, 
som afsættes til Nyborg Forsy-
ning & Service A/S, dækker ca. 90 
% af kommunens forbrug. Derud-
over dækker NORD en stor del af 
kommunens elforbrug. Parallelt 
hermed servicerer miljøvirksom-
heden et stigende antal danske 
og udenlandske industrivirksom-
heder med håndtering og behand-
ling af farligt affald. Som den 
eneste aktør i branchen tilbyder 
NORD specialiseret hjælp fra a-å 
inklusive slutbehandling. NORD 
kan derfor levere fuld sporbarhed 
for det behandlede affald. Ydel-

serne spænder fra rådgivning, 
analyse, dokumentation, klas-
sificering og deklarering til em-
ballering, mærkning og logistik. 
Via et specialudviklet e-business 
system hjælpes kunderne gennem 
de mange administrative arbejds-
gange omkring farligt affald.
 

løbende optimering af 
kapacitet og ekspertise
NORD optimerer løbende sin ka-
pacitet og ekspertise. I Nyborg 
har NORD kapacitet til forbræn-
ding af 200.000 tons affald om 
året. 
I 2012 optimeredes udvindingen 
af diverse metaller til genan-
vendelse fra 1700 til 17.000 tons. 
Udover anlægget i Nyborg råder 
datterselskabet H2O Liquid Wa-
ste over et anlæg til behandling 
af olieforurenet vand i Grenå med 
kapacitet til 50.000 tons årligt.

Akkrediterede analyser og 
klimaregnskaber
NORDs laboratorium er ISO 
17025-godkendt og internationalt  

akkrediteret til at udføre uorga-
niske og kemiske affaldsanalyser 
samt affaldskarakterisering. 
NORDs kunder har mulighed for 
at få data til udarbejdelse af grøn-
ne regnskaber og som noget helt 
unikt kan man også få udarbejdet 
et klimaregnskab for det behand-
lede affald. 

Tættere på kunden
NORD har netop udvidet sit sam-
arbejde med Danielsen Trans-
port om afhentning af emballeret 
affald på en række mindre indu-
strivirksomheder.
Visuelt udtrykkes det intensi-
verede samarbejde blandt andet 
ved, at NORDs logo nu figurerer 
på fem lastbiltrailere. 
”Med dette nye initiativ kommer 
vi tættere på flere kunder”, af-
runder Jesper Hansen.
Udover selve afhentningen af 
affaldet ude hos kunden inklu-
derer det ny initiativ håndtering 
og simpel deklarering på stedet, 
hvilket letter virksomhedernes 
arbejdsgange betydeligt.” 
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Solid Bank?
Vi er kåret som

DANMARKS 3. MEST 
SOLIDE PENGEINSTITUT

     Maskinteknik 

rådgivning. I produktionssam-
menhæng er FH Maskinteknik 
en fleksibel og hurtigt omstil-
lelig samarbejdspartner, der 
retter ind i forhold til kundens 
aktuelle ønsker og behov. Vi kø-
rer over hele Fyn med geografisk 
udgangspunkt i det østfynske lo-
kalområde. Kontakt FH Maskin-
teknik og få nye ideer til optimal 
opgaveløsning. Vi er altid klar til 
en uforbindende samtale”, slut-
ter Flemming Harboe.

Maskinværkstedet, der 
grundlagdes i 2002, 
beskæftiger tre maskin-
arbejdere, en værktøjs-
mager og en adm. med-
arbejder, fokuserer på 
underleverandørarbejde, 
montage samt service og 
reparation af alle former 
for industrimaskiner 

”FH Maskinteknik servicerer 
en fast kundekreds, der tak-
ket være mund-til-øre-metoden 
hele tiden har været i stabil 
vækst”, fortæller indehaver 
Flemming Harboe. ”Det er vi 
meget glade for og stolte af, da 
kundernes positive omtale jo er 
den bedste form for reklame, 
man overhovedet kan tænke sig.  
FH Maskinteknik råder over 600 
m2 med topmoderne produkti-

onsfaciliteter. I kraft af vores 
dygtige og erfarne medarbejdere 
er vi gearet til løsning af en bred 
vifte af opgaver – herunder CNC 
bearbejdning, planslibning, vals-
ning og fræsning. Dertil kommer 
klip, buk og svejs i stål, alumi-
nium, messing, sort og rustfri. 
FH Maskinteknik tilbyder både 
seriefremstilling af komponen-
ter og design, udvikling og pro-
duktion. Vi betjener en branche-
mæssigt bred kundekreds, der 
fortrinsvist har hjemme i det 
østfynske lokalområde.”  

Fra ideudvikling til køre-
klar maskine
”Blandt FH Maskintekniks store 
aktiviteter er reparation, vedli-
gehold og udvikling af prototyper 
til specialmaskiner. Vi er med 
fra ideudviklingen, til maskinen 
er køreklar. Omkring udvikling 
af nye emner og gennemførelse 
af diverse tests i den forbindelse, 

samarbejder vi med en række 
virksomheder, der spænder fra 
mindre håndværksfirmaer til 
større producenter i industrisek-
toren. Udviklingen af avancere-
de specielløsninger til industrien 
foregår i tæt parløb med kunden. 
Vores dygtige medarbejdere kan 
trække på mange års erfaring i 
branchen og har stort knowhow 
– både med hensyn til løsning 
af praktiske opgaver samt dét 
at levere kompetent sparring og 

FH Maskinteknik · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf: 65 33 26 86
E-mail: fh@fh-maskinteknik.dk · Web: www.fh-maskinteknik.dk 



 23

     Maskinteknik 

- Vil man have kontrol over sine 
varmeudgifter, er jordvarmen en 
god energirigtig investering, si-
ger smedemester Jakob Jørgen-
sen, der sammen med hustruen 

Mette driver den snart 300 år 
gamle smedevirksomhed i Svin-
dinge.  -Pillefyr er fortsat et godt 
alternativ, trods de bebudede nye 
afgifter på piller. Man skal gå 
efter de lavthængende frugter. 
Bedst er det at få sit helt eget an-

læg, som ikke er koblet på noget 
fælles. Man kan dermed regne 
med, at den producerede og for-
brugte varme ikke kan beskat-
tes.

Få fradrag
Jakob Jørgensen peger på, at det 
kan give en god forrentning, hvis 
man bor uden for fjernvarmeom-
råderne og benytter sig af de me-
get gunstige finansieringstilbud, 
som tilbydes i samarbejde med 
leverandøren.
- Hvis man ønsker at få fradrag 
for håndværkerudgifterne, er det 
i år, man skal beslutte sig. Det er 
ikke sikkert at ordningen fort-
sætter.
- Når jeg anbefaler at koble jord-
varme-investeringen sammen 
med fradraget, så er det, fordi 

Svindinge Smede- og Maskinværksted ApS · Svendborgvej 92 · 5853 Ørbæk · Tlf: 21 67 46 03  - 65 33 15 49
Web: www.maskin.dk · Mail: jakob@maskin.dk

Gå efter de lavthængende frugter 
og få skattefradrag

håndværket vejer godt til i det 
samlede projekt. Teknikken er i 
top, og udviklingen har gjort an-
læggene billigere at producere og 
med en større ydeevne.

Bestil nu
- Det er efterår nu, så man kan 
uden gener i brugen af marken 
eller haven gå i gang med at 
nedgrave rørene og få anlægget 
i drift, før fyringssæsonen for al-
vor går i gang.
- Vi tilbyder en komplet jordvar-
meinstallation, hvor vi står for 
alt fra nedtagning af eksiste-
rende system og nedgravning af 
slanger til montering og installa-
tion af anlægget. Så kommer den 
del af arbejdet også med i skat-
tefradragsberegningen.
Jakob Jørgensen peger på, at 
man også kan koble et jordvar-
meanlæg på et andet varmesy-
stem som eksempelvis solvarme 
eller solceller.

Gør boligen klar til kulden udførelse af generel renovering, 
herunder tag, bindingsværk, 
facader, udestuer og flisebelæg-
ning, udfører vi naturligvis også, 
tilføjer Michael Barkholt.
Barkholt Byg er grundlagt af Mi-
chael Barkholt i 2006. 
Barkholt Byg leverer kvalitet til 
aftalt tid, og via byggegaranti-
ordningen sikres kunder garanti 
for veludført arbejde fra start til 
slut.

- Skydedøren er let at åbne og 
lukke, ruller let og er samtidig 
fremstillet i høj kvalitet. Den 
nye skydedør i træ og aluminium 
betjenes let med blot én finger, 
forklarer tømrermester Michael 
Barkholt til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

Den første efterårsmåned ven-
ter lige rundt om hjørnet. Der-
for står Barkholt Bygs dygtige 
håndværkere også klar til at 
forberede boligen til vinterhalv-
årets kulde.
- Efterisolering, montering af 
nye energiruder og døre samt 

Barkholt Byg· Hestehaven 5 · 5540 Ullerslev · Tlf. 61 27 56 30 · www.barkholtbyg.dk · post@barkholtbyg.dk

Barkholt Byg og 
tømrermester Michael 
Barkholt introducerer 
en ny type aluskydedør  
i brugervenlig 
topkvalitet

»Fra kælder til tag - er vores bedste fag…« 
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Fyns almennyttige  
Boligselskab er »lands-
dækkende« på Fyn, og til-
byder alle typer/størrelser 
af lejeboliger. Selskabet 
moderniserer løbende de 
eksisterende boliger og 
bygger hele tiden nyt

 For kun ca. 10,- kr. pr. måned 
(125,- kr./år - dog 175,- kr. første 
år) kan du sikre dig et medlem-
skab hos Fyns almen nyttige Bo-
ligselskab, FaB, som sikrer dig et 
godt udgangspunkt, når du får 
behov for en ny lejebolig.
»Gennem de sidste år har vi fået 
op mod 4000 nye medlemmer om 
året, og fremadrettet tror vi på 
endnu flere. For det er en god 

og billig »forsikring« at tegne 
- udtaler FaB’s direktør Bent 
Bøllingtoft. De senere år med fi-
nanskrise og uro på boligmarke-
det har flere vist interesse for at 
leje deres bolig, fremfor at skulle 
eje deres bolig for enhver pris.
»Mange ønsker i dag en højere 
grad af frihed og fleksibilitet 
med hensyn til deres bolig, f.eks. 
i forbindelse med jobskifte, lige-
som man i lejeboliger ikke bliver 
mødt med store regninger for re-
novering og løbende vedligehol-
delse af boligen«. 

Boliger på hele Fyn
FaB har ca. 8.500 boliger, fordelt 
på 90 afdelinger, og selskabet 
er den eneste almene boligor-
ganisation, som har lejligheder 
overalt på Fyn. Mange af FaBs 

boliger er placeret i Odense, 
men selskabet kan også tilbyde 
boliger i Svendborg, Faaborg, 
Assens, Nyborg, Ullerslev, Ker-
teminde, Munkebo, Otterup, 
Vissenbjerg og Ringe for nu bare 
at nævne nogle af de steder, hvor 
FaB også har boliger. Hos FaB 
kan boligsøgende altså tegne ét 
medlemskab og dermed opnå en 
unik mulighed for at søge boliger 
over det meste af Fyn. Måske er 
ens boligønsker om fem eller 10 
år ikke de samme som i dag?

Stor interesse  
for godt byggeri
FaB er hele tiden på udkig ef-
ter nye muligheder for at bygge 
nye spændende boliger, ligesom 
store renoveringsprojekter og 
helhedsplaner vil have en frem-

trædende plads i hverdagen for 
boligselskabet de næste år. »Det 
har vist sig, at hvis vi bygger nyt 
de rigtige steder, og boligerne 
er opført i en god kvalitet, så er 
der stor efterspørgsel efter dem.  
I forbindelse med vores seneste 
byggerier i Odense kan det f.eks. 
nævnes, at mere end 30 % af de 
nye beboere var tilflyttere til 
byen« fortæller Bent Bøllingtoft.
»Når vi renoverer de eksisteren-
de boliger, så de bliver tidssva-
rende, er det også populært både 
blandt de nuværende beboere og 
interesserede på ventelisten«, 
fortsætter han.
FaB har stor fokus på at bygge 
og renovere energirigtigt, så god 
isolering, lavenergiruder, var-
mepumper og solceller er med i 
overvejelserne, når der skal byg-
ges nyt eller renoveres i FaB. 

Søg boliger på hele Fyn  
for en 10’er om måneden

Sønderport, Odense.

Nyborg.

Stenlunden, Munkebo.

Kongshøj, Kerteminde.
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00  www.fabbo.dk

www.fabbo.dk

www.fabbo.dk

Røde Kro, Faaborg.

Næsbyvænget, Odense.

Thorsgården, Odense - Ungdomsboliger.

Korsløkken, Odense (projektforslag).

I ca. 1.200 boliger i Korsløk-
ke-området omkring Nyborg-
vej i Odense har FaB allerede 
påbegyndt renoveringer for 
ca. 1 mia. kr., ligesom selska-
bet har yderligere renoverin-

ger for næsten 1,5 mia. kr. i 
støbeskeen.
»Det giver beskæftigelse for 
mange håndværkere i disse 
krisetider, og rigtigt gode 
boliger for vores beboere i 

fremtiden«, udtaler Bent Bøl-
lingtoft.
»Når vi renoverer eller bygger 
nyt, udbyder vi både totalen-
trepriser og fag-entrepriser, 
så mindre, lokale håndvær-

kere også kan byde ind. På 
den måde er vi også bevidste 
om den lokale beskæftigelse«, 
slutter han.
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giver sig god tid 
til kunderne

nemlig i 1984. Frem til 2011 bar 
den navnet EJ Automobiler.
Siden da har forretningen været 
medlem af Carepoint-kæden, og i 
dag ejes og drives den af Jens og 
hans kone, Hanne.
”Hos os får kunderne en rigtig 
god behandling. Vi har tid til 
kunderne fra start til slut. Både 
på værkstedet og i forkontoret 
giver vi kunderne den bedst mu-
lige oplevelse. Det er sandsyn-
ligvis derfor, at vi har en stor og 
bred skare loyale gamle og nye 
tilfredse kunder”, lyder det.

Carepoint Nyborg har 
stort og småt under  
ét tag og åbent hus 
i september

” Selvom man er blevet Årets bil, 
behøver man ikke at være kost-
bar. Vi har fået fat i et lille la-
ger af biler, som gør os i stand til 
at levere ŠKODA Citigo næsten 

med det samme. Giv os blot lidt 
tid til at få den indregistreret, så 
er du kørende i én af Danmarks 
mest populære biler. Kontakt 
vores salgsafdeling og aftal en 
prøvetur!”
Sådan står der indbydende på 
hjemmesiden, og kigger man in-
denfor på Lyøvej – f.eks. første 
weekend i september – kan man 
opleve denne populære bybil og 
møde de 11 medarbejdere, som er  
klar med motiveret, professionel 
og afslappet service.
”Vi har ingen krise her. Der er 
gang i bilsalget, for det, vi er 
bedst til hos Skoda, er billige 
biler, der kører langt på literen 
og er billig i grønne afgifter”, for-
tæller sælger Michael Lomholt.
Også store biler som Suberb og 
Superb facelift kan man opleve 

7. og 8. september. Der er nemlig 
biler i alle størrelser under ét tag. 
Beslutter man sig for at købe, er 
der manuel klargøring ude på 
værkstedet, hvor den tvangfrie 
omgangstone er krydret med om-
hyggelighed, omgængelighed og 
omsorg for Carepoint Nyborg.

Knap 30 års erfaring
Forretningen er én af Danmarks 
ældste ŠKODA forretninger. 
Den blev etableret af Jens Dre-
jer Hansen for snart 30 år siden, 

Carepoint Nyborg · Lyøvej 12 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 31 54 58 · E-mail: nyborg@skoda.dk
Web: www.skoda-nyborg.dk

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 www.brdrfolkmann.dk

Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

• Inde/Ude
• Filt/Glasvæv
• Tapet/Dekoration

Spartling
Jesper
24 45 43 02

• Gips
• Beton
• Sprøjtespartling

Coating
Klaus
40 35 78 40

• Betonrenovering
• Epoxy Gulve
• Grafittiafrensning

•  Maling af siloer

•  Overfladebehandling

•  Epoxygulve

•  Facaderengøring

Kontor
Bodøvej 7
5700 Svendborg
Telefon 62 22 49 00
kontor@brdrfolkmann.dk

•  Malerarbejde | Ude

•  Malerarbejde | Inde

•  Spartelarbejde

•  Tapet

•  Filt / glasvæv

•  Dekorationer

•  Folkmann Coating

•  Betonrenovering

•  Maling af logoer

Vi har dygtige folk til alle opgaver 
og vi brænder for vores fag…
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- brygger 
hele tiden på noget nyt
Det lille, landskendte, 
pris-vindende bryggeri 
er klar med nok en nyhed 
først i september

Første lørdag i september mar-
kerer et af Danmarks mindste 
bryggerier, Bryggeriet Refsvin-
dinge, igen, at øl er en gudedrik.
Det sker med åbent hus fra 11 
til 16 på Øllets Dag, som også en 
række andre bryggerier i landet 
deltager i.
Hvis brygmester John Juul Ras-

mussen er klar, kan der blive 
premiere på bryghusets nyeste 
øl denne dag. »Vi brygger hele 
tiden nyt. Mere siger jeg ikke«, 
lyder det skælmsk fra brygmes-
teren, som er 4. generation af 
brygmesterfamilien med rødder 
tilbage til 1885.
Femte generation kan blive dat-
teren, Anne. Hendes storesøster 
og hendes lillebror er gået andre 
veje end øllets. Alle tre hjælper 
dog til i det daglige bl.a. med 
vedligeholdelse af Facebook-
siden, hjemmesiden og med at 
skabe sjove, sigende og smag-
fulde etiketter.

Øl til spanske ganer
Men Anne og kæresten, Antoni, 
er nu på tredje år i gang med at 

få de katalanske ganer i Nord-
spanien til at holde lige så meget 
af øl, som danskerne har tradi-
tion for. »Firmaet løber rundt, 
men vi får større og større kon-
kurrence«, lyder det fra Anne.
Nu er spanierne nemlig så småt 
ved at få smag for øl. Mindre 
bryghuse skyder op der, som det 
skete i Danmark for 16-17 år si-
den. 
Der skal derfor arbejdes mere 
på at få solgt de prisbelønnede 
Refsvindinge-dråber i Katalo-
nien.
Nemmere går det på bryggeriet 

med de tre BBB’er: Beer, bed 
and breakfast (øl, seng og mor-
genmad).

Syv hytter byder sig til  
i baghaven
»Vi har haft bestillinger hele 
sommeren, specielt i weekender-
ne, så det er meget populært«, 
bekræfter bryggerkonen Ellen, 
som er familiens kalender-skri-
ver.
I oktober fylder hun 60 år, så 
den weekend, det skal fejres, 
kan man ikke bestille rundvis-
ning eller købe øl ved døren.

Bryggeriet Refsvindinge

Bryggeriet Refsvindinge ApS · Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65 33 10 40
refsvindingebryg@hotmail.com · www.bryggerietrefsvindinge.dk

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

www.axel-pedersen.dk

Odensevej 35 · 5550 Langeskov
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

Svendborg Landevej 25 · 5871 Frørup
mail@axel-pedersen.dk

65 37 11 82

Autoriseret problemløser– Vi dækker Østfyn elektronisk

JDH BBQ
Tlf. 40-803489 / 40-190334

LEJ EN 
GRILL-
EKSPERT 
TIL FIRMAFESTEN…
JDH BBQ er et konkurrence-grillhold som 
vandt “DM i Grill” her i juni måned.
Holdet har eksisteret i et år og er sponsoreret 
af JDH ANLÆG i Ullerslev.
Holdet består af holdkaptajn Morten 
Boros, uddannet kok med sølvmedalje 
og har arbejdet på nogle af Fyns førende 
restauranter, samt haft sin egen restaurant 
i Kerteminde igennem 3 sæsoner. Nu er han 
kokkefaglærer på Cold College i Odense.
På holdet er også Henrik Sommer-
lund som er inkarneret grillnørd, og har 
grillet i mange år, og er holdets BBQ mand.

Holdet deltog som sagt ved DM i Grill hvor 
det røg helt til tops, med førstepladser i bla. 
“grillet multe”, og “oksespidsbryst”. 
Vi  deltager også i “Verdensmesterskaberne i 
Grill”, i Lynchburg i Tennesse i oktober.
JDH BBQ tilbyder nu i samarbejde med 
“Gårdbutik Kronhjorten” at kunne grille 
til dit arrangement. Det være sig alt fra 
det lille selskab til det hel store Åbent-hus-
arrangement.
Kontakt Henrik Sommerlund på Tlf. 40 80 
34 89 for at få et godt tilbud på netop dit 
arrangement…
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Skarpe 
fotos, 
skarpere 
profil

løst væsentlige opgaver til priser 
fra under 5000 kr.

Gabay Fotografi øger 
virksomheders gennem-
slagskraft med professio-
nelle erhvervsfotos

Dygtige medarbejdere og attrak-
tive produkter løftes yderligere, 
når de præsenteres via professio-
nelle og kreative fotos. 
Gabay Fotografi leverer derfor 
erhvervsfotos, der løfter kun-
dernes profiler via eksempelvis 
produkt-, reklame-, domicil-, 
portræt-, web- eller eventfotos.

Alle opgaver udføres on location 
eller hos Gabay Fotografi, hvor 
indehaver Dan Gabay rådgiver 
om alle relevante forhold før op-
tagelsen.
»Som erhvervsfotograf søger jeg 
at portrættere din virksomhed, 
så du sender det rigtige signal 
til dine kunder. Jeg bruger min 
sans for detaljer, vinkler og lys 
til at opnå det ønskede stem-
ningsudtryk - og leverer en bred 
variation af motiver og vinkler 
af virksomheden«, forklarer 
Dan Gabay. Gabay Fotografi 
har mere end 15 års erfaring fra 

branchen og dækker primært 
Fyn men hjælper kunder i hele 
Danmark. Her er det muligt at få 

Gabay Fotografi · Tlf. 23 41 05 61 · www.gabay.dk · gabay@mail.dk

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa

Offentligt byggeri

Erhvervsbyggeri

Boligbyggeri

Om- og tilbygning

Renovering

Energivejleder

TermograaTermograa
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Jens Finsen
Nyborg/Kerteminde
Telefon 2284 4716
Odensevej 8A
5700 Svendborg
Telefon 6221 4488
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

Du er altid velkommen til at kigge ind til 
FOMO, og vi hjælper dig gerne med at afdække 
dine behov for forsikring.
Der er ofte en økonomisk gevinst at score 
ved at være med fællesskabet i FOMO, 
så tøv ikke med at henvende dig.
Tag annoncen med, så kvitterer vi 
med en � aske jubilæumsrødvin.

Ku’ du tænke dig at høre 
om fællesskabet i FOMO

CR-Auto 
gør dig kørende…

• Dækservice

• Reparationer af alle bilmærker

• Rustarbejde

CR Auto
Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev

Tlf. 22 13 96 76
www.crauto.dk · cr@crauto.dk

• Klargøring til syn

• Gratis synstjek

Pr. 1. juli i år overtog 
Morten Grønfeldt den 
kendte Nyborg virksom-
hed, Nyborg Antirust & 
Bilpleje, der blev grund-
lagt i 1981 og gennem 
årene har markeret sig 
ved at levere kvalitetsar-
bejde – en stil der tages 
op og videreføres af den 
nye indehaver.  

”Vi er lige rykket ind, og der er 
allerede godt gang i butikken”, 
fortæller den ny indehaver Mor-
ten Grønfeldt, der som tidligere 
mekaniker hos både Toyota og 
Citroen i Nyborg har stort kend-
skab til autobranchen.  
De lokalemæssige rammer om 
virksomheden opførtes i 2001 

med det nuværende formål for 
øje, så alting har været klar til 
brug fra dag et. Facilitetsmæs-
sigt har vi gode muligheder for 
at øge antallet af kunder, hvilket 
er et af vore fremtidige mål.

Udover mig selv beskæftiger 
virksomheden p.t. én medarbej-
der. På sigt er det planen at an-
sætte én mere til undervognsbe-
handling og bilpleje. 
Vi anvender produkter fra Mer-
casol, der er nordens største leve-
randør af rustbeskyttelse til bi-
ler, og vi er medlem af Anti-rust 
Ringen, der giver mulighed for 
op til 30 års rustgaranti.

Først og fremmest er det hånde-
laget og den tid, vi bruger på de 
enkelte opgaver, der tæller. For 
at opnå optimal antirust-effekt 
skal hver enkelt proces i anti-
rustbehandlingen gennemgås 

100 %. En undervognsbehand-
ling tager således ca. 1½ døgn in-
klusive vask, tørring, sprøjtning 
og hærdning.

Effektivt og målrettet 
kvalitetsarbejde
”Nyborg Antirust & Bilpleje er 
en af Østfyns autobranches sam-
arbejdspartnere indenfor vores 
specialer. 
På antirustområdet kan vi det 
hele, og står over hele linjen for 
kvalitet og hurtig ekspedition 
gennem effektivt og målrettet 
kvalitetsarbejde.
På årsbasis går der omkring 650 
biler gennem virksomheden – 
cirka 350 fra forhandlere og 300 
fra private kunder.
På bilplejeområdet spænder vo-
res ydelser fra vask og støvsug-
ning til den helt store tur. Den 
inkluderer rengøring, polering, 
opshining af motorrum samt po-
lering af dæk og fælge.
På dette specialområde, der både 
appellerer til private og virksom-
hedskunder, udgør størstedelen 
af kundekredsen de lokale auto-
forhandlere. 

Nyborg Antirust & Bilpleje · v. Morten L. Grønfeldt · Falstervej 23 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 77 78
www.nyborgantirust.dk · info@nyborgantirust.dk

Privatkunder benytter sig 
fortrinsvist af bilpleje 
i forbindelse med fe-
rier, skiftende års-
tider og situationer, 
hvor familiens 
køretøj møder 
specielle ud-
fordringer. 
Flere og 
flere pri-
vate har 
fået øjne-
ne op for, 
at der kan 
være man-
ge penge at 
hente i at 
give bilen et 
ekstra ”tjek-
ket look” i 
forbindelse 
med salg.

Alle inte-
resserede er 
velkomne til at 
kontakte os for 
nærmere info”, 
slutter Morten 
Grønfeldt.

Registreret revisor John Ytting
Aldershvilevej 48 - DK-5800 Nyborg

Telefon 65 31 77 45
Web: www.ytting.dk

Mail: jyn@mail.tele.dk
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Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!

PR. couVeRt

Restaurant 5  •  Brogade 1-3
5700 Svendborg  •  Tlf. 7218 5555

info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe
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Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!
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info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!

PR. couVeRt

Restaurant 5  •  Brogade 1-3
5700 Svendborg  •  Tlf. 7218 5555

info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!

PR. couVeRt

Restaurant 5  •  Brogade 1-3
5700 Svendborg  •  Tlf. 7218 5555

info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!

PR. couVeRt

Restaurant 5  •  Brogade 1-3
5700 Svendborg  •  Tlf. 7218 5555

info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

Vinspecialisten Svendborg & Restaurant 5 inviterer til

poRtVinSDinnER
med Gustavo Devesas fra W. & J. Graham’s i portugal

onSDaG DEn 28. auGuSt kl. 19.00 på REStauRant 5
Det er os en fornøjelse at byde velkommen til denne enestående vinmiddag hos Restaurant 5 ved Svendborg Havn.

Vinmiddagen byder bl.a. på en spændende 4-retters menu af den altid inspirerende og kreative kok, Jeff Scott.

Middagen krydres godt med vinene fra et af de absolutte topnavne i portvin - Graham’s Port.
Aftenen igennem kommenteres vinene af Gustavo Devesas fra netop Graham’s Port. 

Han har stor viden om fremstillingen af husets portvine og Graham’s historie.
Der er kort sagt lagt op til en helt unik oplevelse med portvine hele vejen igennem middagen...

750,-
tilmeld dig hos Vinspecialisten Svendborg 

eller Restaurant 5 i Svendborg.
tilmelding er bindende og der betales 

ved tilmeldingen!

PR. couVeRt

Restaurant 5  •  Brogade 1-3
5700 Svendborg  •  Tlf. 7218 5555

info@restaurant5.dk

SteD

Vinspecialisten Svendborg
korsgade 7  •  tlf. 6221 2211 eller hos

Restaurant 5  •  Brogade 1-3  •  Tlf. 7218 5555

tilMelD HoS

liDt om huSEt W & J GRaham’S

Mange gode ting i vinbranchen sker ved et tilfælde, og historien om 
portvinsfirmaet Graham’s er ingen undtagelse. 

indtil 1820 handlede huset med tekstilvarer. en kunde kunne ikke 
betale sin forfaldne gæld, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 
27 piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor 

succes, at Graham’s ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. 
Hurtigt fik Graham’s opbygget et godt ry indenfor portvin, og i 

slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. Der er ingen tvivl om, 
at det er Vintage Ports, der har gjort Graham’s verdensberømt, og der 
er da også talrige eksempler på, at husets ports hører blandt de flot-

teste overhovedet. Det er i dag vinen fra Quinta dos Malvedos, der er 
grundstenen i Graham’s imponerende serie af Vintage Ports, som i de 

bedste årgange kan udvikle sig i over halvtreds år. 
Heldigvis kan Graham’s også andet end at lave Vintage Ports. 

Huset frembringer således også rigtig gode lBV’er og gamle tawny’er
Høre mere historie på aftenen...

mEnu

Apetizer
Portvinsdrink

Forret 1
hertil

Graham’s The Tawny
 

Forret 2
hertil

Graham’s Fine Tawny Port
Graham’s 10 years old Tawny Port

 
Hovedret

hertil

Graham’s Natura Port bio
Qta. do Vesuvio 2010 Vintage Port

Dessert
hertil

Graham’s 20 years old Tawny Port
Graham’s 30 years old Tawny Port

Kaffe

I  S V E N D B O R G

2010 Max ReseRva CaRMenèRe 
AconcAguA VAlley, ViñA errAzuriz
Pris pr. flaske 125,-

en uovertruffen vinop le velse – superklassisk, 
elegant og kompleks med masser af brombær, 
tobak, søde krydderier og peber. Selvfølgelig serveret 
til en pris, der ligger langt under, hvad kvaliteten 
berettiger til!

85,-
sPaR 40,- PR. fl.

v/køb af 2 fl.
Forårspris

v/køb af 2 fl.

PR. flaske

ren foræringspris
på topvin fra chile

Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk • www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 30. april 2013. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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MENU

udelukkende fagligt uddannede, 
medarbejdere. Det omfatter også 
STARK SelvByg, hvor vores råd-
givere hjælper ved byggeprojek-
ter, og det gælder vores sælgere, 
der er vant til at servicere hånd-
værkere«, forklarer trælastdi-
rektør Eric Sten Nielsen.

Aktuelt sætter STARK 
Ørbæk bl.a. fokus på 
efterisolering, vinduer og 
døre

Om blot cirka to måneder risike-
rer boligejerne igen, at vinteren 
kommer snigende med frostgra-

der og blæsende kulde. Derfor 
står trælastdirektør Eric Sten 
Nielsen og hans dygtige medar-
bejdere hos STARK Ørbæk klar 
med kvalificeret rådgivning og 
tilhørende service. Også når det 
gælder efterisolering samt mon-
tering af nye vinduer og døre.
En investering der både giver 
en mindre varmeregning og en 

mere præsentabel – og dermed 
værdifuld – bolig eller firma-
adresse.
»STARK Ørbæk henvender 
sig både til private gør det selv 
kunder og professionelle hånd-
værkere. Vi satser målrettet på 
imødekommenhed gennem sag-
lig, faglig, kompetent og kunde-
venlig betjening gennem vores, 

SERVICE OG 
RÅDGIVNING…

Stark Ørbæk · Nyborgvej 11 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 18 80 · www.stark.dk · info.oerbaek@stark.dk
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Autocentret Nyborg Audio, styling  
og restaurering
”Som MekoPartner-værksted 
kan vi stille en række attrak-
tive særtilbud og ordninger til 
rådighed for vore faste kunder 
– herunder autohjælp, beretter 
Bo Mogensen. ”Blandt vore mest 
efterspurgte og populære sideak-
tiviteter er styling, restaurering 
og ombygning af vintagebiler. 
Dertil kommer montering af 
ekstraudstyr – blandt andet på 
audio-området, hvor jeg har stor 
viden og erfaring. Vi spænder 
fra liebhaver- og vintagebiler 
som VW Cabriolet og Fiat 500 
til mere nutidige modeller af den 
specialstylede slags – eksempel-
vis en Toyota Corolla Turbo.  
På sigt arbejder vi på at blive 
værter for et årligt træf for bilen-
tusiaster – en hel dag fyldt med 
spændende tilbud og underhol-
dende indslag for alle værkste-
dets kunder og forretningsfor-
bindelser. Kontakt Autocentret 
Nyborg og hør mere om de man-
ge spændende tilbud og aktivite-
ter, vi har at byde på!”, slutter Bo 
Mogensen. 

Indehaverne Bo Mogen-
sen og Niels Kristiansen 
kunne den 1. juli i år slå 
dørene op til de nyindret-
tede værkstedslokaler på 
Lyøvej 4, hvor kunderne 
har mulighed for at gøre 
brug en lang række  
attraktive tilbud

 
”Autocentret Nyborg medvirker 
i MekoPartner, der er en kæde 
af professionelle værksteder, for-
delt over hele Danmark”, fortæl-
ler mekaniker Niels Kristiansen, 
der driver værkstedet i kompag-
niskab med Bo Mogensen, der 
også er uddannet mekaniker. 
”Vi servicerer og reparerer bi-
ler af alle mærker og årgange. I 
det daglige benytter vi os af den 
mest avancerede teknologi og an-
vender udelukkende reservedele 

af højeste kvalitet. Det betyder, 
at fabriksgarantien holder, og 
kunden får et godkendt stempel 
i servicebogen. 
Sidst men ikke mindst opere-
rer vi med 3 års garanti på alle 
reservedele samt monteringen 

af disse. I Autocentret Nyborg 
sætter vi kunden i højsædet og 
bestræber os på at levere kvali-
tetsarbejde til tiden. Efter behov 
deltager vi i MekoPartners op-
kvalificerende kurser og efterud-
dannelsesforløb.” 

Autocentret Nyborg · Lyøvej 4 · 5800 Nyborg · Tlf.: 27 62 96 69 – 60 13 17 41  · info@autocentretnyborg.dk
www.mekopartner.dk/autocentret-nyborg.html

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
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- rammer hovedet 
  på sømmet!

gælder renovering af helårs- eller 
fritidsbolig. »Arbejde i forbindelse 
med reparationer, udskiftninger 
og installationer, som du bestil-
ler hos os, sender dermed penge 
tilbage i dine lommer. Alt du skal 
gøre er at trække beløbet til ar-
bejdsløn fra som servicefradrag 
på din næste selvangivelse«, siger 
tømrermester Preben Larsen til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn. 
På hans hjemmeside kan interes-
serede læse mere om, hvordan de 
får fingre i skattefradraget.

Tømrermester Preben 
Larsen udfører alle for-
mer for tømrerarbejde, 
også efterisolering samt 
montering af vinduer og 
døre

Renovering og vedligeholdelse er 
vigtige punkter, som boligejerne 
ikke bør glemme af hensyn til 
deres boligs værdi – og ønsket om 

at undgå ekstra ubehagelige reg-
ninger. Også her gælder mottoet, 
at det er bedre at forebygge end at 
reparere større skader.
Tømrermester Preben Larsen 
står – uanset udfordringens ka-
rakter – klar til at lave alle for-
mer for tømrer- og snedkerop-
gaver. Fra opsætning af hylder 
og nyt køkken til montering af 
eksempelvis vinduer, døre, efter-
isolering, karnapper, kviste, ude-
stuer, porte, gulve, trapper, tag og 
tagrender. 

Et flot og stort eksempel på et 
projekt, opført af Tømrermester 
Preben Larsen, er et få år gam-
melt bjælkehus, der er bygget på 
Løkkebovej i Rolfsted, få kilome-
ter syd for Langeskov.
Firmaet har igennem 15 år spe-
cialiseret sig i træhuse. I resten 
af 2013 og hele 2014 har bolig-
ejere mulighed for at trække op 
til 15.000 kr. fra i skat pr. med-
lem af husstanden over 18 år. 
Fradraget gives på håndværker-
nes arbejdsløn – uanset arbejdet 

Tømrermester Preben Larsen · Ferritslevvej 76 · 5800 Nyborg · Tlf. 40 27 40 63 · www.plarsenfyn.dk

RadioAlfaSydfyn.dk

sydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dk

Vi har samlet kultur, sport, musik, teater, møder, koncerter, foredrag 
og mange andre sydfynske arrangementer i en overskuelig kalender.

www.radiodiablo.dk  www.radioalfasydfyn.dk www.sydfynskalenderen.dk

Alletiders bedste sange

– helt tilbage fra 1960’erne og frem til i dag. 

De store klassikere, favoritterne og den gode, 

danske musik samt selvfølgelig masser 

af nyhedsudsendelser og god underholdning.

Døgnet rundt – året rundt – til hele Sydfyn 

– med frisk hit-musik, sydfynske og lands-

dækkende nyhedsudsendelser, samt sport, 

informationer, indslag, konkurrencer 

og underholdning.

NU ER DER ENDNU FLERE GODE LYTTETILBUD TIL SYDFYN
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MV Data klusive printer, internet og mail. 
Vi er også behjælpelige med over-
flytning af data og indkøring af 
programmer. Reparationer udfø-
res på eget værksted.”

IT med bred appel
”Mange aktører på dagens IT-
marked har målrettet deres 
produkter og ydelser til større 
virksomheder og institutioners 
behov. MV Data, der er certi-
ficeret Microsoft Partner, ap-
pellerer til en bredt sammensat 
kundekreds. Firmaet servicerer 
både privatkunder, mindre virk-
somheder samt et par skoler og 
institutioner. MV Data kan også 
tilbyde Microsofts Hosted Ex-
change løsninger. Her koordine-
res kundens mailsystem og kon-
taktpersoner, så disse features 
fungerer synkront på computer, 
bærbar og mobil. 

Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte MV Data for mere 
info, om de mange spændende 
IT-muligheder, firmaet har at 
byde på”, slutter Morten Vessel.

Efter et år som hele 
lokalområdets it-mand 
er Morten Vessel glad for 
den store opbakning, MV 
Data er blevet mødt med 
på Østfyn, hvor tilfredse 
kunder har udbredt kend-
skabet til firmaet gennem 
mund-til-øre-metoden  

”Lige fra starten har jeg bevidst 
valgt at drive MV Data som et 
soloforetagende”, fortæller Mor-
ten Vessel. ”Folk sætter stor pris 
på, at den person de taler med i 
telefonen, er den samme, som de 
møder i forbindelse med rådgiv-

ning, salg og implementering af 
færdige løsninger. Forretningens 
geografiske udgangspunkt og 
fokus er primært lokalområdet 

omkring Ullerslev, Langeskov, 
Kerteminde, Nyborg og Ørbæk. 
Opgavemæssigt spænder MV 
Data lige fra pc’er, printere og 
servere til implementering af to-
talløsninger med mail, netværk, 
IP-telefoni og overvågning. 
Blandt firmaets store aktivite-
ter i privatkundesammenhæng 
er rådgivning, support og prak-
tisk hjælp. MV Data medvirker i 
hele processen fra rådgivning og 
salg til levering på adressen og 
opsætning af kundens nye pc in-

MV Data · v./ Morten Vessel · Damsgårdvej 11 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 29 72 18 85 · mail@mv-data.dk · www.mv-data.dk
Se aktuelle åbningstider på hjemmesiden!

Banner
Facadeskilte
Bådnavne

Design
Solfilm
Pylon

Lykra Skilte er med fra start til slut. Fra ide og design til produktion. 
Vi er der når kunderne, store som små har brug for os, også i weekenden. 

Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko
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ler udlejet til et it-firma, en fri-
sør og et pizzeria. Udover butik-
kerne råder vi over nogle haller 
på samme adresse, der udlejes 
til lager- og opmagasinerings-
formål. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte Blohms 
Eftf. og høre nærmere om vores 
mange spændende aktiviteter og 
gode tilbud.” 

Efter 40 år i branchen 
solgte Jørgen Blohm i 
2008 sin kendte forret-
ning til Anders & Helle 
Maegaard. Frem til 2010 
lejede Blohms Eftf. sig ind 
i det gamle frugtlager på 
Bøgeskovvej, hvorefter 
firmaet flyttede til sit 
nuværende domicil på 
Damsgårdvej 11 i Uller-
slev. 

”Blohms Eftf. fører alt indenfor 
dæk og fælge”, fortæller Anders 
Maegaard, der oprindeligt er 
udlært hos Jørgen Blohm og har 
over ti års erfaring i branchen.  
Anders driver det velassortere-
de firma sammen med sin kone 

Helle. ”Den absolutte hovedakti-
vitet i Blohms Eftf. er montering, 
service og reparation af dæk og 
fælge til person- og varebiler 
samt motorcykler. Derudover 
spænder vi fra traktorer til land-
brugs- og haveredskaber. Det 
primære brand i forretningen er 
kvalitetsmærket Michelin, men 
vi fører dæk og fælge af alle ty-
per og mærker.” 

god service og hurtig  
ekspedition
”Både Anders og jeg har mange 
års erfaring i branchen og ved, 
hvad vi har med at gøre”, be-
retter Helle Maegaard. ”Vores 
kunder sætter stor pris på den 
gode service og hurtige ekspedi-
tion, de får hos os. Fra 2008 til 
i dag har kundekredsens stabile 
vækst først og fremmest kun-
net henføres til det faktum, at 

folk via mund-til-øre-metoden 
anbefaler os til venner, familie-
medlemmer og kolleger. Det er vi 
glade for og stolte over, da det jo 
er den bedste form for reklame, 
man kan tænke sig. 

Blohms Eftf. ejer hele bygnings-
komplekset på Damsgårdvej 11. 
P.t. er de øvrige forretningsloka-

Blohms Eftf. · Damsgårdvej 11 · 5540 Ullerslev · Tlf: 65 39 10 75 · anders@blohms-daek.dk  · www.blohms-daek.dk

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 
granit-
skærver 
til private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor 
Ullerslev Gen-
brugsstation).

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07
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Transporter. 
Til alle jer der mener, at opsvinget ikke skal tales ihjel.

Transporter er en bil af få ord. Udover at passe sit arbejde passer den 
stort set sig selv. F.eks. går der let 40.000 km imellem, at den ydmygt 
beder om et service-eftersyn. Så tavshed er vitterlig guld. Dens 
avancerede TDI motorer siger heller ikke meget. De har ellers fået 
mere overarm - men samtidig bruger de langt mindre brændstof og 
udleder mindre CO

2
. Det er derfor, de er som skabt til opture. Skulle 

du i øvrigt være det mindste i tvivl om, hvorvidt en Transporter nu 
også er en god forretning, så er vi parat til at underskrive en 3-årig 
service- og reparationsaftale op til 60.000 km, der koster dig under 
en krone om dagen! Siger det ikke mere end mange ord?
Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Transporter fås fra kr. 159.989,- ekskl. 

levering kr. 3.660,- og moms.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 

fra 9,7 til 15,9 km/l.  CO
2
 udslip fra 

166 til 254 g/km.  D  -  G  

Bilen er vist med ekstra udstyr.

ErhvervsCenter

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg 
www.volkswagen-svendborg.dk 
Salgschef: Ejvind Jørgensen. 
Mobil: 53 39 10 20

Specielt hos os:
. Express Service 
. Hente & bringeservice
. Fleksible åbningstider
. Erhvervsteam på 
  værkstedet

PB Byg ApS

arbejdsvenligt og fleksibelt 
materiale, vi med stor succes 
anvender – både ved efteriso-
lering, ombygning og nybyg.  
Sideløbende arbejder vi i det 
jyske på en række omfattende 
renoveringsprojekter på større 
bindingsværkshuse. 
Alle er velkomne til at besøge vo-
res nye spændende hjemmeside 
og kontakte firmaet for nærmere 
info”, afrunder Dennis Pakula. 

Den alsidige håndværks-
virksomhed, der løser alle 
til murer- og snedker/
tømrer fagene hørende 
opgaver, er specialiseret 
i renovering og nybyg af 
specialdesignede bin-
dingsværkshuse tilpas-
set den enkelte kundes 
ønsker og behov

”PB Byg har et bredt aktivitets-
felt, der spænder fra nybyg, reno-
vering og etablering af køkkener 
og badeværelser til vedligehold, 
efterisolering og reparation”, 
fortæller indehaver Dennis Pa-
kula. ”Et stort speciale er nybyg 
og renovering af bindingsværks-
huse. Udover at være smukke at 
se på er PB Bygs huse i overens-
stemmelse med kundernes for-
ventninger og krav til moderne 
boligindretning, ruminddeling 
og komfort. Efter en renovering 

er det ofte kun det idylliske ydre, 
som står tilbage af det oprinde-
lige hus. Alle PB Bygs huse er 
miljø og energivenlige, idet de 
er forsynet med ekstra isolering, 
styret ventilation og energirig-
tige varmegenvindingsanlæg. 
Blandt vore igangværende pro-
jekter på Fyn og Sjælland er en 
række isoleringsopgaver med 
brug af papiruld. Det er et høj-
effektivt, miljøvenligt, meget 

PB Byg ApS · Regissevej 3 · 5871 Frørup · Tlf.: 40 63 14 30 · E-mail: pbbyg@pbbyg.dk · Web: www.pbbyg.dk
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Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

CH-Udlejning Fyn A/S
www.ch-udlejning.dk

Ringe:
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 06.30-16.00
Fredag  ...................... 06.30-15.00

Nyborg:
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

Faaborg:
Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70

ÅBNINGSTIDER
Mand.-torsd. ............ 07.00-16.00
Fredag  ...................... 07.00-15.00

SOLBRILLER

Hvis du vil være 100% sikker på, at du er med helt fremme, hvor det rykker

i solbrillemoden, så kan du faktisk ikke gøre noget mere moderne...

end at være dig selv. Kig ind og find lige præcis de briller der passer til

din stil, alder, facon og dine behov. Ligegyldigt hvilke du vælger, må du

dog leve med solbrilleglas, der garanterer optimal UV-beskyttelse. Vi ses!

As long as you’re you... it’s fashion

Dit syn betyder alt for osDit syn betyder alt for osDit syn betyder alt for os

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Der sker noget nyt i Svendborg



 37

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 ApS

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

Bellevue Revision · Bellevue 5a tv · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport /
 selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance

landsdækkende herfra. Vi har 
alle vores kompetencer samlet 
her, og vi har ingen planer om at 
etablere afdelinger andre steder. 
De daglige bankopgaver løser 
kunderne med vores velfunge-
rende web-bank, mobilbank og 
mails, og så har vi hyggelige 
mødelokaler at mødes i med kun-
derne, når de skal rådgives, og 
sådan fortsætter vi. 

Frørup Andelskasse har 
netop fået ny direktør. 
Jesper Hansen fortsæt-
ter den solide kurs under 
ét tag sammen med sine 
trofaste medarbejdere og 
kunder

”Vi tager ikke de sager, de an-
dre har sagt nej til. Og vi skal 
forstå det, vi går ind i. Vi låner 
ikke bare penge ud uden at forstå 
kundens forretningsidé. Det er 
sund fornuft. Vi glæder os over 
at låne en masse penge ud til de 
rigtige projekter, som kan med-
virke til at skabe vækst”.
Sådan siger 45-årige Jesper 
Hansen. For godt en måned siden 
trådte han til som ny direktør 

i Frørup Andelskasse. Dermed 
overtog han styringen efter sin 
forgænger, Gunnar Thomasen. 
Han har igennem 18 år  formået 
at udvikle og styrke Frørup An-
delskasse, så andelskassen har 
stærke regnskaber at se tilbage 
på og en solid og velkonsolideret 
tro på fremtiden.
”Gunnar Thomasen har skabt et 
vækstfirma, så der i dag er i alt 
14 medarbejdere mod syv, da han 
startede. Den stabile kurs vil jeg 
fortsætte sammen med trofaste 
medarbejdere og kunder. Vi skal 
skaffe flere nye kunder. Vi skal 
låne flere penge ud, og vi skal 
holde fast i, at her får kunderne 
en kompetent rådgivning”.
Der er netop sagt farvel og god-
dag til hhv. Gunnar Thomasen 
og Jesper Hansen. Og mange 
af Frørup Andelskasses 2850 

andelshavere fra hele Østfyn, 
Svendborg og Langeland kiggede 
forbi.
Hver andelshaver har én stem-
me, så ingen kan kuppe nogen 
eller bestemme over andre. Det 
giver en tryg hverdag i andels-
kassen. Og flytter kunden lands-
del, flytter banken med. I tanke 
og handling: Som Jesper Hansen 
siger: ”Vi er lokale i Frørup og 

Frørup Andelskasse · Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Telefon: 65 43 25 50. · Telefax: 65 43 25 51
E-mail: post@froerupandelskasse.dk · Web: www.froerupandelskasse.dk

Stabil og sikker kurs  
igennem krisen
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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

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

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 farve-
handel i Stockholm, og 35 år se-

nere 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.
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Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tidyghed i en svyghed i en sv
Tlf. 30 48 55 55Tlf.Tlf.
Telefonen er altid åben.TT  Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben.elefonen er altid åben.
Kontor/UdstillingKK
Viebæltet 1 - 5700 Svendborg
Business Huset - Vestergade 11A - 5540 UllerslevVV
Faaborgvej 33 - 5250 Odense SV
Tommerupvej 28 - 5492 TT Vissenbjerg

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside wwwRing for yderligere information.Ring for yderligere information. .bedemand-fyn.dk

Ceremoni uden præst
Vi har stor erfaring med borgerlig ceremonier som
ceremoniafvikler

Ny butik i Svendborg
Vores nye butik dækker følgende områder:VV
Svendborg, Faaborg, Tåsinge,, T, T  Langeland,
Ringe og øvrige opland.

Gravsten
I vores indendørs udstilling i Vissenbjerg og Svendborg
nder du et udvalg i såvel skandinaviske som eksotiske

granitsorter.granitsortergranitsorter Et endnu større udvalg kan fremvises
elektronisk.
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Stærmosevej 30 | DK-5683 Hårby | Tlf.: 64 73 17 30 
Web: www.ftdoere.dk | E-mail: info@ftdoere.dk

Døre og vinduer efter Deres ønske

• Koblede døre og   
 vinduer.

• Forsatsvinduer.

• Vinduer og døre 
 med thermoglas.

Alt efter mål og ønsker

Virksomheden, der netop 
har fået ny hjemmeside, 
løser en bred vifte af op-
gaver, og som noget nyt 
kan maskinværkstedet nu 
tilbyde fræse- og grave-
ringsarbejde i aluminium, 
pvc og andre »bløde« 
materialer

”Spodsbjerg Maskinværksted 
betjener en bredt funderet kun-
dekreds. Kompetencemæssigt 
spænder firmaet fra forefaldende 
smedearbejde - svejse- og kon-
struktionsopgaver i aluminium, 

rustfrit stål og almindeligt jern 
til maritime service, reparati-
ons og vedligeholdelsesopgaver 
– blandt andet i forbindelse med 
værftsophold”, fortæller indeha-
ver Mikael Jensen. ”Dertil kom-
mer fremstilling og levering af 
hydraulikslanger og ditto fittings, 
som genererer stor aktivitet i fir-
maet. Virksomheden løser både 
enkeltopgaver og udfører under-
leverandørarbejde. I kraft af en 
nyerhvervet CNC- styret fræse-
maskine tilbyder vi nu løsning 
af en lang række specialiserede 
opgaver – herunder gravering og 
fræsning til skiltevirksomheder. 
Opgaverne løses på eget værksted 
eller ude hos kunden. Interessere-
de er velkomne til at besøge vores 

Spodsbjerg Maskinværksted  · V. Mikael Jensen
Spodsbjergvej 239 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 20 21 21 39

E-mail: spodsbjergmaskin@mail.dk
 Web: www.spodsbjergmaskin.dk

Navneskiltudfræset i aluminium

Stempel til 8-cylindret maskine på 1250Kw

Havelågemalet ogmonteret
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Munkehatten 16  ·  5220 Odense SØ  ·  Mobil: 20 45 54 44  ·  E-mail: info@trimline.dk

Har du om sommeren oplevet varmen som et “stikkende” problem?

Bliver solen ofte “stikkende” og generende i skærmen?

Få et bedre indeklima!

25-ÅRS
JUBILÆUM

I ÅR

Solfilterfilm fra 
Reducerer varmen med op til 81%  •  Reducerer blændende stråler med op til 82%

Nedsætter varmetabet om vinteren  •  Hurtig installation uden gener

Ring for et uforbindende tilbud - Tlf. 66 15 54 44
Vi kommer i hele Danmark
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•   Røde sild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Stegte sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ æg med rejer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   Rejer med mayonnaise og citron. . . 15,-
•   Røget ål med røræg og purløg . . . . . 25,-
•   Sylte med sennep og rødbeder  . . . . 10,-

•   Blodpølse med kanelsukker og sirup. 10,-
•   Medister med rødkål  . . . . . . . . . . . . . 10,-
•   ½ andebryst med appelsinsalat. . . . 25,-
•   Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler. . . . . . . . . . . . . . 20,-
•    Ribbensteg med rødkål  . . . . . . . . . . .10,-,

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Afhentning over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Cremefraichesild med purløg

Karrysalat pyntet med kogte æg
Lun fiskefilet med remoulade og citron

Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver
Ferskrøget laks. Hertil peberrod salat med tranebær

Svinekam stukket med nellike og kanel. Hertil julesalat med hvidkål og kanel.
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Mørbradbøf á la creme
Frikadeller med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

Rugbrød, franskbrød, kiks og smør - kr.  15,-
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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.    

Smeden løser 
det på stedet
Landsbysmeden og inde-
haver Kim Petersen udfø-
rer små og større opgaver 
ude hos kunderne

Uanset der skal svejses, slibes el-
ler udføres reparation af mindre 
smedeopgaver, rykker Landsbys-
meden og indehaver Kim Peter-
sen ud til de fynske kunder og 
løser udfordringen på stedet.
Kim Petersen åbnede Landsbys-
meden i maj i år. Og han er al-
lerede godt i gang med en række 
vidt forskellige opgaver. 
Samtidigt arbejder han på at 
åbne eget værksted, så han også 
hjælper sine kunder hjemmefra. 
Han håber det nye værksted kan 
åbne i løbet af kort tid. »Næsten 
anset opgaven finder vi altid en 
løsning – også i rustfrit stål«, 
tilføjer Kim Petersen, som står 
klar, for et uforpligtende tilbud!

Landsbysmeden · Lersey Alle 4, Tårup · 5871 Frørup
Tlf. 25 32 98 15 · strandholm@ofir.dk



 43

Ny CR-V

Hvor rummelig har man lov at være?
CR-V har altid været en bil med plads til store armbevægelser. Alligevel formår den nye CR-V at tage et kvantespring. Faktisk giver 

den ordet rummelig en helt ny betydning. Der er oceaner af benplads, afsætningsplads og plads til at tage i IKEA og byggemarkedet 
på en gang. One-Motion bagsæder skaber på et øjeblik hele 1.669 liter i bagagerummet. Og et intelligent styresystem

skaber plads til en ny standard for køreglæde – hvad enten du er til lange familieture eller en time i terrænet
med drengene. Og ja. Den rummer naturligvis også at være mindre tørstig end tidligere.

Prøv selv efter og book en tur i den nye enormt rummelige CR-V på cr-v.dk

CR-V fra 309.000,- Van fra 181.769 ekskl. moms. Priserne er ekskl. levering og metalfarve. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,0-17,9 km/l. CO2-udslip 149-180 g/km.   . Navi tilbuddet gælder kun Comfort og Elegance modeller.
Tilbuddet er en kombination af rabat på bilen og prisen på originalt eftermonteret navigation. *Analysen er baseret på en 4 års periode på CR-V 2.0 Comfort årgang 2012, læs mere på www.bilpriser.dk

Honda CR-V Van fra kun kr.

181.769,-
Honda CR-V fra kun kr.

309.000,-

Eksklusivt tilbud på
Comfort og Elegance
Få den nye CR-V Comfort eller Elegance 
med originalt eftermonteret navigation/
multimedieanlæg uden merpris.

Scan koden.
Oplev mere af den
nye CR-V og book

en prøvetur.

Ekskl. moms
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V Holm Jensen
Nyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00
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DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.

Pris fra kr. 

212,5
0

inkl. moms.

DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

RADIATORER
Kvalitetsradiatorer til 
laveste priser, Danmarks 
billigste. Vi har 170 forskel-
lige modeller på lager.

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2

DB DB VVSVVS

Pris fra kr. 

212,5
0 

inkl. moms.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

Så Stopper vi!
ALDRIG HAR DET VÆRET SÅ BESVÆRLIGT AT VÆRE RYGER 
SOM NU, OG ALDRIG HAR DET VÆRET LETTERE AT HOLDE OP!

34995 17500 95399

EN PERFEKT STARTPAKKE TIL BEGYNDEREN EN PERFEKT STARTPAKKE TIL BEGYNDEREN EN PERFEKT STARTPAKKE TIL BEGYNDEREN
Den populære CE4 giver en 
fantastisk damp, er nem at 
genopfylde væske. Med sin 1,6 
ml. tank holder den hele dagen. Et 
eGO CE4 kombisær består af: 2 
batterier à 650 mah - fåes i følgen-
de farver: sort, hvid lyserød, guld, 
blå eller rød. 2 CE4 e-cigaretter. 
USB-lader. Strømstik. Praktisk 
opbevaringstaske

Den populære CE4 giver en fan-
tastisk damp, er nem at genopfylde 
væske. Med sin 1,6 ml. tank holder 
den hele dagen. Et eGO CE4 
kombisær består af: 1 batteri à 650 
mah., 1 CE4 e-gigaret. USB-lader

Den populære CE4 giver en 
fantastisk damp, er nem at 
genopfylde væske. Med sin 1,6 
ml. tank holder den hele dagen. Et 
eGO CE4 kombisær består af: 2 
batterier à 900 mah - mange farver 
og mønstre. 2 CE4 e-cigaretter. 
USB-lader. Strømstik.

Hos os kan du 
købe e-cigaretter 
og tilbehør alle 
ugens dage fra
kl. 7.00-22.00 til vel 
nok byens billigste 
priser!

Aldrig har det 
været lettere at 
kvitte smøgerne!

Clearomizer!
Ny sending, bedre kvalitet og 

mange nye varianter

9995

Ta’
3 stk.

1 STK. KR. 39,95

Sæt dit individuelle præg på 
e-cigaretten. Vælg mellem mange 

forskellige mønstre og farver.
650 amp. batteri

11900
Fra kr.

Utrolig pris

Utrolig pris
Utrolig pris

Væsker til at 
dampe på

99950 mg!
Ta’ 3 stk. for kun

1 stk. 39,95

HUSK AT BESØGE VORES DEJLIGE SPILLEHAL! ÅBENT HVER DAG FRA KL. 7.00-21.45. ALTID GRATIS KAFFE, THE OG KAKAO M.M. TIL ALLE SPILLERE, DER BENYTTER SPILLEHALLEN! TIPS, LOTTO OG MEGET ANDET

PIBESMEDENS
DØGNKIOSK

CITY 3
NÆRKØB

TANKEN
NÆRKØB

RINGE
NÆRKØB

Linkenkærsvej
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 36 28

Glarmestervej 14
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 48 98

Assensvej 216
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 20 14

Algade 62-24
5750 Ringe

Tlf. 62 60 15 41
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”Dansk Genknus grundlagdes i 
2001 på baggrund af min godt 
og vel 25-årige viden og erfaring 
fra nedbrydningsbranchen”, for- 
tæller direktør Lasse Kabell. 
”Også i dag skaber dattersel-
skabet Kabell A/S, bl.a. i kraft 
af sit nedbrydningssamarbejde 
med DSB og Bane Danmark, 
god synergi i forhold til aktivi-
teterne i Dansk Genknus via 
levering af sveller og andet ma-
teriale til genbrug og eksport.” 

Fra byggeaffald til stort 
brændbart
”Dansk Genknus er centralt be-
liggende midt på øen”, fortsæt-
ter Lasse Kabell. ”Vores kun-
dekreds dækker hele Odense 
Kommune plus de nærliggende 
øst og sydfynske lokalområder. 
Vi servicerer en bred kreds af 
entreprenører, vognmænd og 
produktionsvirksomheder samt 
kommunale genbrugsstationer. 
Det forretningsmæssige grund-
fokus er at sortere, oparbejde og 
genbruge ”ikke farligt” affald 
fra disse kundetyper. Vores pri-
mære speciale er byggeaffald, 
der spænder fra tunge varer 
som beton, tegl, murbrokker 
og metaller til stort brændbart, 
herunder træ, pap og plast.”

Genanvendelse i rivende 
udvikling
”De grønne afgifter skaber kon-
stant øget fokus på genanven-
delse, som jo er en kontinuerlig 
proces, der hele tiden er under 
forandring”, beretter konsulent 
Niels H. Roed. ”Nye affalds-
typer kalder på nye nedbryd-
ningsmetoder og redskaber, 
og i Dansk Genknus tilpasser 
vi os hele tiden den rivende 
udvikling indenfor vores 
speciale. Såvel økono-
misk som energi- og 
m i l j ø m æ s s i g t 
bestræber vi 
os på at 
fremme 
en så 

høj grad af genbrug som overho-
vedet muligt. Samtidig er beva-
ring af danske arbejdspladser 
på dansk grund i fremtiden væ-
sentlig for Dansk Genknus og 
for Danmark. ”

Hurtig ekspedition og 
friskbrygget kaffe
”Tidsfaktoren er vigtig for vo-
res kunder, og Dansk Genknus 
står for service, sammenhæng 
og fleksibilitet i betjeningen. 
Hos os skal man ikke holde 
stille ret længe ad gangen. Kun-
den fører sit kort gennem kort-
læseren, og så er de nødvendige 
data registreret. Ved indvejning 
tjekkes affaldet via kamera, og 
det giver alt sammen sikker do-
kumentation og hurtig ekspedi-
tion. Vi kan hverken byde på kø 
eller ventetid, kun hurtig eks-
pedition og friskbrygget kaffe”, 
smiler Niels H. Roed.          

Sammenhængende 
rådgivning og service
”Netop nu genererer kunde-
rådgivning stigende aktivitet 
i firmaet, der udover mig be-
skæftiger fem administrative 
medarbejdere samt fem produk-
tions- og driftsmedarbejdere på 
pladsen” siger Lasse Kabell. ”Vi 
er en mindre aktør i branchen, 
og vores kunder sætter stor 
pris på, at den kontakt-
person de har talt 
med i telefonen, 
typisk er iden-
tisk med 
den med-
arbej-

der, de senere i forløbet møder 
ude på pladsen. Vores dygtige 
og erfarne stab ved præcist, 
hvordan de enkelte affaldsty-
per håndteres. Vi hjælper også 
gerne med det administrative 
papirarbejde omkring indrap-
portering til Miljøstyrelsen.”

Nye strategier for  
fremtidens genbrug
”Hvad fremtiden angår, vil vi 
løbende implementere nye stra-
tegier til optimering – såvel 
af produktionsteknologi som 
produkter og afsætningsmulig-
heder. I overordnet perspektiv 
arbejder Dansk Genknus kon-
stant og målrettet på at øge 
genbruget. Både økonomisk, 
miljø- og energimæssigt er der 
enorme ressourcer at hente i 
affald. Derfor kan det i lyset af 
klodens massive befolkningstil-
vækst og den øgede produktion 
og affaldsmængde, der føl-
ger i dens kølvand, være 
svært ikke at se posi-
tivt på fremtiden 
for vores bran-
che, afrunder 
Lasse Ka-
bell.

Dansk Genknus
Teglværksvej 19

5220 Odense SØ

Tlf. 66 12 13 63

nhr@danskgenknus.dk

www.danskgenknus.dk

Virksomheden 
grundlagdes i 2001 og 
varetager en række 
specialiserede opgaver 
omkring sortering 
og oparbejdning af 
brændbart affald samt 
byggeaffald, beton, 
tegl og metaller fra 
private og offentlige 
virksomheder og 
genbrugsstationer

1-1_Dansk Genknus.indd   1 26/08/13   12.16



46

Fyns Skilte Design udvider
Fra 1. august realiserede 
Knud-Erik Lauritzen et 
nyt forretningssamar-
bejde med Christian Vang 
Nielsen som medejer af 
det kendte Assens-firma. 
Samtidigt er skilte og de-
signvirksomheden flyttet 
til nye og større lokaler 
på Tobaksvej 10

Fyns Skilte Designs ny medin-
dehaver Christian Vang Nielsen, 
har stort kendskab til hånd-
værks-, produktions- og salgs-
siden af den grafiske branche, 
hvor han har slået sine folder 

siden 1993. ”Aktuelt kommer jeg 
fra en 6-årig stilling som afde-
lingschef i Vester Kopi i Odense”, 
fortæller Christian. ”Derudover 
har jeg blandt andet arbejdet 
som trykker i Ringe og Tønder, 
ligesom jeg har varetaget poster-
ne som produktions- og salgschef 
på en række større trykkerier i 
Odense, Kerteminde og Vejle. 
Jeg medbringer således en so-
lid og løbende opdateret viden 
med hensyn til, hvad der rører 
sig i den grafiske branche. Som 
ny partner i Fyns Skilte Design 
fokuserer jeg på salg, markeds-
føring og nye produkter. Hermed 
har firmaet fået flere kompeten-
cer i spil – blandt andet når det 
gælder håndteringen af DTP-
arbejdet i forbindelse med blade 
og magasiner.”

Professionel synliggørelse 
på alle planer
”Vi er glade for de nye lokaler, 
som i forhold til vores tidligere 
domicil på Næsvej betyder en ud-

Tobaksvej 10 · 5610 Assens

Tlf.: 64 71 13 14
www.fyns-skilte.dk

• Autoreklamer

• Bandereklamer

• Facadeskilte

• Gadeskilte

• Pyloner

• Vejskilte

videlse fra 140 til 580 m2”, siger 
Knud Erik Lauritzen, der har 
drevet Fyns Skilte Design som 
solovirksomhed fra 2005 til i 
dag. ”Vores speciale er professio-
nel synliggørelse på alle planer 
– indendørs såvel som udendørs. 
Fyns Skilte Design spænder lige 
fra klassiske dør-, kontor og ga-
dekilte til det nyeste indenfor 
autodekoration.
På dekorationsfronten spænder 
vi fra varevogne, montør- og 
håndværkerbiler til lastvogne. 
Dertil kommer bandereklamer, 
roll ups, stofbannere, klapram-
mer, streamers, labelprint, stor-
format, pyloner og vejskilte.  
I kraft af vores store knowhow 
og mangeårige brancheerfaring 
har vi fingeren på pulsen med 
hensyn til at virkeliggøre kun-
dens ønske om effektiv profi-
lering. Bliv et kendt ansigt.  
Kontakt Fyns Skilte Design og  
få mere info om vores mange 
spændende profileringsløsnin-
ger”, slutter Knud Erik Laurit-
zen.

Vi vil gerne sælge en god madoplevelse

Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 24 76 70
catering@norhavegaard.dk · www.norhavegaard.dk

Grillstegning af det lækre ungkvæg, samt andre 
økologiske kødtyper i de store lukkede grill.  
Grillsæsonen strækker sig ikke kun over sommer-
månederne; vi griller gerne til fester hele året. Vi glæder 
os til at gøre netop Jeres fest til en kulinarisk oplevelse!

ling i branchen mht. efteruddan-
nelse.

Tullebølle Auto har også alt det 
moderne værktøj og testudstyr, 
der er på markedet idag.
Og med snart otte år på bagen er 
det kendte biler med Tullebølle 
Autos logo, der kører ud til kun-
derne.

Kvalitet og service - hver gang
Tullebølle Auto har alt 
moderne værktøj og 
testudstyr, så alle auto-
udfordringer er velkomne

Vi reparerer og udskifter 
også autoruder

- Autoplejen er ligeså forskellig 
som vi mennesker, men vi har 
en god, stabil kundekreds, og det 

er vi glade for, siger indehaver af 
Tullebølle Auto, Morten Jakob-
sen.
Som led i Værkstedskæden Auto-
Mester gør Morten Jakobsen 
og hans medarbejder, Sten Sø-
rensen, kædens motto til deres. 
»Kvalitet og service hver gang« 
er derfor det, kunderne får i Tul-
lebølle. De serviceres af altid vel-
uddannede mekanikere. Morten 
Jakobsen og Sten Sørensen er 
nemlig med på den nyeste udvik-

Tullebølle Auto

- Den klarer vi!

Tullebølle Auto · Bygaden 99 · 5953 Tanekær

Tlf. 62 50 11 55
E-mail: info@tulle-auto.dk · Web: www. Tulle-auto.dk
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25 siders A3 digital fuldfarve, kopi, 
print, scan til net og e-mail. Med bord.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net og E-mail, Fuld sortering og 
hæftning.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer.

24 kopier  farve maskine. Scan/Mail/ 
fax indbygget. Kører kun A 4 størrelse.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 250 Gb harddisk.

Develop 
+451 

6 årS NyGArANti

34.900,-
SommeruDSalg

nu

24 kopier  farve maskine. Scan/Mail/ 

Develop 
+251 

6 årS NyGArANti

9.995,-
SommeruDSalg

nu

50 siders sort/hvid maskine med print 
og scan til net og E-mail. Sortering 
med hæftning.

maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

Develop 
+501 

6 årS NyGArANti

8.450,-
SommeruDSalg

nu

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

Develop 
+203

6 årS NyGArANti

17.900,-
SommeruDSalg

nu

Develop 
+452

6 årS NyGArANti

44.995,-
SommeruDSalg

nu

Develop  
+25

6 årS NyGArANti

5.495,-
SommeruDSalg

nu

af priserneaf priserne
vi har høstet toppen

kontakt oS for beSparelSeS tilbuD Der paSSer DereS behov
altid den rigtige pris – fØrSte gang!

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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