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Tåsinge Mureren

Vemmenæsvej 7  ·  5700 Svendborg 

Pederjensen1971@gmail.com

Bygkontrol Side 13

Snart vil der blive udbetalt ekstra feriepenge til danskerne 
og mange vil i den forbindelse overveje om de ekstra midler 
skal bruges på forbedringer i ens bolig. Og en af de forbed-
ringer, der er yderst populære for tiden, er facadeisolering. 
Det kan Peder Jensen fra firmaet, Tåsinge Mureren tale 
med om.

-Vi har arbejdet med mange forskellige løsninger på fa-
cadeisolering forskellige steder i landet. Det er en rime-
lig stor investering, men pengene bliver hurtigt tjent ind 
igen, når man energirenoverer. Og så skal man huske på, 
at det er en investering, der er med at gøre ens bolig mere 
værd, siger mureren, der primært udfører arbejder på Fyn.

--Ja, og ud over facadeisolering tilbyder vi naturligvis også 
de mere klassiske murerarbejder, fastslår Peder Jensen.  

Så er det tid 
til facade-
isolering
Og en af specialisterne på 
området er Peder Jensen fra 
firmaet, Tåsinge Mureren.

Vemmenæsvej 7  ·  5700 Svendborg  ·  Pederjensen1971@gmail.com

"Miss Bosch" fejrer 60år
med tyskelektronik 54–55

Købmandstøtter lokale
foreningermed80.000 36–37

Arabella udvider
og renoverer 32–33

U G E 2 6 O n s d a g d e n 2 4 . j u n i 2 0 2 0

Åbningst
Manndag - torsdag kl.: 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
eller efter nærmere aftalte 62 26 10 18 - 20 22 50 18

Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18 ·www.recke-el.dk
RECKE Ap

SEl
Alt hvad du tænder på

Din lokale elektriker

KAJ RECKE
Vi er altid klar
til at løse dine

installationsopgaver

Kontakt Peder Jensen
2621 5817 - 2967 8608

Tåsinge Mureren ApS
— stensikker kvalitet
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udfordringer!

KontaKt os clc-fyn.dK ell. 4087 4050

• Huller i vejen ”så det os”

• nyt asfalt på villavej ”så det os”

• fræsning af asfalt ”så det os”

• Kort fortalt: skal du ha’ lavet asfalt
så kontakt

Vi gør din vej mere sikker!

nu kommer varmen
- og vi er klar!

SYDFYNS
ASFALT

Vi gør din vej mere sikker!
www.entreprenoer-fyn.dk

Kontakt os på 6220 7163 el. 4087 4050 . pm@kloakmester-peter.dk

SYDFYNS ASFALT

● Gennemgang af købsaftalen og handlens bilag
●Møde med advokat
● Korrespondance og drøftelse med mægler
● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
● Rådgivning om behovet for ejerskifteforsikring m.m.
● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse
● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig
FAST PRIS KR. 5.000,- inkl. moms
uanset om du køber eller sælger

S Y D F Y N S B O L I G A D V O K A T E R
Jessens Mole 12, 5700 Svendborg . Telefon: 62 22 77 22
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

Bygma  støtter  lokalt  i Svendborg:

SVENDBORG 
HÅNDBOLDKLUB

Vi leverer fra dag til dag, hvor, hvornår og hvordan det passer dig

Bygma Ringe
Tlf. 88 32 30 35 • ringe@bygma.dk

Bygma Nyborg
Tlf. 88 32 30 00 • nyborg@bygma.dk

Bygma Odense
Tlf. 88 32 30 65 • odenseoest@bygma.dk

Bygma Bellinge
Tlf. 65 96 17 81 • bellinge@bygma.dk

Bygma Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50 • kerteminde@bygma.dk

Bygma Otterup
Tlf. 64 82 22 33 • otterup@bygma.dk
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Click er ny forhandler af Varelotteriet

Click Svendborg, her med indehaver Brian Bang (th) og Flemming Theil-
gaard, er ny forhandler af lodsedler fra Varelotteriet. Foto: Jari

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Click Svendborg
har overtaget salg af lodsedler
til Varelotteriet fra Sydfyns
Antikvar Boghandel. Fornyel-
se af lodsedler samt køb af
nye lodsedler skal derfor
fremover ske i fotoforretnin-
gen i Gerritsgade 22.

Sidste chance for fornyelse
og køb af lodsedler til første
trækning i Varelotteriets nye
sæson er den 15. oktober.

- Som spiller i Varelotteri-
et støtter man lokalmiljøet
gennem køb af lodsedler. I
Svendborg og omegn modta-
ger Svendborg Håndværker-
og Industriforening to gange
årligt et beløb baseret på an-
tal solgte lodsedler i området.
Foreningen kan bruge mid-
lerne til at støtte lokale og
velgørende formål, fortæller
indehaver af Click, Brian
Bang, i en pressemeddelelse.

Derudover donerer Vare-
lotteriet hvert halve år penge
til landsdækkende sociale-og
humanitære organisationer i
Danmark, blandt andre Rå-
det for Sikker Trafik, Det Kri-
minalpræventive Råd og
Mødrehjælpen.

Varelotteriet udlodder år-
ligt mere end 664.000 kon-
tante gevinster. Der trækkes
lod om gevinsterne mindst to
gange hver måned, og hoved-
præmien er på hele tre milli-
oner skattefrie kroner.

Læs mere om spillet og Va-

relotteriets historie på
www.varelotteriet.dk.

Denne artikel var også med
i Ugeavisen Svendborg i sidste
uge, men desværre havde tek-
nikken vendt billedet på hove-
det, så vi bringer artiklen igen,
vi beklager.

Vi har stadig e
udvalg af v

almindelige, go

Besøg butikken
Gundess jer
og Bryg

Vi praler
- og siger

ost
til alle!

OSTE TIL AAL

BÅDE TYKKE OGG

NYT
HUSK VI HAR
RØGET LAKS

M.M.

OST
FRA 10+
TIL 60+

HUSK
Vores gode
rygeoste

KØB EN ½
kun

20,-

Vi har
forsmagning
på julebryg fra
31. oktober

2020

DET ER SÅ 
HYGGELIGT 
MED 
EFTERÅR

PREPAIR 
SKJORTE
Før 79995

NU 49995
CULTURE 
SKJORTE

NU 59995
COATED
LEGGINS
Brun/army

NU 29995

GERRITSGADE 40A . SVENDBORG . 6221 0013

HANDL LOKALT
I SVENDBORG HANDL LOKALT

I SVENDBORG OG OMEGN

Gundestrup Mejeri Side 10

Auto-Blik Side 16

VW ODENSE Side 18

Alle VVS og blik opgaver udføres 

info@fynsvvsogblik.dk
Tlf. 41 50 80 10

For os er det at lave biler 
ikke et job – men en livsstil

Det er vigtigt for os at 
servicere vores kunder
 på bedst mulig måde

 
Jacobsens

 Autoværksted i/s
Gørtlervej 1  ·  5750 Ringe

Tlf: 6262 2428
jacobsensauto@mail.dk

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!

Med venlig hilsen
Skov Auto

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 til-
bud! Vi gør nemlig alt hvad vi kan, 

for at yde en optimal service!

Med venlig hilsen
Skov Auto

Rødamsvej 5 
5856 Ryslinge 

Tlf.: 62671228
ryslinge@mail.tele.dk



Forhandlernavn

Oplev den 
elektriske ID.3

Det er tid til den nye elbil fra Volkswagen. Den er 100 % elektrisk og 
du kan opleve den nye ID.3 hos os, når vi holder Åbent Hus til september. 

ID.3 58 kWh. 204 hk. Forbrug 155-159 Wh/km. Rækkevidde op til 423 km. 
Forbruget kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. 
Halvårlig ejerafgift kr. 330,-.
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Snart vil der blive udbetalt ekstra feriepenge til danskerne 
og mange vil i den forbindelse overveje om de ekstra midler 
skal bruges på forbedringer i ens bolig. Og en af de forbed-
ringer, der er yderst populære for tiden, er facadeisolering. 
Det kan Peder Jensen fra firmaet, Tåsinge Mureren tale 
med om.

-Vi har arbejdet med mange forskellige løsninger på fa-
cadeisolering forskellige steder i landet. Det er en rime-
lig stor investering, men pengene bliver hurtigt tjent ind 
igen, når man energirenoverer. Og så skal man huske på, 
at det er en investering, der er med at gøre ens bolig mere 
værd, siger mureren, der primært udfører arbejder på Fyn.

--Ja, og ud over facadeisolering tilbyder vi naturligvis også 
de mere klassiske murerarbejder, fastslår Peder Jensen.  

Så er det tid 
til facade-
isolering
Og en af specialisterne på 
området er Peder Jensen fra 
firmaet, Tåsinge Mureren.

Vemmenæsvej 7  ·  5700 Svendborg  ·  Pederjensen1971@gmail.com

"Miss Bosch" fejrer 60år
med tyskelektronik 54–55

Købmandstøtter lokale
foreningermed80.000 36–37

Arabella udvider
og renoverer 32–33

U G E 2 6 O n s d a g d e n 2 4 . j u n i 2 0 2 0

Åbningst
Manndag - torsdag kl.: 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
eller efter nærmere aftalte 62 26 10 18 - 20 22 50 18

Stationsvej 54 . 5771 Stenstrup . Tlf. 62 26 10 18 ·www.recke-el.dk
RECKE Ap

SEl
Alt hvad du tænder på

Din lokale elektriker

KAJ RECKE
Vi er altid klar
til at løse dine

installationsopgaver

Kontakt Peder Jensen
2621 5817 - 2967 8608

Tåsinge Mureren ApS
— stensikker kvalitet
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KontaKt os clc-fyn.dK ell. 4087 4050

• Huller i vejen ”så det os”

• nyt asfalt på villavej ”så det os”

• fræsning af asfalt ”så det os”

• Kort fortalt: skal du ha’ lavet asfalt
så kontakt

Vi gør din vej mere sikker!

nu kommer varmen
- og vi er klar!

SYDFYNS
ASFALT

Vi gør din vej mere sikker!
www.entreprenoer-fyn.dk

Kontakt os på 6220 7163 el. 4087 4050 . pm@kloakmester-peter.dk

SYDFYNS ASFALT

● Gennemgang af købsaftalen og handlens bilag
●Møde med advokat
● Korrespondance og drøftelse med mægler
● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
● Rådgivning om behovet for ejerskifteforsikring m.m.
● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse
● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig
FAST PRIS KR. 5.000,- inkl. moms
uanset om du køber eller sælger
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●Møde med advokat
● Korrespondance og drøftelse med mægler
● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
● Rådgivning om behovet for ejerskifteforsikring m.m.
● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse
● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig
FAST PRIS KR. 5.000,- inkl. moms
uanset om du køber eller sælger

S Y D F Y N S B O L I G A D V O K A T E R
Jessens Mole 12, 5700 Svendborg . Telefon: 62 22 77 22
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A
P

S
Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 9-17.30 og lørdage kl. 9-14

A
P

S

TRÆPILLERTRÆPILLER
i vores kendte gode kvalitet

Leveret hjem til dig 
- lige der hvor du vil 
have dem stående *

* Såfremt vores 
truck kan komme frem

Højlund Premium 
Træpiller
Lyse træpiller. 
Vælg mellem 6 og 8 mm. 
Aske 0,3%
896 kg pr. palle/16 kg pr. sæk

1 palle ............2085,-
3 paller ..........1935,-
12 paller ........1835,-
32 paller ........1635,-
Priserne er pr. palle inkl. moms

og ekskl. pallepant

Højlund Basic 
Træpiller
8 mm træpiller.
Aske 0,6%
896 kg pr. palle/16 kg pr. sæk

1 palle ............1985,-
3 paller ..........1895,-
12 paller ........1735,-
32 paller ........1535,-
Priserne er pr. palle inkl. moms

og ekskl. pallepant

Vores 
træpiller er 

pakket i 

genbrugsplast

Forbehold for fejl. 
Priserne gælder til og med 13/12-20

Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby
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Alle har i dag behov for private 
forsikringer. Erhvervsdrivende 
har samtidig behov for erhvervs-
forsikringer til at dække deres 
virksomheds risici, og til at for-
sikre sig selv som ejere, og de an-
satte man har. 

Hos FOMO føler vi en meget stor 
forbundethed med vores kunder, 
hvilket er vigtigt, når vores op-
gave er at yde professionel rådgiv-
ning – det handler jo om dig og din 
virksomheds økonomiske risiko.

Hvad er  
professionel rådgivning?
Det spørgsmål kan sikket kaste 
mange svar af sig. Hos FOMO 
Erhverv betyder det mere end én 
ting. Nogle af de vigtigste dele af 
professionel rådgivning indenfor 
erhvervsforsikring er 
• Forretningsforståelse
• Behovsanalyse
• Præsentation af forsikringsløs-

ning

FOMOs Erhvervsassurandører, 
Marianne Skøtt og Søren Rah-
bek, er begge eksaminerede Er-
hvervsassurandører.
De forstår derfor at stille alle de 
relevante men svære og muligvis 
irriterende spørgsmål, som man 
er nødt til at kende svaret på, for 
at kunne afdække alle risici, og 
dermed sikre, at din virksomhed 
er dækket rigtig, når skaden sker.
Hos FOMO Erhverv ved vi alt, der 
er værd at vide om forsikring. Det 
er vores arbejde.
Vores kunder ved til gengæld alt 
om deres erhverv.
Frisøren er ekspert i at få os til 
at se flotte ud. Tøjforretningen er 
dygtig til at klæde os på til enhver 
lejlighed. Revisoren sørger for, at 
vi kun får en restskat, når vi har 
tjent flere penge, end vi forven-
tede. 

Vi har med andre ord en stor fag-
lighed omkring vores kerneydel-
ser.

FOMO Erhverv – fokus på din 
virksomheds økonomiske risiko

Tlf. 62 21 44 88  ·  E-mail: fomo@fomo.dk  ·  Odensevej 8A  ·  5700 Svendborg

Exam. Erhvervs-
assurandør 
Søren Rahbek

Exam. Erhvervs-
assurandør 
Marianne Skøtt

Mike Petersen fra firmaet MV 
Have og Anlæg valgte erhvervs-
forsikringer ud fra sin tilfreds-
hed som privatkunde. --Vi har 
altid været utrolig tilfredse 
som privatkunder hos FOMO, 
derfor var det naturligt for os at 
vælge dette selskab, da det også 
begyndte at tilbyde erhvervsløs-
ninger. Sådan siger manden bag 
det succesfulde gartnerfirma, 
MV Have og Anlæg, Mike Pe-
tersen. Han blev selvstændig 
for tre år siden og har siden haft 
så megen vind i sejlene, at hans 

firma nu tæller fem ansatte. MV 
Have og Anlæg tilbyder en bred 
pallette af gartneropgaver, der 
spænder lige fra totalrenove-
ringer af gamle haver, anlæg 
af nye - til opgaver inden for 
snerydning og glatførebekæm-
pelse. --Som for andre firmaer, 
er det vigtigt for os at have et 
forsikringsselskab, der arbejder 
professionelt og serviceminded. 
Det har vi altid følt, at vi har op-
levet hos FOMO, derfor var val-
get ikke svært for os, slår Mike 
Petersen fast.

Succesfuld gartner 
MV Have & Anlæg valgte FOMO
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Vi klare både store projekter 
og mindre opgaver, og vi går 
aldrig på kompromis med vo-
res faglighed – både når det 
gælder tømrerarbejdet ude 
hos kunden og snedkerarbej-
det hjemme på værkstedet.
Westergaard Tømrer & 
Snedker udfører alle typer 
opgaver indenfor tømrer- og 
snedkerarbejde for private, 
virksomheder, boligforenin-
ger samt Kommuner

WESTERGAARD TØMRER & SNEDKER

KLAMPENBORGVEJ 37  ·  5700 SVENDBORG
CVR: 41200723  ·  20 72 08 61 ·  mail@w-ts.dk

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

Søren Thomsen, der har været indehaver 
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige 

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

Projektering – hvor tegningerne om-sæt-
tes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks 
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byg-
geriet bliver udført, som I har aftalt med 
håndværkerne. 

En anden ting er det økonomiske overblik 
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitekt-
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks teg-
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få 
en gratis og uforpligtende snak om jeres 
drømme. 

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige 
først, så kaffen er varm, når I kommer… ” 

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

Skal du sælge dit hus? Vi har stor 
erfaring med at tjekke boligers  lstand. 
Vi reagerer hur gt og har konkurrence- 
dyg ge priser. 

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En 
anden indretning af huset - eller måske et 
helt nyt hus?  Vi er førende inden for:

- Om- og  lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og  lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
- Ene- Energiop mering

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk

Varm mad
Burger

Smørrebrød
Menuer

Det søde
Firmaordninger

Sandwiches
Jul 2020
Plader/platter
Nytår 2020
Dagens ret

Jernbanegade 21  ·  5750 Ringe
Tlf: 71 74 14 56

Anlæg af haver 
Etablering af Belægning 

Vedligeholdelse af grønne arealer
beskæring af buske og træer 

Haveplaner
Græsslåning

Snerydning og saltning

mv-have-anlaeg@outlook.dk  ·  tlf:30 35 17 50
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Står man og skal have løst en op-
gave indenfor VVS området, lavet 
varmepumpe eller jordvarmean-
læg, - så er det godt at alliere sig 
med ND Energiteknik, der er et 
autoriseret VVS og blikkenslager-
firma. Det er et firma med mange 
års erfaring, og som har den nød-
vendige ekspertise til at klare alle 
tænkelige opgaver, og det for såvel 
private som erhverv. Det er også et 
firma med faglig stolthed og som 
kan hele paletten indenfor faget.

ND Energiteknik blev stiftet af 
Nusret Drekovic, der er uddan-
net VVS Energimontør, og som 
efter 15 år som ansat valgte at 
blive selvstændig i 2015, og fik 
her en gammel drøm gjort til 
virkelighed. Det betød samtidig 
to år mere med uddannelse på 
Erhvervsakademiet for at få den 
nødvendige autorisation og in-
stallatøreksamen.
- Jeg havde lyst til at prøve for 
mig selv. Det var en gammel tan-

ke, - så da chancen kom, så greb 
jeg den. Det har jeg ikke fortrudt 
– slet ikke. Det er gået godt, og 
der er masser af arbejde, og kun 
lokalt, - men over hele Fyn, som 
er mit primære arbejdsområde. 
Men når opgaverne er til det, så 
løser jeg også opgaver rundt i 
landet. Generelt på det seneste er 
der travlt med nybyg, badeværel-
ser, varmepumper samt fjernvar-
me. Der er så travlt i firmaet, at 
det betyder, at jeg også skal have 

ansat en faglig dygtig svend nu.
Nusret Drekovic holder sig lø-
bende opdateret med for faget 
relevante kurser og autorisa-
tioner, så firmaet kan klare alle 
udfordringer og opgaver, så de 
kan levere et godt fagligt kvali-
tetsarbejde til kunderne. Senest 
med godkendelse til alt arbejde 
og service i forbindelse med var-
mepumper, som mange vælger at 
få skiftet til.  

En stærk partner 
der kan sit 
håndværk
ND Energiteknik har erfaring 
og ekspertise til at løse alle 
opgaver indenfor VVS og 
alternative energiformer

Kogtvedvej 59  ·  5700 Svendborg
Tlf.: 20 72 34 64  ·  info@ndenergiteknik.dk ND Energiteknik ApS

er
m...

NY STOR

SORTERINGS- OG

LAGERHAL PÅ 450 M 2

LANGELANDS
GODSTRANSPORT
LARS STJERNEGAARD . HAVNEGADE 13
5900 RUDKØBING . TLF. 62 51 11 35
STJERNEGAARD@OUTLOOK.COM

Bilpakker Fragtlager Hurtig levering Stykgods Parti-Pallegods Hellæs

Vi lever af Deres laster

- og har også lagerplads til dem...

autocentrum
ruDkøbing

- d�� �� �� ��d L����l��d� ��d��� p�����!

Spodsbjergvej 149 B

AUTOCENTRUM
RUDKØBING – TLF .62511828

Lotte Leander Jesper

Dit service team:

Bruno Andreasen
Speciale i badeværelser

Biltlf. 20 77 72 48
40 års erfaring

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, ventilatorer, pumper, gear og elværktøj.

Nye

mitlangeland.dk 23

TIL SALG
Erhvervsejendom 
med bolig i 
Vester Aaby

186 m³ bolig
114 m³ erhverv

1.295.000
Ring 40 78 29 19 
så gir jeg en kop kaffe

Vi udføre bla. følgende opgaver:

• Græsklipning
• Hækkeklipning
• Renholdelse
• Træfældning
• Beskæring
• Træpleje
• Belægninger
• Bede
• Fejning
• Ejendomsservice
 

Vi arbejder 
følgende steder:
• Boligselskaber
• Virksomheder
• Institutioner
• Private
• samt alle andre 
som har behov for 
vores ydelser.
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Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER
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HANDL LOKALT
I SVENDBORG

HANDL LOKALT
I SVENDBORGHANDL LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN

Dobbeltdækker, store busser og minibusser 
Telefon 62 26 30 00 / 40 16 20 62

www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller

Korsgade 14, Svendborg | www.butik14.dk  Følg med på  / 

Vi glæder os til at se dig i butikken

Hos Butik 14 gør vi 
os umage for at skabe 
et indbydende univers 

for dig der elsker 
boliginspiration, 

bæredygtig mode og 
økologiske produkter.

Lotte Købmand i Kirkeby har 25-års jubilæum
I weekenden kunne Liselotte "Lotte" 
Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.

Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4.500 + moms

Er du på kig efter en cykel, hvor 
det er det kvalitetsmæssige, der 
er i højsædet, så er cykelforret-
ningen, ONBIKE, i Svendborg så 
absolut en mulighed. 
Firmaet har nemlig specialise-
ret sig i kvalitetscykler inden for 
mountainbikes, racercykler, el-
cykler og bycykler.
-Ja, vi har cykler, der er produ-
ceret af nogle af de førende pro-

ducenter inden for de fire nævnte 
genrer. I øjeblikket er trenden 
mountainbikes og elcykler, hvor 
vi har flere spændende modeller 
at tilbyde, siger indehaver Asger 
Navne Sørensen.
Udover at du kan købe din kvali-
tetscykel hos ONBIKE, så er der 
også mulighed for at få klaret så-
vel service som reparation efter-
følgende.

-Hos os kan du få din cykel set efter 
og lavet eventuelle justeringer, så 
din cykels levetid bliver længere. 
Vi har gode priser og det er vig-
tigt for os at alle kunder går til-
fredse ud af vores butik.
Vi laver reparationer på alle slags 
cykler og har gode samarbejdsaf-
taler med de bedste leverandører 
af reservedele, slår Asger Navne 
Sørensen fast.  

Cykler i den bedste kvalitet  
Mountainbikes og elcykler 
er i høj kurs hos ONBIKE i 
Svendborg i øjeblikket

Vestergade 105  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf: 61 60 64 33  ·  www.onbike.dk  ·  asgernavne@yahoo.dk

Står man og har brug for en kva-
litetsbevidst it-ekspert, der har 
erfaring med at løse en bred vifte 
af de problemstillinger compu-
terverdenen byder på, så er det 
absolut en mulighed at kontakte 
firmaet, HENRIKS IT SERVICE. 
Firmaet indehaves og drives af 
Henrik Espersen, der tilbyder sin 

assistance til såvel private som er-
hvervskunder.
--Ja, og offentlige institutioner. 
Jeg har 10 års erfaring fra Folke-
skolen i Svendborg, fortæller Hen-
rik Espersen, der også tilbyder 
kurser i generelt brug af en com-
puter, brug af ens E-Boks samt 
netbank m.m.

--Nogen af de opgaver jeg har er 
eksempelvis at lave specialbyg-
gede computere, hvor hardwaren 
skal passe til kravspecifikatio-
nerne til de programmer man bru-
ger, så man ikke oplever for lang 
opstartstider, da meget ventetid 
kan blive dyrt i længden, repa-
rere også computere, optimering 

af netværk eller installering af 
nyt netværk. Og står man og skal 
bruge noget jeg ikke har hjemme, 
så er jeg også behjælpelig med be-
stillingsarbejdet, understreger 
Henrik Espersen, der kører på hele 
Fyn og brofaste øer. Men sender til 
hele landet.  

Henrik Espersen, der 
driver firmaet, HENRIKS IT 
SERVICE, har mange års 
erfaring fra blandt andet 
skoler, virksomheder og 
private kunder.

Landevejen 14B  ·  5882 Vejstrup  ·  Telefon: 30 28 31 37
www.henriks-it-service.dk  ·  kontakt@henriks-it-service.dk

HENRIK KLARER DINE IT-UDFODRINGER
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Click er ny forhandler af Varelotteriet

Click Svendborg, her med indehaver Brian Bang (th) og Flemming Theil-
gaard, er ny forhandler af lodsedler fra Varelotteriet. Foto: Jari

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Click Svendborg
har overtaget salg af lodsedler
til Varelotteriet fra Sydfyns
Antikvar Boghandel. Fornyel-
se af lodsedler samt køb af
nye lodsedler skal derfor
fremover ske i fotoforretnin-
gen i Gerritsgade 22.

Sidste chance for fornyelse
og køb af lodsedler til første
trækning i Varelotteriets nye
sæson er den 15. oktober.

- Som spiller i Varelotteri-
et støtter man lokalmiljøet
gennem køb af lodsedler. I
Svendborg og omegn modta-
ger Svendborg Håndværker-
og Industriforening to gange
årligt et beløb baseret på an-
tal solgte lodsedler i området.
Foreningen kan bruge mid-
lerne til at støtte lokale og
velgørende formål, fortæller
indehaver af Click, Brian
Bang, i en pressemeddelelse.

Derudover donerer Vare-
lotteriet hvert halve år penge
til landsdækkende sociale-og
humanitære organisationer i
Danmark, blandt andre Rå-
det for Sikker Trafik, Det Kri-
minalpræventive Råd og
Mødrehjælpen.

Varelotteriet udlodder år-
ligt mere end 664.000 kon-
tante gevinster. Der trækkes
lod om gevinsterne mindst to
gange hver måned, og hoved-
præmien er på hele tre milli-
oner skattefrie kroner.

Læs mere om spillet og Va-

relotteriets historie på
www.varelotteriet.dk.

Denne artikel var også med
i Ugeavisen Svendborg i sidste
uge, men desværre havde tek-
nikken vendt billedet på hove-
det, så vi bringer artiklen igen,
vi beklager.

Vi har stadig e
udvalg af v

almindelige, go

Besøg butikken
Gundess jer
og Bryg

Vi praler
- og siger

ost
til alle!

OSTE TIL AAL

BÅDE TYKKE OGG

NYT
HUSK VI HAR
RØGET LAKS

M.M.

OST
FRA 10+
TIL 60+

HUSK
Vores gode
rygeoste

KØB EN ½
kun

20,-

Vi har
forsmagning
på julebryg fra
31. oktober

2020

DET ER SÅ 
HYGGELIGT 
MED 
EFTERÅR

PREPAIR 
SKJORTE
Før 79995

NU 49995
CULTURE 
SKJORTE

NU 59995
COATED
LEGGINS
Brun/army

NU 29995

GERRITSGADE 40A . SVENDBORG . 6221 0013

HANDL LOKALT
I SVENDBORG HANDL LOKALT

I SVENDBORG OG OMEGN
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Fra 1999-2011 opbyggede og drev 
han anlægsgartnervirksomheden 
Esmann Entreprise med afdelin-
ger i Ringe og Middelfart. Denne 
virksomhed blev 2011 solgt til en 
stor landsdækkende aktør i bran-
chen.
”Salget var ikke af nød, virksom-
heden var sund og velfungerende 
og jeg havde nogle fantastiske 
medarbejdere og kunder. Men min 
stilling var i løbet af årene ændret 
fra at være fagmand/håndværker 
og til at være direktør, og den stil-
ling trivedes jeg ikke optimalt i”, 
udtaler Flemming Esmann 
Efter salget fortsatte Flemming 
Esmann som projektleder hos kø-
beren og har efterfølgende haft 

lignende stillinger i et par andre 
virksomheder.
Fra maj 2019 overgik han igen til 
at blive 100% selvstændig med 
virksomheden GartnerEsmann – 
et valg han ikke har fortrudt.
”I min ”nye” lille virksomhed er 
der focus på arbejdet som udfø-
res ude hos kunden, på den tætte, 
åbne og ærlige dialog”. 
Mottoet er det samme som min 
tidligere virksomhed blev grund-
lagt på ”Vi skal fremstå som en 
ærlig og troværdig samarbejds-
partner – også EFTER folk har 
handlet med os”
Da der ikke er ansatte ud over 
Flemming Esmann selv, er mange 
administrative opgaver reduceret.

”Jeg har nogle gode dygtige sam-
arbejdspartnere som hjælper mig 
når der er behov for ekstra mand-
skab” udtaler Flemming Esmann. 
”Flere af dem har jeg samarbejdet 
med i mange år – enkelte er sågar 
uddannet i ”min gamle” virksom-
hed” fortæller han med stolthed.
”Kundesegmentet som GartnerEs-
mann er den optimale samarbejds-
partnere for, er virksomheder, bo-
ligselskaber, institutioner, samt 
private, som ønsker et tillidsbase-
ret samarbejde og en ukompliceret 
og ærlig dialog”.
Opgavetyperne som GartnerEs-
mann er i stand til at løse er man-
geartede, lige fra mindre belæg-
ningsarbejder, plantearbejder, 

træfældning, græsklipning, sne-
rydning/saltning, beskæring ol. 
til div ejendomsservice opgaver.
Ring og spørg  -  eller send en mail 
– så hjælper vi med løsning af din 
opgave  

OVERHOLDELSE AF AFTALER, 
KUNDEKONTAKT OG 
ARBEJDSGLÆDE 
I HØJSÆDET
Gartner Esmann glæder sig over 
en dagligdag med fokus på det faglige 
og den personlige kontakt til kunden

Kohavevej 10
5750 Ringe 
Telefon: 21529565
www.gartneresmann.dk
gartneresmann@outlook.dk

E R H V E R V +  F Y N
T O R S D A G  1 7 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

29PÅ BESØG

Carsten Thor, indehaver af Thors Design i Timring, fremstiller 
møbler - blandt andet dette plankebord - af azobétræ fra 
gamle færgelejer. Foto: Thomas Maxe

Plankebordet vejer cirka 300 kilo. Bænken viser den originale 
azobé-træstamme, der har været en del af et gammelt 
færgeleje. Foto: Thors Design

Carsten Thor har opkøbt azobétræ blandt andet her i Knudshoved. 
Nu bliver træet til designermøbler. Foto: Thors Design

FAKTA
THORS DESIGN

Carsten Thor og de syv 
ansatte i Thors Design frem-
stiller bæredygtige borde, 
bænke, boligtilbehør og 
brugskunst af genanvendt 
træ fra færgelejer.

●

En tredjedel af Thor De-
signs produkter bliver solgt 
til eksport til blandt andet 
Norge, England, Frankrig, 
Tyskland, Australien og Ja-
pan.

●

De fleste kunder finder vej 
via nettet, men firmaet har 
også showroom i København 
og på værkstedet hjemme i 
det nedlagte mejeri i Tim-
ring, nordvest for Herning.

●

Firmaet tog form i 2002, 
da Carsten Thor opkøbte sit 
første parti azobétræ (også 
kaldet jerntræ) fra Korsør 
Færgeleje.

●

Thors Design brugte 
halvandet år på at udvikle en 
metode til udskæring af 
planker af de gigantiske 
træstammer.

●

Savværket kører med 
hjælp fra socialt udsatte be-
boere fra det nærliggende 
Møltrup Optagelseshjem.

●

Hjemmeside: www.thors-
design.dk
●

ne forsvinde igen, fortæller
Carsten Thor og stikker sin
pegefinger ned i sprækken
mellem de tykke planker.

I dag er plankebordene
meget populære. Desværre
er de også meget tunge, så
Thors Design er ofte nødt til
at få materialer løftet med
kran ind ad vinduerne i eta-
geejendomme, og så bliver

bordene samlet på stedet.
- Vores største bord blev

leveret til et konferenceloka-
le på syvende sal i Njalsgade
i København. Det var 14 me-
ter gange 1,20 meter og vejer
omkring fire-fem tons, for-
tæller Carsten Thor.

Velegnet udendørs
Ved siden af plankebordene

fremstiller Thors Design
også bænke, tv-borde, min-
dre brugskunst-genstande
og materialer til byrum, for
eksempel cykelstativer, af
træet fra gamle færgelejer.

- Træet har jo været uden-
for i over et halvt århundre-
de, så det kan sagtens tåle at
være udendørs – og man be-
høver ikke behandle det. In-

dendørs plankeborde skal
bare have en sæbebehand-
ling, forklarer Carsten Thor.

En tredjedel af Thors De-
signs produkter, som pris-
mæssigt appellerer til ”Bang
& Olufsen”-segmentet, bli-
ver i dag afsat til eksport,
men der er stadig plads til
vækst.

- Målet er, at vi skal vokse

20 procent de næste fem år.
Vi vil blandt andet markeds-
føre os online via Pinterest
(billedbaseret socialt medie
med fokus på design, red.).
De fleste finder vores pro-
dukter online. Nogle køber
med det samme, mens an-
dre kommer til vores
showroom i Timring eller
København og forelsker sig i

træet og den historie, som
det bærer i sig, fortæller Car-
sten Thor.

Thors Design beskæftiger
syv ansatte i det tidligere
mejeri i Timring og på det
nærliggende savværk. De se-
nere års regnskaber viser et
overskud før skat på lige
knap en million kroner.

THRANE CONSULT
Er bogholderi ikke noget for dig?

• Er du en af dem, der bruger de sene
nattetimer til det du har allermindst lyst til?

• Er du træt af tørre tal og administration?

• Får du ikke afregnet din moms rigtigt og
til tiden?

• Vil du have styr på bogføringen?

Så overlad det til Thrane Consult,
og få tid til det du er bedst til.

Nemlig din forretning!
Hold dig endelig ikke tilbage for at ringe og
få et godt tilbud.
Du kan også besøge vores hjemmeside og
læse mere.
Faunavænget 7 | 5792 Årslev | CVR: 32090516 | Telefon: 51 88 45

99 Email: lene@thrane-consult.dk

REVISION - BOGFØRING - REGNSKAB

Åbningstider:

Man. – fre.:
8:00 – 17:00

Lørdag:
9:00 – 13:00

Søndag:
Lukket

Faunavænget 7 | 5792 Årslev | CVR: 32090516 | Telefon: 51 88 45 99
Email: lene@thrane-consult.dk

Som andre, men alligevel som ingen.

Forestil dig en rigtig god spiritus. Din yndlings spiritus. Gin, vodka, rom,
whisky. Næste gang bør du prøve vores. Du vil ikke fortryde det.

“Vi har selv smagt produkterne, og det passer.”
—Mark Sejer Andersen

www.yet-another.dk

YET ANOTHER er et dansk spiritusbrand til folket. Til barer, restauranter,
caféer, konferencecentre. Til hr og fru Danmark. Til alle med en forkærlighed
for noget godt til ganen.

Mellemløkken 17  I  5792 Årslev  I  cvr: 32090516  I  Telefon: 51 88 45 99
Email: lene@thrane-consult.dk

SKAT - BOGFØRING - REGNSKAB
THRANE CONSULT 
Er bogholderi ikke noget for dig?
Er du en af dem, der bruger de sene nattetimer  
til det du har allermindst lyst til?
• Er du træt af tørre tal og administration

• Får du ikke afregnet din moms rigtigt og til tiden?

• Vil du have styr på alt inden for bogholderi?

Så overlad det til Thrane Consult,
og få tid til det du er bedst til.

Nemlig din forretning!
Hold dig endelig ikke tilbage for at ringe og få et godt tilbud.
Du kan også besøge vores hjemmeside og læse mere.

Åbningstider:
Man.-fre.:
8:00-17:00

LITHO repro & reklamebureau ApS

Bank: Spar Nord 9370-4560407918
CVR nr. 33 04 78 78
Ryttermarken 11 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 22 23 03 - post@litho-repro.dk

LITHO repro & reklamebureau ApS

Bank: Spar Nord 9370-4560407918
CVR nr. 33 04 78 78
Ryttermarken 11 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 22 23 03 - post@litho-repro.dk

Vi kan hjælpe med alle slags tryksager 
og er også stærke i distribution

LITHO repro & reklamebureau ApS

Bank: Spar Nord 9370-4560407918
CVR nr. 33 04 78 78
Ryttermarken 11 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 22 23 03 - post@litho-repro.dk
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

Bygma  støtter  lokalt  i Svendborg:

SVENDBORG 
HÅNDBOLDKLUB

Vi leverer fra dag til dag, hvor, hvornår og hvordan det passer dig

Bygma Ringe
Tlf. 88 32 30 35 • ringe@bygma.dk

Bygma Nyborg
Tlf. 88 32 30 00 • nyborg@bygma.dk

Bygma Odense
Tlf. 88 32 30 65 • odenseoest@bygma.dk

Bygma Bellinge
Tlf. 65 96 17 81 • bellinge@bygma.dk

Bygma Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50 • kerteminde@bygma.dk

Bygma Otterup
Tlf. 64 82 22 33 • otterup@bygma.dk

_07GTF_2043_36295_BygmaStoetterLokalt_Svendborg_A4.indd   1_07GTF_2043_36295_BygmaStoetterLokalt_Svendborg_A4.indd   1 22/10/2020   12.5022/10/2020   12.50

Da kok Jan Eckhardt fra Årslev 
for nylig kunne åbne sin nye butik, 
Fars Madvogn i Ringe, var det en 
drøm, der gik i opfyldelse. Efter 
tidligere at have måtte opgive at 
fortsætte sit erhverv med en food-
truck, opdagede han i august må-
ned i år et opslag på Facebook, der 
fik ham til at genopfriske drøm-
men om sit eget madsted.
--Ja, det er korrekt. Jeg så at Ka-
ren Grubbe lukkede sin butik, Ka-
rens Køkken, og så slog jeg til ef-
ter at have set lokalerne, fortæller 

Jan Eckhardt, der godt kan forstå, 
hvis folk undrer sig lidt over nav-
net ”Fars’ Madvogn”, når der er 
tale om en fysisk butik.
--Jeg lukkede min foodtruck fordi 
min kæreste forlod mig. Det var 
hårdt. Men nu har jeg fået en ny 
kæreste, der holder fast i, at jeg 
ikke skal opgive drømmen om 
”Fars’ Madvogn”. Desuden har jeg 
planer om snart at åbne en food-
truck sideløbende med den fysiske 
butik, slår Jan Eckhardt fast.
Han glæder sig over, at der allere-

de fra dag 1 har været forrygende 
travlt i hans butik. 
--Ja, jeg glæder mig over at kun-
derne har taget så godt imod 
min menu, der primært består af 
smørrebrød, sandwich, en dagens 
ret, grillkylling og min populære 
burger med hjemmelavet dres-
sing, siger Jan Eckhardt, der på 
sigt også har planer om også at 
lave mad til fester, virksomheder 
og skoler. 

Madvogn er kommet forrygende fra start

”Fars’ Madvogn” med kok Jan Echardt ved roret er åbnet 
med spændende menu og stor interesse fra fynboerne 

Jernbanegade 21  ·  5750 Ringe  ·  71741456
www.farsmadsvogn.dk  ·  je@farsmadvogn.dk
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Afdeling Århus 
Rokhøj 3

8520 Lystrup
T: 42 90 10 47

asl@bygkontrol.dk

Afdeling København 
Agenavej 31
2670 Greve

T: 42 90 10 40
info@bygkontrol.dk

Afdeling Svendborg 
Abildvej 1, 1th

5700 Svendborg
T: 42 90 10 40

info@bygkontrol.dk

Har du brug for rådgivning fra erfarne byggefolk, kon-
struktører og ingeniører? Vi er specialiseret indenfor 
bygherrerådgivning, byggeledelse, tegningsarbejde, 
myndighedsbehandling, statik og brand – og alt det 

digitale: 3D-modeller, BIM, as-built, 3D-scanning, 
droneinspektion, mm. Som rådgiver binder vi hele din 
byggesag sammen, så både resultatet og processen 
bliver god for alle parter.

Besøg os på www.bygkontrol.dk
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Står du for at skulle have repare-
ret eller serviceret din bil, - eller 
måske have skiftet til en anden, så 
er det en god idé at besøge JH Ser-
vice, der er et velrenommeret og 
erfarent firma til at løse alle opga-
ver for såvel private som erhverv.
- Vi er et professionelt selvstæn-
digt værksted, hvor vi udfører 
små som store reparationer af alle 

bilmærker, fortæller Jan Holmer, 
der stiftede firmaet i 2006, og som 
har yderligere to fagligt dygtige 
mekanikere ansat på værkstedet.
JH Service importerer også biler 
og klargører til leasing, som ofte 
er på bestilling. Ligeledes bliver 
der importeret biler til salg, - 
blandt andet BMW, som de også 
har alt testudstyr til.

- Vi er med i Bedre Motor, hvor 
vi fokuserer meget på motorens 
renlighed – her med fokus på ad-
ditiver til brændstof, som betyder 
at man undgår at få uforudset 
regninger på dyre reparationer. 
Vi laver også meget med gearkas-
seskylning, som vi har specialud-
styr til.
JH Service står for små som store 

reparationer af alle bilmærker. 
Vi gør alt i skader, glas, reserve-
dele, tilbehør, fejlmelding med de 
nyeste testere, m.m., - og er der 
behov, så er der hos JH Service 
udover gode værkstedspriser også 
altid mulighed for gratis lånebil i 
forbindelse med en reparation.  

Når du skal være godt kørende
JH Service er et kvalitetsværksted med reparation og 
salg af alle bilmærker til såvel private som erhverv

Lillemarksvej 9, 5750 Ringe, Tlf.: 23 32 38 93, 
jhservice5750@gmail.com / www.janholmer.dkJH Service

Bjærgning til alt erhverv

Egelundsvej 3, Brangstrup  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 20 61 18 00  ·  assistancen@email.dk

Hos Au2assistancen, 
arbejder vi os frem til at 
kunne løse alle opgaver. 

Derfor har vi fået et nyt medlem, 
til besætningen af køretøjer 
(UNI-MAN)

Til fritrækning af større 
køretøjer, som traktor, lastbil 
og entreprenør/skov maskiner.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 

Leder man efter en brugt reserve-
del med GARANTI til sin bil, så er 
Autogenbrug Svendborg absolut 
en forhandler man bør besøge. Fir-
maet har mange års erfaring i op-
hug af forskellige biler og leverer 
kun reservedele, der er i absolut 
topklasse.

--Når ens bil på et tidspunkt ikke 
kan mere, og den bliver skrottet, 
ja så begynder genbrugs-hjulet at 
rulle her hos os, fortæller indeha-
ver, Mikkel Bindzus og fortsæt-
ter:

- Først begynder vi at miljøbe-
handle bilen. Det vil sige at motor-
olie, gearolie, brændstof, batteri 
og en masse andre “miljøfarlige” 
stoffer bliver afmonteret. Deref-

ter afmontere vi de reservedele 
som kan bruges igen, og sælger 
dem til autoværksteder, forsik-
ringsselskaber eller til bilejeren 
selv.

For Mikkel Bindzus er der fire ko-
deord, der gør sig gældende i hans 
virksomhed.
Service, kvalitet, bæredygtighed 
og professionel rådgivning.
--Og en del af vores service er også, 
at vi altid vil forsøge at hjælpe 
kunden i de tilfælde, hvor vi ikke 
selv har reservedelen hjemme. Så 
skaffer vi reservedelene fra en af 
vores samarbejdspartnere, såvel 
fra indland som udland. Alle re-
servedele er med minimum 6 mdr. 
reklamationsret, fortæller direk-
tør Mikkel Bindzus.   

RESERVEDELE 
I TOPKLASSE
AUTOGENBRUG i Svendborg er 
leverandører til såvel 
virksomheder som private.

Aasiaatvej 9  ·  5700 Svendborg
www.autogenbrug-svendborg.dk  ·  amb@dataophug.dk  ·  Tlf.: 62221010
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- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk

GGELSE 
 

GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

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

*
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Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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synet hos
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og få dine
nummerplader
hos os.
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
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ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
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Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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*
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Ford Ka · Hyundai i10, med flere...
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
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Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-
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Ford Ka · Hyundai i10, med flere...
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

Dæktryg forhandler.
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

dine nummerplader hos os…
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– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
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nault Trafic kan nu smykke sig 
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mark 2015.

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
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mark 2015.
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motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

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

Den fransk-tyske varebil 

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

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

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

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

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

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto
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fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

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

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

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

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
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motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk
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Der er gang i hjulene i det velre-
nommerede odenseanske bilværk-
sted, Auto Blik i Grønlandsgade.
Så meget at indehaver René Lar-
sen nu mener tiden er inde til at 
udvide mandskabsstyrken med en 
ekstra værkfører.
--Ja, vi har haft en stor tilgang af 
såvel private som erhvervskunder, 
så det er med glæde, at jeg nu kan 
annoncere, at vi har ansat Kion 
Lang som medarbejdende værk-
fører. Han er uddannet karosseri-
tekniker og har blandt andet en 
fortid hos bilforhandleren, V. 

AUTO BLIK ansætter ny 
medarbejdende værfører
Øget travlhed hos det kendte Odense-firma 
betyder ansættelsen af Kion Lang, der er 
uddannet karosseri-tekniker og blandt andet 
har en fortid hos V. Holm Jensen.

Grønlandsgade 16  ·  5000 Odense C
Tlf.: 66127640  ·  www.auto-blik.dk  ·  auto-blik@mail.dk

Holm Jensen. Han er allerede 
startet i funktionen, siger René 
Larsen.
 Det odenseanske værksted, som 
er specialiseret i forsikrings-
skader og opretning, betjener en 
bred kundekreds, der bl.a. består 
af autoværksteder, forsikrings-
selskaber, private kunder samt of-
fentlige institutioner fra hele Fyn 
og Trekantområdet.

--Siden 1983 har jeg arbejdet som 
selvstændig i autobranchen med 
speciale i opretning. Det var også 

i 1983, jeg overtog værkstedet 
efter min mester”, fortæller René 
Larsen. 
Auto Blik er et af de få værksteder 
i Odense, som råder over det ny-
este værktøj og opretningsbænke 
til udbedring af alle former for 
skader i overensstemmelse med de 
enkelte bilmærkers originale an-
visninger og mål. 

-Og vi tilbyder vores kunder opti-
male løsninger på alle former for 
karrosseriopgaver – såvel store 
som små, understreger René Lar-
sen og tilføjer:
--Samtidigt er det vigtigt at poin-
tere, at vi altid til punkt og prikke 
følger bilfabrikkernes arbejds-
henvisninger omkring valg af ar-
bejdsmetode. 

Hos Bilplejen.dk udfører 
vi professionel bilpleje af 
personbiler, veteranbiler, klas-
siske/vintage biler, sportsbiler, 
leasingbiler, luksusbiler og 
specialbiler. Vores kunder er 
hovedsaligt private, samlere, 
bilentusiaster og erhverv. Vi er 
et frit værksted, og løser også 
specialopgaver for mange 
bilforhandlere samt forsik-
ringsskader.
Vores speciale er tør/vådslib-
ning af hele biler, restaurering 
af originallakker high-end 
polering samt langtidsbeskyt-
telse af lakken med keramisk 
coating.
Vi tilbyder alle behandlinger 
inden for kvalitetsbilpleje,  
-herunder bl.a. polering, klar-
gøring, indvendig og udvendig 
rengøring, lakforsegling og 
langtidsbeskyttelse med kera-

misk coating, vi er det førende 
godkendte og autoriserede 
værksted på Fyn med Opticoat 
samt Ceramic Pro coatinger. 
Vi har coatinger med livstids-
garanti.
Så lige meget om din bil er en 
Tesla, familiebil eller sports-
vogn, så kan du sikre den 
optimal pleje og beskyttelse 
hos os. Du finder vores værk-
sted på Rugårdsvej 259, 5210 
Odense NV.
Vi har mange kunder fra hele 
landet og udlandet, men ser-
vicerer selvfølgelig også vores 
lokale Fyn

Kig ud og få et uforpligtende 
tilbud og en god snak om mu-
ligheder lige netop for din bil, 
der er altid kaffe på kanden, 
kontakt os på telefon 4014 
4100 eller info@bilplejen.dk.

Rugårdsvej 259- 5210 Odense NV
Tlf.: 40144100  /  www.bilplejen.dk  /  info@bilplejen.dk
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Trods en altoverskyggende CO-
VID19-krise, så har mange lokale 
håndværkere heldigvis ordrebø-
gerne fyldt godt op. Og et af de 
steder, hvor man absolut ikke kla-
ger, er hos CMS AUTO ApS på Got-
landsvej 12 i Svendborg.
Firmaet, der har specialiseret sig 
i reparation af lastvogne og entre-
prenørmaskiner samt slamsugere
og gravesugeranlæg, har faktisk 
så meget at lave, at indehaver 
Christian Marcussen for nylig har
måttet ansætte en ekstra mekani-
ker.
Da han startede sit firma i 2007 
var det et enkeltmandsfirma, men 
i dag har han fem ansatte.
-Ja, det er gået godt og i dag glæ-
der jeg mig over mange gode tro-

CMS AUTO ApS ANSÆTTER 
ENDNU EN MEKANIKER
Firmaet, der blandt andet har to rullende værk-
steder og stor ekspertise inden for reparation 
af lastbiler og entreprenørmaskiner, har trods 
COVID19-krise forrygende travlt.

Gotlandsvej 12  ·  5700 Svendborg
www.cmsauto.dk  ·  christian@cmsauto.dk  ·  Tlf.: 21697750

faste erhvervs kunder. Lige i øje-
blikket har vi simpelthen så travlt, 
at jeg måtte have en ny mand med 
på holdet, siger Christian Marcus-
sen, der blandt andet har haft stor 
succes med sine to rullende værk-
steder.
--Vores rullende værksteder er en 
stor succes og en vigtig service at 
kunne tilbyde kunderne, da det
betyder at havarerede køretøjer 
hurtigt er tilbage i omdrejninger 
igen. Mange virksomheder kan
ikke undvære deres køretøjer in-
den for almindelig åbningstid, si-
ger Christian Marcussen, der har 
en baggrund som lastvognsmeka-
niker ved Volvo.
CMS AUTO ApS løser i det daglige 
en bred vifte af opgaver. Nævnes 

kan eksempelvis reparation af alle 
typer lastvogne, entreprenørma-
skiner, slamsugere og gravesuger-
anlæg. Renovering af spule og va-
kuumpumper.
--Kendetegnende for vores virk-
somhed er vi altid sætter service 
samt fleksibilitet i højsædet, og
omkostningen nede uanset hvad 
tid på døgnet det er understreger 
Christian Marcussen. 

Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu · www.brolæggerallanvogn.dk

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

                              

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemure • Opretning

Brolægger Allan Vogn Vi kører overalt på Fyn…

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…
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Erhverv Fyn har haft fornøjelsen 
af at testkøre test kørt ID.3, og 
lad det bare være slået fast med 
syvtommersøm. Det er en bil man 
meget nemt bliver forelsket i. Op 
til over begge ører, faktisk!
 
Den kører godt, den er let at ma-
nøvrere med, og den kan stort set 
alt det, man forventer af en mo-
derne bil. 
Billigste udgave i øjeblikket er en 
version med et mellemstort bat-
teri til 325.000 kr.
Ved køb medfølger der en 11-kW-
ladestander fra Clever samt fem 
års service- og reparationsaftale 
på bilen. 
Samtidig er der en aftale om en 
fast pris på den strøm, man bru-

ger på en måned, på 749 kr., hvil-
ket er en årlig besparelse på 600 
kr. i forhold til markedsprisen på 
et tilsvarende abonnement.
Summa summarum efterlader 
det os tilbage med et billede af en 
yderst velkørende bil med en funk-
tion, som ikke efterlader egentlige 
afsavn.

Fabrikken lover 421 km for en 
fuldt opladet bil ved blandet kør-
sel, samt 204 HK.

På motorvej kører ID.3 stabilt og 
sikkert ligeud smukt ligeudog er 
ikke synderlig påvirkelig over for 
sidevind. Støjniveauet er lavt, og 
der er masser af power til hurtige 
og sikre overhalinger.

Som standard har alle udgaver en 
adaptiv fartpilot, der selv holder 
afstand til forankørende biler.
Alle udgaver er udstyret med en 
raffineret nødbremse, der bremser 
for både biler, fodgængere og cyk-
lister, Samtidig advares føreren 
tydeligt med blinkende dioder og 
advarselslyde og samtidig stram-
mes selerne.

Det giver også et godt overblik 
over trafikken, ligesom den mere 
oprejste siddestilling medfører 
god plads til knæ og hoved - både 
for og bag. Ved bagsædet er der 
desuden et næsten fladt gulv, der 
øger komforten mærkbart for bag-
sædepassagererne.
Kabinen er præget af bilens højde, 

der er større end normalt i denne 
klasse. Man mærker, at man sid-
der højere over vejbanen, og det 
gør det let at komme ind og ud af 
bilen

 Bagsædet kan foldes forover i to 
dele, bagagerummet rummer 385 
liter og er dermed en smule større 
end i en VW Golf . Det er praktisk 
udformet, og under gulvet er der 
plads til et ladekabel. Bagsædet 
kan foldes forover i to dele

Alt i alt vil vi fra Erhverv Fyn 
gentage, at vi er forelskede til op 
over begge ører. 
6 ud 6 stjerner får ID.3w  

ELBILEN DU FORELSKER DIG I
Elbilen VW ID.3 har alt hvad kunder forlanger af en tidssvarende bil – og mere til.

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

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

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

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

VOLKSWAGEN ODENSE - ID.3.

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE ARTEON
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk
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--Det er underligt, at vi nu er stop-
pet med at behandle biler på Da-
lumvej. Det var jo der det hele be-
gyndte for Tektrol for 48 år siden.
Sådan udtaler direktør og inde-
haver Jesper Ohmsen, efter det 
nu viser sig at et af Odenses mest 
kendte og populære centre for un-
dervognsbehandling har valgt at 
sammenlægge sine 2 Odense-afde-
linger. 

Mange fynboer har siden 1972 lagt 
vejen forbi Dalumvej 60, når bilen 
trængte til en antirustbehandling, 
men nu er denne afdeling altså flyt-
tet sammen med hovedkvarteret 
på Bondovej 17 i Odenses sydvest-
lige del.
-Vores Dalumvej-kunder – og alle 
andre kunder for den sags skyld 
– skal vide at både behandling, 
priser, garantier og service er de 

samme på Bondovej. Og at vores 
tre gode kollegaer Claus, Johnny 
og Carsten naturligvis følger med 
derover, siger Jesper Ohmsen.
Anti Rust Tektrol Bondovej betje-
ner i øvrigt adskillige mekanikere, 
bilhuse og en masse tilfredse pri-
vatkunder. Afdelingen, der fejrer 
40 års jubilæum i år, er blandt an-
det kendt for udelukkende at bruge 
TekTrols egne rustbeskyttelses-

midler og at levere videodokumen-
tation for enhver behandling.
--Vi plejer at sige, at hvis man 
som bilist søger en grundig 
undervognsbehandling i Odense, 
udført med holdbare produkter og 
tilsvarende lang holdbarhed - op 
til 30 år ved behandling hvert 4. 
år – ja, så er man havnet det rette 
sted, understreger Jesper Ohm-
sen. 

TEKTROL
SAMLER SINE 
ODENSE-
AFDELINGER
Anti Rust Tektrol på Dalumvej 
er flyttet over på Bondovej – 
medarbejdere, garantier og ser-
vice er naturligvis flyttet med.

Bondovej 17  ·  5250 Odense SV  ·  Tlf.: 66174445 / 23234233
www.tektrol.dk  ·  post@tektrol.dk

Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv 
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457
Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret 
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,-
Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

stella 3 + 2 pers soFasÆt. 
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god 
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod 
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel  
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

delta adventure stol  
og skammel i eg
Stol og fodskammel som vist i eg monteret 
med sort læder. Med den indbyggede 
trinløse glidefunktion og den aktive nakke-
støtte, vil du opleve en unik siddekomfort. 
Dette giver kroppen en komfortabel og 
god ergonomisk støtte, uanset hvilken 
position du vælger.
Før 17.780.- 

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg  
med Fingertapper. 
Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning 
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at 
finde lige den der passer dig  
og dit hjem. 
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.- Nu

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret 
med kraftigt sort semi-anilin læder og 
ben i børstet stål. 
Santana føres i forskellige stof og 
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00 

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense kan nu tilbyde 
totalløsninger til private 
virksomheder og offentlige 
institutioner

Vi vil nu tilbyde at vi leverer indretning-
sløsninger til private virksomheder og 
offentlige institutioner i hele Danmark. 
Vi samarbejder med en bred vifte af 
danske, møbelproducenter. Dette gør 
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt 
individuelle og skræddersyede løsninger 
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige 
priser. Vores fokus bliver ergonomi, 
funktionalitet og kvalitet, og hele proces-
sen foregår i tæt dialog med den enkelte 
medarbejder, for på den måde at levere 
den optimale løsning

• Erhvervsvirksomheder

• Undervisning - herunder  
folke- og efterskoler.

• Daginstitutioner 

• Pleje- & sundhedssektoren 

• Lægeklinikker

• Pengeinstitutter

• Multi-/idrætshaller

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense udvider deres 
forretningsstrategi
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Tak for den tillid I har vist os. 
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Ønsker man i sin virksomhed at 
få et gennemgribende check af ens 
regnskabssystem og samtidig få 
professionel rådgivning om den 
fremtidige løsning, så er konsu-
lenthuset PAARUP REGNSKAB 
så absolut en mulig samarbejds-
partner. Således har firmaet igen-
nem de seneste ti år hjulpet over 
3000 kunder med at få styr på det 
økonomiske overblik.

--Ja, det er korrekt. Vi har konver-
teret mere end 3000 kunder fra di-
verse økonomisystemer, som Na-
vision, C5, SummaSummarum, 
Dinero, Uniconta, Billy, Airboss, 
Axapta, Admiral og mange andre 
til E-conomic, fortæller indeha-
ver Jan Paarup, der har en HD-
eksamen i regnskab fra Syddansk 
Universitet.
Han oplyser endvidere, at PAA-

RUP REGNSKAB er meget om-
hyggelige med selv at hente data 
fra de gamle systemer via Team-
Viewer, bearbejde dem og siden 
få læst det hele ind i e-conomic og 
stemt af.

-Og så tilbyder vi  igangsætning 
dagen efter konverteringen er af-
sluttet, så firmaet er trygge ved 
at skulle starte op i et nyt regn-

skabsprogram. Der er mange af 
vores kunder som bruger os efter-
følgende til spørgsmål eller hjælp 
til E-conomic og regnskabsmæs-
sige udfordringer, for vi taler et 
sprog kunderne kan forstå, vi er 
helt nede på jorden. I det hele ta-
get er vi et firma, der går meget op 
i service, kvalitet og kundepleje. 
Og altid til yderst rimelige priser, 
understreger Jan Paarup. 

Få styr på dit 
økonomisystem
Konsulenthuset, PAARUP 
REGNSKAB, har hjulpet 
tusindvis af kunder 
med at finde det helt 
rigtige økonomisystem.

Lærkevænget 3  ·   5492 Vissenbjerg
Tlf: 51716151  ·  www.paarupregnskab.dk  ·  jp@paarupregnskab.dkPAARUP REGNSKAB

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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Edison består af forsanger Michael Klinke, guitaristen Per Anker Andersen, Lasse Brandt på trommer og Søren ”Sailor” Sørensen på bas. Pr-foto

Blues og country på Strandlyst

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Edisons, som lør-
dag den 14. november under-

holder gæsterne på Strand-
lyst i Brogade, er et af landets
mest rutinerede country- og
bluesbands.

De københavnske musike-
re leverer fortolkninger af
kendte sange fra eksempelvis

Elvis Presley, Bob Dylan, Jo-
hnny Cash, Buddy Holly,
Everly Brothers og Ricky Nel-
son, samt egne musikalsk be-
slægtede sange.

I front står sanger, guitarist
og mundharpefræser, Micha-

el Klinke, som i snart tre årti-
er har turneret med bandet
på spillesteder og ved alle ty-
per arrangementer overalt i
landet.

Leo Adolph underholder på Arne B fredag den 13. november. Pr-foto

Mad og musik med Leo 
Adolph

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

SVENDBORG: Fredag den 13.
november kan man på Arne
B møde og opleve en velop-
lagt entertainer, Leo Adolph,
der altid giver sig 100 procent
i musikkens navn.

Du kender måske Leo
Adolph som forsanger i Karl
Hermans Trio. Bandet har
optrådt mere end 1500 gange

i hele Danmark med både Jo-
hn Mogensens repertoire og
egne sange.

I sommeren 2013 gik Leo
Adolph solo med sin guitar.
Repertoiret er stadig John
Mogensen, men er sideløben-
de blevet udvidet med alt det,
der inspirerede John Mogen-
sen. Genren er derfor dansk-
top, country, rock’n roll sup-
pleret med egne sange.

Der er mad fra kl. 18, som
bestilles på tlf. 62224783. Mu-
sikken begynder klokken 20.

NYTÅRSAFTEN
Resumés nytårsmenu ud af huset

Nytårsmenu i 4 serveringer
Kr. 500,-

Resumés nytårsmenu kræver minimalt arbejde i
køkkenet, så du i stedet kan koncentrere dig om

dine gæster!

Maden afhentes i den gamle restaurant på
Valdemars Slot

mellem kl. 13.00 – 15.00 d. 31. december

Se menuen på: www.resumecatering.dk
info@restaurantresume.dk eller Tlf. 60 38 13 67

Coronaen påvirker stadig vort samfund.
Flere og flere restriktioner - men alt sammen kun for at vi kan passe på os selv og hinanden. Folketinget
synes de ældre skal have nogle flere lyse stunder i denne specielle tid, derfor vedtog Folketinget i juni

måned Sommerpakken for Ældre. Her i Svendborg Kommune har vi allerede haft glæde af den i form af
de 2 arrangementer, der blev holdt den 20. og 21. oktober i Tåsinge Forsamlingshus.

Det er lykkedes Ældre Sagen i Svendborg-Gudme i samarbejde med Øhavskøkkenet, at få lov til at
arrangere endnu et lyspunkt for vore ældre medborgere i form af endnu et Sommerpakke-arrangement.

MEN vi må jo ikke længere samles i større grupper, derfor inviterer vi hermed til take-away middag.

Alle ÆLDRE OVER 65 ÅR inviteres til
GRATIS GOURMET- MIDDAG

Sammen, hver for sig
Mandag den 30. november 2020 om aftenen.
Ring mandag den 16. november: kl. 10:00 - 13:00
eller onsdag den 18. november: kl. 14:00 - 17:00

til et af nedenstående telefonnumre og tilmeld dig middagen.

Tlf.: 5279 2106 Tlf.: 5030 5479 Tlf.: 5263 0142

Det kommer til at foregå således: OBS: Begrænset antal kuverter

1. Du ringer og bestiller din take-away Gourmet-middag og samtidig skal du
være rar at opgive dit navn, fødselsdag og telefonnr. Samt evt. din partners,
hvis I bor flere over 65 år sammen

2. Vi giver dig et bestillingsnummer (Husk at have kuglepennen parat)

3. Mandag den 30. november afhenter du din Gourmet-middag fra Øhavskøkkenet
samt en flaske hvid- eller rødvin (37,5 cl) - klokken 15:00 til 17:00 i

SKALLEN, Møllergade 99, Svendborg
(Har du slet ingen mulighed for selv at afhente din Gourmet-middag

- eller få andre til det, så ring alligevel - så hjælper vi dig).

HUSK: At spørge naboen, eller en anden du ved sidder ensom, om du også skal
bestille og afhente en Gourmet-middag til hende/ham.

Arrangør: - Svendborg-Gudme

➔ ugeavisensvendborg.dk

 21



Flemming Nielsen A/S

Lundsager 1 · 5750 Ringe 
- kun 14 minutter fra Odense/Svendborg

• Tekniske installationer

• Fejlfinding

• Nybygning, ombygning og tilbygning

• LED belysning

• Energioptimering

• Datainstallation

• Salg og reparation af hvidevarer

• Erhvervs- og privatbelysning

• Lampereparation - specialist i designerlamper

• 200 m² butik i Ringe

EL-installationer til erhverv og private

Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nuAut. EL · designerlamper · hvidevarer · reparationer

Service til tiden siden 1972

Kære Fyn, vi er lige i nærheden!
Velkommen på Børstenbindervej 6, 5230 Odense M 
TDC Erhvervscenter er flyttet, men står som altid til  
disposition, når du skal holde forretningen kørende og 
dine kunder glade. Her hjælper vi store og små virksom-
heder med it-ekspertise, kommunikation og god service.

Teknisk ekspertise
TDC Erhvervscenter sikrer dig nem adgang til eksperter 
og rådgivere, som forstår din forretning og dit nærområde. 
Her har vi fokus på, at du skal videre uden ventetid. Og har 

du større projekter, kan vi hjælpe dig med at dimensionere 
og planlægge. Læg vejen forbi, se vores nye lokaler, og få 
svar på dine spørgsmål om service pakker, mobiltelefoner, 
tilbehør og alt det andet, der gør dig klar til business.
 
TDC Erhvervscenter Odense
Børstenbindervej 6, 5230 Odense M
Telefon: 76 11 56 47 
odense@tdcerhvervscenter.dk

Vi tilbyder:
• Klargøring og opsætning af telefoner
• Professionel erhvervsservice
• Salg af abonnementer og mobiler
• Tilbehør, headsets, kabler og ladere
• Rådgivning om teleløsninger
• Fejlfinding og skift af simkort
• Hjælp til regninger og selvbetjening
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--Jeg plejer at sige, vi er en slags 
”barnepige”. Vi overtager sim-
pelthen alle de forpligtigelser, der 
hører med til at føre regnskab, 
således at vores kunder kan kon-
centrere sig 100 procent om det 
arbejdsmæssige.
Sådan siger indehaveren af Thra-
ne Consult, Lene Thrane.
Hendes virksomhed har specia-
liseret sig i at hjælpe mindre og 
mellemstore virksomheder med at 

føre deres regnskaber og dermed 
overtage de forpligtigelser, der 
ikke altid figurerer øverst på fir-
maernes to-do-liste. 
--Ja, hvis kunden ønsker det, 
overtager vi simpelthen alt i 
forbindelse med regnskabet. Vi 
holder øje med vigtige betalings-
frister, og hjælper gerne med at 
betale også, vi sørger for at mom-
sen bliver regnet rigtigt ud og så 
sørger vi naturligvis også for at 

alt det skattemæssige er i orden, 
ligesom vi laver alle årsrapporter, 
siger Lene Thrane.

Udover en udpræget service og 
kvalitet omkring Thrane Consults 
ydelser, så er prisen også yderst 
overkommelig.
-- Hos os kan man få styr på sin 
økonomi, uden det skal koste en 
halv bondegård, understreger 
Lene Thrane.  

THRANE CONSULT
GIVER FRIHED
Thrane Consult er klar med skræddersyede 
løsninger til virksomheder, der vil spare tid 
og alligevel have styr på bogføring, regnskab, 
skat og årsregnskaber.

Mellemløkken 17  ·   5792 Årslev
Tlf: 51884599  ·  www.thrane-consult.dk  ·  lene@thrane-consult.dkThrane Consult

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

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

21 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk

VELKOMMEN
HOS

TLF. 23 34 51 45

v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

servicepartner
- vi passer godt på din bil

Tidligere
Skoda
Særslev

• Køb, salg og bytte
• Alt i
auto-reparation

• Klargøring til syn
• Dækservice/
dækhotel

• Forsikringsskader
• Rustarbejde
• Service
• Diagnosetest
• Aircondition

Vi tilbyder alt inden for:

VELKOMMEN
HOS

VELKOMMEN
HOS

TLF. 23 34 51 45

v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

servicepartner
- vi passer godt på din bil

Tidligere
Skoda
Særslev

• Køb, salg og bytte
• Alt i
auto-reparation

• Klargøring til syn
• Dækservice/
dækhotel

• Forsikringsskader
• Rustarbejde
• Service
• Diagnosetest
• Aircondition

Vi tilbyder alt inden for:
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www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

Ordentligt kram for pengene. 
ServiceLeasing fra 1.695 kr./md.
Mercedes Sprinter er klasselederen. Rummelig, behagelig og først og fremmest bygget til at holde. Hvis du foretrækker at arbejde med ordentligt kram, så er 
det Sprinter, du skal køre. 
Nu kan du få Sprinter 211 for kun 1.695 kr. i månedlig ydelse, inkl. service og vedligeholdelse med stjerneudstyr som 9-trins automatgear, tyverialarm, 
semiautomatisk A/C, aktiv bremseassistent, fartpilot, regnsensor, multifunktionsrat, DAB-radio med Bluetooth og meget mere. Og med en førstegangsydelse 
på kun 35.000 kr. 

ServiceLeasing: Mercedes-Benz Sprinter 211 A1 (lavt tag). Energiklasse E. Forbrug ved blandet kørsel fra 11,2 km/l*, CO2-emission fra 233 g/km. Grøn ejerafgift 4.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. 
service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 48 måneder, kmforbrug 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. 
Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Begrænset kampagneperiode, registrering inden 31.12.2020. Prisen er vejl. og inkl. levering. 
Bilen er vist er med højt tag samt ekstraudstyr. *WLTP.

E

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Sprinter 211 A1 (lavt tag)
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.695 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203
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Går du med overvejelser om ud-
skiftning eller nyindkøb af f.eks. 

Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 
 

Står vores fagligt kompetente personale til din rådighed. 

Vi kommer naturligvis gerne hjem til dig og drøfter muligheder.  

Og det skal du selvfølgelig ikke betale for. 

Vores flotte og inspirerende butikker  kan også være et godt afsæt for 
din inspiration, og så kan du nyde en kop frisk kaffe samtidig. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

 

 

 

 

Hyggestemning med
hjerte og fornuft

Miljøvenlige hybridpejse  
– til enhver lejlighed

Dalvænget 10B  ·  5610 Assens  ·   63 71 51 00
www.livingflames.dk  ·  info@livingflames.dk

Vi udfører alt i tømrer- og snedker 
arbejde samt løser specialopgaver 

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

GODT HÅNDVÆRK
ER DANSK HÅNDVÆRK

Følg os på
Facebook

www.lebaek.dk

Følg os på Facebook

Vi udfører alt i tømrer- og snedker 
arbejde samt løser specialopgaver 

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

GODT HÅNDVÆRK
ER DANSK HÅNDVÆRK

Følg os på
Facebook

Godt håndværk
er dansk håndværk
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Står man og er ved at planlægge 
opbygning eller renovering af en 
ny eller eksisterende bygnings-
facade, så er firmaet C2ELE-
MENTS ApS så absolut en mulig 
professionel samarbejdspartner. 
Firmaet har i 15 år sat sit præg 
på keramisk arkitektur i Skan-
dinavien, hvor udfordringer som 
eksempelvis renovering af ned-
slidte betonfacader eller medvir-
ken til opbygningen af smukke 
nybygninger har været en del af 
arbejdsopgaverne.
-Ja, vi arbejder  tæt sammen med 
arkitekter i Skandinavien om at 
opfinde de bedste og mest kreative 
løsninger til facader med skærm-
tegl. Vi formidler salget til en-
treprenører i Danmark, Norge og 

Sverige og samarbejder med agen-
turer fra nogle af Europas førende 
leverandører. Eksempelvis NBK 
i Tyskland, Tempio i Spanien og 
SYSTEA i Tyskland, fortæller in-
dehaver Henning Thomsen.
C2ELEMENTS ApS har blandt 
andet leveret facader til arkitek-
toniske perler som Novo Nordisk 
hovedsæde, Lego House og et 
kraftværk placeret midt i Stock-
holm by.

--Er man interesseret i at vide 
mere om vores produkter, er man 
naturligvis velkommen til at kon-
takte os og høre nærmere om  mu-
ligheder og eventuelt få et ufor-
pligtende tilbud, slutter Henning 
Thomsen.  

FACADETEGL I 
TOPKLASSE
Odense-firmaet, C2ELEMENTS ApS, 
har i mange år sat sit præg på keramisk 
arkitektur i Skandinavien.

Plougårdsvej 24  ·  5250 Odense SV  ·  Tlf.: 66110040
www.c2elements.dk  ·  info@c2elements.dk

KB Hallen

Gymnasium,
Viborg

Den grønne 
Fatning, 
Herlev

Er man som virksomhed på kig ef-
ter en trailer med det helt rigtige 
kvalitetsstempel - eller måske re-
servedele til ens allerede indkøbte 
trailer, så kommer man ikke uden 
om virksomheden TRAILER.DK. 
Firmaet, der drives af den ud-
dannede mekaniker, Mikael 
Flasnes, har specialiseret sig i 
Erhvervstrailere fra firmaerne 
HUMBAUR, ANSSEMS og HUL-
CO samt Reservedele til alle Trai-
lere. -. Det gælder om at have Re-
servedelene fysisk på lageret for 
at kunne hjælpe alle kunder hur-
tigt videre. Konkurrenter skilter 
ikke med om varer er på lager, 
det gør vi oplyser Mikael Flasnes, 

som jævnligt kontaktes af kunder 
som har købt andet steds, hvor de 
ikke får leveret deres varer. Det 
er i øvrigt vigtigt at nævne, at vi 
som de eneste i Danmark lager-
fører professionelle Aluramper, 
Containerramper helt optil 10.000 
kg. fra Italienske Metalmec og 
mulighed for at ordre op til 26.000 
kg. Gangbro til udgravninger og 
specialramper er også muligt. Vi 
udvider løbende og tilbyder det 
som mange søger. Anmeldelser på 
Trustpilot og Google fortæller vi 
tager tingene seriøst samt gør vo-
res bedste. Kunderne kan faktisk 
selv gå ind på vores hjemmeside, 
www.TRAILER.dk, og se om det, 

de ønsker, er på lager, fortæller 
Mikael Flasnes, der til daglig flan-
keres af en kvinde med et højt ud-
viklet service-gen.
--Det er korrekt. Det er Pernille 
Pedersen, der er ansat i vores 
store reservedelslager. Hun har 
hjulpet mange kunder op igennem 
årene og må absolut siges at være 
en ekspert indenfor hendes om-
råde. Kunder er altid velkomne til 
at kontakte hende, understreger 
Mikael Flasnes.
Selvom vi i øjeblikket befinder os 
i en alvorlig COVID19-krise, så 
er det ikke noget, der har berøvet 
virksomhedernes lyst til at inve-
stere i trailere.

Vi har fuldt fart på i øjeblikket og 
sådan har det været længe. Og en 
af grundene til vores popularitet 
er, at vores priser i høj grad bærer 
præg af at vi importerer direkte 
fra fabrikkerne. Her er ingen, el-
ler meget få mellemled og det be-
tyder, at vores priser hører til de 
mest fordelagtige på det danske 
marked, slår Mikael Flasnes fast.
Virksomhedens ansatte er Per-
nille Pedersen (Reservedele tlf. 21 
45 51 71) & Per Brønd (Lager og 
klargøring af Trailere) & Connie 
Ibsen (Bogholder) & Mikael Flas-
nes (Trailer salg tlf. 26 71 50 66) 
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TIL DANMARKS 
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SKAB LÆ OG TRYGHED MED UNIKKE 
GLASVÆRNSLØSNINGER FRA FYNBO GLAS. 
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Er man som virksomhed på kig ef-
ter en trailer med det helt rigtige 
kvalitetsstempel - eller måske re-
servedele til ens allerede indkøbte 
trailer, så kommer man ikke uden 
om virksomheden TRAILER.DK. 
Firmaet, der drives af den ud-
dannede mekaniker, Mikael 
Flasnes, har specialiseret sig i 
Erhvervstrailere fra firmaerne 
HUMBAUR, ANSSEMS og HUL-
CO samt Reservedele til alle Trai-
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res bedste. Kunderne kan faktisk 
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www.TRAILER.dk, og se om det, 
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Mikael Flasnes, der til daglig flan-
keres af en kvinde med et højt ud-
viklet service-gen.
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råde. Kunder er altid velkomne til 
at kontakte hende, understreger 
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Der er godt gang i hjulene i den 
nystartede virksomhed, Mads 
Thygesen Entreprenørservice. Så 
meget at indehaver Mads Thyge-
sen nu har investeret i en ny gra-
vemaskine af mærket, Takeuchi. 
Helt nøjagtigt drejer det sig om 
Takeuchi TB2150R , der er en 
fuldt hydraulisk 15 ton gravema-
skine - designet til maksimal yde-
evne under krævende forhold og 
med gps - 3D maskinstyring. 
--Ja, jeg glæder mig til at få nye 
opgaver med den nye gravemaski-
ne. I det hele taget glæder jeg mig 
over, at jeg er kommet godt fra 

start i firmaet, siger Mads Thyge-
sen, der rent faktisk startede sin 
virksomhed op samtidig med at 
COVID19-krisen ramte Danmark.
--Heldigvis fik krisen ikke den 
store effekt på det område, jeg 
primært arbejder inden for nem-
lig byggebranchen, siger Mads 
Thygesen og understreger, at han 
fra start har lagt vægt på tre ko-
deord i sit firma.

-- Ja, for mig er service, kvalitet 
og kundepleje altid i fokus.  Og al-
tid til yderst rimelige priser, un-
derstreger Mads Thygesen. 

THYGESEN I NY 
INVESTERING
Mads Thygesen, indehaver af det nystartede 
firma Mads Thygesen Entreprenørservice, 
klar til yderligere opgaver efter investering 
i gravemaskine.

Øvre Hillerslev 4
5750 Ringe 
Tlf.: 21773549
mthygesen94@hotmail.com

04 Tillæg Søndag 15. november 2020

- GØR HVERDAGEN LETTERE!
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LEDHEJSEPORTE BRANDPORTE BRANDDØRE RAMPER & SLUSER

Det kan kræve et mod af de usæd-
vanlige at springe ud i et eventyr 
som selvstændig i krisetider som 
disse. Ikke desto mindre er det 
nøjagtig hvad den unge tømrer 
Mads Nicolajsen fra Årslev har 
gjort med sin nye virksomhed, 
”Nicolajsen Tømrer & Montage”.

--Og jeg glæder mig selvfølgelig 
over at være kommet godt fra 
start. I det seneste stykke tid har 
jeg arbejdet på flere forskellige 
opgaver for Egeskov Slot, hvilket 
har været og er en virkelig spæn-
dende udfordring, fortæller Mads 
Nicolajsen, der ikke er i tvivl om 
bevæggrundene for, at han i dag 
har valgt at få sit eget firma.
--Det er blandt andet vigtigt for 

mig at have en nær kontakt til 
mine kunder. Når man bestil-
ler mig er jeg med i projektet fra 
start til slut og kunden skal ikke 
forholde sig til flere forskellige 
medarbejdere, understreger han.
Nicolajsen Tømrer & Montage ud-
fører altid et professionelt tømrer-
arbejde for både private kunder, 
erhvervskunder samt offentlige 
institutioner. 

-Ja, vi har mange års erfaring på 
området, og derfor kan vi vareta-
ge mange forskellige opgaver. Vi 
udfører alle former for tømrerop-
gaver for kunder i Odense, Ringe, 
Årslev samt på resten af Fyn, si-
ger Mads Nicolajsen.  

Nystartet tømrer 
forrygende fra start
Mads Nicolajsens firma, ”Nicolajsen 
Tømrer & Montage” har blandt andet 
fået en stor opgave for Egeskov Slot.

Skovrevlegyden 1  ·  5792 Årslev
www.nicolajsen-tm.dk  ·  nicolajsentm@gmail.com  ·  Tlf.: 28147132
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Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke 
udnytter de informationer, vi kan få, 
og så er der også noget idealistisk i 
det. Der er nogen, som må tage fat for 
at gøre noget ved klimaet. Det er et 
mål i sig selv, at dem, der vil gøre 
noget, også har værktøjerne til det.
SØREN VINTHER HANSEN, STIFTER AF THE NAVIGATOR

FAKTA
THE NAVIGATOR

Blev stiftet i september 
2020 af Søren Vinther Han-
sen, der kommer med erfa-
ringer og netværk fra store 
dele af den maritime bran-
che.

●

Han skrev i 2012 en ph.d. 
om brugen af data til opti-
mering af flåder, og nu har 
han i samarbejde med to 
danske rederier sat sig for at 
udvikle et softwaresystem, 
som med datadrevne meto-
der kan gøre det nemmere 
blandt andet af træffe grøn-
ne valg for sin flåde og doku-
mentere effekten af de til-
tag, man foretager sig.

●

The Navigator er netop 
rykket ind i Maritim Startup 
Hub i Svendborg, hvor Søren 
Vinther Hansen kan få spar-
ring og tips til for eksempel 
fondsansøgninger og lignen-
de.

●

Søren Vinther Hansen for-
venter at have første version 
af sit system færdig om et år.

●

Søren Vinther Hansen fra The 
Navigator har ikke gået rundt 

med en iværksætterdrøm i ma-
ven, men da ingen andre byggede 
det performancesystem, som han 
mener, der er brug for, måtte han 

jo gøre det selv. Det skal blandt 
andet hjælpe rederier med at 

træffe grønne valg og dokumen-
tere effekten af dem. 
Foto: Trine Grauholm

kan optimere skibsfarten,
har 58-årige Søren Vinther
Hansen allerede så gode
kontakter, at selv de første
salgsmøder i en snæver ven-
ding kan tages virtuelt, hvis
ikke situationen er markant

anderledes, når han om for-
mentlig et år har den første
version af sit performancesy-
stem klar til salg.

Erfaringen og den viden,
han har opbygget gennem
en lang karriere i den mariti-
me branche, er helt afgøren-
de for hans tro på, at han
nok skal lykkes med sit pro-
jekt om at bygge et datadre-
vent softwaresystem, som
kan måle en flådes CO2-af-
tryk, pege på forbedringspo-
tentialer og dermed hjælpe
med at reducere emissioner
og optimere driften af skibe.

- Det var nu eller aldrig.
Jeg har aldrig været selv-
stændig før, og det er heller
ikke noget, jeg altid har
drømt om. Det er bare ble-
vet sådan, og jeg er hverken
nervøs, bange eller noget an-
det for det, siger han.

Nyeste i flokken
The Navigator er den nyeste
af virksomhederne i Mari-
tim Startup Hub i Svend-
borg, hvor Søren Vinther
Hansen nyder godt af spar-
ringen og samarbejdet med
de øvrige virksomheder.
Selv stiftede han The Navi-
gator 24. september 2020 og
har allerede samarbejdsafta-
ler på plads med to rederier,
og en softwareudvikler er i
gang med at bygge det sy-
stem, han har forsøgt at få
andre til at lave i årevis.

Søren Vinther Hansen er
oprindelig uddannet naviga-
tør, og da han gik i land, ud-
dannede han sig til skibsin-
geniør og arbejdede derefter
på en ph.d. ved Danmarks
Tekniske Universitet. Den
handlede blandt andet om
brugen af automatiske data i
performancesystemer.

I stedet for at behandle
data traditionelt som enkelt-
punkter, har han i mange år
presset på for at få andre fir-
maer til at arbejde med sto-
re datamængder og data-
drevne analyser.

Det er bare aldrig blevet,
som han gerne ville have
det, og derfor besluttede han
at gøre det selv, blandt andet
på grund af en indignation
over, at udviklingen i for-
hold til miljø og reduktion
af CO2-udledningen går for
langsomt i den maritime
branche.

- Der er skibsredere, som
gerne vil være grønne, men

som regel bliver det alligevel
markedskræfterne, der be-
stemmer, hvordan skibene
opereres. Jeg vil gerne have
det grønne mere i fokus, så
det bygger jeg systemet op
omkring. Og hvis man kan
reducere emissionerne, så
man bruger mindre brænd-
stof, bliver det også billigere,
påpeger Søren Vinther Han-
sen.

Mere aktion, tak
Han har overvejet at bygge
sit eget softwaresystem i
nogle år og har været træt af,
at der er for megen snak og
for lidt handling på miljø-
området.

- Jeg synes, det er ærger-
ligt, at vi ikke udnytter de in-
formationer, vi kan få, og så
er der også noget idealistisk i
det. Der er nogen, som må
tage fat for at gøre noget ved
klimaet. Det er et mål i sig
selv, at dem, der vil gøre no-
get, også har værktøjerne til
det, siger Søren Vinther
Hansen.

Iværksætteren forventer,
at de håndfaste regler for sø-
farten skal komme til dels
fra EU og fra den internatio-
nale søfartsorganisation,
IMO. Han er sikker på, at der
frem mod 2030 kommer
regler, som vil gøre hans
softwaresystem endnu mere
relevant, fordi det kan levere
de analyser og den doku-
mentation, rederierne får
brug for.

- Hovedmålet er at redu-
cere emissionerne. Det vil si-
ge, at man går efter at opti-
mere brændstofforbruget,
og det er der forskellige må-
der at gøre på. Man kan de-
signe nogle bedre skibe, som
bruger mindre brændstof,
eller man kan kigge på de
skibe, man allerede har, og
forbedre dem på deres de-
sign og/eller på deres opera-
tioner. Værktøjet kan bruges
til begge ting.

- Det måler, når skibet sej-
ler fra A til B med en given
hastighed og en bestemt ru-
te, og hvor meget brændstof,
det så bruger. Med vores
software kan man kigge på,
om det er den optimale rute
og eventuelt optimere den,
fordi vi også henter eksterne
data ind. For eksempel vej-
robservationer og skibsover-
vågning. Ved hjælp af opti-
merings-algoritmer kan

man gøre det hele bedre,
forklarer Søren Vinther
Hansen.

Reglerne kommer
Han er oppe mod modsat-
rettede interesser på den in-
ternationale scene, for mens
de gode flagnationer har
moderne flåder, er der også
nationer, som ikke er i en
position, hvor de mener at
have råd til at investere i kli-
maforbedrende løsninger
her og nu.

Søren Vinther Hansen er
dog ikke i tvivl om, at der
kommer håndfaste regler og
krav i løbet af de kommende
år, og han kan allerede se, at
efterspørgslen efter grønne
løsninger vokser fra forbru-
gernes side.

- Ladningsejerne og inve-
storerne vil have en grøn
profil, og Mærsk sælger alle-
rede CO2-neutral container-
transport, og der er også
virksomheder, der efterspør-
ger det. Branchen er meget
konservativ, så vi har altid
sagt, at hvis der skal rykkes,
skal det komme fra lovgiver-
nes side eller fra markedet.
Branchen følger bare med
og laver en forretning med
de skibe, de har, så selv om
det er meget brugt at sætte
performancesystemer op for
rederne om, hvordan de skal
sejle optimalt fra A til B, så
hjælper det ikke noget, hvis
lasten pludselig skal to dage
hurtigere frem.

- Det er markedskræfter-
ne, der bestemmer, og det
kan lovgivningen være med
til at ændre på. Jeg tror ikke,
det kan fortsætte som nu, si-
ger Søren Vinther Hansen,
der for eksempel nævner, at
der stort set ikke er nogen
former for hybridskibe, så-
dan som man ser det med
biler.

Derfor arbejder han også
på, at systemet skal kunne
tage højde for, hvad der sker,
hvis et fragtskib eller en flå-
de en dag bliver sat til at sej-
le med alternative brænd-
stoffer.

- På et eller andet tids-
punkt får vi alternative
brændstoffer, der er CO2-
neutrale. Selv om der er en
årrække, hvor det ikke fin-
des, er vi nødt til at være
konsekvente og forbyde, at
der bliver sejlet med en mas-
se gammel udslidt tonnage.
Vores værktøj kan skabe
overblik over brændstoffer,
udledning, hastighed, for-
brug og design af skibe på en
måde, hvor det er analysen
af data, der adskiller sig fra
andre systemer, siger Søren
Vinther Hansen.

Knowhow til forskel
Selv om han selvfølgelig er
utålmodig i forhold til at få
en første version af systemet
udviklet, så føler han ikke, at
han er under noget særligt
tidspres i forhold til konkur-
rencen på området.

Der er ganske vist andre,
der arbejder med noget lig-
nende, men ikke med sam-
me fokus og dedikation og
med samme knowhow at
læne sig op ad.

- Jeg tror, vi kommer ud
med noget godt om et år på
grund af den knowhow, vi
har. Jeg sidder med i mange
arbejdsgrupper og kan mær-
ke interessen. Det analyse-
værktøj, vi bygger op, er der
ingen, der kan pille ved, si-
ger Søren Vinther Hansen,
som ser et stort potentiale i
at komme ud med sit
softwaresystem over hele
verden.

- Potentialet er kæmpe
stort. Hvis man ser på, at der
er 50.000 skibe på verdens-
plan, og at hvert skib skal
betale en fee for at bruge sy-
stemet, kan man begynde at
gange og dividere. I IMO
skal der op mod 2023 tages
nogle beslutninger, og jeg
synes, at jeg i sol, måne og
stjerner kan se, at alle frem-
over skal have en eller an-
den form for dokumenta-
tionssystem. Så bliver det et
spørgsmål om, hvilket sy-
stem, de vælger, og der hå-
ber jeg, at vi til den tid er

klar med vores, siger Søren
Vinther Hansen, der på den
korte bane arbejder intenst
med at skaffe midler fra fon-
de og puljer til at speede
processen op.

Selv har han flere konsu-
lentjobs ved siden af arbej-
det med The Navigator, og
drømmen handler i første
omgang af at kunne leve af
virksomheden, selv om det i
virkeligheden ikke er der,
den største motivation skal
findes.

- Det handler mest om at
gøre en forskel og kunne
hjælpe andre med at rykke
på det grønne område, siger
Søren Vinther Hansen.

> LÆS MERE
NÆSTE SIDE

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

- ALLE FAGGRUPPER 
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som
samarbejdspartner sparer vi
dig eller din virksomhed for at
koordinerer mange forskellige
håndværkere.

Vi har fem afdelinger med
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner
som tager hånd om hele projek-
ter og sikrer, at opgaverne kom-
mer i de rette fagmænds hænder
fra starten, og du sparer tid.
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-Først og fremmest har jeg fået 
samlet en gruppe rigtigt gode og 
kompetente medarbejdere, der al-
tid laver et godt stykke arbejde. 
Når du arbejder på en arbejds-
plads, hvor stemningen er god 
blandt medarbejderne, så har det 
en positiv indflydelse på vores ar-
bejde. Og jeg er virkelig stolt af 
det arbejde mine medarbejdere 
udfører.
Sådan siger indehaveren af El-
lerup Tømrerforretning, Mads 
Theodor Pedersen, efter det nu 
viser sig, at hans firma er vokset 
til mere end det dobbelte på 4 år. 
Tidligere var der 6 medarbejdere i 
firmaet, men i dag er der 17 med-
arbejdere.

KVALITET OG SERVICE
-Det er en meget positiv udvik-
ling, som jeg naturligvis glæder 
mig over. Vi har altid arbejdet 

på at have tilfredse kunder, hvil-
ket har haft en positiv effekt på 
firmaet. Vi går meget op i at le-
vere kvalitetsarbejde og samtidig 
holde et højt serviceniveau. I den 
henseende gør mine medarbejdere 
også en stor indsats, understreger 
den unge chef. 
Ellerup Tømrerforretning er en 
gammel velrenommeret virksom-
hed med mere end 40 års erfaring. 
I 1978 startede tømrermester 
John Theodor Rasmussen virk-
somheden med en enkelt svend. 
Virksomheden har til huse på 
Stokkebækvej 3 i Hesselager. Fir-
maet råder over et stort værksted 
og er dermed også i stand til at 
udføre skræddersyede snedkerop-
gaver.

LANGVARIGE 
KUNDERELATIONER
-Vores helt klare målsætning fra 

starten har været at levere ser-
vice- og kvalitetsbevidst snedker- 
og tømrerarbejde. Derfor skal det 
også nævnes, at vi er medlem af 
BYG Garantiordningen.
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Et særligt skær

AF NANNA GRØNBECH PETERSEN

bag træet, og bukker sig. Med den 
hånd han ikke har noget i, griber han 
en lille kæp, og tvinger den ned i 
jorden helt tæt på stammen. Heldig-
vis er mulden ikke frossen, men tilpas 
blød, så han kan arbejde den op, han 
bevæger kæppen fra side til side, så 
der skabes en lille fordybning. Han 
bruger venstre hånd til at fjerne en 
anelse mere af den kolde jord. Derpå 
åbner han højre hånd og lader noget 
glide ned i hullet. Et øjeblik er det 
som et næsten overnaturligt skær, 
stiger op fra fordybningen. Koncentre-
ret dækker han det lille hul i jorden 
til med muld og brune blade. Han er 
tilbage på stien. Man kan se på hans 
skuldrer, at hans krop slapper mere 
af nu. Han ser sig igen til begge sider, 
der er fri bane. Med et gådefuldt blik 
ser han ud over havet, imens han 
trækker den friske luft dybt ned i 
lungerne. Den underlige opgave er 
endnu ikke fuldbyrdet. Han overvejer 
næste skridt…  

Fortsættes i næste nummer af 
mitsvendborg.dk – MAGASIN

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen  
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.  
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet  
dekorationsmaler se: ngpart.com

Han bevæger sig med hektiske 
bevægelser nedad Havne-
trappen. Højre hånd knuger 

hårdt om en genstand, så hårdt, at 
hans knoer bliver hvide. Februarkul-
den slår indover ham. Bilerne sum-
mer, og det lugter svagt af udstød-
ning, da han når trappens fod. Et 
stykke før lyskrydset sætter han 
i løb, og haster over for rødt. Piet 
må videre, det kan ikke gå stærkt 
nok. Han søger ned imod havnen. 
Krydser vejen. Han sætter tempoet 
yderligere op. Forbi fiskehandleren 
og skaterområdet. Han er en god 
løber og når hurtigt Christiansmin-
destien. Over for roklubben står 
der et gammelt træ. Piet standser. 
Knoerne er fortsat hvide, fordi 
han krammer hånden så hårdt og 
hemmelighedsfuldt sammen, som 
rummer den noget ganske forun-
derligt. Han ser på træet. Stammen 
er forholdsvis kraftig, efeu klatrer 
op ad den. Han dvæler ikke længe 
ved det, men ser sig til begge sider. 
Der er ingen mennesker på stien. 
Med få adrætte skridt er han omme 

 PROFESSIONEL

RENgøRINg
Vælg os, hvis du ønsker en
god kvalitet 
- og ikke vil gå på kompromis.
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08 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 3. sepTember 2019

Thomas Gregersen 
thgr@fyens.dk

Bogense: Nogle aftener i 
sommerens løb har langt 
over 100 fine veteranbiler 
været linet op langs kajen på 
Bogense Havn ladet med no-
stalgiske minder fra automo-
bilets historie. Det spontane 
ugentlige træf er blevet lidt af 
et tilløbsstykke og en gevinst 
for både Bogense og somme-
rens mange turister. Alligevel 
var det en meget overrasket 
Ulla Simonsen, der tirsdag 
aften blev kaldt hen til for-
mand for Turismens Venner, 
Niels Bo Nielsen.

Ulla Simonsen var i sin tid 
med til at starte veteranbil-
træffet på Bogense Havn og 
er stadig med til at sørge for 
alt det praktiske bag det store 
arrangement.

Turismens Venner er en 
forening af frivillige og uløn-
nede, der kæmper for at 
fremme turismen i Nordfyns 
Kommune. Det sker blandt 
andet i form af årets Havfrue-
pris, der går til ildsjæle som 
har gjort en særlig indsats for 
at få turister til Nordfyn.

- Der var mange indstille-
de i år, men der var også stor 
enighed om, at det skulle væ-
re dig, der fik prisen, lød det 
fra Niels Bo Nielsen.

- Først og fremmest hæfter 
jeg mig ved, at det er et åbent 
arrangement. Man kommer 
bare når man har lyst og skal 
ikke melde sig til. Det giver 
sådan en dejlig dynamik. Det 

andet punkt som vi godt kan 
lide er, at det er gratis at del-
tage i. Vi mangler flere gra-
tis tilbud til turisterne, sagde 
formanden i sin begrundelse 
for årets prisvinder.

Med æren fulgte en ægte 
havfrue, der dog kun var til 
låns i fem minutter - og en 
Kaj Bojesen havfrue, som Ul-
la Simonsen måtte tage med 
hjem.

Havfruepris til veterantræf
Hver eneste tirsdag i sommerhalvåret mødes veteranbilejere på havnen i bogense. det var en pris værd tirsdag aften.

Ulla Simonsen fik traditionen tro lov at blive fotograferet med den lokale havfrue - 14-årige Dicte 
Kehlet Primholdt og så overrakte formand for Turismens Venner Niels Bo Nielsen hende en i træ 
som et evigt minde. Foto: Thomas Gregersen

Den unge havfrue skulle efter sigende stamme fra havet 
omkring Æbelø, men hun ankom til prisuddelingen i en ældre 
Jaguar. Foto: Thomas Gregersen

Der var mange mennesker og fine biler på havnen på den 
usædvanligt varme sensommeraften. Foto: Thomas Gregersen

Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke?
Så er ZEISS-glas med DriveSafe måske noget for dig. DriveSafe brille-
glas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere ubehaget ved

blændinger fra modkørende, skærper dit syn i mørke og gør det lettere
at skifte fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede
nu en synsprøve på nytsyn.dk

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og
reducér ubehaget ved blænding i trafikken

ZEISS-glas
med DriveSafe

fra 3.590,-
pr. sæt

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400 Bogense - Tlf. 64 81 35 91

Jernbanegade 41 - 5450 Otterup - Tlf. 64 82 28 28

ZEISS-glas
med DriveSafe

fra 3.590,-
pr. sæt

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-

pr. sæt



Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.  
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50 
50
Mbit/s

500 
500
Mbit/s

100 
100
Mbit/s

1000 
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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