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Jagt - Fiskeri - Outdoor 
Jagt – Fiskeri – Outdoor

De gode oplevelser
starter i Fyns Jagt

Toftekærsvej 16 Ore, 
5400 Bogense

Tlf. 5191 1228

Åbningstider:

Mandag-Fredag
kl.10.00-17.30

Lørdag
kl.10.00-12.30

Følg os på facebook
www.fynsjagt.dk 

 Kirkevej 35 - 5471 Søndersø
info@blikkenslagerjon.dk

Tagrender - Skotrender – inddækninger i zink, kobber og skifer

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

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

21 24 53 2121 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk

Vi er kvalitetsbevidste el-installatører og  
varmepumpeinstallatører

-Mange har lidt 
og lider stadig i 
den her frygteli-
ge krise. Men vi 
glæder os over, 
at kunderne 
ikke har svigtet 
os, og at vi kan 
møde 2021 med 
god optimisme.

Sådan siger indehaveren af Den 
Gamle Købmandsgård i Bogense, 
Anders Madsen. Som så mange 
andre forretningsdrivende har 
han siden det store virusudbrud i 
marts måned frygtet for sin for-
retnings fremtid, men når han 
opsummerer på situationen i dag, 
gør han det med ro i sinde.

Historisk møbelhus fyldt 
med optimisme

Den Gamle Købmandsgård i Bogense 
er kommet godt igennem COVID19-krisen og ser nu frem til at 

møde gamle og nye kunder ved det store nytårsudsalg

--Vi har stadig mange besøgende 
og mange har da også benyttet 
lejligheden til at få skiftet deres 
møbler ud med nye fra os. Den 
udvikling håber og tror jeg på 
fortsætter i 2021, siger Anders 
Madsen.

At der stadig er stor interesse 
for at besøge Den Gamle Køb-
mandsgård hænger utvivlsomt 
også sammen med stedets unikke 
fremtoning. Allerede i  indgangs-
døren får kunderne et fingerpeg: 
Dette bliver ikke nogen helt al-
mindeligt indkøbstur. For ud-
over etager prydet med danske 
og udenlandske kvalitetsmøbler, 
tæpper, gardiner, belysning og 
pyntegenstande, så giver køb-

mandsgårdens øvrige udsmyk-
ning et helt ekstraordinært ind-
blik i stedets historie.

--Og hvad angår vores sortimen-
tet , så er det nøje udvalgt, så en 
stor del består af serier, der kan 
opbygges og tilpasses præcis, som 
kunden ønsker det. Det giver bed-
re mulighed for at ramme de for-
skellige livsstile og familietyper. 
Faktisk inviterer vi vores kunder 
til bruge fantasien og være med-
designer, så de får møbler, der 
passer perfekt ind hjemme hos 
dem. Møblerne i butikken skal 
ses som et forslag, man kan tage 
udgangspunkt i, når man sam-
mensætter sin egen personlige 
variant, fastslår Anders Madsen.
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Det går godt i Kerteminde-virk-
somheden, JME VVS ApS.
 
Faktisk så godt at firmaet, der så 
dagens lys for 30 år siden, - men 
skiftede navn, da Johnni Chri-
stiansen og Kasper Rasmussen 
købte virksomheden for 4 år siden 
– har formået at tredoble antallet 
af medarbejdere fra 5 til 15. Den 
positive udvikling har samtidig 
betydet, at de oprindelige lokaler 
på Longsvej 1 blev for små, såle-

des at virksomheden nu er flyttet i 
større lokaler i Kohaven 14 B.

--Ja, vi glæder os over, at der har 
været godt gang i butikken trods 
de hårde tider, siger den ene af de 
to indehavere Johnni Christian-
sen, hvis folk i øjeblikket er i gang 
med en stor opgave på Tved Skole, 
hvor der installeres tre store var-
mepumper på 3 gange 60 kw.
--I det hele taget regner vi med, at 
der kommer en del opgaver med 

varmepumper til erhvervslivet og 
private, når Energistyrelsen åb-
ner op for nye ansøgninger af til-
skud igen i 1. kvartal 2021, siger 
Johnni Christiansen. 

JME VVS er godkendt VE-in-
stallatør, og har gennem årerne 
installeret en del varmepumper i 
alle størrelser.

På almindelige serviceopgaver 
opererer JME VVS ApS primært 

i sit nærområde, men kører gerne 
til opgaver i hele landet ved større 
projekter. 

--Eksempler på større projekter 
indenfor vores kernekompetence-
områder er mejeri, gaskedler og 
varmepumper. Og så lægger vi 
meget vægt på kvalitet og godt 
håndværk. Det er nemlig vejen 
til tilfredse kunder, understreger 
Johnni Christiansen.  

VVS’ER I 
FORNEM 
UDVIKLING
På fire år har JME VVS ApS fra Kerteminde tredobbelt sit personale – 
samtidig har virksomheden været nødt til at finde nye og større lokaler.
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Julegave fra chefen kan give skattesmæk
Din chefs gavmildhed kan risikere at 
koste dig penge, hvis du ikke har et 
overblik over, hvor mange personale-
goder du har taget imod i løbet af året.

FAKTA

DISSE GAVER ER OGSÅ
SKATTEFRIE

KILDE: SKAT

Modtager du en lejlighedsga-
ve i forbindelse med en pri-
vat mærkedag, så tæller 
værdien af den ikke med i 
den samlede bagatelgrænse
på 1200 kroner.

Det gælder eksempelvis, hvis
du modtager gaver i forbin-
delse med en rund fødsels-
dag, barnedåb, konfirmation 
eller bryllup.

Du skal dog betale skat af 
lejlighedsgaven, hvis den har
en usædvanlig størrelse.

Som hovedregel kan en medarbejder kun modtage gaver og mindre beløb for op til 1200 kroner inklusiv 
moms i 2020 uden at skulle betale skat. Vær dog opmærksom på, at der er nogle særregler. Arkivfoto: Bjørn 
Khler/Ritzau Scanpix

Har du ingen firmajule-
frokost at se frem til i år, så
kan du i stedet glæde dig over,
at chefen har fået mulighed
for at give dig en lidt større ju-
legave.

Grænsen for, hvornår du
skal betale skat af julegaven,
er nemlig hævet i 2020. Den
må således koste op til 900
kroner.

Men du risikerer, at din
chefs gavmildhed kommer til
at koste dig penge, hvis du
modtager en julegave og ikke
har overblik over, hvilke an-
dre personalegoder du har
modtaget i løbet af året.

- Det kan være, man har få-
et vin som tak for indsatsen
eller en æske påskechokola-
de, siger Per Ørtoft Jensen,
der er partner og skatteeks-
pert i PwC.

Og det må du også gerne
tage i mod, så længe persona-
legoderne samt julegaven ik-
ke overskrider den skatteplig-
tige bagatelgrænse på 1200
kroner.

- Har man fået en julegave
til 900 kroner og personale-
goder i løbet af året for mere
end 300 kroner, så går man
hen og bliver skattepligtig af
det sidste, siger Mette Eskild-
sen, der er leder af personskat
hos Beierholm.

Du kan også godt modtage
en julegave til en værdi af
1200 kroner uden at skulle
betale skat, men det forud-
sætter, at du overhovedet ik-
ke har modtaget andre perso-
nalegaver i 2020.

Overstiger det samlede be-
løb 1200 kroner, skal du der-
for angive det på din selvan-
givelse. Der gælder dog en
række særregler, og hvis jule-

Har man fået en 
julegave til 900 kroner 
og personalegoder i 
løbet af året for mere 
end 300 kroner, så går 
man hen og bliver 
skattepligtig af det 
sidste.
METTE ESKILDSEN, LEDER AF PER-
SONSKAT HOS BEIERHOLM.

”

gaven eksempelvis er inklu-
deret i beløbet, men højst lø-
ber op i 900 kroner, vil du ik-
ke blive beskattet af den del.

Men det resterende beløb
skal du angive.

Ekstra regning kan vente
- Gør man ikke det, så risike-
rer man at få en ekstra skatte-
regning til næste år, forklarer
Per Ørtoft Jensen.

Eksempelvis hvis Skat-
testyrelsen kommer på kon-
trolbesøg på din arbejdsplads
eller gennemgår dens regn-
skaber.

Og hvis Skattestyrelsen kan
se, at virksomheden eksem-
pelvis har købt 50 kasser vin
af 200 kroner, 50 æsker cho-
kolade af 200 kroner samt ju-
legaver af 900 kroner, så vil de
hurtigt kunne se, at der er for
mere end 1200 kroner per
medarbejder, forklarer Mette
Eskildsen.

- Og så kan man forestille
sig, at Skat kontrollerer, om
virksomhedens medarbejde-
re har selvangivet det, fort-
sætter hun.

Spørg ved tvivl
Men det kan være svært at
danne sig et overblik over,
hvad chefens julegave har ko-
stet, samt hvor meget du
yderligere har modtaget af
værdi i løbet af året.

Og begynder du at google
en vare magen til din julega-
ve på internettet, så vil du
fremsøge markedsprisen,
hvilket ikke altid er retvisen-
de.

- Det er arbejdsgiverens
indkøbspris inklusiv moms,
man skal rette sig efter, og det
er ikke nødvendigvis den

samme, siger Mette Eskild-
sen.

Er du usikker på, om du lig-
ger lige på grænsen, kan den
eneste udvej være at spørge
chefen om gavens pris.

/ritzau fokus/

Longsvej 1, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 11
Mail: administration@jme-vvs.dk
Web:www.jme-vvs.dk

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk ogmiljøvenligt alternativ fordi:

• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange såmeget varmeenergi, som du bruger
i el-energi, og betaler den laveste elafgift

Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtendemøde ommulighederne
hos dig.

Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

Følg
os på

Godt håndværk

Midskovvej 44 . 5370 Mesinge . Mobil 21 62 44 79
info@jesper-bergholdt.dk . www.jesper-bergholdt.dk

Tømrerfirma
Jesper Bergholdt ApS

Skift til højteknologisk varmepumpe
Fremtidens miljøvvenlige varmekilde.
Sparer op til 80%% på varmeregningen.

Ring 6332 6061.

– en del af heating solutions

I samarbejde med

Montering
og service af

varme-
pumper •Serviceopgaver

•VVVS-anlæg
•Badeværelser
•Blikkenslagerarbejde
•Pillefyr
•Varmepumper
•Luft//vand
•Jordvarmeanlæg
•Energiløsninger
•Varmeløsninger

Send en
mail til os eller
ring 6332 6061

- og få en
beregning

www.vvsekspressen.dk • vvsekspressen@mail.dk

HUSK!
Tilskud gives

ved udskiftning
af olie-og gasfyr
hør nærmere.

Kohaven 14B  ·  5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 23 11
Hjemmeside: www.jme-vvs.dk 
Mail:  info@jme-vvs.dk

1-1_JME VVS-1120.indd   11-1_JME VVS-1120.indd   1 15/12/2020   17:2815/12/2020   17:28
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- Efter nedlukning af det halve Danmark i 
foråret oplevede vi et sandt boom i byggebran-
chen, siger Flemming Rosendal. Håndvær-
kerne fik godt at bestille – ikke mindst med at 
jagte energibesparelser fra gulv til loft, og vo-
res private kunder vekslede feriebudgettet til 
reparationer og vedligeholdelse af deres bolig.

Flemming Rosendal ser et lys for enden af co-
rona-tunnelen i 2021, hvor håndværkerfradra-
get bliver sat op fra 12.500 kroner til 25.000 
kroner per person. Målet er, at de større fra-
drag skal hjælpe corona-ramte serviceerhverv 
og få gang i den grønne omstilling.

Renoveringer i Otterup
- Her i Otterup følger vi i Bygma op med at re-
novere vores butik, som i løbet af foråret vil få 
en ny facade mod vejen og en del ændringer på 

placeringerne af de forskellige afdelinger inde 
i butikken.
Flemming Rosendal peger på, at ved håndvær-
kerfradraget er det kun arbejdslønnen, man 
får fradrag for. Derfor er det muligt at få stør-
re gavn af fradraget, hvis man får lavet noget, 
hvor arbejdslønnen udgør en forholdsvis stor 
del af den samlede regning.

Skærpede krav til vinduer og døre
Fra 1. januar 2021 skal alle husejere bruge A-
mærkede elementer, hvis de bygger nyt, bygger 
til eller bygger om. Dog med en enkelt undta-
gelse. B-mærkede elementer er stadig tilladt i 
sommerhuse og i uopvarmede rum. 

Bygma Otterup vejleder gerne kunderne i for-
bindelse med valg af elementer ved vinduesud-
skiftninger.

 Tidskrævende renoveringer
- Disse typer renoveringer er altid mere tids-
krævende, og det er derfor håndværkerens ar-
bejdsløn, som typisk bliver den største udgifts-
post, siger Flemming Rosenlund.
- Tager vi forslaget for pålydende, vil mange 
familier i praksis kunne få to gange 25.000 kr. 
i fradrag. Det er et betydeligt beløb, som sag-
tens kan give folk det sidste skub i retning af 
at få klaret nogle af de mere udgiftskrævende 
boligforbedringer.

Bygma har skubbet rundt på arbejdstiderne. 
- Vores håndværkskunder vil gerne tidligere i 
gang. De har nu mulighed for at komme både i 
Byggecentret og på Trælasten fra klokken 6.30. 
Vi har fuld bemanding i alle afdelinger frem til 
klokken 17. Vores åbningstider på hverdage er 
kl. 6.30 – 17.00 og lørdage kl. 9.00 – 13.00.

Håndværkerfradraget kan 
gøres klimavenligt

- Trods corona har vores kunder i byggebranchen haft travlt hen over året,  
siger direktør Flemming Rosendal, der er direktør i Bygma Otterup. Vi ser frem til 
store energibesparelser i 2021, hvor håndværkerfradraget bliver hævet betydeligt.

BYGMA OTTERUP · Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup · Tlf.: 6482 2233  ·  Mail: otterup@bygma.dk · www.bygma.dk

Spar på energien

GODE DÆK TIL LAVE PRISER
VINTERDÆK

TOYO MICHE- BUDGET BUDGET TOYO
Str. HANCOOK LIN HANCOOK
145 x 13 398 507 387 408 446
155 x 13 418 488 381 386 425
165 x 13 493 585 440 482 482
165/70 x 13 442 512 386 410 527
175/70 x 13 412 535 386 418 498
175/70 x 14 562 702 468 511 546
185/70 x 14 588 750 512 575 593
175/65 x 14 513 588 480 498 537
185/65 x 14 531 663 498 532 581
185/65 x 15 577 666 536 548 612
195/65 x 15 575 681 552 568 600
195/50 x 15 561 668 527 621
205/55 x 16 675 832 615 631 776
215/55 x 16 868 1223 686 743 943
225/45 x 17 905 1101 702 731 1227
205/40 x 17 1008 1190 671

Alle priser er incl. moms, montering og afvejning.Kom forbi Bladstrup Smedie
og se stokerfyr i drift

R

Testet japansk
kvalitet

R

Butikke
n tilByder

• Alt i dæk, knive og remme

• k�������
i egen dunk

pr. liter kun 25,-

• O����� �
���� pr. led 3,-

• ��������
���

færdigblandet
5 ltr. 170,-

Bladstrup Bygade 5 · 5450 Otterup
Tlf. 65 95 53 53 · Biltlf. 202 306 53

www.bladstrup.dk · bladstrup@mail.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.00-16.00

eCHO kÆdeSAVe
CS-2100
k�a���� ��-����sav
2400 Watt, 3,9 kg. 1.299,-
CS-310eS
3/8 lavprofilkæde,
30,5 ccm, 14” sværd, 4,0 kg. 2.195,-
CS-420eS/33 ��������ass� sav
40,2 ccm, 325 kæde, 15” sværd, 4,6 kg. 3.295,-
CS-500/45
50,2 ccm, 325 kæde, 18” sværd, 4,8 kg. 3.995,-

y

bygma Otterup trÆLast
Hjor�l����j 2
5450Ott�rup
Tlf. 64 822233

Åbningstider:
Ma� - fr�dag: 09.00 - 17.30
Lørdag: 09.00 - 14.00
sø�dag: 09.00 - 14.00

www.bygma.dk
h�� ����� �� �l��� ����� �����ll� ��l����������

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er inkl. 25%moms.Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er

Åbningstider:
Ma�-fr�dag: 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-14.00

bygma Otterup
Hjor�l����j 2
5450 Ott�rup
Tlf. 64 82 22 33

trÆpiLLer
svenske kvALITeTs TRÆPILLeR
�ræ�d�ærdi: ca. 4800 �cal��g.
Pall�: 56 x 16 �g
Afh��t�i�g�pri�.
6 mm �ll�r 8 mm træpill�r.

Pri��r��
gæ

ld�rfra
tir�dag

d��
11.�o��m

��rtilog
m
�d

lørdag
d��

15.�o��m
��r,�å

læ
�g�

lag�rha���

LÅn en gratis traiLer
tiL hjemtranspOrt
af dine varer

askebrÆnde
i tÅrn
O��tørr�t - �lar til f�ri�g��æ�o���
�d���dig� mål: 120 x 80 x 200

9 x 16

r inkl. 25%moms.

pr. paLLe

1899,-

pr. paLLe

1699,-

trÆbriketter
Fr�m�till�t af r��t, tørt træ.
�ræ�d�ærdi: Ca. 4310 �cal��g.
A���: 0,3%. va�dfugt: Ca. 6-9%.
Pall�: 96 x 10 �g (960 �g pr. pall��

ask tørret
kLar tiL brug

ca. 1,8 m3

1799,- f��� l������ ��� ��ll�� �æl��� �ll� �����������

Tirsdag den 11. november 201436

Bolig: Hvis du troede, at ro-
botter der virkelig kan gøre en 
forskel i hjemmet, stadig hører 
fremtiden til - så tager du meget 
fejl. 

Danskerne har taget robot-
terne til sig, hvilket bla. skyldes 
den store udvikling der har 
været inden for automatiseret 
rengøring de sidste år.

Længe har der været robotter, 
der støvsuger dine gulve, slår dit 
græs og endda renser din grill-
rist! Gulvvaskerobotter har også 
været på markedet i en del år. 
Nu har iRobot, der står bag suc-
cesen Roomba, lanceret en ny og 
kraftig forbedret model af deres 
Scooba gulvvaskerobot. 

- Scooba 450 har fået en helt 
ny 3-trinsrengøringsprocess og 
en såkaldt pre-soak teknologi, 
der sammen gør det vi alle har 
savnet: Gulve der bliver gjort 
rent uden at vi selv skal moppe, 
skrubbe og skure - og endda 
BEDRE end vi selv ville kunne 
gøre det, udtaler Ann-Louise 
Korsholm Jeppesen, fra Witt 
A/S der distribuerer iRobot i 
Norden.

Når du sætter Scooba igang, 
fejes gulvet først for småskidt 
og - snavs og der køres et tyndt 

lag vand på for at løsne fastsid-
dende skidt. 

Det kan sammenlignes med 
at sætte tallerkner i blød inden 
opvask. Nu skrubbes dine gulve 
omhyggeligt med hele 600 om-
drejninger i minuttet, og deref-
ter suges det beskidte vand op 
igen. Til sidst skraber Scooba 
den sidste smule vand op. En af 
de helt store fordele ved Scooba 
er, at den har to beholdere - én 
til rent og én til beskidt vand. På 
den måde sørger den for, at der 
ALDRIG bliver brugt beskidt 
vand på dit gulv. Smart!

Udover denne process, har 
Scooba en avanceret software 

og adskillige sensorer - kaldet 
iAdapt Responsive Navigation - 
der sørger for, at robotten finder 
rundt i rummet. 

I modsætningen til andre ro-
botter, der kun dækker gulvet én 
gang, sørger iAdapt for at robot-
ten dækker gulvet flere gange, 
hvilket giver et langt mere grun-
digt resultat.

iRobot har også gjort rengø-
ringen endnu mere fleksibel, 
hvis du allerede ejer en Roomba 
robotstøvsuger. Begge robotter 
kan nu benytte de samme virtu-
elle vægge, der sørger for, at de 
bliver i det område de er sat til 
at rengøre.

Ny robot gør det be-
skidte arbejde for dig

 ■ iRobot på arbejde på badeværelset.   pr-foto
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Bolig: Hvis du troede, at ro-
botter der virkelig kan gøre en 
forskel i hjemmet, stadig hører 
fremtiden til - så tager du meget 
fejl. 

Danskerne har taget robot-
terne til sig, hvilket bla. skyldes 
den store udvikling der har 
været inden for automatiseret 
rengøring de sidste år.

Længe har der været robotter, 
der støvsuger dine gulve, slår dit 
græs og endda renser din grill-
rist! Gulvvaskerobotter har også 
været på markedet i en del år. 
Nu har iRobot, der står bag suc-
cesen Roomba, lanceret en ny og 
kraftig forbedret model af deres 
Scooba gulvvaskerobot. 

- Scooba 450 har fået en helt 
ny 3-trinsrengøringsprocess og 
en såkaldt pre-soak teknologi, 
der sammen gør det vi alle har 
savnet: Gulve der bliver gjort 
rent uden at vi selv skal moppe, 
skrubbe og skure - og endda 
BEDRE end vi selv ville kunne 
gøre det, udtaler Ann-Louise 
Korsholm Jeppesen, fra Witt 
A/S der distribuerer iRobot i 
Norden.

Når du sætter Scooba igang, 
fejes gulvet først for småskidt 
og - snavs og der køres et tyndt 

lag vand på for at løsne fastsid-
dende skidt. 

Det kan sammenlignes med 
at sætte tallerkner i blød inden 
opvask. Nu skrubbes dine gulve 
omhyggeligt med hele 600 om-
drejninger i minuttet, og deref-
ter suges det beskidte vand op 
igen. Til sidst skraber Scooba 
den sidste smule vand op. En af 
de helt store fordele ved Scooba 
er, at den har to beholdere - én 
til rent og én til beskidt vand. På 
den måde sørger den for, at der 
ALDRIG bliver brugt beskidt 
vand på dit gulv. Smart!

Udover denne process, har 
Scooba en avanceret software 

og adskillige sensorer - kaldet 
iAdapt Responsive Navigation - 
der sørger for, at robotten finder 
rundt i rummet. 

I modsætningen til andre ro-
botter, der kun dækker gulvet én 
gang, sørger iAdapt for at robot-
ten dækker gulvet flere gange, 
hvilket giver et langt mere grun-
digt resultat.

iRobot har også gjort rengø-
ringen endnu mere fleksibel, 
hvis du allerede ejer en Roomba 
robotstøvsuger. Begge robotter 
kan nu benytte de samme virtu-
elle vægge, der sørger for, at de 
bliver i det område de er sat til 
at rengøre.

Ny robot gør det be-
skidte arbejde for dig

 ■ iRobot på arbejde på badeværelset.   pr-foto
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Det går godt i Kerteminde-virk-
somheden, JME VVS ApS.
 
Faktisk så godt at firmaet, der så 
dagens lys for 30 år siden, - men 
skiftede navn, da Johnni Chri-
stiansen og Kasper Rasmussen 
købte virksomheden for 4 år siden 
– har formået at tredoble antallet 
af medarbejdere fra 5 til 15. Den 
positive udvikling har samtidig 
betydet, at de oprindelige lokaler 
på Longsvej 1 blev for små, såle-

des at virksomheden nu er flyttet i 
større lokaler i Kohaven 14 B.

--Ja, vi glæder os over, at der har 
været godt gang i butikken trods 
de hårde tider, siger den ene af de 
to indehavere Johnni Christian-
sen, hvis folk i øjeblikket er i gang 
med en stor opgave på Tved Skole, 
hvor der installeres tre store var-
mepumper på 3 gange 60 kw.
--I det hele taget regner vi med, at 
der kommer en del opgaver med 

varmepumper til erhvervslivet og 
private, når Energistyrelsen åb-
ner op for nye ansøgninger af til-
skud igen i 1. kvartal 2021, siger 
Johnni Christiansen. 

JME VVS er godkendt VE-in-
stallatør, og har gennem årerne 
installeret en del varmepumper i 
alle størrelser.

På almindelige serviceopgaver 
opererer JME VVS ApS primært 

i sit nærområde, men kører gerne 
til opgaver i hele landet ved større 
projekter. 

--Eksempler på større projekter 
indenfor vores kernekompetence-
områder er mejeri, gaskedler og 
varmepumper. Og så lægger vi 
meget vægt på kvalitet og godt 
håndværk. Det er nemlig vejen 
til tilfredse kunder, understreger 
Johnni Christiansen.  

VVS’ER I 
FORNEM 
UDVIKLING
På fire år har JME VVS ApS fra Kerteminde tredobbelt sit personale – 
samtidig har virksomheden været nødt til at finde nye og større lokaler.
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Julegave fra chefen kan give skattesmæk
Din chefs gavmildhed kan risikere at 
koste dig penge, hvis du ikke har et 
overblik over, hvor mange personale-
goder du har taget imod i løbet af året.

FAKTA

DISSE GAVER ER OGSÅ
SKATTEFRIE

KILDE: SKAT

Modtager du en lejlighedsga-
ve i forbindelse med en pri-
vat mærkedag, så tæller 
værdien af den ikke med i 
den samlede bagatelgrænse
på 1200 kroner.

Det gælder eksempelvis, hvis
du modtager gaver i forbin-
delse med en rund fødsels-
dag, barnedåb, konfirmation 
eller bryllup.

Du skal dog betale skat af 
lejlighedsgaven, hvis den har
en usædvanlig størrelse.

Som hovedregel kan en medarbejder kun modtage gaver og mindre beløb for op til 1200 kroner inklusiv 
moms i 2020 uden at skulle betale skat. Vær dog opmærksom på, at der er nogle særregler. Arkivfoto: Bjørn 
Khler/Ritzau Scanpix

Har du ingen firmajule-
frokost at se frem til i år, så
kan du i stedet glæde dig over,
at chefen har fået mulighed
for at give dig en lidt større ju-
legave.

Grænsen for, hvornår du
skal betale skat af julegaven,
er nemlig hævet i 2020. Den
må således koste op til 900
kroner.

Men du risikerer, at din
chefs gavmildhed kommer til
at koste dig penge, hvis du
modtager en julegave og ikke
har overblik over, hvilke an-
dre personalegoder du har
modtaget i løbet af året.

- Det kan være, man har få-
et vin som tak for indsatsen
eller en æske påskechokola-
de, siger Per Ørtoft Jensen,
der er partner og skatteeks-
pert i PwC.

Og det må du også gerne
tage i mod, så længe persona-
legoderne samt julegaven ik-
ke overskrider den skatteplig-
tige bagatelgrænse på 1200
kroner.

- Har man fået en julegave
til 900 kroner og personale-
goder i løbet af året for mere
end 300 kroner, så går man
hen og bliver skattepligtig af
det sidste, siger Mette Eskild-
sen, der er leder af personskat
hos Beierholm.

Du kan også godt modtage
en julegave til en værdi af
1200 kroner uden at skulle
betale skat, men det forud-
sætter, at du overhovedet ik-
ke har modtaget andre perso-
nalegaver i 2020.

Overstiger det samlede be-
løb 1200 kroner, skal du der-
for angive det på din selvan-
givelse. Der gælder dog en
række særregler, og hvis jule-

Har man fået en 
julegave til 900 kroner 
og personalegoder i 
løbet af året for mere 
end 300 kroner, så går 
man hen og bliver 
skattepligtig af det 
sidste.
METTE ESKILDSEN, LEDER AF PER-
SONSKAT HOS BEIERHOLM.

”

gaven eksempelvis er inklu-
deret i beløbet, men højst lø-
ber op i 900 kroner, vil du ik-
ke blive beskattet af den del.

Men det resterende beløb
skal du angive.

Ekstra regning kan vente
- Gør man ikke det, så risike-
rer man at få en ekstra skatte-
regning til næste år, forklarer
Per Ørtoft Jensen.

Eksempelvis hvis Skat-
testyrelsen kommer på kon-
trolbesøg på din arbejdsplads
eller gennemgår dens regn-
skaber.

Og hvis Skattestyrelsen kan
se, at virksomheden eksem-
pelvis har købt 50 kasser vin
af 200 kroner, 50 æsker cho-
kolade af 200 kroner samt ju-
legaver af 900 kroner, så vil de
hurtigt kunne se, at der er for
mere end 1200 kroner per
medarbejder, forklarer Mette
Eskildsen.

- Og så kan man forestille
sig, at Skat kontrollerer, om
virksomhedens medarbejde-
re har selvangivet det, fort-
sætter hun.

Spørg ved tvivl
Men det kan være svært at
danne sig et overblik over,
hvad chefens julegave har ko-
stet, samt hvor meget du
yderligere har modtaget af
værdi i løbet af året.

Og begynder du at google
en vare magen til din julega-
ve på internettet, så vil du
fremsøge markedsprisen,
hvilket ikke altid er retvisen-
de.

- Det er arbejdsgiverens
indkøbspris inklusiv moms,
man skal rette sig efter, og det
er ikke nødvendigvis den

samme, siger Mette Eskild-
sen.

Er du usikker på, om du lig-
ger lige på grænsen, kan den
eneste udvej være at spørge
chefen om gavens pris.

/ritzau fokus/

Longsvej 1, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 11
Mail: administration@jme-vvs.dk
Web:www.jme-vvs.dk

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk ogmiljøvenligt alternativ fordi:

• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange såmeget varmeenergi, som du bruger
i el-energi, og betaler den laveste elafgift

Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtendemøde ommulighederne
hos dig.

Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

Følg
os på

Godt håndværk

Midskovvej 44 . 5370 Mesinge . Mobil 21 62 44 79
info@jesper-bergholdt.dk . www.jesper-bergholdt.dk

Tømrerfirma
Jesper Bergholdt ApS

Skift til højteknologisk varmepumpe
Fremtidens miljøvvenlige varmekilde.
Sparer op til 80%% på varmeregningen.

Ring 6332 6061.

– en del af heating solutions

I samarbejde med

Montering
og service af

varme-
pumper •Serviceopgaver

•VVVS-anlæg
•Badeværelser
•Blikkenslagerarbejde
•Pillefyr
•Varmepumper
•Luft//vand
•Jordvarmeanlæg
•Energiløsninger
•Varmeløsninger

Send en
mail til os eller
ring 6332 6061

- og få en
beregning

www.vvsekspressen.dk • vvsekspressen@mail.dk

HUSK!
Tilskud gives

ved udskiftning
af olie-og gasfyr
hør nærmere.

Kohaven 14B  ·  5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 23 11
Hjemmeside: www.jme-vvs.dk 
Mail:  info@jme-vvs.dk
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side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
Alle kan på Toftegården blive klædt på...!

på alt i hele
butikken
frem til jul

Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker

Udvalgte bukser2 par 500,-

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

- bare bedre bilværksted

Kør vinteren
sikkert i møde!

Dæktryk og mønsterdybde
Frontrude
Lys og lygter
Visker- og vaskersystem
Kølevæske og frostsikring
Oliestand på motor
Batteri

Ved et vintertjek, gennemgår vi:

kr. 199,- Au2nord
Ørkebyvej 1B
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852
www.au2nord.dk

Morud Smedie og Design 
er et firma, som designer og 

producerer moderne og unikt design 
inden for jern og metal

mail@morudsmed.dk
61 28 65 96
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Julegave fra chefen kan give skattesmæk
Din chefs gavmildhed kan risikere at 
koste dig penge, hvis du ikke har et 
overblik over, hvor mange personale-
goder du har taget imod i løbet af året.

FAKTA

DISSE GAVER ER OGSÅ
SKATTEFRIE

KILDE: SKAT

Modtager du en lejlighedsga-
ve i forbindelse med en pri-
vat mærkedag, så tæller 
værdien af den ikke med i 
den samlede bagatelgrænse
på 1200 kroner.

Det gælder eksempelvis, hvis
du modtager gaver i forbin-
delse med en rund fødsels-
dag, barnedåb, konfirmation 
eller bryllup.

Du skal dog betale skat af 
lejlighedsgaven, hvis den har
en usædvanlig størrelse.

Som hovedregel kan en medarbejder kun modtage gaver og mindre beløb for op til 1200 kroner inklusiv 
moms i 2020 uden at skulle betale skat. Vær dog opmærksom på, at der er nogle særregler. Arkivfoto: Bjørn 
Khler/Ritzau Scanpix

Har du ingen firmajule-
frokost at se frem til i år, så
kan du i stedet glæde dig over,
at chefen har fået mulighed
for at give dig en lidt større ju-
legave.

Grænsen for, hvornår du
skal betale skat af julegaven,
er nemlig hævet i 2020. Den
må således koste op til 900
kroner.

Men du risikerer, at din
chefs gavmildhed kommer til
at koste dig penge, hvis du
modtager en julegave og ikke
har overblik over, hvilke an-
dre personalegoder du har
modtaget i løbet af året.

- Det kan være, man har få-
et vin som tak for indsatsen
eller en æske påskechokola-
de, siger Per Ørtoft Jensen,
der er partner og skatteeks-
pert i PwC.

Og det må du også gerne
tage i mod, så længe persona-
legoderne samt julegaven ik-
ke overskrider den skatteplig-
tige bagatelgrænse på 1200
kroner.

- Har man fået en julegave
til 900 kroner og personale-
goder i løbet af året for mere
end 300 kroner, så går man
hen og bliver skattepligtig af
det sidste, siger Mette Eskild-
sen, der er leder af personskat
hos Beierholm.

Du kan også godt modtage
en julegave til en værdi af
1200 kroner uden at skulle
betale skat, men det forud-
sætter, at du overhovedet ik-
ke har modtaget andre perso-
nalegaver i 2020.

Overstiger det samlede be-
løb 1200 kroner, skal du der-
for angive det på din selvan-
givelse. Der gælder dog en
række særregler, og hvis jule-

Har man fået en 
julegave til 900 kroner 
og personalegoder i 
løbet af året for mere 
end 300 kroner, så går 
man hen og bliver 
skattepligtig af det 
sidste.
METTE ESKILDSEN, LEDER AF PER-
SONSKAT HOS BEIERHOLM.

”

gaven eksempelvis er inklu-
deret i beløbet, men højst lø-
ber op i 900 kroner, vil du ik-
ke blive beskattet af den del.

Men det resterende beløb
skal du angive.

Ekstra regning kan vente
- Gør man ikke det, så risike-
rer man at få en ekstra skatte-
regning til næste år, forklarer
Per Ørtoft Jensen.

Eksempelvis hvis Skat-
testyrelsen kommer på kon-
trolbesøg på din arbejdsplads
eller gennemgår dens regn-
skaber.

Og hvis Skattestyrelsen kan
se, at virksomheden eksem-
pelvis har købt 50 kasser vin
af 200 kroner, 50 æsker cho-
kolade af 200 kroner samt ju-
legaver af 900 kroner, så vil de
hurtigt kunne se, at der er for
mere end 1200 kroner per
medarbejder, forklarer Mette
Eskildsen.

- Og så kan man forestille
sig, at Skat kontrollerer, om
virksomhedens medarbejde-
re har selvangivet det, fort-
sætter hun.

Spørg ved tvivl
Men det kan være svært at
danne sig et overblik over,
hvad chefens julegave har ko-
stet, samt hvor meget du
yderligere har modtaget af
værdi i løbet af året.

Og begynder du at google
en vare magen til din julega-
ve på internettet, så vil du
fremsøge markedsprisen,
hvilket ikke altid er retvisen-
de.

- Det er arbejdsgiverens
indkøbspris inklusiv moms,
man skal rette sig efter, og det
er ikke nødvendigvis den

samme, siger Mette Eskild-
sen.

Er du usikker på, om du lig-
ger lige på grænsen, kan den
eneste udvej være at spørge
chefen om gavens pris.

/ritzau fokus/

Longsvej 1, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 11
Mail: administration@jme-vvs.dk
Web:www.jme-vvs.dk

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk ogmiljøvenligt alternativ fordi:

• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange såmeget varmeenergi, som du bruger
i el-energi, og betaler den laveste elafgift

Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtendemøde ommulighederne
hos dig.

Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

Følg
os på

Godt håndværk

Midskovvej 44 . 5370 Mesinge . Mobil 21 62 44 79
info@jesper-bergholdt.dk . www.jesper-bergholdt.dk

Tømrerfirma
Jesper Bergholdt ApS

Skift til højteknologisk varmepumpe
Fremtidens miljøvvenlige varmekilde.
Sparer op til 80%% på varmeregningen.

Ring 6332 6061.

– en del af heating solutions

I samarbejde med

Montering
og service af

varme-
pumper •Serviceopgaver

•VVVS-anlæg
•Badeværelser
•Blikkenslagerarbejde
•Pillefyr
•Varmepumper
•Luft//vand
•Jordvarmeanlæg
•Energiløsninger
•Varmeløsninger

Send en
mail til os eller
ring 6332 6061

- og få en
beregning

www.vvsekspressen.dk • vvsekspressen@mail.dk

HUSK!
Tilskud gives

ved udskiftning
af olie-og gasfyr
hør nærmere.

Kohaven 14B  ·  5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 23 11
Hjemmeside: www.jme-vvs.dk 
Mail:  info@jme-vvs.dk

Siden 29-årige Mikael Egdal 
startede sit autoværksted, Egdal 
Auto, har han været optaget af 
tre ting: 
Kundepleje, kvalitetsarbejde og 
efteruddannelse.
--Ja, der er meget vigtigt for mig, 
at kunderne føler de får kvalitet 
for pengene, når de overlader de-
res bil til mig, siger Mikael Eg-

dal, der i øvrigt er uddannet på et 
Bosch-værksted.
--Ja, jeg startede som fejedreng, 
da jeg var 13 år. Herefter gik jeg 
i lære som mekaniker og var fær-
digudlært i 2012, fortæller Otte-
rup-mekanikeren.
 Der i øvrigt samtidig understre-
ger, at jævnlig efteruddannelse er 
meget vigtig for ham.

--Jeg er blevet løbende opdateret 
ved Bosch i Ballerup, i blandt an-
det motorstyring, elektronisk die-
sel, avanceret fejlfinding, sikker-
hedssystemer, el og hybrid, Ek1, 
Ek2 og andre. Så jeg glæder mig 
til at tage imod alle typer biler, og 
samtidige tilbyde kunderne den 
bedste service og kvalitet, under-
streger Mikael Egdal.  

UNG MEKANIKER 
KLARER ALLE OPGAVER
Mikael Egdal fra 
“Egdal Auto” føler 
sig klædt på til 
såvel privat- som 
erhvervs-biler. 

Ørkebyvej 8  ·  5450 Otterup  ·  Tlf: 27 38 12 16
www.egdalauto.dk  ·  mikael@egdalauto.dkEgdal Auto

1-2_Egdal Auto-1120.indd   11-2_Egdal Auto-1120.indd   1 11/12/2020   13:1411/12/2020   13:14
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OPTIMISME 
I DESITEK A/S
Mange virksomheder har siden 
COVID19-udbruddet i marts 
kæmpet med forandringer, der 
både har kostet personale og røde 
tal på bundlinjen. Men hos DESI-
TEK A/S i Søndersø hersker opti-
mismen.
--Ja, i disse hårde tider kan vi jo 
kun glæde os over, at vi har kun-
net gennemføre de planlagte opga-

ver, vi havde for 2020 – herunder 
udvidet medarbejderstaben med 
en enkelt, siger direktør i virk-
somheden, Steen Jep Emming. 

DESITEK A/S er en virksomhed 
der tilbyder lyn- og overspænd-
ningsbeskyttelse, samt nød-
strømsanlæg, kabeltilbehør og 
sikkerhedsudstyr til arbejde på 

elektriske anlæg. Blandt andet 
har firmaet mange kunder i vind-
møllebranchen. 
COVID-19 vendte også op og ned 
på koncernens IT-planer.

--Dagen før sommerferien blev jeg 
kontaktet fra vores hovedkvarter 
i Tyskland. De havde 10 mand, 
der skulle have opgraderet IT hos 

vort kinesiske og indiske søster-
selskab her i efteråret 2020. Men 
rejserestriktionerne satte de 2 
projekter på hold, så nu ville de 
gerne til Danmark og tage fat hos 
os i stedet. Det skulle ellers først 
have været om 3-4 år, men vi blev 
rykket fra sidst til forrest i køen. 
Sådan kan tingene hurtigt ændre 
sig, fastslår Steen Jep Emming.

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

Trods COVID19-krise har Søndersø-virksomheden DESITEKA/S 
formået at gennemføre alle planlægningsopgaver

1-2_Desitek_11-20.indd   11-2_Desitek_11-20.indd   1 10/12/2020   11:1210/12/2020   11:12
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i lære som mekaniker og var fær-
digudlært i 2012, fortæller Otte-
rup-mekanikeren.
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meget vigtig for ham.

--Jeg er blevet løbende opdateret 
ved Bosch i Ballerup, i blandt an-
det motorstyring, elektronisk die-
sel, avanceret fejlfinding, sikker-
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Ek2 og andre. Så jeg glæder mig 
til at tage imod alle typer biler, og 
samtidige tilbyde kunderne den 
bedste service og kvalitet, under-
streger Mikael Egdal.  

UNG MEKANIKER 
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Mikael Egdal fra 
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såvel privat- som 
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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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Har du brug for hjælp til din ejendomsadministrationHar du brug for hjælp til din ejendomsadministration

Vi hjælper med at udfører jeres opgaver indenfor ejendoms- drift og admini-Vi hjælper med at udfører jeres opgaver indenfor ejendoms- drift og admini-

stration, hos jer når i har behovet. Uden at i skal binde jer for at benytte os et stration, hos jer når i har behovet. Uden at i skal binde jer for at benytte os et 

fast antal timer hver uge. Så har i perioder med sygdom, ekstra opgaver, eller fast antal timer hver uge. Så har i perioder med sygdom, ekstra opgaver, eller 

bare et behov for lidt ekstra hjælp, så kontakt os.bare et behov for lidt ekstra hjælp, så kontakt os.

Vi kan også hjælpe med UNIK Bolig, rettelser, tilpasninger, udtræk af data.Vi kan også hjælpe med UNIK Bolig, rettelser, tilpasninger, udtræk af data.

Vil i have lavet flotte luftfoto til udlejning/salg, eller inspektion af udlejnings-Vil i have lavet flotte luftfoto til udlejning/salg, eller inspektion af udlejnings-

ejendomme, så udfører vi dette med drone.ejendomme, så udfører vi dette med drone.

+45 28 68 98 98   
  bgl@vistaproperty.dk

- Ejendomsadministration- Ejendomsadministration

- Ejendomsdrift- Ejendomsdrift

- Droneinspektion- Droneinspektion

LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

✔ Klargøring til syn

✔ Køb/salg af brugte biler

✔ Pladearbejde

✔ Autoreparationer

Tlf. 28 89 62 42
Åbent mandag-fredag 
kl. 8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup

LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

✔ Klargøring til syn

✔ Køb/salg af brugte biler

✔ Pladearbejde

✔ Autoreparationer

Tlf. 28 89 62 42
Åbent mandag-fredag 
kl. 8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup

LP Auto

Tlf. 28 89 62 42

4 Klargøring til syn
4 Køb/salg af brugte biler
4 Pladearbejde
4 Autoreparationer

Å B E N T
MAN-FRE KL. 
8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup
lpauto@mail.dk

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

Tiden hvor bilkunder kunne vælge 
kvit og frit imellem mekanikere, 
når den nye bil skulle til efter-
syn eller reparation er ovre. I dag 
binder bilkunderne sig til lange 
serviceaftaler og aftaler om re-
parationsarbejde på certificerede 
værksteder. En udvikling, der 
ikke behager ejeren af Odense-
værkstedet, Godthåb Autorepara-
tion , Klaus Pedersen.

--Nej, jeg vil gerne advare om, at 
de små mekanikere bliver sorte-
per i det spil og simpelthen risi-

kere at uddø. Når bilfirmaerne på 
den måde stavnsbinder kunderne, 
går det ganske enkelt ud over os. 
Og det er en udvikling ingen kan 
være tilfredse med, understreger 
Klaus Pedersen.

Men det er ifølge ham ikke kun 
de små mekanikere, der kommer 
i klemme i bilgiganternes forret-
ningspolitik.

-Nej, det gør jo bilisterne også. 
For nylig skulle jeg udskifte en 
ABS-Blok i en Volvo V70. Prisen 

for denne blok var 15.000. Det er 
jo helt uhørt. Med de priser opfor-
drer man jo nærmest kunderne til 

at  skifte bil i stedet for vedlige-
holdelse, understreger Klaus Pe-
dersen. 

SMÅ MEKANIKERE
RISSIKERE AT DØ
--De store bilfirmaer lægger bånd på kunderne 
og vi små mekanikere bliver sorteper i det spil, 
advarer ejeren af  Godthåb Autoreparation , 
Klaus Pedersen.

Thulevej 9  ·  5210 Odense NV  ·  Tlf: 66 16 01 02/
Hjemmeside: https://godthaabauto.dk  ·  Mail:  godthaabauto@gmail.comGodthåb Autoreparation
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Den nordfynske tømrer/snedker-
virksomhed løser med sine 11 an-
satte alle til faget hørende opga-
ver og har eget værksted, hvorfra 
der blandt andet produceres faca-
deelementer, trapper og inventar 
efter individuelle mål. 
”Morud Tømrer & Snedkerforret-
ning har bred og mangeårig er-
faring, når det gælder løsning af 
såvel store som små opgaver for 
en vidtspændende kreds af pri-
vat- og erhvervskunder over hele 
Fyn samt i Trekantsområdet”, 
fortæller tømrermester og byg-
getekniker Thomas Brooksby. ”Vi 
er leveringsdygtige i alt indenfor 
tømrer-/snedkerfaget – nybyg-

geri, renovering og tilbygninger. 
Vi har desuden udvidet vores ar-
bejdsområde med jordskruefun-
dering fra stopdigging.dk som er 
en hurtig og klimavenelig måde 
at fundere terrasser, skure og 
meget andet med.  
Et særligt speciale er fremstil-
ling og montering af 
trapper som vi synes 
er rigtigt interessant. 
Ofte kommer vi ud til 
en opgave hvor det kan 
være vanskeligt på for-
hånd at se de mulighe-
der der er for trappen, 
men vi plejer at løse op-
gaven efter god dialog 
med kunden om mulig-
heder og ønsker.    

Over hele linjen står Morud Tømrer 
& Snedkerforretning for kvalitet, 
både arbejds- og materialemæssigt. 
Mange produkter fremstilles på 
eget værksted, og en del af det træ 
vi anvender, er savet, forarbejdet 
og opskåret på et lokalt savværk. 
Omkring større projekter kan vi 
også tilbyde vores kunder at stå til 
rådighed med tegningsforslag og 
endelige bygge-og myndighedsteg-
ninger. Når det gælder total- og ho-
vedentrepriser, samarbejder vi med 
en fast kreds af håndværkerfir-
maer i alle fag. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for en 
snak om projekt og byggetanker”, 
afrunder Thomas Brooksby

Rugårdsvej 761 · 5462 Morud 
tb@hkp-morud.dk · www.hkp-morud.dk

Morud Tømrer & 
Snedkerforretning

FØR

EFTER

1-2 Morud Tømrer & Snedkerforretning ApS 11/12-18.indd   11-2 Morud Tømrer & Snedkerforretning ApS 11/12-18.indd   1 15/12/2020   11:4315/12/2020   11:43

Alt i smedeopgaver  
Tilbyder alle typer smedeopgaver
Punkter ved siden af billeder:

• Certifikat svejsning

• Vedligeholdelsesarbejde

• Rør og stålbyg

• Diverse  
smedeopgaver

• Klip- og buk

• Montage

• Reparation

eskesensmed@outlook.dk

Jeg tilbyder en bred 
vifte af services 
indenfor malerfaget.

Se herunder et udvalg 
af de opgaver jeg 
løser.

Spartel- og maler-
arbejde af gips, puds 
og reperationer og 
renovering indvendig 
og udvendig eventuelt 
ved flytning. 

Opsætning af væv,  
filt og tapet og maling 
af facader og vinduer/
træværk på huse.

Tlf. 40 82 63 25
Æblehaven 10  ·  5462 Morud
charlotte@frkhjort-malerfirma.dk
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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:

71U G E A V I S E N  O D E N S EO N S D A G  1 5 .  J U L I  2 0 2 0

3000,-

LAD BILENS SIDSTE TUR GÅ TIL...

FÅ OP TIL MED HJEM
RING FOR INFO3000,-

www.malvel.dk ● tlf. 4060 1606

Kvalitetsarbejde ved
Malermester Valdemar Rylko

Rolfsted og Omegns Transformerfond
indkalder til

Ordinær generalforsamling
onsdag den 5. august 2020 kl. 19:00

i Stalden Selskabslokaler, Rolfsted

Med dagsorden i henhold til vedtægterne,
jf. www.rolfstedtrafo.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling
Antennelaug Odense Vest indkalder til

ordinær generalforsamling &
ekstraordinær generalforsamling

(vedtægts ændringer)
Onsdag den 12. august kl. 19.30

(Dagsorden iflg. vedtægter)

Indkomne forslag (skriftligt)
til bestyrelsen senest 14 dage før.

Af hensyn til kaffe & brød skal tilmelding ske
senest 5. august mellem 16.30-17.30.

Tlf. 6616 9757 el. på adr. Carsten
Jensen Ivarvej 18.

Tlf. 6616 9216 el. på adr.
Kaj Jørgensen, Ivarsvej 22.

Bestyrelsen

Kvinde søger sød
mand

50 plus/minus
Henv. UAO billetmkr. 21193

PC-HJEMMEHJÆLP
Windows installation, support, opgradering.

Netværk, Internet, sikkerhed. IPAD.
Mobiltelefon. Office installation,

support, opgradering.

TLF: 71 75 70 59

Røde Kors afhenter
salgbare møbler, nips, porcelæn,
sko, lædervarer, legetøj, malerier,

lamper, køkkengrej mm og dødsboer
ring tlf. 6599 3799tlf. 6599 3799

Røde Kors Midtfyn afhenter
møbler, nips, porcelæn, lamper,

boliginventar, lædervarer, legetøj og
dødsboer m.m. i Odense S, SV og SØ

ATTRAKTIV LEJLIGHED
i Skibhuskvarteret tilbydes

modent par.
Interesserede skal selv

istandsætte ved overtagelse
Billet. mrk. UAO 21185

Gratis
juridisk rådgivning
Retshjælpen i Vestergade

Tirsdag 13-16
Onsdag-torsdag 15-18

Vestergade 11, 2. th., 5000 Odense C.

Tlf. 66 12 09 44
www.retshjaelpenivestergade.dk

”Gammel gartner”
i 5210

tilbyder at passe din have,
mens du er på ferie.

Græsset klippes, ukrudt holdes
nede, krukker vandes.

Kontakt mig på

Tlf. 30 11 36 40



★ Beskæring og nyanlæg
★ Sten- og flisearbejde
★ Træfældning
★ Vedligeholdelse
Ring og få et uforbindende tilbud.

ANLÆGSGARTNER
B. EGEBERG ANDERSEN ApS

v/ Ib Rasmussen
Odense · Tlf. 66‑13‑68‑22

www.egeberg‑andersen.dk

ServiceMurerne AppS
5220 Odense SØ
www.servicemurerne.dk
Michael Poulsen tlf. 26522667

Ørritslevgade 35, 5450 Otterup. Tlf. 6482 1803

Otterup Bilsyn
Willy Jørgensen •  Bilsynplus.dk

Grønnevangen 6, 5210 Odense NV
Mob: 29 46 45 48 • Tlf: 66 16 45 48 • Mail: henrytj@mail.dk

Tømrermester
Henry Jørgensen Aps

Vi udfører alt tømrer / snedkerarbejde
Speciale: Udvendige døre/vinduer
i træ, træ-alu, eg, teak & mahogni.

Dansk håndværk / dansk kvalitet

SOMMER
KLARGÆØRING

· Haveservice
· Fliserensing
· Træfælding
· Oprydning

t Jan Rasmus
tlf. 7020 270

sk ser

· Græsslåning
· Anlægsopgav
· Bortkørsel f d
· Robot pl r

SKROTBILER

KØBES
få op til 10.000,-
hurtig afhentning af din bil

Fredericia Skrot
Mobil

2011 0004

LEJ DIN
EL-SCOOTER
Brugte: fra 600 kr. pr. md.
Nye: fra 800 kr. pr. md.
Alle: Incl. fri service
Du kan naturligvis også
købe, både nye og brugte

Ring 4020 4120
www.fonixkomfort.dk

SKIDT MED SKRALDET, DET FJERNER VI

• Affald fjernes med grab

• Containere udlejes

• Grus, sten og muldjord levveres

• 800 liter mini container udlejes og tømmes.

Brylle Industrivej 9 • Bryylle - 5690 Tommerupp
Tlf. 6475 1415 • Mobil: 2043 3922 • Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

Vognmandsforretning
Arne Nielsen Brylle ApS

DØDSBOER
KØBES KONTANT

ALT I TEAK OG 
PALISANDER MØBLER
Lamper, møbler, nips  
fra 50, 60 og 70’erne.

Alt i WEGNER og dansk møbeldesign.

Kontakt venligst 
Lindholm Antik og Design 

Tlf. 4026 4139

Hele og halve dødsboer købes
Teak og palisander møbler, designmøbler,
Wegner møbler og andre møbler. Porcelæn,

glas, figurer, keramik, PH lamper, 50-60 & 70 års
lamper, guld/sølv og andre sjove småting

Ring til os og få en god pris.

Hovedvejens Antik Tlf. 40445720

Søndergade 19, Glamsbjerg Rosengårdcentret, Odense
Tlf. 6472 3637 Tlf. 4422 8600Ove Sprogøes Plads, Odense

Tlf. 4422 1400

Vi køber gl. guld

Malerarbejdeudeog inde
Omhyggeligt arbejde.
Pensionistrabat
Tlf. 50170078

.

Totalrenovering af
badeværelser

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

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

Motormarked

Officielle

Foreninger og møder

Personlige

Øvrige

Bolig til leje

Håndværkere

Køb og Salg

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

15FOKUS PÅ SVENDBORG

CC
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.



BV Biler startedes i 2005 af Bo 
Vilsbøll, som gennem mere end 
25 år har arbejdet som autome-
kaniker. Han blev medlem af 
AutoMester-værkstederne i 2008 
og kan nu med en god blanding 
af erfaring og pionerånd tilbyde 
sine kunder en optimal løsning i 
forbindelse med alle typer autore-
paration.

- Vi ser i dag alle typer biler på 
vores moderne værksted, siger Bo 
Vilsbøll. Vi er tre på værkstedet, 
der kan udføre garantieftersyn 
på nye biler, og vi kan teste såvel 
konventionelle biler med forbræn-
dingsmotorer som de nye el- og 
hybridbiler med Bosch`s moderne 
testudstyr og kan bl.a. tilbyde at 
reparere computerstyrede styre-
bokse og nøgler.

En alsidig kundekreds
BV Biler har også altid et udvalg 
af klargjorte brugte biler til salg 
med garanti.

- Vores kundekreds er alsidig. Vi 
har i hele Søndersø og omegn en 
fin blanding af erhvervs- og pri-
vatkunder. BV Biler er det lokale 
værksted, der har et indgående 
kendskab til vores kunders biler. 

Vi er fleksible mht. reparationsti-
der og udfører altid vores arbejde 
med faglig stolthed med vægt på 
kvalitet og økonomi.

- For at få den bedste løsning stil-
ler vi os gerne til rådighed med 
pristilbud og om valg af reserve-
delskvaliteter, service og vedlige-
holdelse, siger Bo Vilsbøll.   

Velkommen med 
el- og hybridbiler

BV Biler AutoMester på Snavevej i Søndersø er med 25 års 
værkstedserfaring nu også med på alt det nye med el- og 
hybridbiler, siger Bo Vilsbøll. Vi tester alle typer biler med 
moderne Bosch-udstyr og udfører garantieftersyn.

Snavevej 2 – 5471 Søndersø – Tlf.: 6489 1180
Mail: bv@bvbiler.dk  -  ww.bv-biler.dkBV Biler AutoMester
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pris frapris fra

Briketter

1799 kr/pl

Træpiller

1999 kr/pl

Otterup Hobbyfoder Søndergade 63 5450 Otterup tlf. 64821355
Varetur på Fyn - Læs mere på www.otteruphobbyfoder.dk

10kg pr/pk - 96 pk/plMøllerens 6mm el. 8mm 840kg/pl

Priser er ab Otterup Hobbyfoder.
Fri levering v. køb af min 2 paller

ApS

Alle Sonnenkraft luft til vand.
split-varmepumper er testet
efter EN14825

www.sonnenkraft.dk

LUFT TIL VAND
SPLIT VARMEPUMPE
HHPP99SSMM OOGG HHPP1144SSMM

Ring og lad os få ensnak om jeres behov….

i

s

i

Lad os klare snerydning
og saltning for dig.

Tilmeld dig vores vintertjeneste
allerede i dag.

JORD - BETON - KLOAK
WWW.JKBYGOGANLAEG.DK - FYNSVEJ 7 - 5400 BOGENSE - TLF: 6014 2761

ÅBNINGSTIDER PÅ PLADSEN:

Mandag-Lørdag kl. 9-12

NYBORG
JERNHANDEL
Alsvej 6-8 - 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 09 88 - 65 35 10 76

• Jern og metal
• Større partier afhentes

www.nyborg-jernhandel.dk
nyborgjernhandel@hotmail.com

Sådan kommer du igennem en jul med 
færre mennesker
Sørg for at pleje dine nære relationer, selv 
om du alligevel ikke skal sidde til bords 
med dem juleaften.

Ritzau Fokus) Eva Maria Brandi 
(Af Eva Maria Brandi

Skal du sætte færre stole
rundt om julebordet i år, så er
du langt fra den eneste.

Nogle har familie i udlan-
det, der ikke kommer hjem til
jul på grund af karantæne-
krav og andre har fået afbud
fra familiemedlemmer i risi-
kozonen.

Men selv om der er udsigt
til en juleaften uden dine
nærmeste, kan I sagtens være
der for hinanden på andre
måder.

- Man skal ikke sige, at os,
der kan, vi gør, som vi plejer,
og så er det bare ærgerligt
med jer, der ikke kan komme,
siger familiepsykolog Camilla
Carlsen Bechsgaard.

- Det vil være enormt
ukærligt og et ukristent jule-
budskab at være så eksklude-
rende, fortsætter hun.

I stedet skal du fokusere på,
hvordan du alligevel kan in-
kludere dem. Det kan eksem-
pelvis være, at I kan have de
manglende familiemedlem-
mer med over Skype eller
Facetime, når julemiddagen
skal indtages.

- Man kan godt tilbyde sit
nærvær alligevel, og det er i
virkeligheden den væsentlig-
ste hjælpekunst, for det er en-
somheden, der kan være
svær, siger psykolog Signe
Hartman Carlsen.

Er det ikke muligt at etab-
lere et videomøde, så send
pakker, eller vær god til at
snakke med hinanden i dage-
ne rundt om selve juleaften. I
kan også prioritere en gåtur

eller drikke kaffe på stranden,
foreslår Camilla Carlsen Be-
chsgaard.

- Man skal signalere kær-
lighed, omsorg og tilknytning
til hinanden i julen, men det
behøver ikke foregå ved at
sidde 15 mennesker rundt
om et bord og hælde snaps og
sild ind til en julefrokost, for-
klarer hun.

Sørg også for at bekende
kulør over for dem, du allige-
vel ikke skal holde jul med, så
I sammen kan tale om, hvor
underligt og trist det er, at I
ikke skal holde jul i hinan-
dens selskab.

- Lige dér aftager ensom-
heden, og den er den svære-
ste størrelse i det her, siger
Signe Hartman Carlsen.

Uden at forklejne det fak-
tum, at nogle kæmper vold-
somt med ensomheden, så
kan det på den korte bane
være rart at vide, at der er an-
dre, som er tvunget ind i sam-
me situation som en selv, for-
klarer Signe Hartman Carl-
sen.

- Ensomhed har det endnu
sværere, når vi går med en fo-
restilling om, at andre sidder

og har det dejligt, forklarer
hun.

- Men den ensomhed, som

nogle kæmper med, kan må-
ske vise sig at blive afhjulpet
en smule, fordi vi ved, at der
i den grad også er andre, som
kæmper med den under cor-
onakrisen, fortsætter hun.

/ritzau fokus/

FAKTA: Tre tip til en 
god coronajul
* Den sociale kontakt i ju-
letiden i år er ekstra vigtig.
Det gælder især, hvis du
har familiemedlemmer,
der bor alene eller på ple-
jehjem.

* Husk, at juletiden ikke
kun er juleaften, men
strækker sig over hele de-
cember måned. Spred der-
for samværet ud over hele
perioden.

* Sørg for at have hyppi-
gere og mere jævnt fordelt
kontakt i kortere tid ad
gangen og med færre
mennesker.

Kilde: Ældresagen.
/ritzau fokus/
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Byg & Montage                                                  
Køkkenmontage, 
maler og
sprøjtespartel

Følg os på 
facebook

Byg:         21 27 40 47         mail: martin@kroggaard.com
Maler:     51 33 93 82         mail: rosa@kroggaard.com

Ring i dag og vi sætter kulør på din hverdag

Sprøjtespartel.dk
Udlejning af  
sprøjtespartel trailer

Gulvfirma 
med mange års erfaring

Trænger dit gulv 
til en kærlig hånd?

Så står Thomsens Gulvservice 
altid klar til at hjælpe dig. 
Vi har stor erfaring i branchen 
og leverer altid resultater af 
høj kvalitet. Vi er til rådighed 
i og omkring Odense, 
Middelfart og Fyn.

Kornvænget 5  ·  5471 Søndersø  ·  Tlf: 29 82 65 90
jens@thomsensgulvservice.dk  ·   thomsensgulvservice.dk

Thomsens Gulvservice

Lakering
Thomsens Gulvservice tilbyder en professionelt  

udført lakering af dine trægulve

Jeg glæder mig virkelig over, at det er gået så godt 
med at starte firmaet op, at jeg nu har fået mulig-
hed for at indvie et nyt kontor. 
Sådan siger Christina Rene Thomsen, der i decem-
ber 2019 benyttede lejligheden til at blive sin egen 
chef ved at starte bogføringsvirksomheden, Chri-
stinas Bogføring.
--- Mit speciale er de mange typer små og mellem-
store virksomheder, hvor jeg har arbejdet med 
fakturering og regnskaber i en årrække og har 
erfaring med de fleste regnskabsprogrammer. 
Det kan typisk være, hvis en virksomhed ikke har 
opgaver til en fuldtidsbogholder, så kan jeg rykke 
ud og  føre regnskaberne, fakturere eller ad hoc-
opgaver efter behov. Det kan også være som aflø-
ser i tilfælde af sygdom, udtaler Christina Renee 
Thomsen og tilføjer:
--Men jeg glæder mig også til at kunne tage imod 
nye og gamle kunder her i mit nye kontor på Sand-
vadgyden i Søndersø, fastslår hun. 

BOGHOLDER I NYE LOKALER
Christina Renee Thomsen er kommet så godt fra start med sit 
firma, Christinas Bogføring, at hun nu er flyttet i et nyt kontor.

Sandvadgyden 30  ·  Søndersø
Tlf: 22 98 50 98  ·  Mail: Kontakt@christinasbogfoering.dk 

1-2_Christinas Bogføring_1120.indd   11-2_Christinas Bogføring_1120.indd   1 08/12/2020   12:4108/12/2020   12:41

Udførelse af lovpligtig 
hovedeftersyn, 
serviceeftersyn, 
samt salg af nye og 
brugte maskiner.

Udlejning af gaffeltruck, 
gulvvaskemaskiner og 
anden kørermateriel.

Se vores brugte 
maskiner på 
www.hjtruckservice.dk

Hans Egedesvej 23 ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 66 16 12 55  ·  Mobil 21 84 72 01 ·  hj@hjtruckservice.dk

Baoli EP 20 
Kapacitet 2000 kg  

Pris fra 54.500,- ex moms.

Baoli EP 15 
Kapacitet 1500 kg 
Pris fra 12.995,- 
ex moms.

Baoli KBET 15 
Kapacitet 1500 kg 

Pris fra 129.995,- ex moms.

Baoli KBG 15 
Gastruck 

Kapacitet 1500 kg 
Pris fra 124.995,- ex moms.

Baoli ES 10 
Kapacitet 1000 kg  

Pris fra 24.995,- ex moms.
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Din VVS’er fik adresse i Roerslev, 
og Jannik Mahncke og Jacob Inge-
mann fik efter den spæde start hur-
tigt jobs på Nordfyn og i Odense-
området.

- Vi ramte den voksende interesse 
for miljø- og energibesparelser, si-
ger Jacob Ingemann. Vi fik ud over 
reparations- og service arbejder 
hurtigt fat i markedet for varme-
pumper. 
Jannik Mahncke blev efter folke-

skolen udlært i VVS i 2006, hvor 
energi og klima rigtigt kom på 
dagsordenen. På arbejdspladsen 
mødte han Jacob Ingemann, der 
er den ældste af stifterne af Din 
VVS’er. 

Jacob har bl.a. erfaring som for-
retningsbestyrer i detailhandelen, 
men skiftede til VVS-branchen, 
hvor han blev voksenlærling. Han 
blev udlært i 2006 og læste videre 
til VVS-installatør og VE-installa-

tør af varmepumper og fik dermed 
autorisationen for Din VVS’er på 
plads.

Ordrer på varmepumper.
- Vi har allerede haft en del ordrer 
på varmepumper, siger Jannik. Det 
er især luft til vand-varmepumper, 
der er interesse for uden for fjern-
varmeområderne. Her er der god 
økonomi i at investere i varmepum-
per til erstatning for el-opvarm-
ning og for olie- og pille fyr.

De er begge enige om, at varme-
pumperne vil komme til at fylde 
meget i ordrebøgerne i 2021. Ikke 
kun i nybyggeriet, men også ved 
energirenoveringer i boliger, hvor 
den lave rente og bolig-job-ord-
ningen med de nu meget højere 
fradrag vil få mange private til at 
efterspørge bl.a. varmepumper og 
tekniske og elektroniske løsninger 
i nye køkkener og badeværelser. 

To arbejdskammerater  
blev selvstændige
- Vi har arbejdet sammen i flere år og besluttede at blive 
selvstændige den 1. marts 2020 med virksomheden 
Din VVS’er, siger Jannik Mahncke og Jacob Ingemann. 
Trods besvær i begyndelsen af corona-krisen har de fået 
en lovende kundekreds.

Roerslevvej 18 – Roerslev – 5450 Otterup – Tlf.: 2250 1067 
Mail: info@dinvvs.dk – www.dinvvs.dk

Stifterne af Din VVS ér er fra venstre Jannik Mahncke  og Jacob Ingemann.

Jeg glæder mig virkelig over, at det er gået så godt 
med at starte firmaet op, at jeg nu har fået mulig-
hed for at indvie et nyt kontor. 
Sådan siger Christina Rene Thomsen, der i decem-
ber 2019 benyttede lejligheden til at blive sin egen 
chef ved at starte bogføringsvirksomheden, Chri-
stinas Bogføring.
--- Mit speciale er de mange typer små og mellem-
store virksomheder, hvor jeg har arbejdet med 
fakturering og regnskaber i en årrække og har 
erfaring med de fleste regnskabsprogrammer. 
Det kan typisk være, hvis en virksomhed ikke har 
opgaver til en fuldtidsbogholder, så kan jeg rykke 
ud og  føre regnskaberne, fakturere eller ad hoc-
opgaver efter behov. Det kan også være som aflø-
ser i tilfælde af sygdom, udtaler Christina Renee 
Thomsen og tilføjer:
--Men jeg glæder mig også til at kunne tage imod 
nye og gamle kunder her i mit nye kontor på Sand-
vadgyden i Søndersø, fastslår hun. 

BOGHOLDER I NYE LOKALER
Christina Renee Thomsen er kommet så godt fra start med sit 
firma, Christinas Bogføring, at hun nu er flyttet i et nyt kontor.

Sandvadgyden 30  ·  Søndersø
Tlf: 22 98 50 98  ·  Mail: Kontakt@christinasbogfoering.dk 

1-2_Christinas Bogføring_1120.indd   11-2_Christinas Bogføring_1120.indd   1 08/12/2020   12:4108/12/2020   12:41
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Det gedigne smedehåndværk har 
Brian Lütken Larsen udøvet på 
bl.a. Tyrafeltet på Nordsøen og 
med svejseopgaver på Fyn. 
- Jeg har været smed i 30 år, og det 
er blevet år med arbejde på Nord-
søen og i en længere perioder i en 
stor smedevirksomhed i Odense, 
siger Brian Lütken Larsen.

- Derefter har en voksende del af 
arbejdet været fra kælderen på 
vores hjemadresse i Morud. Det 
har med tiden både fået et større 
omfang og en anden karakter, så 
kælderen er nu skiftet ud med 
større lokaler på Søndersøvej 245, 

og samtidig har vi skiftet navn til 
Morud Smedie & Design.

Kreativt samarbejde
Det er samarbejdet med kun-
derne, der har udfordret hans 
kreativitet og medført talrige nye 
opgaver med unikt inventar til 
drivhuse, trapper, terrasser, alta-
ner og udsmykning i haver i jern, 
alu, rustfrit stål og cortenstål.

Brian Lütken Larsen nævner 
blandt de spændende opgaver det 
gamle mejeri på Rugårdsvej. Fra 
at design har været en kær hobby, 
er omfanget og opgaverne vokset. 

Der er kommet mange nye private 
og erhvervskunder til. 

Familien er med
Morud Smedie & Design er fortsat 
en enkeltmandsvirksomhed, men 
Brian Lütken Larsen har perio-
disk medhjælp, der kan træde til 

ved større opgaver, ligesom hans 
søn ofte hjælper på værkstedet.

- Min kone står for regnskaberne, 
og vi har god faglig hjælp fra vo-
res døtre, der får virksomheden 
ud på de sociale medier som Face-
book og Instagram.

Nu med svejse- 
pistolen som  
kreativt værktøj
Brian Lütken Larsen fra Morud er smed med 
sans for design. Hans ballast er 30 år i smede-
håndværket og et udtalt kreativt talent.

Søndersøvej 245 - 5462 Morud 
Tlf.: 6128 6596 Mail: mail@morudsmed.dk

www.morudsmed.dk

1-2_Morud smedie-1120.indd   11-2_Morud smedie-1120.indd   1 11/12/2020   11:0611/12/2020   11:06

Vi har en bedre løsning!
El-installationer og elektronisk udstyr i dit hjem eller din virksomhed 
KAN beskyttes effektivt mod skader som følge af uvejr.
Spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk

 Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

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

DESITEK A/S

Det velrenommerede firma, 
Nordfyns Brolægning med base 
i Søndersø har nu udvidet med 
en tømrerafdeling. Den ansvars-
havende for afdelingen er Chri-
stoffer Olsen, der driver firmaet, 
Nordfyns Tømrerservice ApS.

--Ja, man kan sige, at Nordfyns 
Tømrerservice ApS nu er en del 
af Nordfyns Brolægning ApS. Vi 
tilbyder alle former for tømrerar-
bejde og kører faktisk i hele lan-

det, fortæller Christoffer Olsen.
Han har for nylig udført arbejder 
for blandt Christinas Bogføring 
og HK i Odense.

--Vi udfører opgaver for såvel 
private som virksomheder. Og så 
lægger vi meget vægt på kvalitet, 
service og garanti på vores ar-
bejde, understreger Christoffer 
Olsen, der har kørt som selvstæn-
dig i 7 år.  

SØNDERSØ-FIRMA 
UDVIDER NU
Nordfyns Brolægning får 
ny tømrerafdeling anført 
af Christoffer Olsen.

Sandvadgyden 30  ·  5471 Søndersø  ·  +45 22 63 54 80 
christoffer@nordfyns-toemrerservice.dk

Sandvadgyden 30  ·  5471 Søndersø  ·  +45 23 43 68 90 
www.nordfynsbrolaegning.dk  ·  info@nordfynsbro.dk

NORDFYNS BROLÆGNING ApS NORDFYNS TØMRERSERVICE APS
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--I bund og grund handler det om 
kærlighed til biler. Jeg hører jo til 
den gamle skole, hvor vi skilte en 
bil helt ad og byggede den op fra 
bunden. Derfor er jeg også klædt 
på til disse specialopgaver.
Sådan siger indehaveren af MJ-
Autocentrum Mogens Jensen, ef-
ter det nu kommer frem at hans 
værksted ud over almindelige 

værkstedsopgaver også er klædt 
på til at klare vedligeholdelse og 
reparation af gamle biler og ikke 
mindst veteranbiler.

--Har man en bil af ældre årgang 
eller en decideret veteran-model, 
så er man altid velkommen til at 
kigge forbi os her i Bogense, siger 
Mogens Jensen.

Lige meget hvilket problem, der 
måtte opstå med din bil, så er 
de dygtige mekanikere hos MJ. 
Autocentrum altid klar med en 
løsning. Autoværkstedet service-
rer alle bilmærker med eftersyn, 
reparationer og montering af eks-
traudstyr. Samtidig tager auto-
værkstedet sig af alle former for 
forsikringsskader, og leverer altid 

en grundig rådgivning i, hvad der 
tjener kundens bil bedst. 
--Vi servicerer såvel private som 
virksomheder og lægge altid stor 
vægt på personlig rådgivning, 
service og kvalitet, understreger 
Mogens Jensen.  

Autoværksted 
klarer alle typer 
opgaver
Men samtidig tilbyder MJ-Auto-
centrum også vedligeholdelse af 
ældre biler og veteranbiler.

Jyllandsvej 1  ·  5400 Bogense  ·  Tlf.: 64811181
www.mj-autocentrum.dk  ·  bogholderi@mj-autocentrum.dkMJ Autocentrum
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NORDFYNS BROLÆGNING ApS NORDFYNS TØMRERSERVICE APS
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I et år hvor stort set alt har været 
vendt på hovedet, kunne Svend-
borg Kommune sidst på året glæ-
de sig over, at kommunen var gået 
24 pladser frem i Dansk Industris 
årlige erhvervsklima-måling, og 
dermed endte på en 54. plads ud af 
de undersøgte 93 kommuner. 
 
For Borgmester Bo Hansen er 
det en positiv udvikling, og han 
fremhæver, at det er glædeligt, 
at erhvervslivet har kvitteret for 
kommunens indsats med at skabe 
bedre rammevilkår. Et arbejde 
der ikke stopper med den nylige 
fremgang, men blot udstikker den 
kurs, som Svendborg Kommune 
agter at fortsætte på. I årets un-
dersøgelse har Svendborg Kom-
mune særligt rykket sig på to 
parametre. På temaet ’Informa-
tion og dialog med kommunen’ 
er Svendborg gået frem fra en 
66. til en 25. plads, mens Svend-
borg på temaet ’arbejdskraft’ er 
gået fra en 80. til en 46. plads. 
 
Særligt dialogen og kommunika-
tionen med erhvervslivet ligger 
borgmesteren på sinde

”Jeg tror, at vi ser resultatet af, 
at dialogen med virksomhederne 
er styrket på alle niveauer i kom-

munen. Vi deltager også i flere 
erhvervsnetværk end tidligere og 
har nu snart haft 300 inviterede 
virksomheder til borgmester-mor-
genmøder,” siger borgmester Bo 
Hansen (S) og fortsætter: ”Det er 
glædeligt at se, at virksomheder-
ne tydeligt kvitterer for et godt 
samarbejde mellem erhvervslivet 
og jobcentrene om at skaffe kvali-
ficeret arbejdskraft”.

I det kommende år ligger der alle-
rede nu en række borgmester-mor-
genmøder i kalenderen, ligesom 
Bo Hansen også i 2021 fortsat vil 
tage på virksomhedsbesøg rundt 
om i kommunen.

”Overordnet set går det den rigti-
ge vej. Vores klare mål er en endnu 
højere tilfredshed i erhvervslivet, 
for vi ønsker at skabe vækst og 
jobs i Svendborg. Jeg tror på, at 
vi har sat en positiv bevægelse i 
gang. Vi har iværksat indsatser 
på en række områder, hvoraf nogle 
allerede virker og nogle først slår 
igennem senere,” siger borgme-
ster Bo Hansen (S).

Erhvervschef Søren Bach-Hansen 
bakker fuldt ud op om borgme-
sterens linje. Kommunikation 
– og ikke mindst dialog med er-

hvervslivet står højt på Erhvervs-
kontorets dagsorden, og ligesom 
borgmesteren ser han også virk-
somhedsbesøg som et vigtigt red-
skab til at styrke dialogen.

Et godt erhvervsklima 
kommer ikke af sig selv
Det ved man godt i kommunen, og 
derfor har Svendborg Kommune 
i de seneste år øget indsatsen for 
et godt erhvervsklima på en række 
områder herunder byggesager. 
”Vi ved, at byggesagsbehandling 
er ekstremt vigtig for erhvervs-
livets tilfredshed, og den har vi 
styrket. Vores sagsbehandlings-
tider i byggesager inden for in-
dustri- og lagerbygninger er de 
seneste par år nedbragt til trods 
for cirka 60 procent flere ansøg-
ninger,” siger Bo Hansen. Ifølge 

en ny måling er tre ud af fire virk-
somheder desuden tilfredse med 
sagsbehandlingen af byggesager 
- både hvad angår tempo og kvali-
teten i vejledningen. ”Det skal vi 
blive endnu bedre til at kommuni-
kere ud. Og så skal vi naturligvis 
ikke hvile på laurbærrene”. 
 
Også på beskæftigelsesområdet 
har Svendborg Kommune lagt 
sig i selen. Det har resulteret i at 
Virksomhedsservice, udover at 
foretage minimum 40 virksom-
hedsbesøg om ugen, i 2020 i et 
tæt og positivt samarbejde med 
erhvervslivet har skabt mere end 
100 voksenlærlinge-forløb i virk-
somhederne, hvor et af grebene 
har været at omskole ledige til de 
kompetencer, som virksomheder-
ne efterspørger.

I Svendborg Kommune 
skal dialogen med 
erhvervslivet være i højsæde 

Borgmester Bo Hansen.



 17

Søren 
Bach-Hansen

Erhvervschef
Mobil: 30 17 54 90

Helge 
Padegaard

Erhvervskonsulent
Mobil:  62 23 37 39

Torben 
Trapp Jeppesen
ACCOUNT MANAGER - 
HOTEL & RESTAURATION 
+ TRANSPORT
Mobil: 24 99 57 16

Kirsten 
Larsen
ACCOUNT MANAGER - 
RENGØRING + DETAIL
Mobil: 30 17 45 76

Kim 
Bødker
ACCOUNT MANAGER - 
INDUSTRI
Mobil: 29 26 48 57 

Lars Vaage 
Malig Rasmussen
ACCOUNT MANAGER 
- BYGGE & ANLÆG + 
LANDBRUG
Mobil: 30 17 45 31

Vi vil gerne gøre det nemt for dig og 
din virksomhed at komme i kontakt 
med kommunen – og sikre, at du 
kommer ind den rette vej.  

I Svendborg Kommune står Er-
hvervskontoret klar til at tage imod 
dig og din virksomhed, når du har 
en sag, du gerne vil drøfte. 

Vores medarbejdere er lokalkendte 
og har et indgående kendskab 
til, hvad det vil sige at drive en 
virksomhed - de er således klar til at 
understøtte dig og din virksomhed 
ud fra jeres behov. 

I Virksomhedsservice er ambitionerne høje, og derfor har vi sam-
men med det lokale erhvervsliv skabt en brancherettet organise-
ring med virksomhederne i centrum.
 
Vores Account Managers besøger 40 virksomheder om ugen for at 
snakke jobskabelse og understøtte virksomhedernes muligheder 
for kvalificeret arbejdskraft.

For Svendborg Kommune er den gode dialog 
med byens erhvervsliv alfa og omega, hvis vi i 
fællesskab skal kunne skabe øget vækst og gode 
rammer for at drive virksomhed i kommunen. 

Det betyder fx, at det for Borgmester Bo Hansen 
har været en prioritet at mødes med kommunens 
virksomhedsejere. Både ude i virksomhederne og 
til uformelle møder på rådhuset – og det er den 
samme tilgang, du møder hos medarbejderne i 
Virksomhedsservice og på Erhvervskontoret. Så 
tøv ikke med at tage fat i os. Vi er altid klar til 
en snak.
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At starte nyt firma midt i en hid-
til uset krisetid kræver ikke bare 
mod, men også en optimistisk tro 
på fremtiden. Og begge dele har 
Claus Kjellstrøm, der i august må-
ned valgte at springe ud som selv-
stændig med firmaet, MK VVS & 
Teknik ApS.

--Ja, og jeg kan jo kun glæde mig 
over, at vi er kommet godt fra 
start. Vi har været i gang med 
mange spændende projekter for 
såvel private som virksomheder, 

siger Claus Kjellstrøm, der tidli-
gere har været ansat som projekt-
leder i forskellige firmaer.

MK VVS & Teknik ApS er tilhø-
rende på Nordfyn men udfører 
opgaver i det meste af Danmark. 
Som eksempler på nogle af de ar-
bejder firmaet udfører kan næv-
nes:

Varmepumpe og jordvarme in-
stallationer, renoveringer af vvs-
installationer, energioptimering 

samt renovering af badeværelser 
og køkkener.

--Vi arbejder i øjeblikket for blandt 
andre en større boligforening, der 
har flere lejemål på Fyn, og vi vil 
meget gerne i kontakt med virk-
somheder, der har brug for pålide-
lige og professionelle VVS ére. Vi 
giver altid et uforpligtende tilbud 
på opgaven, understreger Claus 
Kjellstrøm  

NYT VVS-FIRMA 
GODT FRA START
Efter mange år som projektleder har Claus 
Kjellstrøm taget springet og er startet op 
med sit eget firma, MK VVS & Teknik ApS.

Stenløkkeparken 33  ·  5450 Otterup  ·  Tlf.: 31319120
Hjemmeside: www.mk-vvs.dk  ·  Mail: info@mk-vvs.dk

Kvalitetsmaskiner til bygge-, anlægs- og entreprenørbranchen

Din professionelle samarbejdspartner inden for salg, service 
og reservedele. Mere end 40 års erfaring i branchen.

Vi kører over hele Fyn og er altid til at 
komme i kontakt med på tlf. 64 85 11 02. Bogensevej 33, Nr. Højrup · 5450 Otterup · Tlf.: 64 85 11 02  

info@osondergaard.dk · www.osondergaard.dk

Han viser vejen, og han har godt 
gang i hjulene. 
Det handler om den kun 27-årige 
mekaniker Patrick Holmegaard, 
der er indehaver af virksomheden, 
Holmegaards Auto i Bogense.
Ikke bare har han opbygget et top-
professionelt værksted på et år 
– han er nu også blevet Hella Ser-
vice Partner. 
Et stempel, der for kunden bety-
der, at værkstedet servicerer og 
reparerer alle typer af bilmærker 

efter bilfabrikanternes forskrif-
ter. Samtidig  anvendes kun re-
servedele af samme kvalitet, som 
bilen er leveret med fra fabrikken. 
--Ja, og det betyder, at du her i 
Holmegaards Auto altid er sikret 
3 års garanti på alle nye reserve-
dele. fortæller Patrick Holmega-
ard.
 Han har siden opstarten lavet 
flere større investeringer i sit nye 
værksted. 
--Ja, jeg har blandt andet investe-

ret i helt nyt testudstyr, nye lifte 
og en ny 3D firehjulsudmåler, for-
tæller Patrick Holmegaard.

Han tilføjer samtidig, at hans 
værksted servicerer både private 
og virksomheder.

--Ja, og så reparerer vi også ame-
rikanerbiler og veteranbiler. Og 
altid lægger vi stor vægt på kvali-
tetsarbejde, service og god kunde-
kontakt, slår han fast. 

UNG MEKANIKER 
VISER VEJEN
27-årige Patrick Holmegaard 
har i Bogense opbygget et t
opprofessionelt værksted på 
bare et år og er nu blevet 
Hella Service Partner.

Fredskovstien 1  ·  5400 Bogense  ·  Telefon: 22 29 58 45
Hjemmeside: www.holmegaardsauto.dk  ·  Mail: holmegaardhandel@hotmail.comHOLMEGAARDS AUTO
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04 Tillæg Søndag 15. november 2020

- GØR HVERDAGEN LETTERE!
Palfinger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . www.palfinger.dk

Kraner fra PALFINGER
– din partner på byggepladsen

SYDVESTJYSK PORTINDUSTRI A/S

www.svjportindustri.dk

Toftevej 4 · 6683 Føvling · Tlf. 75 39 87 27 · E-mail: kent@svjportindustri.dk

LEDHEJSEPORTE BRANDPORTE BRANDDØRE RAMPER & SLUSER
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Under pres: Fødekæden svigter
i de små gymnastikforeninger 34

Seniorliv - i avisen
i denne uge 20

Lone om kunsten at gå udendørs 
modeshow: - Man skal bare være glad 2

Bogense •Otterup •Søndersø

U G E  3 8 O n s d a g  d e n  1 6 .  s e p t e m b e r  2 0 2 0

KUN

45,-

HOLMEGAARDS AUTO
Fredskovstien 1, 5400 Bogense

Patrick: 22 29 58 45 
www.holmegaardsauto.dk

Vi bruger 
reservedele af 
høj kvalitet og 

er prisbevidste 
omkring valg af 

reservedele.

Vores mekaniker har 10 års erfaring 
med reparationer af biler, knallerter 
og motorcrossmaskiner.

Den bedste løsning 
til din bil

Kom og lad 
os få en god 

dialog om jeres 
reperation - og 
SPAR PENGE!

Special-
værksted  - 

opbygning og 
reperation af 
specialbiler

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - PONT NEUF - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

ÅBNINGSTIDER:MANDAG-FREDAG KL.10.00-17.30 · LØRDAG KL.10-13

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

ToftegTT årdens
Dametøj

Gårdbørnehave

SUNDAY
STR.S-3XL

STRIK
399,-

JAKKE
499,-

Sæsonmenu efterår
september, oktober og november 2020

Adelgade 56
Tlf. 6481 1108

Info@bogensehotel.dk
www.bogensehotel.dk

Forret:
Kartoffelblinis med røget laksemousse

og friske krydderurter

Hovedret:
Krondyr medaljoner med svampecreme,

tranebærkompot, balsamico stegte forårsløg
og pommes Anna

Dessert:
Gammeldaws æblekage med hjemmelavede

makroner og flødeskum

2 retter kr. 254,00
3 retter kr. 299,00

Diner transportable:
Se hjemmesiden eller ring efter brochure

BÆKSTED BYG

Guldbjergvej 48, 5400 Bogense
Tlf.: +45 4030 3884

bakstedbyg@hotmail.com

Kalin har arbejdet med en bred 
vifte indenfor autobranchen, lige 
fra almindelig service på privat-
biler til busser og entreprenørma-
skiner.
Det betyder, at han har en meget 
bred viden omkring autorepara-
tion.
KR Auto tilbyder bilreparationer 
i høj kvalitet med forskellige to-
talløsninger  til alle bilmærker.
 
INVESTERING I FREMTIDEN
 Der er investeret i original diag-

nosetestere fra Bosch og Launch 
og i specialværktøj.

Når kunden vælger KR Auto stil-
ler virksomheden en gratis lånebil 
til rådighed, så det altid er muligt 
at få hverdagen til at hænge sam-
men.
 
ALT FRA PRIVAT  
TIL ERHVERV
KR Auto kan klare alt lige fra den 
almindelig reparation og service, 
klargøring, dækskifte, motorju-

stering, diagnosetest, og til mo-
torskift.

Kalin udtaler, at hvis den lokale 
håndværker har en udfordring 
med sin bil, så står han også klar 
til at servicere den, uanset hvilket 
problem, der skulle være

Alle reparationer bliver lavet med 
originale dele , og det betyder, at 
kunden har 3 års garanti. Derfor 
er sikkerheden stor for alle kun-
der, både for private og erhverv.   

KR Auto – 
et alsidigt
autoværksted
Kalin Rangelov KR Auto gik i 
luften den 9. december 2019 
og er kommet godt fra start.

Østergade 4  ·  5471 Søndersø  · www.auto-kr.dk



 21

Kalin har arbejdet med en bred 
vifte indenfor autobranchen, lige 
fra almindelig service på privat-
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Det er ikke usædvanligt at vogn-
mænd, der bestiller nye lastbiler 
ofte må leve med en ventetid på 
adskillige måneder. Set i det lys 
forstår man den tilfredshed, der i 
øjeblikket præger Vognmand Bent 
Mortensens firma i Århus. For 
her oplevede man at få leveret en 
splinterny Mercedes-lastbil med 
markedets mest avancerede kran 
på kun 10 dage. Og firmaet der 
muliggjorde denne lynhandel er 
PALFINGER DANMARK A/S. 
 
--Ja, det hele begyndte jo med at 
vi lagde et opslag ud på Facebook, 
hvor vi præsenterede den netop 
færdigbyggede lastbil. Ganske 

kort tid efter henvendte Bent Mor-
tensen sig og viste interesse. Vi 
inviterede ham med ned og se bi-
len i Østrig, og så tog han en rask 
beslutning og bestilte den. 
10 dage efter blev den leveret. 
Aut. Mercedes-Benz-forhandler 
Ejnar Hessel  A/S, Aarhus tog sig 
af at fremskaffe diverse erklærin-
ger, syn indregistrering, så kø-
retøjet leveredes klar til drift 48 
timer efter det kom til Danmark. 
siger administrerende direktør i 
PALFINGER DANMARK A/S, 
Jens Kristoffersen.

Helt nøjagtig drejer handlen sig 
om om en Mercedes-Benz Arocs 

3751 8x4 opbygget med PALFIN-
GER PK 135.002-TEC7. Kranen, 
der er et rent udstyrsstykke er 
forsynet med PALFINGER’s ny-
este teknologi i forhold til både 
hardware og software. Hard-
waren (kran-konstruktionen), er 
med PALFINGER’s patenterede 
P-Profil alarmsystem. 

En profil, der medfører, at ope-
ratøren oplever minimal ned-
bøjning, også når der løftes til 
grænsen. Kranens software er 
nyeste opdatering, der overvåger 
kran-køretøjets stabiltetstilstand 
præcist så farlige situationer eli-
mineres. Samtidig er alle kranens 

vinkler og udlæg præcist over-
våget, så kranens computer kan 
udregne lasten i krogen i enhver 
armstilling. 
Kranen er godkendt til at køre 
med fast arbejdskurv.
--Samtidig skal det nævnes, at 
monteringen af kranen med ud-
styr samt udførelsen af opbygnin-
gen er foretaget hos PALFINGER 
MCC, der ligger i forbindelse med 
et af PALFINGER’s produkti-
onsfabrikker i Salzburg. PAL-
FINGER MCC foretager ca. 250 
komplette opbygninger om året, 
hvoraf omkring 25 leveres i Dan-
mark, oplyser Jens Kristoffersen.  

LYNLEVERING AF 
AVANCERET MERCEDES
PALFINGER DANMARKS A/S i Middelfart hjælper 
århusiansk vognmand med at få ny lastbil med 
markedets mest avancerede kran på kun 10 dage.  

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
 info-pdk@palfinger.com  .  www.palfinger.dk
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Da Michael Rasmussen for 7 år 
siden startede virksomheden, MR 
Industries APS, havde han ikke 
forestillet sig, at det lille firma så 
hurtigt ville få succes. 

Men en satsning på højt profileret 
præcisionsarbejde, har betydet at 
virksomheden i dag har skabt sig 
et ry som en førsteklasses leveran-
dør af bearbejdede komponenter 
inden for en bred vifte af industri-
sektorer. Samtidig har firmaet nu 
investeret i tre nye maskiner fra 
det velrenommerede firma, Citi-

zen. Nemlig to stk. Citizen L20 
samt 1 stk. Citizen L32.     
Når det drejer sig om den såkald-
te, langdrejning, har firmaet ry 
for at være helt på toppen.
- Langdrejemaskinen er lavet til 
produktion af mindre komplekse 
præcisionsdele, samt lange em-
ner med små diametre. I forhold 
til andre typer drejemaskiner, 
gælder det ved langdrejning, at 
råmaterialet bevæger sig langs Z 
aksen, mens værktøjet er statio-
nært. Hvis jeg skal nævne nogle 
eksempler på emner, jeg produce-

rer, kunne det være aksler til va-
skemaskiner og en del komponen-
ter til robotindustrien, fortæller 
Michael Rasmussen og tilføjer:
--Og vi er i stand til at producere 
emner af mange forskellige mate-
rialer som bl.a. stål, rustfri stål, 
titanium og plast. Vi laver serier 
i mængder, som kan variere fra én 
enkelt prototype op til adskillige  
millioner. De producerede emner 
bliver tillige fedtet af  i modifice-
ret alkohol og levering foregår i 
emballage, vi har aftalt med kun-
den, siger virksomhedsejeren, der 

i dag glæder sig over at råde over 
en maskinpark på ikke færre end 7 
langdrejemaskiner.

--Og så er jeg faktisk ret stolt 
over, at de alle er betalt kontant, 
siger Michael Rasmussen med et 
smil.
Udover langdrejning tilbyder Mi-
chael Rasmussen også værktøjs-
slibning i høj kvalitet.
--Ja, det er også en del af min virk-
somhed. Og her drejer slibningen 
sig eksempelvis om bor, trinbor og 
formfræsere.  

VORES SPECIALE ER
PRÆCISIONSARBEJDE
MR Industries APS fra Korup har på  kort tid op-
bygget ry som en pålidelig leverandør af dreje-
de og fræsede komponenter- og nu har firmaet 
investeret i yderligere to maskiner.

Sandvadvej 20  ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 60463165 
Web: www.mr-industries.dk  ·   Mail: mr@mr-industries.dk MR Industries APS

Har man en virksomhed med til-
hørende vognpark, hvor såvel ved-
ligeholdelse, reparation som ser-
vice er påkrævet, så er Nordfyns 
Biler i Søndersø en kvalificeret 
samarbejdspartner.
--Vi er det lokale HELLA SER-
VICE PARTNER  autoværksted, 
som altid har kunderne i fokus.  

KLAR TIL ALLE TYPER 
ERHVERVSBILER
Nordfyns Biler klarer alle værkstedsopgaver, men får flere 
og flere opgaver med erhvervsbiler.

Uanset om du er erhvervskun-
de eller privatkunde, så hjæl-
per vi dig altid hele vejen fra 
det øjeblik, du kommer ind på vo-
res værksted, til du igen er flot 
kørende på landevejen, siger in-
dehaver Magnus Kristensen, der 
har mange års erfaring fra auto-
branchen.

--Vores kunder ved, at vi aldrig 
går på kompromis med kvaliteten. 
Hverken når det drejer sig om vo-
res værkstedsarbejde eller de re-
servedele vi bruger. Man kan altid 
forvente, at vi anvender samme 
kvalitet som bilproducenterne, 
understreger Magnus Kristensen. 

Nordfyns Biler v/Magnus Kristensen
Østergade 18, Særslev – 5471 Søndersø
Tlf. 23 34 51 45 - mail@nordfynsbiler.dk
www.nordfynsbiler.dk
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• DÆKSERVICE
• FORSIKRINGSSKADER
• SYN
• AUTO-EL
• ULÆSNING
• PLADEARBEJDE

Vores kundekreds er alsidig og omfatter virksomheder inden for de 
fleste brancher, samt private bilejere i hele Odense og omegn.

Godthaab Autoreparation
Thulevej 9  ·  5210 Odense NV  ·  Klaus Pedersen

Tlf.: 66 16 01 02  ·  godthaabauto@gmail.com

Rigtigt mange danskere har i de 
sidste måneder prøvet af blive 
hjemsendt eller ligefrem fyret 
grundet restriktionerne omkring 
COVID19-virusen. Selvom fir-
maerne som oftest er uskyldige 
i de vanskelige beslutninger, så 
vælger de alligevel efterfølgende 
at vise omsorg for de implicerede 
kollegaer.
--Ja, det har jeg i hvert fald kun-
net mærke her i min butik, for-
tæller Tina Birgitte Sørensen, 
indehaver af blomsterbutikken, 
”Blomsterhøjen”, der er placeret i 
Odense-forstaden, Tarup.
--Mange virksomheder har sim-
pelthen sendt buketter eller gave-
æsker til de hjemsendte medarbej-
dere som et lille plaster på såret.  
Samtidig har også mange private 

sendt til familie eller venner, som 
de har været afskåret fra at be-
søge. Det er dejligt at opleve den 
form for omsorg, når vi nu lever i 
en så hård tid, som vi gør, under-
streger Tina Birgitte Sørensen.
Blomsterhøjen er en del af kæden 
”Interflora”, hvilket betyder, at 
hun kan sende sit sortiment ud i 
hele landet – ja, faktisk i hele ver-
den.
--Vi laver alle former for buket-
ter til alle anledninger og i alle 
prisklasser. Desuden tilbyder vi 
vin, chokolade og diverse speciali-
teter. Vi laver også gerne fimaaf-
taler, hvor vi eksempelvis leverer 
på specielle mærkedage eller til 
specielle begivenheder, siger Tina 
Birgitte Sørensen.
  

BETÆNKSOMHED
I EN VIRUS-TID
Mange virksomheder har benyttet sig af Blomsterhøjens 
flotte sortiment, når de som en omsorgsfuld gestus har 
sendt blomster eller chokolade til  hjemsendt personale.

Risvangen 10  ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 66165232
Hjemmeside: www.blomsterhojen.dk  ·  Mail: 9132@interflora.dk
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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

Papsnedkeren udvikler og producerer mange typer salgsudstillinger i 
pap. Det kan være palle-, gulv- og borddisplay m.m., til at præsentere 
kundens produkt, så det skaber blikfang og et betydeligt mersalg.

Salgsemballage er utrolig vigtigt når et produkt skal sælges eller sen-
des, kravene er meget forskellige, fortæller indehaver Michael Peter-
sen. Der er ofte brug for at det er præsentabelt, beskytter produktet, let 
håndterligt og gerne miljøvenligt i disse tider.

Med mere end 20 års erfaring kan Papsnedkeren tilbyde professionelle 
og skræddersyet løsninger til konkurrencedygtige priser og med skarpe 
leveringstider.

Odense-firmaet tilbyder totalløsninger fra udvikling til produktion af 
det færdige produkt. Jeg mener at en tæt personlig rådgivning og til-
lidsskabende kundekontakt altid skal være i fokus, så der i fællesskab 
findes den bedste løsning, fastslår Michael Petersen. 

Papsnedkeren tager både små og store opgaver yderst seriøst, og stiller 
store krav til samarbejdspartnerne. 

Står man som virksomhed og mangler en emballageløsning i pap eller 
karton, så er Papsnedkeren værd at tage med i overvejelserne som en 
professionel leverandør.   

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton
Papsnedkeren ApS tilbyder kreative løsninger når det gælder 

udvikling og produktion af opgaver i pap- eller karton.

HOLSTEDVEJ 64  ·  5200 ODENSE V  ·  TLF.: 28916466
 MP@PAPSNEDKEREN.DK  ·  WWW.PAPSNEDKEREN.DK
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lidsskabende kundekontakt altid skal være i fokus, så der i fællesskab 
findes den bedste løsning, fastslår Michael Petersen. 

Papsnedkeren tager både små og store opgaver yderst seriøst, og stiller 
store krav til samarbejdspartnerne. 

Står man som virksomhed og mangler en emballageløsning i pap eller 
karton, så er Papsnedkeren værd at tage med i overvejelserne som en 
professionel leverandør.   

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton
Papsnedkeren ApS tilbyder kreative løsninger når det gælder 

udvikling og produktion af opgaver i pap- eller karton.

HOLSTEDVEJ 64  ·  5200 ODENSE V  ·  TLF.: 28916466
 MP@PAPSNEDKEREN.DK  ·  WWW.PAPSNEDKEREN.DK
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Rugårdsvej 372, Villestofte 
5210 Odense 
Tlf. 66160326
Mob. 21420326
et@etauto.dk

• Buketter
• Bryllup
• Begravelse
• Vin 
• Chokolade
• Specialiteter
• Firma aftaler

Risvangen 10  ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 66165232
www.blomsterhojen.dk  ·  9132@interflora.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.00 - Lørdag 9.00-13.00

Rolf Murer ApS
v/ Murermester Rolf Christensen

 Tlf.: 20 75 78 70 Web: www.rolfmurer.dk  
E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Det er vigtigt for os at levere et 
godt resultat til tilfredse kunder 

og overholde vores aftaler, 
samt at undgå enhver anledning 

til reklamation. Kort sagt er 
målsætningen for firmaet at udføre 

kvalitetshåndværk til tiden 
– med sans for detaljerne!

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

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

 

 

 

 

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!

Vores kompetencer
• Tømrerarbejde

• Murerarbejde

• Malerarbejde

• Haveservice

• Opkøb af dødsbo

• Ejendomsservice

• Montagearbejde

• Flytteopgaver

Mobil 22 98 69 10
Mail michael@falcher.dk
www. Montagearbejde
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Erhvervsbyggeri | Nybygning | Kirker | Badeværelser | Renovering | Utraditionelt

Værkstedsvej 14 | 5591 Gelsted | Tlf. 64 49 11 28 | www.rishoejas.dk | post@rishoejas.dk

Smukke løsninger, hvor kvaliteten af
arbejdet altid er i top...
Murerfirmaet Rishøj A/S er din murer på Fyn og har mere end
50 års erfaring. Vi udfører alt det murerarbejde, du måtte
have brug for både i nærområdet omkring Middelfart, men
også på resten af Fyn. Alle typer opgaver løses: Intet er for
småt og intet er for stort.

Som din murer på Fyn løser vi opgaver inden for alt fra
småreparationer, støbearbejde og badeværelser til nye
huse samt store entrepriser. Vi samarbejder med de bedste
arkitekter – såvel som de bedste lokale håndværkere for at
sikre det bedste resultat.

ALT I MURERARBEJDE – KVALITET OG SERVICE I HØJSÆDE

Jord, kloak & belægning

MIKKEL HAUGSTED
Projektleder

JAN ANDERSEN
Indehaver

PETER RISHØJ

DDyggttiige folk, goddt arbejdee, fornemt! TTaak!
- Jens oog Anne Birthe

FFlot kvvaalliitteett på arrbejdet – isærr vvarr vvii meggeett
impoonnerreede over repparation aaf sætningssskaddee og

udsmykning over vorees hoveddør.
- Annne Cathhrrine

9U G E A V I S E N  N O R D F Y NO N S D A G  2 .  D E C E M B E R  2 0 2 0

ZEISS-glas
med DriveSafe
fra 3.590,-

pr. sæt

0,-
i udbetaling,
renter og
gebyrer

Nyt Syn Otterup og Bogense

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

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

Få DriveSafe i din hverdagsbrille og reducér ubehagget
ved blænding i trafikken
Er du én af de mange danskere, der føler sig utryg ved at køre i mørke? Så er ZEISS-glas med DriveSafe måske nnoget
for dig. DriveSafe brilleglas fungerer normalt i dagslys, men kan reducere ubehaget ved blændinger fra modkørrende,
skærper dit syn i mørke og gør det lettere at skifte fokus mellem vejen og instrumentbrættet. Book allerede nu en
synsprøve på nytsyn.dk

Lyset blev tændt
i Uggerslev
Søndag den 29. november blev det store 
bøgetræ på det nye bytorv i Uggerslev 
tændt. Belysningen er en del af indvielsen 
ved det nye bytorv på Uggerslevvej, hvor 
der blandt andet er etableret parkerings-
plads.

Victor Bebe Larsen
vibla@jfmedier.dk

Det store bøgetræ blev tændt i søndags tændt i Uggerslev. Belysningen har en værdi af cirka 40.000 kroner. Foto: Privatfoto

UGGERSLEV: Normalt tænder
man et enkelt lys, når kalen-
deren siger 1. søndag i ad-
vent, men søndag blev der
tændt mange lys i Uggerslev.
Her blev det store bøgetræ på
Uggerslevvej nemlig tændt
som en indvielse af det nye
bytorv.

Det skete ved en mindre
højtidelighed, hvor Uggerslev
Bytorvs bestyrelse og projek-
tets sponsorer deltog.

Her indledte bestyrelsens
formand Michael Hemmer
med at fortælle historien om
bytorvet og belysningen,
hvorefter lyset blev tændt.

Projektet er støttet af

sen kommer, og så er der på-
begyndt plantning af en hæk
mod vejen.

På sigt er der også planer

om at etablere et bystævne,
som markerer de gårde, der
var i Uggerslev i gamle dage.

Det er tanken, at der laves

en større indvielse af bytorvet
næste år, når det forhåbentlig
igen bliver muligt at samles i
større forsamlinger.

Nordfyns Kommunes pulje
til lokale initiativer. Henrik
Dibbern fra Uggerslev Læge-
praksis og elektriker Jens Ri-
is har også støttet belysnin-
gen, der har en værdi af cirka
40.000 kroner.

Parkeringsplads og grønt 
område
Selve oprettelsen af bytorvet
er sket på initiativ fra Løkke-
markens Lokalråd. Her fik de
ideen til at oprette et bytorv
på en grund, som havde stå-
et tom i flere år. Bytorvet
skulle bestå af både en parke-
ringsplads og et grønt områ-
de.

Lokalrådet fik bevilliget
penge fra kommunen, så de
både kunne købe den tomme
grund og etablere parkerings-
pladsen.

På det grønne område er to
borde-bænkesæt opstillet, en
hytte er indkøbt og er klar til
opsætning, når byggetilladel-
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Det er ikke tilfældigt, 
at Bygma er den største 
danskejede leverandør 

til byggeriet

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt 
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og 

tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.

Det er derfor, vi siger:  

_06T3G_35313_Brand_ann_185x263.indd   1 04/03/2020   12.06
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Tænk hvis du hver morgen kunne 
bestille en typisk dansk madpakke 
med håndmadder og ostemadder 
og så få den serveret på arbejds-
pladsen, når du sætter dig til mid-
dagsbordet.
Tanken er ikke helt urealistisk, 
hvis man er bosat i Svendborg. 
Her rumsterer ideen nemlig hos 
ejerne af den nyoprettede virk-
somhed, Makassen.dk.
--Ja, vi har åbnet Ma’kassen i det 
tidligere Richards Kød på Møl-
marksvej 100. Vi sælger hånd-
madder og ostemadder, som kun-
derne kender dem, og så tilbyder 
vi også en dagens ret, ligesom 
vi sælger sandwich og wraps, si-

ger indehaver og kok Kim Ther-
kildsen.
Og tilføjer:
--Og ja på sigt er det vores ønske, 
at lave aftaler med virksomheder 
om dagligt at levere eksempelvis 
madpakker med typiske danske 
håndmadder og ostemadder.
Makassen.dk leverer også mad til 
arrangementer ud af huset såsom 
bryllup, konfirmation fødselsdag 
eller barnedåb.
Vi laver gerne mad ud af huset og 
kan imødekomme de fleste ønsker. 
Vores køkkenchef, Kim, har man-
ge års erfaring fra restaurations-
branchen, a la carte, skolekøkke-
ner og catering, så tøv ikke med 

at spørge!  Vi laver også mad ud 
af huset - Så står du og skal holde 
bryllup, konfirmation, barnedåb, 
fødselsdag eller noget helt femte, 
kan vi stå for maden :)

Kim Therkildsen:
Vi har åbnet Ma’kassen i det tidli-
gere Richard’s Kød på Mølmarks-
vej 100 i Svendborg.
 Vi sælger håndmadder og ostema-
der som I kender dem, og vi sælger 
i alle hverdage også dagens ret.
  Vi sælger desuden sandwich & 
wraps.
Vi laver gerne mad ud af huset og 
kan imødekomme de fleste ønsker. 
Vores køkkenchef, Kim, har man-

ge års erfaring fra restaurations-
branchen, a la carte, skolekøkke-
ner og catering, så tøv ikke med 
at spørge!  Vi laver også mad ud 
af huset - Så står du og skal holde 
bryllup, konfirmation, barnedåb, 
fødselsdag eller noget helt femte, 
kan vi stå for maden :)
Kig forbi butikken, skriv en mail 
eller ring og få en snak med Kim 
- Så kan han sammensætte en læk-
ker menu ud fra heres ønsker :)

Find vores smiley her.
http://www.findsmiley.dk/951882
 
Vi glæder os til at tage imod Jer! 

DE BEDSTE MADPAKKER
TIL VIRKSOMHEDERNE
Makassen.dk i Svendborg er kommet fint fra 
start og nu overvejer ejerne at gå målrettet 
efter virksomheder.

Mølmarksvej 100  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf: 71 94 01 06
Hjemmeside: www.makassen.dk  ·  Mail: makassen@makassen.dkMakassen.dk

- 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

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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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Postnr. & by
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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
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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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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 
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og Iveco Daily som de nærmeste 
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fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
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som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
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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-
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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 
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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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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. 
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pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.
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delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
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motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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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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*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. 

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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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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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.
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*
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Ford Ka · Hyundai i10, med flere...
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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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Du kan også omregistrere og få 
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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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den bedste varebil.
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delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
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under alle forhold.
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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 
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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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nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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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-
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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
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4 DÆK
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*
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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
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Ebberupvej13 · 5631 Ebberup
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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.
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015
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Få din bil
synet hos
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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:
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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. 

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

Arbejder man inden for ejendoms-
administration, og er på udkig 
efter assistance til de daglige op-
gaver og udfordringer, så bør man 
tage kontakt til Thurø-firmaet, 
Vista Property. Virksomhedens 
ejer, Brian Gudmann Larsen, har 
mere end 15 års erfaring inden for 
ejendomsbranchen og kender alle 
de typer opgaver, der er aktuelle, 
når det kommer til administra-
tion og drift af ejendomme.
--Ja, opgaverne er mangeartede. 
Eksempelvis kan jeg nævne: op-
krævning af leje, syn vedr. ind- 

og fraflytning, oprettelse af er-
hvervslejekontrakter, tilretning 
af IT systemer med mere, fortæl-
ler Brian Gudmann Larsen.
Han har taget dronepilot-uddan-
nelsen med tilladelse til at flyve i 
byer, og tilbyder i den forbindelse 
blandt andet opmåling og map-
ping med drone.
--Vores droner kan bruges til man-
ge ting. Eksempelvis kan næv-
nes dronebilleder taget til brug 
i salgs- og udlejningsmateriale 
eller på de sociale medier. Nogle 
firmaer bruger også droner i for-

bindelse med dokumentation af 
byggeprocesser eller inspektion af 
eksempelvis etageejendomme el-
ler skorstene, oplyser Brian Gud-
mann Larsen.

VISTA PROPERTY SKABER OVERBLIK

Thurø-firmaet har mere end 15 års erfaring indenfor  
ejendomsadministration og tilbyder samtidig dronefotografering.

Høgevænget 39 Thurø  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf: 28 68 98 98
www.vistaproperty.dk   ·  Mail: bgl@vistaproperty.dk
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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.
Kvalitet er, 
når resultatet 
er som 
forventet.
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Den Røde Tråd
Systue og -Skole

- Omforandringer
- Nysyning
- Slåede knapper og bælter
- Reparationer

Karin Lauritsen
Strandvej 38 - 5700 Svendborg

Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com
åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale
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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.
Kvalitet er, 
når resultatet 
er som 
forventet.
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Rengøringsselskabernes
Branche- og Arbejdsgiverforening

Medlem af:

Tvedvej 199  |  5700 Svendborg
www.clean-up.dk

T: 62216812  M: 405 15 405

Den Røde Tråd
Systue og -Skole

- Omforandringer
- Nysyning
- Slåede knapper og bælter
- Reparationer

Karin Lauritsen
Strandvej 38 - 5700 Svendborg

Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com
åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale
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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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