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living eco
Den perfekte temperatur 
i alle omgivelser.

Den elektroniske termostat living 
eco er den mest energirigtige 
løsning til styring af varmeforbrug 
i hjemmet. 
Den er intelligent og brugervenlig, 
og den kan tilpasses til lige 
præcis dine behov.

Tlf. 21 64 53 78 · www.odensevvs.dk · info@odensevvs.dk

 Str. Ny radial  Continental  Mechelin 
 155-70 x 13    280    410    475 
165-70 x 13    320    450    500 
165-70 x 14    360    500    525 
155-65 x 14    360    500    540 
175-65 x 14    355    500    550 
185-60 x 14    385    540    600 
185-60 x 15    450    690    695 
185-65 x 15    390    590    650 
195-65 x 15    430    600    625 
205-55 x 16    495    750    775 
205-60 x 16    575    850    895 
225-45 x 17    580    995    1.050 
225-40 x 18    670    1.100    1.145

BILGÅRDEN 
Middelfartvej 6 – Odense C 

Tlf. 66 12 83 62

4 stk. helårsdæk fra kr. 1.700,- • 4 stk. vinterdæk fra kr. 1.700,- 

FYN BILLIGSTE 
DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED 

Reparation af alle bilmærker 
4 hjulssporing kun kr. 600 

Service inkl. 4 ltr. Olie og filter fra kr. 750,- 
Syn af bil – få et godt tilbud 

Alufælge og stålfælge

ÅBENT:  
Kl. 08.00-17.00 

  LØRDAG  
Kl. 09.00-12.00

Alle priser er 
inkl. moms + 
mont. og afb.

Slettensvej 182 · 5270 Odense N · Tlf.: 66 18 96 82
anderupauto@anderupauto.dk · www.anderupauto.dk

Vi sørger for altid at overholde

aftalte betingelser og leveringstider.

Intego Side 31

Bilpleje Fyn Side 6

Kvalitet og service…hver gang!
®

NÆSBY AUTO 
Egestubben 2 C · 5270 Odense N

Tlf. 66 18 25 25 · www.naesbyauto.dk

l   Reparation af alle bilmærker
l   Klargøring til syn 
l   Serviceeftersyn (opretholder fabriksgarantien på nye biler)
l   Reparation af varevogne
l   Specialist i reparation af Peugeot og Citroén
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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

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.
Læs mere 

om leasing 
af Vito

Ved køb er prisen 165.866 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings -
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for 
fejl og prisændringer. Restværdi ved udløb er  ekskl. moms jf. nu-
værende regler. Tilbuddet gælder for lagerbiler t.o.m. 31/12 2013.

Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito er 
endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og  endnu 
mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af alt det, 
Vito er så kendt for. Giv den noget  arbejde. Det klarer 
den problem løst i en fart. Køber eller  leaser du en 
Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti 
uden kilometer-begrænsning. 

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, flam-
merød, fløjlsrød,  akvagrøn og atlantisblå.

Vil du vide mere om leasing af Mercedes-Benz Vito, så 
kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
autoriserede Mercedes-Benz forhandler og reparatører. 
Vi er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Det er her, du får den bedste rådgivn-
ing og mest udstrakte værkstedsservice. 

Besøg en af vores salgsafdelinger i Odense, Kolding, 
Rødekro eller Padborg eller se flere priseksempler på 
pchristensen.dk/vito

Slå til nu og få en 
Vito 110 Works til kun 1.590 kr./md.

Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins gear-
kasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 100 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio med Bluetooth 50 kr.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30
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ODENSE
– det ny kraftcenter på Fyn

Med sammenlægningen 
af STARK FK Byggemate-
rialer og STARK Odense 
Tømmergaard er kædens 
salgs- og rådgivnings-
mæssige ressourcer i 
Odense nu koncentreret 
på ét og samme sted, og 
det betyder en styrkelse 
af servicen overfor både 
håndværkere og private 

  
”Pr. 1. september i år blev 
STARK FK Byggematerialer og 
STARK Odense Tømmergaard, 
der lå mindre end 100 meter fra 
hinanden slået sammen i det ny 
STARK Odense på Jarlsberg-
gade”, fortæller trælastdirektør 
Erik Storm. ”FK og OT har i 
mange år været ledende leveran-
dører af byggematerialer til hen-
holdsvis murere og tømrere og 
entreprenører. Fusionen mellem 
de to erfarne specialforretninger 
gør det ny STARK Odense til 
et veritabelt kraft-

center på Fyn med ekstraordi-
nær styrke og spændvidde, både 
hvad angår sortiment og know-
how. Samlingen af det bedste fra 
de to traditionsrige forretninger 
betyder, at vi nu har kapacitet 
til at håndtere byggeprojekter af 
enhver art og størrelse til gavn 
for hele vores store, bredt funde-
rede kundekreds på Fyn.”

Optimal kunderådgivning i 
nye omgivelser
”I STARK Odense er alle produk-
ter fra de tidligere forretninger 
nu samlet og på plads”, beretter 
butikschef Ole Sodborg. ”Butiks-
arealet er udvidet med omkring 
50 %, så det i dag omfatter cirka 
1.000 m2. I de nye tidssvarende 
omgivelser er alle kompetencer 
samlet på et sted, og det betyder 
optimal kunderådgivning på alle 
områder. På salgssiden har vi 
udvidet vores service, så alle er-

hvervskunder nu er tilknyttet 
et professionelt salgs- og rådgiv-
ningsteam på minimum to med-
arbejdere – en ekstern og en in-
tern sælger”, supplerer salgschef 
Martin Høegsberg. Hermed kan 
man hele tiden få kontakt til et 
team, der helt konkret ved noget 
om ens projekt.”     
 

Fyns største afhenterfor-
retning og bedste  
murer-drive-in 
”Også vores store haller er i for-
bindelse med sammenlægningen 
blevet moderniseret og optime-
ret”, siger Erik Storm. ”Effekti-
viteten er øget, idet varerne som 
noget nyt også kan blive noteret 
i hallerne. Konceptet, at alt er 
under tag, betyder at ingen varer 
står udendørs i al slags vejr. Alle 
produkter opbevares indendørs 
i tørvejr, klar til brug. Sidst 
men ikke mindst er hele 

sortimentet rent fysisk anbragt, 
så det umiddelbart er til at få fat 
i uden brug af trucks. STARK 
Odense er Fyns største afhen-
terforretning og bedste murer-
drive-in.”

Stigende  
udlejningsaktivitet
”På udlejningssiden har sam-
menlægningen været en stor for-
del”, fortæller afdelingsleder, ud-
lejning, Peter Lang. ”I relation 
til de professionelle kunder har 
leje af maskiner som alternativ 
til at købe gennem de senere år 
vundet større indpas, og de nye 
omgivelser byder på 
masser af plads til 
håndtering af 
maskinpar-
ken. 

STARK Odense, Facade & Hal.
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STARK Odense  · Jarlsberggade 10 · 5000 Odense C · Tlf.: 63 15 63 63 
E-mail: info.odense@stark.dk  · Web: www.stark.dk

Vi følger med trenden på mar-
kedet og supplerer løbende vo-
res store udvalg af maskiner. 
Eksempelvis har vi på tømrer/
snedkersiden netop udvidet sor-
timentet med en helt ny, avan-
ceret maskine til montering af 
vinduer.”      

Nye muligheder  
for SelvByg-kunder
”Med sammenlægningen er 
mange ting blevet meget lette-

re”, siger salgschef i SelvByg, Mi-
chael K. Jacobsen. ”En positiv og 
yderst kundevenlig effekt er, at 
der nu er direkte adgang fra vo-
res store fliseudstilling til køk-
ken- og badeværelsesafdelingen. 
En anden fordel er, at SelvByg-
kunder i forbindelse med større 
projekter omkring badeværelser, 
døre og vinduer nu kan trække 
på de samlede faglige ressourcer, 
som vores professionelle kunder 
gør. SelvByg konceptet funge-
rer efter lettilgængelig op skrift. 

Kunden er altid velkommen i 
butikken og ved større projekter 
bookes et møde med en af vores 
dygtige rådgivere, som i øvrigt 
kan tilbyde at holde mødet på 
kundens adresse.”

Generel styrkelse af positionen 
”I STARK Odense arbejder vi 
hver dag på at styrke vores po-
sition som de professionelle kun-
ders foretrukne leverandør. I 
kraft af vores store stab af velud-
dannede medarbejdere og opda-

terede udbud af kvalitetsmate-
rialer kan vi tilbyde service- og 
rådgivningsydelser i topklasse 
til såvel håndværkere som pri-
vate. Med samlingen af vores ak-
tiviteter har vi sikret, at STARK 
Odense også i fremtidsperspektiv 
vil være Fyns førende leverandør 
til byggeriet. Med 11 afdelinger 
på øen, er STARK altid tæt på 
kunderne og opgaverne”, slutter 
Erik Storm.

MURER DRIVE IN.

Trælastdirektør, 
Erik Storm.

Afdelingsleder, 
Peter Lang. 

Salgschef SelvByg, 
Michael K. Jacobsen.

Butikschef, 
Ole Sodborg. 

Salgschef, 
Martin Høegsberg

ÅBNINGSTIDER:
 

Mandag – fredag: 
06:30 – 17:00

Lørdag: 
09:00 – 14:00 

Søndag: 
10:00 – 14:00
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ruller videre stort fokus på det professionelle 
marked - virksomheder, sko-
ler og institutioner. Tæppeland 
står for professionel rådgivning 
og fleksible, gennemtænkte løs-
ninger. 98-99 % af det ny Tæp-
pelands medarbejdere er erfarne 
fagfolk, som kunderne nikker 
genkendende til. 
1. januar åbner vi et nyt og spæn-
dende møbelkoncept, hvor vi vil 
have eneforhandling i Danmark 
på udvalgte produkter.
Her i Odense har medarbejderne 
11-27 års anciennitet, og selv har 
jeg arbejdet i kæden i 19 år”, af-
runder Christian Cramon. 
”Besøg Tæppeland Odense og se 
vores mange spændende nyhe-
der, og gør en god handel”.

”Tæppeland er vendt stærkt 
tilbage efter konkursen med 
Biva/Tæppeland”, konstaterer 
Christian Cramon, Tæppeland, 
Odense og fortsætter: ”Flere har 
spurgt, hvornår vi lukker, og i 
dag kan jeg med sindsro svare, 
at Tæppeland lukker mandag 
til torsdag kl. 17:30, fredag kl. 
18 og lørdag kl. 14. Derudover 
har vi ingen planer om at lukke! 
Tæppeland har intet med Biva at 
gøre i dag, hvor 65 % af aktieka-
pitalen er købt af det norske sel-
skab InHouse Group, og resten 

ejes af det oprindelige Tæppe-
lands stifter Jørn E. Jensen. In-
House Group er en fagligt dedi-
keret samarbejdspartner, der på 
nordisk plan er markedsledende 
indenfor salg af løse tæpper. Her 
i Danmark har ejerkredsen valgt 
at videreføre de 17 butikker, der 
var sunde med tæppe/gulvdelen 
som bærende kraft.” 

Sammenhængende  
kvalitetsløsninger
”Tæppelands kerneydelser er god 
service, udvalg, kvalitet, skarpe 
priser, professionel rådgivning 
og gratis opmåling. Vi leverer 
sammenhængende løsninger – 
fra rådgivning og salg i butikken 
over opmåling til montering af 
den valgte gulvbelægning ude 
hos kunden. Vi vil fortsat styrke 
vores profil som markedsledende 
indenfor væg-til-væg og løse tæp-
per. Udover detailhandlen, som 
er den primære aktivitet, har vi 

Tæppeland Odense · Svendborgvej 275 · 5260 Odense S · Tlf.: 88 33 43 40 · Fax: 88 33 43 49 
E-mail: odenses@taeppeland.dk · Web: www.taeppeland.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag:
- Tirsdag:  ......... 10.00 - 17.30 
Fredag:  ............ 10.00 - 18.00 
Lørdag:  ............ 10.00 - 14.00 
Første og sidste 
søndag i hver 
måned  .............. 10.00 - 16.00

Med 17 butikker på 
landsplan er den kendte 
gulvbelægningskæde, 
der i dag ejes af norske 
InHouse Group og 
Tæppelands stifter  
Jørn E. Jensen, vendt 
stærkt tilbage efter 
konkursen med  
Biva/Tæppeland

En mindre udgift til regel-
mæssig bilpleje, kan ved 
salg forøger prisen på en 
brugt bil.

- Flådeejere skifter bil hver tredje 
eller fjerde år alt efter kørselsbe-
hov mens private beholder bilen 

noget længere, siger Per Ulle-
hus, der er indehaver af Bilpleje 
Fyn på Industrivej i Langeskov.
- Det er min erfaring at en re-
gelmæssig bilpleje enten hjemme 
i carporten eller hos mig øger 
gensalgsprisen betydeligt, siger 
Per Ullehus. Jeg ved at gensalgs-
prisen ofte får et løft på fem til 

ti procent, når man står og skal 
bytte bil.
Priser på brugte biler i bytte med 
nye er noget Per Ullehus kender 
til. Han har erfaringen fra et job 
som sælger af nye og brugte biler 
hos Autohuset Vestergaard på 
Bondovej i Odense, hvor der er 
forhandling af Volvo og Renault.

BILPLEJE FYN  –  Professionel bil- og bådpleje · Industrivej 5 – 5550 Langeskov – Tlf. 61 729 908 
per@bilplejefyn.dk  - www.bilplejefyn.dk 

Merværdi
- Det er helt klart, at en velple-
jet bil kan koste mere ved salg 
end, hvis den ikke klargøres, 
men sælges som beset. Jeg kan 
for eksempel tilbyde en udvendig 
lakbehandling for 1.500 kroner 
+ moms. 
Det kan have interesse for både 
private, men også brugtvogns-
forhandlere, der outsourcer den 
del af forretningen.
- Der er på bilpleje området jeg 
kan gøre en forskel. De mekani-
ske dele må mekanikerne tage 
sig af, men drejer det sig og lak 
og interiør, så er det mit job, at 
skabe merværdi, siger Per Ul-

lehus. 
- En tip-top klargjort bil, 
kan give flere gange mere 

end, hvad den store bilpleje 
tur koster, siger Per Ullehus.

Per Ullehus er ved at give kultbilen – en Mazda MX5 nyt liv. 
En velplejet udgave holder prisen, når den engang skal sælges.
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Tøjsbo Byg - Skovalléen 30 - 5250 Odense SV
Tlf. 66 16 97 60 - E-mail toejsbo@toejsbo.dk - Web: www.tøjsbobyg.dk

”Da jeg startede firmaet midt i 
90’erne, var det primært med det 
formål for øje at servicere mit 
ejendomsselskab Tøjsbo Bolig på 
anlægs- og håndværkersiden”, 
beretter indehaver Brian Laurid-
sen. ”Firmaet havde ganske få 
ansatte, og 90 % af omsætningen 
relaterede sig til ejendomssel-
skabet. I dag beskæftiger Tøjsbo 
Byg 37 dygtige medarbejdere i 
alle håndværksfag, og kun 10 % 
af omsætningen har relation til 
Tøjsbo Bolig.”  

Optimal service til alle
”I det daglige har vi valgt at ind-
dele Tøjsbo Byg i en erhvervs- 
og en privatafdeling og på den 
måde sikre, at alle firmaets vidt 
forskellige kunder serviceres 
optimalt”, fortæller projektleder 
Carsten Skytte. 
”Vores typemæssigt vidtspæn-
dende kundekreds består af 
private, erhvervsdrivende, ejer-
foreninger, bolig- & andelsbolig-
foreninger samt offentlige insti-
tutioner. 
Tøjsbo Bygs største kunde er 
Odense Kommune. Her løser vi 
blandt andet en lang række tøm-
rer- og mureropgaver i forbin-
delse med 700-800 kommunale 
lejemål og servicerer derudover 
skoler og andre institutioner. 

Gennem årene har vi kunnet 
glæde os over, at den ene opgave 
typisk har ført den anden med 
sig - blandt andet via vores syn-
lighed i bybilledet. Derudover 
anbefaler vores kunder os på 
kryds og tværs via mund-til-øre-
metoden, og det er jo den bedste 
form for reklame, man kan tæn-
ke sig.”

Totale håndværks- 
løsninger der holder
”Tøjsbo Byg leverer totale hånd-
værksløsninger i en kvalitet, 
der holder”, fortsætter Brian 
Lauridsen. ”Vi spænder fra vi-
ceværtsopgaver som rengøring, 
småreparationer og pasning af 
grønne områder til renovering, 
tilbygning og nybyg af virksom-
heder, institutioner og private 
boliger. 
Totalentreprise eller delopga-
ver - Tøjsbo Byg har alle hånd-
værksfag in house. Det betyder, 
at kunden kun behøver ringe til 
et telefonnummer. Vi klarer alt, 
hvad der hedder koordinering og 
planlægning, og det færdige byg-
geprojekt leveres til aftalt pris, i 
aftalt kvalitet og til aftalt tid.
Tøjsbo Byg er medlem af Dansk 
Byggeri og Byg garanti. Vi kom-
mer hele vejen rundt og har også 
kapacitet til hurtig udrykning 

Det dynamiske Odense-firma står for totale håndværksløsninger af høj kvalitet. 
Kernekompetencerne spænder fra løsning af tømrer- & snedkeropgaver over  
murerarbejde til vvs- & kloakarbejde samt en bred vifte af anlægsopgaver

i nødsituationer – for eksempel 
hvis et vandrør springer læk.” 

Fra projektering  
til energimærkning
”En aktivitet i støt stigning er 
rådgivning i bred forstand”, 
fortæller bygningskonstruktør 
Andreas Rosenlund. ”Blandt 
andet kan vi tilbyde hjælp til 
projekteringen af vore kunders 
projekter og udarbejdelse af teg-
ningsmateriale. Dertil kommer 
bygherrerådgivning gennem 
hele projektet samt håndtering 
af de nødvendige ansøgninger til 
diverse offentlige myndigheder. 
Også når det gælder energiråd-
givning kan jeg sammen med 
Brian Lauridsen, der er uddan-
net energihåndværker, yde kom-
petent, opdateret rådgivning. Vi 
arbejder i øjeblikket på at vide-

reuddanne os, så vi i nær frem-
tid kan tilbyde energimærker 
til både private og erhvervsdri-
vende”

Nyt domicil  
på Odense Havn
”Primo 2014 flytter vi til nye 
lokaler i en stor ejendom i 
Seebladsgade på Odense havn. 
Som erhvervsmand, entreprenør 
og udvikler interesserer jeg mig 
levende for lokalområdets udvik-
ling, og i den forbindelse byder 
havnen på mange spændende 
muligheder. Ved kommunalval-
get stiller jeg op for partiet Ven-
stre. Blandt mine mærkesager 
er øget fokus på udvikling og det 
faktum, at Odense er hele kom-
munen – ikke kun et lille område 
indenfor den gamle Ring 1”, slut-
ter Brian Lauridsen.
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Holluf Piles SUPER SPAR 
bliver til
Som led i SPAR-kædens 
forenkling, hvor de fire bu-
tikstyper SPAR, KWIK SPAR, 
SUPER SPAR og EUROSPAR 
med virkning fra novem-
ber i år bliver til SPAR og 
EUROSPAR, er forretningen 
i Holluf Pile netop nu under 
ombygning 

”Her og nu står vi midt i en min-
dre ombygning, og den 3. novem-
ber er vi klar til at skifte navn 
fra SUPERSPAR til SPAR”, for-
tæller købmand Miki Kaibinger, 
der siden 2003 har ledet butik-

ken – fra 2006 sammen med sin 
kone Stina. ”Navneskiftet er et 
led i SPAR-kædens forenklede 
forretningskoncept, hvor fire 
forretningstyper bliver til to. 
Det er dog kun vores navn, der 
ændres. Vi kører videre med det 
samme store sortiment og de 
mange gode tilbud, som gennem 
årene har fået vores støt vok-
sende kreds af faste kunder til 
at strømme til. P.t. tæller perso-
nalestaben 30 dygtige medarbej-
dere. Typisk løser vi hverdagens 
meget forskellige opgaver i vel-
fungerende teams – for eksempel 
omkring vareudbringningen, der 
løber af stabelen hver mandag og 
torsdag.”

Friske varer og info via sms
”SPAR i Holluf Pile står for ser-
vice, kvalitet og god kundebetje-
ning. Hver dag får vi friskt kød 
leveret fra egen slagter. Brødet, 

SPAR Holluf Pile ApS

Hollufgårdsvej 219 
5220 Odense Sø

Tlf.: 66 15 73 20 
Fax: 66 15 67 20 

hollufgaardsvej@spar.dk 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag:  ....08:00 - 20:00 
Tirsdag:  .....08:00 - 20:00 
Onsdag:  .....08:00 - 20:00 
Torsdag:  ....08:00 - 20:00 
Fredag:  ......08:00 - 20:00 
Lørdag:  ......08:00 - 20:00 
Søndag:  .....08:00 - 20:00

www.spar.dk/odense-soe

som leveres af Bager From i Ta-
rup, bages op her i butikken, så 
det altid er helt friskbagt. En 
ny service til vores kunder er, 
at de nu kan modtage opdateret 
info om vores ugentlige tilbud 
via sms. Udover priser omfatter 
sms-tjenesten info om ekstraor-
dinære åbningstider i forbindel-
se med ferier og helligdage samt 
de arrangementer, vi afholder 
i løbet af året. De spænder lige 
fra et info-arrangement om bu-
tikkens hjertestarter over som-
merens populære børnecirkus 
til det stemningsfulde juleshow, 
hvor et ti-personers nisseorke-
ster spiller og synger julen ind. 
Kig ind til SPAR i Holluf Pile”, 
afrunder Miki Kaibinger. ”Vi 
kombinerer lokal forankring 
med godt købmandskab, god ser-
vice og konkurrencedygtige ind-
køb. Alle er velkomne.”

www.svendborgturisttrafik.dk
info@svendborgturisttrafik.dk
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Den store pakke
Vi har samlet den perfekte julefrokost i én pakke!
Stor lækker julebuffet, dessert, 1 times bowling, velkomstdrink, snackkurv,  
livemusik/DJ, natmad samt drikkevarer ad libitum (øl, vin og vand fra kl. 17.00).

Fredag-lørdag
Pris pr. pers. kr.  . . . . .  599,- Søndag-torsdag

Pris pr. pers. ekskl. natmad kr.  . . . . . .  459,-
Priserne gælder fra 15. nov. ved 4-6 pers. pr. bane, ekskl. skoleje kr. 15,-.  
Fredage/lørdage på dage uden livemusik/DJ pris pr. pers. kr. 559,-.

Alt  
 inklusiv

Julebuffet  Fredag-lørdag
Gælder fra den 15. nov. indtil jul

Inkl. julebuffet, dessert  
og livemusik/DJ 
Pris pr. pers. kr.  . . . . . . . . . . . . . . .   289,-

1 times bowling
1 times bowling
Pris pr. pers. kr.  . . . . . . . . . . . . . .   30,-
Gælder ved 4-6 pers. pr. bane, ekskl. skoleje kr. 15,-.

Fredage/lørdage på dage uden livemusik/DJ 
pris pr. pers. kr. 249,-. 

Julefrokost i Bowl’n’Fun
I vores nye restaurant The Grill, tilbyder vi f.eks.  

flæskesteg, andesteg eller oksesteg tilberedt over åben grill. 
Desuden vil der også være alle de gode og velkendte  

juleretter på menuen.

Nyhed
The Gr

ill i Bowl’n’F
un

Bowl’n’Fun Odense ∙ Tlf. 70 11 11 55 
Bowl’n’Fun Svendborg ∙ Tlf. 70 11 11 55

Book online på bowlnfun.dk eller thegrill.dk

Book
online!
bowlnfun.dk el.

thegrill.dk

Der erlivemusik/DJSe musikprogram på thegrill.dk
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

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

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

Afhentning over hele Fyn max kr. 150,-

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

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Cremefraichesild med purløg

Karrysalat pyntet med kogte æg
Lun fiskefilet med remoulade og citron

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

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

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

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

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

1 65,-
Stegeret - min. 2 cuv.

1 45,-
Bu�et - min. 10 cuv.

1 65,-
Stegeret - min. 2 cuv.

1 45,-
Bu�et - min. 10 cuv.

rige julefrokoster med dans til 
levende musik i 60’er/70’er-stil”, 
afrunder Inge Søberg. ”Alle in-
teresserede er velkomne til at 
ringe og forhøre sig om de mange 
spændende festmuligheder på 
Restaurant Skærven”.

Inge Søberg overtog for 
et år siden restauran-
ten, der ligger lige ud til 
Storebælt og er en ideel 
ramme om familie- og 
firmafester af enhver art. 
I november og december 
slås dørene op for en 
række populære julefro-
kostarrangementer

”Her på restaurant Skærven er 
så godt som alting muligt, når 
det gælder fester”, smiler restau-
ratør Inge Søberg. ”Vores lyse, 
indbydende lokaler, der har en 
ideel beliggenhed lige ud til Sto-
rebælt, har kapacitet til selska-
ber på op til 220 deltagere fordelt 
på 160 personer i den store sal 
og 60 i restauranten. Vi spæn-
der fra alle former for familie-
fester over firmareceptioner og 
jubilæer til klub- og foreningsar-
rangementer af enhver art. Sam-

tidigt er Restaurant Skærven 
et velbesøgt udflugtsmål – bl.a. 
for busselskaber, der besøger 
nærliggende attraktioner som 
Nyborg Slot og Sprogø. Den 29. 
og 30. november starter sæsonen 
for vores populære og traditions-

Restaurant Skærven · v./Inge Søberg
5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 50 50 · Mobil: 29 43 65 66 · E-mail: ingesoeberg@gmail.com

Restaurant Skærven’s Selskabslokaler
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Restaurant Skærven’s Selskabslokaler

De stemningsfulde ram-
mer om landets ældste 
uddannelsesinstitution af 
sin slags huser et moder-
ne studiemiljø, der på én 
gang er solidt funderet i 
den danske skoletradition 
og samtidigt en aktiv del 
af et vidtforgrenet inter-
nationalt netværk 

”Dalum Landbrugsskole grund-
lagdes i 1886 som en fortsættelse 
af Dalum Højskole, der opførtes 
i 1862 af den berømte højskole-
mand Christen Kold”, fortæller 
uddannelseschef Eric Wanscher. 
”De historiske lokaler indgår 
den dag i dag som en naturlig 
ramme om en række af den mo-
derne uddannelsesinstitutions 
aktiviteter – heriblandt den ar-
kitektonisk smukke Høresal. På 
Dalum Landbrugsskole har vi 
god plads og højt til loftet både 
i mental, historisk og praktisk 
forstand.”

Afdeling i Korinth
”Fra vores afdeling i Korinth 
varetager vi primært grundfor-
løb for unge elever. I kraft af sin 

Uddannelseschef Eric Wanscher 
Direkte tlf.: 24 76 16 27
ew@dalumls.dk

idrætshal og ridecenter er skolen 
en aktiv del af det sydfynske lo-
kalområdes sports- og forenings-
liv – et felt, hvor vi blandt andet 
samarbejder med Spejderskolen, 
der også har til huse i Korinth.” 

Dedikerede lærerkræfter 
og internationalt  
samarbejde
”Dalum Landbrugsskole er en 
særdeles vidtspændende stør-
relse”, fortsætter Eric Wanscher. 
”Vores kerneområde er stadig 
landbrugsuddannelsen, som vi 
tilbyder på alle trin. Desuden 
tilbyder vi diverse AMU-forløb 
samt internationale MBA, leder- 
og managementuddannelser med 
fokus på landbrug og fødevarer. I 
samarbejde med Erhvervsakade-
miet Lillebælt kører vi således en 
række specialiserede uddannel-
sesforløb for jordbrugsteknikere 
og professionsbachelorer. Lærer-
gruppen har stor faglig bredde 
og kompetence og er over hele 
linjen meget dedikeret i forhold 
til undervisning og formidling. 
Når det gælder managementud-
dannelserne tiltrækker Dalum 
Landbrugsskole mange uden-
landske studerende. Det er en 
stor gevinst for vores interna-
tionale netværkssamarbejde og 
dermed for elever og kursisters 
fremtidige muligheder for at ar-

bejde og videreuddanne sig i ud-
landet.” 

Møder, konferencer,  
seminarer og kurser
”Dalum Landbrugsskoles Kur-
sus & Konferenceafdeling i 
Odense byder på moderne faci-
liteter i unikke historiske omgi-
velser. Vi har til huse midt i lan-
det, og vores kundegruppe tæller 
såvel private som offentlige virk-
somheder og institutioner af en-
hver slags. Hvad enten vi taler 
møder, konferencer, seminarer, 
eller kurser, er vi facilitetsmæs-
sigt i stand til at imødekomme de 
fleste ønsker og behov – fra møde 
og undervisningslokaler til for-
plejning, fritid og overnatning. 
Vi råder over det mest moderne 
av-udstyr, og lokalemæssigt har 
vi kapacitet til arrangementer 
med op til 600 deltagere. Dalum 
Landbrugsskoles Kursus & Kon-
ferenceafdeling kan tilbyde 67 
hyggelige og moderne enkelt- og 
dobbeltværelser med eget bad, 
toilet og internetadgang.”

Lækre kulinariske  
frembringelser
”Sidst, men ikke mindst er vi 
leveringsdygtige i fuld forplej-
ning til kurser og konferencer. 
Dalum Landbrugsskoles køk-
ken leverer mad til alle skolens 
arrangementer – herunder den 
populære julefrokost, der ar-
rangeres af elevforeningen og 
hvert år tiltrækker omkring 600 
tidligere, nuværende og nye ele-
ver og lærere. Samtlige måltider 
tilberedes fra bunden af friske 
råvarer, og de lækre kulinariske 
frembringelser berømmes i høje 
toner af skolens elever og kursi-
ster, lærere, gæster og mødedel-
tagere”, afrunder Eric Wanscher. 
”Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte Kursus & Konfe-
renceafdelingen og høre mere om 
de spændende muligheder, vi har 
at byde på.”  

Tlf. 66 13 21 30
Fax 69 80 36 78
www.dalumlandbrugsskole.dk

Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Spanget 7
5600 Fåborg
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Det kendte fynske mad-
steds succes bygger på 14 
års erfaring og løbende 
udvikling af buffeter ud 
af huset og totalarrange-
menter i form af fester, 
selskaber og receptioner i 
kroens hyggelige og kom-
fortable selskabslokaler 

”Den største aktivitet på vores 
repertoire er buffeter ud af hu-
set”, fortæller Søren Grønning, 
der siden 1999 har drevet Mølle-
kroen sammen med sin kone Hel-
le. ”Vi har altid 5-6 sammensat-

te buffeter i vores brochure, som 
kunderne kan vælge imellem. 
Derudover varieres buffeterne 
efter folks individuelle ønsker. 
Ofte komponeres buffeterne, så 
de indgår som en naturlig del af 
temaet for den enkelte kundes 
arrangement.  Kulinarisk borger 
vi for en spændende, utraditionel 
variant af det danske køkken. 
Møllekroen er på forkant med 
udviklingen og er samtidigt ikke 
mere fancy, end de fleste kan lide 
det. Vi laver alt fra bunden af fri-
ske råvarer i et kreativt køkken, 

hvor der ikke bliver gået på kom-
promis med noget, og hvor kva-
liteten altid har førsteprioritet.”

Succes med julefrokoster 
på Møllekroen
”På arrangementssiden er Møl-
lekroen leveringsdygtig i en bred 
buket af totalløsninger, der af-
vikles i vores egne festlokaler. 
Vi står for alt, hvad der hedder 
mad, udsmykning, servering og 
musik – lige fra planlægnings-
fasen til selve afviklingen. Jule-

Brolandvej 7, Bullerup

5320 Agedrup

Telefon 65 93 87 07

www.moellekroen.dk

admin@moellekroen.dk

ud af huset…Buffeter frokosterne er uden tvivl de mest 
succesfulde totalarrangementer 
på kroens repertoire. Samtlige 
otte arrangementer bliver hvert 
år hurtigt udsolgt. Vores julefro-
koster er en totaloplevelse, hvor 
den gode mad og stemning går op 
i en højere enhed med musikken, 
omgivelserne og underholdnin-
gen, der alt sammen er i topklas-
se, mens prisen til kundernes 
tilfredshed er til at betale. For de 
hurtige og heldige er der endnu 
få ledige pladser ved årets popu-
lære julefrokostarrangementer 
med levende musik og dans”, 
slutter Søren Grønning.”

Julefrokost 

til firmaet?
tjek 

www.moellekroen.dk

LUKSUS JULEFROKOST
TRADITIONEL JULEFROKOST UTRADITIONEL JULEFROKOST

•  Marineret sild med karrysalat
•  Stegte sild i citrus-kapersdressing
•  Flotte rejer med mayonaise
•  Tandorimarineret escolar (smør� sk),
 hertil mandel/tomatchutney
•  Tarteletter med høns i asparges
•  Sveskeglaseret nakke� let med hjemmelavet rødkål
•  Æble� æsk med sprød bacon
•  Spændende ostefad med diverse tilbehør
•  Diverse hjemmebagt � utes, rugbrød, kiks og smør

Pris pr. couvert 
ud af huset  .................................kr. 208 Min. 12 couverter.

•  Kæmperejer vendt i havtornsirup
•  Ølbagt laks med sennepscreme
•  Letsprængt timianglaseret andebryst
•  Nøddepaneret oksemørbrad med Pommes Anna og pebersauce
•  Gulerodstimbale med krydderurter
•  Vintersalat med nødder
•  Bulgursalat med rødbeder
•  Variationer af oste med syltede abrikoser og bagte blommer
•  Æbletiramizu
•  Diverse hjemmebagt � utes, kiks og smør

Pris pr. couvert 
ud af huset  .................................kr. 265 Min. 12 couverter.

Marineret sild med karrysalat  .............................................................................................................................. kr. 15,-
Pandestegt � ske� let med remoulade  ............................................................................................................. kr. 18,-
Tarteletter med høns i asparges  ........................................................................................................................ kr. 18,-
Leverpostej med bacon og champignon og hjemmesyltede rødbeder  ...................................... kr. 15,-
Kålpølse med grov sennep  .................................................................................................................................... kr. 15,-
Ris a la mande med kirsebærsauce  .................................................................................................................. kr. 15,-

Vi tilbyder selvfølgelig alle muligheder for tilkøb, f.eks.:
 

 

Helle og Søren Grønning 
Brolandvej 7, Bullerup 
5320 Agedrup 
Telefon 65 93 87 07 
www.moellekroen.dk
Selskabslokaler & Diner Transpotable
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Medarbejderstaben tæller både 
blikkenslagere, energi- og køle-
montører. Selv er jeg uddannet 
energihåndværker under Grøn 
Erhvervsvækst. 
I kraft heraf kan jeg yde kom-
petent rådgivning på energi-
området til vores kunder om 
installationer m.v. Dertil er jeg 
autoriseret kloakmester, og det 
er en stor fordel ved større om-
bygnings- og renoveringsopgaver 
– for eksempel i forbindelse med 
badeværelser. Her tilbyder vi 
også at udarbejde tegninger og er 
på den måde med til at realisere 
vore kunders ønsker og drømme 
fra start til slut. 
Netop nu har vi færdiggjort en 
større underleverandøropgave 
på Tornbjerg Gymnasium om-
kring vvs og blik og er i fuld gang 
med at modernisere og renovere 
et større antal badeværelser og 
køkkener”, slutter Jacob Nielsen. 

1. januar i år overtog 
Jacob Nielsen det oden-
seanske vvs-firma med 
de iøjnefaldende orange 
biler. Jacob er søn af Ole 
Nielsen, der grundlagde 
firmaet den 1. november 
1976 og fremover også 
vil være aktiv i virksom-
heden 

”Ole Nielsen VVS er en bundsolid 
virksomhed med 12 ansatte plus 
min far og mig, der ofte giver en 
hånd med ude i marken”, fortæl-
ler indehaver og VVS installatør 
Jacob Nielsen. ”Kundekredsen 
består for cirka 75 procents ved-
kommende af private kunder. 
Dertil kommer en lang række 
forsikringsselskaber, kommu-

ner, boligforeninger og statslige 
institutioner. Som ny rorgænger 
i familiefirmaet ønsker jeg at 
videreføre min fars forretnings-
mæssige grundprincip; nemlig at 
levere vvs-ydelser af høj kvalitet 
over hele linjen. For bedst mu-
ligt at optimere og servicere vore 
kunders anlæg medvirker vi i 
Fjernvarmens Serviceordning. 

Parallelt hermed er vi tilknyttet 
vvs-vagtordningen i Odense og 
har selvfølgelig altid vores tele-
foner åbne, så vi kan assistere 
alle kunder ved akut opståede 
problemer.” 

Bredt fagligt spektrum
”Ole Nielsen VVS er på forkant 
med udviklingen indenfor fa-
get. Vi dækker et bredt fagligt 
spektrum og arbejder således 
ikke kun med stoppede toilet-
ter og dryppende vandhaner. 

Ole Nielsen VVS · Spangsvej 53, Paarup · 5210 Odense NV · Kontor: 66 16 36 60
E-mail: info@olenielsenvvs.dk · Web: www.olenielsenvvs.dk

Jacob Nielsen: 40 18 46 60 · E-mail: jbn@olenielsenvvs.dk · Ole Nielsen: 40 16 46 60 · E-mail: on@olenielsenvvs.dk

Bare godt håndværk værk og snedkerkvalitet for over 
hele Danmark – herunder altså 
også vinduer og døre fra toppro-
ducenten Rationel.
Tømrermestrenes leverer der-
med solid og samvittighedsfuld 
brugskunst også til private og 
husejere. Fra nye hylder eller 
bordplader i køkkenet til ny-
byggeri af erhvervsejendomme, 
erhvervslokaler, parcelhuse og 
meget mere.

Ingen merpris
- Vi leverer alle former for vin-
duer og døre, der produceres helt 
efter kundernes ønsker og behov 
- uden merpris. 
Der findes ingen skæve stør-
relser, da elementerne først 
produceres, når vi har målt op. 
Kunderne får selvfølgelig gratis 
opmåling og udarbejdelse af til-
bud uden forpligtelser, forklarer 
Claus Brandt.
Aktuel udfører Tømrerfirmaet 
BH alt tømrerarbejde på 17 huse i 
Roskilde, lige som firmaet også le-
verer tømreropgaver til 3 mio. kr. 
på et større projekt ved Slagelse.

Tømrerfirmaet BH ApS 
leverer og monterer bl.a. 
Rationel vinduer og døre 
og udfører totalentrepri-
ser op til 5 mio. kr.

Alle tømrer- og snedkeropgaver, 
store som små, herunder monte-

ring af Rationel vinduer og døre, 
tag og udførelse af totalentrepri-
ser op til 5 mio. kr.
Det er blot nogle af de projekter, 
som Tømrerfirmaet BH udfører 
for private og offentlige virksom-
heder samt ejere af private ejen-
domme.
Bag Tømrerfirmaet BH står 
Claus Brandt og Rene Haurand, 

der begge er uddannede tømrere 
og stiftede fælles firma i 2004.

Uddannelse og  
snedkerkvalitet
Via løbende efteruddannelse og 
kurser hos bl.a. Rationel er Tøm-
rerfirmaet BH specialister i leve-
ring og montering af godt hånd-

Tømrerfirmaet BH ApS · Søskrænten 16 · 5210 Odense NV · Tlf. 23 31 74 31 · www.bh-tømrer.dk · wbl@privat.dk
Claus Brandt: Tlf. 23 31 74 31 · René Haurand: Tlf. 21 49 59 61

Claus Brandt: Tlf. 23 31 74 31 · René Haurand: Tlf. 21 49 95 61
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tet. Blandt vore øvrige igangvæ-
rende projekter er Nordatlantisk 
Hus på Odense Havn. Her vare-
tager vi al isoleringsarbejdet om-
kring husets vvs-installationer.  
På driftssiden prioriteter vi god 
kundeservice og kvalitetshånd-
værk, mens vi på administra-
tionsområdet til gavn for vores 
kunder bestræber os på at holde 
omkostningerne på så lavt et ni-
veau som muligt”, slutter Mor-
ten Werner Nielsen.   

Firmaet, der grundlag-
des i 2011 af indehaver 
Morten Werner Nielsen, 
beskæftiger i dag 5 pro-
fessionelle isolatører, der 
fra 4 rullende værksteder 
servicerer en bredt fun-
deret kundekreds på Fyn 
samt i Trekantsområdet 
og Sydøstjylland

”Werner ś Isolering står for fag-
ligt forsvarlige kvalitetsløsnin-
ger, der udvikles og realiseres 
gennem god kommunikation 
med vores kunder”, fortæller 
Morten Werner Nielsen. 
”I kraft af vores velassorterede 
lager har vi kapacitet til med 
kort varsel at rykke ud med de 
gængse produkter. 
Werner ś Isolering kører med 4 
biler på hele Fyn, i Trekantsom-
rådet samt i det sydøstlige Jyl-
land.” 

Kvalitetshåndværk  
og god service
”Vi er specialiserede, når det 
gælder enhver form for teknisk 
isolering i forbindelse med vand 
og ventilationsanlæg. Vores 
kundegruppe omfatter en lang 
række ventilations- og vvs-virk-
somheder samt diverse offentlige 
og private firmaer og institutio-
ner – heriblandt Odense Univer-
sitetshospital. Netop nu er vi i 
gang med løsningen af en større 
opgave for Syddansk Universi-

Werner´s Isolering ApS · v. Morten Werner Nielsen · Rådyrløkken 23, Slukefter · 5210 Odense NV · Mobil: 23 83 19 98
E-mail: morten@werner-iso.dk · Web: www.werner-iso.dk

Murermester Lars Kronborg ApS
Rønnebærvej 92 • 5792 Årslev • Tlf. 40 44 92 67 • kronborg@newmail.dk · www.larskronborg.dk

NYBYGGERI
Lars Kronborg ApS har mange års erfa-
ring med nybyggerier, og derfor er vi et 
oplagt valg til udførsel af murerarbejdet 
fra start til slut.
Vi lægger vægt på kvalitet i såvel hver 
enkelt detalje som i helheden, hvilket 
er kundens garanti for et professionelt 
stykke arbejde i højeste kvalitet.

PRIVATE OG ERHVERV
Uanset om du som privatperson har 
købt en grund, hvorpå du skal bygge dit 
drømmehus, eller om dit firma skal stå 
for byggeriet af et boligkompleks, så 
kan vi udføre murerarbejdet.
Vi har bygget alt fra parcelhuse til leje-
boliger, og altid har vi leveret et resultat 
i topkvalitet.

BADEVÆRELSER
Er du træt af dit gamle, slidte badevæ-
relse, eller er du i gang med at bygge et 
helt nyt hus, så kontakt Lars Kronborg 
ApS. Vi har mange års erfaring med re-
novering og nybyggeri af alle typer ba-
deværelser, så du er sikker på, at klinker-
ne bliver sat korrekt, og som du gerne vil 
have dem. 

Lars Kronborg ApS blev grundlagt i 2000 og har siden etableret sig som et lille, men stærkt murerfirma, 
hvor kvalitet, service og grundighed er hjørnestene i alt vores arbejde…

KOMPETENCER:
• Diverse nybyggerier   
• Tilbygninger   
• Badeværelser   
• Klinke- og flisearbejde   
• Multiplader til bagvægge 
 og skillevægge
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tag og udførelse af totalentrepri-
ser op til 5 mio. kr.
Det er blot nogle af de projekter, 
som Tømrerfirmaet BH udfører 
for private og offentlige virksom-
heder samt ejere af private ejen-
domme.
Bag Tømrerfirmaet BH står 
Claus Brandt og Rene Haurand, 

der begge er uddannede tømrere 
og stiftede fælles firma i 2004.

Uddannelse og  
snedkerkvalitet
Via løbende efteruddannelse og 
kurser hos bl.a. Rationel er Tøm-
rerfirmaet BH specialister i leve-
ring og montering af godt hånd-

Tømrerfirmaet BH ApS · Søskrænten 16 · 5210 Odense NV · Tlf. 23 31 74 31 · www.bh-tømrer.dk · wbl@privat.dk
Claus Brandt: Tlf. 23 31 74 31 · René Haurand: Tlf. 21 49 59 61

Claus Brandt: Tlf. 23 31 74 31 · René Haurand: Tlf. 21 49 95 61
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KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
produkter.

SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.
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SYDFYNS LÅSESERVICE A/S
Rødeledsvej 57 · 5700 Svendborg 

Tel. 62 20 28 28
kj@laas.dk ● www.sydlaas.dk

ODENSE LÅSESERVICE A/S
Roersvej 37 · 5000 Odense C

Tel. 66 12 68 15
odense@laas.dk ● www.laas.dk

NYBORG LÅSESERVICE A/S
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg

Tel. 65 31 36 49
nyborg@nylaas.dk ● www.nylaas.dk

Odense Låseservice A/S
- din garanti for sikkerhed og tryghed

Din lokale
låsesmed på Fyn
- med 29 ansatte

Viden om sikring

ADGANGSSIKRING

66 12 68

ALARM
SIKRING

MEKANISK
SIKRING

ME
SI

VIDEO
SIKRING

12 68 15

nyborg@nylaas.dk 
S

TROVÆVÆV RDIGHED

LEVERING TIL TIDEN
SIKKERHED

KVAVAV LITETSBEVIDSTHED

Din lokale
låsesmed på Fyn
- med 29 ansatte

Viden om sikring

og førstemand Claus Beck, der 
har 21 års erfaring i firmaet vil 
fremadrettet være de drivende 
parter i Chrisholm Gruppen 
A/S. ”I forbindelse med genera-
tionsskiftet har vores logo fået 
en »makeover«, som matcher en 
moderne virksomheds image”, 
afrunder Claus Beck. ”Frederik 
Chrisholm og jeg ønsker at vi-
dereføre virksomhedens nuvæ-
rende profil og derudover inten-
sivere vores fokus på de mange 
nye initiativer, vi gennem de sid-
ste par år har iværksat her fra 
erhvervsafdelingen.”  Den kendte familievirk-

somhed, der beskæftiger 
ni medarbejdere fordelt 
på to afdelinger, service-
rer en stor og typemæs-
sigt vidtspændende kreds 
af privat- og erhvervs-
kunder

”Fra hovedsædet her på Stær-
mosegårdsvej har vi siden 1999 
serviceret vores erhvervskunder 
med profilering via en række 

grafiske enkelt- og totalløs-
ninger. På dette specialområde 
spænder vi fra logodesign over 
tekstiltryk og profilbeklædning 
til facadeskilte, pyloner, roll-
up bannere, storformatprint og 
autodeko”, beretter førstemand 
Claus Beck. ”Hermed appellerer 
vi til en bredt funderet kunde-
kreds, der tæller mange små og 
mellemstore virksomheder in-
denfor blandt andet håndværk, 
service og detailhandel. Indenfor 
profilbeklædning, tilbyder vi alt 
i arbejdstøj samt T-shirts, skjor-
ter, trøjer, jakker og bukser med 

tryk eller broderi. ”Forretningen 
i Kongensgade leverer pas- og 
portrætfotos, T-shirt tryk, stor-
print og skilte til vores mange 
detailkunder”, fortæller Anette 
Chrisholm, som er gift med Car-
sten, der er anden generation ved 
roret. 

Tredje generation på vej
I 2011 påbegyndtes et generati-
onsskifte, som betyder, at firma-
et i 2015 vil være fuldt overtaget 
af tredje generation. Femogtyve 
årige Frederik Chrisholm, som 
netop nu er under uddannelse, 

Chrisholm A/S Erhverv · Stærmosegårdsvej 14 · 5230 Odense M · Tlf.: 66 15 42 14
E-mail: erhverv@chrisholm.dk · Web: www.chrisholm.dk
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En sikker fremtid i flydende form
til adskillige knopskydninger si-
den. Peter Morgan Christiansen 
ville gerne bygge endnu mere på 
matriklet, men det er der ikke 
mulighed for.

Langelands største kemi-
fabrik i Tullebølle kan 
næsten ikke følge med 
udviklingen

 
I over 30 år har daglig leder, 
Peter Morgan Christiansen, ar-
bejdet med flydende sæsonvarer 
som f.eks. frost- og sprinklervæ-
ske samt lampeolie.
I år er noget ganske specielt. Al-
lerede i september måtte firmaet 
nemlig ansætte hele 22 ekstra 
timelønnede medarbejdere til 
produktionen.
Det er eksploderet i år, så siden 
starten af september har vi kørt 
med toholdsskift. Det plejer vi 
ikke at gøre før henne i novem-

ber. Kimex A/S kan gøre ideer til 
virkelighed, så hvis en iværksæt-
ter får en idé til et flydende pro-
dukt, kan Kimex klare ærterne.
Virksomheden er en miljø- og 
brandgodkendt kemi-virksom-
hed, der får råmaterialer ind i 
den ene ende af produktions-
hallen, blander det fra bunden, 
fylder i flasker, i poser eller på 
dunke, sætter kapsler og andet 
lukketøj på samt etiketter, og 
sender det af sted i den anden 
ende  – alt sammen arbejdsgange 
efter de mest moderne og ar-
bejdsmiljømæssige forskrifter og 
hjælpemaskiner.
Fra adressen midt i hjertet af 
landsbyen Tullebølle sendes va-
rer ud til Norge, Sverige, Fin-
land, Tyskland, Holland og Dan-

mark. Men den store virksomhed 
syner ikke af meget i det gamle 
mejeri i Tullebølle, selv om den 
er Langelands største kemi-virk-
somhed med pt. 27 timelønnede 
og syv funktionær-ansatte.
Peter Morgan Christiansen har 
været ansat i Alaska, i dag sø-
stervirksomhed, siden 1982. 
Det er blevet til mange forskel-
lige opgaver og kunder i alle 
årene.
Seneste skud på udviklingsstam-
men er en maskine, der fylder 
Alaska-sprinklervæske på handy 
plastposer med håndtag, en vare, 
som er i hurtig handel i bl.a. byg-
gemarkeder. Sprinklerposen er 
blevet en kæmpe succes. I forhold 
til den traditionelle dunk, fylder 
posen ikke meget. Når den er 
tom, er den flad og fylder ikke i 
skraldespanden. Posemaskinen, 
vi har, er ved at være for lille, så 
vi er tæt på at købe en større.
Siden 2002 har Kimex haft til 
huse i Tullebølle. Det er blevet 

Kimex A/S · Løkkebyvej 12 · Tullebølle · 5953 Tranekær · Telefon: 47 72 20 10
E-mail: kimex@kimex.com · Web: www.kimex.com

Overlad trygt regnskab og bogføring til mig. 
Jeg holder styr og sætter orden i dit regnskab.
Slip for uventede regninger og overraskelser
Se priser og info på www.bogføring-fyn.dk

ØERNES KONTOR & REGNSKABSHJÆLP
Illebøllevej 16, Illebølle · 5900 Rudkøbing · Telefon: 29 90 63 58

info@bogforing-fyn.dk · www.bogføring-fyn.dk

Fleksibel kørende bogholder 
- Hjælper virksomheder i alle størrelser

medlem og forsikret 
igennem f-fb

Danmarks måske mindste CD & DVD-fabrik 
- Vi kopierer uanset antal - 

 

Henvis til denne annonce og få 10% rabat i nov. - dec.   
Se vores priser på : http://blueapple.dk/kopiering.html 

 
 
 

karlp@blueapple.dk - www.blueapple.dk  
Tlf. 6612 1133        

4-farvet print på label 

Lyd til det meste! 
Speak, lydlogo, musik til film & præsentationer mm. 

Vi tilbyder et

FULDKONCEPT
med en bred vifte af opgaver
inden for ejendomsservice.

• Viceværtfunktion
• Gartnerservice
• Snerydning
• Rengøring

Vores biler er udstyret med GPS, som bevirker
at vi hele tiden kan dirigere dem rundt og opnå
en meget stor effektivitet, som gør os
konkurrencedygtige.

Husk - vi har døgnvagt

Teknikvej 15, 5260 Odense S
Tlf. 66 15 47 33

mail: tes@t-e-service.dk
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Lær i dag – brug i morgen
Kursuscentret i Svend-
borg leverer bl.a. indi- 
viduel kompetence- 
afklaring, specialdesig-
nede kurser i fx lean  
samt drop-in kurser  
med kort varsel
Scan-Vibro i Svendborg sendte 
i år alle medarbejdere i produk-

tionen på kursus i lean-optime-
ringsprincipperne, for at få en 
fælles forståelse. - Underviseren 
fik fornemmelse af fabrikken og 
kulturen, inden alle kom på fire 
dages leankursus, fortæller pro-
duktionschef Knud Rasmussen.
- Underviseren var meget moti-
verende, og investeringen i at få 
alle af sted i to hold har givet en 
god kickstart på processen, siger 
han.

Fleksibel vejledning
Specialdesignede kurser for 
virksomheder prioriteres højt.
- Før start afklarer vi, hvad de 
enkelte har brug for og giver 
dem derefter de bedste forudsæt-
ninger for at bruge de nye kom-
petencer i hverdagen, forklarer 
Else Aldahl-Nissen, leder af Kur-
suscentret.
For virksomheder uden HR-afde-
ling, har Kursuscentret desuden 
mulighed for at give ad hoc assi-
stance. Kursuscentret fungerer 
fx som tovholder i et udviklings-
projekt både indenfor personale-
udvikling og it-optimering.

Lederuddannelser
Foruden de skræddersyede kur-
ser, tilbyder Kursuscentret aka-
demiuddannelser indenfor ledel-
se og økonomi. Undervisningen 
kan klares ved siden af sit dag-
lige arbejde. Andre kunder har 
behov for et dagkursus med kort 

Kursuscentret i Svendborg · Leder: Else Aldahl Nissen · Ryttervej 65, 5700 Svendborg · Telefon: 72 22 60 03
www.svend-es.dk

varsel. Her er åbent værksted 
et godt eksempel på en meget 
brugerstyret træning af færdig-
heder indenfor it, eller kursus i 
sprog, håndværk, salg, økonomi 
og meget mere.
- Hvis nogen er i tvivl om, hvor-
dan de opnår bestemte kvalifika-
tioner, hjælper vi gratis med at 
give overblik og lægge en plan, 
fortæller Else Aldahl Nissen.
- For os er det vigtigt, at læring 
ses som en givtig investering så-
vel for den enkelte som for virk-
somheden, forklarer hun.

FAKTA
Kursuscentret i 
Svendborg har 
7 uddannelses-
konsulenter og 
en key account 
manager.
Specialister 
hentes ind ved 
særlige udfor-
dringer.

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

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

FLT Alarmer ApS er 
specialiseret indenfor 
avancerede kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol 
til handicappede samt 
nyudvikling af en lang 
række hjælpemidler af 
tryghedsfremmende art   

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

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Tlf.: 40 37 32 51  · Fax: 65 31 08 51 
E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

løsninger, der letter opkoblingen 
og minimerer antallet af nødven-
dige tilkøb. 
Alle GEWA anlæg er udstyret 
med avancerede fjernbetjenin-
ger, hvorfra boligens funktioner 
let kan styres – også af brugere 
med stærkt indskrænket bevæ-
gelighed. 
De logisk opbyggede og bru-
gervenligt designede fjernbe-
tjeninger er med til at højne de 
sygdomsramte medborgeres 
livskvalitet, personlige frihed og 
tryghed i hverdagen. 
Et nyt produkt, der genererer 
stigende aktivitet i firmaet, er 
automatiske døråbnere med 
chip-baserede individuelt tilpas-
sede nøglesystemer til bosteder 
og institutioner. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere udfør-
lig info om FLT Alarmers vidt-
spændende aktivitetsfelt”, slut-
ter Flemming Larsen.    
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…


Østergade 66-68 - 5000 Odense C. Tlf. 66146300
E-mail. ft@frank-toyota.dk - www.frank-toyota.dk

Danhostel: På landet midt i byen
Vandrehjemmet Danho-
stel Odense Kragsbjerg-
gaard inviterer private og 
offentlige virksomheder 
til dagkurser med flotte 
lokaler og alt i AV-udstyr. 

Indrettet på en gammel herre-
gård, placeret i en flot park, lig-
ger vandrehjemmet Danhostel 

Odense Kragsbjerggaard midt i 
det centrale Odense M - med kort 
rejsetid til København, Aarhus 
og Billund Lufthavn.
Mange private gæster og vidt 
forskellige foreninger har fået 
øje på vandrehjemmet, der alle-
rede nu melder om en flot belæg-
ning for 2014.
Men også virksomheder er altså 
velkomne til at benytte de fine 
faciliteter, der også inkluderer 
gratis parkering og gratis trådløs 

internet. Får gæsterne lyst til en 
frisk gåtur, kan Odenses mange 
attraktioner nås til fods – herun-
der det nyåbnede Odense Bun-
kermuseum på Kragsbjergvej 99, 
placeret under vandrehjemmet, 
og Fyns Militærhistoriske Sam-
ling, der findes på samme adres-
se som vandrehjemmet. 
Nærmeste busstop ligger kun 
200 meter væk.

Danhostel Odense Kragsbjerggaard · Kragsbjergvej 121 · 5230 Odense M · Tlf. 66 13 04 25
www.danhostel.dk/odense · odense@danhostel.dk
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Arkitekturpris 
TIL BOLIGERNE I TANKEFULD

Fyns almennyttige Boligselskab 
kunne i sommeren 2013 byde nye 
beboere velkommen i de nyopfør-
te boliger i området Tankefuld 
ved Svendborg.
Tankefuld ligger godt placeret i 
det vestlige Svendborg med sko-
ven som nærmeste nabo, et kom-
mende stisystem til stranden, 
tæt på mange idrætsfaciliteter, 
kun cirka 3 km. til centrum og 
nem adgang til motorvejen
Bygningerne i Tankefuld er op-
ført som en lille by midt i det nye 
område, som blandt andet byder 
på eget stisystem og små søer. De 

almene lejeboliger er en blanding 
af lav bebyggelse og etagebyggeri
Boligerne er bygget med fokus 
på gode materialer, spændende 
indretning og lavt energiforbrug.
Således er solceller, varmepum-
per og grønne tage en del af byg-
geriet, ligesom man kan finde 
dejlige tagterrasser flere steder. 

Ved et arrangement den 30. sep-
tember 2013 modtog boligerne i 
Tankefuld Svendborg Kommu-
nes Arkitekturpris 2013. – Nogle 
af begrundelserne fra dommer-
komiteen var:
”Boligbebyggelsen ’Tankefuld’ 
tildeles Svendborg Kommunes 
Arkitekturpris for sin eksem-
plariske og nuancerede måde 
at skabe ny by på bar mark.  
Bebyggelsen rummer store rum-
melige kvaliteter ude som inde, 
og husene giver samlet et leven-
de og varieret arkitektonisk ud-
tryk, det der kendetegner en by.”
”Vi er naturligvis meget stolte 
af, at boligerne i Tankefuld er 

blevet tildelt denne pris” udtaler 
Bent Bøllingtoft, som er direktør 
for Fyns almennyttige Bolig-
selskab, ”Vores idé er, at vi vil 
’bygge som vi selv vil bo’. Det vil 
sige velindrettede boliger i gode 
materialer, og når vi gør det, så 
er der også mange, der er inte-
resserede i boligerne”. 

Fyns almennyttige Boligselskab 
har afholdt flere åbent hus- 
arrangementer i Tankefuld, hvor 
flere hundrede interesserede har 
været forbi prøveboligerne, så 
der har været stor interesse for 
boligerne.
2/3 af boligerne er udlejet, og 
mange beboere er allerede flyt-
tet ind i deres nye hjem.
Rigtig mange kan se fornuften 
i at bo i moderne nyopførte bo-
liger nærmest midt i naturen og 
samtidig have en kort afstand til 
byen og mange faciliteter.
Mange af de besøgende til åbent 
hus-arrangementerne benyttede 
sig derfor også af tilbuddet om at 

blive blandt de første beboere i 
området. - Andre var også meget 
begejstrede for boligerne, men 
det passede dem bedre at vente 
nogle år, inden de ville flytte til 
Tankefuld; så der er nok ingen 
tvivl om, at boligerne i Tanke-
fuld vil blive efterspurgte både 
nu og i fremtiden.

I oktober 2013 blev der afholdt 
stiftende afdelingsmøde i Tanke-
fuld, hvor stemningen blandt de 
mange fremmødte beboere var 
god, og alle var enige om, at de er 
glade for at bo i Tankefuld.
”Vi er overbeviste om, at beboer-
ne i Tankefuld bliver glade for at 
bo i området” udtaler Bent Bøl-
lingtoft, ”Det er attraktive boli-
ger med alt i moderne udstyr og 
med et spændende nærområde” 
slutter han.

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

Fyns almennyttige 
Boligselskabs boliger 
i Tankefuld er 
netop blevet tildelt 
Svendborg Kommunes 
Arkitekturpris 2013

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

www.fabbo.dk

www.fabbo.dk
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- Vi øger vores salg af køkkenindretninger 
måned for måned, siger direktør Carsten 
Eriksen, Svane Køkkenet i Odense. Vi har 
lagt krisen bag os. Skal vi sige noget godt om 
krisen, så er det, at den har givet forbrugerne 
og boligejerne særdeles lave renter.
Når Carsten Eriksen skal måle fremgangen, 
så peger han på, at virksomheden fra at kun-
ne beskæftige fire mand i 2010 nu er oppe på 
12 garvede medarbejdere.
- Når der skal investeres og finansieres lang-
sigtet, så forlanger både boligselskaber og 
privat boligejere høj kvalitet for pengene, og 
der hjælper den lave rente meget til, at man 
vælger med øje for kvalitet.

Store ordrer
- Der er godt gang i salget til private, siger 
Carsten Eriksen. Men det, der virkelig ryk-
ker, er salget til de almennyttige boligfor-
eninger og selskaber.
- Vi er i gang med at skifte 118 køkkener ud 

for Svendborg Andelsboligforening. Der er 
ikke tale om skrabede standardløsninger, 
men individuelle køkkener, som beboerne 
selv er med til at vælge. 
Carsten Eriksen fortæller, at man i de næste 
to år skal levere 189 køkkener til et boligsel-
skab i Slagelse.
- For den enkelte lejer eller andelshaver be-
tyder et nyt moderne Svane køkken ikke en 
stor kontant udskrivning med det samme. 
Omkostningen lægges på huslejen i de kom-
mende år. Det giver ikke kun boligen mere 
værdi på papiret, men også i dagligdagen.

Håndværkere
Foruden salg til nybyggeri, renovering i den 
almennyttige sektor og salg til private, så hø-
rer lokale håndværkere over hele Fyn også til 
kundekredsen hos Svane Køkkenet.
- De kommer med kunderne, og vi bliver der-
med en vigtig underleverandør. Vi kan vise 
forskellige løsningsmuligheder, som så leve-

res til håndværkeren, der tager sig af den vi-
dere proces, siger Carsten Eriksen.
- Et Svane køkken er ikke kun et madværk-
sted, men et opholdsrum for familien, og det 
gælder også, når man har gæster. Det stiller 
særlige krav til design og kvalitet.
 

Dansk design og kvalitet
- Svane Køkkenet er dansk design og dansk 
produceret, siger Carsten Eriksen. Vi kan 
lide godt håndværk både i valget af materia-
ler, måden vi producerer på, og de medarbej-
dere, som vi har ansat. Vore medarbejdere i 
Odense har alle mellem seks og 30 års erfa-
ring i branchen.
-Vores indretningskonsulenter guider kun-
den gennem hele processen fra de første tan-
ker og ideer, til køkkenet står klar til brug. 
Det gælder såvel nybyggeri som renovering, 
hvor vi i dag har de fleste opgaver. Her er kra-
vet, at nedtagning af det gamle køkken og op-
sætning af det nye sker hurtigt og effektivt.

LAV RENTE ØGER SALGET AF 

KVALITETSKØKKENER

Svane Køkkenet, Odense · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf. 6617 5678
www.svane.com · E-mail: odense@svane.com

Boligforeninger og private vil have nye og moderne køkkener. Hos Svane Køkkenet i Odense  
har man fået travlt - ikke mindst med individuelle løsninger til almennyttige boliger.



ÅRSLEV TØMRERFORRETNING
NY LEDELSE I

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

rerfirmas indehaver Malene Hjorth Berthelsen i 

et nyt samarbejde og partnerskab med Anders 

Mosebo Christensen og Jonas Elkjær Jensen  

– et erfarent team der  

kan løse enhver opgave

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

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

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

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

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

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

Et kendt ansigt 
”I det daglige varetager jeg År-
slev Tømrerforretnings admi-
nistrative funktioner, herunder 
bogholderi og marketing”, for-
tæller Malene Hjorth Berthel-
sen. ”Jeg har 8 års brancheer-
faring, og det betyder, at jeg qua 
min allround viden har fingeren 
på pulsen med hensyn til, hvad 
der sker – både internt i firmaet 
og i branchen som sådan. Jeg er 
et kendt ansigt i lokalområdet og 
kan trække på et stort fagligt og 
personligt netværk – bl.a. som 
bestyrelsesmedlem i Årslev Er-
hvervsforening.”  
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JGT Fyn, Jysk Gas & Teknik Fyn · Jönköpingvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf.: 40 10 50 34
Mail: info@fynsgasogteknik.dk · Web: www.fynsgasogteknik.dk

JGT Fyn er det største en-
keltdepot for Air Liquide 
– servicerer hele Fyn samt 
Langeland – vækster 
voldsomt
 
Vi har størst chance for at levere 
det, kunderne vil have. Vi har 
generelt altid, hvad de efterspør-
ger. Vi er hurtige, og vi er leve-
ringssikre. 
Sådan siger afdelingsleder Peter 
Andersen, JGT Fyn. JGT Fyn er 
depot for Air Liquide.
JGT Fyn er en underafdeling 
af JGT med hovedsæde syd for 
Århus, ejet af Anders Rasmus-
sen. Begge afdelinger forhandler 
propan gas fra Viking gas og er 
leveringsdygtig i langt de fleste 
flaskestørrelser.
Desuden forhandler JGT Fyn 
forskelligt svejseudstyr og tilbe-
hør.
Depotet har haft adresse på 

Jönköpingvej 9 siden marts i år.
Tidligere havde JGT Fyn og Pe-
ter Andersen kontor i en skur-
vogn, hvorfra forretningen ud-
viklede sig i den rigtige retning, 
ikke mindst takket være en 
stærk indsat fra Peter Andersen. 
I dag er forretningen 30 gange så 
stor, og der er ansat halvanden 
mand mere; altså en vækst på 
150 pct.
Alle ansatte efteruddanner sig 
løbende og tager på relevante 
messer. Viden er nemlig vækst.

 
Til hele Sydfyn
I butikken på Jönköpingvej er 
JGT Fyn leveringsdygtig i alt 
muligt svejseudstyr, svejsema-
skiner og sliddele til jernindu-
strien.
JGT Fyn leverer også industri- 
og truckgasser til hele Fyn og 
Langeland.
Og tager vi omsætningen med i 
butikken, har vi mere på lager af 

svejseudstyr end de tre andre her 
i området, siger Peter Andersen.
Med en fortid som maskinin-
geniør indenfor jernindustrien 
kan han give råd og vejledning 
til kunden, inden der skal købes 
ind.
Og selv om det handler om at 
sælge en vare, går han ikke på 
kompromis i forhold til kunde-
service.
Sebastian Clausen, der er salgs-
konsulent i Air Liquide Dan-
mark A/S opretholder kunde-
kontakt og kundeservice samt 
indgår aftaler med nye gas kun-
der på Fyn.
Siden i foråret har de to sparret 
rigtig meget – til gavn for ud-
viklingen i JGT Fyn og til gavn 
for kunderne. De er enige om a 
handel hviler på tillid, og at det 
derfor er vigtigt at finde frem til, 
hvad kundens behov er, og hvor 
fremtidssikret en investering 
skal være.

Totalleverandør til
jern- og metalbranchen



Tommerupvej 28, Vissenbjerg   ·   Søndergade 5, Glamsbjerg   ·   Faaborgvej 33, Odense SV 
Stenager 2, Sønderborg   ·   Vestergade 11A, Ullerslev   ·   Viebæltet 1, Svendborg.

- Vi vægter tryghed i en svær tid, siger bedemand Tonni Nilausen, Bedemand-Fyn.dk

Læs mere på www.bedemand-fyn.dk

Ro, tryghed og åbenhed

- Familien og de efterladte skal 
trygt kunne henvende sig til os, 
når en af deres nærmeste er død. 
De skal have tillid til, at vi for-
tæller, hvad vi kan yde, og hvad 
det koster, siger bedemand og 
direktør Tonni Nilausen, der for 
tre år siden blev selvstændig og 
oprettede Bedemand-Fyn.dk
I dag er der afdelinger i Vis-
senbjerg, Glamsbjerg, Ullerslev, 
Odense og Svendborg. Derud-
over har selskabet en afdeling i 
Sønderborg, der dækker Sønder-
jylland.

Trygt møde
- Vi vil gerne møde de pårørende 
til afdøde i øjenhøjde, siger Tonni 
Nilausen. Vores påklædning, når 
vi møder familien første gang, er 
utvungen. Jakken og slipset la-
der vi blive hjemme. Samtalen 
er rolig og tryg. Vi kan med tillid 
drøfte de ønsker, som skal danne 
rammen om den forestående be-

gravelse eller bisættelse.
- Man skal altid kunne komme i 
kontakt med os. Vores telefon er 
åben hele døgnet, og vi kan afta-
le et møde, når man ønsker det. 
Åbenhed er vigtig, understreger 
Tonni Nilausen. Det har første 
prioritet for Bedemand-Fyn. 
Han peger på, at man på trustpi-
lot.dk kan se, hvad tidligere kun-
der skriver om virksomheden. 
 
Opgør med høje priser
- Vi har set meget i pressen om, 
at de efterladte ikke har fået til-
strækkelig information om, hvad 
ydelserne koster, og derfor bliver 
overraskede over at se en reg-
ning, som ligger over, hvad man 
havde fået indtryk af.
- Hos Bedemand-Fyn.dk har 
vi gjort op med de høje priser 
for traditionel bedemandsvirk-
somhed. I annoncer og på vores 
hjemmeside kan alle få et over-
blik over, hvad man kan kalde en 

basisbegravelse vil koste, siger 
Tonni Nilausen.
- Så det er med Bedemand-Fyn.
dk nu muligt for kunderne at 
spare mange penge og samtidig 
få en bedemand, hvor etik, ser-
vice og rådgivning er i top.
- Vi har stor erfaring med bor-
gerlige ceremonier. Dette er for 
folk, som ikke er medlem af et 
trossamfund, eller som ønsker 
en helt speciel bisættelse. Her 
er bedemanden ofte den, som 
afvikler ceremonien, og i sam-
arbejde med familien planlæg-
ges der en unik »sidste rejse«. 
 
Dækker hele Fyn
Tonni Nilausen nævner, hvad 
en basisbegravelse består af, og 
hvad den koster: Bisættelse i 
pæn hvidlakeret kiste, ilægning 
på sygehus, kørsel indtil 50 ki-
lometer, kørsel til krematoriet 
indtil 50 kilometer, miljøurne og 
levering af urne samt ordning 

af bisættelsen. I alt inkl. moms 
9.995 kroner. 
De samme ydelser leveres ved 
begravelse, hvor urnen ikke ind-
går. Her er prisen 9.495 kroner. 
Ud over udgiften til bedemanden 
kan der være udgifter til kre-
matoriet, kirkegård, gravsten, 
blomster, dødsannoncer og min-
desammenkomst.
- Ønsker man flere ydelser, kan 
disse naturligvis tilkøbes, så bi-
sættelsen bliver fuldstændig som 
de pårørende ønsker det, siger 
Tonni Nilausen. 
I Bedemand-Fyns udstillinger 
i Vissenbjerg, Glamsbjerg og 
Svendborg er der et udvalg af 
skandinaviske og eksotiske gra-
nitsorter.
Bedemand-Fyn.dk - Dækker hele 
Fyn. Telefon 30 48 55 55 er altid 
åben.

Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tid
Tlf. 30 48 55 55
Telefonen er altid åben. Vi dækker hele Fyn
Søndergade 5, Glamsbjerg | Tommerupvej 28, Vissenbjerg
Faaborgvej 33, Odense SV | Vestergade 11A, Ullerslev
Viebæltet 1, Svendborg
www.bedemand-fyn.dk

Bisættelse
I alt inkl. moms

kr.9.995,-
Begravelse
I alt inkl. moms

kr.9.495,-
Prisgaranti på bedemandsydelse og gravsten
- Spar op til 40%

Scan og se
vores film

ee Tonni
Thomas
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Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M - v/Rosengårdcentret
Tlf.: 63 10 50 25 - Fax: 63 10 50 35 
E-mail - info@vvscenteret.dk - Web: www.vvscenteret.dk

”Forretningen er centralt belig-
gende tæt på Rosengårdcentret i 
Odense, og vi servicerer en bred 
kundekreds fra hele Fyn”, for-
tæller indehaver Anja Hyldborg, 
hvis karrieremæssige løbebane i 
VVS Centeret indledtes, da hun 
i 2004 blev ansat som salgsassi-
stent og bogholder. Pr. 1. marts 
i år indtrådte Anja Hyldborg i 
firmaets ledelse og kredsen af 
anpartshavere.   

Vidtspændende  
kvalitetssortiment
”En stor aktivitet i dagligdagen 
er detailsalg til private”, fortsæt-
ter Anja Hyldborg. ”Vi fører alle 
de kendte kvalitetsprodukter, 
hvad enten vi taler blandings-
batterier, møbelsæt, skabe, sani-
tet, porcelæn eller tilbehør. VVS 
Centeret er kendt for sit vidt-

spændende mærkevaresortiment 
af høj kvalitet. Vi fører en fair 
politik på prisfronten og giver al-
tid individuelle tilbud ved større 
ordrer. En vigtig sideaktivitet i 
forbindelse med detailsalget er 
rådgivning om korrekt installa-
tion af produkter m.m.” 

Professionelle  
totalentrepriser
”I forbindelse med vore kunders 
større installations-, ombyg-
nings- og renoveringsopgaver 
kan vi i samarbejde med en fast 
kreds af håndværkere tilbyde 
professionelle totalentrepriser. 
Typisk tager indehaver og mon-
tør Karsten Wiedemann ud til 
kunden og måler op. Sammen 
med kunden danner han sig et 
overblik over dennes ønsker på 
installationsfronten og giver en 

pris på grundlag heraf. Omkring 
arbejdets udførelse varetager 
vi hele projektstyringen og den 
tidsmæssige koordinering af 
samtlige involverede håndvær-
keres indsatser. Når badeværel-
set skal renoveres, behøver man 
altså kun henvende sig ét sted, 
nemlig hos os. Såvel vore egne 
ansatte som samarbejdspart-
nerne har mange års erfaring i 
branchen, og for kunden betyder 
det stabilitet og kvalitet i arbej-
det.”  

Personlighed  
i form og farve 
”Her og nu er trenden på bade-
værelsesområdet, at producen-
terne brander sig via iøjnefal-
dende, individuelle dessiner. Det 
afspejler den kendsgerning, at 
vore kunder i dag er modigere 
med hensyn til at give udtryk 
for deres personlighed end for få 

år siden. Her og nu ses runde og 
ovale former og kraftige farver 
meget oftere end tidligere, lige-
som dekorative hylder og nips er 
vendt tilbage til badeværelserne. 
Sidst men ikke mindst er en ny 
og højere hygiejnisk standard 
ved at slå igennem, og det giver 
sig udtryk i en markant øget in-
teresse for vasketoiletter.”   

Gå på opdagelse  
og få ny inspiration
”Med et lyst og moderne 650 m2 
showroom byder vi på optimale 
muligheder for vores store kun-
dekreds at gå på opdagelse. Alle 
er velkomne til at lade sig inspi-
rere af vores store, spændende 
produktudbud. Vores dygtige, 
faguddannede personale er parat 
med gode råd og vejledning. Kig 
ind i VVS Centerets flotte show-
room og butik på Børstenbinder-
vej”, slutter Anja Hyldborg. 

Den kendte specialbutik, der 5.-6. oktober i år 
markerede sit 10 års jubilæum ved et velbesøgt 
åbent hus arrangement, spænder fra detailsalg til 
totalentrepriser. Overalt hedder kodeordene kvalitet, 
service og konkurrencedygtige priser

ÅBNINGSTIDER:
Mandag ........ 10.00 - 17.30 
Tirsdag ......... 10.00 - 17.30
Onsdag ......... 10.00 - 17.30 
Torsdag ........ 10.00 - 17.30 
Fredag .......... 10.00 - 17.30 
Lørdag:  ....... 10.00 - 13.00
Søndag  ...................Lukket

Montør 
Karsten 
Wiedemann

VVS Centeret
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Kom med indenfor i det 
nyrenoverede domicil på 

Thomas B. Thriges Gade. 
Straks mærker man, at 
det er en moderne or-
ganisation, der tager 
godt imod kunder og 
forretningsforbindel-
ser. 
Højstrup Bolig er en 
almen boligorganisa-

tion med 90 medarbej-
dere, som administrerer 

omkring 6.300 lejemål i 
Odense, Aarup, Søndersø 

og Middelfart.
Boligforeningen Højstrup blev 

stiftet i 1947 på initiativ af arbej-
derne på Dansk Akkumulator- & 
Elektromotorfabrik. 
Initiativet blev taget, da virk-
somheden varslede en udflyt-
ning til Højstrup-området i det 
vestlige Odense. Mange medar-
bejdere ville bo i nærheden af 
virksomheden i gode, billige boli-

ger. Boligforeningens første afde-
ling levede til fulde op til den tids 
standarder. Der var tilmed både 
varmt og koldt vand i hanerne.
I dag har Højstrup Bolig 87 af-
delinger. Boligorganisationen 
arbejder målrettet på at reali-
sere planer om nye afdelinger 
i både Middelfart og i Nyborg, 
hvor man på en nyudstykning vil 
opføre 30 familiehuse, der appel-
lerer til en stor gruppe af poten-
tielle kunder. 
I dag er de boligsøgende på jagt 
efter kvalitet, fleksibilitet og 
frihed. Det giver en almen bo-
lig, og måske netop derfor står 
sektoren stærkt i konkurren-
cen. De boligsøgende vurderer 
helt nøgternt, om valget skal 
falde på egen eller en lejet bolig. 

Vigtig beboerindflydelse
Højstrup Bolig lægger stor vægt 
på beboerindflydelse og medan-

svar. Det er præcis de faktorer, 
der adskiller den almene boligor-
ganisation fra private udlejere.
I afdelingerne vælger beboerne 
en afdelingsbestyrelse. Det er 
gennem afdelingsbestyrelsen og 
afdelingsmøderne, at beboerne 
får indflydelse på forholdene i 
afdelingen. Beboerne er medbe-
stemmende om husorden, forhold 
omkring husdyr og udearealer 
osv.
Den almene boligsektor udgør 
på landsplan en femtedel af den 
samlede boligmasse og er en 
vigtig grundpille i det danske 
samfund. Mange af landets bo-
ligorganisationer, heriblandt 
Højstrup Bolig, har de senere år 
bevist, at de er villige til at påtage 
sig nye opgaver – også opgaver af 
social og boligpolitisk karakter. 
 

BOLIGORGANISATION

Højstrup Boligs 
nyrenoverede 
domicil i hjertet af 
Odense vidner om, at 
boligorganisationen 
ser fremad og giver 
kvalificerede bud på 
almene boliger.

ALMEN

I VÆKST
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Studiebyen Odense
Den tid, hvor man fik et medlem-
skab af en almen boligorganisa-
tion i dåbs- eller konfirmations-
gave er for længst forbi. Nutidens 
unge mennesker søger i stedet 
udfordringer. Studiedrømmene 
udleves måske i Barcelona, År-
hus eller Berlin? De studerende, 
der bestemmer sig for at åbne 
bøgerne i Odense, har til gen-
gæld gode chancer for at få en 
almen bolig – både under og efter 
studietiden. Det har et samar-
bejde mellem Odense Kommune, 
Højstrup Bolig og en række af 
byens andre boligorganisationer 
åbnet mulighederne for. Mange 
studerende vil med garanti skri-
ve under på, at finder man et 
godt sted at bo, bliver studieåre-
ne i Odense langt bedre. Man får 
måske ligefrem lyst til at blive i 
byen, tage et job og stifte familie. 
Det giver på sigt udviklingsmu-
ligheder for Odense og for bolig-
organisationerne.
Familieboliger er der langt flest 
af i Højstrup Boligs afdelinger. 
Lyse og venlige boliger, der har 
den rigtige beliggenhed og gode 
faciliteter lige udenfor døren. 
Undersøgelser viser, at netop be-

Thomas B. Thriges Gade 32 · 5100 Odense C · Tlf 63 125 100

hoejstrup@hoejstrup.dk

www.hoejstrup.dk

liggenheden er ret afgørende for 
de boligsøgende. Drømmeboligen 
skal ligge tæt på institutionen, 
skolen og fritidsaktiviteterne. 
Det betyder overskud i hverda-
gen og et velfungerende familie-
liv.

Tryghed for seniorer
Seniorbofællesskaber og ældre-
boliger er trygge og passer lige 
præcis til aldersgruppens behov. 
I de meget eftertragtede senior-
bofællesskaber har alle deres 
egen bolig, men nyder til gen-
gæld godt af, at der er naboer 
lige ved siden af. Nye venskaber 
knyttes, og tit er der fællesakti-
viteter. Mange beboere nyder et 
spil kort eller en ugentlig mad-
dag, hvor man sammen tilbere-
der middagen. 

Renoveringer  
lige om hjørnet
Mange boliger i de almene boli-
gorganisationer er opført i halv-
tredserne og tresserne, hvor der 
var stor boligmangel.
Højstrup Boligs ejendomme 
vedligeholdes og moderniseres 
naturligvis løbende. I nogle afde-
linger er behovet for renovering 

ekstra stort, og der arbejdes med 
såkaldte helhedsplaner. Renove-
ringerne sker f.eks. på energi- og 
miljøområdet eller måske til-
fredsstiller indretningen af bo-
ligerne ikke længere behovene. 
Helhedsplaner vil over de næste 
mange år kræve store investe-
ringer.

Hvordan får man en bolig
Udlejningen af boligerne sker 
efter ventelister. For at man kan 
leje en bolig, skal man være skre-
vet på ventelisten. Den ansøger, 
der har stået længst tid på ven-
telisten får boligen tilbudt. Der 
er stor forskel på, hvor længe 
man skal være skrevet op til en 
bolig for at komme i betragtning. 
Nogle boliger kan man få tilbudt 
ret hurtigt, og andre boliger vil 
kræve opskrivning i flere år.
Derfor er det en god idé at stå på 
ventelisten - også selv om man 
ikke lige nu mener, at man får 
brug for en bolig hos Højstrup 
Bolig.
For kr. 200,- er man skrevet op 
og har betalt for det første år, 
derefter kan man for kr. 125,- i 
årligt gebyr være skrevet op til 
gode boliger i Odense, Søndersø, 

Middelfart, Aarup, Glamsbjerg 
og fra 2015 i Nyborg.
Det er sikkert grunden til, at bo-
ligorganisationen har omkring 
19.000 ansøgere opskrevet og 
hver måned kommer 200-300 
nye til.

Nye tider
Måske er Højstrup Bolig på vej 
til at blive en endnu mere betyd-
ningsfuld spiller på det fynske 
marked for gode almene boliger. 
I næsten et år har bestyrelsen 
arbejdet med planer om at fu-
sionere med en anden af Odenses 
store boligorganisationer, OAB.
Det er ikke den første fusion, 
som Højstrup Bolig har været 
part i. For nogle år siden fusio-
nerede man med Aarup Boligsel-
skab og sidste år med Middelfart 
Boligselskab.
I slutningen af november afgør 
de demokratisk valgte repræ-
sentantskaber i begge organisa-
tioner, om de sammen skal skabe 
Fyns største almene boligorgani-
sation med godt 11.000 lejemål.

Familieboliger afd. 67, Aaløkkegaard.
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STØRRE OPLEVELSERFÆRRE UDGIFTERDen nye CR-V 1.6 i-DTEC Diesel er et resultat af 
Honda Earth Dreams Technology – og kombinerer 
gennemtænkt luksus og høj køreglæde med et 
overraskende lavt brændsto� orbrug. Faktisk kører 
den hele 22,2 km/l og udleder undervejs kun 119 g CO2/km. Priserne starter fra 370.000 kr.  Det er da umuligt – eller er det?

www.cr-v.dk

Det er da umuligt – eller er det?
Det er da umuligt – eller er det?OPLEV DEN NU HOS DIN HONDA FORHANDLER

CR-V benzin fra 309.000 kr. Diesel fra 370.000 kr. Priserne er ekskl. levering og metalfarve. Brændsto� orbrug ved blandet kørsel 13,0-22,2 km/l. 
CO2-udslip 119-180 g/km. A – D . Navigationstilbuddet gælder kun modellerne Comfort og Elegance. Tilbuddet er en kombination af rabat på 
bilen og prisen på et originalt eftermonteret navigationsanlæg.

Eksklusivt tilbud på Comfort og Elegance

Få den nye CR-V Comfort eller Elegance 
med originalt eftermonteret navigations-/
multimedieanlæg uden merpris.

1.6 i-DTEC Diesel
1.6 iDET UMULIGE

  GJORT MULIGTDET UMULIGE
DET UMULIGE
DET UMULIGE

  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT
  GJORT MULIGT

V Holm Jensen
Nyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00



 29DB VVS
Danmarks billigste 
- online - vvs-butik

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

www.dbvvs.dk
T l f . :  4 0  8 7  2 2  2 2
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Naturgas Fyn er 
også grøn gas

Til hele Danmark

Hos Naturgas Fyn fører vi en absolut konkurrencedygtig prispolitik til gavn 
for vores kunder i hele Danmark. Samtidig investerer vi i grønne teknologier, 
som fx gasdrevne biler og biogasanlæg. Vi er Danmarks tredjestørste 
naturgasselskab og ejet af de fynske kommuner.

Besøg os på www.naturgasfyn.dk eller ring til os på 63 15 64 15
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På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efter den store renove-
ring og ombygning af for-
retningen er Bygma Tarup 
en lys og kundevenlig 
butik med let adgang til 
hele det store vareudbud. 
De optimerede butiks-
lokaler har givet bedre 
salgsbetingelser og øget 
kundetilstrømning         

”Ombygningen har virkelig gi-
vet os fine muligheder for at præ-
sentere varerne optimalt og yde 
god kundeservice, blandt andet 
på malerområdet som har fået 
en fremskudt plads i butikken”, 
fortæller Byggemarkedeschef 
Frank Jepsen. ”Forretningen er 
lys, åben og behagelig at færdes 

i. Vi kan glæde os over i dag at 
have væsentligt flere kunder 
i butikken end i 2010, hvor vi 
overtog den daværende Kroers 
Tømmerhandel. Kundekredsen 
består i overvejende grad af pri-
vatkunder samt håndværkere, 
boligforeninger og skoler. Bygma 
Tarup er en aktiv del af lokal-
området. Geografisk dækker vi 
postnumrene fra 5200 over 5210 
til 5270, og tilbuddene målrettes 
efter kundernes behov.”     

Kvalitet, service og god 
rådgivning
”I modsætning til flere af vores 
konkurrenter satser vi bevidst 
på kvalitet og service. Hos os får 
kunderne personlig betjening af 
venlige, kompetente medarbejde-
re, der yder fyldestgørende råd-
givning om produkterne. Vores 
faguddannede ansatte ved, hvad 

Bygma Tarup · Hans Egedes vej 9-11 · 5210 Odense NV · Tlf. 88 32 30 85
E-mail: tarup@bygma.dk · Web: www.bygma.dk

de taler om, og det er noget, kun-
derne sætter pris på. Vi kan såle-
des tilbyde at hjælpe folk med at 
finde de helt rigtige produkter til 
deres aktuelle håndværksprojek-
ter. En stigende aktivitet er salg 
og rådgivning i samarbejde med 
leverandørerne omkring mindre 
projekter i forbindelse med døre 
og vinduer, køkkener, carporte, 

tag og indkørsler. Den nærmeste 
fremtid står erfaringsmæssigt 
på salg af jule- og nytårsproduk-
ter, som vi har et stort udvalg 
af”, afrunder Frank Jepsen. 
”Lyskæder, dekorative ting til 
boligen, juletræer, fyrværkeri og 
meget mere. Kig ind i Bygma Ta-
rup. Alle er velkomne.”
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

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

Kontakt os allerede i dag...

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

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

Danmarks mindste 
CD- og DVD-fabrik fabrik. Umiddelbart var det lidt 

skræmmende at skulle investere 
i en robot og et kopieringssystem 
uden at være sikker på, om der 
var et marked for små-og mel-
lemstore kopieringer. Den første 
jeg anskaffede, gav en del tek-
nisk bøvl, men et års tid efter 
var teknologien på plads, siger 
Karl P. Efter næsten 25 år i lyd-
branchen har han lært at navi-
gere i en branche i konstant for-
andring. Det er vigtigt at brede 
sine arbejdsområder ud, så man 
ikke er for sårbar, og derfor skal 
man hele tiden være opmærk-
som på, hvad det er kunderne 
har behov for. 
Uanset om det drejer sig om 
kopiering af 50 DVDer til til en 
møbelmesse eller om at optage 
Søs Egelinds stemme til Energi 
MIDTs TV-reklamer for solcel-
ler, så er der for karl P ingen 
forskel i tilgangen til en opgave. 
Det skal være godt håndværk og 
leveres til tiden.

Blue Apple Lyd-design lig-
ger i lyse og inspirerende 
omgivelser i hjertet af 
Odense. Det er blandt de 
få odenseanske lydstu-
dier, der har overlevet i 
en branche, der de sidste 
15 år har oplevet en fuld-
stændig omvæltning. 

- Da jeg åbnede studiet i 1989, 
kunne jeg med en investering 
på lidt over trehundrede tusinde 
lige netop lave en demo-indspil-
ning for et orkester. I dag kan et 
band investere tyve tusinde i di-
gitalt udstyr, der på mange om-
råder kan det samme, siger Karl 
P der ejer Blue Apple Lyd-design.
På grund af digital lydteknologi 
og internettet var lydstudierne 
allerede inden 2008 inde i en 
hastig omstilling. Det begyndte 
med Napsters deling af mp3-
filer i 1999, og ti år senere var 
den samlede omsætning i mu-
sikbranchen faldet med næsten 
60%. Over halvdelen af de profes-
sionelle lydstudier var forsvun-
det og erstattet af hjemmestudier 
baseret på en bærbar computer. 

- Det har til tider været en lidt 
for spændende branche at være i, 
fordi det var umuligt at forudse, 
hvor det hele var på vej hen, siger 
Karl P med et skævt grin. - For-
delen er så, at det på langt sigt 
har gjort mit arbejde meget mere 
afvekslende.
I 90’erne var studiet det meste 
af tiden booket af CD-optagel-
ser for rockorkestre. Så blev det 
gradvist også til akustisk musik 
og medieproduktioner, og i dag er 
opgaverne endnu mere variere-
de. Nu laver jeg også mastering 
af CD-udgivelser og kopiering af 
CD og DVDer. Og så er der op-
tagelse af speak, komposition af 
musik til billeder og hjemmesider 
og indimellem en polterabend.
- Mit bedste træk var at starte 
Danmarks mindste CD- og DVD-

Blue Apple Lyd-design · H C Andersens Gade 13 · 5000 Odense C · tlf. 6612 1133 · karlp@blueapple.dk · www.blueapple.dk

24 år i lydbranchen

Karl P. i kontrolrummet.

DVDer med firmalogo og pro-
duktpræsentationer er nogle af 
Blue Apples opgaver
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Intego Odense – nu med rullende 
elektromekanisk værksted
Som noget helt nyt åbner 

Intego Odense, der p.t. 

råder over to rullende 

værksteder til betjening 

af fynske industrikun-

der, et elektromekanisk 

værksted i forbindelse 

med firmadomicilet på 

Holkebjergvej

”Intego A/S er en af landets 
førende, højest specialiserede og 
mest kundeorienterede virksom-
heder indenfor samlede el-tekni-
ske løsninger til erhverv, indus-
tri og infrastruktur”, beretter 
afdelingsleder Bjarke H. Jensen, 
Intego Odense A/S. ”Vores ny 
elektromekaniske værksted, der 

ventes at stå klart den 1. juni, 
vil primært fokusere på repa-
ration af elmotorer og allround 
servicering af vore fynske indus-
trikunder. Vi sælger, servicerer 
og reparerer alle former for mo-
torer og generatorer og oplever 
over hele linjen et stigende behov 
for el-tekniske services og to-
talløsninger. Parallelt hermed in-
dgår etableringen af det ny værk-
sted i en vækststrategi, der har 
til formål at sikre vore kunder 
optimal service ved at samle en 
række bredt favnende kompe-
tencer under ét og samme tag.” 

Høj service  
– også i fremtiden
”Intego Odense har døgnser-
vice, når det gælder afhentning 
af motorer til reparation. Via 

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

vores rullende værksteder løses 
mange opgaver på stedet ude 
hos kunden, der hermed aldrig 
må stå uden motor i længere 
tid ad gangen. Vi råder over et 
velassorteret lager af standard-
motorer, så udskiftning foregår 
hurtigt, fleksibelt og under mak-
simal hensyntagen til den en-
kelte virksomheds behov. Andre 
store aktiviteter i industrielt regi 

er Industri Service Management 
(ISM), lovpligtige eftersyn, ter-
mografering, energiovervågning, 
fiber- og datanetværk samt bygn-
ingsinstallationer og automation. 
I Intego A/S øger vi løbende vores 
volumen, skaber flere arbejdsp-
ladser og sikrer hermed, at vores 
kunder også i fremtiden oplever 
et højt serviceniveau”, slutter 
Bjarke H. Jensen.

Bjarke H. Jensen, Intego.
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Telefon 66 13 21 30 . dalumlandbrugsskole.dk
Afd. Dalum . Landbrugsvej 65 . 5260 Odense S . Afd. Korinth . Spanget 7 . 5600 Fåborg

Så skal du på Dalum Landbrugsskole - Danmarks største og mest centrale landbrugsskole.

Vores landbrugsuddannelser er 
præget af stolte, solide traditioner, 
der samtidig har fokus på udvikling 
og vækst inden for det moderne 
landbrug.
 
Landbrugsskolen har to afdelinger, 
der ligger i henholdsvis Korinth 
og Odense. De unge elever har 
uddannelsessted i Korinth ved 
Fåborg, mens de ældre elever er 
at finde på afdelingen i Dalum, 
Odense.

Er en fremtid indenfor landbrug noget for dig?

Læs mere på
www.dalumlandbrugsskole.dk

v/Rosengårdcentret 
Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M 

Tlf.: 63 10 50 25 - Fax: 63 10 50 35 
info@vvscenteret.dk · Web: www.vvscenteret.dk

Geberit AquaClean
 
- er en eksklusiv serie af toiletter med 
integreret douchefunktion. 
Med et enkelt tryk aktiveres en 
kropsvarm brusestråle, som  
nænsomt skyller rent på den mest 
hygiejniske måde. En ren og frisk 
fornemmelse efter hvert toiletbesøg.
 
Få det demonstreret i vores 
showroom og afprøv selv  
toilettet hos…
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Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV · Tlf. 65 91 11 25
kontakt@restaurant-carlslund.dk
www.restaurant-carlslund.dk

Julemenu 2013
Serveres fra fredag d. 22. november 

m. karrysalat

m. sennepdressing

m. remoulade

m. grønlangkål og br unede 

m. Carlslund-bacon

m. peberfrugt 

m. kirsebærsauce

Pr. kuvert ....kr.. 295,-

NB! Skal forudbestilles  

– min. 6 kuverter

på bund af orange salat,  
glaserede kastanjer

og hjemmebagt brød.

m. ovnbagte urter, 
pommes Anna

og estragon sauce.

m. kirsebærsauce.– 
2 retter ........ kr.. 275,-
3 retter ....... kr.. 295,-

 

Serveres fra fredag d. 22. november

VÆR SIKKER PÅ EN PLADS
- bestil hellere bord i dag end i morgen!
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Årets store Julebuffet
8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. og 30. november & 

6., 7., 13. og 14. december 2013

KOLDT & LUNT

Marinerede sild  -  Kryddersild  -  Røget Laks  -  Æg & Rejer  -  Sylte  -  Lune Fiskefileter 

kr. 289,00
Pris pr. couvert  

incl. 1 times bowling  -  excl. skoleje
Ved 2 timers bowling kr. 329,00  -  excl. skoleje 

excl. bowling kr. 259,00

VARME RETTER

Lun Leverpostej  -  Ribbensteg  -  Marineret Andebryst  -  Kyllingespyd  -  
Glaseret Juleskinke  -  Tarteletter  -  Svinemørbrad  -  Stegt medister 

City Bowling  -  Rugårdsvej 46  -  5000 Odense C
Tlf. 65 91 01 22  -  www.citybowling.dk

Se hele menuen på www.citybowling.dk

FOKUS PÅ ÆRØ

To nye sundheds-
huse på Ærø

De er med til at styrke sundheds-
væsenet på øen ved at give tilbud 
til kronikere og ældre patienter. 
Sundhedshusene er finansieret 
gennem statens pulje til sund-
heds- og akutløsninger med 10 
millioner kroner.
I Sundhedshuset i Ærøskøbing 
er der genoptræning, hjemme-

pleje og sundhedspleje med den 
regionale socialpsykiatri og mis-
brugsbehandling, mens det er 
det gamle rådhus  i Marstal, der 
ligger rammer til et sundheds-
hus, hvor der bliver plads til tre 
læger, en sygeplejeklinik, en fod-
terapeut og to fysioterapeuter.

Sundhedshusene ligger i Ærøskøbing og Marstal. 

Sundhedshuset i Marstal. Sundhedscenter i Ærøskøbing.
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Tryghed flyder ud af vandhanerne

som at holde frokost. Selv om 
Jesper Andersen i snart 20 år 
har arbejdet med vand og spilde-
vand på øen, kender han ikke til 
ordet rutine.
Hele området har været i kon-
stant bevægelse og udvikling, så 
det er et spændende job, jeg har.

Ærø Vand A/S har en af 
Danmarks første drik-
kevandsoperatører - får 
samtidig hæderkronede 
certificeringer i julegave

Ærø Vand A/S 
kan bryste 
sig af, at en af 
medarbejderne, 
nemlig Søren 
Rosenbæk Kri-
stensen, kan 
skrive titlen 
»Drikkevands-
operatør« på sit 
visitkort.
Det er der kun 

12 andre, der også kan i hele 
Danmark. Derfor har direktør, 
Jesper T. Andersen, god grund 
til at rette ryggen en ekstra 
gang:
Også på et andet felt kan direk-
tøren være stolt.

Ærø Vand A/S er stærkt på vej til 
at få to eftertragtede ISO-certi-
ficeringer, nemlig ISO 9001 og 
ISO 22000, to officielle stempler 
på, at Ærø Vand A/S bl.a. sikrer 
systematiske arbejdsrutiner for 
at forebygge forurening af drik-
kevandet.
Vi er meget stolte af vores med-
arbejdere. Det er en ny kvalitets-
sikring af Ærø Vand A/S, og det 
er godt signal, vi sender med så 
vel-kvalificeret et personale.
Vi er fremme i skoene, og vi 
håber meget, vi får certificerin-
gerne inden jul. De giver vores 
kunder tryghed, for de får kun 
det allerbedste drikkevand.

Udvidet vandbehandling
Fordi Ærø er en ø, er der kun få 
grundvands-resurser at tære på.
En del af grundvandet, som 
pumpes op fra undergrunden, er 
påvirket af miljøfremmede stof-
fer, først og fremmest pesticider.

Derfor har Ærø Vand A/S været 
nødt til at indføre udvidet vand-
behandling med aktivt kul og 
dertil knyttet UV-belysning.
Den foregår i Marstal Vandværk, 
som ligger lige rundt om hjørnet 
af administrationsbygningen i 
Marstal.
Seneste nye skud på udviklingen 
af den private forsyningsvirk-
somhed er, at gøre de indførte 
hygiejne-regler på værket til en 
ligeså naturlig del af hverdagen 

Industrivej 6 · 5960 Marstal · Tlf.: 63 52 63 63  · E-mail. info@aeroevand.dk · Web: www.aeroevand.dk

Vindeballe
Entreprenørforretning

v/ aut. kloakmester Jack Sørensen

  Alt i kloakering og pileanlæg
  Minirensning - Nedsivning
  Alle former for belægning - veje - gårdsplads - terrasse
  Udlejning af: containere - teleskoplæsser - sandvogn og dumper
  Gravemaskiner: 800 kg - 20 tons

Tlf. 20 32 23 17

Borgnæs Møllevej 3, 5970 Ærøskøbing
Fax: 62 24 90 93
E-mail: jacks@post.tele.dk

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.

Tømrer- og snedkerarbejde udføres 
samt arbejde med linoleum og 
vådrumsvinyl.

Ring til

Tømrer- og snedkerfirma

FOKUS PÅ ÆRØ
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Krydrer nye retter
med 37 års erfaring

til rådighed aftener og i weeken-
der. Derfor valgte jeg at starte 
Ærø Landkøkken, og det går rig-
tigt godt, siger Anne Lund.

Ærø Landkøkken er parat 
med alt, hvad kunden 
ønsker - kører mad ud 
af huset til små og store 
selskaber

Siden Anne Lund var 14 år, har 
hun interesseret sig for at kræse 
om ganerne. Derfor gik hun kok-
kevejen, og for syv år siden star-
tede hun Ærø Landkøkken i en 

helt nyopført bygning bag privat-
boligen i Olde. Bag ved hendes 
mands morfars ejendom ligger 
landkøkkenets røde murstens-
bygning. Hun har lige smurt 100 
stykker smørrebrød og gjort klar 
til mad ud af huset til et selskab 
på 250 og et på 30. Anne Lund 
har i 13 år drevet Rise Forsam-
lingshus, men siden 2006 har 
hun slået sine egne folder i Ærø 
Landkøkken.
Det er rart at være selvstændig. 

Nu kan jeg også få mulighed for 
at holde lidt fri om sommeren.
Ærø Landkøkken laver lige, 
hvad det skal være. Som Anne 
Lund siger: Jeg laver alt muligt. 
Det folk vil have.
Hun får maden bragt ud til kun-
derne ved hjælp af sin chauffør, 
Kurt Lund, men ellers er hun sin 
egen herre og har ingen ansatte.

Bestemmer selv

Ærø Landkøkken
Oldegade 16, Tranerup

 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 21 04

aerolandkoekken@mail.dk 
www.aeroelandkoekken.dk

Som forpagter af Rise Forsam-
lingshus var der meget aften- og 
weekendarbejde.
Dengang var børnene små, og 
det var rart, at de kunne komme 
forbi, mens mor var på arbejde.
I dag er de voksne. Datteren bor 
i Odense, og sønnen, som lige 
er fyldt 18 år, går på Svendborg 
Gymnasium. De kommer stadig 
forbi Mors arbejdsplads. Forskel-
len på dengang og nu er bare, at 
nu er det Mor selv, der bestem-
mer. Det handlede om at drosle 
ned. Som kok er det svært at få 
arbejde, hvor man ikke skal være 

Tager undervognen
under behandling

Kører for DK Assistance
Men på plads er det derimod, at 
DJ Autoservice nu også kører 
fra DK Assistance, en vejhjælps-
assistance på linie med Falck og 
Dansk Autohjælp.
Ja, der er tryk på nu, hvor vi også 
har flytningen oveni, og den nye 
vejhjælps-ordning skal vi også 
have rigtig i gang.

DJ Autoservice rykker 
fra St. Rise til Marstal, 
hvor Bil & Bådservice er 
– overtager værksted og 
udvider sine tilbud

Efter at have haft adresse på St. 
Rise Landevej lidt udenfor Ærøs-
købing i tre år, er Daniel John-
sen nu rykket til Marstal.

I Bil & Bådservices værksted på 
Reberbanen 55 er han rykket 
ind. I værkstedets rum er han 
nu klar med et nyt tilbud til kun-
derne – og til visitkortet.
Det hedder undervognsbehand-
ling.
Dermed tilbyder han sin assi-
stance til almindelig autorepa- 
rationer af biler, reparationer 
af lastbiler, undervognsbehand- 
linger og ikke mindst 24 ti- 

mers vejhjælp. Da vi blev op-
sagt her i St. Rise, fik jeg mu-
lighed for at rykke til Marstal, 
og jeg glæder mig til at komme 
i gang, fortæller Daniel John- 
sen. Udover den nye adresse får 
han også en ny medarbejder, 
nemlig den tidligere indehaver 
af Bil & Bådservice, Flemming 
Groth. Måske kommer også et 
par mekanikere til. Det er endnu 
ikke helt på plads.

DJ Autoservice · Reberbanen 55 · 5960 Marstal · Tlf.: 23 48 37 13 · Vagttelefon: 60 24 51 46 
Mail: danieljohnsen42@gmail.com · Web: www.djautoservice.dk 

Reberbanen 55

Ny adresse: Reberbanen 55, 5960 Marstal. Undervogn under behandling. Vi kører ud 24 timer i døgnet.

FOKUS PÅ ÆRØ



Østermarksvej 15, Dunkær · 5970 Ærøskøbing · Tlf.: 20 98 69 23 / 23 83 21 19
Mail: brinksbo@mail.dk · Web: www.brinksbo.dk

Brinksbo Snedker & Tømrerforretning ApS  
markerer skilsmisse med åbent hus

En skilsmisse er sjældent en god 
begivenhed. Men når Brinksbo 
Snedker & Tømrerfirma ApS 
vælger at skille firmaet fra pri-
vaten, er det en god skilsmisse.

Derfor glæder Henrik Brinksbo 
Clausen og hans hustru, Malene, 
sig til sammen med datteren Ju-
lie, at holde åbent hus i deres nye 
private hjem 2. november.
Nu vil vi ikke bo sammen med 
firmaet mere.
Det er den korte historie om, at 
de nu er flyttet ind i deres helt 
nye energivenlige hus på Bakke-
gårdsvej 1 ved Store Rise.

I flere år har Henrik sagt, at hvis 
den ejendom blev til salg, så ville 
vi købe den, så det er en drøm, 
der går i opfyldelse for os, siger 
Malene.
Vi sidder i det 180 kvm. store 

energivenlige hjem i træ, midt 
på en efterårsmark, næsten med 
»fødderne« i vandkanten lige ud 
til Østersøen.
Arkitekt Mogens Riis Laubjerg 
fra Svendborg har tegnet boli-
gen, som bliver varmet op med 
jordvarme og solceller.
Når vi både får jordvarme og sol-
celler, skulle vores energiudgif-
ter gå i 0.

Kunderne i første række
Brinksbo Snedker & Tømrerfor-
retning ApS har otte år på ba-
gen. Det blev etableret i 2005, og 
siden er forretningen vokset støt 
og roligt. 
Det svinger over et år med antal-
let af ansatte, men i dag er der 
foruden mester selv, som er ud-
lært bygningssnedker fra 1992, 
to svende og en lærling i »mar-

ken«. Malene tager sig af boghol-
deriet.
»Hos Brinksbo Snedker & Tøm-
rerforretning ApS går vi ikke på 
kompromis med kvaliteten, og vi 
sætter en stor ære i at aflevere 
et professionelt og pænt stykke 
arbejde, samt at der under hele 
byggeriet ser så pænt og rydde-
ligt ud som det nu er muligt på 
en byggeplads«, står der bl.a. på 
hjemmesiden. Derfor har det nye 
energivenlige hus i træ også la-
det vente på sig i knap tre år.
Det er nemlig blevet lavet indi-
mellem, når ordrebogen har væ-
ret tyndere. 
Vores kunder kommer altid i 
første række, så vores nye hus 
er kommet i anden række, og vi 
glæder os meget til at flytte ind. 
Det gør Julie, som er 12 år, også, 
siger Malene og Henrik Brinksbo 
Clausen.

Kig forbi
Firmaet tager ud over alt på 
øen og laver alskens snedker og 
tømreropgaver, reparerer, sætter 
nye vinduer i, bygger nyt og hvad 
kunderne ellers efterspørger.
Firmaet sætter også køkkener 
op, og derfor ligger det lige til 
højrebenet, at deres eget nye 
køkken kan bruges som en slags 
showroom. Ja ligesom hele huset 
kan…
Interesserede kunder er velkom-
ne til – efter aftale - at komme 
forbi vores nye køkken og se det. 
Det er nemmere at forestille sig 
et nyt køkken, når man kan se 
et, der er monteret og klart, for-
klarer Malene.
Det kan f.eks. ske i forbindelse 
med firmaets åbne hus 2. novem-
ber fra kl. 11 til kl. 15.

Snedker bygger energihus
med fødderne i Østersøens vand
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Vi kører ud 24 timer i døgnet.
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Få et gratis økonomitjek i 
Sydbank Ærø

Hvad kan vi gøre for din økonomi?
Måske kan du få mere ud af dine penge 
ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan 
du finde besparelser i det daglige. Eller 
måske kan du med fordel spare mere op 
til pensionen. 

Book et gratis økonomitjek hos Ulla
Så gennemgår vi sammen dine behov og

ønsker for besparelser og forbedringer af 
din økonomi.

Skifter du til Sydbank, klarer vi alt det 
praktiske for dig. Og kan vi byde dig 
velkommen inden 31. december 2013, 
beregner vi os ikke gebyr for overførsel 
af lån m.m. Det er vores måde at byde 
velkommen på.

Ring til Ulla på 74 37 91 23 

Ulla Søgaard

kunderådgiver

tlf. 74 37 91 23

ulla.soegaard@  

sydbank.dk  

12
29

3.
10

13

Kirkestræde 17 · 5960 Marstal

tlf. 74 37 91 20 · sydbank.dk/fyn

af erhvervslivet på Ærø.

Fra 1. november kan 
»Papirnusseriet« hjælpe 
små håndværkere til tryg 
nattesøvn fra nyt, stort 
kontorfællesskab

Siden 1. januar har Trine Skaa-
rup i Papirnusseriet, kunne 
hjælpe små og større virksomhe-
der til at sove roligt. Hun tager 
sig af tal-ting, regnskaber, skat-
teting m.m.
Her pr. 1. november gør hun det 
fra det nye store kontorfælles-
skab i Den gamle købmandsgård 
i Ærøskøbing.

I det nye kontorfællesskab får 
hun kolleger i mange forskellige 
brancher.
Vi bliver 10-12 forskellige bran-
cher i Den gamle købmandsgård, 
og det glæder jeg mig meget til.
Siden hun startede som selv-
stændig, har Trine Skaarup haft 
mange gode opgaver.
Hendes baggrund er en kontor-
uddannelse, og hun har i mange 
år arbejdet som disponent, både 
herhjemme og i udlandet. Erfa-
ringen med tal, administration 
og overblik tager hun med ind i 
Papirnusseriet og hjælper kun-
derne til at få mere tid til det de 
brænder for.

Det er gået over al forventning. 
Jeg hjælper dem med alt muligt 
lige fra løn og skat til at aktivere 
dankort.
Trine Skaarup kører i øvrigt 
parløb med sin mor, Anne-Lise 
Hansen, og hendes firma, AH 
Regnskabsservice.
Det har i mange år været en del 

Papirnusseriet · Færgevej 62, Kragnæs · 5960 Marstal · Tlf: 40 10 73 69 · Mail: papirnusseriet@gmail.com

- med i kontorfællesskab

FOKUS PÅ ÆRØ
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Nyt navn gi’r noget
nyt at snakke om

den, og vi er rigtig gode til det 
med kundekontakten. Jeg håber, 
det er det rigtige vi gør. Det nye 
navn gi’r i hvert fald noget nyt at 
snakke om.
Bettina Lohmann kom til Ærø 
for 22 år siden, så hun er tilflyt-
ter.
Men mine børn er født her, og jeg 
kunne ikke drømme om at bo an-
dre steder end her. 
En stor hund snakker med.
En af mine damer skulle væk en 
hel dag, så vi passer selvfølgelig 
hendes hund. For her hjælper vi 
hinanden.

Spar i Marstal er blevet 
til Min Købmand -det gi’r 
ekstra travlhed i butikken

Hold da op. Er du her allerede ? 
Jeg vidste ikke, klokken var så 
meget, men kom indenfor.
Bettina Lohmann nærmest smi-
der, hvad hun har i hænderne 
og viser vej til baglokalet i Min 
Købmand.
Det er nemlig nu det nye navn på 
den nære købmandsforretning i 
hjertet af Marstal.
Det har givet ekstra stor travl-
hed med mange nye kunder, si-
den vi skiftede navn men vi har 
også nogle rigtigt gode tilbud at 
starte op på, så vi har travlt.
Det nye navn betyder bl.a. at der 
nu kommer kunder fra hele øen.
Det er hyggeligt at snakke med 

kunderne. Vi er på fornavn med 
dem. Vi er ude i de små miljøer. 
Det giver en anden nærhed til 
kunderne. Vi har lave, gule spot-
priser, og vi kommer mere kun-
derne ved, end de gør i de store 
butikker, understreger Bettina 
Lohmann.

Ærø i mit hjerte
Hun har drevet købmandsbutik-
ken i seks år, først med navnet 
Kvik Spar. Så blev det Spar. Og 
nu Min Købmand.
I dag har hun tre fuldtidsansatte 
og fem ung-arbejdere:
Vi hører stadig under Spar-kæ-

Min Købmand · Vestergade 30 C · 5960 Marstal · Tlf.: 62 53 15 66
Mail: 2012268@minkobmand.dk · Web: www.minkobmand.dk 

FOKUS PÅ ÆRØ FOKUS PÅ ÆRØ

Kalecher · Sprayhoods · Bompresenninger · Kaleche 
bøjler Easy Packs · Skræddersyet tæppe m.m. 

Ved bestilling i november 2013 
til levering marts/april 2014.

• Klargøring til syn
• Rude skift
• Fejlfinding med Bosch tester og NY carman tester
• Service eftersyn
• Dækreparationer og dæk skift
• Diverse pladereparationer (rust, skader m.m.)
• Alle former for motorreparationer
• Trailerreparationer (lys, bremser, stik, dæk, klar til syn)
• Reparation og tjek af air condition
• Montering af Webasto fyr/motorvarmer
• Lånebil tilbydes privat/erhverv

Værksted Direkte telefon
64 81 12 01

FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474

www.fyns-bilsalg.dk
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GODE TILBUD PÅ 
VINTERDÆK

- VI OPBEVARER 
DINE 

SOMMERDÆK.

Fyns Bilsalg byder velkommen på værkstedet

- og til en god bilhandel -

Fyns-bilsalg.dk  Tlf. 6481 1201

Scan med din 
smartphone 

og se filmen...

syn)

GODE TILBUD PÅ

n på værkstedet
ndel -

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1



Kæmpe LodtræKning
1. præmie  iphone5
2. præmie  ipad 16 gb
3. præmie  dauphin kontorstol

Venligst fax eller mail  
interessekupon i dag

Fax i dag på 70 20 60 99  
eller mail: post@guldfeldt.com
Ja tak, vi kommer ______ personer, den ____________________ 

november ca. kl. ______ fra (firma)  ________________________

Vi kvitterer for tilmeldingen med
1 juleand og 2 flasker rødvin pr. firma.

Lodtrækning: Blandt alle indsendte interessekuponer trækkes der lod 
om 3 præmier, som udtrækkes den 2. dec. 2013. Vinderen får direkte 
besked og bliver desuden offentliggjort på www.guldfeldt.com

V
Æ

R
D

IK
U

P
O

N
 V

E
D

 IN
D

S
E

N
D

E
L

S
E

 •
 V

Æ
R

D
IK

U
P

O
N

 V
E

D
 IN

D
S

E
N

D
E

L
S

E
 

   ny serie multimaskiner

   Kontormøbler

   Ønsker gratis 3d tegning

   Brother printere

   oki printere

   Kopipapir

   Kontorstole

   data, Brand og  
værdiskabe

   Scan software oCr  
til Word og excel 

1 juleand og  
2 flasker rødvin  

pr. firma

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

A/S

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

Landsdækkende 
service

Kom tiL ÅBent HuS HeLe noVemBer og opLeV en 
perLeræKKe aF nyHeder tiL ÅBent HuS priSer

noVemBer
FeStiVaL

alle virksomheder der indsender tilmelding og besøger os deltager  
med 1 lod pr. Virksomhed. Vinderne får automatisk besked.

KontaKt oS For BeSpareLSeS tiLBud der paSSer dereS BeHoV
altid den rigtige pris – FØrSte gang!


