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Toftevej 7 A, 5772 Kværndrup · Tlf.: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk

- Vi har det rigtige ’’tag’’ på tingene

Vi udfører:  
Tagrenovering, listedækninger, tageftersyn, ovenlys  

samt afdækning af fugtskader.

MLJ Gulvservice  • Torupvej 29  • 5485 Skamby
Telefon: 24 23 24 83  • info@mljgulvservice.dk 

GULVSLIBNING GØR DIT GULV SOM NYT IGEN

GULVAFHØVLING
GULVAFSLIBNING
OVERFLADEBEHANDLING

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

· Indearbejde
· Efterisolering
· Maling
· Tapetsere
· Opsætning af  
 køkken
· Flisearbejde
· Gulvbelægning
· Udendørs
· Gravearbejde
· Flise og  
 stenbelægning

· Hegn og låse  
 opsætning
· Rensning af  
 tagrender
· Vinduespudsning
· Plænerens/ 
 mosfjerning
· Havearbejde
· Træfældning

Jullerupvej 14 · 5471 Søndersø · Tlf. 2145 9126 · www.nordfynshandymand.dk

Én håndværker 
til det hele



ELLER FOR

 kr. 2.000,-
pr. couvert uden 

overnatning.

ALT DETTE FÅR
DU FOR BLOT

 kr. 2.500,-
pr. person i delt dobbelt- 

værelse eller 1 person 
i enkeltværelse.

NYTÅRSGALLA 
All inclusive
Mød det nye år med en eksklusiv nytårsfest - all inclusive, hvor
forkælelse og gastronomi danner ramme om en uforglemmelig 
nytårsaften og -nat.

BOOK NU PÅ 82 27 17 17 ELLER REC@TRINITY.DK

GALLA PROGRAM
Kl. 15.00
Matiné – kagebord med kaffe/te

Kl. 17.30
Cocktails/bobler til  
Dronningens nytårstale

Kl. 18.30
5 retters gallamiddag  
inkl. vinmenu ad libitum

Kl. 22.30 
Kaffe med avec

Kl. 22.30 – 01.30
Fri bar

Kl. 22.30 – 01.30
Dans - Banana Jam

Kl. 24.00
Fyrværkeri, bobler og kransekage  
– GODT NYTÅR

Kl. 01.30
Tapas by Night

Kl. 09.00
Den 1. januar 2017  
– nytårsmorgen-brunch

GALLA MENU
Fisketapas
Syltet kammusling, hummerbold, torsk, rogn  

Hjort a la Rossini
Hjortefilet, foie gras, trøffel, portvin

Oksemørbrad
Syltede løg, rødder, puré, pommes Anna, kalveglace

Kry, Knas, fra Unika
Pære, Gewurztraminer, sne 

Valrhona chokolade surprice
Chokolade, mousse, creme, rørt is

Kaffe / te med avec

Vinmenu ad libitum, se vine på TRINITY.DK

CONFERENCE HOTEL CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

ÅRETS 
JULEGAVE

TIL DIN 
ELSKEDE!
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STORKØKKENER HAR FOKUS 
PÅ REPARATION OG GENBRUG

De brugte anlæg, som kan købes 
til relativt lave priser, er alle af 
fremragende kvalitet. Anlæg-
gene er 100 procent gennemtjek-
kede på eget værksted, og sidst 
men ikke mindst leveres de med 
garanti. 

O.K. Service står for høj kvali-
tet i arbejdet. Nogle af firmaets 
ansatte har over 25 års ancien-
nitet i faget, og de fleste af fir-
maets medarbejdere har været i 
branchen mere end 10 år. O. K. 
Service’s høje grad af erfaring 
suppleres løbende med deltagel-
se i opkvalificerende kurser og 
efteruddannelsesforløb.

O. K. Service blev oprettet i 2001 
af Ole Lorenzen og hans far, 
Kurt. 

Vi har haft og har stadig travlt, 
fordi man i dag vælger at repa-
rere sit udstyr, når det er muligt, 
frem for at købe nyt, ligesom der 
er stort salg af brugte maskiner 
i god kvalitet og med garanti, 
fortæller indehaver af O. K. Ser-
vice, Ole Lorenzen.

Leverer, monterer  
og servicerer
O. K. Service en en serviceorien-
teret, all round arbejdende ISO 
9001 certificeret kølevirksomhed 
målrettet professionelle kunder. 
O. K. Service leverer, monterer 
og servicerer alle nødvendige 

dele til drift af storkøkkener 
fra små køle/fryse-skabe til to-
talløsninger omfattende alt fra 
kølerum og fryserum over op-
vaskemaskiner og komfurer til 
kaffemaskiner og gryder.  Fir-
maet er servicepartner for År-
hus-virksomheden Bent Brandt 

A/S, der er en af landets førende 
leverandører af storkøkkenin-
ventar, samt Electrolux Profes-
sionel Danmark.

O. K. Service dækker Fyn og 
øerne samt Trekants-området 
og har syv ansatte. Firmaet har 
en stor og vidtspændende kunde-
kreds og omfatter en lang række 
virksomheder og institutioner.

Fremragende kvalitet
O. K. Service har stor erfar ing 
med renovering af alle former 
for maskiner til storkøkkensek-
toren.

O.K. Service - Storkøkkenservice - Aut. Kølefirma - Søndervej 23 - Brobyværk -  5672 Broby
Tlf.: 6363 0040 - okservice@mail.dk - www.ok-service.dk

Da finanskrisen ramte os, blev økonomien strammere inden for områder med stor-
køkkener så som hoteller, restauranter, sygehuse, efterskoler og højskoler, og det 
er i høj grad kommet O. K. Service i Broby til gode.

Julefrokost
Buffet 

 Ud Af Huset

245,-
Min. 10

personer

Forret
Cremet jordskokkesuppe med røgede
rejer, små urter, chips, bacon croutons

og surdejsbrød

Hovedret
Sødmælkskalv serveret med braiseret
svinekæbe, kraftig kalve sky timians /
cremefraiche kartoffel og smørbagte

vintergrønt

Dessert
Chokoladekage, skovbær fromage og

appelsin / havtorns sauce med hindbær
drys og popsukker

350,-
Bestilling
senest 23.
December

Nytårsmenu
 Ud Af Huset

 3 slags sild
Tarteletter med høns i asparges

Lun rødspættefilet med remoulade
Gravad laks med sennepsdressing

Lun leverpostej 
Lun æbleflæsk
udvalg af brød

Glaseret juleskinke 
Lun ribbensteg med julerødkål

Sortpølse med æblemos
Kålpølse med grønlangkål

Sylte med sennep og rødbeder
Berberiand andebryst med sveskekompot

3 slags oste
Ris a la mande med kirsebærsauce.

Tlf 66 12 05 10 - Restaurant@nbhs.dk - Se mere på: naesbyhovedskov.dk

4



komne til at kigge ind i det ny, 
spændende showroom på Lind-
vedgård”, slutter Bo Mouritzen.

Odense-afdelingen af 
den succesfulde DubaB8-
kæde, som ejes af tidl. 
koncernchef for Grund-
fos, Niels Due Jensen, er 
efter 9 år i Hjallese ryk-
ket ind i et helt nyt akti-
vitetsbaseret showroom 
på Lindvedgård, kun 1 
km fra motorvejsnettet  

Godset Lindvedgård, som da-
terer sig tilbage til 1400-tallet, 
optræder først som residens for 
konge og adel, for siden at blive 
herregård og til sidst et moder-
ne storlandbrug med fokus på 
kvæg- og mælkeproduktion. I 
2016 ejes gården af Lindvedgård 
ApS og administreres af Living 
Development, hvis speciale er 
projektudvikling og udlejning 
af bolig og erhvervsejendomme. 
Udover DubaB8 kommer Lind-
vedgård, når renoveringen hen-
over sommeren 2017 er slut, til 
at huse en række små og mel-

lemstore virksomheder i flere 
brancher. Det moderne Lindved-
gård er en del af et nyt og hastigt 
voksende bolig- og erhvervsom-
råde i den dynamiske Odense-
forstad Højby. 

Et aktivitetsbaseret inspi-
rationshus
”I DubaB8 Odense er vi utroligt 
glade for at være flyttet ind i de 
lækre, nyrenoverede lokaler her 
på Lindvedgård”, fortæller Area 
Manager Bo Mouritzen. ”Vores 
store sortiment af kontormøb-
ler fremstår hér i de helt rigtige 
omgivelser. Det ny showroom i to 
planer er indrettet som en mo-
derne virksomhed med forskel-
lige kontormæssige funktioner 
og ditto indretningsbehov. Her-
med er vi blevet et aktivitetsba-
seret inspirationshus centreret 
omkring et levende koncept sho-
wroom og ikke som tidligere, en 
stillestående udstilling af kon-
tormøbler.” 

Ny helhed og sammenhæng 
i arbejdslivet
”Ved indflytningsreceptionen, 
torsdag den 17. november, gav 
flere besøgende udtryk for, at 
vores nye lokaler og deres ind-
retning virker så tiltalende og 
inspirerende, at de ikke blot 
kunne tænke sig at arbejde her, 
men også at flytte ind”, smiler 
Area Manager Jan. E. Rasmus-
sen. ”Spontane udtalelser som 
disse illustrerer, at DubaB8’s 
på én gang businessorienterede 
og afslappede funktionskoncept 
har ramt et behov for ny helhed 
og sammenhæng i arbejdslivet. 
I forlængelse heraf er DubaB8 

som den eneste danske 
kontormøbelproducent 
FSC-certificeret. Det be-
tyder, at alt træ kan spo-
res, og at der for hvert 
træ der fældes, plantes 
to nye. Hos os går stil, 
stemning og miljøbe-
vidsthed op i en højere 
enhed med forretnings-
mæssig effektivitet og 
sorte tal på bundlinjen.”

Klassisk stil og mo-
derne kvalitet
”DubaB8 fører alt i ind-
retning og møblement 
til den moderne ar-
bejdsplads. Udover egne produk-
ter byder vi på en lang række 
danske designbrands som Erik 
Jørgensen, Carl Hansen, Fritz 
Hansen, Le Klint og Fredericia 
Furniture.  Med sit aktivitets-
baserede indretningskoncept 
kombinerer DubaB8 den kendte 
klassiske stil og stemning med 
et moderne kvalitets-look. Dette 
stilistiske miks appellerer til vo-
res fynske erhvervskunder, som 
typemæssigt spænder fra pro-
duktionsvirksomheder og offent-
lige institutioner til lægehuse, 
specialklinikker og advokatkon-
torer. Alle interesserede er vel-

DubaB8 Odense - Lindvedgård
Lindvedvej 71 - Indgang C - 5260 Odense S

Area Managers
Bo Mouritzen / 26 71 37 27 / bom@dubab8.com

Jan E. Rasmussen / 26 19 37 27 / jer@dubab8.com
www.duba-b8.com 

DUBAB8 I NYE SPÆNDENDE OMGIVELSER
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KONSULENT MED PRAKTISK ERFARING
Trine Schonnings, 
Broholm Consulting 
i Bogense er økonom 
og har ledererfaring 
fra en gros, detail og 
fremstillingsvirksom-
heder, som hun gerne 
deler med andre virk-
somheder

Trine Schonnings, Broholm Con-
sulting er uddannet civiløkonom 
og har indtil for en halv snes år 
siden beklædt ledende stillinger 
i erhvervslivet. Hun har været 
økonomiansvarlig i større virk-
somheder og rejst meget i flere 
verdensdele.

Jeg blev nok lidt træt af rejseli-
vet, siger Trine Schonnings. Jeg 

mente, at med de erfaringer, som 
jeg havde fået, var der et godt 
grundlag for at blive selvstændig.
Broholm Consulting fik hurtigt 
nogle gode faste kunder i rådgiv-
ningsvirksomheden, som fylder 
godt halvdelen af hendes arbejds-
dag.

Konsulent forvirksomheder
Jeg har gjort brug af mine prak-
tiske erfaringer med import og 
eksport til at opbygge og drive 
en grossistvirksomhed på Østre 
Mole i Bogense. Virksomheden 
er voksende og er i en god gænge.  

Derfor er der nu plads til at tilby-
de sparring med virksomheder, 
hvor jeg med min erfaring kan 
hjælpe med at afsøge mulighe-
derne for vækst og omkostnings-
styring. 

Det kan være ad hoc til 
enkeltopgaver eller som 
rådgiver eller bestyrel-
sesmedlem, siger Trine 
Schonnings. Jeg har med-
arbejdere knyttet til huset 
og kan derfor også tilbyde 
løbende aftaler om bogfø-
ring og regnskaber for små 
og mellemstore virksomhe-
der.

Broholm Consulting – Østre Havnevej 12 – 5400 Bogense – Tlf.: 8838 9595 - Mobil: 2013 8876 – trine@broholm-consult.dk

udføres

Velkommen hos MJ Autocentrum
◆ Som kunde hos os kan du forvente  
 kvalitetsarbejde til en yderst   
 konkurrencedygtig pris. 
◆  Vi køber reservedele ind via Mekonomen  
 – Skandinaviens største autogrossist 
 – så både pris og kvalitet hænger
 sammen. Og du får naturligvis 3 års   
 garanti på reservedele!
◆  Uanset dit bilmærke bevarer du
 fabriksgarantien på bilen og får et   
 gyldigt stempel i din servicebog!

WWW.MJ-AUTOCENTRUM.DK   -  VI TA’R OS KÆRLIGT AF DIN BIL
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Cotti Rens er placeret i hjertet 
af Dalum, og har kunder fra 
hele Fyn bl.a. fordi de tilbyder at 
hente og bringe rens og vask. De 
når desuden ud til hele Fyn med 
deres fordelagtige firmaordning.

Cotti Rens udvider ser-
viceprodukterne både 
med tøjrens og bilpleje

Service og faglighed er i top, når 
Cotti Rens på Dalumvej i Oden-
se påtager sig opgaven for såvel 
private som firmaer og virksom-
heder. Det nu over 70 år gamle 
firma beskæftiger i dag 12 med-
arbejdere, - og har siden starten 
udvidet deres serviceområder 
betydeligt, og gør stadig.

Vi er et renseri, der servicerer 
både private og erhverv, og har i 
øvrigt mange firmaaftaler, siger 
butikschef Ditte Larsen. Udover 
almindeligt renseri, så har vi 
også både tæppe- og møbelrens, 
og her tager vi også ud til kun-
der efter behov for at rense tæp-
per og møbler, - hos blandt andet 
hoteller og firmaer.

Cotti Rens har også skjorteser-
vice, hvor de vasker og stryger 
for såvel privat som firmaer. På 
sigt er det meningen at udvide 

deres firmaaftaler, hvor de kan 
tilbyde hurtig service til en for-
nuftig pris, - og det er jo som be-
kendt fradragsberettiget.

Cotti Rens klarer også opgaven 
med at vaske dyner, duge og ar-
bejdstøj fra f.eks. værksteder. De 
arbejder tillige en del for skades-
service.

Ved alt hvad vi behandler, gør vi 
meget ud af, at kunderne føler 
sig trygge, siger Ditte Larsen. 
De får en professionel vejled-
ning, og det de afleverer får en 
professionel behandling.

Bilpleje og rens
I midten af 2012 udvidede Cotti 
Rens med endnu en afdeling, - og 
det var med bilpleje og rens. Her 
har der som i den øvrige del af 
firmaet været en god løbende ud-
vikling, og afdelingen har i dag 
fire ansatte med Michael Beyer 
til at styre afdelingen med bil-
rens.

Når en bil indleveres til behand-
ling, så består bilplejen primært 
af damprens ind- og udvendig, og 
så bliver bilen poleret og lakfor-
seglet, så den står som ny.

Indenfor bilrens arbejdes der nu 
også på at udvide aftaler inden-
for firmaområdet.

Sammenhæng mellem pris 
og kvalitet
Hos Cotti Rens går pris og kva-
litet hånd i hånd og de bestræ-
ber sig derfor altid på, at kunne 

levere høj kvalitet til en fornuf-
tig pris. De sikrer bl.a. den høje 
kvalitet ved at alle tekstiler både 
før og efter vask tjekkes af deres 
kompetente medarbejdere.

Desuden holder de sig konstant 
opdaterede om nye produkter, 
maskiner og rensemetoder, der 
på den mest effektive og miljø-
venlige måde giver renseriet den 
kvalitet og det serviceniveau, 
som de altid stræber efter. 

Cotti Rens, Dalumvej 34B, 5250 Odense C, Tlf. 66 13 28 12, info@cotti-rens.dk / www.cotti-rens.dk

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

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

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

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

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

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

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

Standardudstyr.

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

ServiceLeasing (Erhverv) 

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

Fra  1.995 kr./md. 
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ti forskellige køkkenløsninger 
målrettet ejendomsselskaber, bo-
ligforeninger, offentlige institu-
tioner og andre erhvervskunder.” 

Svanetænkning er  
nytænkning
”I 2015 vandt Svane Køkkenet 
Odense prisen som årets butik, 
og denne anerkendelse af vores 
arbejde er vi meget glade for 
og stolte over. Vi bruger mange 
ressourcer på nytænkning og er 
trendsættende, når det gælder 
køkken/bad og garderobe – en 
markedsposition som vi fra og 
med foråret 2017 glæder os til at 
udvikle yderligere fra vores ny 
domicil. 

Indtil da er alle interesserede 
meget velkomne til at kigge ind i 
Svane Køkkenet Odenses spæn-
dende udstilling på Rødegårds-
vej 180, slutter Peder Vejsnæs. 

På baggrund af de senere 
års kraftige vækst i såvel 
omsætnings- som medar-
bejdertal og et ønske om 
øget synlighed flytter 
virksomheden i løbet af 
foråret 2017 til nye og 
større lokaler på hjørnet 
af Rødegårdsvej og Sten-
huggervej  

”Svane Køkkenet Odenses nye 
domicil, som netop nu er under 
opførelse, ligger tæt på vores nu-
værende lokaler i Rødegårdscen-
tret, og med 8 meter i højden 
bliver det et nyt og meget synligt 
pejlemærke i det lokale bybil-
lede”, fortæller butikschef Peder 
Vejsnæs. 

”Nybyggeriet vil udover vores 

aktiviteter danne ramme om 
en udlejer, samt et bilfirma, der 
fokuserer på leasing og salg af 
luksusbiler og ejes af Svane-
direktør Carsten Eriksen. Det 
kommende firmadomicil på 3300 
m2 har Tommerup-firmaet Ma-
nage and Build som bygherre og 
ventes at stå indflytningsklart 
henover foråret 2017.”

Flere kvadratmeter, større 
spændvidde og mere al-
buerum
”I Svane Køkkenet Odense har 
vi længe ønsket at øge firma-
ets synlighed og samtidigt få 
rådighed over flere kvadratme-
ter”, fortsætter Peder Vejsnæs. 
”Med det ny domicil virkeliggø-
res denne målsætning. Alt i alt 
disponerer vi her over 3300 m2, 
hvoraf de 1000 m2 er butikslo-
kale til Svane Køkkenet, samt 
500 m2 på første salen til vores 
erhvervsafdeling. 

Over hele linjen får vi væsent-
ligt bedre pladsforhold end i dag. 
I udstillingsregi betyder det, 
at den præsentationsmæssige 
spændvidde øges, så det bliver 
muligt at vise væsentlig mere af 
Svane Køkkenets alsidige reper-
toire af kvalitetsprodukter – fra 
det prisbillige til det eksklusive.

Endvidere vil det ny domicil give 
mere albuerum til Svane Køk-
kenet Odenses dygtige og enga-
gerede personale. De nuværende 
lokaler er dimensioneret til 12-
15 ansatte, og lige nu er vi 26 
medarbejdere. Ved flytningen 
ventes dette tal at være oppe på 
omkring 30. ” 

Ny erhvervsafdeling med 
udstilling 
”En væsentlig nyskabelse i for-
bindelse med vores ny domicil er, 
at Svane Erhverv vil kunne de-
monstrere/vise ikke mindre end 

SVANE KØKKENET ODENSE I NYT DOMICIL

Svane Køkkenet Odense
Rødegårdsvej 180
5230 Odense M
M - Tlf. 66 17 56 78  
odense@svane.com 
www.svane.com

Åbningstider:
Mandag – fredag: 
kl. 10:00 – 17:30

Lørdag: 
kl. 10:00 – 14:00
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GARANTI FOR KVALITET
hvervskunder samt kommunen. 
Men vores kalender er selvfølge-
lig altid åben for nye kunder, der 
ønsker dygtige håndværkere til 
konkurrencedygtige priser, siger 
Ulrik Madsen, der altid har fire 
til seks lærlinge ansat, så han er 
sikker på at kunne få de dygtige 
svende, han har brug for.Ulrik Madsen er tredje 

generation i Tømrerfirma 
Madsen A/S, og for ham 
og hans 25 medarbej-
dere er kvaliteten af det 
udførte arbejde lige så 
vigtigt, som det altid har 
været i firmaet, der ope-
rerer over hele Fyn

Vi hjælper med alle former for 
tømrerarbejde. Som et af efter-

hånden få firmaer har vi stadig 
et snedkerværksted, hvor vi kan 
udføre særlige opgaver, og vi ud-
fører opgaver både som hoved, 
fag- og underentreprenør, siger 
Ulrik Madsen.

Renoveringsprojekter
Vi gør meget i renoveringspro-
jekter og er f.eks. lige nu i gang 
med at renoverer en børnehave 
i Bogense. Renoveringsopgaver 
synes vi selv, at vi er rigtig dyg-
tige til. Men vi har selvfølgelig 
også mange nye byggeprojekter.

Vi har lavet en tag renovering på 
en kontor bygning i Odense.  Vi 
har også udført arbejdet med om-
klædningsrum m.m. ved søbadet 
i Bogense og har lige afsluttet 
arbejdet med genbrugspladsen i 
Søndersø. Vi udfører også man-
ge opgaver for boligforeninger 

og forsikringsselskaber og er i 
gang med at opføre ti lejeboliger 
i Stige.

Plads til nye kunder
Tømrerfirma Madsen A/S har 
god gang i ordrebogen og forven-
ter en travl vinter.

Vi har en fast bred kundekreds, 
som består af både privat og er-

Tømrerfirma Madsen A/S – Snavevej 37, 5471 Søndersø
Tlf. 64891385 – madsen@tomrer-madsen.dk – www.tomrer-madsen.dk 
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HÅNDVÆRKTØJ

herre landsholdet som tester 
formen ved Bygma Cup inden 
afgangen til VM. Bygma Cup 
der spilles fra den 5. til 8. januar 
med kampe i Ålborg, Aarhus og 
Skjern har deltagelse af Egyp-
ten, Island og Ungarn. 

Det er solid underholdning, og 
vi ser frem til at følge ”Bygma” 
drengene i januar, hvor der også 
afholdes VM i Frankrig, hvortil 
de danske professionelle hånd-
boldherrer har kvalificeret sig 
efter to sejre over Østrig i VM-
kvalifikationen.

Vi vil gerne forkæle vores kun-
der med kvalitet, siger chefen 
for Bygma i Otterup Flemming 
Rosendal. Vi er glade for både 
den professionelle håndværker 
og den ambitiøse amatør. Vore 
kunder fortjener det bedste.
På Bygmas hylder har man skif-
tet 1.300 varenumre ud med et 
tilsvarende antal, der ligger 

mindst et par kvalitetstrin over 
det udskiftede. Hylderne bugner 
nu med håndværktøj og kvali-
tetstilbehør.

Råd og vejledning
Kunderne i Bygma vil også blive 
præsenteret for gode kvalitetstil-
bud i døre, vinduer, trægulve og 
fliser. 

Det skulle gerne friste til, at 
man bruger vinteren til at over-
veje udskiftning til tætte og 
energisparende døre og vinduer 
eller nye gulve, siger Flemming 
Rosendal. Vores professionelle 
fagfolk giver sig gerne god tid at 
råde og vejlede og komme med 
gode tilbud, hvad enten man er 
en håndværker eller en gør-det-
selv-person.

Bygma Cup
Flemming Rosendal under gerne 
sine travle håndværkere og selv-
byggere fritimer til at se hånd-
bold. Bygma er stolt sponsor af 

Bygma Otterup – Hjorslevvej 2 – 5450 Otterup
Tlf.: 6482 2233 – otterup@bygma.dk

Bygma i Otterup viser vejen, hvad enten det drejer 
sig om professionelt håndværktøj eller medrivende 
tophåndbold.

Henrik Boelskifte vil 
gerne rådgive om gode kva-
litetstilbud i døre, vinduer, 
trægulve og fliser. 

Flemming Rosendal er stolt 
af Bygmas sponsorat af 
dansk håndbold.

Erling Sørensen ved alt om 
håndværktøj. Få en snak 
med ham!

�  Brolægning

�  Belægning

�  Udgravning

�  Planering

�  Entreprenør

�  Snerydning på Fyn

VI UDFØRER BL.A.:

Sandvadgyden 30     I    5471 Søndersø     I    Tlf.: 64 89 11 58     I    Mobil: 23 43 68 90     I    info@nordfynsbro.dk

www.nordfyns-brolaegning.dk  

Nordfyns Brolægning er et ungt  
og dynamisk firma…
Vi startede i 2001 og har siden udført 
utallige opgaver for både private og 
offentlige instanser.
Vi sætter en ære i hver gang at 
aflevere et stykke kvalitetsarbejde 
til tiden, og som du kan se er vi 
medlem af Dansk Byggeri, herunder 
Byg Garanti og Brolæggerlauget, 
som kun har medlemmer der laver 
kvalitetsarbejde. 

I højsæsonen er der 12-14 mand ansat, 
og på nuværende tidspunkt er vi fyns 
største Brolægningsfirma.
Vi mener det er vigtigt at holde det 
gamle håndværk i live - og bidrager 
vores til uddannelse af Brolæggere.
Lige p.t. har vi udlært 1 Anlægsgartner 
på den grå linie + 5 Brolæggere, og 
nr 6+7 Brolægger er i lære.

Ved evt. kontakt til os er det enten 
Benny eller Ulla selv du “fanger”.

Benny & Ulla
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Magnus Kristensen 
åbnede autoværkstedet 
Nordfyns Biler i Særslev 
for knap seks år siden, og 
han har siden da opbyg-
get en trofast kunde-
kreds hovedsageligt fra 
lokalområdet bestående 
af især private kunder, 
men han har også en del 
erhvervskunder.

Jeg har ry for at passe godt på 
alle kunders biler, og jeg vil 
også gerne passe godt på flere 

erhvervsbiler, siger Magnus Kri-
stensen, der er født og uddannet 
som mekaniker på Ærø.

Især for erhvervskunder er det 
vigtigt, at de får bilen tilbage til 
den aftalte tid, og vi overholder 
vores aftaler, siger Magnus Kri-
stensen.

Garanti og kundekort   
Nordfyns Biler er med i Hella 
Service Partner, en garanti for 
arbejde i god kvalitet og med 
reservedele af høj kvalitet. Ga-
rantien på bilen bevares, selv 
om bilejeren også i garantipe-
rioden får bilen serviceret hos 
Nordfyns Biler.

Som noget helt nyt tilbyder Mag-
nus Kristensen nu også gennem 
Resurs Bank et kundekort, så 
betalingen kan udskydes, li-
gesom der kan ydes lån til køb 
af de brugte biler, han sætter i 
stand. Han har gerne en seks-
syv biler til salg.

Nordfyns Biler klarer alle opga-
ver på det veludstyrede værk-
sted lige fra skift til sommer/vin-
terdæk til motor-reparationer på 
alle bilmærker og klargøring til 
syn m.m.

Man skal kunne stole på sin me-
kaniker, og kunderne kan stole 
på, at vi gør vort arbejde ordent-
ligt, siger Magnus Kristensen.

Nordfyns Biler passer også  
godt på erhvervsbilen

Nordfyns Biler v/Magnus Kristensen 
Østergade 18, 5471 Søndersø  · Tlf.: 2334 5145 
mail@nordfynsbiler.dk · www.nordfynsbiler.dk
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napper, solbænke,
inddækning i zink

vedligholdelses frit

e selv og følger opgaven fra A-Z
trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen

Tlf. 5325 4000
Kirkevej 35 - 5471 Søndersø

tagrender - skotrender - inddækninger i zink - kobber og skifer

www.blikkenslagerjon.dk

Da vi også tænker på miljøet
bruger vi kun naturmaterialer.

napper, solbænke,
inddækning i zink

vedligholdelses frit

e selv og følger opgaven fra A-Z
trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen

Tlf. 5325 4000
Østergade 18 - 5471 Søndersø

tagrender - skotrender - inddækninger i zink - kobber og skifer

www.blikkenslagerjon.dk

Da vi også tænker på miljøet
bruger vi kun naturmaterialer.

Kviste, karnapper, solbænke,
tagrender, inddækning i zink

- altsammen vedligholdelses frit

Mester fremstiller del hele selv og følger opgaven fra A-Z
- så du er i trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen

Tlf. 5325 4000
Østergade 18 - 5471 Søndersø

tagrender - skotrender - inddækninger i zink - kobber og skifer

www.blikkenslagerjon.dk

Da vi også tænker på miljøet
bruger vi kun naturmaterialer.

”Når det drypper på
præsten regner det på degnen
- men ikke når Jon Jørgensen

har været på egnen”

- altsammen vedligholdelses

Mester fremstiller del hele selv og følger opgave
- så du er i trygge hænder hele vejen

Blikkenslage

Tlf. 532
Østergad

tagrender - skotrender - inddækninge

Da vi også t
bruger vi kun

”Når det regner på
præstendrypper det på degnen
- men ikke når Jon Jørgensen

har været på egnen”

Scan
og se

vores film!

•  Kviste
•  Karnapper
•  Sålbænke
•  Tagrender
•  Indækning i
 zink

- altsammen i ved-
ligeholdelsesfrit

Mester fremstiller det hele selv og følger opaven fra A-Z - 
så du er i trygge hænder hele vejen

Renovering og nybyggeri
Entrepriser
(Hoved, total, fag)
Vinduer og døre maskin-
snedkerarbejde
– fra eget værksted

Tilbygning og udestuer
Kendt for høj kvalitet og 
stor kundetilfredshed
Kontakt os – for en 
uformel snak om din 
kommende opgave

Tlf. 20 13 15 01
Rugårdsvej 761 · 5462 Morud · www.hkp-morud.dk

Tømrerarbejde på Fyn
og i Trekantområdet
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Entrepriser
(Hoved, total, fag)
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snedkerarbejde
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Tilbygning og udestuer
Kendt for høj kvalitet og 
stor kundetilfredshed
Kontakt os – for en 
uformel snak om din 
kommende opgave

Tlf. 20 13 15 01
Rugårdsvej 761 · 5462 Morud · www.hkp-morud.dk

Tømrerarbejde på Fyn
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Kendt for høj kvalitet og 
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Tømrerarbejde på Fyn
og i Trekantområdet



MS Revision mange års anciennitet i MS Re-
vision, overtage firmaet ved et 
glidende generationsskifte. Her-
efter vil jeg formentligt få rådig-
hed over lidt mere tid til mine 
bijobs om sekretær i Det Nord-
fynske Kystsikringslag samt en 
række lokale pumpe- og dige-
lag”, smiler Mogens Stougaard.   

Den nordfynske revisi-
onsvirksomhed, der i dag 
tæller to registrerede 
revisorer, to revisorer 
og to revisorassistenter, 
grundlagdes i 1975 af 
Mogens Stougaard, som 
indenfor de næste par år 
generationsskifter med 
Lotte Renbo Andersen  

”Personligt har jeg over 40 års 
faglig anciennitet”, beretter in-
dehaver og registreret revisor 
Mogens Stougaard. ”MS-Revi-
sion grundlagdes i 1975 i min 
privatbolig. Hurtigt kom medar-
bejdere og lærlinge til, og i 1978 

blev jeg registreret revisor. Sam-
me år flyttede vi til vores nuvæ-
rende lokaler et enkelt husnum-
mer fra min privatadresse. Frem 
til slut90’erne udlærte firmaet 
en række lærlinge. Siden 0’erne 
er det blevet til tre voksenlær-
linge, hvoraf to i dag arbejder i 
firmaet som revisorer.” 

Erfaring, udvikling og lokal 
tilknytning
”Tidligere var der såvel tekni-
ske som logistiske udfordringer 
forbundet med at være revisor 
udenfor de større byområder. 
Heldigvis har moderne tekno-
logi og hurtigt fibernet gjort, at 
MS Revisions fysiske placering i 
dag er uden praktisk betydning. 
Vi har imidlertid en naturlig 
tilknytning til det nordfynske 

lokalområde. Kundekredsens 
geografiske udgangspunkt lig-
ger i og omkring byerne Otterup, 
Bogense, Søndersø samt Odense. 

MS Revision arbejder med alle 
former for regnskab, revision og 
bogføring. Vi servicerer en stor 
kernegruppe af fynske håndvær-
kere i alle fag, diverse produk-
tionsvirksomheder samt libe-
rale erhverv. Derudover tegner 
andelsboligforeninger over hele 
landet sig for en stor mængde op-
gaver. Vi kender vores kunder, og 
de kender os. I den travle hver-
dag står vi for nær-
hed, erfaring, stabili-
tet og faglig udvikling 
via efteruddannelse.” 

Generationsskifte 
på vej     
”Indenfor de næste 
par år vil registreret 
revisor Lotte Renbo 
Andersen, som har 

MS Revision - Registreret Revisionsvirksomhed FRR 
Thygesensvej 2 – Krogsbølle - 5450 Otterup
Tlf.: 64 87 14 89 - ms@ms-revision.dk - www.ms-revision.dk
Mandag – Torsdag: kl. 9-15 - Fredag: kl. 9-14

er sportsbriller, hvor vi kan til-
byde et bredt og alsidigt udvalg. 
Når det gælder kontaktlinser, 
spænder sortimentet fra almin-
delige hårde og bløde linser til 
en lang række speciallinser – 
heriblandt natlinser som kan 
bremse og nedsætte effekten af 
nærsynethed. Over hele linjen 
hjælper vi vores kunder med at 
finde lige præcis de briller eller 
kontaktlinser, der matcher deres 
specifikke behov. Kig ind i vores 
nye spændende butik”, slutter 
Anders Gade Fialla.

Den kendte nordfynske 
brilleforretning er netop 
færdig med en større 
renovering og moderni-
sering af butikslokalerne

”NYT SYN Otterup har holdt 
åbent i normalt omfang under 
hele renoveringsforløbet, der er 
afviklet etapevist, siden jeg over-
tog forretningen i januar sidste 
år”, fortæller indehaver Anders 
Gade Fialla. ”Butikken har fået 
helt nyt gulv, nye farver på væg-
gene, og synsprøverummene er 
gennem-moderniserede. En væg 
er revet ned, og et par stykker 
blevet flyttet – alt sammen for at 
give det ny ekspeditionsområde 
med tilhørende brille-bar lys og 
luft, så vi for alvor kan appellere 
til det modebevidste publikum. 

Vi holder os konstant opdate-
rede, når det gælder de nyeste 
trends og tendenser indenfor 
brillestel og deltager i diverse 
internationale modemesser – 
eksempelvis Copenhagen Specs, 
Opti messen i München og Silmo 
messen i Paris. På det teknisk/
faglige område medvirker vi lø-
bende i NYT SYNS opkvalifice-
rende kursus- og efteruddannel-
sesforløb.”  

Service, kvalitet og  
professionalisme
”NYT SYN Otterup tæller to 

optikere, en optikerassistent og 
en administrativ medarbejder. 
Min optikerkollega Laust Steen 
Hansen har 35 års erfaring. 
Personligt har jeg været i bran-
chen gennem otte år, og endelig 
har optikerassistent Marianne 
Yndgaard, som er uddannet i 
modeverdenen, også stor erfa-
ring i brille regi. På alle fronter 
lægger vi stor vægt på at kunne 
møde hele kundekredsen med 
god service, høj kvalitet og gen-
nemført professionalisme. NYT 
SYN Otterup fører alt i briller og 
kontaktlinser. Et stort speciale 

NYT SYN Otterup • Otterup Specialoptik • Jernbanegade 41, 5450 Otterup
Tlf.: 64 82 28 28 • otterup@nytsyn.dk • www.nytsyn.dk 

NYT SYN OTTERUP
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Se også vores malerbutik som er åben alle 
hverdage fra kl. 7.00-17.00 eller se på  
www.malerbjarne.dk

Sjællandsvej 4, 5400 Bogense.

KONTAKT BJARNE TLF. 40 44 21 19

MALERMESTER  
BJARNE TOFT HANSEN
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FLYTTE- OG ENTREPRENØRFORRETNING SAT TIL SALG

Jeg glæder mig til at få mere tid 
til mine fritidsinteresser, jagt, 
fiskeri og frimærkesamlingen, 
ligesom der også gerne skulle 
blive mere tid til mine børn og 
til at rejse, slutter Ole Grønlund.

Indehaver af Otterup 
Ny Flytteforretning og 
Byens Hus & Haveservice, 
Ole Grønlund, nærmer 
sig de 75 år og har be-
sluttet at sætte firmaet 
med bygninger og stor 
grund til salg.

Det begynder at knibe med at 
kræfterne, så nu synes jeg, det 
er på tide at blive pensionist, for-
tæller Ole Grønlund, der har ejet 
og drevet firmaet i 32 år.

Der er tale om en 1000 etagekva-
dratmeter opvarmet hal og en 
kontorbygning på 40 kvadratme-
ter beliggende på en 7000 kva-
dratmeter stor grund. Prisen er 
to millioner kr. eller giv et bud.

Kan bruges til alle formål
Hallen kan bruges til alle for-
mål, f.eks. til entreprenørmaski-
ner eller til opbevaring af møb-

ler, som jeg mest bruger den til 
nu, fortæller Ole Grønlund.

Der er to el-porte til bygningen 
på 4,45 meter i bredden og 4 me-
ter i højden, endnu en el-port på 
3 meter x 3,5 samt en manuel 
port på 3 x 2,5 meter. Alt er i 
fineste stand, og økonomien i 
firmaet har altid været særdeles 
god.

Ole Grønlund har flyttet for folk 
over hele landet i de 32 år, han 
har haft firmaet, mens have- og 
entreprenøropgaverne har været 
på Fyn. 

ONF – Otterup Ny Flytteforretning – Byens Hus & Haveservice ved Ole Grønlund – Søndergårdsvænget 11 
5450 Otterup – Tlf.: 6482 2200 – 4082 2200 – Mail: ole@otterup.biz – www.onf.dk
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Otterup Guldsmedie

af smykker og ure. For begge ak-
tivitetsområders vedkommende 
leverer vi til en bredt funderet 
kreds af private kunder samt 
10 gulsmedeforretninger fordelt 
over hele landet. Derudover fører 
Otterup Guldsmedie alt i Chri-
stina Watches & Jewelry – arm-
bånd, lænker, øreringe, finger-
ringe og armbåndsure til både 
damer og herrer. Dertil kommer 
de smukke Collect ure samt hele 
sortimentet af ure fra Festina og 
meget mere. Alle er velkomne til 
at kigge ind og se nærmere i Ot-
terup Guldsmedies spændende 
forretning,” slutter Søren Vin-
delbo Jørgensen.  

Den kendte guldsmede-
forretning, der i dag be-
skæftiger syv medarbej-
dere og i 2017 kan fejre 
25 års jubilæum på byens 
hovedstrøg, grundlagdes 
i 1990 på indehaver Sø-
ren Vindelbo Jørgensens 
privatadresse

”Jeg blev udlært guldsmed i 1982 
fra Tørresø Guldsmedie, hvor jeg 
arbejdede, indtil jeg overtog den 
i 1990 og etablerede Otterup 
Guldsmedie”, fortæller Søren 
Vindelbo Jørgensen. ”Efter to 
år på min privatadresse flyt-
tede vi i 1992 til de nuværende 
forretningslokaler i Jernbane-
gade. I dag fokuserer vi meget 
på nye tiltag indenfor design og 
arbejder som én af kun få bran-
cheaktører i Danmark med alle 
processer i kæden fra råstof til 
færdigt produkt. Otterup Guld-
smedie er medlem af Det Blå 
Stempel – en mesterforening 
som på landsplan tæller 13-14 
guldsmedeforretninger. Det Blå 
Stempel gives kun til guldsmede 
med svendebrev og egen forret-
ning med arbejdende værksted. 

Hermed er Det Blå Stempel kun-
dernes garanti for kvalitet i så-
vel håndværk som indkøb.”

Omsmeltning af guld og 
unikt smykkedesign
”Vores primære specialer er om-
smeltning af gamle guldsmyk-
ker og fremstilling af nye unika 
smykker”, fortsætter Søren Vin-
delbo Jørgensen. ”Typisk vælges 
et nyt smykkes design i tæt sam-
arbejde med den enkelte kunde, 
som herigennem sætter sit per-
sonlige præg på resultatet. På 
værkstedet, der udover mig be-
skæftiger en guldsmedesvend 
samt en ditto lærling, fremstiller 
vi smykker af enhver art - ringe, 
halskæder og vedhæng. Udover 
omsmeltning og smykkefremstil-
ling arbejder vi med reparation 

Otterup Guldsmedie | Jernbanegade 26 | 5450 Otterup
Tlf.: 64 82 44 88 | soerenguldsmed@gmail.com | www.otterupguldsmedie.dk

Mandag – torsdag: 10.00 - 17.30 | Fredag: 10.00 - 18.00 | Lørdag: 09.30 - 13.00
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l  Alt i Jord og Beton
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MARÉNCO
VI HAR ØKOLOGISKE 
BRADEPANGEKAGER

TÆRTER

DESSERTTÆRTER - LAGKAGER

EVENTYRTÆRTER H.C.ANDERSEN

BRYLLUP - FEST KAGER

HONNINGKAGER

HALV FABRIKATA

ROULADER

Marénco ApS - Byghøjvej 5, 5250 Odense SV - Tlf.: 65 96 26 50 - caj@marenco.dk - www.marenco.dk
Butik: Mandag - torsdag 10 - 15 

med HCA eventyrtærterne øn-
sker vi at markere, at Odense 
ikke blot er en spændende by, 
men også når det gælder kager, 
byder på eventyrlige oplevelser 
for turister fra hele verden. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info og kig-
ge ind i butikken”, slutter Carl 
Arvid Jacobsen.      

Byghøjvej 5 
5250 Odense SV
Tlf.: 65 96 26 50
caj@marenco.dk
www.marenco.dk

Butik:
Mandag - torsdag 10 - 15 

Det odenseanske spe-
cialbageri grundlagdes i 
1984 med fokus på pro-
duktion af marengs. Hur-
tigt kom honningkager 
og andre produkter til, 
og i dag byder firmaet 
på et kæmpe sortiment 
af tærter, lagkager og 
roulader 

”Marénco fremstiller og sælger 
halv- og helfabrikata til cate-
ringbranchen, heriblandt en 
lang række cafeer, hoteller, ba-
gerier og restauranter over hele 
landet”, fortæller indehaver Carl 
Arvid Jacobsen. ”Derudover har 
vi direkte salg til privatkunder 

fra butikken, som i 2006 etable-
redes i tilknytning til bageriet, 
og i dag repræsenterer en mar-
kant stigende aktivitet. Her kan 
private kunder, mandag - tors-
dag mellem kl. 10 og 15, købe 
alt, hvad hjertet begærer af hon-
ningkager, tærter, bradepande- 
og lagkager mv. En vigtig detalje 
hér er, at butikken tager imod 
betaling i form af kontanter, 
Mobile Pay og Swipp, men ikke 
kreditkort.”

Den perfekte honningkage         
”Marénco har 30 års erfaring 
i honningkagebagning, som er 
et af vores helt store specialer”, 
fortsætter Carl Arvid Jacobsen. 
”Vi har udviklet og optimeret 
styringen af en række vigtige 
processer i bagningen, der til-

sammen gør, at vores honning-
kager er specielt velsmagende. 
Maréncos populære sortiment af 
honningkager byder på hjerter, 
lagkager, roulader, bomber og 
snitter.”    

Lagkager og tærter med 
HCA-motiver
”Et andet specialprodukt med 
bred appel er vores H.C. An-
dersen lagkager og tærter med 
smukke og let genkendelige 
motiver fra den verdenskendte 
digters eventyr. HCA eventyr-
tærterne findes i otte lækre va-
rianter med forskelligt fyld. Vi 
håber med eventyrtærterne at 
bidrage lidt til byens samlede 
markedsføring af den kendte 
digter. Napoleon- og Sarah Bern-
hardt-kager er kendt af alle, og 

MARÉNCO
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Maskinværksted klar til større opgaver
cnc - plasmaskærer til at skære 
plader efter computerfiler.

Mikael Jensen holder sig hele 
tiden fagligt opdateret gennem 
kurser og efteruddannelse, og 
har opgraderet indenfor svejse-
værker, så han er mere fleksibel, 
både på værkstedet og til svejse-
opgaver ude på skibene.

Spodsbjerg Maskinværk-
sted er flyttet til større 
lokaler på havnen

Siden starten for godt 2 år siden 
har Spodsbjerg Maskinværk-
sted, der udfører opgaver for 
både private og erhverv, haft 
vokseværk. Dels er virksomhe-
den flyttet til større lokaler på 
havnen med  mulighed for større 
opgaver, og dels er Christina, der 
blev udlært smed i 2015, nu ble-
vet ansat på deltid. 

Det er primært indenfor det 
maritime, at Mikael Jensen ar-

bejder, og som han nok brænder 
for, - og det er der en god grund 
til. Han er uddannet skibsmeka-
niker og maskinist, og har selv 
haft sin sejltid.

Jeg laver lidt af hvert, - men 
mest indenfor det maritime med 
lystbåde og større skibe, siger 
Mikael Jensen. Det er med salg 
af udstyr, smedearbejde, svejs-
ninger, service og motorrepara-
tioner, og det er både til private 
og for erhverv. 

Spodsbjerg Maskinværksted ar-
bejder primært på Langeland 
og i det Sydfynske, - men tager 

opgaver over hele landet, og året 
har også budt på en opgave i 
Norge, med overhaling af skibs-
motorer, og efter nytår går turen 
nok endnu engang til udlandet. 

Vi laver al slags smedearbejde og 
hvad det indebærer, og arbejder 
primært i almindelig jern og alu-
minium, siger Mikael Jensen, 
Værkstedet råder også over en 

Spodsbjerg Maskinværksted
Havnepladsen 2A, 5900 Rudkøbing 
Tlf. 20 21 21 39, spodsbjergmaskin@mail.dk
www.spodsbjergmaskin.dk  
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Vi har en bedre løsning!
El-installationer og elektronisk udstyr i dit hjem eller din virksomhed 
KAN beskyttes effektivt mod skader som følge af uvejr.
Spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk

 Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

DESITEK A/S
Sunekær 8
5471 Søndersø
tlf. 63893210  
desitek@desitek.dk

DESITEK A/S



 Jord- og Betonarbejde 
– kvalitet og aflevering til tiden

Peders Jord & Beton udfører alt jord  

og beton arbejde indenfor  

bygebranchen for både private,  

landbrug og erhverv på hele Fyn.

| Aggershusvej 8 | 5450 Otterup | Tlf. 20 96 19 40 |  
| pp@pedersjordogbeton.dk | Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 2211

www.vinspecialisten.dk · svendborg@vinspecialisten.dk

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

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

Svendborgs vinbutik. 

VINSKOLE – VINSMAGNING – VINGAVE – SPIRITUS

VEFLINGE HALLENS CAFETERIA
LAILA CLEMMENSEN

5474 VEFLINGE

Kontakt: laila.clemmensen@gmail.com eller tlf. 6480 1052

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

www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28

18



 19

HE Biler/Automester
Bødkervej 10 - 5750 Ringe - Tlf.: 2178 6465 Mail: salg@hebiler.dk - www.hebiler.dk

“Vi tilbyder leasing til 
Erhverv og privat både 

person og varebil”

For et halvt år siden flyttede 
HE Biler/Automester adresse 
fra Bakkevej til Bødkervej 10 
i Ringe. En kort flytning, men 
på Bødkervej 10 har Henrik 
Espensen og hans medarbejdere 
fået et rigtigt godt værksted og 
gode udstillingslokaler. 
- Vi er kommet godt fra start i de 
nye lokaler, og herfra vil vi fort-
sat kunne give både vores pri-
vate kunder og erhvervskunder 
en god service, siger Henrik 
Espensen.

HE Biler servicerer og reparerer 
biler og stiller en bil til rådighed, 
hvis det ønskes. Det gælder også 
firmaer, hvor en håndværker 
kan få en kassevogn, mens 
firma bilen er til reparation.  
HE Biler har i flere år udlejet 
egne biler af nyere årgang, også 
kassevogne, vogne med lift og 
endda en 9 personers minibus.
HE Biler kan også byde på 
salg af brugte biler, som de selv 
sætter i stand. HE Biler tilbyder 
også leasing af person- og vare-

biler til både erhverv og private, 
brugte som nye, almindeligt 
service- og reparationsarbejde 
på biler og som nævnt udlejning, 
alt til særdeles konkurrence-
dygtige priser. HE Biler ligger 
centralt for såvel private som 
firmaer i hele området omkring 
Ringe op mod Odense og ned 
mod Svendborg. 

HE Biler leverer samme 
gode service fra nye lokaler

Birgittes Rengøring · Nordskovvej 47, Gestelev, 
Tlf. 20 23 97 44. · b.rengoering@gmail.com 

Birgittes Rengøring 
sørger med succes for 
rengøringen hos såvel 
børnefamilier som de 
ældre

Siden april har Birgitte Jo-
hansen fra Gestelev drevet sit 
firma Birgittes Rengøring, og det 
med stigende succes. Så tanken 
der langsomt blev bygget op om 
at starte som selvstændig – den 
har hun ikke fortrudt, at hun 
fulgte.
Birgitte Johansen, der har 
arbejdet både som oldfrue og i 
et rengøringsfirma, syntes at 
det var på tide at prøve selv, - og 
kun i de private hjem.

Jeg kan godt lide at have den 
personlige kontakt med kun-
derne, siger Birgitte Johansen. 
På den måde har man også 
bedre indsigt i det kunden ønsk-
er. For de ældre er der også en 
vis tryghed, at det er den samme 
person, der kommer hver gang, 
og jeg er loyal overfor mine 
kunder, er stabil og holder altid 
mine aftaler.

Mit fokus er på privat rengøring 
og det er med børnefamilier og de 
ældre, - og jeg har fået en helt for-
rygende start. Jeg er nu nået det 
punkt, at jeg enten ikke skal have 
flere kunder – eller også skal jeg 
ansætte nogle medarbejdere.

GOD OG  
STABIL 
RENGØRING  
TIL DE  
PRIVATE  
HJEM

ALARMERINGSANLÆGGET BØR  
SIKRES MOD LYNNEDSLAG
DESITEK i Søndersø har 
erfaringen og løsningen 
til at sikre anlægget 
optimalt
De fleste institutioner, plejecen-
tre og ældrecentre samt firmaer 
har fået installeret automatisk 
brandalarmering (ABA-anlæg). 
Men der mangler i høj grad at 
få sikret disse anlæg mod lyn-
nedslag.

Her er fynske DESITEK en god 
partner, som tilbyder beskyttel-
sesløsninger.

Lynnedslag er facinerende – 
men også farlige. De starter 
brande og skader såvel personer 
som bygninger samt elektriske 
installationer og apparater. Er 
ens ABA-anlæg ikke beskyt-
tet, så kan et lynnedslag med 
op til et par kilometers afstand 
sætte anlægget ud af drift, og 
med alarmen ude af drift og 
bygningen antændt, - så rykker 
brandvæsenet ikke ud i tide.

Det kan godt være lidt vanske-
ligt og dyrt at eftermontere over-
spændingsbeskyttelse på eksi-

sterende anlæg, men har man 
det med i projekteringsfasen, er 
meromkostningen minimal.
DESITEK forhandler lynbeskyt-
telse, og det er hverken dyrt eller 
vanskeligt at montere. Der kræ-
ves blot et lille beskyttelseskreds-
løb, der detekterer og bortleder 
de høje spændingsspidser.

DESITEK A/S er leverandør af 
sikkerhed, og er et dansk han-
dels- og ingeniørfirma, speciali-
seret i sikker drift og funktion 
af elektriske anlæg og systemer 
under unormale forhold. I dag er 

DESITEK 100 % ejet af DEHN, 
der er en familieejet virksomhed 
med mere end 100 års erfaring 
indenfor lyn- og overspændings-
beskyttelse.

DESITEK A/S
Sunekær 8, 5471 Søndersø
Tlf. 63 89 32 10  
desitek@desitek.dk
www.desitek.dk

DESITEK A/S
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SERVICE I CENTRUM
og kan spore og udbedre alle ty-
per fejl på moderne biler, siger 
Brian Jacobsen. Vi tager os også 
af pladearbejde og tilbyder klar-
gøring til syn. 

Som er særlig service for kunder 
opbevarer Jacobsens Autoværk-
sted henholdsvis sommer- og 
vinterdæk gratis.

Vi vil også gerne holde vores 
kunder kørende, mens deres bil 
er på værksted, siger Brian Ja-
cobsen. Derfor har vi to lånebi-
ler, som vi stiller til rådighed.

Brian Jacobsen er indehaver, og 
Benny Mortensen er førstemand 
i Jacobsens Autoværksted på 
hjørnet af Gørtlervej og Bygme-
stervej i centrum i Ringe. For de 
to erfarne mekanikere og lærlin-
gen Søren Larsen er service også 
i centrum.

Vi er et Hella Servicepartner-
værksted med moderne udstyr, 
men også med en solid faglig 
baggrund, siger Brian Jacobsen. 
Han er anden generation på 
værkstedet, som han overtog 

efter faderen Preben Jacobsen. 
Efter skoletid brugte han meget 
tid på værkstedet og kom natur-
ligvis i lære som bilmekaniker.

Alle bilmærker
Der har tidligere været Opel-

forhandling, men i dag foretager 
man reparation af alle bilmær-
ker – også garantireparationer 
på nye biler.

Vi følger med i det nye og efter-
uddanner os. Vi har fire testere 

Jacobsens Autoværksted – Gørtlervej 1 – 5750 Ringe – Tlf.: 6262 2428 – jacobsensauto@mail.dk

Jacobsens Autoværksted 
på hjørnet af Gørtlervej i 
Ringe er et Hella Service-
partner-værksted med 
moderne udstyr og ud-
strakt personlig service.

Brian Jacobsen til venstre er indehaver, og Benny Morten-
sen er førstemand i Jacobsens Autoværksted på hjørnet af 

Gørtlervej i centrum i Ringe

Den Fynske Trædrejer
froholdt.dk. Lige nu er jeg ved at 
etablere en net butik så man kan 
købe nogle af de ting, vi fremstil-
ler på værkstedet, samt bøgerne
og den tilhørende DVD på nettet.
Der er stadig behov for hånd-
værket trædrejning på et profes-
sionelt plan. Mit værksted frem-
stiller både ballystre og mælere, 
samt stort set alle de større og 
mindre specialopgaver, det er 
vanskeligt at få lavet hos fritids-
drejerne. Den sidste henvendelse 
af denne art er kommet fra Ny-
borg Museum, som vi har lavet 
en globus i træ med diameteren 
45.cm. til en udstilling, de er ved 
at forberede.
Hjemmesiden vil også fremstå 
som en blok, så der bliver mulig-
hed for at stille spørgsmål og få 
råd og vejledning. Alle skal være 
hjertelig velkomne til at byde ind 
og få svar og måske endda indgå 
i debat om teknik og oplysninger 
om værktøj og materialer.

Jeg er 81 år, lærer og 
trædrejer, Jeg hedder 
Per Froholdt og arbejder 
stadig med hjælp af min 
assistenten Tony Hansen 
på værkstedet og i butik-
ken på havnen i Bogense.

Trædrejning er et fantastisk 
håndværk. Jeg lærte det hos 
drejermester Grim i Søborg ved 
København i årene 1954-58., så 
jeg har beskæftiget mig med fa-
get i 62 år. Der var ikke meget 
arbejde at få inden for faget da 
jeg forlod mit lærested hos Grim, 
så jeg påbegyndte en ny uddan-
nelse på Frederiksberg Semina-
rium. I 1962 blev jeg lærer med 
ansættelse på Ordblindeinstitut-
tet i Hellerup. Jeg tjente til mine 
studier ved at dreje, og jeg lavede 
allerede i de år nogle af de ting, 

som jeg stadig kan sælge fra min 
butik ved havnen i Bogense. Jeg 
udstillede bl.a. Kunstindustri 
Musset, Den Permanente og 
kunsthåndværkernes årsudstil-
ling på Charlottenborg. Histo-
rien om den lille mus er fra den 
tid, Den kan stadig købes i Bo-
gense sammen med katten.

I 18 år har jeg indtil nu under-
vist i faget fra mit værksted her 
i Bogense. Hele vinterhalvåret 
er der kommet folk fra alle egne 
af kongeriget, selv fra Færøerne 
og Grønland, for at lære hvordan 
man håndterer en drejebænk og
behandler træ. Omkring 1400 
mennesker har hen over årene 
været gennem et eller flere kur-
ser hos mig.

I 2004 udkom min første bog om 
trædrejning. ”Lærebog i træd-
rejning 1.” Den er blevet en stor 
succes og tredje oplag er netop 

udkommet. Jeg mener det er den 
eneste måde jeg effektivt kan 
give faget videre til de næste ge-
nerationer. Faget er som erhverv 
ikke eksisterende, og har været 
det i mange år. Der er også lavet 
en DVD svarene til opgaverne 
i denne bog. I 2008 udgav jeg 
”Lærebog i trædrejning 2”, som 
efter alt at dømme skal udgives i 
et andet oplag til foråret. Denne 
bog uddyber emnerne i bog 1, og 
fokuserer på værktøjet. I denne 
tid skriver jeg på den tredje bog, 
men det er stadig en hemmelig-
hed (også for mig) hvornår den 
udkommer. I denne bog er der, 
som i de to første, en række di-
rekte anvisninger til opgaveløs-
ning, men her bliver der fokuse-
ret på materialet, træ. Ud over 
min butik i Bogense, som nor-
malt er åben alle dag (undtaget 
fredag) fra kl. 9-13 og 13-17. kan 
jeg træffes på telefon: 64 74 11 
80 eller på hjemmesiden www.

Min Butik i Bogense:
Veste Havnevej 23, Bogense, per@froholdt.dk, www.froholdt.dk
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FÅ GLÆDE AF DINE  
BLOMSTER OG PLANTER

Gennem de seneste 35 år har 
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hjælpen at finde i Midtfyns Plan-
tecenter – Bo Grønt.

Midtfyns Plantecenter har ekspertisen til  
inspirerende beplantning

Midtfyns Havecenter
Lombjergvej 2B - 5750 Ringe - Tlf. 62 62 30 71 - Mobil 40 95 01 25

midtfyn@bo-groent.dk - www.bo-groent-midtfyn.dk 

Tlf. 21 49 20 55 • www.a-broholm.dk

Lad os hjælpe dig 
med at tjene penge!

Ring for et  
uforpligtende  

tilbud på din næste 
isoleringsopgave

21 49 20 55

Gør det du er bedst til  
- og lad os isolere dine projekter!

Fordele ved indblæsning med Papiruld 
• Hurtig lukning af klimaskærmen. 
• Mulighed for udtørring af konstruktionen inden isolering. 
• Isoleringen kommer rundt over alt - også i de små sprækker. 
• Hurtig og fleksibel løsning. 
• Energivenlig isolering med grønt fodaftryk. 

Om os
• Vi er seriøse og kvalitetsbeviste. 

• Vi har 16 års erfaring med indblæsning. 
• Vi tænker nyt og kreativt for at løse opgaverne.

• Topmotiverede medarbejdere som sikrer et godt forløb. 
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samt stort set alle de større og 
mindre specialopgaver, det er 
vanskeligt at få lavet hos fritids-
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D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

FINT SKAL DET VÆRE!
Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

MIDTFYNS 
ISOLERING
TLF. 62 62 17 17

 Rørisolering 
 Efterisolering 
 Ventilationsisolering 
 Beholdere/akkumuleringstanke 
 Damprør og udstødsrør 
 Proces- og industrianlæg 
 Isoleringsrådgivning 

Ring for et uforpligtende tilbud.

Midtfyns Isolering – Tværgade 33 – 5750 Ringe – T 62 62 17 17 – M 29 46 45 17 – britha.brodersen@gmail.com

Farve X-perten.dk 
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk 
www.farvex-perten.dk

RING TIL 62633014 ELLER SKRIV 
TIL RINGE@FARVEXPERTEN.DK
1. Så kommer vi og måler op.
2. Finder løsningsmuligheder
3. Udarbejder et godt tilbud.
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NÅR BALLONDYR SAMARBEJDER
at lave et ballonsværd, hvorefter 
sværhedsgraden øges. Herefter 
er alle klar til samarbejdsøvel-
sen. Gruppernes opgave er en-
kel. Lav det højeste ballontårn. 
Og her viser det sig om samar-
bejdet virker.

Ballondyr er ikke kun for 
børn. Veluddannede kvinder og 
voksne mænd tager ballondyr 
seriøst, når samarbejdsøvelsen 
med selvlavede ballondyr står på 
programmet. Og det er givtigt. 
Både for ansatte og virksomhe-
den. Det mener Lars Lottrup, 
ballonbagmanden i ballonmand.
dk.

Den aktive underholdning i dan-
ske virksomheder vinder mere 

og mere frem. Når kurset skal 
afsluttes, eller julefrokosten 
skal have et festligt indslag, kig-
ger mange virksomheder sig om 
efter underholdning. Og gerne 
hvor de ansatte kan deltage 
aktivt. Her er ballonmandens 
workshop et godt bud.

Med Lars Lottrup, blandt andet 
kendt som ”manden inde i den 
store ballon” fra adskillige TV- 
og liveshows, i spidsen, besøger 
over 40 ballonmænd og -kvinder 
virksomheder i hele Danmark. 
Med i tasken har de balloner. 
Masser af balloner. Sjov ak-
tiv underholdning. Spændende 
samarbejdsøvelser. Alt sammen 
inkorporeret i ballonmandens 
workshop.

Fra sjovt indslag til reelle 
samarbejdsøvelser
Ballonmandens workshop er 
tænkt som underholdning med 
konkurrencer og samarbejds-
øvelser indlagt.

”Det er nemmere at lære at sam-
arbejde, når opgaven er sjov og 
ny. Alle er lige stillet, da de fær-
reste har lavet ballondyr inden 
workshoppen. Så fokus er mere 
på ballonen end på samarbejdet. 
Alle skal hjælpes ad, hvis opga-
ven med ballontårnet skal lykke-
des.. Det betyder at samarbejdet 
virker. Og måske endda bedre 
end i hverdagen.” udtaler Lars 
Lottrup.

Efter kyndig vejledning af bal-
lonkunstneren, starter alle med 

Svendborgvej 226 - 5260 Odense S - Tlf. 4240 4546 - Booking@ballonmand.dk
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alt er der 10 brugte og nye vogne 
tillige med et stort lager af til-
behør, som Morten Christensen 
har overtaget fra forældrenes 
forretning på Herluf Trolles Vej 
i Odense.

Juels Auto & Camp i Årslev 
har fået forhandling af 
luksusmærket Weinsberg 
campingvogne, som på det 
danske marked udbydes til 
beskedne familiepriser. 

Morten Christensen, der sam-
men med hustruen Signe Juel 
driver Juels Auto & Camp i Ta-
rup ved Årslev, har fået cam-

pinglivet ind med modermæl-
ken. Forældrene drev i mange år 
Fyns Camping Service på Herluf 
Trolles Vej i Odense.

Jeg har altid camperet, og da 
mine forældre holdt op, så var jeg 
ikke i tvivl om, at jeg ville med 
på campingbølgen igen, siger 
Morten Christensen. 

Vi har fået forhandling af det 
tyske luksusmærke Weinsberg, 
der nu er kommet ind under 
det mere kendte mærke Knaus 
og Tabbert. Derfor kan mærket 
sælges til meget familievenlige 
priser i Danmark.

På Ibjergvej i Tarup ved År-
slev er der nye 2017-modeller af 
Weinsberg campingvogne at se. I 

Juels Auto & Camp ApS – Ibjergvej 5 – 5792 Årslev – Tlf.: 6390 7080
www.juelsautoogcamp.dk – Mail: morten@juelsautoogcamp.dk

Juels Auto og Camp ApS v/ Morten Christensen

FÅ LUKSUS PÅ TRÆKKROGEN

•   

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

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

TILVALG:
•  Stegte sild med løgringe . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron  . . . . 20,-
•  Ferskrøget laks med peberrod salat 
 med tranebær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . 10,-

•  Kold æblefl æsk 
 med sprøde fl æskeskiver. . . . . . . . . . . . 10,-
•  Mørbrad med champignon 
 á la creme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Kold andebryst med rødkålsalat . . . . . 20,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål og 

brunede kartofl er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med caperssalat

Karrysalat
Lun fi skefi let med remoulade og citron

Røget makrel på kold tomatsauce
½ æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise

Tartelet med høns i asparges
Gløggbraiseret svinemørbrad. Hertil sveskekompot med mandler

Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Castello smøreost og brie

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

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Gælder til 
31. januar 2017 139,-

Eks. brød og smør

Eller vælg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-
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•  Kold æblefl æsk 
 med sprøde fl æskeskiver. . . . . . . . . . . . 10,-
•  Mørbrad med champignon 
 á la creme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Kold andebryst med rødkålsalat . . . . . 20,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål og 

brunede kartofl er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med caperssalat

Karrysalat
Lun fi skefi let med remoulade og citron

Røget makrel på kold tomatsauce
½ æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise

Tartelet med høns i asparges
Gløggbraiseret svinemørbrad. Hertil sveskekompot med mandler

Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Castello smøreost og brie

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

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Gælder til 
31. januar 2017 139,-

Eks. brød og smør

Eller vælg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-
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Vinsmagning, whiskysmagning, 
ølsmagning m.m., hvor en kyndig 
person fortæller om produkterne, 
har længe været populært, men 
nu vil Vinspecialisten i Svend-
borg prøve at videreudvikle kon-
ceptet for smagsoplevelser.

Vi har holdt mange arrangemen-
ter med vin- eller whiskysmag-
ning i vores butik i Korsgade, 
hvor vi har fortalt ud fra vores 
viden om produkterne. Det vil vi 
fortsat gøre, men vi vil også prø-
ve at kombinere en smags-ople-
velse med et spændende foredrag 
om et emne, som ikke behøver at 
handle om vin eller whisky over-
hovedet, men noget helt andet, 
f.eks. filosofi, siger butikschef 
Simon Styrup.

I butikken er der plads til godt 
30 til sådanne arrangementer, 
og her kan deltagerne slappe af i 

en hyggelig og intim atmosfære, 
omgivet af alle de gode sager der 
er i butikken. 

Tema-smagning
Vi vil også holde tema-smagning, 
hvor det kan være et foredrag fra 
en medarbejder fra Svendborg 
Museum, der kommer her, og så 
kan det være vores Svendborg-
sund Rom, der er i centrum. Den 
føres kun af os. Vi vil udvikle 
konceptet hen ad vejen og regner 
med at kunne lægge ud engang 
efter nytår, siger Simon Styrup.

Fredagsbar-konceptet
Et andet koncept, der er under 
udvikling i butikken, kalder de 
for fredagsbar-konceptet.  Her 
tilbyder Vinspecialisten fredag 
formiddag at komme ud til virk-
somheden med en vinpakke, som 
medarbejderne så kan nyde, når 
de går på weekend. 

Kan de lide en af vinene, kan de 
afgive en bestilling, og så leverer 
vi direkte til firmaet nogle dage 
efter. Et godt glas vin giver en 
god stemning og et godt arbejds-
klima fremadrettet til gavn for 
firmaet. Vi leverer også gerne til 
et kundemøde i firmaet eller et 
eller andet arrangement for de 
ansatte, siger Simon Styrup.

Husk også julegaven
Apropos firmaer. Inden så længe 
er det jul, og det er på høje tid 
for firmaer at tænke over, hvad 
de ansatte skal have i julegave. 
Simon Styrup tager gerne ud og 
aftaler nærmere, så firmaet og 
Vinspecialisten i fællesskab kan 
sammensætte helt rigtige kurv.

Vinspecialisten Svendborg - Korsgade 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62212211 - Mail: svendborg@vinspecialisten.dk – www.vinspecialisten-svendborg.dk

Vinspecialisten går nye 
veje for smagsoplevelser

Midtfyns Havecenter
Lombjergvej 2B - 5750 Ringe - Tlf. 62 62 30 71 - Fax 62 62 51 71

midtfyn@bo-groent.dk - www.bo-groent-midtfyn.dk 

Find din gave
i Bo Grønt

- Lanterner og lys

Skønne farverige 
blomster

- til boligen 

Kære bilejer
 

En bil kræver pleje, hvis den skal 
holde og driftsikkerheden skal  

bevares. Så hvad enten det drejer 
sig om reparation, service eller f.eks. 
tjek før syn, er du meget velkommen 
til at besøge vores værksted og få et 
uforpligtende tilbud! Vi gør nemlig 

alt hvad vi kan, for at yde en optimal 
service. 

Derfor tilbyder vi lige nu, Danmarks 
skarpeste priser på vinterdæk!

Rødamsvej 5 
5856 Ryslinge 

Tlf.: 62671228
ryslinge@mail.tele.dk



Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen   
Bogøvænget 1, 5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70   

www.rolfmurer.dk  ·  rolf@rolfmurer.dk

’’Vi udføre kvalitetshåndværk til 
tiden – med sans for detaljerne!’’
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INTARSIA ER HÅNDVÆRK ANVENDT I ÅRTUSINDER
Ursula Dyrbye-Skovsted har ført 
det gamle håndværk videre, så 
det nu er en levevej og omfattet 
af stor interesse. Hun overtog 
i 2012 den sidste intarsia-virk-
somhed i Norden, som fortsat lig-
ger i Ringe. 

Jeg har mærket en stor interesse 
for det gamle håndværk og er 
derfor også begyndt at modtage 
hold af særligt interesserede til 
kurser, hvor vi øver håndværket, 
siger Ursula Dyrbye-Skovsted. 
Hun håber snart at kunne ind-
rette lokaler i Ringe, hvor flere 
kan deltage, ligesom hun også 
har planlagt årlige kurser i Jyl-
land.

Ursula Dyrbye-Skovsted 
i Ringe ejer Nordens 
eneste intarsia-virksom-
hed. Dens speciale er at 
lave mønstre og figurer 
i træ, som lægges ind i 
træmøbler. Derudover 
underviser hun interes-
serede amatører i det 
gamle håndværk.

Intarsia har sin oprindelse i det 
gamle Ægypten og Mellemøsten, 
hvor det har været anvendt i år-
tusinder. Det et af verdens æld-
ste kunsthåndværk og det er en 

kulturarv, som bør fastholdes, 
siger Ursula Dyrbye-Skovsted. 

De fleste kender godt møbler med 
indlægsarbejde i træfiner. Man 
ser det ofte i TV-programmer om 
antikviteter. Det kan også være 
opgaver udført med messing, 
perlemor og ben. Bordet og bæn-
ken er designet af Camilla Skøtt 
som vi har et samarbejde med.

Kunsthåndværk
I fremstillingsprocessen har kun 
få ting kunnet lade sig moder-
nisere, og derfor fremstilles det 
gamle kunsthåndværk stort set 
uændret. Det anvendes i dag 
også til gaveartikler, billeder og 
udsmykning på døre og gulve.

Intarsia ApS – Nyvej 7 – 5750 Ringe – Tlf.: 6262 1118 
intarsia@intarsia-wood.dk - www.intarsia-wood.dk

 Reparation af alle bilmærker, scootere & cykler
 

Åben efter aftale også weekend
 

Salg af brugte scootere
 

Ring på 40 79 78 62
 

– Åben efter aftale, 
også weekend

– Salg af brugte 
scootere 

Ring på 40 79 78 62
Nordskovvej 22, 5750 Ringe · mail: edvard.auto@gmail.com 

EDVARD  
AUTO

 Reparation af alle bilmærker, scootere & cykler

HAR DU BRUGT FOR EN HJÆLPENDE 
HÅND TIL DIN DAGLIGE RENGØRING?

Nordskovvej 47, Gestelev  · Tlf. 20 23 97 44 ·  b.rengoering@gmail.com 
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BOOK EN PRØVEKØRSEL PÅ HONDA.DK

HONDA CR-V DIESEL MED
LÆDER UDEN MERPRIS

*ADAS = Fjernlyssystem, Advarsel om frontkollision, Vognbaneassistent,  
Registrering af trafikskilte, Blindvinkelassistent, inkl. Bakzoneassistent.
ECE forbrug mellem 19,6 km/l og 22,7 km/l  -energiklasse            til 
Priserne er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,- 
Prisen er en kombination af rabat på bilen og eftermonteret udstyr.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 

A+B

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 2WD 120 HK

Vejl. udsalgspris 

405.000,-

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 4WD 160 HK 9-TRINS AUT.

Vejl. udsalgspris

490.000,-

Med ADAS-sikkerhedspakke*, navigation og eftermonteret læderindtræk

Honda_annonce_A4_magazin.indd   2 13/07/16   12:44

BOOK EN PRØVEKØRSEL PÅ HONDA.DK

HONDA CR-V DIESEL MED
LÆDER UDEN MERPRIS

*ADAS = Fjernlyssystem, Advarsel om frontkollision, Vognbaneassistent,  
Registrering af trafikskilte, Blindvinkelassistent, inkl. Bakzoneassistent.
ECE forbrug mellem 19,6 km/l og 22,7 km/l  -energiklasse            til 
Priserne er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,- 
Prisen er en kombination af rabat på bilen og eftermonteret udstyr.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 

A+B

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 2WD 120 HK

Vejl. udsalgspris 

405.000,-

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 4WD 160 HK 9-TRINS AUT.

Vejl. udsalgspris

490.000,-

Med ADAS-sikkerhedspakke*, navigation og eftermonteret læderindtræk

Honda_annonce_A4_magazin.indd   2 13/07/16   12:44

BOOK EN PRØVEKØRSEL PÅ HONDA.DK

HONDA CR-V DIESEL MED
LÆDER UDEN MERPRIS

*ADAS = Fjernlyssystem, Advarsel om frontkollision, Vognbaneassistent,  
Registrering af trafikskilte, Blindvinkelassistent, inkl. Bakzoneassistent.
ECE forbrug mellem 19,6 km/l og 22,7 km/l  -energiklasse            til 
Priserne er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,- 
Prisen er en kombination af rabat på bilen og eftermonteret udstyr.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 

A+B

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 2WD 120 HK

Vejl. udsalgspris 

405.000,-

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 4WD 160 HK 9-TRINS AUT.

Vejl. udsalgspris

490.000,-

Med ADAS-sikkerhedspakke*, navigation og eftermonteret læderindtræk

Honda_annonce_A4_magazin.indd   2 13/07/16   12:44V Holm Jensen
Nyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00

Beskatningsgrundlag ved firmabilskøb/

leasing fra kun Kr. 267.500



www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830
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Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310261
www.vinspecialisten.dk · nyborg@vinspecialisten.dk

Hos Vinspecialisten Nyborg 
bliver du taget venligt og kompetent

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

branchen og detail branchen.

Vinskole – Vinsmagning – Vingave – Spiritus

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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Kallerupvej 60 • 5230 Odense M • Tlf. 66141080

Har du et el-teknisk problem
så har vi en løsning til dig!
Din lokale elinstallatør på hele Fyn

www.alltek.dk

El eftersyn

Solceller

Installation

Automation

Industriel IT

Varmepumper/køl

1-2_Alltek_185x131.indd   1 01/12/2015   17.54

Peter Møller
Afd. leder Odense

pm@alltek.dk
Tlf. 20 28 75 41

Anders Petersen
Direktør

ap@alltek.dk
Tlf. 24 60 40 63

Henrik Jørgensen
Afd. leder Kerteminde

hj@alltek.dk
Tlf. 21 34 21 39

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*
pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. 
CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. 
CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. 
Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. 
Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede designdetaljer 
er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til at komme på arbejde igen. 
Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. – inklusiv serviceaftale.**

DIT VIGTIGSTE VÆRKTØJ.

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

www.vhj.dk

der måtte ønske det - enten pr. 
telefon eller ved besigtigelse og 
eventuelt udbudsmateriale. Vi 
gør alt, hvad der er os muligt, 
for at yde vores kunder den 
bedst mulige service til de mest 
fordelagtige priser. Kvalitetsar-
bejde, udført til den aftalte tid 
og pris, er et kardinalpunkt for 
DANSK DIA-BOR A/S. 

Fuld fart på byggebranchen
”Der er fuld fart på byggebran-
chen, og vi kan glæder os over 
stor travlhed i firmaet. DANSK 
DIA-BOR A/S servicerer nye så-
vel som gamle kunder så hurtigt 
som muligt. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for mere info. Ring til afdelings-
leder Lars Bo Jørgensen på 21 22 
54 74 eller kontoret på 70 22 42 
44”, slutter direktør Michael Tao 
Nielsen.

Vejle-firmaet blev i 
2013 en del af DANSK 
DIA-GROUP (DDG), som 
består af seks aktivi-
tetsmæssigt beslægtede 
virksomheder indenfor 
diamantboring, -skæring 
og -slibning. 

”Siden 2006 har Odense Dia-
mantskæring A/S serviceret 
en bred kundekreds i hele det 
fynsk/jyske område”, fortæller 
indehaver og direktør Michael 
Tao Nielsen. 

”Derfor var det en meget vel-
kommen mulighed, der åbnede 
sig, da Vejle-firmaet DANSK 
DIA-BOR A/S kom med i DDG-
familien. Hermed blev betje-

ningen af vores støt voksende 
kundekreds i Trekants- og År-
hus-områderne væsentligt op-
timeret. Samtidigt fik DANSK 
DIA-BOR A/S mulighed for at 
yde kunderne udvidet service. 

Ved indtrædelsen i DDG kan 
DANSK DIA-BOR A/S som 
noget nyt, via de øvrige DDG-
firmaer, tilbyde at servicere 
vores jyske kunder med slib-
ning og polering af beton- og 
terrazzogulve, mindre ned-
brydning, samt injicering af 
beton – en service som i dag 
er særdeles efterspurgt.” 

Intet for stort og intet  
for småt
”DANSK DIA-BOR A/S kører 
gerne over hele landet”, fortæl-
ler afdelingsleder Lars Bo Jør-
gensen. 

”DDG’s medarbejderstab på i alt 
18 veluddannede bore-/skære- og 
slibeoperatører med base i det 
jysk/fynske område råder alle 
over hver sin bil. Disse rullende 
værksteder er udstyret med det 
mest moderne værktøj, så hver 
enkelt medarbejder står rustet 
til at klare de fleste opgavetyper. 

DANSK DIA-BOR A/S klarer 
alt i diamantboring, -skæring og 
-slibning. Intet er for stort og in-
tet for småt.”
– det er os der borer og skærer i beton.

God service og professio-
nelt arbejde
”DDG-familiens primære kun-
degrundlag er entreprenør- og 
installationsfirmaer indenfor 
vvs, el og ventilation samt pri-
vatkunder. Vi er altid klar til 
at afgive et fast tilbud til de, 

DANSK DIA-BOR A/S · Knud Højgaardsvej 16 · 7100 Vejle
Tlf.: 70 22 42 44 · Mobil: 21 22 54 74 · diabor@danskdiabor.dk · www.danskdiabor.dk 

Diamantboring og -skæring i 25 år
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Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

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

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK 
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

Hesteterapeuten sørger for at hesten er i balance
Hesteterapeut. Nu er jeg så i 
gang med hestetræningskonsu-
lent uddannelsen. Når jeg får 
bygget den ovenpå, er jeg i stand 
til, ikke bare at afbalancere he-
ste rent fysisk, men også hjælpe 
med adfærd og trænings proble-
mer hos hestene. Jeg har stadig 
et hav af uddannelser som jeg på 
sigt vil bygge ovenpå. Man kan 
altid blive bedre og lære mere. 
Jeg brænder for at gøre en for-
skel.

Mathilde Dam Jensen er 
som hesteterapeut med 
til at sørge for, at din 
hest fungerer så optimalt 
som muligt i dens krop 
og at din hest er smidig 
og velfungerende

Fyns Hesteterapeut ved Mathil-
de Dam Jensen har nu med suc-
ces været i gang i et år som selv-
stændig, hvor hun har hjulpet 
hesteejere med at få deres heste 
i balance til glæde for både hest 
og rytter, der får en bedre hest.
Mange heste går rundt med 
smerter og ubalancer i kroppen. 

Det kan være alt fra stive led, 
til ømme muskler, og skævheder 
i skelettet. Er man interesseret 
i, at få hjælp til sin hest, i form 
af en fysiurgisk gennemgang 
og afbalancering, - så kan man 
roligt henvende sig til Fysiur-
gisk Hesteterapeut Mathilde 
Dam Jensen, der altid har haft 
en stor interesse for heste. Gen-
nem afbalancering / afbalan-
ceringsteknikker, blandt andet 
massage, kranio sakral terapi og 
ledmobilisering, - så har hun god 
succes med at få afbalanceret og 
styrket hesten. Det kan blandt 
andet en af hendes kunder, Dia-
na Bille Berthelsen fra Nr. Aaby 
Rideklub fortælle.

Jeg fik anbefalet Fyns Hestete-
rapeut til min hest, som galope-
rede på to spor, og det fik hun 
rettet hurtigt. Mathilde Dam 
Jensen er meget ærlig i sit ar-
bejdet omkring hesten, så den 
får den afbalancering, som er 
påkrævet. Hun er meget dygtig, 
og i øvrigt et meget behageligt 
menneske, - og kan bestemt kun 
anbefale hende.

Jeg har altid – lige fra jeg var 
fem år interesseret mig for he-
ste, siger Mathilde Dam Jensen. 
Efter endt gymnasie uddannelse 
gik jeg i gang med dyrepasseras-
sistent uddannelsen, og uddan-
nelsen tager 2 år. Samtidig tog 
jeg uddannelsen til Fysiurgisk 

Fyns Hesteterapeut, Tlf. 81 61 72 73, kontakt@fynshesteterapeut.dk / www.fynshesteterapeut.dk  
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J.E.Larsen VVS Engros · Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg · Tlf:  62 22 45 45 · Fax: 62 22 92 56
j.e.larsen@vvssalg.dk · www.vvssalg.dk

VVS EN GROS I SVENDBORG:

Kodeordene er 
professionel vejledning
For indehaveren af VVS EN 
GROS i Svendborg, Steffen Lar-
sen Smidt, er flere parametre 
vigtige, når kunder skal vejledes 
om de helt rigtige VVS-produk-
ter.
--Vi har et stort salg til såvel 
fagfolk som private. Og i hver 
handel lægger mit uddannede 
personale og jeg meget vægt på, 
at rådgivningen er professionel.  
Det gør sig gældende i alt lige fra 
valg af det enkelte produkt til 
eksempelvis mere komplicerede 
helhedsløsninger, siger Steffen 
Larsen Smidt, der har mere end 
15 års erfaring med vvs-vejled-
ninger. 
--For os handler vejledning også 
om, at vi kun præsentere kun-
derne for de absolut bedste pro-

dukter. Vi fører kun mærkevarer 
og kvalitetsprodukter, under-
streger han.
VVS EN GROS’ mangeårige vir-
ke i Svendborg betyder også, at 
virksomheden har et stort net-
værk blandt fagfolk.
--Vi har mange rigtigt gode sam-
arbejdspartnere, som vores pri-
vate kunder også kan få glæde 
af, hvis de står og mangler en 
fagmand.  Eksempelvis blandt 
smede og VVS-installatører, si-
ger Steffen Larsen Smidt, der 
samtidig understreger, at hans 
forretning – trods navnet – i dag 
har mange privat- kunder.
-Uanset om du er fagmand eller 
privatkunde går du altid efter 
den bedste vejledning. Og den 
tror vi på, vi giver….
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Cool Car ApS 
Stenhuggervej 17
5230 Odense M
Tlf. 20 90 90 77
mail@coolcar.dk

● Import af biler
● Export af biler

● Salg til private og erhverv
● Flexleasing
● Splitleasing
● Sæsonleasing

● Salg af ekstra udstyr
● Safety Guard GPS

Mød os på facebook
Mød os på www.coolcar.dk

Mød os på Stenhuggervej 17

OVERVEJER DU NY BIL?
Så har vi løsningen! Vi er eksperter i at finde drømmebilen!
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EN SOLID GRUND TIL DET NYE OUH
Vi arbejder også på opgaven ”Fra 
gade til By” på TBT, hvor vi sam-
men med en tysk entreprenør 
skal bygge en større parkerings-
kælder, siger Johnny Østerga-
ard. Vi har også igennem flere 
år været involveret i omfattende 
jord- og belægningsarbejder for 
Odense Kommune, og vi glæder 
os til at være med i den fortsatte 
udvikling i Odense og på det øv-
rige Fyn.

De fynske medarbej-
dere i M.J. Eriksson A/S 
er godt i gang med at 
byggemodne grunden 
til Nyt OUH, der bliver 
Danmarks største helt 
nye sygehus.

Vi vandt alle tre entrepriser til 
byggemodningen af grunden 
til OUH, der bliver Danmarks 
største nye hospital, siger regi-
onschef Johnny Østergaard fra 
M.J. Eriksson A/S. Det giver 
fast arbejde til vore fynske med-
arbejdere.

Johnny Østergaard fortæller, at 
det er en af de større opgaver 
M.J. Eriksson skal i gang med. I 
første fase handler det om bygge-
forberedende arbejder i det om-
råde, hvor letbanen kommer til 
at køre til det nye universitets-
hospital, og selve byggemodnin-
gen, som omfatter et meget stort 
jord- og belægningsarbejde.

Stærke kompetencer
Det er altid spændende at være 
den første i den lange række af 
virksomheder, der skal medvirke 

i så stor en opgave, siger Johnny 
Østergaard. Jeg mener vi er godt 
forberedt, vi vinder på, erfaring 
og stram styring af kvalitet, tid 
og økonomi.

Vi har gennem godt 70 år opbyg-
get stærke faglige kompetencer 
som entreprenører, og det under-
støttes af en stor moderne ma-
skinpark.

M.J. Eriksson råder samlet over 
mere end 400 entreprenørmaski-
ner på bælter eller gummihjul og 
har specialmaskiner til eksem-
pelvis tunnelering.

M.J. Eriksson A/S – Region Fyn – Næsbyvej 78 – 5270  Odense N
Tlf.: 6318 0041 - Mail: joh@mjeriksson.dk – www.mjeriksson.dk 

INGENIØR – ENTREPRENØR

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

INTEGO UDVIDER 1 SAL 
TIL AUTOMATION
9 ekstra kontor pladser • 80 m2 ombygget

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12
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Intego
Ønsker alle deres kunder en gældelig jul samt et godt nytår
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STARK DISBRUTITION
Stark har samlet sine fynske 
lager- og logistikfunktioner i 
en helt ny distributionscentral 
i Tommerup. Med en samlet be-
lægning på 18.000 kvm er cen-
tralen en af de største af sin art 
i Danmark. Størrelsen matches 
af en vognpark med lastbiler og 
kranvogne, og derudover har vi  
udvidet Stark byggemarkedet i 
Tommerup med en ny afhenter-
hal på i alt 1.000 kvm.

Mere strømlinet
Hurtig levering og respons er 
afgørende forudsætninger for, 
at håndværkeren i dag kan le-
vere det arbejde, der forventes af 
ham. Samtidig har håndværker-
ne forskellige behov, afhængigt 
af om vi snakker om en mindre 
lokal tømrermester eller en ho-
vedentreprenør på én af landets 

største byggepladser. Ved at 
samle den fynske distribution i 
en central enhed har vi skabt et 
mere strømlinet setup, der både 
sikrer hurtigere levering, større 
tilgængelighed af byggemate-
rialerne og kommer til at løfte 
servicen ude i byggemarkederne. 
Det er en effektivisering, som vil 
give store tidsmæssige gevinster 
hele vejen rundt i regionen.Hvil-
ket betyder at de små og mindre 
ordrer stadig kan afhentes i 
byggemarkederne, mens større 
leverancer sker via centralens 
lager efter bestilling i det lokale 
byggemarked. Håndværkerne 
kan således stadig smutte forbi 
byggemarkederne for at hente 
materialer, ligesom udvalget 
af tilgængelige materialer i det 
enkelte byggemarked er det 
samme.

Rigtig rækkefølge
Derudover kan større leveran-
cer til byggepladser planlægges 
forud for byggeriets start og pak-
kes, så materialerne ankommer 
og kan udpakkes i den række-
følge, der passer bedst ind i ar-
bejdsgangene på pladsen. På den 
måde reduceres ventetid, lige 
som håndværkerne kommer hur-
tigere i gang med arbejdet.

Vi kan tilrettelægge logistikken 
på forhånd i samarbejde med en-
treprenøren, så den tager mest 
muligt hensyn til fremdriften 
i byggeriet.. Uanset behovet er 
målet at levere den rigtige vare 
til rette sted og tid hver gang, og 
derfor måler vi på hver enkelt le-
verance med henblik på løbende 
optimering.

Stark Tommerup - Møllebakken 34, 5690 Tommerup - Telefon: 6376 1200 - info.tommerup@stark.dk

Logistik chef for region Fyn 
Peter Poulsen

FÅBORGVEJ 96 • 5620 GLAMSBJERG • TLF. 20 33 12 45
WWW.TUBAEK.DK • TUBAEK@DBMAIL.DK

Tubæk Slibeservice ApS
 Høj faglighed og stor erfaring er et grundelement i alt arbejde 

udført af vores slibefirma.
 

Mange stamkunder
I vores virksomhed udføres meget arbejde som underlever-

andør. Mange opgaver løses for kunder, som løbende vender 
tilbage med nye opgaver. Det tager vi her i virksomheden som 
et tegn på, at vi til stadighed leverer godt, stabilt håndværk, 

og at vi leverer det til tiden

 Fleksibilitet er et nøgleord
Tubæk Slibeservice løser ofte hasteopgaver eller opgaver, som 
er meget specielle. For os er det vigtigt, at vi kan træde til, når 

kunden har det største behov. Står du lige nu og mangler et 
kompatibelt sliberi, er du meget velkommen til at kontakte os.  

entreprenør
·  Alt gravearbejde udfø-

res med rendegraver 
eller minigraver

·  Udgravning af indkørsel 
& planering til flisebe-
lægning

·    Stubfræsning med mini- 
agraver & opgravning af 
stub, hæk mm.

· Pasning af markveje

· Belægningsopgaver

· Anlægsarbejde

· Snerydning

· Kloak & dræn

· Nedbrydning

Sanderumgårdsvej 31   5220 Odense SØ   61 27 10 70   frank@fj-entreprenoer.dk

ERFAREN MURERMESTER  
MED MANGE ÅR I BRANCHEN

TLF.: 65 93 88 00  
MOBIL: 31 16 12 34

RING EFTER 16.00 FOR TILBUD

MURERMESTER POUL G. LARSEN

Alle former for mindre 
mureropgaver: 

–  Badeværelser 

– Vedligehold

– Reparation

–  Andre renoverings 
opgaver inde og ude
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ERFAREN OPTIKER HAR FÅET EN GOD START

Tina Løvdal er startet 
som selvstændig med 
Skibhus Optik

Så blev det tiden, hvor optiker 
Tina Løvdal realiserede sin 
drøm om egen butik. For et 
halvt år siden overtog hun opti-
kerforretningen på Skibhusvej 
61, hvor det hele blev tømt og en 
ny butik bygget op – helt efter 
hendes egne tanker og ideer. En 
hyggelig og stilren butik, der 
også har spændende brillestel, 

som andre ikke har. Der bliver 
gerne besøgt og købt ind på bril-
lemesser i f.eks. Paris og Mün-
chen. Når det gælder brilleglas, 
- så er det Zeiss, der er det bed-
ste glas, og som Tina også har 
stor erfaring med og derfor kan 
vejlede helt professionelt i.

Jeg har i mange år gerne villet 
have mit eget, siger Tina Løv-
dal, der har 20 års erfaring i 
branchen. Jeg har arbejdet som 
leder, - men der er en ekstra ud-
fordring ved at være selvstæn-
dig, og har nu mulighed for at 
gøre det hele meget mere per-
sonligt. 

Butikken har jeg også givet et 
nyt navn – til Skibhus Optik, så 
folk ved hvor den ligger. 
Starten er gået over al forvent-
ning, og Tina Løvdal har ansat 
optiker Anette Kronsbjerg, der 
har speciale i kontaktlinser, en 
til to dage om ugen.
Hos Skibhus Optik handler det 
om at kunne lave den individu-
elle løsning, som passer til den 
enkelte kunde, og det er med 
kritisk professionalisme, hvor 
der er tid til kunden og med ær-
lighed og faglighed i top.

De sidste 8 år, inden Tina blev 
selvstændig, arbejdede hun hos 

Skibhus Optik, Skibhusvej 61, 5000 Odense C, Tlf. 42 66 37 37, tina@skibhusoptik.dk / www.skibhusoptik.dk 

Nyt Syn i Kerteminde, hvor hun 
blandt andet arbejdede med 
synstræning. På Skibhusvej 
laver Tina også synstræning, 
som hun er uddannet til, og som 
ikke mange i Danmark gør. Her 
laves der en grundig synsun-
dersøgelse, hvor man finder ud 
af om det er briller, linser eller 
synstræning, som kunden har 
behov for. Typisk er det børn og 
unge med læseproblemer, som 
har gavn af denne type træ-
ning, da briller ikke altid kan 
løse problemet.
Det som Skibhus Optik står for 
og gerne vil, - er at levere den 
individuelle synsløsning med 
kvalitet som nøgleord og til for-
nuftige priser.

 Kirkegyden 69
5270 Odense N 

 Telefon: 23 41 16 11
E-mail: info@linde-ka.dk

LINDE KLOAK & ANLÆG APS
KLOAK · LAR LØSNINGER · TV-INSPEKTION ·  

SPULING OG RENSNING AF KLOAK ·  

PUNKTRENOVERING · JORD · ANLÆG · BETON

Ring og få et uforpligtende tilbud
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Odense Låseservice A/S

Uden abonnement Uden abonnement



RÅD 1: 

Sikring af døre 
og vinduer
Det første man bør 
sikre sig er, at døre og 
vinduer er i en sådan 
stand, at de ikke uden 
videre kan brydes op. 
Her tænkes især på 
råd, dårlig tæthed 
mellem vindue/dør 
og karm samt dårlige 
hængsler

RÅD 2: 

Låse

Det er desuden vigtigt 
at sikre sig, at låsene 
i huset er af ordenlig 
kvalitet. Gamle fem-
stiftede låse kan nemt 
bankes op med en 
bankenøgle, og stikker 
selve låsecylinderen 
ud fra døren, kan den 
nemt vrides rundt med 
fx en rørtang. nøgler 

Det er også muligt at 
anvende specielle låse 
eller sikringsbesalg til 
terassedøre, så disse 
ikke kan anvendes som 
lette flugtveje.

RÅD 3: 

Belysning
At lade noget lys være 
tændt i huset, når in-
gen er hjemme, er et 
gammel trick, som 
rent faktisk virker.

RÅD 4: 

GSM alarm

En almindelig alarm 
har som eneste funkti-
on at stresse tyven ved 
hjælp af sirene, men 
med en GSM-alarm er 
det ligeledes muligt at 
få tilsendt en SMS eller 
få et telefonopkald fra 
selve  alarmen, hvis et 
indbrud er i gang. Sagt 
på en anden måde, så 
giver en GSM-alarm 
ikke blot lokal alarme-
ring, men er i stand til 
at alarmere til dig .

RÅD 5: 

Nabo hjælp

Det er et meget ef-
fektivt middel mod 
indbrud at have nogle 
gode aftaler med na-
boerne – og tilmed er 
det et gratis middel. 
Man skal blot lade na-
boerne vide, hvornår 
huset står tomt og få 
dem til at være mere 
opmærksomme i disse 
tider.

RÅD 6: 

Video 
overvågning

Videoovervågning har li-
gesom GSM-alarmen en 
dobbelteffekt. Dels er 
et overvågningskamera 
med til at afskrække ty-
ven, idet han formentlig 
ikke er interesseret i at 
blive genkendt. Men et 
overvågningskamera 
er som bekendt ikke en 
garanti for, at indbruds-
tyven ikke vælger at 
bryde ind alligevel. Er 
det tilfældet, så vil over-
vågningskameraerne 
have fanget ham på en    
optagelse.

FÅ HJÆLP TIL DIN 
TYVERISIKRING

Uggerslev Autoværksted  ·  Stationsvej 2  ·  5450 Otterup 
Tlf.: 64 85 11 88  ·  uggerslevauto@post.tele.dk

Uggerslev Autoværksted
v/ S. Jensen
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SIKKERHED i top, via af eget netværk
Fynalarm.dk sørger 
for øget tryghed 
i hjemmet til en 
fornuftig pris

Det har længe været en stor 
drøm at blive selvstændig med 
eget firma, - og så skete det, at 
Morten Mørk Spanggaard tog 
springet og stiftede firmaet 
Fynsalarm.dk, og med en man-
geårig fortid indenfor vagt og 
sikkerhedsområdet, - så var det 
et naturligt valg, at det var her 
interessen lå.

Jeg har altid haft en meget stor 
interesse i alarm og overvåg-
ningssystemer, da det er med 
til at skabe høj sikkerhed, fore-
bygge indbrud og skabe tryghed, 
som der efterhånden er meget 

brug for i lille Danmark, oply-
ser Morten Mørk Spanggaard. 
Formålet med Fynalarm, er at 
kunne give borgerne høj sikker-
hed, forebygge indbrud og skabe 
tryghed for mennesker i deres 
hjem eller firma. 

Fynsalarm.dk kan levere en 
smart alarm, som kan opfylde 
rigtig mange menneskers ønsker 
og gøre folks hverdag langt nem-
mere, - og alt bliver styret via en 
app, som f.eks. også kan starte 
varmepumpen i huset/sommer-
huset, åbne/lukke garageporten 
og tænde, dæmpe el. slukke lys.   

Jeg tænkte, at der måtte findes 
en billigere måde at sikre ens 
hjem eller firma på, uden at det 
skulle koste dyre abonnementer 
hver måned, - og hvor man bru-
ger sit eget netværk.

Markedet er blevet 
undersøgt og der er 
fundet frem til pro-
dukter med en rigtig 
høj kvalitet og med et 
smart styresystem, 
hvor man sparer tu-
sindvis af kroner om 
året ved udelukken-
de at bruge sit eget 
netværk og hvem er 
ikke interesseret i 
og spare tusindvis af 
kroner om året.

Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg



LAD DIN VIRKSOMHED UDVIKLE SIG 
I CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL NÆR MOTORVEJEN I ODENSE

TIL LEJE

KONTAKT:
Erhvervsudlejningen
T: 70 23 82 33
E: erhverv@hdejendomme.dk

VI HAR LEJEMÅL I HELE DANMARK
BESØG OS PÅ:

www.hdejendomme.dk

Unsbjergvej 11, Odense SØ.
Præsentabel erhvervsejendom med 

fl ere mindre kontorer, mødelokale, 

kantine og garage.

Nymalet erhvervsejendom med fl ere 

mindre kontorer, stort fl ot mødelokale, 

kopi/depotrum, kantine, lille lager samt 

garage. 

Lokalerne fremstår lyse og indbydende med 

hvide systemlofter, lyse lyddæmpende 

gulvtæpper og god grundbelysning. 

En del af udenomsarealet er befæstet med 

asfalt og udlagt til parkeringspladser. 

Der er derfor gode parkeringsmuligheder 

ved ejendommen. 

Ring, og aftal tid for en fremvisning!

Agerhatten 16, Odense SØ.
Gedigne lagerlokaler med tilhørende 

kontor og servicefaciliteter.

I denne indbydende ejendom udlejes en

lagerhaller på 300 m2 - med mulighed for at 

leje en tilsvarende lagerhal, beliggende lige 

ved siden af. Herved er det muligt at leje 

ialt 600 m2 lager. 

Hallen er med ledhejseporte på både for- 

og bagside. I loftet er der ovenlys, og be-

tongulvene er fremstillet til tung last.

Til lagerlejemålet tilbydes 50 m² lyst kon-

tor, hvorfra der er direkte adgang til køk-

ken, fælles bad samt to toiletter. 

Der er god vendeplads på udenoms-

arealerne og P-pladser lige ved døren.

Ring, og aftal tid for en fremvisning!

KONTOR 456 m2 - 525 kr. pr. m2

NY
PRIS

NY
SAG

LAGER 300 m2 - kr. 325 pr. m2

KONTOR 50 m2 - kr. 525 pr. m2


