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Ellinge Murerforretning ApS

Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.

Ferritslevvej 101, Ellinge
5540 Ullerslev
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Dansk Oplagskontrol
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Strandbygaard Grafisk

Telefon 65 98 15 30
Mobil 26 79 29 00

www.ellingemurer.dk
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Alle former for murerarbejde udføres!

FOMO er andet
end bilforsikring
Kom ind og få et tilbud
på dine andre private forsikringer.
Det fortæller vi gerne
mere om: 6221 4488,
fomo@fomo.dk
eller kig ind til os.
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Andersen’s
rengøring

Vor værdigrundlag er:
“Vi behandler vores medarbejdere ordentligt, så
de har oplevelsen af, at være ansat på en attraktiv
arbejdsplads”
Vor vision er:
“Vi levere den aftalte ydelse til den aftalte tid”

Andersens Rengøring og Vinduespolering
Tulipanvej 11 · 5800 Nyborg · Tlf. 30 66 59 38
info@andersenren.dk · www.andersenren.dk

Vito 110 Works Lang (95 HK)
Engangsydelse:
Leasingperiode:
Restværdi ved udløb:

35.000 kr.
48 mdr.
55.000 kr.

Pris pr. måned:

1.395 kr.

Kampagnepris:

149.900 kr.

Læs mere
om leasing
af Vito 110

CHOKPRIS!

Lease en Vito 110 Works
til kun 1.395 kr./md.
Mercedes-Benz Vito er stærk, økonomisk og
komfortabel. Giv den noget arbejde. Det klarer den
problemløst i en fart. Med finansiel leasing får du lave
etableringsomkostninger, mere likviditet til din daglige
drift og fuld brugsret over bilen. Køber eller leaser du
en Mercedes-Benz Vito hos P. Christensen®, får du
samtidig 2 års garanti uden kilometer-begrænsning.
Vil du vide mere om leasing af Vito, så kontakt
P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Vi
er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-,
vare- og lastbiler. Besøg en af vores salgsafdelinger
eller se mere på pchristensen.dk/vito110

Vito 110 CDI Works Lang
E5 motor (95 HK), el-ruder, airbag, bænksæde,
6-trins gearkasse og ASSYST service computer
med serviceintervaller op til 30.000 km.
Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk
140 kr.
Vinterhjul
140 kr.
Bund og beklædning
110 kr.
Fartpilot
90 kr.
CD/radio med Bluetooth
50 kr.

Bemærk: Kun få biler på lager.
Åbningstider (erhverv):
Man-fre:

8.00 -17.30

Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.680 kr.) og dokumentomkostninger (2.950 kr.). Bilen er vist med ekstraudstyr. Vi tager
forbehold for fejl og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl.
moms jf. nuværende regler. Tilbuddet gælder, så længe lager haves.

P. Christensen® Odense:
P. Christensen® Kolding:
P. Christensen® Rødekro:
P. Christensen® Padborg:

Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
Industrivej 17, tlf. 7467 1919
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Nyt lokalt tagdækkerfirma
Svendborg har fået sit eget tagdækkerfirma med lokale ansigter
og mange gode kunder
I flere år har Phønix Tag Fyn A/S med
fynsk base i Nr. Lyndelse ønsket at få
foden under eget bord og etablere sig i
Svendborg.
Nu er det lykkedes. For tre kvart år siden
etablerede firmaet sig lige midt på havnefronten, Toldbodvej 19 i Svendborg.
Det er direktør og medejer af det selvstændige tagdækkerfirma, John Trier Lauridsen, meget begejstret for:
Vi har etableret et særskilt aktieselskab
med eget CVR-nummer, fordi vi vil være
lokale, og det er lykkedes med succes i
Svendborg. Vi er en aktiv del af Svendborg
og bruger lokal arbejdskraft, siger John
Trier.
En af de lokale medarbejdere er Per
Kristiansen.
Han bor på Tåsinge og er salgsmontør.
Derfor er det ham, kunderne
typisk møder allerførste
gang, de kontakter Phønix Tag Svendborg.
En anden medarbejder er entrepriseleder
Kurt
Kristensen.
Sammen med direktøren, som bor i
Svendborg kommune,
er det disse ansigter,
der tager imod opgaver og baner vejen for
tagdækningen lokalt.
Phønix Tag Svendborg
trækker på kalkulationsafdelingen i moderselskabet, så der er ingen
grund til at tøve.
Firmaet har sæson hele
året rundt, og sygdom
? Det er nærmest en by i
Rusland.
Som Per Kristiansen siger:
Bare fordi man er lidt forkølet en dag, behøver man jo
ikke et tage en sygedag.

Reparationer eller nybyggerier - alle opgaver er tagdækkerne parat til at udføre.
En tendens i tagdækningen på nye huse er
i øvrigt, at kunderne får det udført som listetækning i stedet for tegltag.
Men ellers hviler tagdækker-traditionerne
på gode erfarne tagdækkere.

Godt modtaget
Phønix Tag Svendborg er et led i den
landsdækkende kæde af selvstændige tagcentre.

Der er afdelinger i bl.a. Esbjerg, Vejen,
Vejle, Silkeborg, Århus, Nordjylland og
Grønland.
250 tagdækkere leverer varen, og seneste
knopskydning er altså firmaet i Svendborg:
Vi er blevet taget godt imod i Svendborg.
Vi har bl.a. lavet Villa Tårnborg, Sundhøjskolen på Tåsinge og Ørstedskolen på
Langeland.
Vi har et godt samarbejde med Mc Barenkoncernen, og vi skal nu i gang med Sundskolen i Faaborg, siger John Trier.

Tagdækkerne leverer tillid

PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde

Phønix Tag Svendborg udfører tagpapløsninger til nye bygninger, renoverer eksisterende og foretager
både små og store reparationer.
Når du lægger opgaven i
hænderne på os, kan du
have fuld tillid til, at
løsningen udføres efter forskrifterne og
har høj kvalitet i
alle detaljer.
Samtidig får
du den tryghed, der ligger
i en omfattende
garantiordning.
Og vi tilbyder 15
års tæthedsgaranti
på SBS-tagpap fra
Phønix Tag, understreger direktøren.
Om det altså er et to
kvm. lille indgangsparti
til et hus, et udhæng på
en garage eller det er en
skole, der skal have nyt
tag: Ingen opgave er for
lille og ingen opgave er
for stor.
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PHØNIX TAG
Danmarks mest erfarne tagkæde

Toldbodvej 19 I 5700 Svendborg I svendborg@phonixtag.dk I www.phonixtag.dk

Hotel Hesselet – ganske enkelt bedre
Furniture. Loungen er et populært opholds- og mødested for hotelgæsterne i aftentimerne.

Øget komfort

Familieejet
hotel med
personlig
atmosfære

”Her i 2014 har vi valgt at øge
hotellets komfort gennem udskiftning af to ventilationsanlæg”, beretter Peter Karner. ”Til
restauranten har vi indkøbt de
på én gang elegante og komfortable ”Elbow Chairs”, der er tegnet af den verdenskendte danske
arkitekt Hans J. Wegner. Som
prikken over i’et har vi netop
taget en helt ny terrasse med udsigt over Storebælt i brug, og den
er blevet særdeles godt modtaget
af vores mange sommergæster”.

Som at komme hjem

”Her i 2014 har Hotel
Hesselet på alle fronter
oplevet et vendepunkt
med fornyet interesse og
øget kundetilstrømning til
følge”, fortæller hoteldirektør Peter Karner.
”Vi er glade for at kunne konstatere, at vores store udbud
af aktiviteter, der spænder lige
fra klassisk hoteldrift til dét at
danne ramme om alle former
for selskaber og konferencer, er i
vækst. Når det gælder konferencer, betyder en lovændring, at
vores mange virksomhedskunder nu kan nyde godt af et 100
% momsfradrag, der øger deres
købekraft med 25 %.”

alle moderne faciliteter og er
samtidigt elegant og smagfuldt
møblerede. Lærred, projektor og
tavle er til stede uden at dominere de smukke rum, der præges
af kunst på væggene og en på en
gang afslappet og stilfuld indretning. De største konferencelokaler har storskærmsfaciliteter og
projektorer til data- og filmfremvisning.
En mangfoldighed af muligheder
Også på fritids-, forkælelses- og
wellness-områderne byder hotel-

let på en mangfoldighed af muligheder. Der er rig lejlighed til at
tage på naturoplevelser ved skov
og strand. Hotel Hesselet råder
over faciliteter som tennisbane,
golf putting green, cykler, billard, bordtennis, swimmingpool,
jacuzzi, infrarød sauna, finsk
sauna, dampbad, fitnessrum,
massagerum samt legerum til
børn. Hotellets 200 m2 lounge
med udsigt over Storebælt er indrettet med dansk design – lamper fra Louis Poulsen og sofaer
fra Erik Jørgensen og Fredericia

”Min kone Rikke og jeg går som
værtspar meget op i den personlige service. Vi tegner hotellets
stemningsmæssige profil og er
der hele tiden for vores gæster.
Atmosfæren på det moderne Hotel Hesselet er let og uhøjtidelig.
Vi ser det som vores fornemste
opgave at bibringe gæsterne en
eksklusiv helhedsoplevelse, hvor
arkitektur, faciliteter, mad og
vin går op i en højere enhed med
Storebæltsområdets enestående
natur. Vi bestræber os på, at vores gæster oplever et besøg hos
som at komme hjem. Hotel Hesselet har mange stamgæster og
der kommer flere til…”

Modernitet og elegance
Hotel Hesselet har trådløs internetadgang overalt, og i konferencesammenhæng stilles der
bærbare pc’er til rådighed. Hotellet kan med sine 4 etager, 53
værelser og 6 suiter rumme op til
120 konferencedeltagere. Konferencelokalerne er indrettet med

- ganske enkelt bedre

Hotel Hesselet I Christianslundsvej 119 I 5800 Nyborg I Tlf.: 65 31 30 29
Fax: 65 31 29 58 I Web: www.hesselet.dk
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www.froerup-savvaerk.dk
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.”

Den alsidige familievirksomhed grundlagdes af
Finn Jensens oldefar i
1881 og bygger hermed
på fire generationers
erfaringer og konstant
opdaterede viden om
håndtering og forarbejdning af træ – fra savværk
til færdigt produkt
”Såvel savværks- som tømrer/
snedkersiden af firmaet er gearet til løsning af specialopgaver”,
fortæller Finn Jensen, der i år
har 40 års jubilæum i virksomheden, hvor han startede i 1974
og fra 1994 har været eneejer.
”Frørup savværk & maskinsnedkeri er en lille virksomhed,
der udover mig selv beskæftiger fire ansatte. I kraft af vores
avancerede maskiner, knowhow
og erfaring har vi kapacitet til
at løse store, håndværksmæssigt krævende specialopgaver.
Tømrer/snedkerafdelingens speciale er bindingsværksarbejde
– nybyg, renovering og reparation. Omkring hovedentrepriser
samarbejder vi med en kreds af
dygtige kolleger i alle fag.”

Succes med Douglas og eg
”Frørup savværk & maskinsnedkeri har stor succes med
salg og specialudskæring af
Douglas og eg i de dimensioner,
som vores kunder ønsker. Begge
træsorter er utroligt modstandsdygtige overfor råd og svamp, og
derudover er de så formstabile,
at de slår eller vrider sig meget
lidt. Både Douglas og eg anvendes i stor stil ved renovering af
historiske bygninger som kirker,
herregårde m.m. Eksempelvis
har træsorterne stor udbredelse
som bindbjælker i såvel nye som
historiske
bindingsværksbygninger samt som terrasse- og
højbeds-brædder. Overskydende
bark og trærester fra produktionen flises til bunddæk i haver og
parker.”

En pladskrævende
specialopgave

Specialiseret rådgivning
og ditto produkter

”Løsning af specialopgaver kræver stor håndværkserfaring og
evne til at tænke nyt og kreativt,
og det har vi haft god brug for
gennem tiden. I samarbejde med
Kulturstyrelsen og arkitektfirmaet Sinning & Skovmand
medvirkede vi i 2012-13 ved renoveringen af det store tegltag
på Hesselager Møllegård. I 2013
forestod vi i samarbejde med Von
Bach Arkitekter og ingeniør Pe-

”På basis af vores uddannelse,
mangeårige erfaring og store
netværk i branchen tilbyder vi
specialiseret rådgivning til kunder og samarbejdspartnere om
de mest optimale udførelsesmåder og den bedste anvendelse af
træet. Med kort varsel kan vi
fremskaffe og levere træ i specielle mål til arkitekter, ingeniø-

”I forbindelse med renoveringen
af en svendborgensisk kutter,
der byggedes i 1920 til sejlads i
arktiske farvande, har vi netop
færdiggjort arbejdet på to skibsmaster på henholdsvis 20 og 12
m. Begge master er fremstillet
på vores eget værksted. Vi har
varetaget samtlige processer fra
opskæringen fra de rå stammer,
over til-høvling og afpudsning,
til linoliebehandling og afsluttende lakering. Men da værkstedet kun er 17 m langt, måtte vi
udbygge det under arbejdet på
den 20 m lange mast”, smiler
Finn Jensen.

Fra våbenhuse
til moderne villaer

ter Risøe Hansen renoveringen
af Vissenbjerg kirkes våbenhus.
Her var en vigtig præmis, at
bygningens særpræg og charme
skulle bevares med skævheder
og det hele. Vi arbejdede med
originalt tømmer fra omkring
år 1400, som vi lusede, loppede
og udskiftede med 12 års lagret
egetømmer af højeste kvalitet. I
år har vi her i lokalområdet færdiggjort renoveringen af to bindingsværkssider, bindbjælker og
bjælkelag i et gammelt Boelshus.
Her og nu er vi i fuld gang med
opførelsen af en moderne villa på
167 m2 i Vindinge tegnet af arkitekterne Sinning & Skovmand.”

Håndværket skal
være i orden
”De bedste resultater bygger på
godt samarbejde. Blandt vores
samarbejdspartnere er arkitekter og ingeniører samt håndværksfirmaer i alle fag. Den røde
tråd i vores måde at gribe tingene an på er, at håndværket skal
være i orden over hele linjen. Vi
kan glæde os over at have en fast
og stabil kundekreds, hvilket
utvivlsomt også er en væsentlig
del af grunden til, at vi er kommet velbeholdent gennem krisen”, slutter Finn Jensen.
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Vestfyns Undervogns
Center ApS udvider med
Dinitrol Odense NV ApS
fra september

købet et center, der tager store
Thomas Andreasen er ud af en
køretøjer, så vil det aflaste os her.
bilnørdet familie med over 40 års
Og ligesom her bliver vi nabo til
erfaring i at pleje og passe bilerne
en bilsynshal. Afslappet og med
topprofessionelt uanset mærke og
en god mavefornemmelse trods
alder - som var det Krone 1 alle
sommerfugle fortæller indehaver
sammen.
af Vestfyns Undervogns Center
Hele familien er tossede med biEfter at jeg overtog centret fra
ler. Min far, Arne, der er automeApS, Thomas Andreasen, at han
HUSK min
detfætter,
er aldrig
for TIDLIGT
og sjældent for SENT...
har vi udviklet med
kaniker, har haft eget autoværkpr. 1. september åbner Dinitrol
bl.a. lejebiler og med gratis udlån
sted i 28 år, men arbejder ikke
Odense NV ApS i et lukket Pavaaf cykler.
mere. Jeg har været i Vestfyns
undervognsbehandlingscenter.
vi kanDet
tilbyde
bare
Undervogns Center siden 2006 og
er gået i meget
den rigtige mere
retning end
I starten
tagerRUSTBESKYTTELSE...
han selv turen fra
i de 10 år, og nu vil vi prøve, om
overtog centret i 2007. Min mor
Aarup til Thulevej 19c i Tarup, og
.
.
POLERING
BILUDLEJNING
BILISTBUTIK
vi kan udvide yderligere. Det
skal
passer bogholderiet, mens min
så må brormand,
Marc, og mor
bror er på værkstedet.
nok blive godt. Kundegrundlaget. KLARGØRING
Nancy, fortsætte den
service
AFgode
BIL/MC
STENSLAGSREPARATION
er der i forvejen, og vi får oven i
Thomas er udlært indenfor salgsi Aarup, og - det gør de til UG!.

u fået din bil RUSTBESKYTTET?

V ESTFYNSUndervogns
U NDERVOGNS
C ENTER
APS
Vestfyns
Center
ApS
Tlf. 64
Tlf.
6443
4318
180101

branchen, men fordi han som
knægt skulle igennem sin fars
værksted for at komme til skole
og den samme vej hjem, er både
han og Marc flasket op med biler:
Begge mine to drenge, Anton på
fem, og Victor på syv er også tossede med biler. Min bror har en
datter, så der er mange parat til
at tage over.

Smedevænget 2 · 5560 Aarup · Telefon: 64 43 18 01 / 70 25 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk · info@dinitrolodense.dk
www.vestfynsundervognscenter.dk · www.dinitrolodense.dk

Smedevænget 2 . 5560 DK-Aarup
info@vestfynsundervognscenter.dk . www.vestfynsundervognscenter.dk

Economos Danmark A/S

Nyborg-virksomheden er
specialiseret i industrielle tætningsløsninger
og pakninger og er en del
af den verdensomspændende SKF koncern

Tætninger til
alle industrigrene

Fordobling af
produktionskapaciteten

”Vores primære speciale er hydrauliske tætninger/pakninger i
termoplastisk materiale – typisk
fra 03-600 mm i diameter. Kundekredsen består blandt andet af
fødevare- og medicinalindustrien
samt det maritime marked. Sortimentet spænder fra ekstremt
små tætninger til insulintappemaskiner til enorme tætninger til
bovporte, broklapper og entreprenørgrej. Vi arbejder konstant på
at videreudvikle og tilpasse vore
produkter og forretningsgange til
alle grene af industrien.”

”SKF Economos Danmark A/S
kan glæde sig over en generelt
stigende efterspørgsel på sine produkter.. I kraft af en unik produktionsteknologi går der som regel
ikke mere end en time fra vores
modtagelse af en hasteordre, før
varen er klar til levering. Vi har
i øjeblikket en personalestab på ti
dygtige og engagerede medarbejdere, og lokalemæssigt råder vi
over omkring 1100 m2 til produktion, lager og administration.”

Øget fokus på udlandet

”SKF Economos Denmark A/S
er markedsførende, når det gælder paknings- og tætningsløsninger af høj kvalitet, designet
efter kundespecifikke krav. Vores
fokus på leverancer til danske
virksomheder i udlandet er øget
markant - blandt andet i kraft
af en betragtelig ekspansion på
vindenergiområdet.

De næste 100 år
”I dag har SKF koncernen over
60.000 ansatte i 164 lande verden
over, og vores kerneværdier hedder kvalitet, holdbarhed og hurtig levering.”, fortæller direktør
Peter Jørgensen.

”SKF Economos Danmark A/S
står for udvikling af innovative
løsninger til fremme af vore kunders konkurrencedygtighed –
ikke kun i dag og i morgen, men
langt ud i fremtiden”, fortsætter
Peter Jørgensen

SKF Economos Danmark A/S · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 11 27 · www.skf.com · seals.denmark@skf.com
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Tryghed i nærheden
Opbrud i banksektoren giver Frørup
Andelskasse nye kunder.

Man arbejder for pæne regnskabstal, som skal
omsættes i fordele til kunder og andelshavere

For godt et år siden blev Jesper
Hansen direktør for Frørup Andelskasse. Han kan nu se tilbage
på det første år og på et mere sikkert grundlag bedømme fremtidsudsigterne for den gamle
lokalt forankrede andelskasse.
- Jeg er blevet positivt modtaget
og er glad for at være en del af det

professionelle team, som her fra
Frørup betjener et stigende antal kunder, siger Jesper Hansen.
- Vi har fremgang lokalt, og det
vil sige en fremgang, der er pænt
fordelt mellem Nyborg til Svendborg, Tåsinge og Langeland.
- Ud over at vi er særdeles konkurrencedygtige på ind- og ud-

lån, så har vi også mærket en
kundefremgang, fordi vi har
bevaret en høj grad af personlig
betjening.

Personlig rådgivning
- Mange sætter pris på at kunne
få personlig rådgivning. Ikke
mindst de, der ikke er så fortrolige med elektronik, vil hellere
tale med os direkte eller i tele-

fonen. - Vi har respekt for, at de
store pengeinstitutter er omkostningsbevidste og lukker filialer og måske heller ikke er så
interesserede i alle typer kunder.
- Vi vil behandle alle ens, og vi
er præcis så mange ansatte, at
kunderne kender os og har deres
egen rådgiver. Den tryghed og
nærhed synes vi ikke skal koste
ekstra.

Sportsvænget
2 · 5871 Frørup · Tlf.: 65 43 25 50
Gl. Torv
2
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk
5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 14 41

Gl. Torv 2
5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 14 41
Torvet 3 A
5750 Ringe
Tel: +45 62 62 39 00

Gl.
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Forvent en engageret og målrettet indsats!

Servicerer alt indenfor
metal-industrien
LJ Industri A/S servicerer døgnet rundt og
springer fra seks til 16 ansatte på to år
Krise taler nogen om. Men smedemester
Lars Jensen, indehaver af LJ Industri A/S på
Langelandsvej, kan ikke tale med.

For to år siden havde han seks
ansatte. I dag møder 16 folk ind
på Langelandsvej, så det er et
kvantespring, der er taget.
Spørger man ham, hvordan hans
opskrift på succes og fremgang
ser ud, er svaret:
Fordi vi kan.
LJ Industri A/S kan have service
indenfor flere fabrikater af mobilkraner og hejse.
LJ Industri A/S klipper og bukker arbejder i op til 3000 mm.
Drejning og fræsning samt svejsning i alle metaltyper er på listen
over det, de kan.

Vi bygger lastbiler op fra bunden og har kunder langt udenfor
Danmarks grænser. - F.eks. er vi
i gang med at bygge en lastbil op,
som skal til Norge, men vi har
også kunder i Rusland og Dubai,
fortæller Lars Jensen.
Døgnet rundt kan det rullende
folk få fat i tilkaldevagten og få
repareret og renoveret, hvis der
opstår akutte problemer. Så ja,
man kan godt risikere at kommer forbi midt om natten og se
lys i hallerne.
LJ Industri A/S hed oprindeligt
LJ Smeden ApS og blev grund-

lagt i en landejendom i Gudme.
For fire år siden flyttede han fra
Gudme til Nyborgs industrikvarter, fordi:
Vi har motorvejen meget tættere på, så vi bl.a. kan servicere
lastbilerne, der kommer fra Sjælland og skal videre til Jylland.
Det er lidt af en omvej at køre til
Gudme.
På Langelandsvej 25 fik han
4500 kvm. at brede sig på mod de
600 kvm., der var i Gudme.
Og her er der plads til at udvide,
hvis det skulle blive aktuelt.
Det kan sagtens blive til virke-

lighed, for da Lars Jensen pr.
nytår i år købte maskinværkstedet LTC i Odense, blev nogle af
kvadratmetrene øremærket til
Odense-firmaet og dets fire ansatte.
Vi kunne godt bruge maskinværkstedets maskiner i eget
regi, så jeg købte LTC sammen
med DK Transport, som nu lejer
sig ind her.
Firmaet er medlem af Arbejdsgiverne, så chefen tager sig også
godt af sine ansatte.

LJ Industri A/S · Langelandsvej 25 · 5800 Nyborg · Telefon: 21 42 07 64
E-mail: lj@ljindustri.dk · Web: www.ljindustri.dk
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Det Nyborg-baserede
gulvfirmas primære aktivitet er epoxygulve til en
bred vifte af erhvervs- og
industrikunder. I samarbejde med Malerfirmaet
Olesen leverer GULVTEK
totalløsninger dækkende
gulve, vægge og lofter

Attraktive totalløsninger
”Når det gælder totalløsninger,
der involverer gulve, vægge og
lofter, er GULVTEK og Malerfirmaet Olesen ApS leveringsdygti-

Erhvervssucces Østfyn

”Firmaet GULVTEK, der grundlagdes i 2003, beskæftiger i dag ti
dygtige og specialiserede medarbejdere”, fortæller direktør Per
Olesen. ”Vi kører over hele landet og betjener en bredt funderet
erhvervskundekreds. Sideløbende hermed oplever vi stigende interesse fra det svenske marked.
Fællesnævnerne for vores vidtspændende gulvsortiment hed-

der slidstyrke og kvalitet. Det
store udvalg af belægningstyper,
herunder epoxygulve, appellerer
til en kundekreds, der spænder
lige fra kontor og detailhandel
til fødevare- og hård industri.
I de senere år har et stigende
antal private også fået øjnene
op for de smukke og slidstærke
epoxygulves fordele som belægning – blandt andet i køkkener,
badeværelser, kældre, garager
og udhuse.”

ge i en række attraktive totalløsninger. Der er god synergieffekt
mellem GULVTEK og Malerfirmaet Olesen ApS, der har over 20
års erfaring med ind- og udvendig overfladebehandling af facader, beton, stålkonstruktioner og
tankanlæg. Hvad enten vi taler
nybyg eller renovering, spænder
vi i totalløsningsregi fra kontorlokaler til store industrianlæg.
Typisk opererer vi med en responstid fra kundens bestilling
til vores effektuering af ordren
på maksimalt 14 dage. Vi giver
os tid til vores kunder og medvirker i alle projektforløb fra rådgivning og salg til den endelige
løsning er helt på plads. Her og
nu har vi netop afsluttet et stort
projekt hos DTU hvor vi har udlagt 1.600 m2. tyndpuds, samt
compact-belægning i storkøkken. Blandt vores igangværende
arbejder er en række gulvprojekter på Fyn og i Jylland – blandt
andet byggemarkedskæden Jem
og Fix’ afdelinger, hvor vi samarbejder med forskellige entreprenører”, slutter Per Olesen.

2013/2014

GULVTEK ApS · Falstervej 10F · 5800 Nyborg · Tlf.: 28 90 90 24 / 70 26 90 24
E-mail: info@gulvtek.dk · Web: www.gulvtek.dk · www.malerfirmaetolesen.dk
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Kontakt os eller se mere på
www.yourpartner.dk
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hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

Kontakt Stephan Lang for mere information
om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

uptime.dk

Har I prøvet... TRY & HIRE
Er I usikre på, om arbejdsopgaverne er
omfattende nok til en fastansættelse?
Med TRY & HIRE-konceptet giver vi både
jer og medarbejderen mulighed for at
prøve hinanden af i en periode.

I har bl.a. mulighed for...
opjustering af mandskab i travle perioder med
kort varsel, ingen risiko for dagbøder ved tidsoverskridelse... Så udover at være fleksibel,
kompetent og arbejdsom - har I så råd til IKKE
at bruge mandskab fra Your Partner?

Falstervej 16 · 5800 Nyborg
Tlf. 63 310 390 · Fax 63 310 391
www.yourpartner.dk

Falstervej 16 · 5800 Nyborg
Tlf. 63 310 390 · Fax 63 310 391
www.yourpartner.dk
info@yourpartner.dk

JDH Anlæg
ApS

Entreprenør

&

aut.

kloakmester

Vagn

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

Det østfynske entreprenørfirma, som drives af Jan Hansen og sønnen Daniel, servicerer en bredspektret kundekreds og har et stort og kompetencemæssigt vidtspændende arbejds- og aktivitetsfelt

”Jeg kan trække på 40 års branche-erfaring, heraf 22 som entrepriseleder”, fortæller Jan Hansen. ”Derudover er jeg uddannet
kloakmester med autorisation
fra juni 2003. Siden 2008 har jeg
drevet JDH Anlæg i samarbejde
med min søn Daniel, som også er
uddannet kloakmester.
Vores kundekreds består af private, landbrugs-, industri- og erhvervskunder samt kommuner,
offentlige institutioner og forsyningsvirksomheder. Firmaet er
godkendt af Dansk Byggeri og
omfattet af Byg Garanti ordningen.
På årsplan beskæftiger vi 10-15
erfarne og veluddannede medarbejdere plus en række dygtige
underentreprenører, der hyres
ind fra opgave til opgave.”

Fra terrasselægning til
gaderenovering

”Opgavemæssigt spænder vores
travle hverdag lige fra terrasselægning for private kunder og
mindre drænopgaver for landbruget til de helt store anlægsprojekter. Netop nu er graveog støbearbejde med sokler og
gulve i stigning, og i takt med
efterspørgslen har vi ansat en ny
medarbejder med fokus på dette
område.
Et arbejdsfelt, som også genererer stor aktivitet, er servicering
af de lokale vandværker med løbende vedligehold og udbedring
af ledningsnettet. Dertil kommer
nedgravning af el- og bredbåndskabler for NEF. I forbindelse med
diverse gaderenoveringsprojekter har vi for Nyborg Kommune

JDH Anlæg
ApS

Entreprenør

&

aut.

kloakmester

Vagn

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

varetaget en række brolægningsopgaver. Omkring løsningen af
større opgaver samarbejder vi
med en fast kreds af dygtige og
stabile samarbejdspartnere i alle
håndværksfag.”

Specialiseret
i kloakarbejde
”JDH Anlæg er specialiseret i
alle former for kloakarbejde og
har rammeaftaler på dette område med Nyborg Forsyning og
Kerteminde Forsyning. Begge
aftaler er vundet i licitation og
rækker frem til 2017. I disse
forsyningsområder løser vi en
række faste opgaver omkring
kloakering samt løbende ad
hoc-opgaver. Omkring brud på
ledningsnettet, forsikringsska-

der og dokumentation i det hele
taget, benytter vi kloak-tv. Det
er også et nyttigt og effektivt
arbejdsredskab i forbindelse med
kortlægningen af den sigende
forekomst af rotter i kloakkerne
og monteringen af rottespærrer.”

Stort projekt
på Kerteminde Nordstrand
”For Kerteminde Forsyning har
JDH Anlæg netop afsluttet et
stort projekt på Nordstranden.
Det gik ud på at samle alt regnvand i én ledning og lede det gennem en såkaldt olieudskiller. Her
bortfiltreres vandets eventuelle
olieindhold, hvorved miljøforurening undgås. Olieudskilleren,
som er placeret på Nordstranden
for enden af minigolfbanen, vejer
10 tons og er gravet 4,5 m ned i
jorden. JDH Anlæg har varetaget al grave- og kloakarbejdet i
forbindelse med dette store projekt.”

JDH Anlæg ApS · Søgyden 15 · 5540 Ullerslev · Telefon 40 19 03 34
www.jdh-anlæg.dk · Mail:jh@jdh-anlaeg.dk
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Vifte af viden til vækst
Uddannelsessteder
skaber viden,
der virker

Vi gør det nemt at have det rent
Fynske virksomheder har et professionelt og
effektivt alternativ, når de vil have det rent.

Koncept Rengøring er et moderne
rengøringskoncept - baseret på...:

Scan QR koden og se
vores 3 minutters
præsentationsfilm

• stor brancheerfaring og know how
• høj kvalitet i de aftalte ydelser
• høj stabilitet i de aftalte ydelser
• daglig kontrol på det udførte arbejde
igennem vores INTRACLEAN
• alle medarbejder taler, læser, skriver dansk

Vi har mange muligheder, så
hvad enten man vælger en håndværksuddannelse, Handelsgymnasiet eller Teknisk Gymnasium
har vi mange muligheder, siger
afdelingsdirektør Bo Kammeyer
Christiansen, Teknisk EUD:
Vi har et bredt samarbejde med
mange virksomheder og håndværksmestre i det fynske område, så kan eleven ikke skaffe
en lærerplads, så får eleven mulighed for her at komme i skolepraktik og gennemføre uddannelsen.
Vælger man en håndværkeruddannelse er der arbejde at få
straks efter, at uddannelsen er
i hus.
Bo Kammeyer Christiansen peger på store byggeprojekter som
det nye sygehus OUH Odense,
renoveringen af Korslykkeparken og anlæg af LET-bane i
Odense.

Bygningshåndværkere
bliver
meget efterspurgt, men ønsker
man en anden uddannelsesretning, kan man til hver en tid
ringe til en studievejleder og få
en individuel snak om den uddannelse, man ønsker.

Afdelingsdirektør
Bo Kammeyer Christiansen

Koncept Rengøring ApS
Telefon 70 25 24 94
salg@konceptrengoering.dk
www.konceptrengøring.dk

Din virksomhed fortjener
lokal handlekraft
Spar Nord Nyborg har lokalbankens styrker
med nærvær og lokal indsigt. Samtidig kan
vi trække på ‘storbankens’ stærke bagland,
hvis din virksomhed har behov for specialløsninger og særlige bankservices – fx valuta
og rentesikring, cash management,
trade finance og formuepleje.
Kunne du tænke dig andre øjne på dine
bankforretninger?
Så ring eller mail direkte til Poul eller Jan
– og mød en rådgiver, der vil forstå din
forretning og tage beslutninger til tiden.
På gensyn i
Spar Nord Nyborg
Vestergade 35
Telefon 63 10 15 00

Poul Bæk
Telefon 63 10 15 12
pob@sparnord.dk

Jan Sandi Sørensen
Telefon 63 10 15 10
jna@sparnord.dk

tættere på
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Østfyns Produktionsskole
er UDDANNELSE til alle
For Arne Krydsfeldt og bestyrelsen for Østfyns produktionsskole er det en dedikeret opgave,
at arbejde for gode uddannelsesmuligheder for alle i vort
samfund. Bestyrelsen arbejder
meget aktivt med kærlig kritisk
sparring til skolens ledelse og
medarbejdere.

Kinney Møller mindre end to
måneder inden sin død underskrev den betydelige donation,
der muliggjorde flytningen. Ja,
supplerer John Skov Hansen, hr.
Møller har personligt bakket op
om skolens mission, og han har
været begejstret for den gamle
landsbyskole fra 1925, som nu
indrammer Østfyns ProduktiArne Krydsfeldt er stolt over,
onsskole.
at det er lykkedes bestyrelsen
Formanden og næstformanden
at flytte skolen
supplerer hinfra nedslidte og
anden i bestyDet er idioti, at alt for
spredte vilkår i
relsesarbejdet.
mange unge er uden udKerteminde til
dannelse, samtidig med
John Skov Hantidssvarende og
at industrien skriger på
sen er koblet
samlende ramarbejdskraft.
mer i Marslev.
på en opgave
Stoltheden unmed at få et
derstreges med den blåstempnyt industriværksted op at stå.
ling det var, at Mærsk McVisionen er, at det skal ske i

”

”

tæt samarbejde med relevante
industrivirksomheder. Han er
derfor meget interesseret i henvendelser fra interesserede, for
som han bramfrit siger ”Det er
idioti, at alt for mange unge er
uden uddannelse, samtidig med
at industrien skriger på arbejdskraft”.
Arne Krydsfeldt er optaget af
tanken om, at Østfyns Produktionsskole med hele sin infrastruktur kan være en oplagt
dynamo for et kultur- og sundhedscenter, som er under forberedelse i den store hal, der hører
til skolen, men som i første omgang ikke er ombygget.

Arne Krydsfeldt
Bestyrelsesformand
Indtrådt i 2002 som socialudvalgsformand og viceborgmester
i Langeskov Kommune. Fortsatte arbejdet efter kommunesammenlægningen, hvor han også
sad i byrådet i Kerteminde. I dag
apolitisk og pensioneret fra sin
afdelingslederstilling ved Kerteminde forsyning A/S

Kontaktoplysninger kan findes
på skolens hjemmeside.

John Skov Hansen
Næstformand
Indtrådt i 2007. Efterspurgt
med baggrund i et karismatisk
stort personligt engagement og
en værdifuld erfaring fra Fyns
største arbejdsplads på Odense
Stålskibsværft Lindø A/S.

d
h.
k

- Østfyns Produktionsskole sender mange unge i praktik i hvert år.
- Virksomhederne hjælper de unge med at få et realistisk indblik i et voksent arbejdsliv.
- De unge får, i praktikken, afprøvet deres egne evner.
- Virksomhederne yder på den måde en uvurderlig hjælp til afklaring for de unge.
- Vær med til at give en ung et skub i den rigtige retning:

fp
w.
ww

I praktik i din virksomhed

Kontakt vores praktikvejleder, Sanne Stengaard på tlf. 28 51 89 68
Lige nu er der god plads på 8 værksteder!
Læs mere om Østfyns Produktionsskole på www.fph.dk
”På Østfyns Produktionsskole arbejder de unge fordelt på 8 værksteder. De lærer at indgå i en
produktion, at tage ansvar for arbejdet, at møde til tiden og meget mere.
På den baggrund sender jeg de unge i praktik i virksomheder. Vi har hele tiden brug for flere, der
kan og vil være med til at tage et socialt ansvar”.

Østfyns Produktionsskole – Marslev Byvej 35 – 5290 Marslev – www.fph.dk – 65 32 46 OO
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ERHVERVSLIVET
på skolebænken

STUDERENDE
ud i virksomheden
Tietgen Nyborg arbejder
tæt sammen med erhvervslivet og har flere
uddannelsestilbud på
hylderne
Eleverne på Tietgen Nyborgs
HHX og HG nøjes ikke bare med
at lære de teoretiske emner, når
det gælder om at starte virksomhed, være på kontor, lægge
budgetter og ordne regnskaber.
De fleste på Handelsgymnasiet
læser dog videre på de videregående uddannelser.
De får virkeligheden ind på skolebænken.
De studerende på Handelskolernes Grunduddannelse, og Han-

delsgymnasiet, får nemlig flere
gange i løbet af uddannelsesforløbet besøg.
Eleverne møder virksomhederne
på skolebænken. De hører nogle
fortælle om, hvordan de startede
deres virksomhed, hvad der gik
godt og hvad der gik skidt.
På den måde får de en oplevelse
tæt på og de lærer, hvorfor det
er vigtigt at have styr på regnskaberne og hvad de skal være
opmærksomme på, hvis de f.eks.
beskæftiger sig med afsætning,
forklarer rektor Gitte Bargholt.
I løbet af studietiden er eleverne
også i praktik ude i virkeligheden:
Erhvervslivet mangler lærlinge,
og der mangler lærepladser. Det
er et dilemma. Vi forsøger der-

for at gøre vores elever klar til
at gå i lære. Det gør vi bl.a. ved
at undervise dem i regnskab og
økonomi og at tænke innovativt.
Når virksomhederne besøger
skolerne, lærer eleverne også at
lytte til det merkantile sprog,
altså det sprog, man bruger i virkeligheden.
Det er en stor styrke, at de vænner sig til det merkantile sprog,
understreger rektor Gitte Bargholt.

Vifte af kurser
Udover HG og HHX er Tietgen
Nyborg også fremme i skoene på
kursussiden.
Hele fire forskellige kursustilbud er klar til interesserede,
fortæller uddannelseschef Kim
Larsen:
Vi tilbyder en stribe åbne kur-

FOR
TIDEN ...
For tiden taler man meget om fremtiden.
For fremtiden er meget vigtigere for os end fortiden.
Hvorfor går vi på arbejde hver dag? For fremtiden.
Hvorfor dygtiggør vi os? For fremtiden.
For tiden kan det være svært at f inde tiden til mere
uddannelse, men for fremtiden vil det kun være dem,
der hele tiden sørger for at lære noget nyt, der vil kunne
følge med tiden.
Nye udfordringer kræver nye kompetencer, og den tid er forbi, hvor
opgaverne er ens gennem et helt arbejdsliv.
Tietgen Nyborg én indgang til viden, kompetencer og uddannelse
HG til dig, der vil arbejde indenfor kontor, handel eller butik.
Handelsgymnasiet et gymnasium tættere på virkeligheden.
KompetenceCenter til dig, der har brug for at blive opkvalif iceret.

14

ser, for alle i princippet, men
primært for områdets virksomheder. Det kan være kurser i kinesisk, andre sprog, it, økonomi
eller ledelse.
Tietgen Nyborg skræddersyr
kurser efter virksomheders behov ex. indenfor kommunikation.
En tredje type kurser er efteruddannelseskurser for skolens elever, mens de er i praktik eller i
lære.
Endelig styrker vi vores virksomheders muligheder for f.eks.
at øge deres eksport ved at lave
kurser i export-kompetencer. På
den måde yder vi en aktiv indsats
i forhold til erhvervsudviklingen,
siger Kim Larsen.

Ringvej 3 · 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 01
nyborg@tietgen.dk
www.tietgen.dk

Læring og kommunikation i virksomheder – LKV
Mere end 100 medarbejdere er aktuelt på efteruddannelse hos AOF Østfyn. De får både løftet deres IT og danskfaglige kompetencer

Bliv klædt på

Vi ved, at det har stor betydning,
at medarbejdere er klædt godt
på til at løfte arbejdsopgaverne i
virksomhederne. Regeringen er
heldigvis af samme opfattelse,
derfor er der afsat penge til at
sikre den nødvendige opkvalificering. Det er af afgørende betydning, at kommunikationen er i
orden, hvad angår virksomheden
som helhed, men i ligeså høj grad

Gratis undervisning
Hos AOF kan medarbejderne få
gratis undervisning i både dansk
og matematik. Undervisningen,
der foregår i arbejdstiden, tager
udgangspunkt i medarbejdernes
dagligdag, så undervisningen
bliver nærværende og relevant.
Undervisningen kan laves i forbindelse med en jobrotation,
hvilket betyder, at virksomheden
bliver økonomisk kompenseret i
forhold til ansættelse af vikarer.
Vil du vide mere: kontakt AOF på
65317277.

»Vi har haft 55 medarbejdere i
efteruddannelse. Det har været
en stor succes«, Carl Lykke Jensen.

Nyt tag på samarbejde

En helhedsplan og en vision om
at kvarterløfte Sprotoften i Nyborg har fornyet hele området.
En af de mere fremtrædende er
bygningen af et flot aktivitetshus.
AOF Østfyn er flyttet ind i
spændende rammer i det nye
hus. ’Vi glæder os til at indgå i
nye fællesskaber’, siger skoleleder Gitte Overgaard og fortæller, at udover AOF er det det boligsociale projekt ’Stedet’ og den
socialøkonomiske virksomhed
Café Danehof, der udgør husets
faste beboere.
Huset skal være et dynamisk
fællesskab, hvor fx også andre foreninger, kommunen og
Jobcenteret kan booke lokaler
til møder og aktiviteter. ’Og vi
er kommet godt fra start, huset
emmer allerede af liv’, slutter
Gitte Overgaard.
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Carl Lykke Jensen,
Centerleder,
Handicapcenter Sydøstfyn

i forhold til den enkelte medarbejder. Er man ikke god til dansk,
matematik og IT, så er det svært
at tilegne sig andre kompetencer.

Når bogstaverne
kommer på tværs
Over 1 million danskere
skønnes at have så store
udfordringer med at læse
og skrive, at det giver dem
problemer i arbejdsliv og
fritid. Alene på Fyn er der
27.000 ordblinde.
Det er et stort problem
både for den enkelte og for
samfundet. Heldigvis har
personer med ordblindhed
ret til gratis undervisning. Det nytter noget - og
det er aldrig for sent.
Er du ordblind eller kender du en, der kan have
glæde af danskundervisning, så kontakt AOF på
65317277.

Aftenskolernes pris
AOF Østfyn var indstillet
i 4 kategorier til årets pris
og blev nomineret til partnerskabsprisen. Nomineringen begrundes med,
at AOF Østfyn er særlige
dygtige til at tænke i udvikling og partnerskaber
- også uden for aftensskoleområdet.

AOF Østfyn | Sprotoften 1, - 1 | 5800 Nyborg | Telefon 6531 7277 | aof@aof-oestfyn.dk
www.oestfyn.aof.dk
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SERVICE OG
RÅDGIVNING…
Aktuelt sætter STARK Ørbæk bl.a. fokus på efterisolering, vinduer
og døre
Om blot cirka to måneder risikerer boligejerne igen, at vinteren
kommer snigende med frostgra-

der og blæsende kulde. Derfor
står dygtige medarbejdere hos
STARK Ørbæk klar med kvalificeret rådgivning og tilhørende
service. Også når det gælder efterisolering samt montering af
nye vinduer og døre.
En investering der både giver
en mindre varmeregning og en
mere præsentabel – og dermed

værdifuld – bolig eller firmaadresse.
STARK Ørbæk henvender sig
både til private gør det selv
kunder og professionelle håndværkere. Der satses målrettet
på imødekommenhed gennem
saglig, faglig, kompetent og
kundevenlig betjening, gennem
udelukkende fagligt uddannede,

medarbejdere. Det omfatter også
STARK SelvByg, hvor rådgivere
hjælper ved byggeprojekter, og
det gælder sælgere, der er vant
til at servicere håndværkere.

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

Søndergaards
Elementmontage ApS
påtager sig
alle opgaver indenfor:
• Montering af porebeton
og gasbeton
- store som små.

Chr. Richardtsvej 20 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 14 17 · Mobil 30 70 30 36
ts_sondergaard@hotmail.com
www.sgem.dk
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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.

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

Firkløver viser vejen fremad

Fire nye ejere har skabt ny
værktøjskasse og er parat til fremtiden

Når man har passeret 100 år, kan
fysikken begynde at knirke, hvis
man ikke gør sig umage med at
holde hoved, hjerne og krop ved
lige. Derfor er fire nye ejere parate til at vise vejen frem.
Siden 30. december 2013 har de
gennemført et generationsskifte,
ansat nye medarbejdere og trimmet virksomheden, så de nye ejere har fyldt værktøjskassen med
fremtid:
Vi har skabt ro og tryghed i ansættelsen. Vi er lykkedes med
vores indsats, og nu fortsætter
vi udviklingen, siger administrerende direktør Lars Peter Degn.
Sammen med de tre andre ejere,

Charlotte Petersen, Karsten Pedersen og Claus Arnoldsen, står
han ved roret af den 102 år gamle
virksomhed med hjertet plantet
midt i Ellinge.
Charlotte Petersen tager sig af
administration og kvalitet. Claus
Arnoldsen leder entreprise- og
montageafdelingen, og Karsten
Pedersen er salgs- og produktionschef i stålafdelingen.
Stålafdelingen udgør 2/3 af virksomhedens aktiviteter, mens
VVS og Blik udgør resten.
Alle fire blæksprutter får sammen med de 25 faste medarbejdere og de seks-otte faste vikarer
hjulene til at dreje rundt.

Stolte af vores
arbejdsplads

I værktøjskassen ligger en splinterny CE Certificering. CE - Certifikatet giver lov til, at Ellinge
Smedie kan CE-mærke de produkter, som leveres fra virksomheden.
- Populært kan man sige, at CEmærket er en erklæring, som bekræfter, at produkterne er fremstillet i forhold til direktiver og
standarder, som EU har forlangt
siden d. 1. juli 2014.
En ny ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet bekræfter også,
at virksomheden lever op til VVSautorisering.
Arbejdstilsynet kom på besøg
sidste efterår, og virksomheden
opnåede en grøn smiley, så ”vi er
helt opdateret”.
Firmaets nyansatte afdelingsleder inden for VVS & Blik Erik
Prüsse, som bor i Odense, startede i august sidste år, og han kører
til og fra Ellinge i en af firmaets
markante gule biler.
Firmaets nye overmontør inden-

for VVS og Blik, Ebbe Jespersen,
er startet i august i år.
Vi har i respekt for medarbejderne og ejerkredsen forsøgt at konsolidere virksomheden. Vi har en
fin størrelse, og vi har en god og
interessant arbejdsplads, som vi
også selv kan være stolte af.
Vi har igennem hele forløbet oplevet stor opbakning både blandt
kunder og lokale, så vi er tilfredse.
Mændene i de gule biler har i
de seneste måneder bl.a. udført
stålkonstruktionerne på Faaborg
Havnebad og det tekniske fakultet på Syddansk Universitet, og
har ligeledes udskiftet altanerne
i Godthåbsgade i Odense.
VVS har netop renoveret tandlægeklinikken i Baggersgade i
Nyborg, og er nu i gang med at
renovere den indvendige varmeinstallation i Gislev Kirke, men:
Vi er her også for hr. og fru Jensen og forhandler bl.a. Stokerfyr,
varmepumper, solcelleanlæg og
servicerer vandværker, så vi er en
bredt funderet virksomhed.

Gl. Byvej 10, Ellinge · 5540 Ullerslev
Telefon: 65 98 12 30 / 20 99 37 90
E-mail: info@ellingesmedie.dk
Web: www.ellingesmedie.dk
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Ole Opfinder
hedder Thomas
Thomas Kjærs Smedie &
Tekniks kundekreds er
overvejende i landbrugssektoren. Han er i dag
specialist i kreative løsninger og leveringsdygtig
i mirakler.
27-årige Thomas Kjær er selvstændig. Han er smed og startede i foråret Kjærs Smedie &
Teknik på en perle af en gård
i smukke omgivelser i Kissendrup.
- Jeg er opvokset på en gård og
har altid været fascineret af maskiner, siger Thomas Kjær. Jeg
elskede at foretage reparationer
og forbedringer, så jeg måtte i
lære som smed.

Han er udlært smed på et lokalt
værksted, hvor han fik en allround-uddannelse, som supplerede hans kreative trang til udfoldelse. I hele forløbet har han
ikke kunnet se på en maskine funktionsdygtig eller brudt sammen - uden at det har udfordret
hans Ole-Opfinder-gen.
- Efter læretiden måtte jeg blive
selvstændig. Rutineopgaver er
ikke lige mig. Jeg skal helst i
gang med noget, som skal kunne
gøres bedre eller fungere bedre,
siger Thomas Kjær.

eller fungerer dårligt, så må man
til smeden for at få det i gang
igen.
Thomas er for tiden hentet til
Maskinfabrikken Taarup i Kerteminde, hvor han er med til at
teste og produktudvikle maskiner i det, der i dag hedder Kverneland Group.
- Jeg har et stort netværk, som
giver mig rigeligt at lave, siger
Thomas Kjær. Foruden de daglige opgaver stresser han af med
sin meget fortrolige flok skotsk
højlandskvæg, som græsser på
de godt fem hektar landbrugsjord, der hører til gården, hvor
han bor sammen med kæresten
Nanna Nygaard, der er sygeplejerske.

Tunge maskiner
Hjemme på gården har han et
utal af store tunge maskiner,
som har fået en overhaling. Han
peger på, at man på landet passer på tingene, og er de i stykker

Kjærs Smedie & Teknik · Polen 1 · Kissendrup · 5540 Ullerslev · Tlf. 40 36 52 72 · Mail: kjaerssmedieogteknik@outlook.dk

Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning
Transport

Salg af grus,
perlesten og
granitskærver
til private.
Sted:
Solholm 1
(overfor
Ullerslev Genbrugsstation).

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.

Alle graveopgaver
udføres professionelt af
Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Udlejning af
containere

Dyretransport
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.

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)
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BKT Krom og Slib ApS
Der hersker stor travlhed i den nyetablerede
metalforarbejdningsvirksomhed i Søndersø, som
netop nu er i fuld gang
med sidste fase af den
fysiske implementering
af maskiner og installationer
”De primære aktiviteter i BKT
Krom og Slib er koncentreret om
stempler, aksler og valser,”, fortæller indehaver Brian Rasmus
Hansen. ”Personligt har jeg 17
års erfaring indenfor denne specialiserede branche, der henvender sig til en bred vifte af kunder
i jern/metal og offshore-sammenhæng. BKT Krom og Slib
har kapacitet til emner på op
til 4 tons og 4 meter i længden.
I hydrauliksammenhæng kan vi

klare stempler fra få millimeters
diameter helt op til 650. Vi arbejder manuelt, og det betyder stor
omstillingsmæssig fleksibilitet
og hurtig levering til fordel for
hele vores kundekreds. P.t. råder vi over en 4 meters og en 2
meters rundsliber, en 4 meters
drejebænk samt en båndpudser,
der spænder fra ø10-ø140. Til
sikring af ensartet kvalitet forberedes implementering af en
ISO 9001-certificering, som på
sigt suppleres med en DNV-certificering.”

Høj kvalitet, god kommunikation og hurtig levering
”På krom-siden er BKT Krom
og Slib leveringsdygtig i hårdforkromning, korrosionsbeskyttelse, og slibning af emner som
selvfølgelig udføres både med
og uden krom. Vi står inde for
en højeffektiv produktion. BKT
Krom og Slib har overtaget hele

den galvaniske produktion i
form af maskiner, bade, kar og
ensrettere m.m. fra den kendte
virksomhed Selectron, hvis ejer
Henning Jørgensen i december
2013, efter 37 succesfulde år i
branchen, valgte at geare ned.
Med forkromnings- og slibefunktionerne samlet under et tag er
der både tid og penge at spare
for vores kunder, da transporten fra den ene underleverandør
til den anden nu er en saga blot.
Hos BKT Krom og Slib er telefonen åben i døgndrift. Vi sætter kunden i centrum, og i den
travle hverdag står vi inde for
høj kvalitet, god kommunikation
og hurtig levering”, afrunder
Brian Rasmus Hansen. ”Alle interesserede er meget velkomne
til at besøge vores hjemmeside og
kontakte os telefonisk for mere
detaljeret info om de mange nye
muligheder i vores vidtspændende aktiviteter og tilbud.”

BKT Krom og Slib ApS · v./ Brian Rasmus Hansen · Sunekær 11 · 5471 Søndersø · Mobil: 20 21 31 29
E-mail: bktkromogslib@gmail.com · Web: www.bktkromogslib.dk

MOSLUND EL APS

ET GODT HÅNDVÆRK
Alsidig installationsforretning har 24 timers
service og mange års erfaring med de kendte
medarbejderansigter

Moslund El ApS
Nyborgvej 40
5853 Ørbæk
Telefon: 65 98 20 22
info@moslund-el.dk
www.moslund-el.dk

Tager man en alsidig installationsforretning, en el-forretning
der har et bredt sortiment af elartikler på hylderne, et firma hvis
8 medarbejdere kan klare stort
som småt og krydrer det med 24
timers professionel service på et
højt niveau og trofaste kunder, så
får man Moslund El ApS.
Den erfaring, som Niels Moslund
har med sig i det daglige, kombineret med Knud Wismann gør, at
alt er muligt, hvad enten kunden
ønsker installationer af solcelleanlæg , varmepumper, ombygning, tilbygning, nybygning eller
vi snakker total-entrepriser.
Moslund El ApS har nogle erfarne folk til at servicere industri- og
landbrugsvirksomheder.

Firmaet har også en flot »El Salg«
butik med belysning, el-apparater
og hårde hvidevarer på Nyborgvej
i Ørbæk.
Fra butikken forhandles også
centralstøvsugere til private, som
ønsker at minimere risiko for
støv-allergi. Centralstøvsugere
anvendes også i industrianlæg til
rengøring i f.eks. bagerier og hos
fodterapeuter som punktudsugning for svævestøv, oplyser Niels
Moslund.
Det har bl.a. COOP, Dansk Supermarked, Odense Universitets
Hospital og en række bagerier
taget godt imod.
Andre offentlige institutioner
som bla. Nyborg kommune 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-tilluft og luft-til vand-varmepumper
og forhandler bl.a. Danmarkspumpen med syv års garanti. De
varmer om vinteren og i sommervarmen har de kølet mange af vores kunders hjem. Vi udfører også
det årlige varmepumpeeftersyn
på nye samt allerede installerede
pumper.
»Vi finder altid en god løsning til
vores kunder og vi lægger stor
vægt på god service og tilfredse
kunder«, understreger det energiske makkerpar, Niels Moslund og
Knud Wismann.
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Specialister i
flisearbejde
Murermester Terry udfører traditionelle murerarbejder og krydrer det
med godt humør
Mange firmaer har et slogan,
men ikke murermester Terry.
Det har han ikke brug for, for
når man som han går ud og leverer godt kvalitets-murerarbejde
og holder de aftaler, der er lavet,
så kommer kunderne igen og
igen.
Firmaet udfører traditionelt murerarbejde men har specialiseret
sig i flisearbejde, og det er professionelle kvalitetshænder, der
udfører opgaverne:
Vi har kunder over hele Fyn,
men hvis de har brug for os i Kø-

benhavn eller i Jylland, så rykker vi også ud, forklarer Terry
Beck. Han har været sin egen
mester siden 2000, og de foreløbig knap 14 år som selvstændig
er gået godt:
Jeg bruger lidt mere tid, end da
jeg var ansat, for om morgenen
laver jeg tilbud, og efter fyraften
så kigger jeg på de arbejder, der

er i gang og ser, om det ser fornuftigt ud.
Alle mulige tænkelige opgaver
rykker TBK Murerne ud til, om
det er badeværelser eller murerarbejder, om det er fra dag til dag
arbejder eller større entrepriser,
så er Terry Beck klar:
Det er sjovt at gå på arbejde, ellers kunne man ligeså godt blive
hjemme.
Jeg kan ikke klage, sådan som
ordrebogen ser ud. Det ser fornuftigt ud, og der er godt at gøre
hele tiden.
Vi laver lidt fis og ballade, også
med kunderne, og vi har mange
gode trofaste kunder, for det er i
orden, det, vi laver.

TBK Murerne ApS · Korkendrupvej 34 A · 5540 Ullerslev · Telefon: 20 70 15 40
E-mail: terrybeckkristensen@gmail.com · Web: www.tbk-murerne.dk

Autocentret
Nyborg
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• MekoPartner er en kæde af professionelle
værksteder, fordelt over hele Danmark.
• Vi håndterer den mest avancerede teknologi,
og kan derfor udføre service og reparationer
af lige netop din bil.
• På et MekoPartner værksted anvendes der kun
originale reservedele af højeste kvalitet eller
reservedele af modsvarende kvalitet!
• Vi giver naturligvis 3 års garanti på alle
reservedele og montering af disse.
• På dit lokale MekoPartner autoværksted er
din bil i trygge hænder - uanset om det drejer
sig om service, nye dæk, udstødning eller bremser.

FOR HUSK

MekoPartner - Vi giver mere for mindre!

HARREBEK ARKITEKTER A/S - www.harrebek.dk
skitsering/projektering/bygherrerådgivning/byggeledelse/fagtilsyn m.m.
Harrebek Arkitekter A/S - Gammel Torv 2 - DK 5800 Nyborg - tlf +45 6531 1618
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Lyøvej 4 · 5800 Nyborg
Tlf.: 27 62 96 69 – 60 13 17 41
info@autocentretnyborg.dk
www.mekopartner.dk/autocentret-nyborg.html

Den 27. marts i år åbnede Malermester Mette Stokholm sit alsdige malerfirma
med tilhørende Malerens Lagersalg-butik på Alsvej i Nyborg. Mette er et kendt
ansigt i lokalområdet, idet hun i 17 år har haft forretning på hovedgaden i Ørbæk

”Såvel malerfirmaet som forretningen er blevet supergodt
modtaget her i Nyborg”, fortæller Mette Stokholm. ”Vores
nye lokaler har betydet en væsentlig forbedring af forholdene
for såvel kunder som ansatte.
Vi har supergode tilkørsels- og
parkeringsforhold, og butikken
har til huse i et stort, lyst og
venligt lokale med fremragende
udsyn over hele vores store, professionelle sortiment af kvalitetsprodukter fra Nordsjö. Når
det gælder maling spænder vi
fra udendørs produkter til alle

former for væg og loftsmaling.
Dertil kommer en lang række
specialiserede produkter til træ
og træbehandling og et kæmpe
udvalg i tapetbøger. Vi betjener
en stor og geografisk vidtspændende kreds af private fra Østog Sydfyn. Firmaets kerneværdier er god service, professionel
rådgivning samt høj faglighed
og fleksibilitet. Vi er altid til at
få fat i pr. telefon eller på Facebook, og dermed er vi til at træffe
i butikken, når vores kunder har
brug for det.”

Ny service
ved fraflytning og salg
”På istandsættelses- og renoveringsfronten er vi netop nu i

fuld gang md implementeringen
af en helt ny konceptløsning i
forbindelse med fraflytninger og
salg af huse og lejligheder – for
eksempel i forbindelse med skilsmisse og arv bundet i fast ejendom. En væsentlig faktor bag
iværksættelsen af dette specielle
initiativ er ønsket om at kunne
hjælpe vores kunder hurtigere
ud af en situation, der for manges vedkommende udgør en både
økonomisk og følelsesmæssig
belastning. Vi analyserer istandsættelsesbehovet fra sag til sag
og målretter vores indsats, så
sælger kan fastholde boligens
pris og minimere liggetiden.
Samtidigt kan køber glæde sig
over en lækker, gennemtænkt
lys- og farvemæssig totalløsning,

Udlejning til både private og erhverv

som er lige til at flytte ind i. På
den måde har vi skabt grobund
for en win/win-situation. Eksempelvis har vi istandsat og i løbet
af kun halvanden måned fået
solgt et fredet bindingsværkshus, som kunden forinden havde
haft til salg 1100 dage eller godt
og vel tre år. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os
for yderligere info”, slutter Mette
Stokholm.
Malerfirmaet
Mette Stokholm
Alsvej 1A · 5800 Nyborg
Tlf.: 65 33 10 50
Mobil: 22 35 15 87
maler@mettestokholm.dk
www.mettestokholm.dk

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

Åbningstider:

RINGE:
Industrivej 1 · Tlf. 62 66 17 70
Åbent: Mand.-torsd. 06.30-16.00
Fredag 06.30-15.00
Lørdag 08.00-10.00

NYBORG:
Siøvej 3 · Tlf. 65 31 17 78
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00

FAABORG:
Vi udlejer
både
stort og småt

Bygmestervej 4 · Tlf. 62 61 78 70
Åbent: Mand.-torsd. 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00
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Helt elektrisk med Østfyn
Axel
Pedersen
Bøjdenvej
72El· ApS
5800 NyborgMed over 50 års erfaring indenfor autoriseret el-installationsharmail@axel-pedersen.dk
over 50 års erfaring
arbejde byder Axel Pedersen
indenfor autoriseret elEl velkommen til en verden af
installationsarbejde.
elektriske tilbud. Det sker fra

65 31 07 27

tre adresser på Østfyn, nemlig
hovedsædet i Nyborg og de to
andre adresser i hhv. Øxendrup
og Langeskov.
Svendborg Landevej 25 · 5871
Frørup Vi beskæftiger 22
mand, fordelt på elektrikere, bumail@axel-pedersen.dk
tikspersonale og administration.
Sammen løser vi el-opgaver over
hele Østfyn og vi lægger vægt på
høj kvalitet og god service. Hos
os hører professionelt håndværk
og det tillidsfulde kundesamarbejde sammen, og det er derfor
Odensevej 35 · 5550 Langeskov
at vi har en god fast kundekreds,
mail@axel-pedersen.dk
understreger
virksomhedens
daglige leder, Peder Pedersen.

Gammelt og nyt:

grobmange
yN 00års
85 erfaring
· 27 jevog
nestablilitet
djøB
med
som
reference,
når
kd.nesredep-lexa@lider
amskal

Virksomheden blev etableret i
1924 af el-installatør Jens Futtrup og blev overtaget af Axel
Pedersen, - Peders far i 1958.
Peder Pedersen overtog firmaet i
2006 og fortsætter det tillidsfulde og elektriske arbejde på hele
Østfyn med sin el-installatørudpurørF 1785
dannelse i bagagen. Firmaet har

gives tilbud til nye kunder eller

7samarbejdspartnere.
2 70 13 56
Axel Pedersen El ApS tilbyder

65 37 11 82

også godt, gedigent håndværk og
den nyeste teknologi.
Vi har butik og værksted, så alle
· er
52velkomne
jevednatil
L gatrokontakte
bdnevS os,
understreger Peder Pedersen.

kd.nesredep-lexa@liam

28 11 73 56
voksegnaL 0555 · 53 jevesnedO
kd.nesredep-lexa@liam
Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

65 31 07 27

72 70 13 56
Svendborg Landevej 25 · 5871 Frørup
axel@axel-pedersen.dk

65 37 11 82

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

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

65 31 07 27

65 31 07 27

www.axel-pedersen.dk

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg · Telefon: 6531-0727 · Telefax: 6530-2122
mail@axel-pedersen.dk · www.axel-pedersen.dk
– Vi dækker Østfyn elektronisk

– Vi dækker Østfyn elektronisk

Autoriseret problemløser

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

65 37 11 82

OPKØBER STOKER DANMARK
Odensevej 35 · 5550 Langeskov
Fynsmail@axel-pedersen.dk
Bio Stoker ApS favaf både private og erhvervsvirksomheder grøn, bæredygtig og
ner hele Danmark indenCO2-venlig energi-anlæg.
for bioenergi
Vi kan tilbyde energiløsninger

65 31 07 27

Det, der startede for otte år siden
med to stole, et enkelt fyr, et lille
telt, det folkelige Ørbæk Marked
og masser af selvstændig energi
hos Kenneth Jensen, har i dag
ført med sig, at han er direktør
dækker Østfyn elektronisk
for en– Vilandsdækkende
virksomhed.
Han har nemlig opkøbt det gode
firma, Stoker Danmark.
Fyns Bio Stoker ApS har i de otte
år specialiseret sig indenfor salg
og installering af Stokerfyr. Med
de nye kundelister og referencer
er virksomheden vokset.
Så i dag tilbyder Kenneth Jensen en stor, bred kundegruppe

fra små anlæg på 8 kW op til
store anlæg på 1600 kW.
De dækker den almindelige husstand, erhverv, landbrug, efterskoler mm.
Desuden kan vi tilbyde containerløsninger til de virksomheproblemløser
der,Autoriseret
hvor kedelrummene
er for
små til et nyt anlæg.

Brug for installatører
Fyns Bio Stoker ApS har købt
Stoker Danmarks kundeportefølje og deres rettigheder til at
være eneforhandler af produkter
fra Benekov og EkoGren-pellet.
Efterspørgslen på både Benekov

og EkoGren-pellet er blevet stor,
så der er kommet meget mere
arbejde, med tilbudsgivning, installationer samt serviceopgaver.
Jeg har allerede fået nye installatører i Jylland, så vi kan leve
op til servicen.
Men jeg har brug for kontakter til installatører på Sjælland
og
Lolland-Falster.
Kenneth Jensen er udlært rørlægger og blikkenslager, og i foråret 2006 stod han og hustruen,
Trine, og skulle have ny varmekedel.
Den skulle være CO2-neutral,
levere grøn energi og også gerne
lune i pengepungen.
Det blev starten på eventyret om
Fyns Bio Stoker ApS.
Telefonen er sjældent slukket.
Ferie er næsten et ”fy-ord”.

Fyns Bio Stoker ApS · Sentvedvej 15 · 5853 Ørbæk · Telefon: 60 10 44 00 / 24 67 86 79
E-mail: mail@fynsbiostoker.dk · Web: www.fynsbiostoker.dk
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Autoriseret problemløser

Et grønnere Danmark…
N.C. Miljø i Ørbæk producerer biomasse af affald
fra industri og landbrug
og rydder op på detailhandelens hylder efter
sidste salgsdato.

- Målet med vores virksomhed
er bedre miljø og flere arbejdspladser, siger Niels Christian
Nielsen. Vi har erstattet arbejdskrævende og miljøbelastende deponi af organisk affald fra detailhandel og industrien med grøn
genanvendelse og lavere omkostninger for leverandørerne. Altså
en samfundsgavnlig win-winsituation.
Niels Christian Nielsen og hans
medarbejdere venter på de sidste
godkendelser til at etablere et
helt nyt opgraderings- og biogasanlæg ved Ørbæk. Det kommer
til at ligge i nærheden af N.C.
Miljøs domicil og skal levere fire
millioner kubikmeter biomasse
årligt til brug i naturgasnettet.
Produktionen af biomasse foregår i dag på Lindholm ved Nyborg i et anlæg, som smeden
Niels Christian Nielsen har udviklet, og som skal være grundstammen i anlægget ved biogasanlægget i Ørbæk.

- Vi har en lang erfaring med
produktion af biomasse. Vi indsamler madrester, fritureolie og
forskellige affaldstyper fra fødevareindustrien, siger Niels Christian Nielsen.
Vi modtager også fødevarer
fra de store detailhandelskæder, når sidste salgsdato
er overskredet. For disse
virksomheder betyder det
noget nær den halve udgift i forhold til alternativet deponi.
- Vi har haft besøg af ikke
mindre end tre begejstrede
miljøministre og af by, bolig
og landdistriktsminister Carsten Hansen. De ser frem til, at
vi kommer i gang med på fuld
styrke at omdanne affald til grøn
energi. - Det vil ske i samarbejde
med BioNaturgas Danmark, der
ved alt om distribution af gas.
Vores fælles ambition er at skabe
vækst, lokale arbejdspladser og
sikre et grønnere Danmark.

N.C. Miljø ApS – Industrivej 9 – 5853 Ørbæk – Tlf.: 6533 1590 · Mobil: 2381 3673 – mail@ncmiljo.dk

Ny sælger klar
med gode START-TILBUD
BB teknik og miljø ApS udvider – ny, dynamisk salgsmand klar til at tage imod nye kunder
Igennem længere tid har grossist- og handelsvirksomheden,
BB teknik og miljø ApS gået med
tanker om at få en ny salgsmand
på banen.
Nu er det blevet til virkelighed.
Lars Jørgensen startede nemlig
i det driftige firma pr. 1. september.
Lars Jørgensen har været sælger i flere år, og selv om han er
lille, har han gode tilbud til nye
kunder, så vi håber, kunderne
vil tage godt imod ham, griner
firmaets grundlægger og ejer,
Børge Borgermann.
Firmaet blev grundlagt i 2009.
Og den har stået på udvikling og

fremgang lige siden.
BB teknik og miljø spænder over
et kæmpe udvalg af produkter
til håndværks- og industribrug.
Klude, aftørringspapir, håndrens, absorber/granulater til opsugning af olie og andre væsker
samt kemiprodukter står for hovedlinjen i vareudbuddet.
Oveni kommer en lang række
andre varetyper, der spænder
lige fra handsker til arbejds- og
rengøringsbrug, poser, sække og
stiger til diverse rengøringstilbehør og -maskiner.
Med udgangspunkt på Fyn betjener vi en landsdækkende kreds
af små og store virksomheder

indenfor håndværk og industri
samt andre grossister. - Vi klarer
selv en god del af varedistributionen, der er gratis for vores faste
kunder.

Vi rykker ud
Vi rykker ud, når kunderne kalder – 16 timer i døgnet – til tider
også i weekenden.
Vi er stolte af den positive udvikling, vores firma har gennemgået siden starten, siger
Børge Borgermann. Fortsætter
den gode udvikling, kan næste
historie meget vel handle om,
at firmaet skal ud og søge efter
nye og større lokaler. Dertil er
Børge Borgermann og hans hustru ikke kommet til endnu. Men
hvem ved: Det kan meget vel
blive fremtid, især med den nye
salgsmands tiltræden. Lars Jørgensen har tlf. 52 19 13 24.

Egestubben 12 · 5270 Odense N · Telefon: 66 18 24 84 · Mobil: 23 70 14 24
E-mail: info@bbteknikogmiljo.dk · Web: www.bbteknikogmiljo.dk
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Eventyrlige boliger
på hele Fyn
D
er var engang en prins, som
hver dag besøgte en klog
ugle i den store by. Byen lå
midt i det fynske kongerige.

De blev kærester og efter nogle måneder besluttede de at finde en ny bolig
sammen.

Prinsen boede hjemme på slottet, men
ville gerne bo tættere på uglens hus.

Prinsen åbnede igen sin magiske tavle
og hurtigt fandt han siden med de mange boliger.

Han klikkede derfor på sin magiske tavle, hvor han kunne finde oplysninger fra
hele verden. Hurtigt fandt han en side,
hvor han kunne søge efter en passende bolig.

De kunne vælge mellem mange lækre
boliger i hele det fynske kongerige.
De faldt for et dejligt sted midt i den store by - og snart havde de pakket deres
ting ud i det nye hjem.

Inden længe flyttede han ind i en dejlig
bolig, som lå et skønt sted. Her boede
der mange unge mennesker ligesom
ham selv. Boligen var hyggelig og rummede alt, hvad han behøvede for at
passe sine studier hos uglen.
En aften da han var taget til byen for
at danse, mødte han den smukkeste og
skønneste prinsesse han nogen sinde
havde set.

Å

rene gik og de blev færdige
med deres uddannelser.
De fik hver et job i byen.

Børn fik de også og pludselig blev pladsen en dag for trang.
De åbnede igen for tavlens magi for at
lede efter en bolig med plads
til dem alle.

Denne gang ville de gerne lidt væk fra
den store by, så der var fredeligt og roligt for børnene at vokse op. De fandt et
idyllisk sted lidt uden for byen.
Her boede de godt og levede lykkeligt
til deres dages ende.

V

il du også søge en eventyrlig
bolig, så besøg vores hjemmeside www.fabbo.dk.

Vi har skønne boliger i hele det fynske
kongerige.

Bliv medlem for

*

99,-

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5  5000 Odense C
63 12 56 00 fab@fabbo.dk www.fabbo.dk

* Tidligere 175 kr. i opnoteringsgebyr og 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr. Nu kun 99 kr. pr. år.
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Fyns almennyttige Boligselskab
Det kendte boligselskab stiftedes i 1946 som
Odense almennyttige Boligselskab. I takt med et
stigende aktivitetsniveau blev Odense-navnet i
1984 til Fyns, og samme år tog boligselskabet sit
nuværende domicil på Vestre Stationsvej i brug

”Siden grundlæggelsen i 1946
har vores fornemste opgave været at skabe gode boligforhold af
høj kvalitet med god service til
beboerne”, beretter kundechef
Jacob Michaelsen. ”Gennem
årene har vi lagt os sammen med
en række selskaber/foreninger,
og i dag råder vi over en bred
vifte af attraktive boliger fordelt
over hele Fyn. Fyns almennyttige Boligselskab administrerer
således mere end 8.600 lejligheder, rækkehuse, to families
huse og fritliggende huse fordelt
på cirka 90 afdelinger på Fyn.”

afdelinger bebos af et vidtspændende udsnit af befolkningen. Vi
søger over en bred kam at engagere os i alles behov og interesser ud fra den grundholdning, at
også mindre heldigt stillede beboere skal have mulighed for at
få del i de mange spændende, sjove og lærerige oplevelses- og kulturtilbud, der findes på Fyn. På
den front har vi et oplagt værdifællesskab med Odense Zoo, som
blandt andet via skoletjenesten
formidler gode oplevelser med et
højt indhold af konkrete faglig
inputs omkring naturvidenskab
og biologi.”

Livskvalitet og
mangfoldighed

Sponsor for Odense Zoo

”Begreber som livskvalitet og
mangfoldighed er blandt Fyns
almennyttige Boligselskabs absolutte kerneværdier”, fortsætter Jacob Michaelsen. ”Vores

”Med søløven som sponsordyr
har Fyns almennyttige Boligselskab gennem mange år været
sponsor for Odense Zoo. I kraft
af en nylig udvidelse af sponso-

ratet får vi nu mulighed for at
give vores beboere adgang til
spændende oplevelser og events i
Odense Zoo – blandt andet satser
vi på fribilletter, konkurrencer,
lodtrækninger og rabatordninger. Gennem sponsoraftalen med
Odense Zoo øges Fyns almennyttige Boligselskabs synlighed
i offentligheden. Parallelt hermed skaber vi langtidsholdbare
værdier til gavn for vores beboerkreds, der tæller et stort antal
børnefamilier.”

Dinosaurerne kommer
”En umiddelbar effekt af den ny
sponsoraftale er, at vi nu kan
tilbyde nogle af vores beboere
forskellige muligheder for at få
adgang til Odense Zoos nye store
specialudstilling ”Dinosaurerne
kommer”, som åbner dørene i
skolernes efterårsferie. ”Dino-

saurerne Kommer” beskriver
verden, som videnskaben antager, den så ud for meget længe siden. I forbindelse med den spændende specialudstilling tages al
den nyeste teknologi i anvendelse. ”Dinosaurerne Kommer”
bliver en mixed media oplevelse
af de store.
Med kombinationen af lyd, lys,
film, computeranimation og andre effekter skabes en verden af
utroligt livagtige miljøer, hvor
imponerende dinosaurer og andre fortidsdyr færdes i deres
rette element. Fyns almennyttige Boligselskab vil både i forbindelse med Zoo-udstillingens åbning i skolernes efterårsferie og
senere på året, i juleferien, køre
en række kampagner med fokus
på gode oplevelsestilbud til beboerne”, slutter Jacob Michaelsen.

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C

63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk
Udlejningen: Tlf.: 63 12 56 37 · udlejningen@fabbo.dk
1

25

Vindmøllestrøm til cyklen
City Cykler i Nyborg lover
driftssikkerhed med elcyklen - også når det
ikke blæser

City Cykler i Nyborg sælger
mange el-cykler. Cykelentusiaster, der kommer op i årene eller har problemer med bentøjet,
vil ikke opgive cykelturene. De
køber en el- cykel. Det er Erik
Jørgen Davidsens erfaring. Han
er cykelhandler og cykelsmed af
den gamle skole. Han går ind
for kvalitetscykler med optimal
garanti og udstrakt service på
adressen Ole Suhrsgade 1 i Nyborg.
- Man har som cykelentusiast,
der går over til el-cykel, lov til
at tro, at man kører på vindmøllestrøm. Den tanke kan jeg godt
tilslutte mig, siger Davidsen.
Skulle man komme ud for, at det
slet ikke blæser, kan jeg garantere, at elmotoren i cyklen nok
skal fungere alligevel.
Erik Jørgen Davidsen sælger
elektriske cykler af mærket
Gazelle. Det dur, siger han. De
elektriske cykler fra Gazelle gi-

ver den trædeassistance,
man har brug for. Man
kan cykle med optimal
motorkraft i fladt landskab
eller få en cykel med en ekstra stærk motor til at cykle i kuperet landskab. Han kan levere
til ethvert formål og behov. Han
lover, at det aftagelige lithiumionbatteri i platinversionen har
en gennemsnitlig rækkevidde på
godt 250 kilometer.
Erik Jørgen Davidsen fører de
bedste mærker i cykler, og han

bygger dem også gerne selv efter kundernes ønsker og behov.
Han bygger den helt rigtige
mountainbike til de kunder, der
også gerne vil færdes uden for
cykelstierne.

City Cykler · Ole Suhrsgade 1 · 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 56 96 · Mail: svingholm@davidsen.mail.dk

Persontransport

Firmarejser &
Konferencer

Med vores mangeårige erfaring, rutinerede
chauffører og høje komfort i moderne busser sikrer 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 sammensætning og chaufførens formåen.

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

Grupperejser &
Arrangementer

www.nyborg-rejser.dk

Er I allerede en gruppe, som vil rejse sammen,
hjælper vi jer med planlægning, transport, arrangementer m.m. Vi byder samtidig på et bredt
udsnit af endagsudflugter, storbyferie, vinture,
natur- og kulturture.
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, Virksomhedsbesøg. 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,
fadølsanlæg, 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 kvalitet. Vi arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.
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Nyborg Rejser A/S · Nymarksvej 61
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dk

Erfarne unge giver
førstehjælp til Iphones m.m.
25-årig direktør og
19-årig ansat tilbyder
reparation, support og
installation med over 10
års erfaring
Trods sine »kun« 25 år har Jesper Høiberg Sørensen, indehaver
af Fyns IT og TV Support allerede 17 års erfaring med computere og andet it.
Han var nemlig kun otte år, da
han skilte sin første computer
ad.
Han havde en god, solid uddannelse som butiksassistent med
speciale indenfor radio og TV
med sig, da han for knap fire år
siden startede som selvstændig.
Sammen med 19-årige Mathias
Møller Kristensen, som har over

tre års professionel erfaring i førstehjælp til it-apparater, sidder
de klar i Nørregade 28 tre eftermiddage, nemlig tirsdage, torsdage og fredage fra kl. 15 til kl.
18. Telefonen ta’r de imidlertid i
13 timer, nemlig fra 8 morgen til
21 aften. Vi har mange erhvervskunder og private kunder, og vi
er parat til at yde al den service

og hjælp, vi kan. Vi er begge
unge og har derfor nemt ved at
lære nyt, så vi er hele tiden opdateret og kender til det nyeste
indenfor branchen, understreger
Jesper Høiberg Sørensen.
Selv om de er unge, er de gode
til at servicere ældre mennesker,
som Jesper siger, fordi »jeg har
stor tålmodighed«.

Fyns IT og TV Support · Nørregade 28 · 5800 Nyborg · Telefon: 25 59 96 66
E-mail: jesper@fynsit.dk · Web: www.fynsit.dk

Indretter hygge
Et stort skilt med firmanavnet
Fyns IT og TV Support falder i
øjnene ved Bilsyn Nyborg og ved
vognmand Erik Jørgensens efterfølger. For selv om man har
butik i hjertet af Nyborg, skal
man alligevel gøre reklame for
sig selv udenfor bymidten.
I det store butikslokale indretter
Jesper og Mathias inden længe et
område med stole og borde samt
maskine med varme drikke.
Når man skal have løst it-problemer som f.eks. spamfiltre, repareret sin Ipad eller have hjælp til
sin computer, kan det tage tid.
Den tid skal kunden sidde godt,
så derfor er det bare et spørgsmål om tid, inden det rummelige
butikslokale er indrettet mere
hjemligt.

FYNS IT

Underleverandør
med kreative løsninger
FH Maskinteknik i Ørbæk
vil gerne vedligeholde
og reparere maskiner,
men virksomheden er
også med på at udvikle
nye maskiner og arbejdsgange.

- Det er spændende som underleverandør i maskinbranchen at
være med til at løse komplicerede
udfordringer, siger Flemming
Harboe. De jobs er der heldigvis
mange af. - I de 12 år, jeg har været selvstændig, har de kreative
opgaver fyldt godt og skaffet vores virksomhed en støt voksende
kundekreds i mange brancher,

der har maskiner og spændende
produktioner. Da Flemming Harboe besluttede sig for at blive selvstændig, var målet at kunne det,
der var brug for i maskinbranchen. Bare lidt bedre end konkurrenterne og lidt mere kreativt. Og
så startede han med en varevogn
og noget godt værktøj og lange arbejdsdage.

Klar med kreative ideer
- Det var en beskeden start,
men jeg fik hurtigt mange opgaver. Havde jeg et job et sted,
så varede det ikke længe, inden
det var kendt andre steder. Jeg
fik ord for at være en hurtig
og fleksibel problemknuser og
til konkurrencedygtige priser.
Ørbæk-virksomheden har nu
tre biler og et stort moderne
værksted med dygtige medar-

bejdere. Virksomheden mestrer CNC-bearbejdning, fræsning, planslibning og mange andre relevante processer. - Vi kan
klippe, bukke og svejse i stål, aluminium og messing, siger Flemming Harboe. Det betyder, at vi
kan omsætte de kreative ideer til
maskiner, arbejdsgange og produkter hos et utal af overvejende
fynske fremstillingsvirksomheder i mange forskellige brancher.
- Kontakt os. Vi er glade for at
være underleverandør, og vi er
altid klar til en uforbindende
samtale.

FH Maskinteknik · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 26 86 · fh@fh-maskinteknik.dk · www.fh-maskinteknik.dk
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Alarmerende god livskvalitet
Flemming Larsen vil med
sine 27 års erfaring gøre
sine hoser grønne i Jylland
Med hjertet på rette sted, med
lyst til at give svært syge og
handicappede bedre livskvalitet og tryghed i hverdagen, er
Flemming Larsen parat til at
gøre sine hoser grønne hos jyske kommuner. I dette efterår
vil han derfor tage turen over
bæltet og fortælle om, hvad han

kan gøre for patienter med diagnosen ALS.
Nogle af dem kan måske kun
løfte et øjenbryn en smule, aktivere en lille muskel eller den
ene tå. Med et pandebånd eller
en lille chip på huden kan de selv
tilkalde deres personlige hjælper, skifte tv-kanal og i det hele
taget få et bedre liv.
Jeg har mulighed for at hjælpe,
og det gør jeg meget gerne.
På en lille video, han har lagt på
YouTube under navnet »Muskelkontakt« kan man se, at det ikke
kun er ord.

Tryghed på alle hylder
FLT Alarmer ApS er nu ikke
kun leveringsdygtig i denne
type apparater, der samlet set
hører til indenfor velfærdsteknologien.
Han sælger også almindelige
alarmer og kaldeanlæg til beboere på plejehjem, alarmer til
private og tekniske alarmer til
virksomheder.
Så der er tryghed på alle hylderne i hans virksomhed.
I 27 år har hans kontor og lager
ligget side om side med familiens private hjem. Det giver også

tryghed, og han glæder sig hver
dag over, at hans uddannelse
som elektriker kan bruges på
denne måde:
Jeg holder meget af den personlige kontakt og at være hjemme
hos kunden, når vi skal finde en
løsning.
Så det passer fint til mit gemyt
at kunne hjælpe handicappede
eller andre med at installere og
rette tilbehør til, fordi klienterne ikke kan bruge standardapparater.

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 31 06 51 · E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

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.

Banner
Facadeskilte
Bådnavne
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Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko

Design
Solfilm
Pylon

innosoft
innosoft
innosoft
innosoft
innosoft

Sikkerhed
under
Innovate your
Innovate
software
Innovate
your software
Innovate
yourøjne…
software
Innovate
your software
your software
fire

Innosoft ApS garanterer
fortrolighed, når de tilbyder deres professionelle
konsulenthjælp til indkøb
af produktionsmaskiner.

På Innosoft ApS’ hjemmeside finder man ikke en lang række af referencer. Diskretion er nemlig en
æressag. Sikkerhed igennem fortrolighed står højt på dagsordenen. Bl.a. imod industrispionage.
En del af denne sikkerhed opnås
ved ikke at skilte med, hvem ens
kunder er.
Vores projekter er innovative.
Derfor er vi vant til at håndtere
fortrolige og følsomme oplysninger, siger indehaveren, Michael
Sørensen.
Dialog er et andet væsentligt
værktøj, når Innosoft ApS skal
finde den bedste løsning.
Vi snakker med kunden og finder
frem til kundens behov. Ønsker
man en maskine, der skal køre
24 timer i døgnet, er det ofte mest
rentabelt at betale lidt mere for

maskinen på indkøbstidspunktet. Omvendt er der ingen grund
til, at kunden køber Rolls Royce,
hvis det er en Skoda, man har behov for, så det er en god idé med
grundig research, inden man investerer.
Det hjælper vi kunden med at
vurdere, fortæller Michael Sørensen på »fortovsdansk«, som
alle kan forstå. Innosoft bestræber sig nemlig på at tale kundens
sprog, da kunderne sjældent forstår ingeniørsprog.
Michael Sørensen har foruden
uddannelsen som Data-ingeniør
også en baggrund som håndværker, idet han er uddannet elektriker. Han har derfor en stærk
mekanisk forståelse, der kommer
ham til gode både når han skaber
innovative automationsløsninger

og når han skal vurdere en maskines egenskaber for en kunde.
Qva Michael Sørensens store
erfaring kan han som konsulent
hjælpe kunden med at finde leverandører, indkøbe maskiner og
installere disse.
Et forenklet eksempel kunne
være en virksomhed, der ønsker
at finde en bestemt produktionsmaskine. Som konsulent opsætter jeg kriterier for maskinen og
finder frem til, hvilke leverandører og messer, der kan være interessante. Derefter besøger jeg,
alene eller sammen med kunden,
leverandører og maskinen købes.
Til sidst medvirker jeg til, sammen med installationsteamet,
at installation og indkøring går
godt.

Innosoft ApS · Adelgade 3., 2. · 5800 Nyborg · Telefon: 30 31 30 04 · E-mail: info@innosoft.dk · Web: www.innosoft.dk

Offset tryk i tre farver
Emballagevirksomheden
A. D. PACK i Nyborg investerer i en trykmaskine,
der er miljøvenlig og kan
noget, som der er brug
for i både ind-og udland.
- Vi har investeret i en ny offset
trykmaskine, der kan trykke i
tre farver, siger direktør Peder
C. Nielsen, der er stifter af emballagevirksomheden A.D. Pack
i Nyborg.
- Det er tale om en maskine, som
leverer det ønskede tryk, og resten af huset færdiggør emballagen. Derved skal emnet ikke ud

på en rejse mellem et trykkeri og
os. Det er miljøvenligt og det er
besparende og det gør både A. D.
Pack og vores kunder særdeles
konkurrencedygtige.

Mere lønarbejde
- Med den nye offsetmaskine kan
vi producere emballage i karton

og over tid også i plast. Ud over
vore faste kunder er vi nu også
interessante for danske og udenlandske virksomheder i oplagsstørrelser, hvor andre ikke kan
være med, siger Peder Nielsen.
Han peger på, at A. D. Pack har
løst opgaver for trykkerier, reklamebureauer, bogbinderier og

virksomheder med opgaver af
grafisk efterbehandling. Nu kan
vi også tilbyde tryk i to og tre
farver som lønarbejde, og det har
givet yderligere arbejde til virksomheden.
- Vi leverer med et højt kvalitetsniveau i små og mellemstore
oplag, og det betyder også noget,
at virksomheden er godkendt til
produktion af emballage til direkte kontakt med fødevarer.
Der er otte medarbejdere i A. D.
Pack. Man har taget skridt til
et glidende generationsskifte,
idet Peder C. Nielsens søn Søren
Nielsen er blevet medejer af den
moderne og kreative emballagevirksomhed, som til stadighed
bestræber sig på at udvikle virksomheden.

Falstervej 8 b
5800 Nyborg
Tlf.: 7878 0178
Mobil: 22 18 38 69
adpack@adpack.dk
www.adpack.dk
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Absolut sikkerhed
Stevn Teknik har løsninger for sårbare
virksomheder som bl.a.
svinefarme, offentlige
forsyningsanlæg og fødevarevirksomheder. De
har brug for et simpelt og
absolut driftssikkert radiostyret varslingsanlæg.

medarbejderne i nogle af døgnets
timer. Men også om natten kan
der indtræffe fatale driftsudfald,
som øjeblikkeligt kan koste ødelagt produktion, forsyningsstop
eller langvarige driftsskader.
- Man kunne jo tro, at telekommunikation kunne klare det
meste, siger Jan Nielsen, der er
indehaver af den 25 år gamle radiokommunikationsvirksomhed
Stevn Teknik i Ullerslev. Sådan
er det ikke. Radiokommunikation adskiller sig fra telekommunikation ved at være en absolut
sikker og direkte kommunikationsform.

Koordinerer
arbejdsfunktioner
Fjernvarmeværker, svinefarme,
biogasanlæg, kølehuse - ja, alle
sårbare virksomheder skal der
hele tiden holdes øje med. Det gør

Jan Nielsen peger på, at systemet er uovertruffent ved store
anlægsarbejder, veje, broer og
byggeri. Her skal forskellige arbejdsfunktioner samtidig koordi-

indkøbscentre.
- Vi kommer gerne og ser på forholdene og giver vores bud på
systemløsninger. Det lige fra den
simple med et antal radioer, der
kommunikerer sammen, til store
komplekse systemer med kommunikation over en eller flere
repetere. Det kan også være anlæg med dataoverførsel og GPSpositionering, siger Jan Nielsen.

neres, og derfor er radiokommunikation helt uundværlig.
- I landbruget er den radiobaserede kommunikationsløsning
aktiv døgnet rundt i store svinefarme, hvor strømsvigt eller
svigt i temperaturstyringen kan
få fatale følger. Radio er også den
rigtige løsning i forbindelse med
høstarbejde og logistik i den forbindelse.
Stevn Teknik har opgaver over
alt i Danmark. Nylig er der leveret et anlæg til et sønderjysk
fjernvarmeselskab, der producerer varme med gasmotorer og
biobrændsel. Stevn Teknik leverer også lydsystemer til haller og

Svendborgvej 16-18 • 5540 Ullerslev • Tlf.: 65 35 35 05
info@stevnteknik.dk • www.stevnteknik.dk

•

Mobil: 22 16 35 05

Til nu - og
til fremtiden.
Cube
Design.
Central møbler skaber
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer
kreativitet, velvære og
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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It-tilbud
i stedet
for sko…

Fyns IT Service

Professionel IT support for private og virksomheder

Fyns It Service og
PhoneXperten er flyttet
sammen i Nyborgs gamle
skomagerbutik

Når man som 26-årig har haft
fire diskusprolabser som erhvervschauffør, så må man tænke nye tanker.
Det gør nyborgenseren Michael
Jacob Madsen.
Derfor har han netop åbnet ny
butik i Nyborgs gamle skomagerbutik i Mellemgade med stor åbningsreception.
På vægge og reoler hænger og ligger alskens Ipads, Iphones, tablets og mobiltelefoner, og værktøj
er klar til at reparere og renovere
computere, og hvad der nu hører
sig til.
Så Michaels to firmaer, Fyns It
Service og PhoneXperten, er parat til fremtiden.
Michael var tæt på at kunne skrive udlært indenfor Transport og
logistik på sit visitkort, men:
Fire diskusprolabser i lænden
hænger ikke sammen med et job

som erhvervschauffør, så
nu tager jeg springet som
selvstændig og gør min
fritidsinteresse til mit
arbejde. Det bliver spændende.
Jeg har arbejdet med it og computere i flere år i min fritid, er
selvlært og jeg har sparet op af
min chaufførløn, så alt er betalt,
inden jeg starter.

ikke central nok, så derfor flytter
jeg herop i midtbyen i den gamle
skomagerbutik.
Telefonen har han på sig fra kl.
10 til kl. 19 mandage til fredage,
og her i opstartfasen kan man
møde ham i butikken i Mellemgade fra kl. 16.30 til kl. fra 19.00.

Gang i den efter nyt navn
Michael Jacob Madsen startede
en lille it-butik i Ørbæk for nogle
år siden, NB Data, men efter et
halvt år valgte han at rykke til
Strandvejen i Nyborg med det.
Navnet faldt åbenbart ikke lige i
kundernes smag:
Men efter at jeg døbte NB Data
om til Fyns It Service er der for
alvor kommet gang i den. Den
gamle adresse på Strandvejen er

Fyns IT Service | Mellemgade 31 | 5800 Nyborg | Tlf.: +45 65 35 27 09 | info@fynsitservice.dk | www.fynsitservice.dk

Service

-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud. På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgraderes, så det yder optimalt.
Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Omvikling
• Motorer m/u gear
• Lakering og ovntørring
• Salg af motorer og gear
• Udskiftning af lejer
• Højspændingsmotorer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servomotorer
• Servicepartner Kemppi
• Tromlemotorer
• Servicepartner Grundfos
• Generatorer

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

DØGN
E
SERVIC

Intego afhenter/bringer
Intego A/S yder elektromekanisk
service fra vores rullende værksted
samt giver dig mulighed for at
indlevere motorer, gear mv. til
reparation. Ring og aftal nærmere vi sørger for at hente, reparere og
levere de servicerede dele retur.

Værdiskabende El-tekniske
Løsninger og Services
Intego A/S er en af Danmarks mest
specialiserede og kundeorienterede
virksomheder indenfor samlede
el-tekniske løsninger til erhverv,
industri og infrastruktur.

Spidskompetencer:
Industri Service Management (ISM)
Lovpligtige eftersyn
Termografering
Energiovervågning
Fiber- og datanetværk
Kædebutikker
Komplet bygningsinstallationer og
automation

•
•
•
•
•
•
•

intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61
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Byd indenfor på et
smukt gulvtæppe
Gulvtæppet er husets
visitkort. Det både, hvis
der er tale om en privat
virksomhed, en offentlig
institution og hjemme i
boligen, siger Hans-Christian Nielsen fra Colorama i Nyborg.

- Med sensommeren er det tid at
tænke på, om boligen, forretningen, kontoret eller den offentlige
institution skal have et løft, siger
Hans-Christian Nielsen fra Colorama i Nyborg.
- Efter en stille tid i ferieperioden
er det vores erfaring, at salget af
gulvtæpper, gardiner og maling
stiger markant i sensommeren.

Klassiske dyder
- Åbner man en dør til en butik,
så rettes blikket ofte først på
gulvet. Det er en slags visitkort.
Et pænt gulv, hvad enten det er
parket, linoleum eller med et
gulvtæppe, så byder det velkommen.
Hans-Christian Nielsens erfaring er, at man i dag søger de
klassiske dyder som design, lang
holdbarhed og garanti.

- Dertil kommer så også både
miljømæssige eg energirigtige
overvejelser, siger han. Colorama sælger mange gardinløsninger, der giver besparelser på
energiforbruget. Vinduerne er
den bygningsdel, der giver det
største varmetab. Med plisségardiner kan man på en stilfuld
måde nedsætte varmetabet på
kontoret eller i boligen.

Mal huset nu
- Hver ting til sin tid, siger HansChristian Nielsen. Nu er det også
tid at få et falmet hus malet. Det
skal ikke kun se friskt ud. Malingen skal også beskytte huset
godt og så længe som muligt.
- Man forventer, at det skal bevare den oprindelige farve og glans
i mange år. Huset skal simpelthen se nymalet ud i lang tid.
På hylderne i forretningen i Vestergade har Colorama produkter fra Europas førende fabrik
Beckers i Sverrige. Produkter,
der giver en længere kulørholdbarhed og en renere overflade,
da snavs ikke så let fæstner på
facaden.

COLORAMA · Vestergade 33 C, Nyborg · Tlf. 65 31 51 11 · Mail: nyborg@colorama.dk – www.colorama.dk

Golf 40 år. Flere heste.
Mere udstyr. Gut, neh ?

Vi fejrer jubilaren med ekstra meget Golf for pengene.
Oplev Golf jubilæumsmodellerne og spar op til kr. 30.000,-. De er begge forkælet med
ekstra hestekræfter og udstyr, som burde gøre bilerne ekstra dyre. Men i dette tilfælde
kan det ikke ses på regningen. Kig forbi og ønsk Golf tillykke med de 40 år. Og dig selv
med en usædvanlig god handel. Se mere på vw-odense.dk

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V Tlf: 63 11 85 00
32 OD VW GO40 185x131.indd

1

vw-odense.dk
18/08/14 14.05

Carlslund knækker
æggekagens gåde
Restaurant Carlslund serverer knap 150 års hygge
og madtradition i skovens
dybe charmerende ro
Her er ingen fancy fornemmelser
og fine manerer. Heller ingen lef-

len for madanmeldere der tror,
at de er arriveret til Restaurant
Noma eller andre fine spisesteder, der stirrer stift på næste
sæsons prestigefulde spiseguider
– og serverer meget lidt på tallerkenen.
Hos Restaurant Carlslund på
Fruens Bøge Skov sættes der

derimod – fortsat - fuldt blus under den klassiske danske madhygge. Med menuer som mormor
har lavet dem i generationer.
I de næsten 150 år som Restaurant Carlslund har bestået, er
der således altid serveret husets
populære æggekage.
Den fik i øvrigt et stort ”vitamintilskud”, da daværende dyrepasser Herold Nielsen fra Odense
Zoo for cirka 25 år siden leverede
et mægtigt stort strudseæg til
Restaurant Carlslund. Så kom
der endnu mere blus under stegepanderne og restaurantens populære æggekager.

Restaurant Carlslund · Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 91 11 25
www. restaurant-carlslund.dk · kontakt@restaurant-carlslund.dk

B Y G G E S E L S K A B
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Ideelle kontorlokaler i Odense med unik beliggenhed · kontakt os… 6544 4244
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Gør det enkelt
Tal med bedemand
Ottosen. Det er trygt,
enkelt og gennemskueligt. Jeg kan hjælpe med
rådgivning og gerne
også med det nødvendige papirarbejde.
Den dag sorgen rammer én, og
man har mistet en ægtefælle, et
familiemedlem eller en god ven,
har man brug for tryghed, enkelhed, gennemskuelighed.
- Jeg ved, som erfaren bede-

mand, at man som pårørende
skal gøre nogle enkle valg, siger
Karsten Ottosen. Det kan måske være svært at gennemskue
ydelser og priser. Men ikke hos
mig. Det findes på min hjemmeside, og jeg rådgiver gerne.
Bedemand Ottosens forretningskoncept skal afspejle
åbenhed og ærlighed. Der skal
tages stilling til, om det skal
være bisættelse eller begravelse. Andre spørgsmål kan altid
åbent drøftes.
- Jeg medvirker også gerne med
kontakten til myndigheder, og
er der behov for at lukke afdødes profiler på de sociale medier, Facebook, LinkedIn, Twitter og lignende, så kan jeg også
tage mig af det. Man kan trygt
henvende sig til mig.

Ellinge Skovgaard v/Arne Pedersen
Ellingevej 55, 5540 Ullerslev......... 65 98 14 09
Mobil ............................................. 26 20 54 09

Anlægsarbejder • Flisearbejde
Jordarbejde • Støbearbejde
Kloakarbejde

Ellinge Skovgaard
Entreprenør og maskinstation
Arne Pedersen
Ellingevej 55
5540 Ullerslev

Bedemand Ottosen
Assensvej 35 – 5853 Ørbæk
Tlf.:45 65 92 32 11
karstenottosen@gmail.com
www.bedemandottosen.dk

Tlf. 65 98 14 09 · Mobil: 26 20 54 09
ellingeskovgaard@mail.dk

STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER
DUSØR:

15.000 kr.

t inderHvis du erfarer, at vi ikke har afmontere
gen af din bil,
skærmene i.f.m. undervognsbehandlin
udbetaler vi 15.000 kr. i dusør.*
januar 2011
foretaget fra 1.
*Dusøren gælder for undervognsbehandlinger

TECTYL MILJØ Til nyere biler
❱TECTYL
Reducere støjen
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samarbejde med
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❱❱ Skal
kun behandles
hvert
3 årop til 5 decibel
Reducere
støjen i din
bil med
❱❱ 30
Skalårs
kunrustgaranti
behandles hvert 3 år
❱❱ Tectyl
er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.
30 årsMiljø
rustgaranti
❱ Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱TECTYL
Kan brugesVOKS
til efterbehandling
. eraf/på
alle rustbeskyttelses produkter
Hvis din
rustbeskyttet

ben

❱❱ Meget
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og. ingen
løb alle
fra paneler
mm.
rustbeskyttelses
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Kan bruges
til lugtgener
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Mvh. Jan og T orben
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Til nyere biler
Altid
GR
ATI
Reducere støjen i din bil
lånebi
med op til 5 decibel
Skal kun behandles hvert 3 år
30 års rustgaranti
Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder
kun 2 % opløsningsmiddel.

Alt i landbrugsrep. og VVS-arbejde

❱ Tectyl Miljø er Danmarks reneste
derfor var
produkt til rustbeskyttelse, der
Tectyl et nemt og
skiftet fra Pava til T
naturligt valg.
❱ Du møder de samme mennesker
og får naturligvis stadig Fyns bedste
under vognsbehandling i Stenstrup.
❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter.

VVS GARANTI

Hvis din er rustbeskytte
Kan bruges til efterbehandling af/på alle
rustbeskyttelses
produkter.
Jordvarme
Meget færrer lugtgener og ingen
løb fra paneler mm.
Skal kun behandles
hvert 3 år TLF. 65 33 12 03
30 års rustgaranti

Montana TV HI-FI løsninger til bolig og erhverv

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

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

R

Hvorfor rustbeskytte?

Dinitrol beskytter:

Behandling:

• Fugt i bilens hulrum året rundt.
• Forurening fremskynder rustprocessen.
• Vejsalt fremskynder rustprocessen.

• Metode som er godkendt af Teknologisk
institut og anbefalet af FDM.
• Kontrolordning med Teknologist institut.
• Produkter som er godkendt af alle
bilfabrikanter.

• Døre, for- og bagklap samt alle hulrum
behandles med tyndt indtrængende
rustbeskyttelse.
• Hele vognbunden behandles med
tyndt indtrængende rustbeskyttelse.
• Rustbeskyttelsen på vognbunden
beskyttes med et kraftigt slidlag.

Vigtige detaljer:
• Dinitrol afmonterer alle inderskærme og
bundskjold inden behandling.
• Dinitrol foretager
grundig afvaskning
og tørring af
vognbund og
skærmkasser
inden behandling.

Dinitrol udvikler:
• Sprøjteskemaer til hver enkelt bilmodel.

Det Danske vejr:
• Bilen er generelt ikke produceret til det hårde
og korrosive danske vejr.
• Skiftende temperaturer som danner fugt
i hulrum.
• Høj luftfugtighed året rundt.

Fordele for dig:
•
•
•
•
•

Ingen rustangreb
Færre reparationsomkostninger
Bedre gensalgspris
Ekstra lyddæmpning
Bevarer bilens passive sikkerhed.

v. Morten L. Grønfeldt • Falstervej 23 • 5800 Nyborg • Tlf.: 65 31 77 78
www.nyborgantirust.dk • info@nyborgantirust.dk
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Kvalitetskøb
Develop +224e
nyt lCd display
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
• 2x500 papir kassetter +100 Bypass
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

tilbehør:
• Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
• Intern sortering
• Brochurer efterbehandler
• Venescanner
• Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax

develoP
+224e

6 åRS nyGaRantI

Vores overlevelse i morgen, afhænger af, hvordan
vi passer på miljøet i dag. DEVELOP arbejder efter

RING FOR PRIS
DER DÆKKER
JERES BEHOV

principper, der sigter mod størst mulig harmoni mellem økologi og teknologi. I forbindelse med vores miljøledelses politik, stræbe vi ikke kun efter at give vores
kunder nyttige produkter og tjenester, men også for
at minimere deres miljøpåvirkning og samtidig maksimere deres økonomisk værdi. Endvidere har vi definere “miljøpåvirkning” i bredeste forstand, til også at
omfatte den samlede virkning af alle produktets livsfaser - begyndende med udvælgelse af råvarer og komponenter gennem udvikling, produktion, distribution,
service og afsætning.

KontaKt os for et tilbud Med
den riGtiGe Pris - fØrste GanG!

GULDFELDT
Kontor & Data

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095
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Få frigjort uudnyttet
potentiale i din virksomhed
Dit behov er afgørende
petent over for medarbejderen”,
Samarbejdet med HR Alliancen
siger Karin Damsgaard. ”Herkan sammensættes på mange forved føler medarbejderen sig set
skellige måder – det er alene kunog hørt i de situationer, hvor det
dens behov, der afgør det. Nogle
er nødvendigt. Det skaber motiønsker, at Karin Damsgaard
vation. Og motivation bidrager
fungerer som en ekstern medartil effektivitet. Motiverede medbejder, der kommer et fast timetal
arbejdere er glade – og glæde er
pr. uge. Hos andre er opgaverne
Karin Damsgaard brænder for,
lig forandringsparathed. Tingene
mere projektbaseret, en tredje
at de fynske virksomheder udvikhænger sammen og derfor ses det
variation kan være, at der bliver
ler sig og er konkurrencedygtige.
tydeligt på bundlinjen, at du prioringet, i takt med udfordringerne
Hun ved, at det kræver motivereriterer at have gode redskaber,
dukker op. Modellen sammende og effektive medarbejdere, som
når du arbejder med personaleMotiverede
sættes altid, så den skaber værdi
hele tiden er forandringsparate,
ledelse”.
medarbejdere
for den enkelte – det er afgørende
innovative og kompetente. Det
Karin Damsgaard taler af erfa”Når en leder har de rigtige
for samarbejdet.
kræver et stort fokus fra ledelring. Inden hun grundlagde HR
værktøjer til at understøtte hele
sens side. For mange små og melAlliancen i 2013 har hun virket
ledelsesprocessen fra behovet for
lemstore virksomheder er det en
inden for HR i forskellige typer
en ny medarbejder opstår hen
stor opgave, da ledelsen også skal
virksomheder, varierende i størover udvikling og fastholdelse
udvikle virksomheden, udtænke
relse og branche.
Overvejer
du
at
udvide
din
forretning
??
Overvejer
forretning
af medarbejderen
til, vidu
må at
sige udvide
nye strategier, opsøge nye forretHun veddin
derfor
hvilken forskel
farvel til vedkommende igen, så
ningsområder og ikke mindst opdet gør, at professionalisere dette
Med
en
fra
er du
hurtigt
Med
en webshop
webshop
fra PentaCon
PentaCon
hurtigt ii gang
gang til
til en
en attraktiv
attraktiv pris.
pris.
fremstår lederen
synlig og kom-er du
timere driften. Derfor
står Karin
fagområde.

Bliv styrket i din
ledelse og oplev en
større motivation hos
dine medarbejdere.

Damsgaard bag HR Alliancen,
som tilbyder HR ydelser på fleksible vilkår til små og mellemstore
virksomheder. Gennem dialog
udarbejder HR Alliancen diverse
HR værktøjer, som professionaliserer medarbejderhåndteringen
samtidig med, at det frigiver ledelsesressourcer til andre opgaver, og dermed skaber overskud
til udvikling af virksomheden.
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Enwebshop
webshopgiver
giveradgang
adgangtil
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etubegrænset
ubegrænsetmarked—24
marked—24timer
timeriidøgnet,
døgnet,så
sådine
dinekunder
kunderkan
kanhandle
handlehvor
hvorsom
somhelst
helstog
ognår
nårsom
som
HR Alliancen · Mads Hansensgade Overvejer
12 · 5690 Tommerup
Tlf.: 30 26din
37 97
· mail@hralliancen.dk
· www.hralliancen.dk
du at ·udvide
forretning
?
helst—både
helst—bådefra
fraPC
PCsamt
samtmobile
mobileenheder.
enheder.

Overvejer du at udvide din forretning ?

Med
en
webshop
fraPentaCon
er du
hurtigt
i gang til enTilknyt
attraktivbilleder,
pris.
Når
Mulighed
Nårdu
duinvesterer
investereriien
enwebshop,
webshop,er
erdet
det

Mulighedfor
forbåde
bådeB2B
B2Bog
ogB2C
B2C

Tilknytflere
flere billeder,dokumenter,
dokumenter,
Med
en
webshop
fra
PentaCon
er
du
hurtigt
i
gang
til
en
attraktiv
pris.
vigtigt
at
den
er
fremtidssikret.
At
det
er
kunder
PDF,
vigtigt at den er fremtidssikret. At det er
kunder
PDF,URL
URLpr.
pr.vare
vare
Overvejer
du
at
udvide
din
? hvor
Enog
webshop
giver adgang
til et ubegrænset
timer
i døgnet,produkter
så
dineforretning
kunder kanhandle
som helstkunder/ordrer
og når som
nemt
for
og
nemt
ogoverskueligt
overskueligt
forkunderne,
kunderne,
ogat
at marked—24
Ubegrænset
Overblik

Ubegrænsetantal
antal produkterog
og

Overblikover
over kunder/ordrer
helst—både
fraintegrere
PCetsamt
mobile
enheder.
webshoppen
kan
eller
samwebshoppen
kan
integrere
ellerspille
spille
samEn webshop
giver adgang
til
ubegrænset
marked—24
timer
i
døgnet,
så
dine
kunder
kan
handle
hvor
som
helst
og
når
somog
produktkategorier
for
sprog
produktkategorier
Mulighed
forflere
flere
sprog
ogvalutavalutaMed
en webshop
fra PentaCon
er du hurtigt i gangtil enMulighed
attraktiv
pris.
men
med
dine
systemer.
men
med
dineeksisterende
eksisterende
systemer.
helst—både
fra
PC
samt
mobile
enheder.

Lagerstyring
er
Lagerstyring
er
Når du investerer i en webshop, er det
Mulighed for både B2B og B2C

Tilknyt flere billeder, dokumenter,
Det
skal
nemt
Detvigtigt
skalvære
være
nemtat
atopdatere
opdatereshoppen
shoppen
adgang til et ubegrænset marked
 giver
Variantstyring
 PDF,Fragtberegning
at den er fremtidssikret. AtEn
det webshop
er
Variantstyring
Fragtberegning
kunder
URL
pr.
vare
Når du investerer
i
en
webshop,
er
det

Mulighed
for
både
B2B
og
B2C

Tilknyt
flere
billeder,
billeder,
varer
og
priser—derfor
er
Enmed
webshop
giver
adgang
til
et
ubegrænset
marked—24
timer
i
døgnet,
så
dine
kunder
kan
handle
hvor
som
helst dokumenter,
ogenheder.
når som
med
varer
og priser—derfor
erat kan handle hvor og når som helst - både fra PC
- billeder,
24 og
timer
i døgnet,
så
dine kunder
samt
mobile
nemt
overskueligt
fordet
kunderne,
og

Relaterede
varer

SEO

Ubegrænset
antal
produkter
og

Overblik
over
kunder/ordrer
Relaterede
varer

SEO
vigtigt at
den
er
fremtidssikret.
At
er
kunder
PDF, URL pr. vare
det
en
den
er
integreret.
Det
er
detwebshoppen
enfordel
fordel
at
den
er
integreret.
Det
er
helst—både
fraat
PCkan
samt
mobile
enheder.
integrere eller spille sam- 
produktkategorier
  Overblik
Mulighed
forkunder/ordrer
flere sprog og valutaRabatkoder
Søgefunktion
nemt og overskueligt
for
kunderne,
og atC5,
 kunder
Rabatkoder
Søgefunktion
er det Ubegrænset
antal
produkter
og dine
over
ikke
absolut
nødvendigt
at
ikkemen
absolut
nødvendigt
athave
have
C5,men
men
med en
- alternativet
er,at kunder
Når
du
investerer
i en
webshop,
p giver
adgang
til
et
ubegrænset
marked—24
timer
iwebshop
døgnet,
så
kan
handle
❚ Indpakning
og
pakkekort.hvor som helst og nå
med
dine
eksisterende
systemer.

Lagerstyring
er Kortbetaling
webshoppen
kan
integrere
eller
spilleopdatering
sam
Tilbudsstyring

produktkategorier
Når
du
investerer
i
en
webshop,
er
det

Tilbudsstyring

Kortbetaling
det
giver
mulighed
for
hurtig

Mulighed
for
flere
sprogdokumenter,
og valutaMulighed
for andre
både B2B
og B2C

Tilknyt flere billeder,
detDet
giver
for
opdatering
skalmulighed
athurtig
opdatere
shoppen
handler
steder.
vigtigt
atvære
dennemt
er systemer.
fremtidssikret.
At det er  kunderne
ﬂere billeder, dokumenter,
men med
dine
eksisterende
Variantstyring
 ❚ erTilknyt
Fragtberegning
vigtigt
at
den
er
fremtidssikret.
At
det
er

Lagerstyring

Indpakning
og
pakkekort
Responsive
design
og
ordrerne
lander
direkte
i
C5.
e fra PC
samt
enheder.
kunder
PDF,
URL
pr.
vare

Indpakning
og
pakkekort
Responsive
design
ogmobile
ordrerne
lander
direkte
i
C5.
billeder,
varer ogshoppen
priser—derfor
er at
nemt
ogatoverskueligt
for kunderne, og
PDF,
Det skal væremed
nemt
opdatere

Relaterede varer

SEO URL pr. vare.
nemt det
og
overskueligt
forer
kunderne,
ogDet
at
 er
Variantstyring
en fordel at
integreret.
Ubegrænset
antalB2B
produkter
og   Fragtberegning
Overblik over kunder/ordrer
for både
og B2C kunder.
kanden
integrere
eller
med billeder,webshoppen
varer og priser—derfor
er spille sam-  ❚ Mulighed
❚
Overblik
over kunder/ordrer.
Rabatkoder

Søgefunktion
webshoppen
kan
integrere
eller
spille
samFasthold
dine
kunder
med
en
webshop
-
Relaterede
varer

SEO
ikke
absolut
nødvendigt
at
have
C5,
men
Fasthold
dine
kunder
med
en
webshop
produktkategorier

Mulighed for flere sprog og valutaen fordel
at den
integreret.
Det systemer.
er
❚ Ubegrænset
antal
produkter
ogog B2C
men
mederdine
eksisterende
stererdeti en
webshop,
er
det
Mulighed
for
både
B2B
Tilknyt
flere billeder, dok

Tilbudsstyring

Kortbetaling
❚
Mulighed
for ﬂere sprog
og valutaer.
men
med
dine
eksisterende
systemer.
det
giver
mulighed
for
hurtig
opdatering
alternativet
er,
at
kunderne
handler
andre


Søgefunktion
alternativet
er, at
at nemt
kunderne
handler
andre
 Rabatkoder
Lagerstyring
er
ikke absolut
nødvendigt
have
men
Detvære
skal nemt
være
atC5,opdatere
shoppen
 produktkatagorier.
Indpakning og pakkekort
 ❚ Kortbetaling
Responsive design
og ordrerne
lander
direkte
i shoppen
C5.
Det
skal
at
opdatere
steder.
Fragtberegning.
n er fremtidssikret.
At
det
er

Tilbudsstyring

steder.
det giver mulighed
for hurtig
opdatering
kunder
Variantstyring

FragtberegningPDF, URL pr. vare
❚ Lagerstyring.
med billeder,
og priser - derfor
med billeder,
varer varer
og
priser—derfor
er er Indpakning
og pakkekort
  ❚ Responsive
design
og ordrerne
lander direkte
i C5.
SEO.

Relaterede
varer
SEO
erskueligt for
kunderne,
og
at
❚ Variantstyring.antal produkter og
det
en fordel
ater
den
er integreret.
Det- er Ubegrænset
Fasthold
dine
kunder
med
en webshop
det en
fordel
at
den
integreret.
Det er
Overblik over kunder/or
❚ Søgefunktion.

Rabatkoder

Søgefunktion
❚
Relaterede
varer.
ikke
absolut
nødvendigt
at
have
C5,
men
alternativet
er,
at
kunderne
handler
andre
ikke
absolut
nødvendigt
at
have
C5,
men
dine kunder
en webshop
n kanFasthold
integrere
ellermed
spille
sam- steder.
❚ Rabatkoder.
detatmulighed
giver
mulighed
for hurtig
opdatering ogproduktkategorier
Tilbudsstyring
 ❚ Kortbetaling.
Kortbetaling Mulighed for flere sprog
det giver
forhandler
hurtig
opdatering
alternativet
er,
kunderne
andre
ne eksisterende
systemer.
❚
Tilbudsstyring.
ordrerne
lander
direkte
i
C5.
Fasthold
dine
❚
Responsive
design.
Lagerstyring
Indpakning og pakkekort

Responsive
design
steder. og ordrerne lander direkte i C5.
er

Overvejer du at udvide din forretning ?
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Tallerupvej
Tallerupvej 69
69 –– 5690
5690 Tommerup
Tommerup –– Tlf.
Tlf. 64
64 76
76 12
12 11
11
Bødkervej
Bødkervej 29
29 –– 7930
7930 Hanstholm
Hanstholm –– Tlf.
Tlf. 96
96 19
19 91
91 00
00
Tallerupvej 69 –www.pentacon.dk
5690 Tommerup – Tlf. 64 76 12 11
Bødkervej 29 – www.pentacon.dk
7930 Hanstholm – Tlf. 96 19 91 00
Tallerupvej 69 – 5690 Tommerup – Tlf. 64 76 12 11
Bødkervej 29 – 7930 Hanstholm – Tlf. 96 19 91 00

www.pentacon.dk
www.pentacon.dk

Tallerupvej 69 – 5690 Tommerup – Tlf. 64 76 12 11
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Værsgo!
Værsgo!
Et stærkt og fleksibelt modelprogram.
Et stærkt og fleksibelt modelprogram.
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Corsa Van
([SUHVVEXGELORSWLONPO
Corsa Van
)UD
([SUHVVEXGELORSWLONPO
60.223 kr. ekskl. moms
)UD60.223 kr. ekskl. moms
Combo
Halv
størrelse hel løsning
Combo
varekasse
op
til 5,0
Halv
størrelse
løsning
m3 hel
op til 5,0 m3 varekasse

OPEL
ERHVERV
OPEL
ERHVERV
Opels brede varebilsprogram

Meriva Activan
Service
nonstop
Meriva
Activan
95
hk ognonstop
Service
25,0 km/l
95 hk og
Vivaro25,0 km/l
Serviceleasing
Vivaro inkl. fuld service
Serviceleasing
Kr.
1.499* inkl. fuld service
Kr. 1.499*

=DøUD)OH[LYDQ
Med UD)OH[LYDQ
super komfort, masser af udstyr,
=Dø
136 hk
og 24,4km/l
Med
super
komfort, masser af udstyr,
136 hk og 24,4km/l
Movano
)nVRJVnVRPFKDVVLVRJGREEHOWNDELQH
Movano
med mulighed for op til 3.500 kg SnNURJHQ
)nVRJVnVRPFKDVVLVRJGREEHOWNDELQH
med mulighed for op til 3.500 kg SnNURJHQ

Opels
bredekrav
varebilsprogram
Stil
bare skrappe
til din nye Opel varevogn. Uanset dine individuelle behov vil Opel Erhverv være garant for den optimale løsning
Stil barede
skrappe
til din nyerammer.
Opel varevogn.
Uanset
individuelle
behov vil- fra
Opel
Erhverv
væreOpel
garant
for den
løsning
indenfor
rigtigekrav
økonomiske
Vælg mellem
dedine
forskellige
modelserier
den
kompakte
Corsa
vanoptimale
til den rummelige
indenfor
de rigtige
økonomiske
rammer.
Vælg mellem
de forskellige
fraen
den
kompakte
van til den rummelige
Opel
Movano
- alle med
Commonrail
turbomotorer.
Velkommen
til etmodelserier
godt udvalg- og
god
prøveturOpel
hos Corsa
Opel Erhverv.
Opel Movano - alle med Commonrail turbomotorer. Velkommen til et godt udvalg og en god prøvetur hos Opel Erhverv.

5 serviceløfter der holder dig igang
serviceløfter
holder
dig straks.
igang
1.5Ingen
tidsbestillingder
- du får
diagnosen
Ingen
tidsbestilling
- du får
diagnosen straks.
2.1.Kort
ventetid
- vi udfører
reparationen,
mens du venter. Garanti for udskiftning af sliddele samme dag.
2.
Kort
ventetid
vi
udfører
reparationen,
du venter.
Garanti
for udskiftning af sliddele samme dag.
3. Direkte reparatørkontakt - kontakt voresmens
CV Hotline
for råd
og vejledning.
3.
Direkte
reparatørkontakt
kontakt
vores
CV
Hotline
for
råd
og
vejledning.
4. Alternativ transport ved driftsstop, hvor reparationen varer mere end 3 timer.
Alternativ
transport
driftsstop, hvor reparationen varer mere end 3 timer.
5.4.Opel
Assistance
med ved
vejhjælp.
5. Opel Assistance med vejhjælp.
www.opel.dk
www.opel.dk
Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7 – 30,3 km/l. CO2 88 – 172 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug for Opel Corsa van ved blandet kørsel 13,7
– 30,3 km/l. CO2 88 –2±JNP(QHUJLNODVVHIUDWLO
172 g/km. Energiklasse fra/til
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO0HULYD$FWLYDQYHGEODQGHWN
UVHO±NPO&2
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO0HULYD$FWLYDQYHGEODQGHWN
UVHO±NPO&2
2±JNP(QHUJLNODVVHIUDWLO
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO=Dù
UD)OH[LYDQYHGEODQGHWN UVHO±NPO&2
2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til
%UQGVWRIIRUEUXJIRU2SHO=Dù
UD)OH[LYDQYHGEODQGHWN
2 109 – 159 g/km. Energiklasse fra/til
g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug
for Opel Combo
ved blandet kørsel 17,2 –UVHO±NPO&2
20,4 km/l. CO2 129 – 152
Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,2 – 20,4 km/l. CO2 129 – 152 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 12,7 – 14,7 km/l. CO2 178 – 207 g/km. Energiklasse fra/til
Brændstofforbrug
Opel
Vivaroved
vedblandet
blandetkørsel
kørsel11,2
12,7––13,5
14,7km/l.
km/l.CO
CO2 2195
178––235
207g/km.
g/km.Energiklasse
Energiklassefra/til
fra/til
Brændstofforbrug
forfor
Opel
Movano
Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 11,2 – 13,5 km/l. CO2 195 – 235 g/km. Energiklasse fra/til
*Tilbudet gælder for Vivaro L1H1 Ecoflex 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at
få *Tilbudet
et skarpt tilbud.
dækker
og reparationer
som
følgei 36
af slid,
ikke 15.000
dæk ogkm
brændstof.
Tilbudet
kan ikke
kombineres
med
tilbud
eller kampagner.
Ekstraordinær
gælderServiceaftalen
for Vivaro L1H1
Ecoflexservice
90 hk Edition
og dækker
service
mdr.men
og max.
pr. år. Er dit
kørselsbehov
anderledes
skal
du andre
kontakte
din lokale
Opel forhandler
for at
leasingydelse
35.000
kr. inkl.finansieringsomkostninger.
Tilbudet gælder
kun
og er
på variabel
Positiv
kreditgodkendelse
Bilen er vist
med ekstraudstyr.
få et skarpt er
tilbud.
Serviceaftalen
dækker service og reparationer
som følge
afvia
slid,Opel
menFinans
ikke dæk
ogbaseret
brændstof.
Tilbudetrente.
kan ikke
kombineres
med andre forudsættes.
tilbud eller kampagner.
Ekstraordinær
Alle
priser er ekskl.
moms. kr.
Tilbudet
er gældende så længe lager
haves/eller
til 30.06.2014.
tages
forbehold
for pris-,
afgiftsrenteændringer. 04.2014.
leasingydelse
er 35.000
inkl.finansieringsomkostninger.
Tilbudet
gælder frem
kun via
Opel Finans Der
og er
baseret
på variabel
rente.
Positivog
kreditgodkendelse
forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Alle priser er ekskl. moms. Tilbudet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 04.2014.
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·
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LørdAG: 10.00 - 13.00
LørdAG: 10.00 - 13.00
39

Er bedst og billigst med
radiatorer og termostater
- En ny radiator koster
typisk mindre, end det vil
koste at male den gamle,
siger Erik Nystrøm, der
handler online med vvsartikler til både private
og virksomheder.

Erik Nystrøm er civilingeniør og
ved det meste om energirigtige
løsninger for private og professionelle. Han har drevet selvstændig
virksomhed i 10 år og er i dag online med markedets bedste tilbud
i moderne radiatorer, termostater, cirkulationspumper og tilbehør. - Som ung under den store
energikrise i halvfjerdserne fik
jeg interesse for energirigtige løsninger, siger Erik Nystrøm. Der-

for blev jeg civilingeniør, og jeg
har siden holdt fast i interessen
både som ansat og selvstændig.

Stort lager
- Ønsker man at skifte de gamle
triste radiatorer ud med nye moderne varmekilder, eller bygger
man nyt eller udvider, så er der
mange penge at spare, siger Erik
Nystrøm. Han peger på, at det
kun tager lidt tid at skifte et par
radiatorer, og så koster en ny radiator typisk mindre, end det vil
koste at få den gamle malet. Han
gør opmærksom på, at man endnu
i år kan fratrække arbejdslønnen under boligjob-ordningen.
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager
Erik Nystrøm: Tlf. 79 30 13 17
mail: info@dbvvs.dk
www.dbvvs.dk
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Det store lager i Hesselager
rummer alt, hvad der skal til for
at spare energi til opvarmning:
Radiatorer, termostater, cirkulationspumper, brænde-og pillefyr.
Det hele kan overskues i onlinebutikken på hjemmesiden www.
dbvvs.dk.

Salg til vvs og private
- Jeg importerer alle mine radiatorer direkte fra fabrikken og har
mere end 200 forskellige størrelser på lager. Jeg sælger både
til private og har en stor kundekreds i vvs-branchen. Mine priser og omkostninger er lave, og
så er vi lagerførende. Det sætter
både vvsbranchen og private pris
på. - Min anbefaling er, at er man
tager tommestokken og finder ud,
hvilke størrelser de nye moderne
radiatorer skal have. Gå så på
www.dbvvs.dk og se, hvad du kan
spare ved at købe hos os.

Familiefirma med tryk på
Alf Jensen A/S har gang i
mange ting - senest
er kunstgræsanlæg
kommet på banen

at få Langelands nye sundhedshus i den gamle Rudkøbing
Skole til at blive til virkelighed.
Det er hovedsaligt jord,- betonog murerarbejdet, firmaets folk
udfører, men her er en særlig opgave, nemlig at støbe buede konstruktioner:
»Normalt støber vi firkantede
betonfundamenter. Her er det
buer, så det er absolut en udfordring«, siger stifteren af firmaet
i 1976,Alf Jensen.
»Det er mere end dobbelt så besværligt«, supplerer datteren,
Mia. Facaderenovering, nyt tag
på hovedbygningen og genetab-

Murer,- entreprenør,- og tømrerforretningen, Alf Jensen A/, har
godt gang i den.
Der bliver sat masser fingeraftryk på ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder.
Biler og arbejdstøj med firmanavnet »Alf Jensen A/S« på sig,
ses bl.a. i Havnegade, Rudkøbing. Der er firmaet i gang med

lering af balkon på ØP – Ørstedspavillionen – i Havnegade
i Rudkøbing, er en anden stor
opgave, der pågår.
På vej er opgaven med at skabe
Langeland Kommunes multibane ved Skudehavnen i Rudkøbing. Anlæg af en ny kunstgræsbane i Sundhøj til Tåsinge
Boldklub pågår. Sidste år afleverede Alf Jensen A/S bla. Tåsinge
Tennispark, hvor kunstgræs
også var en del af arbejdet.
»Så kunstgræsanlæg er et nyt
område, vi har fået fat i. Det er
meget i vælten«, oplyser sønnen,
Jim.

Nyt og gammelt

Anlæg af den nye genbrugsplads
på Dunsbjergvej for Langeland
Forsyning, renovering af et bevaringsværdigt stråtækt hus i
Påø, ombygning af ungdomsboliger til familieboliger i Nørregade Rudkøbing, nyt tag på
servicebygningen på Svendborg
Sygehus og opførelsen af nyt hus
i Rantzausminde ved Svendborg
er andre opgaver, som er i gang
hos Alf Jensen:
»Så der er tryk på«, som Alf Jensen udtrykker det i al sin enkelthed.

Work Wear
0300 | 0320 | 0360

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT
Hvid

Sort

Gul

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Orange

Rød

Azur

Navy

Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags ha
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennem
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

Alf Jensen A/S · Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 51 48 12 · E-mail: alf@alf-jensen.dk · Web : www.alf-jensen.dk
• 60 % bomuld/40 % polyester
• 210-220 g

Lime

Work Wear
0300 | 0320 | 0360

Sort

Gul

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Azur

Navy

Azur

Navy

• 60 % bomuld/40 % polyester

Gul

Orange

Rød

Gul

Orange

Rød

Hvid
Lime

Lime

Sort

Flaske- Koks grå
grøn
Flaske- Koks grå
grøn

Lilla

Gul

Lilla

Grå
melange
Grå
melange

Bordeaux Lys blå Kongeblå
Hvid

Sort

Gul

Orange

Rød

Hvid

Sort

Gul

Orange

Rød

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Lime

Flaskegrøn

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Lime
Lime

Lilla
Lilla

Azur

ISO 15797

ID 0320
PRO
WEAR POLOSHIRT | MED LOMME
ID
0320

Navy

Navy

Hvid

Flaskegrøn

Sort

Koks grå

Lilla

Grå
melange

• 210-220 g
• 50 % bomuld/50 % polyester
• 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• 210-220 g
XXS kun i hvid
• 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• GAME PRO wear
XXS kun i hvid
• GAME PRO wear

Grå
melange
Grå
melange

Azur
ISO 15797

Lys blå

ISO 15797

Lys blå

Gul

Orange

Rød

Azur

Navy

• 290 g
• 70 % bomuld/30 % polyester
• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• 290 g
• GAME PRO wear
• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Flaske- Koks grå
grøn

Navy

Lilla

Gul

Lilla

Grå
melange

145,00 pr.
inkl. 1-fv. t

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XS kun i hvid, sort og navy

Orange

Rød

Slidstærk og klassisk poloshirt
med brystlomme.
Nakke-ogoglang
skulderfarvningen,
for ekstra stabilitet
levetid.
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympnings70 % bomuld/30 % polyester
proces ved meget høje •temperaturer,
både før og efter indfarvningen,
•
290
g
for ekstra stabilitet og lang levetid.

Lime

• 210-220 g

• GAME PRO wear

• 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XXS kun i hvid

Flaske- Koks grå
grøn

• T-TIME PRO wear

145,00 pr. stk.
Lilla
Grå
melange
145,00
pr.
stk.
inkl. 1-fv.
tryk
inkl. 1-fv. tryk

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

90,00 pr. stk.
145,00
pr. stk.
inkl. 1-fv.
tryk
inkl. 1-fv. tryk

• 50 % bomuld/50 % polyester

• GAME PRO wear

ISO 15797

ISO 15797

Lys blå

Hvid

Azur

Navy

ISO 15797

Sort

ID 0360
PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT
Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har
gennemgået en forkrympningsproces ved meget
høje temperaturer, både før og efter efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME

Rød

Kongeblå

Navy

Koks grå

180,00 pr.
inkl. 1-fv. t

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv mom

Det er bare et lille udvalg, se
Der kan I finde masser af inspiration og i
velkommen til og kon

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulder-

Tlf. 62 21 77 02

• 70 % bomuld/30 % polyester
ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2014 REXHOLM. ALL RIGHTS RESERVED
• 290 g

proces ved meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen,
for ekstra stabilitet og lang levetid.
• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• GAME PRO wear

Navy

ISO 15797

Navy

ISO 15797

XXS kun i hvid

Hvid

Sort

Rød

Hvid

Sort

Rød

Kongeblå
Kongeblå

Navy

Koks grå

Navy

Koks grå

180,00
pr. tryk
stk.
inkl. 1-fv.
• GAME PRO wear
inkl. 1-fv. tryk

Hvid

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Det er bare et lille udvalg, se på id.dk
Lysbare
blå af
Der kan I finde
masser
i er
Det er
et inspiration
lille udvalg,ogse
påmeget
id.dk
velkommen
til ogog
kontakte
os.
Der kan I finde masser
af inspiration
i er meget
velkommen til og kontakte os.

Sort

Rød

Kongeblå

Navy

Koks grå

180,00 pr. stk.
inkl. 1-fv. tryk

145,00 pr. stk.
inkl. 1-fv. tryk

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Alle priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms og fragt.

Grå
melange

ISO 15797

Lys blå

• 210-220 g

Grå
melange

Navy

ISO 15797

Lilla

• 60 % bomuld/40 % polyester

• 50 % bomuld/50 % polyester
www.sporten-svbg.dk
• 210-220 g
sporten@kabelmail.dk
• 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
180,00 pr. stk.

• GAME PRO wear

Flaske- Koks grå
grøn

• 50 % bomuld/50 % polyester

• 2XS - XS firelags
- S - M - L - XLhalsrib,
- 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer,
XXS kun i hvid
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten
har gennemgået en
• GAME PRO wear
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

Centrumpladsen
17 · 5700
Svendborg
bånd og nakkespejl.
Poloshirten
har gennemgået en forkrympnings-

• 70 % bomuld/30 % polyester

Lime

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

XS kun i hvid, sort og navy

PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT
Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund
hals. Dobbeltstikninger
og Klassisk
rib ved hals,
ærme
Ekstra
slidstærk sweatshirt.
model
medog
rund
bund.
Blød, børstet inderside.
Sweatshirten
harog
hals.
Dobbeltstikninger
og rib ved
hals, ærme
gennemgået
en forkrympningsproces
ved meget
bund.
Blød, børstet
inderside. Sweatshirten
har
høje temperaturer,
både før og efter efter
gennemgået
en forkrympningsproces
vedindmeget
farvningen,
for ekstra
stabilitet
lang
levetid.
høje
temperaturer,
både
før og og
efter
efter
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Navy

forkrympningsproces ved meget høje
temperaturer,
både før og efter
ID 0320
bund. Blød, børstet inderside. Sweatshirten har
| MED LOMME
gennemgået
en forkrympningsproces ved meget
indfarvningen, for ekstra stabilitet PRO
ogWEAR
langPOLOSHIRT
levetid.
høje temperaturer, både før og efter efter ind-

• 50 %
bomuld/50
% polyester
for
ekstra
stabilitet
og lang levetid.

Flaske- Koks grå
grøn
Flaske- Koks grå
grøn

Sort

Azur

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og
bånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkry
proces ved meget høje temperaturer, både før og efter ind
for ekstra stabilitet og lang levetid.
• 210-220 g

Lime

Alle
priser er vejledende udsalgspriser inklusiv
moms og fragt.
Azur
ID 0360
Det
er bare et lile udvalg, se mere på id.dk.
Der
kan
I ﬁndeSWEATSHIRT
masser af inspiration og I er meget velkomne
ID 0320til at kontakte os.
Azur
PRO
WEAR
KLASSISK
ID
0360

Hvid

Rød

PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME
• 60 % bomuld/40 % polyester
Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulderbånd og nakkespejl.
Poloshirten
harbrystlomme.
gennemgåetNakkeen forkrympningsSlidstærk
og klassisk poloshirt
med
og skulder• 210-220
g
Azur
Navy
Lys blå Kongeblå
proces
meget høje
temperaturer,
bådeBordeaux
før ogen
efter
indfarvningen,
bånd
ogved
nakkespejl.
Poloshirten
har gennemgået
forkrympnings• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
for ekstra
og lang
levetid. både før og efter indfarvningen,
proces
vedstabilitet
meget høje
temperaturer,

Navy

Koks grå

Azur

Azur

Lime

• T-TIME PRO wear ISO 15797

Azur
Azur

90,00 pr. s
inkl. 1-fv. t

90,00 pr. stk.
• T-TIME PRO wear
Azur
ID 0360 inkl. 1-fv. tryk
90,00 pr. stk.
Ekstra slidstærk T-shirt.AzurVelkendte T-TIME detaljer,
halsrib,
ISO 15797
PROfirelags
WEAR KLASSISK
SWEATSHIRT
90,00
pr. stk.
inkl.
1-fv.
tryk
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirtenEkstra
harslidstærk
gennemgået
en
sweatshirt. Klassisk
model med rund
inkl. 1-fv. tryk
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og

• 210-220 g
• 60 % bomuld/40 % polyester
• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• 210-220 g
XS kun i hvid, sort og navy
• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
• T-TIME PRO wear
XS kun i hvid, sort og navy

Rød

ISO 15797

ID 0320
PRO WEAR POLOSHIRT | MED LOMME
Orange

ID 0300
PRO WEAR T-SHIRT

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

Orange

• T-TIME PRO wear

Rød

Orange

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Sort
Sort

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XS kun i hvid, sort og navy

Grå
melange
Azur

Bordeaux Lys blå Kongeblå

Hvid

PRO WEAR T-SHIRT
Ekstra slidstærk T-shirt. Velkendte T-TIME detaljer, firelags halsrib,
nakke-slidstærk
og skulderbånd
og nakkespejl.
gennemgået
Ekstra
T-shirt. Velkendte
T-TIMET-shirten
detaljer,har
firelags
halsrib, en
Bordeaux Lys blå Kongeblå Azur
forkrympningsproces
højeT-shirten
temperaturer,
både før og en
efter
nakkeog skulderbåndved
og meget
nakkespejl.
har gennemgået
indfarvningen, for ekstra
og lang
levetid. både før og efter
forkrympningsproces
vedstabilitet
meget høje
temperaturer,

Hvid

Lilla

Gul
0300Hvid
| 0320Sort| 0360

ID 0300
PRO
WEAR T-SHIRT
ID
0300

Hvid

Koks grå

Work Wear

Work Wear
Wear
Work

0300 | 0320 | 0360
0300 | 0320 | 0360

Flaskegrøn

ISO 15797

Det er bare et lille udvalg, se på id.dk
Der kan I finde masser af inspiration og i er meget
velkommen til og kontakte os.
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Bowl’n’Fun i Svendborg
sparer kassen på gassen
VVS Sydfyn har skifter
gaskedlerne ud og sparer
nu Bowl`n´Fun i Svendborg for tusindvis af kroner. Det er som at få en
”Strike” hver dag, siger
John Eggert.
Per Hybel fra VVS Sydfyn i Rudkøbing er hen over sommeren
kommet en del på Bowl`n´Fun i
Svendborg. Mest for at installere
tre mindre kondenserende gasfyr, hvor der før var et stort fyr.
Den løsning er man svært til-

freds med hos Bowl`n´Fun. Direktør John Eggert siger, at det
er som at få en ”strike” hver dag,
hvor man vælter alle kegler i et
slag.
- Besparelsen har været stor,
siger direktøren. Med tre fyr er
der en langt bedre økonomi i opvarmningen og levering af varmt
vand. Her i sommer er der kun
brug for et af de tre fyr og der er
langt billigere end at have gang i
det hidtidige store fyr hele tiden.

Per Hybel oplyser, at gasfyrene
er monteret i kaskade. Det vil
sige, at de går i gang et af gangen
efter behov. De er af typen Vaillant eco VIT exclusiv og udmærker sig ved kondensudnyttelse
ved beholderlagring.
- De kondenserende kedler opnår
en højere effektivitet med lavere
emissioner i forhold til konventionelle kedler og så er de langt
mere økonomiske, siger Per Hybel.

VVS Sydfyn ApS

Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 28 19 49 19 · info@vvssydfyn.dk · www.vvssydfyn.dk

tør du udfordre dine kollegaer
og samarbejdspartnere?

prøv med en bowlingdyst!
 Gå ind på bowlnfun.dk/udfordringen.

 Send en udfordring til en i dit netværk.
 Den udfordrede booker tid til bowling og evt. spisning.
 Alle firmaer der bowler i kampagneperioden har mulighed
for at deltage i lodtrækningen om et firmaarrangement.
Kampagnen gælder fra den 18. august til den 13. november.

bowlnfun.dk/udfordringen
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Svendborg/Odense - Erhverv Fyn (indrykkes september 2014)
185x131 mm - cmyk
Deadline 20.08.2014

fØLG DIN
PL
OG DEL PÅ ACERING PÅ HJEM
fACEBOOK
MES
OG LINKED IDEN
IN

Et

slara ﬀenland i Nyborg

Osteboden/FruHansen
leverer til bordet og til
gæster og med forslag
til gaver med sanseoplevelser fra Fyn
og hele verden.

Mange nyborgensere kender
Osteboden/FruHansen.
De er hyppige kunder i domicilet i Kongegade i den gamle regensby.
Når der dækkes op til gæster
hjemme, og når man skal på visit, er det ofte med en gave hentet i Osteboden/FruHansen.
- Hos os får man lov til at smage
på ostene, siger Lilian Hansen,
der i 40 år har solgt oste og charcuteri-varer i Osteboden.
Hos os kan kunderne altid smage på vore oste inden de køber
og vi har oste og sanseoplevelser
fra Fyn og hele verden.

En hjælpende hånd

Går man efter oste, vælger man
døren til venstre. Vælger man
døren til højre, møder man et
slaraffenland af kaffe, the, gode
vine, mjød og øl. Der er et stort
udvalg i chokolade og gaveartikler og naturligvis en hjælpende
hånd til valg af en personlig
gave. Den hjælpende hånd vil
ofte være Lilian Hansens datter
Jane Søndergaard Nielsen.
- Vi er fælles om det hele, siger
Lilian Hansen. Både vi og kunderne kan gå fra den ene butik
til den anden uden at skulle ud
af huset.

Gourmet til receptioner

Osteboden/FruHansen leverer
ofte flaske- eller gourmet-gaver
til mærkedage, og køkkenet er
kendt for at levere mad ud af huset.
- Det er til receptioner, møder
og familiesammenkomster. Vi er
ofte at finde til arrangementer
på Nyborg Slot, siger Lilian Hansen. Det kan være et firma eller
en forening, der har et åbent
hus-arrangement og som gerne
vil kræse om sine gæster på en
indbydende måde.

OSTEBODEN/FRUHANSEN · Kongegade 12 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 45 80
Mail: post@ostebodenfruhansen.dk · www.ostebodenfruhansen.dk

Restaurant Teglværksskoven
serverer enkel og personlig mad…

Høj kvalitet og godt håndværk fra bunden!
Restaurant Teglværksskoven på kanten af Storebælt er altså stedet, der lægger op til ægte
madglæde og smagsoplevelser – tilsat en stor portion hygge og godt humør omkring bordet.

Restaurant Teglværksskoven ApS
v. Rasmus Kirk Henriksen · Strandalleen 92 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 4140
www.teglvaerksskoven.dk · info@teglvaerksskoven.dk
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Malteriet genopstår
Fyns eget gen-skabte
malteri åbner midt i
september hos familiefirmaet Bryggeriet Refsvindinge
Maltloftet har fået helt nyt, lækkert, lyst trægulv. Den ene ovn
er renoveret og muret
op i hvidt. Den anden ovn er også
klar til at skabe, ikke bare
fynsk historie, men Danmarkshistorie.
Fra midten af
denne
måned
er det renoverede

malteri hos Bryggeriet Refsvindinge parat til fremtiden.
En fremtid der betyder, at fynsk
øl igen kan laves på fynsk byg, der
også er maltet på Fyn.
Vi er meget spændte på det hele,
og det er dejligt, at det har kunnet lade sig gøre at renovere malteriet. Det har ligget stille over
40-50 år, men nu kommer det
igen, siger Ellen. Hun er gift med
brygmester John Rasmussen, 4.
generation af brygmesterfamilien med rødder tilbage til 1885,
hvor også det oprindelige malteri
startede. De sidste mange måneder har renoveringen af malteriet
stået øverst på dagsordnen i bryggeriet. Ved siden af produktionen
af gode, prisvindende øl, er brygmesteren nemlig i fuld sving med

at prøvekøre anlægget, lægge
malten i vandbad, så den spirer,
ryge den gode, fynske malt og
gøre tørre- og vendearealer klar
oppe på maltloftet.

Fynske penge
Uden penge fra de fynske kommuner, LAG-midler og Region
Syddanmark var det nok ikke
lykkedes at puste nyt liv i det
malteri, John Rasmussen oplevede var i brug, da han var dreng.
I alt er en mio. blev brugt på at
sætte det gamle malteri i stand,
og som en naturlig ting er det lokale håndværkshænder der har
udført arbejdet.
Udvikling Fyn har søgt om penge
forskellige steder, og bryggeriet

har spædet til
med resten.
Når malteriet
kommer i gang
og den gode fynske
malt i hvide sække fylder maltloft og gange kan publikum blive vist rundt i malteriet
og få mere at vide om, hvad der
sker med malten, inden den kommer på flaske som gode fynske
øl-oplevelser, fra alle de fynske
bryggerier.

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

Professionelle kurser i professionelle rammer
KURSUSDØGN

DAGSKURSUS

• Formiddagskaffe
med rundstykker
• Isvand
• Frisk frugt
• Frokostbuffet
• Eftermiddagskaffe
med kage
• 2-retters menu/buffet
• Overnatning
i enkeltværelse
• Morgenbord
• Lokaler med AV-udstyr
Pris pr. person
fra kr. ......................

•
•
•
•

995,-
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Formiddagskaffe med rundstykker
Isvand • Frisk frugt • Frokostbuffet
Eftermiddagskaffe med kage
Lokaler med AV-udstyr

36

Pris pr. person kr.

..............................................

395,-

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

Uanset det gælder dagskurser,
aftenmøder eller hele kursusdøgn står Hotel Villa Gulles
dygtige og servicemindede medarbejdere klar med en personlig
løsning med rammer og forplej-

Vellykkede og personlige rammer 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 konferencepaladser.
Villa Gulles indehaver Gulle
Simonsen inviterer således sælgere, konsulenter og øvrige erhvervsfolk på firmamøder, og
herunder kurser, i rolige og hyggelige omgivelser lige ud til Nyborgs flotte havnemiljø.

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

ning målrettet den enkelte firmakunde.
Hotel Villa Gulle råder over tre
firma- og kursuslokaler med Avudstyr og plads til op til 50 personer.

Anke & Martin’s

Grill selv

- eller varm buffet
Kotelet/kamsteg (med bbq)
grill selv eller varm

HVORFOR
Hjemmelav
Kyllingebryst
grill selv eller varm
Kvaliteten
Prisen
Steak/oksefilet
Nemt at stå m
Grill selv eller varm
Hotel Villa Gulle · Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 11 88 · www.villa-gulle.dk
· post@villa-gulle.dk
Anke & Martin’s
DeRFOR
R Melonsalat
YSLINGE FO
R S Afeta
MLINGSHUS
med

Kurser og møder
Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Grill
selv
halvog
heldags
- eller varm buffet

Vi
dækker
Kotelet/kamsteg
(med bbq)bordet op
HVORFOR?
til
lejligheden!
Hjemmelavet
Kyllingebryst

Alt er
Tilbuddet er bygget op som:
hjemme• Morgenkaffen er på mødebordene
eller på ta’-selv-bord.
lavet
• Middagsmaden er på ta’-selv-bord.
grill selv eller varm

grill selv eller varm

Steak/oksefilet
Grill selv eller varm

Melonsalat med feta

Kvaliteten
Prisen
Nemt at stå med
DeRFOR

Coleslaw salat

Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

Dressing
• Frugtfade
i gangen under pauser.

- eller varm buffet

• Lydanlæg med Dressing
trådløs mikrofon,
fast mikrofon og
knapnålsmikrofon.
Kotelet/kamsteg
(med bbq)
grill selv eller varm
Tzatziki
• Overhead, flipover, lærred, projektor
Kyllingebryst
og trådløst internetadgang.
grill selv eller varm
Salsa
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm
Alt dette
stilles gratis
til rådighed.
Marineret
kartoffelsalat
med friske
krydderurter

Melonsalat med feta

• Eftermiddagskaffen sættes klar
Salsa
på rullevogne som ta-’selv-bord.
Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter
Hjemmebagt 5-kornsflütes

Vi sammensætter dit møde
efter dit ønske…

89,-

• Kaffe/the, rundstykker med smør,
ost og marmelade.
Gældende til
TILVALG

01.10.14
Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,• Isvand
på bordene under mødet.
Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

• Frugtfade
Flødekartofler .i. .pauser.
. . . . . . . . kr. 10,Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr. 5,• Stor
frokost/middagsbuffet
–Levering
somovervihelesammensætter.
Fyn - Max kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 og
Ryslinge kage.
· Tlf. 62 67 13 32
• Kaffe/the
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

HVORFOR?
Hjemmelavet
Kvaliteten
Prisen
Nemt at stå med
DeRFOR

265,-

HjemmebagtColeslaw
5-kornsflütes
salat

89,
240,-

Grøn salat med bl.a. tomat og agurk
Dressing

Fravælges morgen- el.Tzatziki
eftermiddagskaffe
Salsa

Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter
Alt er
Hjemmebagt 5-kornsflütes
hjemmeTILVALG
Ønskes der drikkelse: øl, vand, vin o.s.v.
Dette tilbud er kune en vejledning. lavet
Tzatziki

Alt er
hjemmelavet

Grill selv
Coleslaw salat

Vi har av-udstyr,
Grøn
salat medde
bl.a.fleste
tomat ogbehov.
agurk
der
dækker

89,-

Racks (kamben).
. . . . . . . . . kr.
10,Kontakt
os for yderligere
info.

Gældende
01.10.14

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,Flødekartofler . . .TILVALG
. . . . . . . . kr. 10,Racks (kamben).
. . . . . . . . . kr. 10,Anke
& Martin’s
Kryddersmør
kr.
... ..L..I. kr.
R Y S L Oksemørbrad.
I N G .E . .F .O. R.. . .S. ..A. ..M
N 20,G S5,HUS

Gældende til
01.10.14

Anke
& Martin’s
Levering over hele Fyn - Max kr. 150,Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Grill selv
Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr. 5,-

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
Levering over hele Fyn - Max kr. 150,-

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

Grill selv
- eller varm buffet
Kotelet/kamsteg (med bbq)

HVORFOR?
Bisættelse · Begravelse · Bus-selskab · Møde/Kursus · All inklusive Luxusmenu · Fødselsdag · Bryllup
grill selv eller varm

Kyllingebryst
grill selv eller varm

- eller varm buffet
Steak/oksefilet
Grill selv eller varm

Melonsalat med feta

Coleslaw
salatbbq)
Kotelet/kamsteg
(med

Hjemmelavet
Kvaliteten
Prisen
45
Nemt at stå med
DeRFOR

Udflugtsmålet Christiansminde
har fornyet vind i sejlene
Samarbejdet med Svendborg
Sund Sejlklub om at arrangere
årets Matchrace Sejlads lige
uden for hotellets bedste udsigtspladser i restauranten, tegner et
godt billede af hvad der sker på
Hotel Christiansminde.
Sommeren 2014 har været rekordsommer for Christiansminde
med samtlige 98 store værelser/
lejligheder belagt hver dag.
Gæster har valgt at forlænge deres ophold, fordi der var så meget
mere, de gerne ville opleve. Ikke
mindst det skønne, ny trimmede
område, som omgiver Hotel
Christiansminde.
Christiansminde er et stort aktiv
for både HK og for lokalsamfundet. HK har en fortsat stigende
kursus- og mødeaktivitet på
Christiansminde og belægger
dermed rigtigt mange lokaler og
værelser. Generelt er der en flot
stigning i både møde, kursus- og
ferieophold, hvilket også kan ses
på hotellets bundlinje gennem de
seneste år.

5

Christiansminde går fra at være
en underskudsvirksomhed til at
være en overskudsvirksomhed.
Dette giver stabilitet og overskud til nyudvikling og igangsætning
af
nye
tiltag.
Retroarrangementer, Klubben
Live koncerten på engen ved
Christiansminde er et par af de
mange nye tiltag. Strandsafari
er det nyeste tiltag.
Vi er en helt naturlig part i en
større dansk indsats for at vise,
hvor mange spændende oplevelser naturen byder på, og vi nyder
godt af de mange udviklingsprogrammer der er på området.
Naturturisme er det mest synlige og håndgribelige af mange tiltag. Det har givet helt konkrete
og
tilgængelige
produkter.
Sælsafari og besøg på Fynske
vingårde er et par af eksemplerne.
I tidens ånd, med respekt for historien og beliggenheden midt i
det sydfynske Øhavs natur, arbejder Christiansminde sammen

med professionelle guider, udstyrsleverandører, kokke, foredragsholdere m.fl. om at være
samlingssted for oplevelser, der
inkluderer alt det fantastiske,
den nordiske natur kan byde på.
Dykning, havkajak, Tai Chi/Qi
gong, leg & spil, løb, vandring,
cykling og lystfiskeri, er de mest
populære temaer for tiden.
Vandring og tilberedning af mad
i naturen af friske råvarer man
selv har samlet, er nogle af de
helt nye oplevelser som efterspørges.
Det er dejligt at opleve den voksende interesse for fynske fødevarer og den fynske natur. Vi glæder os alle på Christiansminde
over, at lejlighederne som har
direkte adgang til naturen og
sydvendte terrasser, i større
grad er base for ophold der inddrager naturen i mødet, festen
eller ferien, afslutter Holger
Brodersen

Hotel Christiansminde ligger smukt
ved Svendborgsund

Spændende natursafari område

Perfekt til store events

Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 90 00
www.christiansminde.dk

GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE GF

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer.
Det betyder, at vi kan give dig forsikring for alle pengene.
Du får overskuddet tilbage fra bilforsikringen.
Princippet er, at jo færre skader vi har, jo ﬂere penge sender vi retur til dig.
Vi er tæt på dig med kontor i Svendborg.
Bliv forsikret sammen med din nabo og andre byfæller.
GF har nogle af Danmarks mest tilfredse kunder.
Uafhængige undersøgelser bekræfter, at GF’s kundetilfredshed er helt i top.
Individuelle løsninger til dit forsikringsbehov.
Vi rådgiver dig, så du får de rigtige forsikringer til den rigtige pris.

Kundeejet siden 1967
I 1967 gik en lille gruppe mennesker sammen og dannede GF i protest mod dyre forsikringer og aktionærer, der skummede ﬂøden. Siden da, er vi vokset til et af Danmarks
største forsikringsselskaber med et bredt udvalg af forsikringer til familien Danmark. Vi
har nu aldrig villet være de største. Vi vil hellere være de bedste, og derfor er vi glade for
at have nogen af Danmarks mest tilfredse kunder.

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Tlf. 72 24 41 04 · www.gf-sydfyn.dk
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ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrencedygtige priser.

Mødepakke
r
fra kr. 22
55
0,,-

Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

www.odinhavnepark.dk
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Kvalitets-lagersalg
22 siders fuldfarve maskine med
efterbehandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og mail.

develoP
+220

develoP
+220

6 års nygaranti

BRUGTBØRSEN
NU

develoP
+451

6 års nygaranti

BRUGTBØRSEN
NU

34.900,-

develoP
+203

6 års nygaranti

19.900,-

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

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

6 års NygaraNTi

BRUGTBØRSEN
NU

BRUGTBØRSEN

24.900,-

24 kopier farve maskine. Scan/Mail/
fax indbygget. Kører kun A4 størrelse.

NU

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

develoP
+25

6 års nygaranti

BRUGTBØRSEN
NU

15.900,-

6.995,-

develoP
+452

6 års nygaranti

BRUGTBØRSEN
NU

39.995,-

KoNtAKt oS For et tilbud Med
deN riGtiGe PriS - FØrSte GANG!

GULDFELDT
Kontor & Data

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

A/
S

guldfeldt.com

alle priser er ekskl. moms

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

