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Juridisk Bistand

JuridiskBistand ApS · Nørrevoldgade 32 · 5800 Nyborg

Telefon: 69 134 135 · www.juridisk-bistand.dk

 info@juridisk-bistand.dk

w
w

w.
er

hv
er

v-
fy

n.
dk

Region Syd
NR. 8 · 34. ÅRGANG · 2016



5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Tlf.: 62 22 23 03

Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04

Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Distribution:
Post Danmark

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

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
PR OFFSET

Volkswagen Odense - Biltest Side 26

























































Garant Side 19

Susser Business House Side 31

Julefrokost  
fra eatmosfære  

er sammensat  
af de bedste  

råvarer fra fyn.

vi hylder  
traditionerne &  

tilfører retterne  
et twist anno 2016.

Julemenuen

• sildemadden • 

koldrøget sild med karryemulsion.
med syltede perleløg, sprød rug,  

hjemmesyltede danske kapersbær og små salater.

• Grissebassen • 

braiseret svineskank i sprød indpakning.
 med cremet perlebygotto og efterårets æbler.

• andesteGen •

Confiteret andelår og persillerod.
med lun æblekompot, lynstegt grønkål, 

samt sprød kartoffel og kraftig rødvinssauce.

• osten •

letrøget blå kornblomst.
med mørk smagfuld chokolade, 

blød blommegelé og sprøde kiks.

• ris ala mande •

i miniudgave..

• kirsebær & Chokolade •

den gode chokoladekage.
med blød gelé på kirsebær, vaniljesyltede kirsebær, 

cremet kardemomme is, samt sprødt og knas.

den tradionelle

• Juleplatten •

2 x sild med danske hjemmesyltede kapersbær,
syltede løg og cremet karry-æblesalat. 

  vores koldrøgede laks med spinatsouflé, 
sprød rug og vilde urter. 

 den sprøde spætte fra faaborg i panko
med grov remulade og citron.

terrine af velfærdsgris med æblekompot og surt.

Confiteret andelår med grønkålssalat og syltede svesker.

Glaseret juleskinke med honningristede kartofler.

ris ala mande med kirsebærsauce.

vores hjemmebagte økobrød og smør.

Pris pr. couvert hos os kr. 295,-
Pris pr. couvert hos dig kr. 275,-

min.15 personer.

Pris pr. couvert kr. 445,-
Med øl, snaps og vinmenu pris kr. 695, -

min.15 personer.

eatmosfære  ·  brogårdsvej 90  ·  5260 odense s  ·  jacob@eatmosfaere.dk  ·  eatmosfære.dk  ·  tlf. 24 64 74 96

Eatmosfære Side 41

SIS Danmark Side 28

E. Henriksen & Søn Side 18

CR Auto Side 16
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GÅRDBUTIKKEN DEN GLADE GRIS
VI HJÆLPER GERNE MED GRILL ARRANGEMENTER

HELSTEGT PATTEGRIS
Tilbehør, salatbar, kartofler, brød og dressing
inkl. grillmester

BUFFET – 3 slags kød
Kalve/oksefilet
Honningmarineret skinkeculotte
Marineret kalkunbryst
2 slags salat (pastasalat, broccolisalat
blandet salat med feta)
Bearnaise eller rødvinssovs
Flødekartofler eller ovnstegte krydder 
kartofler

3 RETTERS MENU
Forret: ananasringe med hønsesalat og bacon 
Hovedret: honningmatneret skinkeculotte 
eller gammeldags oksesteg med tilbehør.
Dessert: islagkage

Gårdbutikken Den Glade Gris
Gammel Skaarupvej 164 · 5700 Svendborg
Tlf. 22 58 73 10 · larsslagter@live.dk · www.gårdbutikken.dk

Pr. kuvert 135,-

Pr. kuvert 149,-
Pris pr. kuvert fra 149,-

Min. 50 kuv.

Min. 30 kuv.

Min. 30 kuv.

3årsgaranti påreservedeleleveret afMekonomen

Lyøvej 4 · 5800 Nyborg
Tlf.: 27 62 96 69
info@autocentretnyborg.dk
www.mekopartner.dk/autocentret-nyborg.html

• 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. 

Autocentret 
Nyborg

- make cars come true...

Knudsens
Maskinstation I/S

Stenhavevej 17 | Refsvindinge | 5853 Ørbæk

65 98 14 53 
40 45 76 92

Hellerup’s Murerforretning v/Allan Hellerup 
Ellingevej 10, 5853 Ørbæk, Tlf. 40 56 38 42

MURERFORRETNING
Vi er eksperter inden for følgende:

Udkradsning af mørtelfuger
& omfugning
Murerarbejde
Renovering
Fliser og klinker
Reparationer og service

Beton og gulvarbejde
Til- og ombygning
Nybyggeri
Facaderenovering
Vandskuring

HELLERUP’S

IT-problemer?
Servicering, support 
og salg af IT-udstyr, 

netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.

Eget værksted.
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F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

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

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 
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På specialefronten har vi blandt 
andet fremstillet pyloner til 
Odense Zoos bro over åen, ci-
garskårne vindmøllevinger til 
en mølle i Hurup samt diverse 
porte med specielle detaljer. Til 
en lokal kunde har vi fremstillet 
og leveret to kanonlavetter i den 
ekstremt hårde og tunge træsort 
azobe, også kaldet jerntræ. Ka-
nonerne på 4, 2 tons løftedes på 
plads af en 375 tons/meter kran. 
På hjemmesiden www.froerup-
savvaerk.dk , som netop nu er 
under modernisering, vises en 
række gode eksempler på vores 
mange spændende aktiviteter, 
og mange flere fotos er på vej”, 
slutter Finn Jensen. 

Den østfynske træfor-
arbejdningsvirksomhed 
grundlagdes af Finn 
Jensens oldefar i 1881 
og bygger på fire gene-
rationers erfaringer og 
konstant opdaterede 
viden om den optimale 
behandling af træ – fra 
savværk til færdigt 
produkt

”Frørup savværk beskæfti-
ger fire medarbejdere og har 
kapacitet på op til tolv meter 
i længden. Vi bearbejder i så-
vel små som store dimensioner 
og har stor succes med salg og 
specialudskæring af Douglas 
og eg”, beretter Finn Jensen. 
”Begge træsorter er formstabile 
og modstandsdygtige overfor 
råd og svamp. De anvendes i 
vid udstrækning som bindings-
værkstømmer – blandt andet 
som bindbjælker i såvel nye som 
historiske bygninger samt som 
terrasse- og højbeds-brædder.” 

Douglas - fra kvalitetstøm-
mer til kernetræ
”Typemæssigt spænder Douglas-
træet lige fra almindeligt kvali-
tetstømmer til rent kernetræ 
uden splinter. Sidstnævnte har 
en smuk rødlig farve og er et 
ideelt valg til gulve og store 
bjælker. At Douglas er en popu-
lær og udbredt træsort i bygge-
branchen skyldes det faktum, at 
træet på én gang er utroligt ro-
bust og samtidigt meget ”roligt”. 
Douglastræet hverken slår eller 
kaster sig, og det revner hel-
ler ikke. Overskydende bark og 
trærester fra produktionen flises 
til bunddæk i haver, parker og 
grønne udenomsarealer.”

Kvalificeret rådgivning og 
kundetilpassede løsninger
”På baggrund af vores uddan-
nelse og mangeårige erfaring 
yder vi kvalificeret rådgivning 
til vores kunder og samarbejds-
partnere om den mest optimale 
anvendelse af træet. I den travle 
hverdag spænder vores opga-
vefelt lige fra højt specialiseret 
projektarbejde til lønskæring og 
fremstilling af klodser og embal-
lage til maskinfabrikker og en-
treprenører. 

Over hele linjen har vi høj flek-
sibilitet i opgaveløsningen. Et 
stort speciale er lynekspedition 
af ordrer på specielle længder 
og dimensioner. Med kort varsel 
skaffer, bearbejder og leverer vi 
træ til arkitekter, ingeniører, 
entreprenører og andre aktører i 
byggebranchen. Det er ikke lige-
gyldigt, hvad træet skal bruges 
til. Alle vores produkter er nøje 
tilpasset de enkelte kunders pro-
jekter.”    

Fra bindingsværk til pylo-
ner og kanonlavetter
”Savværkets tømrer/snedkeraf-
deling løser alle til faget hørende 
opgaver. Vi har stor viden og 
erfaring, når det gælder frem-
stilling og montering af døre og 
vinduer – gerne efter specielle 
mål. Typiske projekter er reno-
vering og tagrenovering af ejen-
domme, ofte med bindingsværk. 
I efteråret 2015 løste vi en stor 
bindingsværksopgave i Middel-
fart med ny langside og gavl til 
en stor ejendom. Henover som-
meren 2016 har vi leveret ny gavl 
til en bindingsværksejendom i 
lokalområdet. Netop nu afventer 
vi grønt lys for påbegyndelse af 
et nybyg-projekt på Tåsinge.  

FRØRUP SAVVÆRK & MASKINSNEDKERI

Frørup savværk & maskinsnedkeri ApS · Lundevænget 10 · 5871 Frørup · Tlf.: 65 37 10 35 · Fax: 65 37 18 35
info@froerup-savvaerk.dk · www.froerup-savvaerk.dk
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indretning af erhvervslejemålene. 
På den måde arbejders der på 
bedste vis for at opfylde de le-
jende virksomheders ønsker og 
behov - og HD Ejendomme får 
glade lejere! 

Kontakt erhvervsudlejningen på 
tlf. 70 23 82 33, hvis du har spørgs-
mål vedr. ledige erhvervslejemål. 

Se ledige erhvervslejemål på 
w w w.hdejendomme.dk /er -
hverv

Kontakt Boligudlejningen på tlf. 
70 23 80 02, hvis du har spørgs-
mål vedr. ledige boliglejemål.

Se ledige boliglejemål på 
www.hdejendomme.dk/bolig.

HD Ejendomme har alt 
samlet under ét tag, til 
fordel for deres mange 
erhvervs- og boliglejere i 
hele landet.

Med udgangspunkt i mottoet ”Vi 
samler på glade lejere”, driver HD 
Ejendomme ca. 450 erhvervsle-
jemål og ca. 2100 boliglejemål 
fordelt på attraktive placeringer i 
hele Danmark. 

I tæt dialog med lejerne yder de 
høj service, fleksibilitet og kvali-
tetssikring.

HD Ejendomme har hovedsæde 
i Odense, hvor de har alt samlet 

under ét tag. Med egne afdelin-
ger indenfor udlejning, admini-
stration, service, drift, økonomi, 
byggeteknik og kvalitetssikring, 
kan de hurtigt håndtere alle 
aspekter i forbindelse med en 
udlejning – lige fra fremvisning 
og indflytning til fraflytning. Det 
er netop dette totalkoncept, 
som er med til at give tilfredse 
lejere.

På hovedsædet i Odense, be-
skæftiges ca. 50 medarbejdere. 
Herudover beskæftiges yderli-
gere 35 håndværkere og gart-
nere på ejendommene rundt i 
landet, som gør deres bedste for 
at servicere og vedligeholde le-
jemålene og de tilhørende uden-
omsarealer.

HD Ejendommes erhvervsafde-
ling råder over lejemål i hele lan-
det. Størstedelen af disse lejemål 
er centralt placeret nær større 
byer, motorveje og indfaldsveje. 
Det er spændende og forskel-
ligartede erhvervslejemål, der 
spænder lige fra mindre kontorfa-
ciliteter til store domicil- og lage-
rejendomme.

Erhvervsudlejningens udlejnings-
konsulenter er gode til at lytte til 
kundernes behov, og har store 
beføjelser. Lejerne får klar be-
sked, og beslutninger kan træffes 
hurtigt. Dette sker i samarbejde 
med den byggetekniske afdeling, 
som står klar med rådgivning og 
udviser stor fleksibilitet i forbin-
delse med evt. ombygning og 

 HD Ejendomme A/S, Unsbjergvej 2B, 5220 Odense SØ, www.hdejendomme.dk

HD Ejendomme  
samler på  

glade lejere!
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Hos Lause kommer de alle – ung som gammel
biler kommer her og spiser og 
hygger sig. De ved, at jeg altid 
har kaffe på kanden til dem.

Og så har vi jo altid året rundt 
ovnstegte kyllinger hver aften 
og i sommerhalvåret store, gam-
meldags is og softice og levende 
musik, slutter Lene Ringsmose.

Lauses Grill og Pølser er lidt af 
en institution i Nyborg med sin 
enestående beliggenhed ved hav-
nen og sin historie, der går helt 
tilbage til 1968, da Laurits, kal-
det Lause, åbnede en grill. I dag 
drives den af tredje generation af 
familien, Lene Ringsmose.

Hos Lause kommer de alle, ung 
som gammel, rig som fattig, lo-

kale stamkunder, faste forbipas-
serende og turister, der holder 
ind for at slappe lidt af og få mad 
og drikke til absolut rimelige 
priser. Og kvaliteten af maden 
fejler bestemt heller ikke noget.

Vi har travlt, fortæller Lene 
Ringsmose, der har arbejdet i 
grillen, siden hun var 11 år, og 
mens hendes forældre drev den. 

I højsæsonen er der ansat ca. 20 
på hel- eller deltid.

Mange stamkunder
Vi har mange stamkunder, der 
kommer og får morgenmad, fro-
kost eller aftensmad, for vi har 
et varieret menukort, siger Lene 
Ringsmose. Vi får også besøg af 
grupper af motorcyklister, og 
også indehavere af amerikaner-

Lauses Grill og Pølser  Aps – Vesthavnen 1 – 5800 Nyborg – Tlf.: 2361 3653 – Mail: ringsmose5800@gmail.com – www.lause.dk

Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 2211
www.vinspecialisten.dk · svendborg@vinspecialisten.dk

Velkommen hos Vinspecialisten Svendborg 
Vi har et stort sortiment inden for vin, delikatesser, 

kaffe/te, Cognac, Rom, Whisky og chokolade fra 
egen fabrik, og vi bestræber os på at være hele 

Svendborgs vinbutik. 

VINSKOLE – VINSMAGNING – VINGAVE – SPIRITUS

DEN FEDE AND

Finlandskaj
Odense havn
+45 3140 0028 

mail@denfedeand.dk 
www.denfedeand.dk 

”VELKOMMEN OM BORD”
Nu starter der en ny sæson for Den Fede And. Og ikke mindst 
for Odenses glade indbyggere og alle velkomne turister. 
Den fede And er charmerende og hyggelig og glæder sig til at 
møde nye venner i Odense.
 
Den unikke restaurant, hvor du kan nyde en god frokost eller 
middag til lyden af bølgeskvulp. Et mere og mere aktivt miljø 
danner ramme om Den Fede And.
 
Vi har lagt til i Odense havn, så tag med på dybt vand og lad os 
kræse for den gode betjening, rene 
smagsoplevelser og oplev stemnin-
gen under åben himmel.
 
I denne sæson har vi lagt vægt 
på at vores kokke sørger for helt 
almindelig dansk mad, kreeret 
med en kærlig hånd.
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og kvalitet i produktionen. Det 
er uhyre vigtigt for os at kunne 
komme hurtigt op at køre igen 
efter et nedbrud. Hér er Integos 
teknikere fleksible og gode til 
lynhurtigt at rykke ud til repa-
ration og udskiftning af reserve-
dele på maskiner og drejebænke. 
I kraft af den høje stabilitet og 
ydeevne i produktionen kan vi 
koncentrere os 100 % om vores 
kerneforretning. Hvad enten vi 
taler motorer, PLC eller styring 
er vi superglade for samarbejdet 
med Intego Odense.”     

Højt serviceniveau
”Intego Odense leverer total-
løsninger, og i forhold til Gislev 
Drejerforretning spænder vores 
ydelser lige fra udskiftning af 
elpærer til implementering af 
nye PLC-styringer. Intego  øger 
løbende sin volumen samt ska-
ber flere arbejdspladser, og heri-
gennem sikrer vi kontinuerligt 
et højt serviceniveau til glæde 
for vores mange erhvervs- og in-
dustrikunder”, slutter Bjarke H. 
Jensen. 

Som en af landets fø-
rende aktører inden 
for el- og automation 
bidrager Intego A/S  via 
branchetilpassede løs-
ninger til at effektivisere 
produktionen, mindske 
driftsomkostningerne og 
herigennem øge konkur-
rencedygtigheden i dansk 
industri. 

”Intego Odense  er den fynske 
del af den el-tekniske leverandør 
Intego , som på landsplan tæller 
11 afdelinger og over 550 medar-
bejdere”, fortæller afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen, Intego Oden-
se. ”I den travle hverdag er vi en 
fleksibel og kompetent samar-
bejdspartner, ikke kun for øens 
store forsynings- og industri-
virksomheder, men også for en 
lang række små og mellemstore 
erhvervskunder i krydsfeltet 
mellem håndværk og industri. 
Blandt Intego Odenses kunder i 
denne kategori er Gislev Drejer-

forretning, som vi gennem tre år 
har samarbejdet med.” 

Fra håndværk til industri
”I 2005 opkøbte jeg Gislev Dre-
jerforretning”, fortæller direktør 
Lars Werner, som i 1999 star-
tede sit virke som selvstændig 
i træindustrien. ”Frem til nu er 
udviklingen gået stærkt i det 
tidligere håndværkerfirma, som 
blev grundlagt i 1913 og på over-
tagelsestidspunktet fokuserede 
på fremstilling af kageruller. I 
dag er Gislev Drejerforretning 
en mindre industrivirksom-
hed, som producerer og leverer 
4-5.000 enheder – heriblandt 
specialfremstillede møbeldele 
som bord- og stoleben til fabrik-
ker i hele Danmark og det øvrige 
Skandinavien. Vores arbejds-
processer bygger på gode hånd-
værkstraditioner – nu udført 
med moderne CNC drejebænke, 
kopifræser og pudsemaskiner.”

Et stort plus i regnskabet
”Gislev Drejerforretnings sam-
arbejde med Intego Odense star-
tede i 2014. Her var vi på udkig 
efter en ny partner på el-siden 

med opdaterede og målrettede 
kompetencer i forhold til driften 
af en moderne industrivirksom-
hed”, fortsætter Lars Werner. 
”Først koncentreredes samarbej-
det om fejlsøgning og reparation 
af maskiner – et område som 
Intego Odense håndterede på 
særdeles tilfredsstillende vis. Da 
vi senere samme år investerede 
i ny moderne drejebænke, stod 
Intego Odense for hele el-siden 
af processen omkring flytning 
og omrokering af vores eksiste-
rende grej samt implemente-
ring og idriftsætning af de nye 
maskiner. Takket være Intego 
Odenses store knowhow og er-
faring måtte vores produktion i 
den forbindelse kun indstilles i 
ganske kort tid, hvilket jo tæller 
som et stort plus i regnskabet for 
en industrivirksomhed som os.” 

Hurtigt op efter nedbrud
”I dag varetages hele vores byg-
nings-el, styring og maskiner af 
Intego Odenses dygtige tekni-
kere, og det er en løsning, vi er 
meget tilfredse med. Intego lever 
til fulde op til vores høje stan-
darder omkring sammenhæng 

Intego Odense  · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV 
Tlf. 99 36 42 60 · Fax. 99 36 42 61 · intego@intego.dk
www.intego.dk 

HJÆLPEN ER NÆR
Foto: Mads Lindell



Nyborg Paletten flyttet ind  
i nye rammer

Er man til de gamle LP plader, 
så kan man roligt lægge vejen 
forbi butikken, for her er et godt 
blandet udvalg med alt lige fra 
country, pop/rock, heavy til de 
gode soultoner.

Det gamle antikvariat  
er klar til at servicere 
sine kunder fra de nye 
lokaler

Henover sommeren er Nyborg 
Paletten flyttet ind i nye lokaler 
i Mellemgade, hvor Jan Ander-
sen nu er kommet på plads og 
kan servicere nye som de mange 
trofaste kunder.

Nyborg Paletten er en special-
forretning med lidt af hvert – en 
god blandet landhandel med en 
vifte af gode og spændende til-
bud af både nyt og gammelt.

Jan Andersen åbnede butikken 
i 2003 som et bogantikvariat i 
Korsgade, og udvidede senere 
med kunstnerartikler ved en 
flytning til andre lokaler i Kors-
gade, hvor der havde været ma-
lerforretning.

Jeg købte restlageret, og har så 
udbygget butikkens tilbud, siger 
Jan Andersen midt i al travlhe-
den med at komme på plads i den 
nye butik. Efterfølgende er der 
så løbende kommet antikviteter 
og sjove ting til.

Nyborg Paletten har et stort 
og varieret udbud af pensler og 
farver til kunstnere og har alle 
typer af malerlærreder af god 
kvalitet.

Nyborg Paletten, Mellemgade 23, 5800 Nyborg, Tlf. 6531 0209, Mobil: 2011 8836, nyborgpaletten@nypost.dk 

Nyborg Paletten, Mellemgade 23, 5800 Nyborg, Tlf. 6531 0209, Mobil: 2011 8836, nyborgpaletten@nypost.dk 

8



bærende konstruktioner og byg-
gevarer af stål. De er i øjeblik-
ket i gang med flere projekter 
bl.a. til Odense Letbane, Jessens 
Mole i Svendborg og Hotel Ny-
borg Strand. 

Afdelingen i Refsvindinge, hvor 
staben er på tre – heraf en nyan-
sat, er koncentreret om service 
af traktorer og landbrugsmaski-
ner, salg af reservedele til land-
brug og private, fremstilling og 
udskiftning af hydraulikslanger 
samt salg af have-park maskiner. 

Har man brug for service af f.eks. 
sin plæneklipper, - så kan der 
indleveres i alle tre afdelinger.

Vi ser meget positivt på udvik-
lingen med stigende aktiviteter 
indenfor alle fagområder, siger 
Lars Peter Degn. Vi arbejder 
fremadrettet og har rustet os 
godt.

SIDSTE NYT: I forbindelse 
med at Hans Lyder har over-
draget serviceafdelingen til Ly-
gas har han samtidig solgt VVS 
afdelingen til Ellinge Smedie, 
der samtidig bliver aktionær i 
Lygas, med de fordele som det 
større samarbejde giver. 

Gennem de seneste 5-6 måne-
der har Ellinge Smedie, der blev 
etableret i 1912, været gennem 
en stor udvikling og er i dag 
en virksomhed, der med lang 
erfaring favner bredt indenfor 
kerneområderne Stål og Smede-
arbejde, VVS & Blik samt Land-
brugsservice. De har i løbet af 
foråret 2016 overtaget Refsvin-
dinge Smede- og Maskinværk-
sted samt Ras VVS & Blik. Der 
fortsættes med afdelinger i såvel 
Ellinge, Langeskov og Refsvin-
dinge.

Alle ansatte i de to overtagne 
firmaer er fortsat i deres job, og 
virksomheden tæller i dag sam-
let 40 ansatte, heraf 4 lærlinge 
samt 3 i skånejob og ellers sup-
pleres der med vikarer efter be-
hov. De nye tiltag er blevet godt 
modtaget af såvel kunder og 
medarbejdere samt andre forret-
ningsforbindelser.

Vi er helt bevidste om vores an-
svar som arbejdsgiver, og derfor 
har vi også fire lærlinge samt 
fleksjobbere, siger adm. Direktør 
Lars Peter Degn. Skal vi have no-
gen til at arbejde indenfor vores 
fagområder, så skal vi også for-
pligtige os til at uddanne nogen.

Vi er underleverandører med 
stort U, siger Lars Peter Degn, 
og inden for VVS & Blik arbejder 
vi primært på Fyn – mens vi in-
den for Stål ud over Fyn også ar-
bejder på stort set hele Sjælland 
og op til Aarhus. Vores 20 gule 
biler er på vejene hver dag. Vi 
kan godt mærke, at der er godt 
gang i den i øjeblikket – både 
med VVS og byggebranchen.
Ellinge Smedie er Aut. VVS in-
stallatør og er omfattet af garan-
tiordning. 
VVS & Blik arbejder ud fra afde-
lingerne i Ellinge og Langeskov, 
hvor de 14 montører og 2 lærlin-
ge, som udgør staben, servicerer 
private og virksomheder og ud-
fører alt indenfor vand, varme, 

sanitet og blikkenslagerarbejde. 
Indenfor dette område er der 
også stor fokus på energi.
Ellinge Smedie arbejder også 
med indenfor projekter, og er i 
øjeblikket inden for VVS i gang 
med et renoveringsprojekt på 
Stokkebæk Skolen i Hesselager 
samt ombygningen af Socialfor-
valtningen i Nyborg. Blandt de 
senest afsluttede projekter kan 
nævnes nybygningen på Uller-
slev Mejeri samt renoveringen af 
Egense Kirke.
Virksomheden er CE-certificeret 
inden for Stål, hvor virksom-
heden er godkendt til opgaver 
ifølge EXC 4, som er det højeste 
niveau inden for EN 1090, lige-
som de også må dimensionere 

GODT RUSTET TIL FREMTIDEN
Ellinge Smedie har vækstet og favner bredt
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Populært hotel  
og spisested 
Hotel Villa Gulle er et 
godt valg for både privat 
og erhverv 

Søger man hygge og kvalitet når 
man enten gæster Nyborg eller 
har brug for et sted til at afvikle 
sine erhvervsmøder, så kan man 
roligt booke sin ind på det vel-
etablerede og nyrenoverede Ho-
tel Villa Gulle, der med sin cen-
trale placering tæt på centrum 
og havnen servicerer gæsterne 
på bedste vis og altid med et 
smil. Hotellet har 23 værelser og 
tre restaurationslokaler.

Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø 
her, siger Gudrun Simonsen – i 

daglig tale og bedre kendt som 
Gulle. Det handler om at per-
sonalet hygger sig, - det smitter 
nemlig af på gæsterne. Vi driver 
hotellet med højt humør, - og vi 
har travlt. 

Til dæmpet belysning og med 
herlig musik serveres middagen 
i deres tre restaurationslokaler, 
og det er typisk dansk mad der 
serveres, og i rigelige mængder 
og ad flere omgange. 

Gulle har fejret rundt jubilæum 
– 20 år. Den gang valgte hun at 
få fast land under fødderne efter 
20 år som stewardesse i Ster-
lings luftflåde, - og det har hun 
ikke fortrudt.

Det var en drøm, der gik i opfyl-
delse, og så var det for at prøve 
noget nyt mens tiden var til det, 
fortæller Gulle med en vis glæde 
i stemmen.
Hotel Villa Gulle henvender sig 
både til private og erhverv samt 
møder og kurser. Hotellet der 
emmer af hygge og stemning har 
en stor restaurant med plads til 
100 gæster.

Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, +45 65 30 11 88 / +45 21 27 27 99, post@villa-gulle.dk / www.villa-gulle.dk 

Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, +45 65 30 11 88 / +45 21 27 27 99, post@villa-gulle.dk / www.villa-gulle.dk 

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

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

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

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
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Nyborg Rejser modtog som en af 
de første indenfor persontrans-
port i 1994 ISO 9001 Certifikat 
som bevis på deres internatio-
nale kvalitetsniveau, og blev i 
2009 certificeret efter de nye 
ISO-normer, som har fokus-
punkterne ”bæredygtighed” og 
”risikostyring”. - Vi arbejder al-
tid efter kvalitets-parametrene 
sikkerhed og troværdighed, siger 
John Kristensen. 

Den nye VIP Konference 
bus, som Nyborg Rejser 
har fået i stald i juli, skal 
erstatte deres tidligere 
VIP bus, - og den har al-
lerede været på vejen på 
de første ture.

Vi har et godt kundegrundlag 
til Konferencebussen, fortæl-
ler John Kristensen, der er 3. 
generation i Nyborg Rejser. Vi 
har virksomheder der bruger 
bussen til forberedende møder 
frem til deres destination. Andre 
har måske afdelinger, som skal 
besøges, og bruger bussen til 
at tage underleverandører med 
rundt for at vise virksomheden. 

Den nye bus er et rullende mø-
delokale.
Bussen er veludstyret og har 
mange faciliteter og kvaliteter. 
Den er kombineret til både ar-
bejdsrelateret brug og privat 
hygge.
Den nye bus er en Volvo, som 
er bygget i Finland. I den for-
bindelse har John Kristensen 
været i Finland for at være med 
til at indretning er blevet, som 
det var ønsket, - og så kørte han 
også den første tur, da den skulle 
køres hjem til Nyborg, - og har i 
hele processen haft et godt sam-
arbejde med Volvo Danmark.
Der er plads til 32 personer i 
bussen, og har man ledsagere 
med på en kombinationstur med 
hygge og arbejde, så kan den 
opdeles, så der bagerst i bussen 

kan holdes møde med op til 14 
personer. Fra egen PC kan man 
blive koblet op i bussen til skær-
me så alle kan være med. Der er 
ligeledes et 230 volt stik ved alle 
sæder, så der kan oplades, - og så 
er der Wi - Fi i bussen. Bussen 
er ligeledes udstyret med mikro-
ovn, opvaskemaskine, køkken, 
kaffe- og cappuccino maskine 
samt fadølsanlæg.

Der er sket meget hos Nyborg 
Rejser siden Peter Kristian Kri-
stensen i 1948 købte Budcentra-
len 1369, som bestod af en ame-
rikansk lastbil Federal og en 
trehjulet budcykel. I 1957 fik de 
den første bus, og i 1959 blev det 
til en turistvirksomhed.
I dag råder Nyborg Rejser over 
6 turistbusser og 20 rutebusser.

Nyborg Rejser A/S | Nymarksvej 61 | 5800 Nyborg | Tlf. 65 31 13 69 | nyborg@nyborg-rejser.dk | www.nyborg-rejser.dk 

LUKSUSBUS TIL MØDEAKTIVITET PÅ LANDEVEJEN
Nyborg Rejser har indsat en ny VIP Konference bus til både privat som erhvervsformål



To gulvlæggere fra det 
nu lukkede Colorama har 
startet Nyborg Gulve på 
en ny adresse

Det er dét, vi kan, og vi har brug 
for et gulvfirma her i Nyborg. 
Så enkelt kan det siges. Og det 
gør gulvlægger Jan Littrup Jen-
sen. Sammen med sin mange-

årige kollega, gulvlægger Casper 
Kjær Hansen, har de netop åbnet 
Nyborg Gulve på Falstervej 5.

De to gulvlæggere har over 40 
års erfaring i alt fra det nu luk-
kede gulvfirma, Colorama.

Efter at Colorama er lukket, er 
der ikke noget gulvfirma i Ny-
borg mere. Det dur jo ikke. Der-
for åbner vi Nyborg Gulve. Kun-

derne kender os i forvejen. Det 
er jo dét, vi kan, og vi glæder os 
til at service kunderne, fortsæt-
ter han.

Så nyt er firmaet, at en 
hjemmeside endnu 
ikke er færdig. Det 
er mail-adressen 
heller ikke, men 
Jan Littrup 
Jensen har 

sin telefon, 24 92 59 11, med sig 
hele tiden, så kunderne kan trygt 
ringe.

Nyt gulvfirma i  
Nyborg med over  
40 års erfaring

Fang os  
på tlf. 

24 92 59 11

 Måre Byvej 22
5853 Ørbæk
Tlf. 50 13 14 15
www.lygas.dk

Bedre miljø og 
      bedre økonomi!

Lygas Energiteknik har mere end 25 års erfaring med servicering af 
energibranchen. Vi sætter kvalitet og kundeservice meget højt og har 
altid opdatyerede og veluddannede teknikere med erfaring i service-
ring af både små og store gasanlæg, solvarme- og varmepumpeanlæg, 
ventilations- og køleanlæg.

Servicering af gas- og oliefyr, varmepumper, bio- og 
pillefyr varmepumper, jordvarme, ventlation, køleanlæg 
& solvarme
Med et hovedeftersyn hvert eller hvert andet år, får du sikkerhed for at 
dine varmekilder altid fungerer optimalt.

Vi kommer til tiden
Vi overholder altid aftaler, og giver besked direkte til dig, hvis vi er nødt 
til at rykke tidspunkt, så du ikke spilder tiden.

Vi er der altid
Døgnvagt - som regel på større gasbrændere, oftest i virksomheder  
og boligselskaber. Vagtordning til mindre gaskedler – især i vinterhalvåret.

Vi servicerer og reparerer…
varmeautomatik, varmestyring, solvarme- og varmepumpeanlæg samt  
ventilations- og køleanlæg

...og servicerer
solvarme- og varmepumpeanlæg. Vi monterer selv dit nye varmepumpeanlæg.

Service og reparation af :

• Gas og oliefyr
• Bio- og pillefyr
• Varmepumper
• Jordvarme
• Ventilation
• Køleanlæg
• Solvarme

Hans Lyder
Teknisk direktør
Lygas Energiteknik

Professionel service på gasfyr, oliefyr, varmepumper, ventilation, køl og solvarme
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Så hvis nogen er interesseret, så 
er de velkomne til at henvende 
sig. 

På landsplan er målet indenfor 
de næste to år at være 200 in-
stallatører med de større fordele 
ved indkøb og tilbud.

Lygas tilbyder hele segmentet – 
både til private og erhverv, lige 
fra pillefyrs-, gasfyrs- og olie-
fyrsservice, varmepumper/jord- 
og solvarmeservice, ventilations-
service, luft/luft varmepumper, 
fjernvarmeservice, køleservice 
og til lækagesporing.

I forbindelse med at Hans Lyder 
har overdraget serviceafdelin-
gen til Lygas har han samtidig 
solgt VVS afdelingen til Ellinge 
Smedie, der bliver aktionær i 
Lygas, med de fordele som det 
større samarbejde giver. 

Navneskiftet betyder 

at det kendte østfynske 

firma indgår i en større 

national enhed

Hans Lyder stiftede sit firma i 
1988 som enkeltmandsvirksom-
hed, og har udviklet det til det 
som det er i dag, hvor der sker et 
skifte i organisationen med stor 
fordel også for kunderne. Trods 
det nationale i Lygas, som over-
tager serviceafdelingen, så be-
vares det lokale, og kunderne vil 
stadig møde Hans Lyder og hans 
ansatte. Hans Lyder bliver med 
overdragelsen af serviceafdelin-
gen samtidig medejer af Lygas, 
og fortsætter i serviceafdelingen 
som teknisk direktør på Fyn.

Lygas blev stiftet i 1984 af en 
gruppe sjællandske vvs-instal-

latører med en baggrund i et 
stigende behov for professionelle 
serviceløsninger uafhængig af 
leverandører, grossister og ener-
giselskaber, og samtidig opnå en 
stordriftsfordel.

Lygas Energiteknik konkurrerer 
ikke med vvs-installatørerne. De 
er neutrale og laver ikke vvs.

Ved at indgå i samarbejdet kan 
vi garantere vores mange trofa-
ste kunder på hele Fyn, at deres 
energianlæg altid vil være opti-
malt kørende, siger Hans Lyder. 
De vil samtidig få glæde af forde-
lene ved, at vi er blevet en lokal 
del af noget større. Det gælder 
blandt andet med billigere reser-
vedele og bedre vagtservice.

Der vil være døgnvagt til indu-
stri, erhverv samt boligselska-
ber, supplerer Kim Ovdal, der 

er administrerende direktør i 
Lygas Energiteknik.

VVS branchen bliver mere kom-
pleks, og det samme gør service-
arbejdet, fortsætter Kim Ovdal. 
Derfor kræver det meget at 
håndtere begge dele, og derfor 
vælger mange at splitte det op. 
Lygas laver service og er et neu-
tralt selskab. Det gør at mange 
installatører vælger at indgå 
som aktionærer i Lygas, og her 
overdrager serviceafdelingen, - 
og meget vigtigt, - så gør vi me-
get ud af at være lokale, selvom 
vi nu er en stor virksomhed. Vi 
lever af tilfredse kunder – og vil 
gerne være med til at give kun-
den en god oplevelse.

I øjeblikket er 50 installatører 
med i Lygas, og på Fyn er må-
let at 30 installatører skal være 
med, og der er plads til flere her. 

Lygas Energiteknik, Måre Byvej 22, 5853 Ørbæk, Tlf. 50 13 14 15, lygas@lygas.dk / www.lygas.dk 

Lyder Energi Teknik skifter 
navn til Lygas Energiteknik



JB Administration
v./ Jane Juul Bull

Kragelundvej 13
5853 Ørbæk
Tlf.: 30 26 21 92

Det alsidige østfynske 
firma grundlagdes i 2008 
af indehaver Jane Juul 
Bull og servicerer en 
branchemæssigt bredt 
funderet kundekreds om-
kring løsning af en lang 
række administrative 
opgaver

”JB Administration servicerer 
en typemæssigt vidtspændende 
kundekreds af små og mellem-
store virksomheder i meget for-
skellige brancher”, fortæller in-
dehaver Jane Juul Bull. ”I kraft 
af opgavernes store forskellighed 
fungerer jeg i den travle hverdag 

som fuldbefaren administrativ 
blæksprutte. Vi hjælper vores 
kunder, hvor de har brug for det. 
Opgaverne spænder fra bogfø-
ring, momsregnskab, debitor- og 
kreditorstyring og lønadmini-
stration til generel rådgivning 
indenfor økonomi samt love og 
regler på erhvervsområdet. 

Fleksibilitet og service spiller en 
stor rolle i vores måde at gribe 
tingene an på. Vi arbejder i flere 
økonomi- og lønsystemer. Derud-
over deltager vi, når der er behov 
for det, i diverse aftenmøder med 
vores kunder og deres samar-
bejdspartnere, revisorer og ad-
vokater. Udover mig selv har fir-
maet indtil for nyligt beskæftiget 
min mand Joakim, som netop 
har påbegyndt uddannelsen som 

jordbrugsteknolog. I nærmeste 
fremtid påtænker vi at ansætte 
en erfaren regnskabsmedarbej-
der. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte firmaet 
for detaljeret info”, slutter Jane 
Juul Bull.   

Kontakt på e-mail: jbadministration@jbadministration.dk eller find os på www.jbadministration.dk

JB Administration

Spar Nord Nyborg

 Vestergade 35, 5800 Nyborg
 63 10 15 00
 nyborg@sparnord.dk

 sparnord.dk/nyborg
  facebook.com/sparnordnyborg

Jan Sandi Sørensen
Direktør
Telefon 63 10 15 00
jna@sparnord.dk

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

Arbejder du for banken  
– eller arbejder banken for dig?

Tal udvikling med  
en erhvervsbank, 

der forstår dig
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HVIDT & FRIT NYBORG
devarer. Prismæssigt er et fuldt 
monteret Nettoline køkken ikke 
voldsomt dyrere end diverse køk-
kenfirmaers saml selv-løsninger. 
Alle interesserede er velkomne 
til at besøge Nettolines hjemme-
side og til at kigge ind i Hvidt & 
Frit Nyborgs butik og se nærme-
re på vores mange gode tilbud”, 
slutter Jan Toftegaard.   

Den kendte hvideva-
reforretning grund-
lagdes i 2000 af Jan 
Toftegaard som en del 
af Punkt1-kæden. Pr. 1. 
januar 2015 blev forret-
ningen en del af Hvidt 
og Frit-kæden, som i 
dag tæller 85 butikker 
på landsplan    

”Den positive udvikling indenfor 
det sidste år til halvandet viser, 
at det for mig personligt var et 
perfekt valg at skifte fra Punkt1 
til Hvidt & Frit”, beretter inde-
haver Jan Toftegaard. ”Hvidt & 
Frit Nyborg fører et stort, alsi-

digt sortiment af kvalitetsvarer. 
Vi spænder fra elpærer, artikler 
til personlig pleje og hushold-
ningsmaskiner af enhver slags 
til Nettoline køkkener og alt i 
hårde hvidevarer. For størstede-
lens vedkommende kan vi mat-
che produkternes netpris. På 
80 % af vores produkter yder vi 
4 års garanti. En så høj grad af 
sikkerhed, vil kunden normalt 
skulle tilkøbe i form af ekstra 
forsikringsordninger ved handel 

på internettet. Hos os medfølger 
garantien gratis.

Hvidt & Frit Nyborg har stor 
succes med samarbejdet med 
Nettoline køkkener, som er et 
populært og solidt indarbejdet 
brand på markedet. Der ydes 30 
års garanti på låger og hæng-
sler, og vi fører såvel saml selv-
køkkener som fuldt monterede 
løsninger. Til samtlige køkken-
løsninger leveres alt i hårde hvi-

Hvidt & Frit Nyborg v/JTC Nyborg ApS · Vestergade 33 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 30 22 23 · info@hvidtogfritnyborg.dk

Gram fryseskab  
FS4306

AEG vaskemaskine  
LFL74834

Fritstående fryseskab i 
hvid. Rumfang netto/brutto 
277/312 liter

Energiklasse A+ Elektron-
isk termostat. NoFrost for 
automatisk afrimning

HxBxD:  
185x59,5x65 cm.

Vejl. pris kr. 7.599,-    
Nu kun kr. 3.999,-

8 kg vaskemaskine med 
1400 omdrejninger og 
mellemstort display. 
ProTex vaskemaskine med 
dampprogrammer til gen-
opfriskning og skånsom 
ProTex tromle. Vaskema-
skinen har flere nyttige va-
skeprogrammer, herunder 
et hurtigt 20 min. kvikvask 
og spar tid-funktion. 

Vejl.pris kr. 7.945,-  
Nu kun kr. 4.499,-

Vestergade 33 · 5800 Nyborg
E-mail: info@hvidtogfritnyborg.dk

Tlf: 65 30 22 23
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DET KØRER FOR CR-AUTO
jeg hele tiden er uddannet inden-
for det nyeste i branchen. Og det 
kommer kunderne til gode.

Kig vinteren i øjnene
Den første frost på vejene kom-
mer altid bag på bilisterne. Det 
er Christians erfaring.
Derfor foreslår han, at man alle-
rede nu får sin bil til vintertjek:

- I Hella-konceptet tilbyder vi 
faktisk et særligt vintertjek, og 
det kan jeg varmt anbefale.

- Det er også en god idé, at man 
får kigget sine vinterdæk efter 
i sømmene og har fire nye vin-
terdæk klar, hvis de gamle ikke 
kan mere.

”Hella” står der  
allerøverst på Christian 
Rosengrens hjemmeside. 
Det er signalet til alle 
hans kunder om, at her 
er der top-professionel 
hjælp og service at hente 
til alle bilmærker.

For kort tid siden blev han med-
lem af Hella Service Partner-
kæden. Det er en landsdækken-
de kæde med flere end 300 frie 
autoværksteder fordelt over hele 
Danmark.

Så nu har Christian Rosengren 
sikret sig, at alle hans trofaste 
kunder nyder godt af kædens ga-
rantier og gode service.

Fra at være enlig mekaniker på 
værkstedet i Ullerslev, henter 
han nu gode råd, får længere ga-
rantier og dermed større tryghed 
til sine kunder:

- Det er en stor organisation, jeg 
har meldt mig ind. Der er mere 
hjælp at hente, så jeg er meget 
tilfreds og glad på kundernes 
vegne, siger Christian Rosen-
gren.

At være med i Hella Service 
Partner-kæden betyder også, at 
der nu står efteruddannelse på 
Christian Rosengrens kalender:

- Flere gange om året er jeg på 
efteruddannelse. Det betyder, at 

Fasanvej 20, 5540 Ullerslev · Hjemmeside: www.crauto.dk · Mail: cr@crauto.dk · Indehaver Christian Rosengren · Tlf.: 22139676

PROFESSIONEL IT SERVICE TIL ALLE

og udstyr, og er begge blevet 
udannet som drone-operatører, 
hvilket betyder at vi må flyve 
droner erhvervsmæssigt.

Butikken i Mellemgade 31 i Ny-
borg fører alt indenfor IT verde-
nen, iPads og mobiltelefoner, - og 
hvis de ikke lige har det i butik-
ken eller på lageret, - så har de 
leveringstid fra dag til dag, og 
der er tilknyttet eget værksted 
til butikken.

Butikken holder lukket mandag, 
hvor der er udkørsel til private. 
Der er udkørsel til erhverv hele 
ugen, og holder ellers åbent fra 
tirsdag til fredag fra kl. 10-17.30 
samt lørdag fra kl. 10-13.

Fyns IT Service yder sup-
port til både private og 
erhvervskunder

Det er nu to år siden, at Mi-
chael Madsen startede som 
selvstændig med etableringen 
af Fyns IT Service, der både 

har butik og udkørsel for at 
løse de mange opgaver for såvel 
private som et stigende antal 
erhvervskunder, - og det er gået 
stærkt siden starten, og har fra 
januar yderligere ansat Tor-
sten Hansen på fuldtid, og som 
står for alt indenfor IT service 
og support.

Vi har på de to år fået en kæmpe 
kundekreds på hele Fyn – både 
private og erhverv, siger inde-
haver Michael Madsen. Det er 
primært Fyn vi arbejder på, men 
har også opgaver på Sjælland.

Vi har nu også investeret om-
kring 100.000 kr. i uddannelse 

Fyns IT Service · Mellemgade 31 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 65 35 27 09 · info@fynsitservice.dk · www.fynsitservice.dk 
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Kendt elfirma 
skifter navn 
Moslund El udvider med 
VVS og skifter navn til 
Energi Teknik Fyn

Niels Moslund, der er direktør i 
firmaet, ser med udvidelsen af 
VVS og service på varmeinstal-
lationer frem til, at forretningen 
fremover kan tilbyde sine kun-
der alt indenfor tekniske instal-
lationer. Navneskiftet til Energi 
Teknik Fyn skal signalere en 
installationsforretning, der til-
byder ydelser indenfor både El 
og VVS.

Det overordnede formål er at 
kunne stå styrket på instal-

lationsmarkedet, oplyser Niels 
Moslund. Vi kan nu tilbyde vore 
kunder alt indenfor tekniske 
installationer, hvad enten det 
er el, vand og varme eller villa 
ventilation.

Kunderne vil stadig møde kend-
te ansigter, da den nuværende 
stab af fagligt dygtige medar-
bejdere fortsætter. På VVS de-
len vil der komme nye ansigter 
til, og her er allerede tvillin-
gebroderen Christian Alexan-
dersen tiltrådt. Han indtræder 
tillige i direktionen. Christian 
Alexandersen er VVS tekniker, 
og kommer fra en stilling som 
teknisk ansvarlig hos Lyder 

Energi Teknik, og har næsten 
20 års erfaring.

Jeg fik en henvendelse fra min 
bror om at træde ind i firmaet, 
fortæller Christian Alexander-
sen. Det passede fint med mine 
planer for fremtiden, og jeg ser 
frem til at være en del af firmaet 
og bidrage til at kunderne får en 
god faglig service.

Energi Teknik Fyn ApS, Nyborgvej 40, 5853 Ørbæk, Tlf. 65 98 20 22, info@energiteknikfyn.dk / www.energiteknikfyn.dk 

DANMARKS BILLIGSTE VVS-SHOP

Der er stor aktivitet i firmaet. Se 
vores store sortiment på hjem-
mesiden eller kig ind i vores sho-
wroom. Alle er velkomne.”

Via god service og kvalificeret 
rådgivning har den østfynske 
specialforretning siden åbnin-
gen i 2011 solgt alle former for 
vvs-artikler af høj kvalitet til 
Danmarks laveste priser. Netop 
nu er der stort fokus på Langå 
pilleovne og pillefyr.

DB|VVS, som udover indehaver 
Erik Nystrøm beskæftiger tre 
medarbejdere, har stor succes 
med salg af Langå pilleovne. 
”Der er fantastisk gang i salget”, 
fortæller Erik Nystrøm. ”Langå 
pilleovnen er et indarbejdet 
brand på energimarkedet, og 
folk ved, at de hér får høj kvali-
tet til fornuftige priser. De mo-
derne ovne er driftssikre, enkle 
at styre i hverdagen og lette at 
vedligeholde og servicere. Langå 
ovnene lagerføres i farverne 

sort, bordeaux, beige og hvid og 
fås i fem forskellige modeller, der 
prismæssigt spænder fra 6.845 
– 13.190 kr. inklusive moms. 
Netop nu præsenterer vi en ny-
udviklet Langå pilleovn i nyt flot 
design. I vores showroom kan 
man opleve den ny pilleovn, som 
har fået navnet Delia, i funktion 
sammen med et udvalg af vores 
øvrige ovne. Oplev Delia ovnen 
i funktion og hør hvor lidt den 
larmer.”

En utroligt billig  
opvarmningsform

”Udover det lave støjniveau ud-
mærker Langå pilleovnene sig 
ved at udgøre en utroligt billig 
opvarmningsform. I modsæt-
ning til en brændeovn giver pil-
leovnen en så jævn og god varme 

til alle rum i boligen, at der kan 
lukkes ned for radiatorerne, 
mens ovnen kører. En bolig på 
110 m2 kan således varmes op 
for en gennemsnitspris på cirka 
4.000 kr. om året. Kvalitet taler 
for sig selv. Fra november 2015 
har DB|VVS solgt 200 pilleovne 
og i den forbindelse kun modta-
get én reklamation. 

I nær fremtid lancerer DB|VVS 
et nyt Langå pillefyr, som kan 
indstilles til 15, 25, 30, 35 og 45 
kW.  Det ny attraktive produkt 
kommer til at koste omkring 
16.000 kr. inklusive moms. Over 
hele linjen gælder det, at det er 
en god forretning at handle hos 
DB|VVS. Udover pilleovne og 
pillefyr sælger de også radia-
torer, brændekedler, akkumu-
leringstanke og varmepumper. 

Åbningstider: Man - fre: kl. 08:00 - 16:00 · Lør - søn: lukket
Webshoppen er åben 24/7 året rundt

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22
info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk



vi gerne bruger tid på at vise og 
drøfte.

BKN har egne montører, så når 
beslutningen er truffet, og der 
skal leveres, er monteringen til 
gengæld overstået på kort tid, og 
familien kan tage det nye køkken 
i brug, siger Bjarne Nielsen.

BKN leverer også bordplader i 
granit eller marmor. Man klarer 
også elinstallationer, gulve og til-
behør. Man får en skræddersyet 
løsning til fast pris, når man væl-
ger renovering.

BKN Produktion A/S i Ør-
bæk der producerer nye 
køkkener og renoverer 
og moderniserer ældre 
køkkener ser ofte, at det 
bliver familiens foretruk-
ne rum.

Skabe, skuffer og køkkenborde i 
30-40 år gamle villaer kan godt 
være funktionelle, men er ofte 
slidte og umoderne. Sådan op-
lever mange familier det. Det 
er også noget, huskøbere lægger 
mærke til, når de ser på en ny 
bolig.

Den erkendelse er ikke ny for os, 
siger Bjarne Nielsen fra BKN 
Produktion A/S i Ørbæk. Det har 
faktisk være grundlaget for vores 
virksomhed i en generation. I dag 
ser man det i særlig grad komme 
til udtryk i de mange boligpro-
grammer i TV.

I disse programmer fokuseres 
der meget på køkkenet som det 
centrale rum i huset. Et køkken, 

hvor familien bruger mange ti-
mer, og som i en moderne udgave 
også egner sig til ophold for gæ-
ster og nære venner.

BKN’s koncept
Den fynske virksomheds koncept 
er fremstilling af nye køkkener 
og i særlig grad køkkenrenove-
ring. Det er nye låger på eksiste-
rende skabe og skuffer. Skæve 
mål eksisterer ikke. Alt produce-
res på egen fabrik. Forud ligger 
en grundig dialog med kunden og 
fremvisning af muligheder.

I dag er naturtræ det foretrukne 
frem for malede elementer, siger 
Bjarne Nielsen. Der er også flere 
moderne hjælpemidler indbygget. 
Der er et utal muligheder, som 

BKN Produktion A/S – Langemosevænget 1 – 5853 Ørbæk – Tlf.: 6533 1966
post@bknproduktion.dk – www.bknproduktion.dk

Erfaren murermester  
klarer opgaven

E. Henriksen & Søn en 
god partner til murer  
– og betonarbejdet

Det nu 75 år gamle østfynske 
murerfirma E. Henriksen & Søn 
klarer alle slags opgaver, og de 
har den faglige erfaring til det.
Murerfirmaet, hvor de er 6 an-
satte, drives i dag af Dennis 
Christiansen, der overtog det for 
6 år siden efter først at have kørt 
sammen med den gamle mester i 
halvandet år, med henblik på at 
overtage firmaet. Dennis Chri-
stiansen er ligeledes udlært i 

firmaet, og var inden overtagelse 
ud at samle erfaring fra andre 
arbejdspladser.

Det er alle slags opgaver vi 
påtager os, siger Dennis Chri-
stiansen. Det er reparationer, 
tilbygninger, renoveringer af 
boliger, og i øjeblikket er vi ude 
at støbe til en stor hal. Vi arbej-
der meget lokalt i det østfynske, 
– men har da af og til opgaver 
i København og i Jylland for 
nogle faste kunder. Men eller er 
meget af det arbejde vi har som 
underleverandører til andre 
projekter.

Firmaet har også en del opgaver 
med renovering og ombygning af 
badeværelser, og skal nu i gang 
med 20 badeværelser på Holme-
gården. En specialopgave ligger 
også lige for – ombygning af en 
firkantet port til en buet port.

Vi gør en hel del i tagarbejde, for-
tæller Dennis Christiansen. Det 
er både små og store opgaver med 
tagarbejdet. Vi har blandt andet 
lagt tag på hovedbygningen på 
Juelsskov Gods, og efterfølgende 
også på forvalterboligen. 

E. Henriksen & Søn, Refsvindinge Byvej 8, 5853 Ørbæk, Tlf. 29 16 32 70 / 65 33 13 46, 
e-henriksen@e-henriksen.com / www.e-henriksen.dk 
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Malerfirma kommet godt fra start

Sandbeck Spartel & 
Farver er en efterspurgt 
faglig partner

Fagligheden og kvaliteten er 
i top, når Sandbeck Spartel & 
Farver er sat på opgaven, - hvad 

enten det er malerarbejde eller 
spartelopgaver, og det mærker 
det nystartede firma ved en sti-
gende efterspørgsel. Travlheden 
er synlig.

Sandbeck Spartel & Farver blev 
etableret i februar, hvor maler-
svend Nico Sandbeck gjorde sin 
drøm til virkelighed, - og det har 
han ikke fortrudt.

Jeg skulle prøve noget nyt, siger 
Nico Sandbeck, der er uddannet 
maler, - og de seneste fire år har 
jeg gået med tanken om at starte 
som selvstændig indenfor maler-
branchen, - og det har været den 
rigtige beslutning.

Nico Sandbeck arbejder som 
enkeltmandsfirma, og har ved 
siden af nogle samarbejdspart-
nere. Han har ligeledes speciali-

seret sig i spartling, og det bety-
der at han blandt andet udfører 
opgaver for andre virksomheder 
som f. eks. tømrer- og malerme-
stre.

Jeg laver alt indenfor malerar-
bejde, siger Nico Sandbeck. Det 
er både ud- og indvendig, og har 
også en del spartling på nybyg-
geri. Jeg arbejder i næsten hele 
Danmark for øjeblikket – både 
på Sjælland og i Jylland. Men jeg 
prøver at centrere mig lidt om 
det fynske, - men i sidste ende 
afhænger det af hvor opgaverne 
er henne.

Sandbeck Spartel & Farver, Nyborgvej 41A, Korkendrup, 5540 Ullerslev, Tlf. 42 57 57 87, nicosandbeck@hotmail.com 

www.allansnedbrydning.dk
Tlf: 6472 1234 Mobil: 2143 1161

Mail: allanbo@kristensen.mail.dk

Nedrivning og Entreprenør  
 arbejde med kvalitet

  Kontakt os og hør, hvad 
 vi kan hjælpe dig med! 

Holms Alle 4 | 5800 Nyborg | Tlf. 20 32 81 27 | info@tomrermester.dk

Alt tømrerarbejde i forbindelse med nybyg, ombyg samt tilbyg

Reparation & vedligeholdelse

Bygningsrenovering og modernisering

Køkkener

Montagearbejde herunder gipsvægge og lofter

Tagarbejde

Montage og produktion af altaner

Belægning af alle typer trægulve

Udskiftning af glas og termoruder

Døre & vinduer – Vi forhandler og monterer bl.a. 
Velfac Kpk-vinduer og STM 

Vores arbejdsområder omfatter
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montering af alt muligt udstyr 
og der er to gratis lånebiler til 
rådighed for kunderne. Service 
af bilen kan i øvrigt bestilles 
nemt og enkelt fra værkstedets 
hjemmeside.

Hannibaldsens Autoværk-
sted ligger i Ullerslev 
centralt i forhold til mo-
torvej og hovedlandevej 
og henter kunder fra et 
stort område, for her ved 
de, at de får en god ser-
vice og veludført arbejde 
til absolut konkurrence-
dygtige priser.

Vi kan løse alle opgaver, når det 
gælder biler, herunder også el-

biler, campingvogne, havema-
skiner og nu også motorcykler, 
fortæller indehaver af værkste-
der, Bo Hannibaldsen.

Kunder fra nær og fjern
Min søn, Nick, er ekspert i mo-
torcykler, og han er begyndt at 
arbejde her sammen med os an-
dre – vi er fire – og på sigt er det 
meningen, at han skal være her 
på fuld tid. Vi ligger jo godt her i 
Ullerslev, og det går rigtig godt. 
Vi bliver anbefalet af eksiste-
rende kunder, og når det gælder 
reparation af Saab-biler, kom-
mer vores kunder langvejs fra. 

Jeg har arbejdet med Saab-biler 
siden min tid som mekaniker hos 
Erik Petersen i Langeskov.

Værkstedet er medlem af DRB 
Odense, en del af Dansk Bilbran-
cheråd, og Bo Hannibaldsen har 
været selvstændig siden 1999, 
og værkstedet har ligget på Sol-
holm 6 siden 2003.

Hannibaldsens Autoværksted 
servicerer og reparerer alle biler, 
uanset mærke og årgang - også 
i garantiperioden på helt nye bi-
ler. Bo Hannibaldsen har også 
salg af biler på programmet og 

Hannibaldsens Autoværksted - Solholm 6 - 5540 Ullerslev – Tlf.: 6535 1207 – hannibaldsen@mail.tele.dk – www.hannibaldsen.dk

KVALITET TIL GODE PRISER

Hannibaldsens Autoværksted
v/ Bo Hannibaldsen
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Maskinteknik ApS
Langemosevej 8

5853 Ørbæk
Tlf. 65332686

fh@fh-maskinteknik.dk 
www.fh-maskinteknik.dk 

FH Maskinteknik 
hyrer mandskab ind 
til en travl tid

FH Maskinteknik blev 
grundlagt i 2002 og drives af 

Travlhed på maskinværkstedet
Flemming Harboe og er et ma-
skinværksted, der reparerer, ser-
vicerer og bygger nye maskiner i 
samarbejde med kunderne, hvor 
de også er underleverandører.
- Vi har jo kunder med produk-
tionslinier også, siger Flemming 
Harboe, - og vi laver alt i metal 
og plastic med reservedele og 
stumper hvad nu kunden ønsker 

at få fremstillet. Vi er en lille 
virksomhed og vi skal være alsi-
dige. Vi er fire mand i virksom-
heden, og på grund af travlhed 
hyrer vi ekstra mandskab ind.
FH Maskinteknik har udvik-
let sig fra en typisk lille stabil 
virksomhed til en dynamisk og 
professionel samarbejdspart-
ner. Deres medarbejder stab er 

bredt kvalificeret til løsning af 
mange opgaver og deres erfaring 
betyder en løbende optimering 
af kundens ønsker og behov. De 
udfører både serie fremstilling 
af komponenter samt design, 
udvikling og produktion for alle 
typer virksomheder i det fynske 
lokalmiljø.

Nyborg Pavacenter, Alsvej 7, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 14 50, nyborg@pava.dk / www.nyborgpava.dk

Bilen skal sikres  
med rustbeskyttelse

Hos Nyborg Pavacenter, 
der drives af Christina & 
Morten Stærke Dynesen, 
er der travlt for tiden. 

Det er højsæson for at få sin bil 
rustbeskyttet netop nu og der-
for er der også flere ansatte i 
efteråret, oplyser Morten Dy-
nesen, der selv har næsten 
20 års erfaring i rustbeskyt-

telse og bilpleje og derfor også 
har fulgt med i udviklingen af 
både produkter og bilparken.  
- Vi afmonterer altid ALLE inder-
skærme og diverse bundplader 
for optimal afrensning og efter-

følgende behandling som foregår 
efter nøje udførte behandlings 
skemaer. Vi er dygtige til det vi 
laver, da det er seriøse og erfarne 
folk, der behandler bilerne, for et 
godt produkt gør det jo ikke ale-
ne, påpeger Morten Dynesen og 
fortæller efterfølgende at vi som 
de eneste i branchen kan tilbyde 
»Levetids garanti« på bilen, som 
gælder lige så længe bilen eksi-
sterer og det er vi stolte af. Pava 
er på forhånd godkendt som un-
dervognsbehandlingsprodukt og 
derfor er garantien på en ny bil 
stadig gældende efter en Pava-
behandling. Nyborg Pavacenter 
har et godt samarbejde med de 
lokale forhandlere og bilværkste-
der. Når bilen indleveres til be-
handling er der også en  kundebil 
til rådighed.

LokalBolig er DIN nye 
ejendomsmægler i 
Svendborg!

Vi arbejder målrettet og fokuseret 
på at give dig den optimale 
bolighandel!

Kontakt: 
Martin E. Lehrmann på 31435000 
/ ml@lokalbolig.dk og få en 
uforpligtende vurdering af poten-
tialet for din bolig!

Vi tilbyder SOLGT 
eller HELT GRATIS!
(Ex. tilstandsrapport, energimærke og 
el-eftersyn)

Møllergade 57A
5700 Svendborg
svendborg@lokalbolig.dk
31595700
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Tryghed og tillid finder
du i sofaen hos 
Juridisk Bistand ApS

Familiefirmaet Juridisk 
Bistand ApS lytter som 
altid – den første time 
er gratis, så kom trygt 
indenfor

Kom trygt indenfor og fortæl os, 
hvad der tynger dit hjerte. Den 
første time er gratis. Sådan lyder 
det fra Thomas & Mette Angelo-
Dose, som er indehavere af Juri-
diskBistand ApS.

Sådan har vi altid haft det. Kun-
derne kan trygt komme ind til 
os, få en kop kaffe, sætte sig i so-
faen og stille spørgsmål om det, 

der tynger. Hellere et spørgsmål 
for meget. Tryghed og tillid er 
vores nøgleord, understreger 
han.

1. november har vi 1 års fødsels-
dag på adressen i Nyborg. Dog 
er firmaet allerede vokset til 5 
ansatte og kontorer i Herlev og 
Århus. Dette tilskriver vi bl.a. 
vores konkurrencedygtige priser 
samt vores høje service-niveau, 
siger Thomas Dose.

JuridiskBistand ApS · Nørrevoldgade 32 · 5800 Nyborg
Telefon: 69 134 135 · www.juridisk-bistand.dk · info@juridisk-bistand.dk

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport /
 selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance

Bellevue Revision · Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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Det ideelle mødested med overnatning

dingarrangementer, hvor med-
arbejderne samarbejder i køkke-
net under kyndig vejledning af 
Lene Østerlid.

Lene Østerlid og hendes 
mand Klavs Sørensen 
overtog Kildegaarden i 
Frørup for tre år siden. 
Her kan parret tilbyde 
det perfekte sted til 
weekendophold, møder, 
kurser eller teambuilding 
i mindre firmaer. Kilde-
gaarden har plads til 12 
overnattende gæster.
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fra bunden af de bedste råvarer.
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god mad og evt. en overnatning 
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Kulinariske Kildegaarden · Frørupvej 17 · 5871 Frørup · Tlf.: 6079 7468 · info@kulinariskekildegaarden.dk · www.kulinariskekildegaarden.dk

Sommermenu
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99,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet 
gælder fra 

15.5 til 15.11

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Tilvalg:

Ekstra kød eller fisk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 15,-
Hjemmelavet salsa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Hjemmelavet humus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.   5,-
Kold kartoffelsalat med rygeostcreme, 
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 10,-
Flødekartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Saltkartofler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Bagekartoffel med kryddersmør   .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-
Smørstegte kartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 12,-

Buffetkød
- leveres varmt
Oksemørbrad

Glaseret skinke
Kalkun med bacon

Grillkød
- leveres kold,  
klar til grillen

Oksemørbrad, Grillpølse
Kalkunbryst, Kotelet

Salatbuffet:
Coleslaw

Grøn salat med tomat, agurk, majs, thousand island dressing
Pastasalat i hvid dressing med friske urter og cherrytomater

Tzatziki, Saltbrød

Forret:
Rimmet laks på salat . Hertil kold rævesauce og brød - kr. 25,-
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VELKRYDRET  
NÅR DET SKAL  
SMAGE GODT

imellem og få et godt måltid uden 
at det koster stort, siger Kim 
Nielsen. Gæsterne skal have en 
god madoplevelse af kvalitet, og 
så skal det være hyggeligt, så det 
hele er en god oplevelse.

Det er hot og godt når 
Restaurant Caramba 
byder indenfor til  
smagen af det  
mexicanske køkken

Mange har en drøm om at få 
fod under egen virksomhed, og 
det gælder også i restaurations-
branchen, hvor kok Kim Nielsen, 
der både har arbejdet som køk-
kenchef og kok i en mexicansk 
restaurant i 1999 besluttede at 
åbne sin egen restaurant base-
ret på det texansk/mexicanske 
køkken – og så blev Restaurant 
Caramba i Slotsgade i Nyborg 
en realitet, og det har han ikke 
fortrudt.

De fleste i branchen har det som 
en tanke at få sit eget, siger Kim 
Nielsen, og efter at have arbejdet 
med det mexicanske køkken, så 
var det her jeg gerne ville udvik-
le de gode retter, og give gæster-
ne en god oplevelse med maden. 
Jeg gør hvad jeg kan for at gøre 
det så godt som muligt hver dag 
– jeg brænder for at lave og ser-
vere god mad til gæsterne, - og 
så er det naturligvis pænt store 
portioner.

Restaurant Caramba er også et 
populært spisested for både lo-
kale og de mange turister, der 
gæster Nyborg, hvor blandt an-
det de amerikanske gæster i re-
stauranten er vildt begejstrede 
for maden, der roses stort.

Kim Nielsen har etableret sin 
restaurant efter sydlandsk stil, 
hvor man oftere går ud, - og her 
kan gæste restauranten til et 
godt hverdagsmåltid og det til en 
billig penge.

Det skal være et sted hvor de lo-
kale kan nyde at komme en gang 

Restaurant Caramba, Slotsgade 9, 5800 Nyborg, Tlf. 65 30 11 03, restaurant@caramba.dk / www.caramba.dk 

Restaurant Caramba, Slotsgade 9, 5800 Nyborg, Tlf. 65 30 11 03, restaurant@caramba.dk / www.caramba.dk 

Restaurant Teglværksskoven  
Strandalléen 92 - 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 41 40 - E-mail: info@
teglvaerksskoven.dk 
Web: www.teglvaerksskoven.dk
Åbningstider 
hele året: mandag til lørdag 11:30 - 
22:00, søndag til kl. 16:00 

Kvalitetsoplevelser på Østfyn
strand samt ikke mindst en fan-
tastisk udsigt over Storebælt. 
Ved behov for overnatning råder 
Teglværksskoven over to lejlig-
heder samt et hus med plads til 
i alt 16 gæster. Omkring større 
arrangementer samarbejder vi 
med de lokale hoteller. Vores 
fornemste opgave er at give gæ-
sterne en totaloplevelse, hvor 
god mad og vin går op i en højere 
enhed med professionel og lydhør 
betjening. Vi yder en ekstra ind-
sats hver dag, fordi vi er stolte 
af, det vi laver og glæder os til at 
byde vores gæster velkommen”, 
slutter Kristina Hedegaard.

Siden 2009 har Rasmus 
Kirk Henriksen med suc-
ces drevet Restaurant 
Teglværksskoven. I 2013 
kom Ellinge Forsamlings-
hus til og i dag driver han 
sammen med Kristina 
Hedegaard de to steder 
samt Restauranten på 
Sct. Knuds Golfklub

”I alt har vi 41 ansatte hvor de 14 
er fastansatte”, fortæller Kristi-
na Hedegaard. ”Vores faste 
medarbejderstab består af ud-
dannede kokke og tjenere samt 
studerende der er lært op af os. 
Dette garanterer et højt engage-

ment og serviceniveau til glæde 
for vores gæster. Hvad enten 
det drejer sig om mad ud af hu-
set, a la carte serveringer eller 
totalarrangementer hedder det 
overordnende koncept for vores 
aktiviteter kvalitet og service.

Vi forarbejder al mad fra bunden 
af friske råvarer af høj kvalitet 
– lige fra det hjemmekærnede 
smør, pålæg, leverpostej og di-
verse sylteting til brød, kager og 
is. På leverandørsiden benytter 
vi os i videst mulige omfang af 
lokale producenter. Eksempelvis 
køber vi grøntsager hos Rosille 
Højgaard. Over hele linjen laver 
vi dansk mad med fransk inspi-
ration og tilpasser os løbende de 
forskellige gæsters præferencer, 
hvad udbuddet angår. På Sct. 

Knuds fokuserer vi på golfspil-
lernes ønsker og byder blandt 
andet på lækre lakseanretnin-
ger og burgere med håndskårne 
pommes frites.” 

Fra familiefester til  
firmakonferencer
”Udover den daglige drift dan-
ner Restaurant Teglværkssko-
ven og Restaurant Sct. Knuds 
ramme om en stor mængde 
større og mindre arrangementer 
for private og virksomheder. De 
spænder lige fra familiefester til 
møder, kurser og konferencer. I 
Restaurant Sct. Knuds fanta-
stiske lokaler er der kapacitet 
til 100 gæster, og i Teglværks-
skoven har vi plads til 70 gæster. 
Begge restauranter er placeret 
med direkte adgang til skov og 

Restaurant Sct. Knuds  
Slipshavnsvej 16 - 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 60 04 - E-mail: info@
restaurantsctknuds.dk -  
Web: www.sct-knuds.dk
Åbningstider 
April til oktober: alle ugens dage 
11.00 - 21.00 - November til marts: 
onsdag til lørdag - 12.00 – 18.00

Ellinge Forsamlingshus  
Gl. Byvej 12 - 5540 Ullerslev
Tlf.: 65 98 11 64 - E-mail: info@el-
lingeforsamlingshus.dk - Web: www.
ellingeforsamlingshus.dk 



KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE TIGUAN
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk

EN SIKKER TOPMODEL 
VOLKSWAGEN TIGUAN HØRER MED KOMFORT 

OG TEKNIK TIL I DEN EKSKLUSIVE KLASSE
Komfortsæder/-nakkestøtter, 
4-Motion Active Control (regule-
ring af bil ifht. underlag), Køre-
profilindstilling og længdeforsky-
delige bagsæder.

Den nye Tiguan appellerer til 
mange, der med den nye model 
både får en praktisk godt ind-
rettet bil samt teknik, udstyr og 
ikke mindst komfort, der sen-
der bilen i den mere luksuriøse 
klasse. Tiguan er da også nu den 
femte mest solgte VW på ver-
densplan.

Den nye Tiguan fra VW, Blue 
Motion Technology med 180 hk 
og 7-trins DSG, har været testet 
af Erhverv Fyn, der har kørt de 
fynske landeveje tynde, - og den 
imponerer på det positive. Bør-
nefamilier kan glæde sig over, at 
der udover den finere komfort i 
bilen, også er højt til loftet – og 
med et pænt stort bagagerum 
samt det at bagsæderne kan 
længdeforskydes.
Tiguan er let at køre og vindstøj 
er der ikke meget af. Bag fører-
sædet, hvor man føler sig hjemme 

i sædet, giver højden det udsyn 
at man har et godt overblik. Bi-
len hører til hvor der køres i det 
pæne tempo og hvor man sam-
tidig føler det mere luksuriøse i 
bilens rummelige komfort, mens 
den med sine 180 hestekræfter 
jævnt trækker kilometrene.
Tiguan har fået den mere og 
bedre teknik, komfort og finish, 
som gør, at den er i stand til at 
konkurrere med de øvrige mo-
deller og mærker i det lidt mere 
eksklusive segment.
Tiguan er både en on- og offroad 

bil og fås med et udmærket avan-
ceret firhjulstræk, hvor man med 
det nye 4Motion Active Control 
system med en drejeknap kan 
sætte bilen i op til fire terræn-
programmer, der spænder lige 
fra vej til sne og terræn.
Standardudstyr bl.a.: Adaptiv 
Fartpilot inkl. Frontassist og 
City Emergency Brake, LaneAs-
sist, PreCrach, Multikollisions-
bremse, 17« alufælge, 8« Composi-
tion Media skærm m. Bluetooth, 
Multifunktionslæderrat m. skif-
tefunktion, 3-zoner Climatronic, 

VI TAKKER 
VW ODENSE FOR
 LÅN AF BILEN

Ekstraudstyr på prøvebil bl.a.: 18« alufælge, LED-forlygter m. dynamisk 
kurvelys + dynamisk fjernlysassistent, Panorama skyde-/vippe glastag, 
Discover Pro navigation inkl. App-Connect & Car-Net, Vejskiltegenkendelse, 
Sædevarme i bagsæder + i rattet, SideAssist m. Blindspot sensor, 
AreaView 360 grader kamera + TrailerAssist, Parkeringsassistent, Svingbart 
anhængertræk, Nøglefri betjening og El-klapbare sidespejle.
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BRUGTE BILER MED EN SIKKER FREMTID
Lars Bo Krossteig har 
solgt mange nye biler. 
Nu er han selvstændig i 
Nyborg, og konceptet er 
nyere brugte biler med 
mange gode år foran sig.

Lars Bo Krossteig, LBK Bil-
center har, fra han sluttede sin 
grunduddannelse med en højere 
handelseksamen, været beskæf-
tiget med salg af biler. Mest nye 
biler fra store mærkevarefor-
handlere.
I januar stiftede han LBK Bil-
center og blev selvstændig med 
salgslokaler på Bøjdenvej i Ny-
borg. Hans forretningsgrundlag 
er at sælge nyere brugte biler, 
der har en sikker fremtid til for-
nuftige priser og med garanti.

Jeg har et bredt netværk i bil-
branchen, siger Lars Bo Kros-
steig. Senest fra internet por-
talen AUTOCOM.DK . Så jeg 
kender markedet ganske godt og 
de biler der udbydes og omsæt-
tes. Det gør at jeg har gode mu-
ligheder for at vurdere kvalitet 
og handle nyere brugte biler ind 
til meget rimelige priser.

Hvis man ikke er køber, men 
som bilejer ønsker at sælge sin 
bil, er man også velkommen til 
at kontakte LBK Bilcenter. Vi vil 
gerne byde på stort set alle typer 
nyere biler med et fornuftigt ki-
lometertal.

LBK Bilcenter, Bøjdenvej 6 – 5800 Nyborg  –  Tlf.: 2177 2211 
info@lbkbilcenter.dk  –  www.lbkbilcenter.dk

REN LUFT - SUND FORNUFT
VI RENSER

VENTILATIONS-, UDSUGNINGS- OG GENVEXANLÆG I BOLIG,
ETAGEBYGGERI OG INDUSTRI

r

Våd og kold skorsten?
Problemet løses med en skorstensforing.

Ring og hør nærmere!

• Rent arbejde
• Ren luft
• Sundt indeklima
• Energibesparende

Kontakt os
for et

uforpligtende tilbud

Følg os å

Det koster ikke noget at spørge
- første time er gratis!

Vi har bl.a. erfaring med:
§ Dødsbo
§ Skilsmisse
§ Testamente
§ Køb og salg af fast ejendom
§ Gældssanering

Køberrådgivning
kun 5.000 kr.

Testamente
2.500 kr.

Nørrevoldgade 32, 5800 Nyborg
+45 69 134 135

www.juridisk-bistand.dk
info@juridisk-bistand.dk

ER JEG DIN NYE
MULTIHÅNDVÆRKER?
Så kontakt mig på tlf. 2238 3504

JEG TILBYDER:
• Haveservice
• Brolægning
• Oprydning og bortskaffelse
• Flyttehjælp
• Rengøring
• Boligrenovering
• Ejendomsservice
• Og meget mere....

Stefan

WWW.BOLIGHJÆLPEN.DK

NØRREGADE 6 • 5800 NYBORG • TELEFON 65 31 01 83

med traditionel dansk julemad!
Vi er klar, så book 

allerede julefrokosten nu!
Reservér bord 

på tlf. 6531 0183

JUL PÅ CENTRALEN

HOLD 
JULEFROKOSTEN 

I CENTRAL CAFÉENS 
HYGGLIGE LOKALER

JULEFROKOSTEN 
SERVERES 

VED BORDENE

INTET SELSKAB 
ER FOR LILLE 
PÅ CENTRAL 

CAFÉEN

Har du det godt?
På Kiropraktisk Klinik i Ørbæk behandler vi bl.a.

Se mere på kiropraktorørbæk.dk
eller kontakt os på tlf. 2258 5653

Ryggen

Skulder og Nakke

Hovedpine og Svimmelhed

Gravide og Børn

Hovedgaden 9C - 5853 Ørbæk
mail@kiropraktor5853.dk

KIROPRAKTISK KLINIK
ØRBÆK

Kiropraktor
Sanni Madsen

R N BY O LI IK15 ÅRS

ERFARIN
G
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Tømrermester Kenneth Mortensen
Postkrogen 10, 5540 Ullerslev, Tlf. 50 55 66 50, info@veludfoert.dk

– Ny-om-tilbygning 
– Reparation og vedligeholdelse 
– Bygningsrenovering og modernisering 
– Tagarbejde 
– Døre & Vinduer 
– Skadeservice og forsikringssager
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1. august 2016 fik det al-
sidige Odense-firma ejen-
domsservice til private 
og erhvervsdrivende på 
programmet, og hermed 
er firmaets pallet af ker-
neydelser blevet udvidet 
betydeligt  

”SIS Danmark løser en bred vifte 
af store og små opgaver”, fortæl-
ler indehaver Dennis Bruus. 
”Kerneområderne hedder ejen-
doms-, industri- og flytteservice. 
Opgavefeltet spænder fra diverse 
typer rengøring og pasning af 
haver og grønne udenomsarea-
ler for private, virksomheder, 
institutioner og boligselskaber 
til mindre murer-, tømrer- og 
maleropgaver. På industrisiden 
genererer facaderens, højderen-

gøring og miljøopgaver stor ak-
tivitet i firmaet. På flyttefronten 
medvirker vi i et stærkt netværk 
af samarbejdspartnere. Vi har 
egne lokaler til opmagasinering 
og fungerer ofte som underleve-
randør i forbindelse med større 
flytteprojekter. I det regi har vi 
blandt andet serviceret Danske 
Bank og VUC i Odense. Ofte 
overlapper de enkelte aktivitets-
områder naturligt hinanden. For 
eksempel har vi stor rutine både 
når det gælder social rengøring, 
håndtering af problematiske fra-
flytninger og tømning af boliger 
for kommuner og boligselskaber.” 

Ejendomsservice af høj 
kvalitet 
”Når det gælder ejendomsser-
vice løser SIS Danmark en lang 
række meget forskellige opgaver. 
Blandt kunderne på dette om-
råde er de Fredericia-baserede 

ejendomsselskaber Top bolig og 
Star bolig ApS. Om samarbej-
det med SIS Danmark fortæller 
ejendomsselskabernes direktør 
Leif Dyhrberg: ”I Båring har SIS 
Danmark stået for malerarbejdet 
på en større udlejningsejendom, 
og i Strib varetager firmaet alt, 
hvad der hedder havepleje i for-
bindelse med Star boligs fem 
rækkehuse i byen. Endelig hjæl-
per SIS Danmark os løbende med 
diverse nedbrydnings- og reno-
veringsopgaver. Jeg er yderst til-
freds med firmaets arbejde. Pro-
jekterne virkeliggøres til aftalt 
tid og pris. Sidst men ikke mindst 
leverer SIS Danmark også på 
håndværkssiden ejendomsservice 
af høj kvalitet”, afrunder Leif 
Dyhrberg. ”Alle er velkomne til 
at kontakte SIS Danmark for en 
uforpligtende dialog om de man-
ge spændende muligheder, vi har 
at byde på”, slutter Dennis Bruus. 

SIS Danmark · Grønløkkevej 26, St. 1 · 5000 Odense C · Tlf: 21 57 10 11 · info@sis-danmark.dk · www.sis-danmark.dk

Ejendomsservice Industriservice Flytteservice
Ejendomsservice, industriservice og flytteservice

Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

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

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
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En stærk partner samarbejdspartner

satte her på hovedadressen, 
hvor vi har vores produktion, 
siger Jakob Lassen. Vi ønsker at 
vækste på flere områder, og det 
gør vi blandt andet ved at samle 
mere viden og ressourcer under 
samme tag, så vores kunder 
fremadrettet kan være sikret en 
endnu stærkere leverandør med 
den bedste viden og det største 
beredskab på markedet.

bago-line udvikler og 
markedsfører løsninger 
til indretning af produk-
tions- og salgsarealer

I 1968 blev den første stikovn 
produceret i Danmark, og siden 
da er det blevet til rigtig mange 
af slagsen hos bago-line i det 
sydfynske, der står stærkt på 
markedet i dag – ikke mindst ef-
ter at bago-line har indgået ene-
forhandleraftale med en af deres 
største konkurrenter, svenske 
Sveba-Dahlen.
Vi er glade for aftalen, siger di-
rektør Jakob Lassen. Vores egen 
produktion og Sveba-Dahlen ś 
komplementerer hinanden godt, 
og vi kan nu tilbyde alle kunder 
et langt bredere produktsorti-
ment og samtidig være i stand 
til at opretholde et højt service-
niveau over for kunderne.

bago-line er i dag både en han-
dels- og produktionsvirksom-
hed, der beskæftiger sig med 
hele paletten af bagerimaskiner, 
ovne og køl og frost der bruges 
i bageribranchen. bago-line til-
byder også rådgivning, koncep-
tudvikling og indretningsløsnin-
ger til såvel bageri- som fiske-, 
oste- slagterbutikker samt an-
dre fødevarebutikker herunder 
institutioner, storkøkkener og 
hoteller.

Virksomheden har egen service-
afdeling med folk placeret rundt 
i landet, hvor der ydes service 
24-7. bago-line har her valgt at 
udvide både salgsstaben og ser-
viceteamet for fortsat at opret-
holde et højt serviceniveau med 
tilstedeværelse for kunderne 
– både i forhold til eksisterende 
og nye.

På sigt bliver vi også flere an-

bago-line, Industrivej 7, 5600 Faaborg, Tlf. 63 61 81 41, mail@bago-line.dk / www.bago-line.dk 

Solafskærmning til efterårspriser 

Vi leverer effektiv solafskærmning til de bedste priser. 

Du kan stadig få en større udnyttelse af håndværkerfra-
drag, da vi producerer på egen fabrik. Ring og hør nær-
mere.  

Vi har også markedets bedste varmelampe til de kølige 
aftener. Eller hvad med effektive vindpinde, hvis I har 
meget vind i området. 

Markiser 
DANSK PRODUCERET KVALITET EFTER DINE MÅL 

Se mere på www.amico.dk 
Nyvej 7 - 5772 Kværndrup   
+45 63275030 - kontor@amico.dk 
 

Kontakt os for en snak om den bedste markise-
løsning til dig. Vi kommer også gerne ud til  
uforbindende rådgivningsbesøg. 

PRIVATE ERHVERV 

Det er en økonomisk fordel at 
holde sin markise i god stand, 
så lad os give jer et godt tilbud på en ny dug eller evt. en ny 
markise. Vi tilbyder løsninger i hele Danmark: Kontor, restaurant 
butik o.lign. 

Få et godt tilbud på en ny markise eller få renoveret den gamle 
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ELEVATORTALEN 
udfordret på seks timer 

virksomheder, der holder skarpt 
fokus på, hvad de siger og hvor-
for de siger, som de gør, har de 
mest tilfredse medarbejdere og 
kunder,” forklarer Lone Mørup 

Den klassiske hurtige 
præsentation af virksom-
heden – populært kaldet 
elevatortalen – blev 
grundigt udfordret, da 
Nyborg Private Realskole 
satte fokus på fælles 
kommunikation.

Der er store gevinster i at lære 
medarbejderne den ultrakorte 
udgave af virksomhedens histo-
rie og mål. Kunststykket er at 
gøre historien værd at fortælle, 
kortfattet og interessant.
 
Fik du sagt det du ville? Snak-

kede du sort eller glemte du det 
vigtigste, da du fik chancen for 
at fortælle, hvad din virksomhed 
er bedst til på hele Fyn? 
Journalist Lone Mørup havde 
seks timer til at hjælpe lærersta-
ben på Nyborg Private Realskole 
med at finde frem til deres fælles 
fortælling, som skal kunne rum-
me alt det skolen gør, siger og 
viser børn og forældre i Nyborg.
 
Vores opgave er at udvikle små 
individer og sende dem ud af 
vores skole med fundamentet i 
orden. Med en kursusdag som 
denne sætter vi fokus på, at vi 
alle er enige om vores eget fun-
dament. Samtidig får vi styrket 
både den interne og eksterne 

kommunikation,« siger skolele-
der Per Larsen.
 
Lone Mørup har mange års erfa-
ring fra egen konsulentvirksom-
hed, radio og tv. Hun ved derfor 
præcis, hvordan hun skal udfor-
dre et kursushold, så de får luget 
ud i de sproglige 
klichéer og brudt 
med vanetænk-
ningen. 

”Det er vigtigt 
at en virksom-
hed forholder sig 
kritisk til sin 
egen kommuni-
kation, og det er 
mit indtryk, at de 

Lone Mørup · MM Media · Nørregade 11 B · 5800 Nyborg · Tlf.: 25 94 05 99 · mmmedia.dk

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

Kære entreprenør, håndværker eller boligforening... 
       - Er I på udkig efter den rigtige samarbejdspartner? 
  Tjek Hotpaper på Trustpilot og hotpaper.dk... og se hvad vi står for.

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK 
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!
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TERAPI TIL BEDRE VELVÆRE
Susser Business House 
giver behandlinger til  
en bedre krop

Susser Dyrhave har siden 1975 
drevet sit firma med velvære og 
terapi, og kunne sidste år fejre 
40 års jubilæum med en sund og 
populær virksomhed. De seneste 
15 år med stor fokus på også la-
serterapi.

Klinikken råder i dag over 5 for-
skellige typer laserapparater, 
fortæller Susser Dyrhave. For 5 
år siden anskaffede vi en større, 
som kan tage større dele af krop-
pen. Vi bruger de forskellige la-
sere afhængig hvilke problemer 
kunden har og hvor længe pro-
blemet har stået på. Det er me-
get individuelt.

forstærkes helingsprocessen og 
immunforsvaret styrkes. La-
serterapi understøtter således 
kroppens egne naturlige funk-
tioner og hjælper dem til at ske 
langt hurtigere. 

Susser Business House tilbyder 
endvidere fodpleje, detox fodbade 
og kranio-sakral terapi.

Susser Business House, Vestergade 11A, 5540 Ullerslev, Tlf. 40 20 79 03, susserdyrhave@gmail.com / www.laserterapi.com 

Ved laserterapi gives der ofte fra 
6-12 behandlinger, afhængig af 
problem og alder. Men man skal 
ind i et behandlingsforløb for at 
det skal have den rigtige effekt.

Der behandles for blandt andet 
knæ-, skuldre-, nakke- og ryg-
smerter, slidgigt, ledsmerter, 
senesmerter, hævelser og blod-
ansamlinger, forstuvninger, mu-
skelskader (f.eks. sportsskader) 
og forskellige former for belast-
ningsskader.

Laserterapi er koncentreret 
energi til den naturlige heling, 
hvor laserlys trænger dybt ind 
i vævet, helt ind i den enkelte 
celle. Cellen udnytter energien 
fra laserlyset og sætter gang i 
alle kroppens naturlige repe-
rationsmekanismer. Dermed 
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Gulvstand

Hjulstand

Vægbeslag

DET  NYE  BEOVIS ION HO RI ZO N  TV
BeoVision Horizon er et SMART TV med Android TV™, 4K UHD billeder og exceptionel lyd,

der med dets enkle, sofistikerede ydre og mange placeringsmuligheder
nemt passer ind i enhver indretning. Fås i 40” og 48”.

*Vejl. udsalgspris for BeoVision Horizon 40”. Energiklasse C. Pris er inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. **Kreditbeløb 23.495 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb der 
skal betales 23.495 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Udregning af månedlig ydelse, er vejl. udsalgspris delt med 36 måneder og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.

Finansiering tilbydes: 653,- pr. md.**

BANG & OLUFSEN NYBORG – Korsgade 15 5800

Nyborg Tlf 65312324Fra DKK 23.495,-*

 31



KLARER BÅDE DE SMÅ 
OG STORE OPGAVER

forbindelse med større arrange-
menter, hvor vejene skal ekstra 
sikres.

Har man brug for hjælp til langt 
de fleste vedligeholdelsesopgaver 
står TMH Multiservice gerne for 
at løfte opgaven. Uanset hvor på 
Fyn din opgave ligger kommer 
de gerne ud og hjælper lige netop 
dig.

Når TMH Multiservice 
rykker ud er ingen 
opgaver hverken for 
små eller store

For tre år siden besluttede Tom 
Hansen under en afspadserings-
periode at sparke en gammel 
drøm i opfyldelse, og starte eget 
firma, - og TMH Multiservice 
blev etableret og så dagens lys. 
Det var en beslutning Tom Han-

sen ikke har fortrudt, for der har 
været gang i opgaverne siden 
starten, og har efter to år ansat 
en mand og har nu en anlægs-
gartner til at tage sig af hus og 
havearbejdet.

Det er et multiservice firma, og 
vi laver næsten alt, siger Tom 
Hansen. Det er små og store op-
gaver for såvel private, erhvervs-
kunder og det offentlige. Vi har 
lige lagt et tag på og lavet en 
facaderenovering. Vi klarer også 

køkkenrenoveringer, ejendoms-
service, og så laver en del tøm-
rerarbejde.

Maskinparken hos TMH Mul-
tiservice er lige blevet udvidet 
med en endnu større stubfræ-
ser, som kan tage de helt store 
stubbe.

Ud over vore egne opgaver, så 
kører vi også en del for Saferoad. 
Det er vejafspærringer, som vi 
kører til og fra – blandt andet i 

TMH Multiservice, Egemosevej 14, 5853 Ørbæk, Tlf. 60 52 30 82, info@tmhmultiservice.dk / www.tmhmultiservice.dk 

BYGGEGRUNDE MED SØUDSIGT
Beliggende tæt ved skole, strand og Kerteminde.

Ingen byggepligt.

Kontakt:

40 63 71 00

Priser fra kr.

235.000,-
Udbetaling fra kr. 35.000,-
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Det er min politik, og så tager jeg 
hellere selv tabet på en opgave, 
som har krævet mere end forud-
set. Det gælder også ved opgaver 
som brolægger og anlægsgart-
ner, siger Morten Smith.
 

Separeringen af spilde-
vand klarer kloakmester 
Morten Smith i Haarby. 
Hans kompetence ligger 
inden for kloakering i 
landsbyer og det åbne 
land.

Morten Smith er oprindeligt 
landmand. Han har arbejdet på 
maskinstation. Blev kloakme-
ster og brolægger og har nu med 
foden under eget bord mange 
jobs som entreprenør og under-
leverandør i det meste af landet. 
På hjemmebanen Fyn er Morten 
Smiths force afgrænsede opgaver 

som kloakmester. Baggrunden 
er de kommunale spildevands-
planer, som gennemføres i store 
del af landet. Separeringen er et 
lovkrav, og som en del af miljøpo-
litikken skal loven nu efterleves.

Regnvand bør bortledes
Det siger næsten sig selv, at spil-
devand skal renses, og regnvand 
bør bortledes adskilt. Det er godt 
for miljøet og samfundet, men for 
husejere er kloakarbejder en ud-
gift, der er knap så synlig som et 
nyt køkken, siger Morten Smith. 

Selve separeringen er for hus-
ejerne nærmest noget, som skal 
overstås, siger Morten Smith. 
Det, der interesser mest, er, hvad 

det koster, og hvilke ulemper der 
er i forbindelse med arbejdet.
Morten Smith har separeret 
mange kloakafløb. Han anser 
sig selv for erfaren og med gode 
referencer. Med sin virksomhed 
i Haarby uden for de større byer 
er han godt kendt med kloake-
ringsarbejder i landsbyer og det 
åbne land.

Når en husejer henvender sig, så 
kommer jeg og ser på forholdene 
og giver et pristilbud, som hus-
ejeren kan overskue og acceptere 
eller afslå. Prisen ligger fast, 
såfremt der ikke er nogen ufor-
udsete forhindringer når vi be-
gynder at grave – og der er ingen 
skjulte efterregninger.

MS Brolægning og Totalservice – Gåsemosen 7, Snave 
5683 Haarby – Tlf.: 2199 9183 – Mail: info@msbrolaegning.dk – www.msbrolaegning.dk

NÅR SPILDEVAND OG 
REGN SKAL SKILLES



OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

OPEL SERVICELEASING.
OPEL VAREBILER

Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne 

både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse 

med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere 

økonomisk. Bygget til at arbejde!

opel.dk

Fra str. XL til XXXL.

XXXL Movano Serviceleasing 

KR. 1.895*

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

KR. 1.195***

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. 

Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.06.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der 
tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 

XXL Vivaro Serviceleasing 

KR. 1.595**

pr. md. inkl. service og vedligeholdelse

Flere modeller 
hjemme til hurtig 

levering – kontakt 
Jesper på mobil 

2999 0381 for et 
godt tilbud …
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CITY BOWLING ER KOMMET 
PÅ NYE HÆNDER
Tobias Dyhr er den nye mand, der tager kegler i City Bowling i Odense

Tidligere på året overtog 
Tobias Dyhr den gyldne 
bowlingkugle som tegn 
på ejerskabet og styrer 
nu det veletablerede 
bowlingcenter, der har 
16 baner og som benyt-
tes af rigtig mange, der 
har lyst til at forsøge sig 
med en strike eller nyde 
den gode mad i restau-
ranten.

Jeg har bestemt ikke fortrudt, - 
og det har været en god start, si-
ger Tobias Dyhr, der er et kendt 
ansigt på stedet.
Tobias Dyhr har været ansat på 
centeret. Her startede han i 2011 
som servicemedarbejder, og fra 
2015 som centerchef. Så det er 
ganske vist en ny ejer – men som 
kender stedet, gæsterne og de 
firmaer, der har fast tilknytning.

Den tidligere ejer kom med en 
henvendelse om jeg var interes-
seret i at overtage, fortæller To-
bias Dyhr, - og jeg var klar. Det 
har været et godt og frugtbart 
generationsskifte, og den tidli-
gere ejer er en god sparringpart-
ner.

På centeret har de kørt med fir-
mahold i alle årene, og det gør de 
stadig med succes. Der er i øje-
blikket omkring 100 firmahold, 
der kommer på hverdagene. Her 
kører de med deres egen turne-
ring, - og ellers handler det om 
netværk, hygge og kollegialt 
samvær.
City Bowling har også en re-
staurant med fast kok, som både 
bruges til private selskaber og 
arrangementer som blandt an-
det konfirmationer. Men restau-
ranten bruges også til mange 
firmaarrangementer som perso-
nalemøder og andre aktiviteter.
Der er også rigtig mange, der 
benytter sig af en kombination, 

hvor de laver en kombineret af-
ten med både bowling og spis-
ning efterfølgende.
Restauranten er åben mod for-
udbestilling

City Bowling er i øjeblikket ved 
at blive sat helt i stand og shi-
net op. Blandt andet bliver gul-
vet ved banerne skiftet ud. Det 
hele skulle have været klar 
til ”sæsonstart”. Den abso-
lutte højsæson kører fra 
oktober til marts. Men 
grundet stor travlhed 
hen over sommeren, 
så må nogle projek-
ter tages løbende 
som der bliver 
plads til det. 

City Bowling har 
åbent på hverdag 
fra kl. 10-22, og i 
weekenden fra kl. 
11-01.   

City Bowling, Rugårdsvej 46, 5000 Odense C, Tlf. 65 91 01 22, mail@citybowl.dk / www.citybowl.dk 
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Professionel IT-support  
til virksomheden
N3T har ekspertisen til 
de gode og sikre  
netværksløsninger

Har man problemer med sit net-
værk i virksomheden, så kan 
det være med fordel at kontakte 
N3T for at få opgaven løst. Her 
mødes man med stor profes-
sionalisme og erfaring, når det 
gælder arbejdet med software. 
Det er alt med løsninger til Win-
dows og servere. N3T opsætter 
servere, printere samt reparerer 
og udskifter. Med hardware er 
det primært HP og Lenovo, der 
benyttes.

Jeg har altid arbejdet med IT, og 
så havde jeg tanken om at ville 
starte som selvstændig, og kun 
være mig selv, fortæller Peter Pe-
dersen, der stiftede firmaet N3T, 
- og det er nu samlet blevet til 16 
år med erfaring i løsninger for 
mindre og større virksomheder.

Det var den rigtige beslutning, 
og jeg er meget tilfreds. På den 
måde kan jeg servicere mine 
kunder bedst muligt på den 
måde, som jeg ønsker at gøre det 
for at opnå det bedst mulige re-
sultat – også i kunderelationen. 
Jeg påtager mig ingen opgaver, 
som jeg ikke selv kan løse, - og 

jeg vil gerne være god til de op-
gaver jeg løser. 

Peter Pedersen gør meget ud af 
at skabe en personlig relation til 
kunden, for det er en tillidssag, 
når der skal løses opgaver. 

De kunder man arbejder for, de 
kender én, og jeg har mange tro-
faste kunder, og jeg er glad for, at 
de valgte mig.
N3T løser primært opgaver over 
hele Fyn – men påtager sig opga-
ver over hele landet.

N3T, Kirsebærhaven 61, 5540 Ullerslev, Tlf. 51 24 91 61, mail@n3t.dk / www.n3t.dk 

N3T, Kirsebærhaven 61, 5540 Ullerslev, Tlf. 51 24 91 61, mail@n3t.dk / www.n3t.dk 
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– Bygningsmaling.
– Facademaling.
– Bådmaling.
– Gulvbehandling.
– Industrimaling.
– Tapeter og vægbeklædning.
– Tæpper og trægulve.

Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk
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Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. 
Samlet pris for 36 mdr.: kr. 73.364,-. move up! fås kontant fra kr. 109.995,- plus lev. kr. 3.880,-.
Tilbuddet gælder for et begrænset antal biler. 
Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 km/l. CO2 udslip 95 /km . Bilen er vist med ekstraudstyr.

Skal den være rød, hvid eller ”honey gul metallic”? Skal den have multifunktionsrat i læder, sædevarme og 

klimaanlæg? Du bestemmer. Det eneste du ikke kan vælge i den nye up! er LED-kørelys, City Emergency Brake, 

smartphone-integration og det helt nye radiosystem Composition Phone. Det er nemlig standard i alle nye 

up!-modeller. Og nu kan du til og med Privatlease den fra 1.899 kr. om måneden.

Ny up!
Nye muligheder.

Mads Schultz 
Jensen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 64

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Alexander V.
Clemensen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 59

Lasse 
Toft
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 63

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 71

Nikoline
Krabbe 
Clausen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 41

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

up! Privatleasing 
udbetaling 5.000 kr.
Nu kan du Privatlease up! fra kun 1.899 kr. om måneden.

OD VW up!-Privatleasing A4.indd   1 12/09/2016   14.07



JH Svejs udfører følgende typer smedearbejde:
Almindeligt reparationsarbejde
Bygningsbeslag
Havelåger, porte, riste og gitre
Montageopgaver
Nedskæring af jern

Opsætning af jernbjælker i bygn-
ingskonstruktioner
Reparation af graveskovl
Stålkonstruktioner
Trapper og gelændere

JH SVEJS - Alsvej 2h - 5800 Nyborg, Fyn
Tlf: 26 27 20 95 - Jhsvejs40@gmail.com

Bygningstål certificering klasse 4

Kontakt os på 20 611 800

Au2assistancen
Når du har brug for hjælp

Au2assistancen kan hjælpe med:
• Assistance med sine specialbyggede køretøjer.

• At udføre diverse autoreperationer, hjulskifte, 
døroplukning, starthjælp og batteritest og meget 
mere...

• Arbejde rundt på hele Fyn, samt Trekantsområdet.

• Hurtigt assistance.

• Erfarne og dygtige folk med stor viden om biler.

D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL DET VÆRE!
LANGELAND

Pers Auto, AutoMester · Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing · Telefon 62 51 55 56
Mobil 23 44 70 56 · www.persauto.dk · mail: persauto@persauto.dk

Kloak

Murer, jord & beton Tømrer & snedker

Køkken & bad

Formand for tømrerafd.Direktør - indehaver Formand for murerafd.

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

20140827 annonce erhverv fyn.indd   1 8/27/2014   9:49:51 AM
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UDSTILLING
UDE & INDE
på Odensevej 116 i Svendborg

Kig forbi – vi byder på masser af 
spændende inspiration til både 
uden- og indendørs byggeprojekter

Professionel

inspiration & vejledning

for alle!

 39



LOFTISOLERING
Invester i dag – spar penge allerede imorgen.

Papiruld er et materiale, som kan bruges til 
isolering af loft, uanset om det i forvejen er 
isoleret med glasuld eller stenuld. Det er derfor 
effektivt både ved nybyggeri og til efterisolering. 
Besparelsen op varmeregningen bliver tydelig.

Fordele ved isolering af loft og efterisolering:
– Markant reducering af varmeregningen.
– God inverstering.
– Brandhæmmende.
– Modstandsdygtig mod svamp, råd og skadedyr.
– Inverstering er tjent hjem på 2-4 år.
– 100% genbrugsprodukt.

Ring og få det bedste tilbud!

HULMURSISOLERING
Efterisolering med Iso Arctic –  den 
miljørigtige isolering
Invester i dag – spar penge allerede imorgen.

Spar mange penge med en effektiv og anerkendt 
isolering af hulmuren. Vi bruger Iso Arctic, som 
både kan benyttes ved isolering af nybygget 
hulmur, og efterisolering af ældre huse. Du 
vil opleve at din varmeregning falder med det 
samme.

Fordele:
– Markant reducering af varmeregningen.
– God inverstering.
– Inverstering er tjent hjem på 2-4 år.
– 100% genbrugsprodukt.

Fyns Tag & Facade tilbyder hulmurs isolering fra 
kr. 130,- pr. m2

Ring 70 22 07 03 Fyns Tag & Facade
Vestergade 73 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 70 22 07 03

FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  31 15 17 60 
E-mail:dennis@flexpaint.dk·Web:www.flexpaint.dk

Buler i bilen

Lakering / Autolakering

Fælge reparation

Sæder repareres

Kvalitet vægter højest
Har du flere skader på dit køretøj, der skal udbedres, kan vi hos 

Flexpaint lave et godt og samlet tilbud på reparationerne  
tilsammen, så du får en endnu billigere pris.

 
Vi er professionelle autolakerere, der lægger vægt på kvalitet, 

effektivitet og tilfredse kunder. Så vores priser går aldrig på  
kompromis med kvaliteten af vores arbejde.

Ring på: 31 15 17 60 

Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310261
www.vinspecialisten.dk · nyborg@vinspecialisten.dk

Hos Vinspecialisten Nyborg 
bliver du taget venligt og kompetent

imod af Pierre Roland, som har næsten
20 års erfaring med vin fra restaurations

branchen og detail branchen.

Vinskole – Vinsmagning – Vingave – Spiritus
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Julefrokost  
fra eatmosfære  

er sammensat  
af de bedste  

råvarer fra fyn.

vi hylder  
traditionerne &  

tilfører retterne  
et twist anno 2016.

Julemenuen

• sildemadden • 

koldrøget sild med karryemulsion.
med syltede perleløg, sprød rug,  

hjemmesyltede danske kapersbær og små salater.

• Grissebassen • 

braiseret svineskank i sprød indpakning.
 med cremet perlebygotto og efterårets æbler.

• andesteGen •

Confiteret andelår og persillerod.
med lun æblekompot, lynstegt grønkål, 

samt sprød kartoffel og kraftig rødvinssauce.

• osten •

letrøget blå kornblomst.
med mørk smagfuld chokolade, 

blød blommegelé og sprøde kiks.

• ris ala mande •

i miniudgave..

• kirsebær & Chokolade •

den gode chokoladekage.
med blød gelé på kirsebær, vaniljesyltede kirsebær, 

cremet kardemomme is, samt sprødt og knas.

den tradionelle

• Juleplatten •

2 x sild med danske hjemmesyltede kapersbær,
syltede løg og cremet karry-æblesalat. 

  vores koldrøgede laks med spinatsouflé, 
sprød rug og vilde urter. 

 den sprøde spætte fra faaborg i panko
med grov remulade og citron.

terrine af velfærdsgris med æblekompot og surt.

Confiteret andelår med grønkålssalat og syltede svesker.

Glaseret juleskinke med honningristede kartofler.

ris ala mande med kirsebærsauce.

vores hjemmebagte økobrød og smør.

Pris pr. couvert hos os kr. 295,-
Pris pr. couvert hos dig kr. 275,-

min.15 personer.

Pris pr. couvert kr. 445,-
Med øl, snaps og vinmenu pris kr. 695, -

min.15 personer.

eatmosfære  ·  brogårdsvej 90  ·  5260 odense s  ·  jacob@eatmosfaere.dk  ·  eatmosfære.dk  ·  tlf. 24 64 74 96
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Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning

0%

%
2

0

4

%

0
4
5

0%

G e

7%
0%
50%

600
%%

0%%%

20%%

20%

0%%

0%
40%
0%
5
0%

0%

550

6

40%%

7700%%

77020%

200%%

20%

60%
40

30%
4

50%
50%

50%

50

660
%%

%

7

20%
3
0
%

4400%1100% 5

500%

70%
7
20

60
40%
%

%

%%

ALLE UDSALGSVARER

1 PAR - 50%
2 PAR - 60%
RABATTEN FRATRÆKKES NORMALPRISEN
PÅ VARERMÆRKETMED PINK ELLER GULT
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Up toSale

Svendborg Bycenter, 5700 Svendborg, tlf. 6226 5080 · www.skoringen.dk

SLUTSPURTEN STARTER TOR
SDAG D. 29. JANUAR

Kun i februar

Supertilbud på
vinduer og døre fra

kirkeby tømrer
t�����- & S������������� apS

Ring for et
uforpligtende
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Tirsdag den 27. januar 201568

af karl edvard hansen

svendborg: Den private 
børnehave i Tved, Solstrålen, 
har det forgangne år sat sig nogle 
vigtige mål  - og har opnået dem. 

Da Anjamarie Kønig i som-
meren 2013 trådte til som ny 
leder i børnehaven, mente hun, 
personalet skulle have et fæl-
les pædagogisk udgangspunkt 
at arbejde ud fra. Huset købte 
en  efteruddannelse, som skulle 
danne grundlag for en fælles til-
gang til børnegruppen, ligesom 

den skulle være i tråd med de 
centrale og kommunale krav 
om: ”at støtte barnets alsidige 
udvikling og selvværd”. KRAP 
- ”Kognitiv, ressourceoriente-
ret, anerkendende, pædagogik” 
- hedder uddannelsen. 

Uddannelsen består af under-
visningsdage, der finder sted for 
den samlede personalegruppe  i 
weekenderne. Og i 2015 afslut-
tes uddannelsen med et kursus-
bevis til personalet i børnehaven 
- og det har været en super god 
investering, mener man i Tved 
Børnehave.

-Vores mål er, at børnene for-
lader børnehaven med en solid 
tro på, at de er noget værd, at de 
kan udtrykke sig følelsesmæs-
sigt, og at de kan begå og regu-
lere sig socialt. Herudover læres 
meget andet i børnehavetiden, 

men det personlige, sociale og 
inkluderende miljø, er de ud-

viklingsområder, vi lægger eks-
tra vægt på, forklarer Anjamarie 

Kønig. 

Nærvær  
- en god investering
 Når man i Solstrålen bliver 
spurgt, om det f.eks. ikke er 
vigtigere at kende alfabetet og 
klodens dyr, så er svaret vel-
overvejet: 

- Har barnet nogenlunde ro i 
”sjælen”, når det starter i skolen, 
så er det motiveret for læring og 
skal nok lære både alfabetet og 
klodens dyr. Er barnet derimod 
usikker på sit selv, bekymrer sig 
om frikvarteret,  fordi legene går 
helt galt, eller frygter om nogen 
vil lege, så bliver det ofte en 

Fælles fodslaw og  
nærvær i børnehaven
pædagogik: I 
Tveds private børne-
have, Solstrålen, sætter 
man sig gerne nye mål 
- og når dem

 ★ - Vores mål er, at børnene forlader børnehaven med en solid tro på, 
at de er noget værd, at de kan udtrykke sig følelsesmæssigt, og at de kan 
begå og regulere sig socialt, siger Anjamarie Kønig, leder i den private 
børnehave, Solstrålen.  foto: Karl Edvard HansEn
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Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830

DAGSKURSUS
· Formiddagskaffe med rundstykker
· Isvand og frisk frugt
· Frokostbuffet
· Eftermiddagskaffe med kage
· Lokaler med AV-udstyr

Pr. person. . . . . . . . . . . 395,-

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · i@vissenbjergstorkro.dk
www.vissenbjergstorkro.dk

KURSUSDØGN
· Formiddagskaffe med rundstykker
· Isvand og frisk frugt
· Frokostbuffet
· Eftermiddagskaffe med kage
· 2-retters menu/buffet
· Overnatning i enkeltværelse
· Morgenbord
· Lokaler med AV-udstyr

Pr. person. . . . . . . . . . . 1.095,-

Book nu:
Firmaarrangement

Julefrokost
Familiefest

38 senge på 13 værelser med 11 badeværelser. 
Sale til 25, 35 og 65 personer – flere mødelokaler. 
Forplejning efter netop jeres ønsker. Landlig idyl i 

herskabelige omgivelser.
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Er det tilfældigt, at man lander på en ø?
For de fleste er det et helt bevidst valg, og der er
en række faktorer, der har ført til, at man lander
på en ø.

Man vælger øen til og storbyens kaos fra, fordi
man trænger til at tage sig af sig selv eller af hin-
anden i ro og nærhed. Man kan føle sig selv.

Og det må siges at være selvforkælelse.

Ærø er det bedste alternativ til storbyen.

VELKOMMEN TIL ÆRØ

ALT ER VAND
VED SIDEN AF ÆRØ®

ærø.dk

ÆRØ ... en sanselig
vandretur

på bare tæer

KOM TIL BØRNENES DAG I MARSTAL
LØRDAG D. 3. SEPTEMBER

kl. 9.00-15.00 Saml pokemons*
kl. 10.00- 12.00 Kom og se Marstals flotte brandbil og mød brandmændene,

tag din bamse med og lær og læg en �orbinding i Kongensgade
kl. 11.00-15.00 Hoppeborge ved Brugsen
kl. 11.00-15.00 Børne karrusel ved Brugsen
kl. 11.00-15.00 Hoppeborge på kompasrosen
kl. 10.00-15.00 Rødekors tombola ved Sportigan
kl. 11.00-13.00 Lær/leg/ rør en fisk-krabbe ved Chr. H.
kl. 11.30 25 �odbolde kastes ud �ra Ø-boligs vindue
kl. 13.30-15.00 MIf s. �odboldpiger laver leg i gaden,

bliv olympisk mester og �å en medalje

Nyd en kop ka��e eller �rokosten i en a� vores hyggelige restauranter & ca�eer.

Butikkerne holder åbent til kl. 15.00, Superbrugsen til kl. 18.00
Husk der er billige billetter til �ærgen og gratis busser på Ærø

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag ........ kl. 8.00-19.00
Lørdag - Søndag ..........kl. 8.00-18.00
Bageren åbner alle dage kl. 7.00

Over 70 parkeringspladser
- lige ved døren!
Tl�. 62 53 17 80
www.superbrugsen.dkMARSTAL

* Er du typen der tager på havnen �or at �å en Dratini? Eller �anger en Gastly i Brugsens køledisk?
Marstal er en ren pokeby. Marstal har godt 14 centrale pokestops og sjældne pokemons som Snorlax
spawner flere steder i byen og på havnen Lørdag d. 3 september vil vi gøre alt �or at lokke pokemons
�rem! Vi vil sætte lures på minimum 8 pokestops ad gangen �ra kl 09-15, så hele byen vil blive en
pokeby. forhåbentlig kan vi lure Snorlax �rem igen. De to bermudatrekanter ved havnen og ved
Bona Vista vil også byde på spændende pokemons.

Tirsdag den 30. august 201610

Din IT 
specialistspecialistspecialist

Melvej 8 • 5610 Assens • Tlf. 6471 1414 • www.jp-assens.dk 

VI TILBYDER
• Data kabling
• Nye arbejdsstationer
• Serverløsninger
• Komplette sikkerhedsløsninger
• Hjemmearbejdspladser
• Installation af software
• Backup løsninger

• Fjernsupport
• Gennemgang af 

virksomhedens teleløsninger
• Vedligeholdelse af data- og 

telefoninstallationer
• IP telefoni
• Videoovervågning/CCTV

Dine it specialister - 2x86.indd   1 30-10-2015   13:02:27
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Danmarks stærkeste el & energi installatører

Danmarks stærkeste el & energi installatører

Danmarks stærkeste el & energi installatører

Danmarks stærkeste el & energi installatører

Lillians Systue
Østergade 1B · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 32 89 · lillianfleron@mail.dk
www.lillians-systue.dk 

Jeg forandrer, reparerer, broderer og 
syr nyt efter bestilling i tæt  
samarbejde med alle kunder
Små som store 
opgaver udføres 
med største omhu 
og altid med 
venligt smil…
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Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
E-mail: alf@alf-jensen.dk

Små og store opgaver udføres

Jord, kloak, beton, murer- og tømrerarbejde udføres for
private, erhvervs- og offentlige kunder.

Der arbejdes med alt lige fra småreparationer til større opgaver i
fag- og hovedentrepriser.

Mød os her 
Energi Teknik Fyn ApS, Nyborgvej 40, 5853 Ørbæk, Tlf. 65 98 20 22,  
info@energiteknikfyn.dk / www.energiteknikfyn.dk 

Moslund El + VVS 
= Energi Teknik Fyn

Så vi kan tilbyde vores kunder alt  
inden for tekniske installationer.
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Solceller • Varmepumper
Industri • Skibs-el • Private

Nørregade 33  •  5900 Rudkøbing  •  Tlf.: 62 51 11 30  •  Fax: 62 51 42 92
Kværndrup: 62 27 11 34  •  Tåsinge: 62 54 12 68

 Web: www.egemose-el.dk  •  E-mail: info@egemose-el.dk

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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● Moms betalt?
● Løn medarbejdere?
● Betale regninger?
● Banken?
● Regnskab til revisor?

Guldfeldt Kontorassistance

v/ Irene Guldfeldt Bæk

20 års erfaring
Speciale gartnerierhverv

Dygtig til dit håndværk, men papirarbejdet driller?
Få en adminstrativ medspiller.

Tlf. 51 76 30 26 ● irenebaek@hotmail.com

Driftregnskaber:
Navicion, Brandsoft 
E-conomic
Løn:
Dataløn, Danløn, Navision

Regnskabsprogram?
Medbringer selv PC 
og program hvis dette 
ønskes.

VARMELØSNINGER 
· Gas + eftersynsordning
· Oliefyr + eftersynsordning
· Jordvarme
· Varmepumper
· Stokerfyr
· Fjernvarme

BADEVÆRELSE 
·  Kan udføres som  

totalentreprenør

BLIKKENSLAGERARBEJDE 
VENTILATION

65 90 20 60 · 62 63 20 28 
www.vvsgruppenfyn.dk
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sen, som består af private, virk-
somheder, institutioner og for-
sikringsselskaber, fordeler sig 
på hele Fyn. Ingen opgaver er for 
små og ingen for store. Netop nu 
er vi, som underleverandør for 
JK Byg & Montage, i gang med 
en renovering af Bogense Skole. 
Over hele linjen står vi for kvali-
tet til fornuftig pris. 

Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre nærme-
re”, slutter Bjarne Toft Hansen.

Den kendte Bogense-
forretning, grundlagdes 
i 2003 af malermester 
og indehaver Bjarne Toft 
Hansen. Med ansættel-
sen af Heidi Falkenberg 
Jensen som fast butiks-
medarbejder markeres 
en væsentlig styrkelse af 
salgs- og serviceaktivite-
terne        

”Nordfyns Farvecenter forhand-
ler malerprodukter og værktøj 
af høj kvalitet”, fortæller ma-
lermester Bjarne Toft Hansen. 
”På det seneste har vi udvidet 
butikkens åbningstider og i den 

forbindelse ansat den dygtige 
sælger og kunderådgiver Heidi 
Falkenberg Jensen. Hun kom-
mer fra en beslægtet stilling i 
en faaborgensisk farvehandel 
og kan trække på en bred bran-
chemæssig erfaringsbaggrund. 
Hos os finder man alt til maler-
faget. Eksempelvis fører vi de 
kendte og efterspurgte JOTUN-
produkter, som har fantastiske 
egenskaber, hvad enten vi taler 
bolig, virksomhed eller båd. 
Nordfyns Farvecenter holder 
åbent på alle hverdage fra 7-17, 
og her står Heidi parat med god 
kunderådgivning og kvalificeret 
vejledning i den korrekte brug af 
hele vores store sortiment. 

Malerfirmaet grundlagdes i 
1997 og har i dag 11 ansatte, 
heraf 3-4 lærlinge. Kundekred-

Nordfyns Farvecenter · Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense · Butik: 23 32 96 91
Malermester Bjarne Toft Hansen: 40 44 21 19 · info@nordfynsfarvecenter.dk  www.nordfynsfarvecenter.dk

Åbningstider: man-fre 7-17 

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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*
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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Sidste gang Opel og Renault 
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bil i Danmark var med Renault 
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Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Danmarks største lagersalg
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års service garanti

A
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KONICA MINOLTA/
DEVELOP +220

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 14.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +452

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 29.900,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +454

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 34.916,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +554

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 39.976,-

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +224

6 ÅRS NYGARANTI

         BRUGTBØRSEN

NU 19.927,-

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

28 siders fuldfarve kopier A4 + A3
80 scan til net og mail

Konica Minolta C280

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

45 siders fuldfarve, kopi, print samt
78 scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, Hæftning
samt fuldfals af brochurer.

45 kopier pr. minut, scan, mail og
kopi. A4 størrelse.

55 siders produktionsmaskine  
fuldfarve, kopi, print samt 78/80  
scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, hæftning  
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

Danmarks BILLIGSTE maskine!
Vi har købt hele Konica Minoltas 
lager af indbyttede maskiner.

Vist med ekstra  
papirkassette.

KONICA MINOLTA/
DEVELOP C280

6 ÅRS NYGARANTI

         VANVITTIG PRIS

NU 17.416,-
BEGRÆNSET 
ANTAL


