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FOKUS Odense / Midt- & Sydfyn

TEMA Byg, anlæg & renovering
Indvendig pleje & vedligeholdelse
Klima, miljø & genvinding
Produktion & fremstilling
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Maskinfabrikken ApS

 Tværvej 23 · 5771 Stenstrup · Telefon: 88 20 53 63

Web: www.maskin-fabrikken.dk
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TOTAL JULEARRANGEMENT
Med dans til levende musik fra kl. 18.30 - 01.00. Datoer i november: 21. - 22. og 28. - 29. Datoer i december: 5. - 6. og 12. - 13.

Luksus julebuffet (se den på www.moellekroen.dk) 
Natmad: suppe
1 dobbelt snaps – kaffe incl. 1 cognac eller baileys. 
Fri øl-vand og vin hele aftenen

TRADITIONEL JULEFROKOST

• Marinerede sild med karrysalat

• Hjemmelavede stegte sild i sennep og 

 kapers dressing

• Flotte rejer med mayonnaise  

• Røget laks med kryddercreme

• Tarteletter med høns i asparges

•	 Sveskeglaseret	nakkefilet	med	hjemmelavet	

 rødkål

• Slagterens leverpostej med svampe og bacon

• Spændende ostefad med diverse tilbehør

•	 Diverse	hjemmebagte	flutes,	rugbrød,	

 kiks og smør

 
Pris pr. couvert ud af huset kr. 215,-
Levering	min.15	couverter,	afhentning	min.10	couverter
Prisen er eks. leveringsomkostninger

UTRADITIONEL JULEFROKOST

•	 Rødspætte	paupiette	med	krebs	og	dild,	

 hertil sennepscreme

• Chili og ingefærmarineret laks med tomatchutney

•	 Svinemørbrad	med	fennikelfrø,	pinjekerner	og	

 lyse rosiner

• Wasabiglaseret andebryst med grønkålssalsa

• Nøddepaneret oksemørbrad med sauce 

 Bordelaise

• Kartoffel lasagne med vintergrønt

•	 Romainesalat	med	langtidsbagte	tomater,	høvlet	

 parmesan og rugbrødscroutoner

•	 Kålsalat	med	figner,	ristede	mandler	og	

	 figenvineddike

•	 Danske	og	udenlandske	oste	med	hybenchutney,		

 italienske oliven og syltede nødder

• Hvid chokoladebrownie med kirsebær og 

 Sarah Bernard creme med et pift af gran

•	 Diverse	hjemmebagte	flutes,	kiks	og	smør

 
Pris pr. couvert ud af huset kr. 275,- 
Levering	min.15	couverter,	afhentning	min.10	couverter
Prisen er eks. leveringsomkostninger 

Pris for hele arrangementet pr. couvert    kr. 635,-
Bindende antal senest 4 uger før.

Tilkøb:
Marinerede	sild	med	karrysalat		kr.	15,-
Stor	flot	pandestegt	fiskefilet	med	remoulade	kr.	18,-
Slagterens	hjemmelavede	medister	hertil	sennep	kr.	15,-
Frikadeller	med	hjemmelavet	rødkål	kr.	15,-
Mørbradbøf	med	løg	og	champignons	samt	hjemmesyltede	asier	kr.	20,-
Gammeldavs	andebryst	med	hjemmelavet	rødkål	kr.	20,-
Æbleflæsk	med	sprøde	stegte	flæsketern	kr.	15,-
Spændende	vintersalat	kr.	15,-
Ris	a	la	mande	med	kirsebærsauce	kr.	18,-

Tilbuddet gælder fra den 17. november - 21. december 2014
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www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

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

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68  93

Lennart Schønberg
Journalist
Mobil: 20 10 13 73

Distribution:
Post Danmark

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

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Strandbygaard Grafisk 

Region Syd

P. Christensen Side 39

 Fyns Coating Side 26

HJ Ventilation Side 10

Svends Auto Side 22

Svendborg Golfrestaurant Side 35

Stentransporten Vissenbjerg Side 20

Malermester  
Henrik Aaskov Eriksen Side 31

Kærlighed til faget  
holder Torben kørende

Mange over 60 ville sik-
kert lægge arbejdstøjet 
væk for stedse og gøre 
klar til en rolig pensio-
nisttilværelse. 

Men ikke den 69-årige Torben 
Gaaei fra Tranekær. Han dri-
ver stadig sit firma, Snedker og 
Tømrer Torben Gaaei, hvorfra 
han selv løser alle opgaver. -Jeg 
blev uddannet snedker i 1964, så 

jeg har mange år på bagen. Men 
så længe jeg synes det er sjovt at 
arbejde og kan udføre opgaverne, 
ja, så længe bliver jeg ved, siger 
Torben Gaaei, der i øvrigt kører 
med en timepris, hvor de fleste 
kan være med. Nemlig 225 kr. + 
moms. 
-Jeg laver meget forskelligt ar-
bejde. Eksempelvis døre, vin-
duer, skillevægge, gipsarbejde 
og udskiftning af termovinduer. 
Dog laver jeg ikke længere tagar-
bejde, understreger han.

Snedker & Tømrer 
Torben Gaaei

Lohalsvej 8 · 5953 Tranekær
Tlf.: 62 55 10 08 
Mobil: 21820377

FORSATSVINDUE

MURERMESTER HENNING RASMUSSEN
Bøgebjergvej 13 st th • 5000 Odense C • henning.syrak@gmail.com

www.murermesterhenningrasmussen.dk

▼ Om- & tilbygninger

▼ Badeværelser

▼ Totalrenonveringer

▼ Omfugning af huse

rene-viftrup-bagside.pdf   1   15/01/14   18.44

rene-viftrup-bagside.pdf   1   15/01/14   18.44

v. Elektriker René Viftrup
Snedronningen 1, 1. th · 5240 Odense NØ

Tlf. 22 41 97 87
mail: rene@viftrupel.dk

Dyhrs Gulvafslibning
Højensvej 133, Egense
5700 Svendborg

Tlf.: 26 16 19 32
E-mail: info@dgulvservice.dk
Web:  www.dyhrs-gulv.dk

• AFSLIBNING
• LAKERING
• OLIEBEHANDLING
• LUDBEHANDLING
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TOTAL JULEARRANGEMENT
Med dans til levende musik fra kl. 18.30 - 01.00. Datoer i november: 21. - 22. og 28. - 29. Datoer i december: 5. - 6. og 12. - 13.

Luksus julebuffet (se den på www.moellekroen.dk) 
Natmad: suppe
1 dobbelt snaps – kaffe incl. 1 cognac eller baileys. 
Fri øl-vand og vin hele aftenen
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• Hjemmelavede stegte sild i sennep og 
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• Flotte rejer med mayonnaise  

• Røget laks med kryddercreme

• Tarteletter med høns i asparges

•	 Sveskeglaseret	nakkefilet	med	hjemmelavet	

 rødkål

• Slagterens leverpostej med svampe og bacon

• Spændende ostefad med diverse tilbehør

•	 Diverse	hjemmebagte	flutes,	rugbrød,	

 kiks og smør

 
Pris pr. couvert ud af huset kr. 215,-
Levering	min.15	couverter,	afhentning	min.10	couverter
Prisen er eks. leveringsomkostninger

UTRADITIONEL JULEFROKOST

•	 Rødspætte	paupiette	med	krebs	og	dild,	

 hertil sennepscreme

• Chili og ingefærmarineret laks med tomatchutney

•	 Svinemørbrad	med	fennikelfrø,	pinjekerner	og	

 lyse rosiner

• Wasabiglaseret andebryst med grønkålssalsa

• Nøddepaneret oksemørbrad med sauce 

 Bordelaise

• Kartoffel lasagne med vintergrønt

•	 Romainesalat	med	langtidsbagte	tomater,	høvlet	

 parmesan og rugbrødscroutoner

•	 Kålsalat	med	figner,	ristede	mandler	og	

	 figenvineddike

•	 Danske	og	udenlandske	oste	med	hybenchutney,		

 italienske oliven og syltede nødder

• Hvid chokoladebrownie med kirsebær og 

 Sarah Bernard creme med et pift af gran

•	 Diverse	hjemmebagte	flutes,	kiks	og	smør

 
Pris pr. couvert ud af huset kr. 275,- 
Levering	min.15	couverter,	afhentning	min.10	couverter
Prisen er eks. leveringsomkostninger 

Pris for hele arrangementet pr. couvert    kr. 635,-
Bindende antal senest 4 uger før.

Tilkøb:
Marinerede	sild	med	karrysalat		kr.	15,-
Stor	flot	pandestegt	fiskefilet	med	remoulade	kr.	18,-
Slagterens	hjemmelavede	medister	hertil	sennep	kr.	15,-
Frikadeller	med	hjemmelavet	rødkål	kr.	15,-
Mørbradbøf	med	løg	og	champignons	samt	hjemmesyltede	asier	kr.	20,-
Gammeldavs	andebryst	med	hjemmelavet	rødkål	kr.	20,-
Æbleflæsk	med	sprøde	stegte	flæsketern	kr.	15,-
Spændende	vintersalat	kr.	15,-
Ris	a	la	mande	med	kirsebærsauce	kr.	18,-

Tilbuddet gælder fra den 17. november - 21. december 2014
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SORTERING 
- affald i ’rene’ fraktioner  
til genvinding

PRESNING 
- alle typer produkter lige 
fra biler til pap, plast etc. 
og dermed besparelse af 
fragtomkostninger

KLARGØRING 
- til forbrænding eller 
genvinding

SHREDDING 
- af biler og affald

BEHANDLING 
- af WEEE og farligt affald

NEDDELING OG
GRANULERING
- af alle slags affald,  
lige fra papir til biler

SHEARING 
- af stålskrot. Yderligere info: Wamatech A/S · Hestehaven 21 H · DK-5260 Odense S · Tlf. +45 7026 9002

info@wamatech.dk · www.wamatech.dk

Får I nok ud af jeres affald?
Wamatech er stærke indenfor behandling og optimering af affald til genvinding

WAMATECH har mere end 20 
års erfaring med maskiner til 
behandling og genanvendelse af 
alle slags skrot og affald; en er-
faring, som kommer kunderne 
til gode, især når der skal findes 
specielle løsninger eller laves 
komplette turn-key løsninger. 
WAMATECH er leveringsdyg-
tige i såvel store som mindre 
anlæg, når der skal findes løs-
ninger til en lønsom håndtering 
af affald, så det kan blive omdan-

net til værdifulde og salgbare 
produkter, der kan give en ind-
tjening. Kundernes affaldspro-
blemer er aldrig større, end at de 
kan løses!

SAMARBEJDSPARTNERE
WAMATECH samarbejder med 
førende producenter af genvin-
dingsanlæg og er kendt i mar-
kedet for at levere kvalitetsløs-
ninger og for at yde en optimal 
service. 

NYHED!
Wamatech A/S har solgt Har-
ris Balers i mange år og har fra 
d. 1. november 2014 også fået 
eneforhandling af IPS Balers i 
hele Norden, Tyskland og Græ-
kenland. Dermed er paletten af 
anlæg til presning af affald udvi-
det, så WAMATECH kan dække 
stort set alle behov.

PRESNING AF
PLASTDUNKE

PRESNING AF
PLAST FRA BILER

PRESNING AF
BILER

KLIPNING AF
SKROT HARRIS BALER

VI TILBYDER
❚  Nye vinduer og døre
❚  Carporte
❚  Udestuer
❚  Ombygning
❚  Tilbygning

❚  Tagarbejde
❚  Andet tømrerarbejde
❚  Beton/fundamenter
❚  Store og små opgaver

C BYG Aps
Tømrermester Søren Christiansen
Musvågevej 81 · 5210 Odense NV

E: cbyg@cbyg.dk · W: cbyg.dk
CVR: 28982984

29 44 26 39
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NY 
VITO
Kom og prøvekørallerede i dag

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

Slå til nu og få et fantastisk godt tilbud på den ny Mercedes-Benz Vito – varebilen over dem alle. Med 
i prisen følger klassens måske bedste brændstoføkonomi på op til 17,5 km/l og ekstra ordinært lange 
serviceintervaller op til 40.000 km. Kom ind til P. Christensen® og prøvekør den allerede i dag. 

Ring i dag og få et godt tilbud eller læs mere på pchristensen.dk/nyvito

Oplev stjernekvalitet. 
Prøvekør den ny Vito hos P. Christensen®.
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TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

Bussen har et vidtspændende repertoire af tæpper, gulvbelægninger 
og sideprodukter som solafskærmning og maling. 

Også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer 
indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt 

Cederfeldsvej 1 · 5230 Odense M
Tlf. 29 32 89 90

martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dk

VI LAVER 

ALLE FORMER 

FOR GULVE 

TIL ERHVERV

VI LAVER 

ALLE FORMER 

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER
• VINYL
• TRÆGULVE
• GARDINER
• LINOLEUM

LAV 
LEVERINGSTID 
OG HURTIG 
EKSPEDITION

»TAL TÆPPER 
MED TÆPPEBUSSEN
DET BETALER SIG«

Din Tæppebus tilbyder også et stort 
udvalg af: Rullegardiner, Persienner, 
Lamelgardiner og Plissegardiner

TÆPPETRYGHED - OVER 20 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

Dansk Sprinkler Teknik A/S · Emil Neckelmanns Vej 15G · 5220 Odense SØ · Tlf.: 88 717 112
E-mail: Info@dst112.dk  · Web: www.dansksprinklerteknik.dk 

Dansk Sprinkler Teknik 
projekterer, installerer og 
servicerer brandsikring 
i form af sprinkleranlæg 
og vandtågeanlæg over 
hele landet samt i Norge 
og Sverige
  
”Dansk Sprinkler Tekniks ho-
vedsæde er beliggende i det 
sydøstlige Odense tæt på mo-
torvejsnettet, og denne centrale 

Landsdækkende service  
på sprinkleranlæg

placering er et ideelt afsæt for 
hurtig og effektiv service på 
landsplan”, fortæller direktør 
og partner Freddy Raeder. ”Som 

certificeret installatørfirma pro-
jekterer, installerer og servicerer 
vi sprinkleranlæg over hele lan-
det. Dansk Sprinkler Teknik er 

landets eneste dedikerede full-
service brandsikringsselskab, og 
i 2013 udvidede vi vores aktivite-
ter til også at omfatte Norge og 
Sverige. Det er vores ambition 
inden for en treårig periode at 
blive Nordens foretrukne sprink-
lerleverandør.
 I den travle hverdag tegnes vores 
primære aktiviteter af service-
ring og ombygning af sprinkler-
anlæg samt projektering af nye 
anlæg i forbindelse med nybygge-
ri og imødekommelse af specielle 
ønsker fra vores kunder. Endelig 
yder vi landsdækkende service 
på ABA anlæg og transportabelt 
brandslukningsudstyr. I princip-
pet er intet anlæg for lille eller 
for stor en opgave for os. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Freddy Raeder.

Vi sikrer personer, værdier og bygninger
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”Fyns almennyttige Boligselskab 
udlejer boliger til alle, og en af 
vore primære målsætninger er 
at kunne tilbyde et varieret ud-
bud af attraktive boliger, vi også 
gerne selv vil bo i”, siger kunde-
chef Jacob Michaelsen. ”I kraft 
af vores faglige viden, alsidige 
kompetencer og store erfaring 
byder vi på gennemtænkte kva-
litetsløsninger til overkomme-
lige lejepriser. Fra 1. januar i år 
kunne vi tilmed nedsætte vores 
ventelistegebyr fra kr. 125,- til 
kr. 99,- om året. 
Hver måned bliver 400 nye po-
tentielle lejere boligsøgende hos 
Fyns almennyttige Boligselskab, 
mens 700 fornyer deres plads på 
ventelisten.  Her og nu har vi stor 
succes med udlejningen i 4 nyop-
førte boligområder i Odense.”  

Renovering for tryghed, 
trivsel og miljø
”Parallelt med opførelsen af nye 
boliger ønsker vi at fremtids-
sikre de eksisterende”, fortsæt-
ter Jacob Michaelsen. ”Det sker 
blandt andet gennem en række 
store ombygnings og renove-
ringsprojekter. Her moderniseres 
de ældre boliger, så de både ud-
vendigt og indvendigt bringes på 
omgangshøjde med nutidens og 
fremtidens behov – blandt andet 
når det gælder lys, luft, miljøven-
lighed, tilgængelighed og tryg-

Fyns almennyttige Boligselskab
Med et attraktivt kvalitetsudbud af nye og ældre 
boliger der løbende renoveres, appellerer det 
kendte boligselskab til en bred kreds af lejere, som 
på alle planer dækker et repræsentativt udsnit af 
det danske samfund 

Korsløkken · Familielejlighed Korsløkken · Sansehave Besøg · Carsten Hansen Korsløkken · Renoveret lejlighed

hed. For såvel børn som unge, 
voksne og ældre er begrebet 
tryghed af afgørende betydning 
for trivslen i et boligområde. De 
tryghedsskabende foranstaltnin-
ger, vi iværksætter i forbindelse 
med en renovering, spænder lige 
fra gennemgribende omlægnin-
ger af boligområdets stier og be-
lysningsforhold til installation af 
elevatorer og dørtelefoner med 
video.” 

Ny Korsløkken på vej 
”Boligområdet Korsløkken, der 
af odenseanerne har fået kæle-
navnet ”kilometerhusene”, ligger 
i den sydøstlige bydel, omkranset 
af Nyborgvej, Ørbækvej og Mun-
kerisvej. 
Korsløkken tæller 1200 lejemål 
med i alt 2500 beboere af 60 for-
skellige nationaliteter. Boligerne 
er fordelt på fire afdelinger under 
Fyns almennyttige Boligselskab. 
Her blev der i april 2014 taget 
første spadestik til et af landets 
største renoveringsprojekter til 
omkring 1,2 milliard kroner, som 
primært finansieres af Lands-
byggefonden. 

Når projektet i 2018 står helt 
færdigt, vil det ny Korsløkken 
blandt andet fremstå med store, 
lyse lejligheder med tilhørende 
altaner - alle med elevatorad-
gang. Vi har også investeret i et 
stort LAR-projekt (Lokal Afled-
ning af Regnvand), som er med 
til at håndtere de store mængder 
regnvand i åbne vandkanaler og 
som nedsivning til bassiner og 
såkaldte regnbede. Dette er ikke 
kun en fordel for Korsløkkens be-
boere, men er også til gavn for det 
omkringliggende område, da det 
reducerer belastningen på kloak-
ledningerne.”

Sansehave og grøn oase
”Omkring Korsløkkens plejecen-
ter og ældreboliger har vi som en 
del af renoveringsprojektet opti-
meret adgangsforholdene, anlagt 
petanquebaner og etableret en 
sansehave, som tages i brug i lø-
bet af foråret 2015. 
Udover at være samlingspunkt 
og grøn oase med plads til hygge 
og socialt samvær, håber vi, at 
sansehaven med sin vandkunst 
og varierede oplevelsesmulighe-

der kan medvirke til at øge livs-
kvaliteten for Korsløkkens ældre 
beboere.” 

Lokal og landspolitisk  
opmærksomhed
”I takt med renoveringsprojek-
tets tidsmæssigt forskudte etaper 
genhuses de 2500 beboere løben-
de af Fyns almennyttige Bolig-
selskab. De første boliger var så-
ledes allerede indflytningsklare, 
da minister for by, bolig og land-
distrikter Carsten Hansen sam-
men med et eksperthold besøgte 
Korsløkken den 1. oktober. Under 
rundvisningen i de nyrenoverede 
lejligheder udtrykte ministeren 
stor begejstring for projektet og 
dets indbyggede intentioner i 
retning af øget tryghed og livs-
kvalitet for beboerne. Også lokal-
politisk vækker det store renove-
ringsprojekt opmærksomhed. Via 
en boligsocial helhedsplan skal 
beboerkonsulenter være med til 
at sikre, at det gode naboskab og 
fællesskab også efter de mange 
ind- og udflytninger kan fortsæt-
te i Korsløkken, afrunder Jacob 
Michaelsen. 

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C 
63 12 56 00 � fab@fabbo.dk � www.fabbo.dk
Udlejningen:  Tlf.: 63 12 56 37 · udlejningen@fabbo.dk
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Odense Autoværksted ApS · Nyborgvej 330 · 5220 Odense SØ · Tlf.: 66 13 01 09 · Mobil.: 40 13 87 09
Email.: info@automester-odense.dk · www.automester-odense.dk

Som nyudlært mekaniker gik 
Frank Settergren Sørensen ind i 
sin lokale bank og lånte 600.000 
kroner til at åbne sit eget værk-
sted for. I dag - 30 år senere – kan 
han fejre jubilæum i forvisningen 
om, at Odense Autoværksted er 
en sundere forretning end nogen-
sinde. 
-Jeg tror, jeg havde omkring 50 
kroner stående på bogen. Og jeg 
sagde til min bankmand, som det 
var: Jeg ejer ikke en skid, men jeg 
vil låne 600.000 kroner på mit 
glatte ansigt, så jeg kan starte 
mit eget værksted. I dag – 30 år 
senere – glæder jeg mig over, han 
lånte mig pengene.

2013 et rekordår
Sådan siger Frank Settergren 
Sørensen, der er ejer af Odense 

Autoværksted på Nyborgvej i 
Odense. Han kan i år sammen 
med sin hustru, Anita Settergren 
Sørensen, der er medhjælpende 
ægtefælle, fejre 30-års jubilæum 
i en forretning, der er vokset sik-
kert og stødt siden opstarten i 
1984.
--I et år med et rundt jubilæum er 
det positivt at kunne konstatere, 
at vores omsætning ligger helt i 
top. Sidste år slog vi alle rekorder 
og i år har vi allerede nået det 
budgetterede, siger Frank Set-
tergren Sørensen, hvis forretning 
siden 1994 har været med i Auto-
Mester kæden.

Kvalificeret  
til alle bilmærker
--Det betyder, at vi er kvalificeret 
til at tage os af alle bilmærker og 

at vi er godkendt til at udføre ser-
viceeftersyn og reparation, uanset 
bilmærke eller årgang på bilen.  
De biler, der kommer på vores 
værksted, er derfor en skøn for-
ening af nye som gamle, store 
som små, privat og erhverv. Man-
ge kunder har nemlig allerede 
fundet ud af, at fabriksgarantien 
bevares, når blot alle serviceef-
tersyn overholdes og man får et 
AutoMester stempel i servicebo-
gen. Som AutoMester har vi den 
sidste nye teknologi af testudstyr 
og værktøj. Vi er på kursus min. 
2 gange årligt, og i december må-
ned afslutter en af vores svende 
en tekniker uddannelse, siger 
Frank Settergren Sørensen.
Han oplever i øvrigt ofte, at Auto-
Mester kunder fra både Jylland 
og Sjælland dukker op i hans for-
retning.

--De har så gode erfaringer 
med AutoMester, at de kun vil 
bruge os, siger han. I øvrigt er 
Odense Autoværksted et af tre 
erhvervscentre, der er tilknyttet 
AutoMester i det centrale Oden-
se.

Fejrer jubilæum i januar
Frank og Anita Settergren Sø-
rensen kunne egentlig have fejret 
30-års jubilæet i oktober måned 
i år, men grundet travlhed har 
parret bestemt at udsætte festivi-
tassen til januar 2015.
--Det er en dag, vi begge glæder 
os meget til. Der vil være lidt læk-
kert til ganen og nogle gode jubi-
læumstilbud for vores kunder, 
siger Frank Settergren Sørensen 
med et stort smil.

30-års jubilæum  
hos Odense Autoværksted:

Det hele begyndte med en 50’er på bankbogen
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JA PHOTO - v./Fotograf Jørn Alsted - Vestergade 6 - 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 57 55 – Mobil: 29 71 57 55 - E-mail: ja@japhoto.dk
Web: www.japhoto.dk – Se også FACEBOOK-gruppen JAPHOTO

Mandag: Lukket - Tirsdag: Åben efter aftale - Onsdag: Kl. 10:00 – 17:00 
Torsdag: Kl. 10:00 – 17:00 - Fredag: Kl. 10:00 – 17:00 - Lørdag: Åben efter aftale

”Jeg er professionel fotograf med 
alt, hvad det indebærer”, siger 
Jørn Alsted. ”Jeg kan trække 
på en fotografisk og en han-
delsmæssig uddannelse og har 
begge fødder solidt plantet i den 
jyske muld – et forhold der på 
flere planer karakteriserer min 
måde at gribe tingene an på. For  
JA PHOTO er et velfungerende, 
opdateret netværk, der bygger på 
gode oplevelser og et højt service-
niveau det naturlige fundament 
for dét at skabe gode resultater 
til glæde og tilfredshed for kun-
derne.” 

Hele paletten i sving
Med udgangspunkt i Trekants-
området servicerer JA PHOTO 
en landsdækkende og typemæs-
sigt bredt funderet kundekreds 
af private, virksomheder og of-
fentlige institutioner. Genre-

Med over 40 års erfaring i branchen har fotograf Jørn Alsted været med fra starten  
af fotoverdenens digitale epoke, som i takt med den galopperende teknologiske udvikling  

blænder op for et utal af spændende nye muligheder

mæssigt er hele paletten i sving 
– fra bryllupsfotos over børn og 
familie til klassiske portrætfo-
tos, bygnings- og virksomheds-
fotos samt personale-, profil-, 
annonce- og produktfotos til 
både print, tryk og web brug. 
Stilistisk rækker JA PHOTO fra 
klassicisme over modernitet til 
spændende collager med utal-
lige kombinationsmuligheder. 
 

Tillid, samarbejde  
og god kemi
”Jeg elsker at fotografere menne-
sker og ved selvfølgelig, hvordan 
et ansigts karakteristika påvir-
kes af lys, skygge og kontrast. 
Udover det fototekniske aspekt 
er det, uanset typen af portræt, 
en lige så vigtig del af processen 
at kunne ”se” portrætpersonens 
karisma. Den gode kemi mel-
lem fotograf og portrætperson 
er altafgørende. Enhver fotoses-
sion baserer sig altid på en god 
dialog i en afslappet stemning, 
hvor kunden kan være 110 % 

sig selv. Jeg tager mig tid til at 
tale med kunden om, hvilke for-
ventninger han/hun nærer til 
det færdige billede, og hvad det 
skal bruges til. Også når det 
gælder produkt- og brochurefo-
tos – eksempelvis af kaffebægre, 
møtrikker eller tekstiler – spiller 
kemien ind. Kunde og fotograf 
skal have det nødvendige frirum 
til at etablere et professionelt til-
lidsforhold.” 

Service, fleksibilitet  
og hurtig levering
”Når det gælder produktfotos, 
består kundekredsen typisk 
af erhvervsvirksomheder og 
reklamebureauer, der ønsker 
professionelle billeder til bro-
churer, tilbudsaviser, kataloger 
og hjemmesider. I overensstem-
melse med det enkelte medies 
tekniske krav, optimerer jeg til 
det anvendte format, ligesom 
jeg også fritlægger emnerne hvis 
det ønskes, så de er klar til tryk. 
Jeg holder mig løbende i kontakt 

med alle involverede i processen 
fra kunde til bureau, grafiker 
og trykkeri. Hermed kan det 
materiale, jeg leverer, anvendes 
direkte i produktionen. På den 
måde sparer mine kunder både 
tid og penge, da de hverken skal 
bruge ressourcer og tid på filkon-
vertering eller anden tilretning.  
JA PHOTO står for høj kvalitet, 
service, fleksibilitet og hurtig le-
vering”, slutter Jørn Alsted. 

At være fotograf er en livsstil! En livsstil jeg har valgt
Forevigelse af øjeblikke er en tillidssag

 Fotograf Jørn Alsted
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FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  3139 0501 
 E-mail: dennis@flexpaint.dk  · Web: www.flexpaint.dk

Spar penge når bilen  
skal fremstå som ny
Firmaet Flexpaint fra 
Odense bruger moderne 
lakeringsmetode, der 
sparer bilister både tid 
og penge – og som gør 
bilen ligeså flot som ny. 

Enhver bilist kan sikkert forestil-
le sig hvilket økonomisk mareridt 
det vil blive, hvis en skade på ens 
bil betyder en total omlakering af 
bilen. Men måske er der rigtigt 
gode penge at spare, hvis man in-
volverer det odenseanske firma, 
Flexpaint.

-Ja, helt sikkert for vi bruger en 
metode, hvor vi kun reparerer det 
område, hvor skaden er sket. Vi 
kan gøre det på en måde, så bilen 
nærmest kommer til at fremstå 
som ny igen, siger indehaver Den-
nis Andersen.
I det hele taget har Flexpaint spe-
cialiseret sig i opgaver, hvor bilen 
trænger til at blive shinet op efter 
uheld. Det være sig, hvis du ek-
sempelvis har fået en bule i bilen, 
hvis et eller flere sæder er blevet 
beskadigede, hvis du har fået en 
rids i kofangeren eller dine fælge 
måske trænger til en reparation.
Garanterer altid godt resultat
Hvad angår sidstnævnte, så er 
der i øvrigt penge at spare, hvis 
man vælger at få foretaget repa-
rationerne ved skift til vinter-
dæk.

--I stedet for at ligge fælgene væk 
vinteren over og så skulle starte 
op med at få dem repareret i det 
nye år, så kører vi med nogle gode 
rabatter, hvis man vælger at få 
det gjort nu. Og som det er til-
fældet med vores lakeringer, så 
garanterer vi, et pænt æstetisk 
resultat – uden at gå på kompro-
mis med kvaliteten, slår Dennis 
Andersen fast.

HJ 
VENTILATION SERVICE A/S

Herluf Trolles vej 34
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6615 6115

info@hj-ventilation.dk
www.hj-ventilation.dk

Det snart 40 år gamle 
firma er et af landets fø-
rende indenfor komfort-, 
proces- og industriventi-
lation.

HJ Ventilation Service A/S er i 
fuld sving med at sætte finger-
aftryk på ventilationssystemerne 
i 48 lejligheder på Thulebasen i 
Grønland.

HJ Ventilation har et
godt greb om luften

Når man får stadig større kon-
kurrence indenfor anlæg af og 
service på ventilationsanlæg, må 
man rubbe neglene, være opsø-
gende og slå til med et godt tilbud.
Det véd projektleder Klaus Tofte-
gaard Larsson, servicechef Peter 
Larsen og administrerende direk-
tør René Zitz.
Blandt andet derfor er firmaet 
nomineret til ”Entrepreneur of 
the year 2014”.
Vi udfører nye ventilationsanlæg, 

energi-renoveringer og energi-
optimeringer, og vi har en meget 
kompetent og up to date service-
afdeling, der sørger for at holde 
mange ældre anlæg ved lige, så 
optimal drift sikres understreger 
René Zitz.
Vi er hele tiden i tæt dialog med 
kunden, når vi servicerer deres 
anlæg. Vi har sat servicen i sy-
stem, så der hele tiden er et flow 
i vedligeholdelsen. I fælles tillid 
mellem os og kunden forbedrer 
vi deres anlæg, så de hele tiden er 
100 pct. i orden. Det er vigtigt for 
os at fastholde et langvarigt for-
hold til vores kunder, supplerer 
Peter Larsen.
I 1977 startede Hans Dahl Ja-
kobsen firmaet i sin garage. Si-
den først i 80’erne har firmaet 
opereret fra Herluf Trolles Vej 34 
i hjertet af Odense og lige midt i 
Danmark.
Især efter generationsskiftet i 
2010, hvor René Zitz overtog, er 

omsætningen steget, takket være 
de knap 30 dygtige og kompetente 
medarbejdere. 
Vi har kunder over hele landet, så 
vi bor meget centralt. Teknikere 
ansat nær kunderne i hele landet, 
gør at vi hurtigt kan rykke ud, si-
ger Peter Larsen.
Firmaets slogan ”Et godt greb 
om luften” er ikke bare ord, gre-
bet ud af luften. Det er ord, der er 
med på arbejde hverdag. Alle ser-
viceteknikere er nemlig VENT- 
certificerede. Det giver kunderne 
en garanti for, at det er kvalitets-
arbejde, der udføres.
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Middelfart Sparekasse Odense Erhverv - Dalumvej 54 B - 5250 Odense SV

Tlf.: 88 20 85 20 - Fax: 66 13 18 88 - E-mail: odense-erhverv@midspar.dk - Web: www.midspar.dk 
Ekspeditionstid: Mandag - fredag: 10.00-16.00 - Rådgivningstid: 08.00-18.00

Middelfart Sparekasse 
– har succes med erhvervsafdeling i Odense

I august 2013 etablere-
des en erhvervsafdeling 
i Odense med Lars Kjærs-
gaard i spidsen. Det ny 
initiativ har på kun et år 
genereret så stor succes, 
at afdelingen nu er udvi-
det og har fået sin egen 
etage i sparekassens 
domicil på Dalumvej 

 
”Ved grundlæggelsen i august 
sidste år beskæftigede erhvervs-
afdelingen fire medarbejdere og 
delte lokaler med privatkundeaf-
delingen i stueetagen”, fortæller 
Lars Kjærsgaard, afdelingsdi-
rektør for Middelfart Sparekasse 
Odense Erhverv. ”Allerede i lø-
bet af det første år genererede vi 
imidlertid så positive resultater 
med vores arbejde, at erhvervs-
afdelingen i dag beskæftiger 
seks medarbejdere. Vores lækre 
nyrenoverede lokaler på første-

salen blev indviet officielt ved en 
velbesøgt reception den 17. sep-
tember. Det nye indbydende er-
hvervsmiljø har givet os højt til 
loftet og inspiration til yderligere 
vækst. Således er det tanken på 
sigt at udvide afdelingen til 10-
12 ansatte.”      

Sport, visioner  
og nye ideer
”Jeg kommer fra stillingen som 
erhvervschef i Sparekassen Fa-
aborg, hvor jeg gennem 26 år 
har haft mit virke”, fortsætter 
Lars Kjærsgaard. ”I august 2013 
skiftede jeg til Middelfart Spare-
kasse. Her har jeg som en af de 
drivende kræfter bag erhvervsaf-
delingen i Odense fået mulighed 
for at realisere en række af mine 
visioner og ideer. 
Privat bor jeg i Odense C sam-
men med min kone Jenni, som er 
selvstændig kostvejleder. Jeg er 
meget interesseret i sport og har 
spillet en del fodbold og hånd-
bold. I dag dyrker jeg sporten 
gennem løbeture og motion.”

Middelfart Sparekasse  
gør en forskel
”Vi arbejder aktivt på at udvikle 
lokalområdets potentiale ved at 
skabe grobund for nye initiativer 
og relationer på erhvervsområ-
det. Som garantsparekasse er vi 
perfekt gearede til servicering af 
mindre og mellemstore erhvervs-
kunder. Fra flere kunder har vi 
fået den fornemme feedback, at 
vi som pengeinstitut gør en for-
skel ved i praksis at leve op til 
vores fire grundprincipper om 
nærhed, tilgængelighed, ordent-
lighed og korte beslutningsveje.” 

Professionel rådgivning og 
hurtig ekspedition
”Middelfart Sparekasse går i di-
rekte dialog med folk”, uddyber 
Lars Kjærsgaard. ”Vi leverer 
fyldestgørende og professionel 
rådgivning. Vores rådgivere er 
altid til at få i tale via mobilen, 
og i kraft heraf nyder kunderne 
i Middelfart Sparekasse Erhverv 
godt af korte svartider og effek-
tive beslutninger. Det personlige 

kendskab spiller også ind. Hos os 
bliver kunden aldrig et talende 
regneark eller et anonymt num-
mer i rækken. Vi kender vores 
kunder, de kender os, og via vo-
res aktive medvirken i en række 
erhvervsnetværk er vi med til at 
opdyrke nye relationer til gavn 
for hele lokalområdet. Kort sagt, 
så interesserer vi os for vores 
kunder.”

Fokus og ny inspiration
”Et godt eksempel på et arrange-
ment med fokus på ny inspirati-
on og netværk for erhvervsfolk er 
den netværksdag, som vi tidlige-
re på året afviklede i samarbejde 
med NEM Forsikring. Her deltog 
45 virksomheder, som på halvan-
den time medvirkede i 222 net-
værksmøder. Der var en fin og 
afslappet stemning, og samtidig 
blev der gjort en masse gode for-
retninger. Arrangementet var en 
kæmpe succes, og vi glæder os til 
at afvikle mange flere af slag-
sen”, slutter Lars Kjærsgaard. 
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intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

DØGN-

SERVICE

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager
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Intego A/S yder elektromekanisk 
service fra vores rullende værksted 
samt giver dig mulighed for at 
indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere - 
vi sørger for at hente, reparere og 
levere de servicerede dele retur. 

Intego afhenter/bringer

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

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

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

automation Bjarke H. Jensen, Intego.
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Tokkerodvej 24 · 5462 Morud · Tlf.: 6480 1227 · restaurant@ditlevsdal.dk · www.ditlevsdal.dk

Vi har åbent hele året rundt for forudbestilte arrangementer for min. 20 personer.
Restauranten har åbent hver fredag. 1. fredag i hver måned a la carte, de resterende fredage buffet.

Det kolde:
-Marineret sild m. hjemmelavet karrysalat

-Kryddersild m. kapers og rå løg
-Stort rejefad m. dild, lime, æg og hjemme-

lavet mayonaise
-Lun ovnbagt laks m. citrus og kamille,

serveret m. mango/fennikelsalat
Der serveres hjemmebagt brød,

rugbrød og kiks til.

Det varme:
-Tarteletter m. bison

-Fyldt kalkunbryst m. waldorfsalat,
sweet mashed potatos

-Bison roastbeef m. grov hjemmerørt
remoulade, agurkesalat og peberrod
-Bison leverpostej m. champignon og

bisonbacon
-Bisonfrikadeller m. julens rødkål

-Bisonmedister m. grønlangkål og brunede
kartofler

Kuvertpris: 345,- pr. person
(natmad tillægges kr. 45,-)

Det søde:
-Brie m. druer

-Amerikansk juleæblekage
-Ris a là mànde m. kirsebærsauce og

mandelgaver

Valgfri natmad:
-Chili con carne m. nachos

Mangler du et sted at holde din julefrokost, så er Ditlevsdal Bison Farm stedet. Vi tilbyder en anderledes julefrokost i
hyggelige omgivelser med lækker mad.

Vi holder åbne julefrokoster fredag d. 28/11, 5/12 og 12/12 samt lørdag d. 6/12.
For større grupper er der mulighed for andre datoer.

Julefrokost 2014
Ditlevsdal Bison Farm

Way out West
spiller op under og
efter maden

Reservation af bord og guidet tur er
nødvendig ved alle arrangementer.

WWW.DITLEVSDAL.DK
ELLER TLF: 64 80 12 27

ELLER MAIL:
RESTAURANT@DITLEVSDAL.DK

Vi holder åbne julefrokoster fredag d. 28/11, 5/12 og 12/12 samt lørdag d. 6/12.dVi holder åbne julefrokoster fredag d. 28/11, 5/12 og 12/12 samt lørdag d. 6/12.
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Vi har bygget en bil,
der tænker på andre
end sig selv.

Den nye Passat er lige om hjørnet.
Det er ikke alt nyt, der flytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede assistent systemer, som ikke 

bare øger sikkerheden markant for dig og dine medpassagerer. Den nye Passat gør det sikrere at færdes i trafikken.  

For alle. Endvidere er dens nye motorer på én gang et scoop for brændstoføkonomien og en triumf for alle os, som elsker 

biler, der kilder i maven. Den nye Passat kommer om få uger. Både som Limousine og Variant. Du kan faktisk allerede 

bestille den nu her hos os. Og gøre både dig selv og trafiksikkerheden en tjeneste.

Kom og lad os fortælle dig om innovation, der betyder noget.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km.  - .  Bilen er vist med ekstraudstyr.

Mads Schultz 
Jensen
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 63 11 85 22

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 63 11 85 31

Michael 
Ormstrup
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 63 11 85 37

Lasse 
Toft
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 63 11 85 19

Morten
Alnor
SALGSCHEF

Tlf: 63 11 85 38

Nikoline
K. Clausen
SALGSRÅDGIVER

Tlf: 63 11 85 20

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00. 
Åbningstider i salgsafdelingen: Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00  vw-odense.dk

OD VW PA 185X131.indd   1 29/10/14   13.02

91
94

8

STARK Odense
Jarlsberggade 10 • 5100 Odense C • Tlf. 6315 6363

VI TILBYDER PROFESSIONEL  
TILBUDSBEARBEJDNING AF

LICITATIONSSAGER  
INDENFOR  

MURER OG TØMRER
BRANCHEN  

I VORES PROJEKTAFDELING.

KONTAKT OS FOR AT HØRE  
NÆRMERE OM DENNE UNIKKE 

SERVICE!

KORUP VVS
Totalrenovering af badeværelser

KALØRVEJ 100, 5200 ODENSE V
Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27UDSTILLING

VVS
BLIK

OLIE OG
NATURGAS
SERVICE

Vand · Varme · Sanitet · Blik · Kobber · Skifer
Jordvarme · Varmepumper · Pillefyr

•  Aut. kloakmester

•  Nedbrydning

•  Belægningsopg.

•  Flisearbejde

•  Støbning af grunde

•  Planering

•  Drænarbejde

•  Rendegraver

OLE OLESEN ENTREPRENØRAPS

OLE OLESEN ENTREPRENØR APS
Havnegade 98 · 5000 Odense C · Mobil: 40 59 18 24

mail: ole-olesen@mail.dk



 15

Svane Køkkenet Odense Erhverv · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf. 66 17 56 78
E-mail: odense@svane.com  · Web: www.svane.com

Åbningstider Mandag – fredag: kl. 9:00 – 17:30  Lørdag: kl. 10:00 – 14:00

”Svane Køkkenet Odenses suc-
ces kan blandt andet aflæses 
via det faktum, at vi på perso-
nalefronten er gået fra 9-16 an-
satte”, fortæller indehaver Car-
sten Eriksen. ”Både privat- og 
erhvervsafdelingen er vokset, 
men den primære vækstfaktor 
er sidstnævntes erobring af nye 
markedsandele. Svane Køkke-
nets erhvervsafdeling er blevet 
en efterspurgt samarbejdspart-
ner i dagens byggebranche.”  

Professionel bestyrelse
”Siden 2010 har Svane Køkkenet 
Odense vækst kommet til udtryk 
via et indekstal på over 150. For 
at sikre og stabilisere den fort-
satte vækst har Svane Køkkenet 

Odense udpeget en professionel 
bestyrelse, der tæller en advo-
kat, en afsætningsspecialist og 
en marketingansvarlig. Udover 
en fortsat vækst er en vigtig 
opgave for den ny bestyrelse at 
sikre en solid konsolidering af 
selskabet.”

Vi bygger på erfaring
”I et stigende antal byggeprojek-
ter involveres vores specialisere-
de fagfolk lige fra den indledende 
projekteringsfase. Her er der 
ikke plads til fejl. Man konkur-
rerer på tempo, pris og kvalitet, 
og den optimale afstemning af 
de enkelte elementer i denne 
kombination er et af de primære 
specialer i vores dygtige medar-

bejderteam. Med 10-30 års bran-
cheanciennitet er Svane Køk-
kenet Odenses erhvervsafdeling 
garant for et højt professionelt 
kompetenceniveau. Vi bygger på 
erfaring.”  

Fleksible løsninger
”Erhvervsafdelingens opgaver 
fordeler sig på en lang række 
meget forskellige renoverings 
og byggeprojekter – eksempelvis 
i forbindelse med offentlige og 
private byfornyelser, typehuse 
og nybyggeri, klinikker, bolig-
foreninger og pensionskasse-
byggerier”, fortsætter Carsten 
Eriksen. 
”Vores fleksible løsninger er 
tilpasset de enkelte projekters 

behov, og det har vi stor succes 
med.”       

Dansk når det er allerbedst
”2013 byder på det bedste bund-
linjeresultat i virksomhedens hi-
storie. Vi har haft et væsentligt 
øget omsætningsflow i forhold 
til tidligere år. Ordrebogen vok-
ser løbende, og det er der mange 
gode grunde til. Svane Køkkenet 
er dansk designet, dansk produ-
ceret og dansk ejet. Vi leverer 
branchens bedste kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. Vi 
producerer skabe og bordplader 
og sikrer en tæt koordinering af 
alle detaljerne. Vi leverer ud på 
egne biler sammen med hvideva-
rerne.”

Svane Køkkenet Odense Erhverv
I løbet af to år har Svane Køkkenet Odense gennemgået en dynamisk udvikling,  

der betyder at virksomheden har erobret markedsandele og er vokset fra at være en  
mellemstor aktør til at være en af de største spillere på markedet 
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Ideelle kontorlokaler i Odense med unik beliggenhed · kontakt os… 6544 4244

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

 olavdelinde.dk

36-årige Kim Rohde har 
i tre år drevet sit firma, 
Fruens Bøge Tømrer & 
Snedker – i dag glæder 
han sig over en voksende 
kundekreds, der lægger 
vægt på kvalitetsarbejde 
til en fornuftig pris. Og 
som glæder sig over, det 
altid er mester selv, der 
tager telefonen.

Siden Kim Rohde for tre år si-
den valgte at blive selvstændig 
og starte firmaet, Fruens Bøge 
Tømrer & Snedker i Odense, har 
han kunnet glæde sig over en 
støt voksende kundekreds. 
Konceptet om kvalitetsarbejde 
til fornuftige penge har vist at 
være det helt rigtige for den 
36-årige odenseaner, hvis for-

tid blandt andet tæller ansæt-
telse hos Hans Jørgensen og Søn 
samt firmaet, DEKO, der er en 
af Europas førende udbydere af 
flytbare skillevægge.
-Jeg lægger meget vægt på at ud-
føre et godt stykke professionelt 
arbejde inden for den planlagte 
tidsramme. Et godt samarbejde 
med kunden, hvor alt aftales 
ned i detaljerne og hvor der ta-
ges hensyn til specielle ønsker, 
er alfa og omega for mig, siger 
Kim Rohde, hvis firma udfører 
en bred vifte af arbejdsopgaver 
inden for træarbejde.

Klarer også de helt store 
opgaver
-Hvad enten det er et nyt køkken, 
en ny terrasse, en tilbygning el-
ler reparationer og vedligeholdel-
se, så er jeg parate til at påtage 
mig opgaven og løse den efter 
alle fagkundskabens regler. Og 

er der tale om opgaver, der kræ-
ver flere forskellige faggruppers 
deltagelse, så har jeg alliereret 
mig med de bedste samarbejds-
partnere, siger Kim Rohde.
Selvom Fruens Bøge Tømrer & 
Snedker primært løser opgaver 
på Fyn, så glæder Kim Rohde sig 
over også at have kunder i såvel 
Jylland som på Sjælland.
- Jeg har i princippet ingen geo-
grafiske begrænsninger, så jeg 
er åben for tilbud, uanset hvorfra 
de kommer, slår Kim Rohde fast.

Falen 21 A, st. th., 5000 Odense C  · Tlf: 21 83 49 58 
E-mail: fruensboege@yahoo.dk · Web: www.fruensboege.dk 

Tømrer med tag på kvalitetenTømrer med tag på kvalitetenTømrer med tag på kvalitetenTømrer
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Odense Træforarbejdning ApS  · Gøteborggade 12-14 - 5000 Odense C - Tlf.: 66 12 59 15 
Steen Vadstrøm: Tlf. 30 61 60 17 Mail: sv@otfaps.dk · Mikael Slot Christensen: Tlf. 20 76 39 69 Mail: mc@otfaps.dk  

Web: www.otfaps.dk 

Siden overtagelsen den 1. 
december 2013 har de ny 
ejere Steen Vadstrøm og 
Michael Slot Christensen 
med succes blæst nyt liv i 
det tidligere Woodpa og 
dermed videreført 250 
års knowhow og sikret 
nye arbejdspladser i træ-
industrien  

”Michael og jeg har henholdsvis 
15 og 30 års erfaring i branchen, 
fortæller Steen Vadstrøm. ”Et 
lignende niveau med hensyn til 
knowhow og erfaring gælder for 
vores 8 ansatte. Vi kender vores 
fag, og på sigt er det tanken at 

Odense Træforarbejdning  
er kommet godt fra start
udvide medarbejderstaben med 
3-4 mand. Vores speciale er alle 
former for forarbejdning af træ, 
og netop nu oplever vi stor kun-
detilvækst. Vi har sorte tal på 
bundlinjen og er på forkant med 
vores budgetter. Odense Træfor-
arbejdning er en virksomhed på 
vej op. Via et fremadrettet fokus 
på nye kunder, en optimering af 
produktionsforholdene samt en 
effektivisering af logistikken er 
det vores ambition at vokse med 
en million kroner om året.”

Fleksibilitet  
og hurtig levering
”Med MOELVEN som primær 
salgsorganisation servicerer 
vi trælasthandler, private og 
mindre aktører i branchen med 

forarbejdning af råtræ – bl.a. 
profilproduktion til inden- og 
udendørs brug i alle mængder, 
længder og træsorter”, beretter 
Mikael Slot Christensen. ”I for-
bindelse med profiler til udven-
dig brug er overfladebehandling 
også en stor aktivitet. I kraft 
af vores produktionsmæssige 
fleksibilitet er vi hurtigt omstil-
lingsparate. Eksempelvis er vi 
leveringsdygtige med kort var-
sel, hvis en kunde akut står og 
mangler 30 m2 specialprofiler.” 

Åbent Hus til foråret
”I løbet af foråret 2015 slår Oden-
se Træforarbejdning dørene op 
for et Åbent Hus-arrangement 
for kunder og forretningsforbin-
delser. Her får man lejlighed til 
på nærmeste hold at se en mo-
derne virksomhed i træindustri-
en indefra, og selvfølgelig byder 
vi ved samme lejlighed på en bid 
brød og lidt til ganen. Nærmere 
info følger i den lokale presse”, 
afrunder Steen Vadstrøm.

Åbningstider: Mandag - fredag: 9.30 - 17.30 . Lørdag: 9.30 - 12.30

garant ringe aps
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

Lige nu

-50%
-20%

-40%-30%

-20%
24 mdr. reklamationsret på  
både produkter og montering.

Levering og montering.

Gratis opmåling og rådgivning.

4

4

4

Vi er en del af Danmarks største 
tæppe,- gulv,- og gardinkæde.

For dig betyder det lækre løsninger, 
du har råd til, håndteret af fagfolk. spar

op til

50%
pÅ tæpperester

-40%spar
op til

30%
pÅ Løse tæpper

spar
op til

40%
pÅ træguLve
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CENTER
VINDUE S

Tlf. 31 77 92 15

FYNS

CENTER
VINDUES

Fyns Vinduescenter      Viebæltet 1C
5700 Svendborg         Tlf. 3177 9215        www.fynsvinduescenter.dk
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SPAR 30,-
9975

TILBUD PR. FLASKE

93 point

Overgade 12, 5100 Odense C, Tlf. 66 14 01 10 • Hjallesevej 6, 5000 Odense C, Tlf. 66 12 61 84

ÅRETS EKSKLUSIVE JULEVIN
2012 VIÑA TARAPACÁ  
GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON
MAIPO VALLEY, CHILE

ÅRETS GODE JULEVIN
2012 SILVER MOUNTAIN
ZINFANDEL
SPECIAL RESERVE
LODI COUNTY, CALIFORNIEN 

SPAR 30,-
6975

TILBUD PR. FLASKE
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Det dynamiske el, vvs og 
ventilationsfirma kombi-
nerer den store virksom-
heds alsidige ressourcer 
og kompetencer med 
den lokale håndværkers 
fleksibilitet og nærvær. 
Bravida giver bygninger 
liv - fra ide til færdig 
løsning

”Bravida Odense er en stærk 
samarbejdspartner indenfor 
kundetilpassede løsninger på el-
området”, beretter el-servicechef 
Henrik Rolsted. ”Vi har stor fag-
lig spændvidde i organisationen 
og kan i dagligdagen trække på 
en bred vifte af kompetencer. 
Medarbejderstaben spænder fra 
automationsspecialister og pro-
grammører til konstruktører og 

teknikere. Vi er et stærkt og vel-
uddannet team med stor rutine i 
at supplere hinanden rent kom-
petencemæssigt.”

Sammenhæng  
og effektivitet
”Når det gælder industriservice 
på el-siden kendetegnes vores 
løsninger af to væsentlige for-
cer, som bevirker, at vi skiller os 
markant ud fra de øvrige aktører 
i branchen”, fortsætter Henrik 
Rolsted. 
”For det første råder vi over vores 
eget integrerede tavle og auto-
mationsværksted. Her udvikler 
og konstruerer vores kompetente 
team af programmører og soft-
wareudviklere el- og styretavler 
af enhver art og størrelse. Pa-
rallelt hermed løser de en lang 
række avancerede softwareopga-
ver med færdig dokumentation 
og tegninger – eksempelvis om-

kring PLC-programmering. 
For det andet har Bravida Oden-
ses erfarne industriteknikere 
og elektrikere, der blandt andet 
arbejder ude i marken med el-
teknisk assistance, indkøring og 
idriftsætning, udvidet kompe-
tence på automationssiden. Via 
det tværfaglige holdspil og den 
løbende pingpong mellem tavle-
værkstedets udviklingsmedar-
bejdere og vores industritekni-
kere og elektrikere har vi skabt 
en enestående sammenhæng og 
effektivitet i opgaveløsningen til 
fordel for vores kunder. ”

En unik kombination
”I kraft af Bravida Odenses 
unikke kombination af specia-
liserede medarbejderressourcer 
kan kunderne kommunikere lø-
bende med det samme team af 
dygtige medarbejdere hele vejen 
fra rådgivning, planlægning og 

salg til levering, idriftsætning 
og efterfølgende service. Bravida 
Odense er således meget mere 
end en single-serviceleverandør, 
og vi har referencerne som be-
viser det”, afrunder Henrik Rol-
sted.

Odense Marcipan
Bravida har igennem 4 år, udført 
industri- og bygningsinstallatio-
ner, samt energieffektiviserings-
projekter for Odense Marcipan.

Tasso 
Bravida udfører alle industri - 
og bygningsinstallationer for 
jernstøberiet Tasso i Odense, 
herunder tavlearbejde, HSP 
installationer, automation og 
energieffektiviseringsprojekter. 
Tasso har en Bravida-tekniker 
fast tilknyttet.

Bravida Odense · Svendborgvej 226
5260 Odense S · Tlf.: 65 68 33 00

info@bravida.dk · www.bravida.dk

BRAVIDA DANMARK A/S I ODENSE
»INDUSTRISERVICE«
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Den alsidige transport 
og logistikvirksomhed, 
som grundlagdes i 1984, 
er specialiseret i løs-
ning af en bred vifte af 
transport- og kranopga-
ver – heriblandt af- og 
pålæsning og hejs samt 
oplagring og opbevaring 
af byggematerialer

”I 1984 grundlagde min far, Gun-
ner Pedersen, Stentransporten 
Vissenbjerg og startede firmaet 
op med et par biler fra det lokale 
teglværk Grøftebjerg”, fortæller 
indehaver Heine Pedersen. Siden 
2003 har Heine drevet virksom-
heden sammen med sin kone, 
Tina, som tager sig af bogholde-
riet.     

Byggematerieler  
af enhver slags
”Vores forretningsfokus, der i 
starten var koncentreret om em-
nerne sten og tegl, omfatter i dag 
byggematerieler af enhver slags 
og i alle kvanta og størrelsesorde-
ner”, fortsætter Heine Pedersen. 
”I 2007 moderniseredes og udvi-
dedes firmaet med de nuværende 
kontor- og lagerfaciliteter. Vi 
transporterer alt i pallegods med 
kran af og pålæsning, samt stor-
sække, containere og træ. Vi rå-

der over syv kranbiler og to sæt-
tevognstræk og driver lagerhotel 
for alle former for varer.” 

Kran, hejs og  
specialopgaver
”Stentransporten Vissenbjerg 
kører over hele landet plus Nord-
tyskland og Sydsverige og ”kra-
ner” for en bred kundekreds. 
Hovedparten af aktiviteterne er 
målrettet entreprenører og hånd-
værkere i byggebranchen. Blandt 
andet transporterer vi mursten, 
tagsten og klinker samt storsæk-
ke og diverse elementer. Ude hos 
kunderne består vores opgaver 
blandt andet af hejs af tagsten 
samt vinduer, altaner og kviste. 
Et voksende speciale er tanke i 
plast til opsamling af vand samt i 
forbindelse med biogasindustrien. 
Når det gælder hejs, er en anden 
stigende aktivitet montering og 
afmontering af tage i tilknytning 
til diverse renoveringsprojekter. 
Til brug ved afmontering af tage 
har vi udviklet en specialdesignet 
kasse til bortskaffelse af byggeaf-
fald.”  

Fra afhentning til  
oplagring, pakning  
og distribution
”Stentransporten Vissenbjerg er 
centralt beliggende, tæt på det 
fynske motorvejsnet, og det giver 
os stor smidighed og fleksibili-
tet. Vores rummelige lagerhotel 

benyttes af en stor og varieret 
kundekreds, der spænder lige fra 
privatkunder over et stort antal 
små og mellemstore håndværks- 
og entreprenørfirmaer til de helt 
store aktører i byggebranchen. 
Lagerhotellet byder på såvel 
udendørs som indendørs lager-
plads. Vi kan også tilbyde hånd-
tering, ompakning og oplagring 
af varer, som vi efterfølgende kan 
distribuere i hele landet. Sten-
transporten Vissenbjerg spæn-
der over hele logistikkæden – fra 
afhentning ude hos kunden til 
oplagring, pakning og videre di-
stribution.”       

Byg, landbrug og gartneri
”Udover byggebranchen service-
rer vi stor kreds af landbrugs- og 
gartnerikunder med løsning af 
diverse transportopgaver. Her 
spænder de emner, vi transpor-
terer, lige fra jord til potteplanter 
og juletræer til gødning og så-
korn. Sidstnævnte transporteres 
i specialdesignede storsække el-
ler bigbags i lighed med de store 
mængder salt, vi i vinterhalvåret 
transporterer for vores mange 
entreprenørkunder.  

Hos os findes der hverken for små 
eller store opgaver. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info om Stentranspor-
ten Vissenbjergs brede aktivitets-
felt”, slutter Heine Pedersen.

STENTRANSPORTEN VISSENBJERG  APS
Højmarken 6   •   5492 Vissenbjerg   •   Tlf.: 21 69 52 27   •   E-mail: stentransporten@stentransporten.dk

Bogholderi: Tlf. 40 98 42 47   •   E-mail: tina@stentransporten.dk   •   Web: www.stentransporten.dk
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ÅBNER NY BUTIK I SVENDBORG

Efter længere tids om-
bygning og ikke mindst 
efter ønske fra kunderne, 
åbner Sydfyns Låseser-
vice A/S nu ny butik i 
Svendborg med blandt 
andet møde- og udstil-
lings-facilliteter.

--Vores kunder har igennem læn-
gere tid ytret ønske om, at vi på 
Sydfyn har en fysisk butik, hvor 
de kan møde op og få lavet kopier 
af nøgler, omkodning af  låse, få 
rådgivning og ikke mindst blive 
præsenteret for de mange pro-
dukter, vi i dag kan tilbyde.
Sådan siger afdelingsleder i Syd-
fyns Låseservice, Karl-Johann 
Nadolny.

Virksomhed med stolte 
traditioner
Sydfyns Låseservice A/S er siden 
1/1 2013 en del af Odense Låse-
service A/S, som er en familie-
drevet virksomhed, der har over 
60 år på bagen og som i dag dri-
ves af 3. generation i skikkelse af 
Martin Løvdal Jensen og hans 
bror, Thomas Løvdal Mortensen.
--Vi har i dag 31 ansatte i vores 
tre afdelinger. Med åbningen af 
vores nye butik glæder vi os vir-
kelig til at kunne servicere de 
lokale sydfynske kunder på en 
måde, som både de og vi længe 
har ønsket. Butikken kommer 
fysisk til at ligge på Nyborgvej 
111, hvor PM Cykler tidligere 
har haft til huse, forklarer Mar-
tin Løvdal Jensen.
Han og den daglige leder Karl-
Johann Nadolny, håber på et 

stort rykind af både nye og gam-
le kunder, når dørene slås op til 
den nye forretning.

 
Specialister  
på mange områder
--Ja, vi oplever jo i øjeblikket, at 
danskerne på alle mulige områ-
der ønsker at sikre deres værdier 
på bedst mulig måde. Det gør sig 
gældende med både virksomhe-
der og private, siger Martin Løv-
dal Jensen og fortsætter:
--Vores situation i dag er, at vi 
har specialiseret os på mange 
forskellige områder, når det 
kommer til sikkerhed. For at 
nævne nogle eksempler arbejder 
vi jo både med låsesystemer, dør-
automatik,  videoovervågnings-
udstyr og adgangskontrolsyste-
mer. Sidstnævnte har vi netop 

afsluttet i et større projekt for 
Fyns Politi.

Gratis ekspertbesøg
Martin Løvdal Jensen nævner i 
samme forbindelse, at alle, der 
måtte være interesseret i at for-
bedre sikkerheden i deres hjem 
eller i deres virksomhed, er vel-
komne til at kontakte Sydfyns 
Låseservice med henblik på at få 
en låsespecialist på besøg.
-Vores folk er altid klar til at 
rykke ud og rådgive omkring 
sikkerhed – med henblik på et 
uforpligtende tilbud. Ligesom 
alle naturligvis er velkomne til 
at møde op i vores butikker og få 
en orientering om vores ydelser, 
slår han fast.

Sydfyns Låseservice A/S ·  Nyborgvej 111  ·  5700 Svendborg ·  Tlf: 62202828
 E-mail: sydfyn@laas.dk · Web: www.laas.dk



22

Svends Auto · Stenløsevej 112-114  · 5260 Odense S  · Tlf.:  66 15 01 88 · Fax.: 66 15 01 86
E-mail.: frans@svendsauto.dk · Web: www.svendsauto.dk

Klar til alle bilmærker

En splinterny Bosch-tester, der 
med en uhørt præcision finder de 
fejl, din bil måtte have. Et stærkt 
samarbejde med Nordens stør-
ste grossist for reservedele, og 
så i øvrigt årelang erfaring med 
langt de fleste bilmærker.
Sådan lyder nogle af de klare 
fordele lokale bilister får, når de 
vælger at overlade deres biler til 
Svends Auto i Odense.

Avanceret  
fejlsøgningssystem
--Ja, vi har bl.a. adgang til det 
bredeste udvalg af tekniske data 
og IT-systemer, der indeholder 

oplysninger om bl.a. køretøjs-
elektronik, serviceintervaller og 
monteringsvejledninger til tan-
dremsskift, siger indehaveren af 
Svends Auto, Frans Feddersen.
Han tilføjer, at også diagnosete-
stere spiler en vigtig rolle i dag-
ligdagen.
--Ja, og her har vi jo så blandt 
andet vores nye Bosch-tester, 
som giver os mulighed for at 
kommunikere med de mest kom-
plette og avancerede systemer til 
diagnose og fejlsøgning af mo-
derne køretøjselektronik, slår 
indehaveren fast.

Ny Bosch-tester hos Svends Auto finder selv de mest 
komplicerede fejl på din bil.

Brdr. Andersen Tømrermestre 
Stenhuggervej 23, 5230 Odense M, 
Tlf.: 21245031 / 40165731

brdr.andersen@andersen.mail.dk
www.brdrandersen.dk

VELKOMMEN TIL 
Tømrermestrene 
Brdr. Andersen
Fokus på Kvalitet - Øje for detaljen

Vi lægger stor vægt på den personlige 
kontakt til vores kunder.

Vores kunder er fx private, udlejere af
ejendomme eller arkitekter, der 
udbyder opgaver i indbudt licitation.

YDELSER:
Arbejdsområder:
• Fagentreprise 
• Hovedentreprise
• Totalentreprise
• Idéudvikling og rådgivning
• Samarbejde med udvalgte arkitekter

EKSPERTISE:
• Renovering
• Om- og tilbygninger
• Vinduesudskiftninger
• Butiksmontering
• Totalløsninger

FUGETEKNIK
Alt i elastiske fuger

v. Henning Skøtt Rasmussen
Sdr. Boulevard 192 C

5000 Odense C

Tlf. 31 39 12 53
mail: hsrfugeteknik@gmail.com

www.hsrfugeteknik.dk

HSR
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Klar til at indtage Svendborg
UNGT TEAM

Svendborg · Tinghusgade 35 · 5700 Svendborg · Tlf. 6548 5480 · svendborg@sparfyn.dk

I denne måned har 
Svendborg fået endnu 
et pengeinstitut, num-
mer elleve i rækken. Det 
er Sparekassen Fyn, der 
fredag den 10. oktober 
slog dørene op til flot re-
noverede og indbydende 
lokaler i bygningen på 
Tinghusgade 35 midt i 
Svendborg. 

Her får et ungt, men alligevel 
erfarent og kompetent hold med 
base i lokalområdet chancen for at 
bevise, at sparekassens vision om 
at være det foretrukne pengein-
stitut på hele Fyn kan realiseres. 
I spidsen for det unge hold står 
nyansatte Brian Berggren Sø-
rensen, der, selv om han er på 
den unge side af de 30,  har flere 
års ledelseserfaring fra hans tid-
ligere job i den finansielle sektor. 

Udover Brian B. Sørensen tæller 
teamet  kunderådgiver Marie L. 
Nielsen og Dea Andrea Madsen. 
Marie L. Nielsen er ligesom Brian 
B. Sørensen nyansat, men har væ-
ret ansat i et andet pengeinstitut 
i Svendborg. Dea Andrea Madsen 
har været ansat i en af Sparekas-
sen Fyns filialer i Odense, men 
da hun bor i Svendborg, var det 
naturligt at skifte til den nye fi-
lial. Endnu en rådgiver er ansat 
og tiltræder den 1. november. 
- Vi adskiller os lidt fra de fleste 
andre pengeinstitutter ved, at vi 
er et ungt hold, men med mange 
års erfaring. Vi har en masse gå-
på-mod og vi håber, at svendbor-
genserne vil give os chancen for 
at bevise, at vi kan gøre en for-
skel i et sydfynsk marked, hvor 
mange har den samme palette af 
bankprodukter på hylden, siger 
filialdirektør Brian B. Søren-
sen, der er født på Langeland. 
Der har i nogen tid været me-
gen snak om udkantsdanmark 
og automatisk fravalg af mu-
lighed for lån til især bolig 

ud fra postnummeret alene. 
- Her kan vi klart sige, at det 
ikke vil ske her. Vi vil gerne 
favne bredt, og vi er gode til fami-
lier, ligesom at vi også gerne vil 
være økonomisk sparringpart-
ner for mindre og mellemstore 
virksomheder. Når vi har en god 
sag, vil vi gerne hjælpe, men 
selvfølgelig skal vi vurdere, om 
den samlede økonomi er skruet 
fornuftigt sammen, før vi siger ja 
til et lån, siger filialdirektøren.  
Sparekassen Fyn har allerede 
kunder i Svendborg-området, 
bl.a. i kraft af sparekassens 
afdeling i Vester Skerninge. 
- Det bliver valgfrit, om vores ek-
sisterende kunder i området øn-
sker at blive tilknyttet vores nye 
filial, eller om de vil blive, hvor 
de er, siger Brian B. Sørensen. 
Sparekassen har valgt at følge 
tendensen med at gøre filialen 
kasseløs og der kan således hæ-
ves og indsættes kontanter via en 
pengeautomat. Det sikrer endnu 
flere ressourcer til kundemøder.  
Filialdirektøren lover også, at 

det vil være nemt for kunderne 
at komme i kontakt med deres 
bankrådgiver i den nye filial. I 
Sparekassen Fyn har man et di-
rekte nummer til ens rådgiver og 
man skal ikke først gennem et 
callcenter for at få svar på spørgs-
mål eller gode råd. Og så er det jo 
heller ingen skade til, at afdelin-
gen kan tilbyde gratis parkering 
til filialens kunder på pladsen bag 
ved den flotte, nyrenoverede byg-
ning, der tidligere har huset den 
kommunale tandpleje, men i dag 
er i privat eje. Sparekassen råder 
over hele bygningen på tre etager. 
Den nye filial er allerede kom-
met godt fra start og der blev 
taget godt i mod Sparekassen 
Fyn på åbningsdagen, hvor over 
100 gæster kiggede forbi og øn-
skede til lykke med den nye filial.  
- Det varsler rigtig godt for frem-
tiden, så vi trækker i arbejdstøjet, 
så vi kan bevise, at vi mener det, 
når vi siger, at vi vil Svendborg, 
slutter filialdirektør Brian B. Sø-
rensen.  

Sparekassen Fyn 
råder over hele 
denne smukt 
renoverede bygning  
i Tinghusgade midt  
i Svendborg. 

Filialdirektør  
Brian B. Sørensen 
står i spidsen  
for den nye filial.

Brian B. Sørensen, 
Marie L. Nielsen og 
Dea Andrea Madsen 
har slået dørene op for 
den nye filial.
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Åbningstider:
Man. - Fre. 10 - 17.30   •   Lør. 10.00-13.00

Ryttermarken 31A   •   5700 Svendborg
Tlf: 6322 0030   •   post@svendborgpejse.dk

MORSØ 7400

VEJL. PRIS FRA
11.995,-

MORSØ 7400

VEJL. PRIS 
10.995,-

SPAR 
KR. 3.000,-

SPECIAL TILBUD  
7.995,-

VEJL. PRIS 
14.995,-

SPAR 
KR. 3.000,-

SPECIAL TILBUD  
11.995,-

MORSØ 6148

MORSØ P31

MORSØ 7443

MORSØ 7440 MORSØ 7470MORSØ 7442 MORSØ 7448

578007

578007

MORE THAN 160 YEARS
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Maskinfabrikken ApS · Tværvej 23 · 5771 Stenstrup · Telefon: 88 20 53 63
E-mail: bp@maskin-fabrikken.dk · Web: www.maskin-fabrikken.dk

Godt netværk gi’r
Maskinfabrikken.DK ApS 
får flere og flere kunder 
- er kåret som Gazelle-
virksomhed 

Har man én gang mødt maskin-
arbejder og tidl. værkfører, Bo 
Pedersen, indehaver af Maskin-
fabrikken.DK ApS på Tværvej 
23 i Stenstrup, véd man, at det 
rimer på »kvalitet til tiden«.
Virksomheden leverer godt tra-
ditionelt håndværk indenfor ma-
skinbranchen. Hvor »levering til 
tiden« er i højsæde. Medarbejder-
ne har en viden og en know how, 
som kunderne efterspørger.
Der er fremdrift af spore. Mange 
tidligere kolleger og forretnings-
forbindelser ved, hvad Bo Peder-
sen har leveret gennem tiden. Og 
søger derfor hjælp, ved Maskin-
fabrikken.DK »Sammen løser vi 
opgaven« Lyder det fra Bo Peder-
sen.
Samtidig bliver kundeklientellet 
større og større.

Derfor lå der i postkassen på 
Tværvej 23 i Stenstrup for et par 
uger siden en lille, smuk figur af 
en gazelle.
Dagbladet Børsen har igen i år 
udvalgt godt 1300 virksomheder, 
som på hver deres felt har frem-
gang, har orden i pengesagerne 
og får ideer der virker.
En af dem er Maskinfabrikken.
DK ApS:
Vi har ikke egenproduktion, men 
er underleverandører til en ræk-
ke produktions virksomheder 
fordelt over hele landet. Vi har 
kort leveringstid, typisk mellem 
en til to uger, fortæller Bo Peder-
sen.
For tiden er syv medarbejdere 
samt en halv kontordame be-
skæftiget, men med den nye 
indlejede nabo, Viking CNC, 

Danmarks eneste konstruktør 
af CNC slibe-maskiner, er der ny 
sparring at hente.
Vi hjælper Viking CNC med at 
fremstille CNC slibemaskiner. 
Til gengæld kan vi trække på Vi-
kings  maskiningeniører og kan 
hermed tilbyde konstruktion og 
dokumentation til kunderne, si-
ger Bo Pedersen.
Firmaet beskæftiger p.t. én in-
dustritekniker-lærling, for ”det 
er vigtigt at bidrage til, at den 
næste generation kan uddanne 
sig”.
Bo Pedersen forventer, der bliver 
mulighed for at tage flere lær-
linge i fremtiden.
Med det gode netværk som er op-
bygget de 6 år vi har eksisteret 
og med kunder over hele landet, 
skulle der være gode udsigter.

Bes
Søndag d. 28. september kl. 10 - 16MESS

EN Smedegårdsvej i KirkebyTIPTOP

v/Birger Lolk Assensvej 101, 5771 Stenstrup - Tlf: 20 71 26 80 - birger@birgerlolk.dk

Mød os på Forårsmessen Pava...
VI UDSTILLER PRODUKTER FRA:

� STM VINDUER OG DØRE

� PLASTMO ZINK,STÅL OG PLAST
TAGRENDER/NEDLØB

� IVARSSON VEDLIGHOLDESESFRI
BEKLÆDNING M.M.

� KOMPOSIT VEDLIGHOLDSESFRI
TERASSEBRÆDDER.

Husk fradraget
gælder endnu

Mød os på Tip Top messen

TECTYL MILJØ 
  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
  Skal kun behandles hvert 3 år
  30 års rustgaranti
  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS 








TECTYL CENTER STENSTRUP 

ALTID 
GRATIS 
LÅNEBIL
Med verdens 
bedste undervogns-
behandling følger 
altid gratis lånebil
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Drømmer du om en bank uden stive procedurer og en
beslutningsdygtig rådgiver som er nem at komme i kontakt
med? Så skift til Fynske Bank. Det er lettere, end du tror.

Bare ring til 62 21 33 22 eller kig forbi vores stand på TIP
TOP Messen i Stenstrup.

Skift bank!
Det er nemt.
Bare ring
til os.

Vi er med på
TIP TOP Messen

Tirsdag den 23. september 2014 33

 ★ HEidi MEd  PrØVE-
BEHaNdLiNgEr: Heidi 
Egmose Busch, som er uddannet 
fysioterapeut og kranio-sakral te-
rapeut og har haft egen klinik i fem 
år på hjemadressen Kirkevej 21 i 
Kirkeby, er med på Tip Top-messen, 
hvor hun giver små prøvebehand-
linger for kun 100 kroner til inte-
resserede. - Jeg arbejder primært 
alternativt med kranio-sakral 
terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen
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TECTYL MILJØ Til nyere biler 
❱  Reducere støjen i din bil med op til 5 decibel
❱  Skal kun behandles hvert 3 år
❱  30 års rustgaranti
❱  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles hvert 3. år

❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebil

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

TECTYL VOKS Hvis din er rustbeskyttet
❱  Kan bruges til efterbehandling af/på alle rustbeskyttelses produkter.
❱  Meget færrer lugtgener og ingen løb fra paneler mm. 
❱  Skal kun behandles hvert 3. år

❱  30 års rustgaranti

❱  Tectyl Miljø er Danmarks reneste 

produkt til rustbeskyttelse, derfor var 

skiftet fra Pava til Tectyl et nemt og 

naturligt valg. 

❱  Du møder de samme mennesker 

og får naturligvis stadig Fyns bedste 

undervognsbehandling i Stenstrup. 

❱ Vi ses i Stenstrup Undervognscenter. 

Mvh. Jan og Torben

Altid 
GRATIS 
lånebil

Bes
Søndag d. 28. september kl. 10 - 16MESS

EN Smedegårdsvej i KirkebyTIPTOP

v/Birger Lolk Assensvej 101, 5771 Stenstrup - Tlf: 20 71 26 80 - birger@birgerlolk.dk

Mød os på Forårsmessen Pava...
VI UDSTILLER PRODUKTER FRA:

� STM VINDUER OG DØRE

� PLASTMO ZINK,STÅL OG PLAST
TAGRENDER/NEDLØB

� IVARSSON VEDLIGHOLDESESFRI
BEKLÆDNING M.M.

� KOMPOSIT VEDLIGHOLDSESFRI
TERASSEBRÆDDER.

Husk fradraget
gælder endnu

Mød os på Tip Top messen

TECTYL MILJØ 
  Reducere støjen i din bil 

med op til 5 decibel
  Skal kun behandles hvert 3 år
  30 års rustgaranti
  Tectyl Miljø er vandbaseret og indeholder 

kun 2 % opløsningsmiddel.

TECTYL VOKS 








TECTYL CENTER STENSTRUP 

ALTID 
GRATIS 
LÅNEBIL
Med verdens 
bedste undervogns-
behandling følger 
altid gratis lånebil

TECTYTECTY
 ReR dduuuuccccecee

meeeddddd oooopop
 SkSkkkaaalall kkkuu
 33330303003000 åårsr
 TTTeTeTeTT ctctylyl MMM
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TEC

ALTID
RATIS

ÅNEBIL
erdens
e undervogns-
dling følger 
ratis lånebil

Drømmer du om en bank uden stive procedurer og en
beslutningsdygtig rådgiver som er nem at komme i kontakt
med? Så skift til Fynske Bank. Det er lettere, end du tror.

Bare ring til 62 21 33 22 eller kig forbi vores stand på TIP
TOP Messen i Stenstrup.

Skift bank!
Det er nemt.
Bare ring
til os.

Vi er med på
TIP TOP Messen

Tirsdag den 23. september 2014 33

 ★ HEidi MEd  PrØVE-
BEHaNdLiNgEr: Heidi 
Egmose Busch, som er uddannet 
fysioterapeut og kranio-sakral te-
rapeut og har haft egen klinik i fem 
år på hjemadressen Kirkevej 21 i 
Kirkeby, er med på Tip Top-messen, 
hvor hun giver små prøvebehand-
linger for kun 100 kroner til inte-
resserede. - Jeg arbejder primært 
alternativt med kranio-sakral 
terapi og bindevævsmassage, 
men  med et fysioterapeutisk fun-
dament, fortæller Heidi Egmose 
Busch, hvis klientel spænder vidt 
fra babyer på to måneder til ældre 
personer op til 96 år. I sin fritid 
underviser hun ni hold i yoga, rider 2-3 gange om ugen og løber i Kirkeby Løbeklub.  foto: michael thorbjørnsen

af michael thorbjørnsen

sTENsTruP: Torneløkke, 
lokalt anlægsgartnerfirma med 
flere specialer, er med på Tip 
Top-messen, hvor man bl.a. 
fortæller om sine LAR-løsninger 
(Lokal Afvanding af Regnvand)

- Vi håndterer alle opgaver i 
forbindelse med fliselægning på 
terrasser og i indkørsler - herun-
der opsætning af støttemure - og 
videre til såning af græs og be-
plantningsopgaver, men det er 
ikke altid nok at skabe et pænt 
resultat udadtil, for der skal også 
tænkes i bl.a. afledning af regn-

vand.
- At håndtere regnvand på 

egen grund er snart et krav til 
alle parcelhusejere. Men vi har 
ekspertisen til at løse denne op-
gave, så regnvand kan blive en 
ressource og en spændene del 
af havens indretning, siger Jens 
Peter Slæbæk fra Torenløkke

Han nævner f.eks.  vand-ren-
der og bassiner, hvis funktion er 
at lede vand væk til plantebede 
med planter, der både kan tåle at 
blive oversvømmet, men samti-
dig kan tåle at være uden vand i 
længere perioder.

For at få dette til at gå op i 
en højere enhed tilbyder Tor-
neløkke et uforpligtende møde 

for at snakke om mulighederne 
og inspirere kunden.

- Det handler om alt fra valg 
af materialer, hvilke planter pas-
ser hvor, ligesom vi udarbejder 
en haveskitse eller havetegning.

- Alt i alt handler det om at in-
spirere og rådgive kunden, som 
til slut skal kunne glæde sig over 
det færdige resultat, siger Jens 
Peter Slæbæk.

Torneløkke har 15 år på ba-
gen og beskæftiger i dag cirka 
18 medarbejdere. Og i firmaet 
anser man det som meget vigtigt 
at være med til at sikre faglighe-
den på flere fronter - herunder 
ikke mindst med at uddanne 
nye medarbejdere.

- Derfor har vi det tilbud, at 
hvis man bestiller en af vores 
svende, får man gratis en af vo-
res lærlinge med ud på opgaven, 
siger Jens Peter Slæbæk.

Torneløkke gør  
regnvandet til  
en ressource

 ★ Lederteamet i Torneløkke udgøres i dag af Michael Dissing, der er leder af serviceafdelingen, Martin Hen-
riksen, autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for kloakafdelingen og af indehaver Jens Peter Slæbæk, der 
styrer anlægsafdelingen, og det er denne, som er med på Tip Top-messen på lørdag.   
arkivfoto: michael thorbjørnsen

KRYGER’S TØMRERFORRETNING APS
v/ Martin Kryger

Odensevej 1. st.  · 5750 Ringe · Tlf. 23 45 74 47
kryger@mail.com    

www.krygers-toemrerforretning-aps.dk

KRYGER’S TØMRERFORRETNING 
løser alle opgaver 

indenfor snedker- og tømrerfaget

VI TILBYDER ALT FRA:
Ombygninger / tilbygninger i totalentreprise 

samt store og små renoveringsopgaver, 
med fokus på den håndværksmæssige 

kvalitet og service.

For yderligere information eller for et uforpligtende tilbud 
kontakt venligst Kryger’s Tømrerforretning på 

Tlf. 23 45 74 47 
eller pr. mail kryger@mail.com
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Tlf.: 6536 2626
Fax: 6536 2636
www.fyns-coating.dk
Mail: fyns-coating@fyns-coating.dk

Fyns Coating ApS
Gemalvej 15, Kirkeby
5771, Stenstrup
CVR: 19 49 61 98

Tænk ikke overfladisk - når det glæder overfladebehandling

Gemalvej 15, Kirkeby · 5771 Stenstrup · Telefon: 65 36 26 26 
E-mail: fyns-coating@fyns-coating.dk · Web: www.fyns-coating.dk

Giver finanskrisen baghjul
Fyns Coating ApS i Kir-
keby fik Gazellen et år 
før planlagt - har netop 
indviet ny stor hal med 

malekabine og klargø-
ringsværksted.

For godt to uger siden kunne 
medarbejdere, kolleger og sam-
arbejdspartnere indvie den 400 
kvm. store sorte hal på hjørnet 
af Gemalvej 15 i Kirkeby sam-
men med virksomhedens ejere, 
Kirsten og Flemming Pilegaard.
De kunne samtidig fejre, at de 
netop er kåret som Gazelle-virk-
somhed.
Fyns Coating ApS kom nemlig 
igennem et nåleøje og gjorde sig 
fortjent til at få en statuette af 
en gazelle:
Vi havde faktisk først regnet 
med at få den næste år, så derfor 
er vi utroligt stolte over og glade 
for at have modtaget den allerede 
i år, siger ægteparret.
De foreløbig 18 år, virksomheden 
har eksisteret, har der ikke altid 
været medvind og fremgang i or-
drebogen.
Men vi har hele vejen fokuseret 
på ikke at 
gå på kompromis med vores ker-
neværdier, og nøgleordene for os 

er fagkundskab - kundefokus, 
fleksibilitet og kvalitet. Derud-
over
har vi et fantastisk personale, 
der forstår den 
virksomhedskultur i hverdagen.
Fyns Coating ApS kom tilfældigt 
til Kirkeby fra Nyborg for otte år 
siden:
Vi havde ligget i Nyborg i 10 år 
i lejede lokaler, men havde ikke 
lyst til at genforhandle lejekon-
trakten og fandt i stedet for ad 
omveje til Kirkeby, hvor vi ligger  
perfekt i forhold til motorvejen. 
Vores kunder er fra hele Dan-
mark samt Sverige og Nordtysk-
land.
Hos Fyns Coating ApS arbejdes 
der konstant med at være opda-
teret på viden indenfor overfla-
debehandling. 
Det har i år betydet, at vi har 
fået uddannet vores egen frosio-
inspektør ligesom vi har et tæt 
samarbejde med Teknologisk In-
stitut i Århus.

- Derudover har vi netop afslut-
tet et Safir-projekt med henblik 
på effektivisering i produktionen 
med robotter.
- Vi er p.t. 10 medarbejdere, og 
firmaet vokser i det tempo, det 
skal.
»Fyns Coating ApS vil være 
kendt for at være den mest in-
novative overfladebehandlings-
virksomhed, der konstant be-
væger sig i tidens flow«. Det er 
målet i den nye virksomheds-
plan, som dårligt er tør fra tryk-
keriet.

Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon: 72 22 57 00

mail@svend-es.dk
www.svend-es.dk

Skønt SVEJSEUDSTYR

Det er et supergodt udstyr, for 
nu har vi tre-fire maskiner på ét 
stativ, som vi bare ruller frem og 
ud igen, når vi er færdige.

Svendborg Erhvervsskole 
investerer en halv mio. kr. 
så svejseudstyr er  
tip top opdateret  

17-årige Jakob Kajhøj, Ærø, er 
ikke i tvivl om, at den lille halve 
mio. kr., som Svendborg Erh-
vervsskole har investeret er det 
helt rigtige, når man - som han 
- skal uddanne sig, inden man 
igen skal tilbage til lærepladsen 
på Søby Værft på Ærø.
Faglærer Thorben Faurby har 
også tabt sit hjerte til det nye 
svejseudstyr:
Det er skønt. Den gule boks her 
fylder ikke noget, når eleverne 
skal trille dem ind i kabinerne. 
Der er display, som de i forvejen 
kender. Der er ikke tre-fire for-
skellige store, tunge maskiner, 
der skal ind i kabinen og ud igen, 
som vi havde før. 
Så nu kan alle komme til, både 
udenfor kabinerne og indenfor. 
Det betyder også meget, at sve-
jsegrejet ikke fylder ret meget. 
Vi får nemlig flere og flere elever 
ind på linjen og større projekter, 
de skal arbejde med, så det er 
genialt. Superfint.

Klar til opsvinget
Kim Larsen, uddannelseschef, 
lytter med. Meningen med at 
investere ca. en halv mio. kr. i 
denne opdaterede udstyrspakke 
er nemlig at kunne uddanne 
eleverne, så arbejdskraften er 
parat, når opsvinget kommer.
I vores grundforløb havde vi sid-
ste år 57-58 elever. I dette forløb 
er der ca. 70 med en gennemsnit-
salder på ca. 24 år.
Den stigning tager vi som et 
udtryk for, at opsvinget er på vej, 
og vi er klar til at uddanne ar-
bejdskraften, siger Kim Larsen.
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Arbejdshesten ApS · Strandvejen 48 Ballen · 5762 Vester Skerninge · Tlf:  62244039
E-mail: info@arbejdshesten.dk · Web: www.arbejdshesten.dk

Såvel private som virk-
somheder bruger i højere 
og grad ydelserne fra 
firmaet Arbejdshesten, 
der klarer alt lige fra ren-
gøring til havearbejde.

Har du brug for en rengøring ef-
ter en flytning eller leder du må-
ske efter et professionelt korps 
af rengøringsfolk, der kan klare 

-klarer det meste
rengøringen for din virksomhed, 
ja, så er firmaet Arbejdshesten 
løsningen.
--Ja, vi har løst alle typer af op-
gaver for såvel private som virk-
somheder siden 1993. I dag har vi 
10-12 ansatte, siger Anette Holm 
Kristensen, der er kvinden bag 
det succesrige sydfynske firma.
Hun understreger, at selvom 
Arbejdshesten klarer mange 
forskellige typer af jobs, så går 
firmaet ikke eksempelvis hånd-
værkere i bedene.

Klarer også større opgaver

-Vi har et godt samarbejde med 
håndværkere, så hvis firmaer el-
ler private har opgaver, der kræ-
ver andre faggrupper end vores, 
så klarer vi også disse opgaver. 
Jeg kan kun anbefale, at man 
kontakter os, så prøver vi at finde 
en samlet løsning, understreger 
Anette Holm Kristensen.
Og tilføjer:
--Vi garanterer, at vi altid yder en 
god og fleksibel service. Samtidig 
tilstræber vi, at det altid er den 
samme medarbejder, der udfører 
opgaven. Vi tager os ganske en-
kelt af alle de kedelige og tidkræ-
vende opgaver både i hus og have, 
så kunderne kan lave det de har 
lyst til - med god samvittighed.

Listepris              37.495

Jeres brugte   -10.000 
maskine* 
*Max 7 år

 
HoLe in one 
byttepris       27.495

Ved bestilling medfølger 1 stk. ipad mini

Develop +224e

kontakt os for bespareLses tiLbuD Der passer Deres beHov
altid den rigtige pris – fØrste gang!

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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Højeste kreditværdighed
Soliditet 2013

nyt lCd display  
som iPhone og iPad
• perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter 

+100 Bypass
• print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk
 
tilbehør:
• Fax
•   kasette bank 2x500 ark  

el. 1x2.500 ark
•  intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  scan software til OCr,  

Word, Excel
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Alt dette for kun kr. 1.599:
 Ny Vivaro 1.6 CDTI 90 ecoFLEX  L1H1 260 NM

 Start&Stop. 6-trins manuel gearkasse 16,4 km/l

 Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

 

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 ecoFLEX 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men 

vist med Sportive udstyr - mod merpris. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves eller frem til 31.12.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 08.2014. 

2 D
www.opel.dk

*Opel Vivaro 2015 er en komplet ny varebil fra Opel. Skabt 

og udviklet med den seneste teknologi og med et design, 

der understreger  både dynamik og rummelighed. 

Med tysk grundighed er hver eneste skrue og delkomponent 

vendt og drejet for at gøre bilen til både kasse- og klasse-

mester. Større, stærkere og alligevel mere økonomisk. 

Med Opel Vivaro Serviceleasing går tryghed og økonomi 

hånd i hånd og du får 100% styr på dit bilbudget fra dag 1.

Kom ind til Opel og prøv den nye Opel Vivaro 2015!

1.599
Serviceleasing
pr. md. fra kr.

Ny Vivaro 2015. 
Tysk kvalitet - én tand bedre!

STØRRE - +14 CM  ·  STÆRKERE - OP TIL 140HK  ·  MERE ØKONOMISK - OP TIL 16,9 KM/L

14 cm plus i
varerum = 

3 Europaller
i L1H1
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Tryk på 
kreativiteten

Sydfyns Stempel & Grave-
ring har på to et halvt år ud-
videt to gange og er vokset 
fra 60 kvm. til 200 kvm. 

Kom du bare indenfor. Der er i 
forvejen tryk på.
Håndtrykket fra Jill Foged kom-
mer fra hjertet, og dynamikken 
lyser ud af hendes øjne.
Det er også to et halvt gode år 
som selvstændig sammen med 
datteren, Linda Foged Andersen, 
hun kan se tilbage på.
På de to et halvt år, Sydfyns 
Stempel & Gravering har holdt 
til i Vestergade 30 C, har firma-
et været nødt til at udvide ikke 
bare én gang men to gange.
Vi startede med 60 kvm. men i 
dag har vi 200 kvm. at boltre os 
på, og finanskrise ? Nej, det har 
vi overhovedet ikke mærket, si-
ger Jill.
Hun og datteren står i spidsen 
for det trykparate firma, der gør 
i alt muligt indenfor stempler, 
pokaler,
tøjtryk og skilte i alle former.

Vi graverer på ipads, champag-
neglas, pokaler og hvor kunder-
ne ellers ønsker graveringer. Vi 
laver tøjtryk til sportsforeninger, 
firmaer, private, ja alle der har et 
behov, fortæller Linda.
Hun og moren har tidligere ar-
bejdet sammen i syv år, da Jill 
var lønmodtager, og »det var der 
ingen problemer i«.
Det er der heller ikke her, og for 
resten har jeg også arbejdet sam-
men med min mor, så Linda er 
tredje generation, siger Jill.
Medarbejderstaben tæller to en 
halv fuldtidsansatte og et par 
piger, der hjælper til indimellem.
Vi har travlt, hele tiden, men det 
er en dejlig måde at have travlt 
på. Vi laver ikke kun kæmpe-
store partier med det samme 
tryk på. Vi laver 5-10 styks af en 
slags eller enkelttryk, f.eks. et fo-
tografi af et barn på en bluse til 
Mormor. Vi må jo gøre det godt, 
for kunderne kommer igen og 
igen, så det er vi meget glade for.

Sydfyns Stempel & Gravering · Vestergade 30 C · 5700 Svendborg · Telefon: 21 80 72 43
E-mail: jill@sydfyns-sg.dk · Web: www.sydfyns-sg.dk

Porthusvej 127 · 5700 Svenborg · Tel: +45 62 21 11 53 · info@michaelsjagt.dk · www.michaelsjagt.dk

Michaels Jagt og Fiskeri 
tilbyder service og faci-
liteter, der er unikke på 
Fyn

Leder du efter en butik, hvor du 
kan få tilfredsstillet alle dine øn-
sker inden for jagt eller fiskeri, 
så er Michaels Jagt og Fiskeri i 
Svendborg det helt rigtige sted. 
Ikke bare råder forretningen 
over en gruppe erfarne ansatte, 
der rådgiver professionelt inden 
for hvert deres felt, faktisk er bu-
tikken også den eneste på Fyn, 
der tilbyder jægere at benytte en 

100 meter indskydningsbane.

Specialbyggedejagt våben
--Vi er glade for, at vi både inden 
for jagt og fiskeri kan tilbyde vo-
res kunder ”full service”. Ud over 
vores skydebane, har vi også til-
knyttet to dygtige bøssemagere, 
der gerne rådgiver og hjælper 
under selve indskydningen. Li-
gesom de hurtigt og professionelt 
tager sig af alle opgaver, der ved-
rører jagtvåbnene. Det gælder 
også, hvis man eksempelvis øn-
sker at få lavet et specialbygget 
jagtvåben, siger indehaver, Lars 

Olsson, der overtog Michaels 
Jagt og Fiskeri den 30. juni i år.
Men også for de kunder, der er 
passionerede lystfiskere, er et 
besøg hos Michael jagt og Fiskeri 
altid givtigt.

Rådgivning for alle
--Ligeledes på det område har vi 
ansatte, der med baggrund i åre-
lang erfaring er klar til at råd-
give og hjælpe professionelt. Og 
som det er tilfældet i vores jag-
tafdeling, så gælder det både de 
kunder, der er nye i deres fritids-
interesse såvel som de kunder, 

der har jaget eller fisket i årevis, 
siger Lars Olsson og tilføjer, at et 
andet vigtigt felt i forretningen, 
er rådgivning omkring beklæd-
ning.
--Vi fører de fleste kendte mær-
ker i Michaels Jagt og Fiskeri og 
kan altid rådgive om beklædning 
uanset om du er fisker eller jæ-
ger. Som sagt er kodeordet hos 
os, ”full service”, slår han fast.

”FULL SERVICE” ER KODEORDET
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VW Odense

Volkswagen Odense – Middelfartvej 50 – 5200 Odense V – Tlf.: 63 11 85 00

VW Golf er Europas mest solgte 
bil med kraftværker i både die-
sel og benzin, og nu kommer der 
en ny stille e-Golf ind i familien. 
ErhvervFyn har prøvekørt den; 
den kører som en drøm, og har 
man hede drømme efter lav pris 
og lave driftsomkostninger, så er 
e-Golf det rette valg. Også som 
pendlerbil!
På danske plader vil priserne for 
e-Golf vil begynde ved 290.000 
kr. Hvad får man så for pengene 
ud over en smuk og velkørende 
bil? Man får en klimatilpasset bil, 
der i Danmark er forsynet med en 
varmepumpe, som ifølge VW øger 
rækkevidden om vinteren med 30 
pct. sammenlignet med et anlæg 
uden varmepumpe.

VW med varmepumpe
Elbiler har hidtil skullet overvin-
de kundernes frygt for, at den be-

GAVE TIL PENDLERE:

Klimatilpasset e-Golf på vej

Forretningen på Middelfartvej i Odense er en del af Semler Gruppen, som med mere end 1.600 ansatte er Danmarks største koncern i bilbranchen.

grænsede rækkevidde kan være 
et problem i hverdagen - og især 
i vinterhalvåret, hvor lave tempe-
raturer yderligere kan gå ud over 
batteriernes effekt.
Varmepumpen er standard på 
de danske modeller. Det har VW 
valgt af hensyn til det danske 
klima. Der er ikke varmepumpe 
i VW ś minibil e-up! 
Den elektriske Golf vil ifølge VW 
få en rækkevidde på op til 190 km. 
VW peger på, at bilen afhængigt 

af rute, kørestil og last vil have en 
reel rækkevidde på 130-190 km. 
Ved lave temperaturer kan den 
blive yderligere reduceret.
Den elektriske Golf har en elmo-
tor på 85 kW, hvad der svarer til 
115 hk. Motoren kan rotere med 
op til 12.000 omdrejninger i mi-
nuttet, og den har et drejnings-
moment på 270 Nm. Acceleratio-
nen 0-100 km/t kan overstås på 
10,4 sek., mens tophastigheden er 
begrænset til 140 km/t.

Kontakt søgende
For daglig brug af en el-bil er la-
demulighederne vigtige. Golfen 
kan lades op på flere måder. Det 
kan gøres via en almindelig stik-
kontakt, men så tager en oplad-
ning 13 timer.
 Med en ladeboks på 3,6 kW kan 
en fuld opladning klares på 8 ti-
mer. Men til bilen kan også leve-
res et såkaldt combostik, der kan 
bruges til hurtigladestationer. Så 
kan batteriet lades op til 80 pct. 
på 30 min. Combostikket er eks-
traudstyr.
Bilens lithium-ion-batteri har 
en effekt på 24,2 kWh. Batteriet 
alene vejer 318 kg, hvad der brin-
ger bilens køreklare vægt op på 
1.585 kg. 

Fremragende valg
Efter godt en uge med daglig kør-
sel i den nye e-Golf må man sige, 
at den er et fremragende valg 
som pendlerbil, der kan lades op 
før hjemturen, og som bybil, hvor 
især den lette kørsel imponerer. 
Man sætter sig bare ind og kører. 
Faktisk tænker man næsten ikke 
over, at det er en elbil. Elmoto-
rens kraftfulde stilhed giver både 
komfort og hurtig acceleration ud 
af lyskrydset. 

Elbilerne få en ny duks i klassen, når Volkswagens e-Golf er klar til det danske marked om få uger.

Venligst udlånt af : Volkswagen Odense ·  Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf 66118500 · odense@vw.dk
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Venligst udlånt af : Volkswagen Odense ·  Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf 66118500 · odense@vw.dk

- maler din hverdag !

forskønner og vedligeholder boli-
ger, ejendomme, butikker, konto-
rer og hjem på hele Fyn, slutter 
Henrik Aaskov Eriksen.
 

Garantiordning
Som en del af Danske Malerme-
stre er vi omfattet af Håndvær-
kets Ankenævn og Danske Ma-
lermestres
Garantiordning. Det er din sik-
kerhed - for et godt udført maler-
arbejde.
 

Vi udfører malerarbejder 
ude og inde for private, 
håndværksmestre, insti-
tutioner, boligforeninger 
mm, rådgiver om vedli-
geholdelse, materialer og 
farvevalg. Vi har faglig 
stolthed og tradition for 
kvalitet og kunnen.

Firmaet har mange års erfaring 
og tilbyder løsninger på enhver 
form for malerarbejde både inde 
og ude. Alle arbejdsopgaver bli-

ver udført med sans for detal-
jerne! Hvad enten det er facaden 
eller garagen, køkkenet, stuen 
eller entréen, der trænger til en 
kærlig hånd, så løser vi opgaven.
Skal malerarbejdet foregå på en 
arbejdsplads, lægger vi en plan 
for arbejdet, så det ikke griber 
forstyrrende ind i virksomhe-
dens dagligdag. Inden arbejdet 
går i gang tilbyder vi en grundig 
rådgivning om farver, maling og 
vedligeholdelse.
 

Boligjobordningen
Med Boligjobordningen, kan 
alle boligejere få fradrag for 

abejdslønnen på optil 15.000 kr. 
pr. voksen over 18 år i husstan-
den. Dette fradrag gælder indtil 
årsskiftet. Ex. kan du få frisket 
hjemmet op med maling både 
ude og inde. De fleste produkter 
vi anvender er miljømærket med 
svanen og EU-blomsten, fortæl-
ler Henrik Aaskov Eriksen.
Det professionelle malerarbejde 
kræver viden, derfor sørger vi 
for altid at være opdaterede om 
den nyeste udvikling i teknik-
ker og produkter. Vi beskæftiger 
faglærte medarbejdere, ansætter 
og uddanner unge mennesker så 
faget føres videre. Det sikrer dig 
et smukt og holdbart resultat. Vi 

Malermester Henrik Aaskov Eriksen · Nannasvej 8 · 5700 Svendborg
Værksted: Krogagervej 3, Ringe · Tlf. 40 19 62 25 · www.aaskov-eriksen.dk · henrik@aaskov-eriksen.dk

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362
Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362
Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

Handel lokalt med viden og kompetancer 
fra mere end 500 elektrikere i Danmark

• skal du bygge nyt
• renovere det gamle
• har behov for hurtig assistance

Ring hvis du har behov 
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- bare det har med El at gøre

Undgå stress og lad Skamby EL 
holde din EL kørende 365 dage om året
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Christian Dan Jensen · mitsvendborg@gmail.com · Mobil 27 83 10 80 · www.mitsvendborg.dk

mitsvendborg.dk skal have en godkendt, underskrevet korrekturseddel retur 
inden opgaver sendes videre til produktion og tryk. Gennemlæs fremsendte korrektur 
grundigt, og send evt. rettelser mm. til din kontaktperson der har udført opgaven.

mitsvendborg@gmail.com · Mobil 27 83 10 80

Korrektur

Godkendt Ny korrektur
Kunde underskrift
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Dato: 24. september  2014
Kunde:  
Sag nr.: 
Format: 1/2 side annonce
Antal farver: 
Sagsbehandler:  Stefan H. Andersen
Levering, med mindre andet er aftalt:
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...
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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.

JGT Fyn er en underafdeling af 
JGT med hovedsæde nord for 

Totalleverandør til  
jern- og metalbranchen

Horsens, ejet af Anders Rasmus-
sen. 
Begge afdelinger forhandler pro-
pangas fra Viking Energi og In-
dustrigas fra Air Liquide og er 
leveringsdygtige i langt de fleste 
flaskestørrelser indenfor både 
industri- og flaskegas. Desuden 
forhandler JGT Fyn forskelligt 
svejseudstyr og tilbehør. JGT 

importerer selv Merkle 
svejsemaskiner fra 
Tyskland, og Elettro 
maskiner fra Italien. 
Derudover får de svej-
setråd og elektroder fra 
Ine i Italien.
Depotet har haft adres-
se på Jönköpingvej 9 
siden marts sidste år, 
nu med en helt ny be-
sætning, da tidligere 

afdelingsleder Peter Andersen er 
vendt tilbage til sin oprindelige 
hjemstavn og har fundet nye ud-
fordringer i Århus.

Butikken
I butikken på Jönköpingvej er 
JGT Fyn leveringsdygtig i alt 
muligt svejseudstyr, svejsema-
skiner og sliddele til jernindu-
strien, og leverer til hele Fyn og 
Langeland.

Åbningstider i butikken er:
Mandag -torsdag 7.30 -12
Fredag 7.30 -11 

Vi kan kontaktes per telefon:
Mandag-torsdag 7.30 -16
Fredag 7.30 – 15
Weekend lukket.

ACT Innovation A/S
Otterup - Odense - Munkebo - Kerteminde - Ringe

Tlf. 64 82 18 45
www.actinnovation.dk
KMO-godkendt kølemontør

RING NU FOR UFORPLIGTENDE TILBUD

Velkommen hos ACT Innovation A/S

ACT Innovation er et el-installationsfirma, startet i 
2002. Vi startede 2 mand, men er i dag vokset til ca. 
40 medarbejdere fordelt på 5 lokationer.

Vi er en flok af specialister inden for el-Installatio-
ner, IHC – intelligente boligsystemer, automation, 
varmepumper, solceller, landbrug og industriel IT.

Vores stab af installatører og serviceteknikere er 
garanter for pålidelig service og hurtig udrykning. 
Vi er kvalitetsbevidste og tilstræber altid de bedste 
løsninger for vores kunder.

✸ Alarm

✸	El-eftersyn

✸	Solceller

✸	Installation

✸	Automation

✸	Industiel IT

ARBEJDSOMRÅDER:

Montagemesteren
v. Tømrer-/Snedkermester Finn Hundstrup

Skovdongvej 1 · Skårup Fyn · 5881 Skårup Fyn · Mobil:  22 10 81 40
fh@montagemesteren.com

www.montagemesteren.com

EKSEMPLER 
PÅ OPGAVER…

♦ Montage af inventar:
 Eksempelvis køkken, bryggers, 
 bad og garderobe

♦ Dør- og vinduesmontage

♦ Tagarbejde

♦ Opbygning af kviste

♦ Udestuer og tilbygninger

♦ Skillevægge og varmvægge

♦ Alm. tømrer- 
 og snedkerarbejder
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Fruens Bøge Skov 7 · 5250 Odense SV

Tlf. 65 91 11 25
kontakt@restaurant-carlslund.dk
www.restaurant-carlslund.dk

Marineret julesildMarineret sildmed karrysalatHjemmelavet gravet laks
med sennepsdressingLun �ske�letmed remouladeMedistermed grønlangkål og brunede karto�erVildsvine�letmed bagte rodfrugterÆble�æskmed Carlslund-baconBondebriemed peberfrugtRis a la mandemed kirsebærsauceBrød, smør og kiks

Pr. kuvert ....kr.. 325,-

 

Serveres fra fredag d. 14. november

Jordskokkecreme

med jordskokkechips.

Hertil serveres hjemmebagt brød.

Rødvinsglaceret andebryst

med lun rødkål og ristede kastanjer,

rødvinsauce og stegte karto�er. 

Indbagt æbletærte

(tarte tatin) med vanilje is. 

 

2 retter ........ kr.  295,-

3 retter ........ kr.  325,-

 

Serveres fra fredag d. 14. november

VÆR SIKKER PÅ EN PLADS
- bestil hellere bord i dag end i morgen!

Gløgg og æbleskiver

 

Pris...................kr.  52,-

 

Pris...................kr.  52,-

Hjemmelavet juleknas

 

Pris...................kr.  28,-

 

Ris a la mande

 

Pris...................kr.  40,-

 

med bagte rodfrugter
med Carlslund-bacon

med bagte rodfrugter
med Carlslund-bacon

Hent din juleandHent din juleand
Carlslund tilbyder en julepakke med alt hvad der hører til en 
traditionel julemiddag - lige til at varme og servere! Så kan du i 
ro og mag koncentrere dig om Julens mange andre gøremål.

Indhold:
❤  Andesteg
❤  Hvide- og brunede karto� er
❤  Hjemmelavet rødkål
❤  Pigeon æbler med ribsgelé
❤  Andesovs
❤  Hjemmelavet risalamande
 med kirsebærsauce

A� entningspris:
Pr. person kun kr. 195,-

Tilkøb:
Ribbensteg kr. 25,-
Grov medister 20,-

Bestilling:
Bestil på tlf. 65 91 11 25
senest den 20. dec. 2014

A� entning:
A� ent den 24. dec. 2014
mellem kl. 11.00-15.00.

For bestilling og nærmere information, kontakt venligst Carlslund på 
tlf. 65 91 11 25 eller mail: kontakt@restaurant-carlslund.dk
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Rudkøbing:  Tlf. 62 51 10 72
Stenstrup:  Tlf. 62 26 34 00
Svendborg:  Tlf. 62 21 07 27 www.slagterpigerne.dk

MINIMUM 6 PERS.

Ønskes der andet, kan vi f.eks foreslå:
❆  Røget ål m. æggestand  ......... 45.-
❆  Gravad laks m. dilddressing   35.-
❆  Medister m. rødkål  ..................  20.-
❆  Oksebryst m. 
 peberrodssalat  ..........................  20.-
❆  Rullepølse m. løg og sky  ......  15.-
❆  Ribbensteg m. rødkål  ............  20.-

❆  Hjemmelavet blodpølse m. sirup  
 og æblemos  ...................... 20.-
❆  Sylte m. sennep 
 og rødbeder  ...................... 20.-
❆  Frikadeller m. rødkål  ..... 20.-
❆  3 slags ost m. frugt  .......  40.-
❆  Brød og smør  ....................  15.-

Priserne gælder ved afhentning!

❆ Marineret sild m. karrysalat.   
❆ Fiskefi let m. citron og remoulade.
❆  Rejer m. mayonaise og citron.   
❆ Leverpostej m. champignon og bacon.  
❆ Stegt medister m. rødkål.   
❆ Mørbradbøf i fl ødesovs.
❆ Stegt and m. rødkål.
❆ Ris a la mande m. kirsebærsovs og mandelgave.

❆ PRIS PR. PERS. KR.  ...........................................................180.-

MINIMUM 10 PERS.

❆ Stegte eller marinerede sild.   
❆ Fiskefi let m. citron og remoulade.
❆ Mørbradbøf m. bløde løg og surt.
❆ Leverpostej m. champignon og bacon eller 
 æblefl æsk. 
❆ Ribbensteg m. rødkål.   
❆ Kogt skinke m. italiensk salat.
❆ 2 slags ost m. druer.

 PRIS PR. PERS. KR.  ...................................................145.-

MINIMUM 6 PERS.

❆ 2 slags sild.   
❆ Æg m. rejer og mayonaise.
❆ Røget laks m. dilddressing og æggestand.
❆ Ribbensteg m. rødkål.   
❆ Leverpostej m. champignon og bacon.
❆ Stegt and m. varm rødkålssalat.   
❆ Mørbrad i fl ødesovs.
❆ 3 slags ost m. druer og frugtsalat eller

Ris a la mande m. kirsebærsovs og mandelgave.

 PRIS PR. PERS. KR.  ..........................................................200.-
 

 

145.-145.-145.

MINIMUM 6 PERS.MINIMUM 6 PERS. MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.MINIMUM 10 PERS.

200.200.200.

15.

Svendborg Golfrestaurant · v/ Belinda og Ove Dahl · Tordensgårdevej 5 · 5700 Svendborg · Tlf:  29904229 eller 20658710
E-mail: golfrest@hotmail.com · Web: www.restaurant-golf.dk

HOLE IN ONE med  
kulinarisk oplevelse
Om du planlægger en 
fest, en god julefrokost 
med kollegaer eller bare 
en privat kulinarisk op-
levelse, så er Svendborg 
Golfrestaurant stedet! 
Og du behøver ikke være 
”golfer”.

Hvis nogen skulle få den tanke at 
Svendborg Golfrestaurant kun 
er for ”golfere” eller medlemmer 
af golfklubben, ja, så er der tale 
om en misforståelse. Faktum er 
nemlig, at alle er velkomne i den 
populære golfrestaurant, hvor 
delikat hjemmelavet mad, fair 
priser og god service er kodeor-
dene.
--Ja, vi har ingen restriktioner 
på her hos. Tværtimod hilser vi 
alle velkomne til de kulinariske 
oplevelser, vi tilbyder, siger inde-
haver Belinda Dahl.
Hun fortæller videre, at restau-
ranten ud over ”a la carte”-gæ-
ster også med glæde tager i mod 
større selskaber. 

Naturskønne omgivelser
-I år har vi haft flere større fe-
ster. Eksempelvis barnedåber, 

guldbryllupper og konfirmatio-
ner. Vi kan i alt klare op til 90 
gæster. Og folk skal ikke holde 
sig tilbage, hvis de står og skal 
arrangere den kommende jule-
frokost. Vi har også mad ud af 
huset, og så skal det nævnes, at 
vi laver alle former for festkager 
selv. Kontakt os og vi finder en 

løsning, opfordrer Belinda Dahl.
Udover den gode mad og høje 
service tæller også omgivelserne, 
når gæster vælger at spise på 
golf-restauranten.
--Vi ligger i naturskønne omgi-
velser, og det ved vi, vores gæster 
virkelig værdsætter, slår Belinda 
Dahl fast.
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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!

Montana TV HI-FI løsninger  til bolig og erhverv

Café Retro · Bergmannsvej 80, Thurø · 5700 Svendborg · Telefon: 88 30 16 40
E-mail: kokken@caferetro-thuroe.dk · Web: www.caferetro-thuroe.dk

Svendborgenser har 
overtaget Thurø Stuen 
og ændret navnet til Café 
Retro  

 
Det er gået meget bedre, end jeg 
havde forventet, og jeg håber, at 
jeg kan få genindført traditionen 
med en god søndagsfrokost, gri-
ner Søren Meyer.
Hans drøm om at blive indehaver 
af en café og en kro gik i opfyldel-

NY MAND OG  
NYT MENUKORT

se, da han pr. 1. august overtog 
den daværende Thurø Stuen.
Udenfor hænger et skilt med det 
nye navn, Café Retro og dingler, 
men over døren til indgangen 
hænger stadig et skilt med det 
gamle navn:
Det bliver hængende. Man skal 
ikke slå en streg over fortiden, 
men det er et helt nyt sted inden-
døre. 
Jeg har sat det hele i stand, ma-
let, renoveret køkkenet og lavet 
nyt menukort, og nu kan man 

få mad her alle ugens syv dage, 
mandage til lørdage fra kl. 12 til 
kl. 21 og søndage til kl. 18.
Søren Meyers dåbsattest blev 
skrevet for 60 år siden. Han bor 
lige overfor Café Retro.
Jeg har i forvejen et lille bygge-
firma, der hedder Retro Byg, så 
det var oplagt, at cafeen skulle 
hedde Café Retro.
Søren er uddannet tjener og har 
bl.a. været ansat et år på det 
navnkundige Sørup Herregård 
ved Ringsted.
Han er også uddannet VVS’er og 

har arbejdet som sådan i mange 
år, så selvstændig har han være i 
mange år, men:
Jeg har aldrig prøvet det her. Jeg 
har længe drømt om sådan noget 
og egentlig regnet med, at det 
skulle være et sted med dansk 
smørrebrød under varmere him-
melstrøg som f.eks. på Capri, 
men nu blev det her.
Julefrokosttiden står for døren, 
og Søren Meyers menukort er 
klar.
Til at hjælpe sig med travlheden 
har han en køkkenassistent.
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

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

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

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-
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H.J. Hansen Vin A/S · Vestergade 97-101 · 5000 Odense C · Tlf: 63 12 82 00 
www.hjhansen-vin.dk · vin@hjhansen.dk 

Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 31/12 2014.

✦GAVEKASSE TIL 375,- 
2 FL. 2012 DOIS VALES
XOCOLATL GRAND CRU

FRUGTVINGUMMI
FRANSK NOUGAT 

MARCONA MANDLER M. CITRON
XOCOLATL SALTEDE PEANUTS

✦GAVEKASSE TIL 550,- 
1 FL. COISBO CHRISTMAS ALE
2 FL. 2011 IBERICOS CRIANZA

5 SØDE MARCIPANHJERTER I ÆSKE
MARCONA MANDLER M. CITRON

LECKERLI M. CHOKOLADE
LØSE KARAMELLER

XOCOLATL MANDLER M. LAKRIDS

✦GAVEKASSE TIL 700,- 
2 FL. FRONTIER RED

1 FL. BERINGER SPARKLING ZINFANDEL
1 FL. LUSTAU EMILIN, MOSCATEL

XOCOLATL PREMIER CRU CHOKOLADE
XOCOLATL FLORENTINER

VINGUMMIHJERTER
CHOKOLADE KARAMELLER

Forkæl dine medarbejdere med lækkerier til julen...

Gavepakker Med et kæmpe udvalg af kvalitetsvine og -delikatesser fra hele 
verden, kombineret med en årelang erfaring med julegavehandel, 
er vi klar til at hjælpe dig med årets julegaver. Kik ind og bliv inspireret.
De viste gavepakker er klar til levering ultimo november. 

Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Tzatziki

 
Salsa

 
Marineret kartoffelsalat med friske krydderurter

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Gældende til 
01.10.14

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
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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

Heldags kurser og møder
Dette tilbud er kun en vejledning.  
Vi sammensætter dit møde efter dit ønske…

•  Kaffe/the, rundstykker med smør,  
 ost og marmelade. 
•  Isvand på bordene under mødet. 
•  Frugtfade i pauser. 
•  Stor frokost/middagsbuffet  
 – som vi sammensætter. 
•  Kaffe/the og kage.

Vi har av-udstyr, der dækker de fleste behov.

•  Lydanlæg med trådløs mikrofon,  
 fast mikrofon og knapnålsmikrofon.  
•	 Overhead,	flipover,	lærred,	projektor	 
 og trådløst internetadgang.

 Alt dette stilles  
 gratis til rådighed… 265,-

Bisættelse · Begravelse · Bus-selskab · Møde/Kursus  
All inklusive Luxusmenu · Fødselsdag · Bryllup

NGF Nature Energy Holding A/S
Ørbækvej 260 | 5220 Odense SØ | Telefon +45 6315 6415

E-mail info@natureenergy.dk
www.natureenergy.dk

Aasiaatvej 9
5700 Svendborg
abp@dataophug.dk
www.autogenbrug.dk

Medlem af:
DAG & AUTO-

ophuggernes Datalager

TLF. 62 22 10 10
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Den ny Mercedes-Benz Vito har 
netop haft præmiere hos P. Chri-
stensen i Odense. Med margina-
le prisjusteringer, serviceinter-
valler på op til 40.000 km eller to 
år, tilladt totalvægt mellem 2,5 
og 3,2 tons og det højeste niveau 
inden for sikkerhed i segmentet, 
udfordrer den ny Vito markedet 
for varebiler.
Den ny Vito kombinerer sund 
økonomi med fuld fleksibilitet. 
Sammenlignet med forgængeren 
er brændstoføkonomien blevet 
forbedret med cirka 20 pct. Et 
elektromekanisk styretøj, lækre 
gearkasser og motorer øger køre-
glæden.

40.000 km til næste service
De forskellige varianter nyder 
godt af lange serviceintervaller 
på op til 40.000 km eller to år. 
Den ny Vito tilbydes – som den 
første varebil i segmentet – med 
tre forskellige drivliner. Den 

tilbydes med forhjulstræk, bag-
hjulstræk eller firehjulstræk.
Den forhjulstrukne variant er 
let og er tiltænkt kunder, der fo-
kuserer på lav til mellem laste-
evne og lave omkostninger. Den 
baghjulstrukne variant er den 
perfekte løsning til kunder, der 
kører med tungere læs og ofte 
kører med trailer. Varianten med 
firehjulstræk vil glæde kunder, 
der har behov for trækkraft, og 
som kører i mere ufremkomme-
ligt terræn.
Takket være den nye drivline 
med forhjulstræk og en kompakt 
dieselmotor holdes egenvægten 
på mellem-længden af den ny 
Vito nede på blot 1.761 kg. 

Fem effektudgaver
Forhjulstrukne varianter af Vito 
er udstyret med en kompakt 
4-cylindret, 1,6 liters dieselmo-
tor, der kan leveres i to udgaver 
med hhv. 88 hk og 114 hk. Mo-

deller med baghjuls – eller fire-
hjulstræk leveres med 4-cylin-
dret dieselmotor i tre forskellige 
udgaver med hhv. 136 hk, 163 hk 
og 190 hk.
Vito sætter barren højest af alle, 
når det kommer til sikkerheds-
udstyr. Kassevogn er den eneste 
varebil, der er udstyret med air-
bags og selealarm for både fører 
og passager. Standardudstyret i 
den ny Vito indeholder et træt-
hedsadvarselssystem. Der er 
dæktryksovervågning samt si-
devindsassistent. Yderligere sik-
kerheds- og assistentsystemer er 
tilgængelige som ekstraudstyr, 
og så leveres den ny Vito som 
standard med halogen-forlygter
Den ny Mercedes-Benz Vito kan 
allerede nu ses hos P. Christen-
sen i Odense.

Vito 
til alle formål

P. Christensen · Autoriseret Mercedes-Benz forhandler 
Krumtappen 20 · 5260 Odense C · Tlf.: 63 95 39 00 · www.pchristensen.dk

Den ny Mercedes-Benz Vito er opjusteret på alle parame-

tre: Længere på literen, længere mellem serviceinterval-

lerne, tre længder, fire totalvægte og uendelig køreglæde.
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22 siders fuldfarve maskine med 
efterbehandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og mail.

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

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

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

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

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

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

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

A/S

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

develoP 
+220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+451 

6 års nygaranti

34.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+220 

6 års nygaranti

24.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP  
+25

6 års nygaranti

6.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+203

6 års NygaraNTi

15.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+452

6 års nygaranti

39.995,-
BRUGTBØRSEN

NU


