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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne

Tlf. 99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  www.intego.dk

Holkebjergvej 91  |  5260 Odense SV
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Voksende nethandel
Martin Madsen peger på, at 
kunderelationerne også kan dyr-
kes over nettet og gennem virk-
somhedens leveringsservice.
- Cirka 20 procent af vores om-
sætning kommer fra nethandel, 
og den del er hastigt voksende, 
siger Martin Madsen. Vi er fire 
på matriklen, men har fået ud-
videt kundekredsen betydeligt, 
efter vi åbnede vores webshop.
-  Vi har egen lastbil, der leverer 
varer ud på hele Fyn og i tre-
kantområdet på faste ugedage. 
Her er det vores søn Michael 
Madsen, der sidder bag rattet og 
har kundekontakten.
Otterup Hobbyfoder er aktiv 
på Facebook og Instagram med 
hyppige opslag. 
Virksomheden gør meget ud af, 
at kunderne får opfyldt de behov, 
de kommer med vedrørende de-
res kæledyr, og ønsker altid at 
yde den bedst mulige rådgivning 
og service.

Otterup Hobbyfoder er 
hele året leverandør af 
dyrefoder på Fyn og i 
trekantområdet, men 
lige nu er det sæson for 
brændsel, hestefoder og  
skadedyrsbekæmpelse.

Otterup Hobbyfoder er let at fin-
de, og der er gode parkeringsfor-
hold for kunder, der selv ønsker 
at komme til den 1.200 kvadrat-
meter store butik og lager.
- Vi har et meget omfattende la-

ger i alle typer foder og kosttil-
skud til alle former for hobbydyr, 
siger stifter og ejer af Otterup 
Hobbyfoder Martin Madsen. 
Han nævner, at økologi også har 
fået kundernes interesse. Man 
har i dag bla. økologiske foder-
blandinger  og korn til høns.

Leverandør til hestefolket
- Vi er en af de største leveran-
dører til hestefolket på Fyn og 
i trekantområdet, siger Martin 
Madsen. Alene til heste har vi 
over 400 forskellige foder og til-
skudsprodukter på lageret. Vi 

har specialiseret os i foderråd-
givning og foderplanlægning, og 
vi tager gerne på besøg i stalde-
ne og rådgiver om heste. Dertil 
har vi ansat en jordbrugstekno-
log med speciale i heste.

Fokus på skadedyrs- 
bekæmpelse
- Vi har Fyns største sortiment 
i skadedyrsbekæmpelse  og har 
egen produktfolder.Vi er også 
certificeret til salg af kemi til 
ukrudtsbekæmpelse til private 
og erhverv. Ligesom vi også har 
et salg af gas til både private og 
erhvervsvirksomheder.
- Virksomheden har en betyde-
lig handel både i butikken og på 
nettet. Vi er lagerførende med 
tusindvis af varenumre bl.a . til 
hund og kat og vi har med tiden  
oparbejdet et godt salg af grøn 
brændsel til pillefyr og brænde-
ovn.
Martin Madsen og hans kone 
Rie Iversen startede butikken på 
små 100 m2 som fritidsbeskæfti-
gelse fra privaten i 2005 og flyt-
tede i 2009 til vore nuværende 
lokaler. 
- Otterup Hobbyfoder har fokus 
på kundebetjening og service, 
siger Martin Madsen.- Vi er en 
specialbutik med tæt kundekon-
takt. Vi er på fornavn med rigtig 
mange kunder, som har været lo-
yale igennem mange år. Faktisk 
har vi en del kunder, som vi har 
haft i alle de 14 år, vi har drevet 
butik.

Sæson for brændsel og  
skadedyrsbekæmpelse

Træbrikketter Træpiller

2199 kr
960kg/pl

2099 kr
fra 832kg/pl

Alle priser er inkl. moms og ab. Otterup Hobbyfoder

Otterup Hobbyfoder

Læs mere på www.otteruphobbyfoder.dk

Søndergade 63 
5450 Otterup 
tlf. 6482 1355 

 
Hverdage 09.30 - 17.30 

Lørdag 09.00- 14.00
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arbejdere på disse områder. De 
eksterne konsulenter Thomas 
Rendboe og Jesper Linnebjerg 
kommer på hele Fyn, hvor de be-
søger håndværksvirksomheder 
og private, der ønsker rådgivning 
og tilbud på opgaveløsninger ved 
nybyggeri og renoveringer.

- Aldrig har der som nu 
været bedre langtids-
holdbare og mere ener-
girigtige løsninger til 
vedligeholdelse og reno-
vering af den ældre bo-
ligmasse, siger Flemming 
Rosendal, der er direktør 
i Bygma Otterup. 
. Vi har i Otterup her ved års-
skiftet sat fokus på tagdækning, 
gulvbelægning og miljørigtige og 
langtidsholdbare løsninger for 
døre og vinduer, siger Flemming 
Rosendal. Det gælder såvel for 
nybyggeri, som hvis man over-
vejer renovering og modernise-
ring af en ældre bygning. Det 
kan være både private boliger 
og virksomheder, men også bo-
ligforeninger og offentlige insti-
tutioner.

Lokal ekspertise
Hos Bygma i Otterup er det Ja-
cob Fiil, der ved meget om tag-
dækning. - Jeg ser ofte i blandt 
andet tilstandsrapporter, at ta-

gene i ældre boliger kan være 
et kostbart problem. Jacob Fiil 
peger på, at skal man have en 
langtidsholdbar løsning på tag-
problemer, så er de tyske Nibra 
keramiske tagsten en af de bed-
ste muligheder. 
- Prisen er konkurrencedygtig, 
og den tyske fabrik giver 40 års 
garanti. Tagstenen er 100 pro-
cent frostsikker og har en meget 
høj brudstyrke.
Som det er med tagsten, er det 
også med, gulve, døre og vinduer. 
Her kan man hos Bygma både 
se og få rådgivning om de mest 
langtidsholdbare og miljørig-
tige løsninger. Her er det Henrik 
Boelskifte, der har ansvaret for 
Bygmas udvalg.

Skal respektere  
bygningens karakter
- Hvad angår døre og vinduer 
og i nogen grad gulvbelægning, 
så er det lige så vigtigt, som det 
er med tagdækning, at man re-
spekterer bygningens stil og ud-

tryk, siger Henrik Boelskifte, 
- Den investering, man gør i 
disse grønne tiltag, skal være i 
harmoni med bygningen og skal 
kunne betale sig i det lange løb og 
være med til at sikre bygningens 
værdi.
Bygma i Otterup har flere med-

Fokus på grønne og
holdbare løsninger

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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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
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kLar tiL brug
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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

OTTERUP

Priserne gæ
lder frem

 til 31. decem
ber, så læ

nge lager haves.

Jacob Fiil peger på, at har man tagproblemer, så er de tyske Nibra 
keramiske tagsten en af de bedste muligheder. 

- Der findes mange løsninger på 
gulvbelægninger. 
Det være sig træ, vinyl, laminat-
gulve eller klinker. 

- Hvad angår døre og vinduer, er det vigtigt, at man respekterer bygningens stil og udtryk, 
siger Henrik Boelskifte.

ÅBNINGSTIDER:
Man-fredag: 06.30 - 17.00
Lørdag: 09.00 - 13.00

Voksende nethandel
Martin Madsen peger på, at 
kunderelationerne også kan dyr-
kes over nettet og gennem virk-
somhedens leveringsservice.
- Cirka 20 procent af vores om-
sætning kommer fra nethandel, 
og den del er hastigt voksende, 
siger Martin Madsen. Vi er fire 
på matriklen, men har fået ud-
videt kundekredsen betydeligt, 
efter vi åbnede vores webshop.
-  Vi har egen lastbil, der leverer 
varer ud på hele Fyn og i tre-
kantområdet på faste ugedage. 
Her er det vores søn Michael 
Madsen, der sidder bag rattet og 
har kundekontakten.
Otterup Hobbyfoder er aktiv 
på Facebook og Instagram med 
hyppige opslag. 
Virksomheden gør meget ud af, 
at kunderne får opfyldt de behov, 
de kommer med vedrørende de-
res kæledyr, og ønsker altid at 
yde den bedst mulige rådgivning 
og service.

Otterup Hobbyfoder er 
hele året leverandør af 
dyrefoder på Fyn og i 
trekantområdet, men 
lige nu er det sæson for 
brændsel, hestefoder og  
skadedyrsbekæmpelse.

Otterup Hobbyfoder er let at fin-
de, og der er gode parkeringsfor-
hold for kunder, der selv ønsker 
at komme til den 1.200 kvadrat-
meter store butik og lager.
- Vi har et meget omfattende la-

ger i alle typer foder og kosttil-
skud til alle former for hobbydyr, 
siger stifter og ejer af Otterup 
Hobbyfoder Martin Madsen. 
Han nævner, at økologi også har 
fået kundernes interesse. Man 
har i dag bla. økologiske foder-
blandinger  og korn til høns.

Leverandør til hestefolket
- Vi er en af de største leveran-
dører til hestefolket på Fyn og 
i trekantområdet, siger Martin 
Madsen. Alene til heste har vi 
over 400 forskellige foder og til-
skudsprodukter på lageret. Vi 

har specialiseret os i foderråd-
givning og foderplanlægning, og 
vi tager gerne på besøg i stalde-
ne og rådgiver om heste. Dertil 
har vi ansat en jordbrugstekno-
log med speciale i heste.

Fokus på skadedyrs- 
bekæmpelse
- Vi har Fyns største sortiment 
i skadedyrsbekæmpelse  og har 
egen produktfolder.Vi er også 
certificeret til salg af kemi til 
ukrudtsbekæmpelse til private 
og erhverv. Ligesom vi også har 
et salg af gas til både private og 
erhvervsvirksomheder.
- Virksomheden har en betyde-
lig handel både i butikken og på 
nettet. Vi er lagerførende med 
tusindvis af varenumre bl.a . til 
hund og kat og vi har med tiden  
oparbejdet et godt salg af grøn 
brændsel til pillefyr og brænde-
ovn.
Martin Madsen og hans kone 
Rie Iversen startede butikken på 
små 100 m2 som fritidsbeskæfti-
gelse fra privaten i 2005 og flyt-
tede i 2009 til vore nuværende 
lokaler. 
- Otterup Hobbyfoder har fokus 
på kundebetjening og service, 
siger Martin Madsen.- Vi er en 
specialbutik med tæt kundekon-
takt. Vi er på fornavn med rigtig 
mange kunder, som har været lo-
yale igennem mange år. Faktisk 
har vi en del kunder, som vi har 
haft i alle de 14 år, vi har drevet 
butik.

Sæson for brændsel og  
skadedyrsbekæmpelse

Træbrikketter Træpiller

2199 kr
960kg/pl

2099 kr
fra 832kg/pl

Alle priser er inkl. moms og ab. Otterup Hobbyfoder

Otterup Hobbyfoder

Læs mere på www.otteruphobbyfoder.dk

Søndergade 63 
5450 Otterup 
tlf. 6482 1355 

 
Hverdage 09.30 - 17.30 

Lørdag 09.00- 14.00
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Netsider

21.512,-

27.992,-

12.640,-

Til alle trailere har vi et stort udvalg af tilbehør

13.596,-

Tra i l e re • Uds ty r • Reser vede le • Sa lg • Ud le jn ing • Køb/Byt te

Ejby afdeling
Industrivej 6
5592 Ejby
tlf.: 28 915 915
kenneth@kondal.dk

Odense afdeling
Energivej 4 A
5260 Odense S
tlf.: 28 915 915
karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-
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Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-
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karin@kondal.dk

4260 ATB
Professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 259x143x35 cm.
Totalvægt 1000/1200/1300 kg.

35.512,-
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Se flere trailere på www.trailercentret.dk

Ekstra sider

Ejby: Man - fredag 8-18 - Lør/søn 10-16 - Værkted 8-16 (hverdage)
Odense: Man, tirs og torsdag 12-17 - Fre 12-16 - Lør 10-14 - Ons lukket

Åbningstider:

Alle priser er excl. moms

Høj presenning

4310 STB
Stor professionel trailer med
mange praktiske detaljer.
Indv. mål 309x169x35 cm.
Totalvægt 2000 kg.

5420 ATB
Trailer til de tungeste opgaver
m/alusider
og mange praktiske detaljer
Indv. mål 417x180x34
Totalvægt 3000 kg

2300 SB
Stor trailer med tip
Indv. mål 302x153x40 cm.
Totalvægt 1300 kg.

3-vejs-tip
Danmarks stærkeste
3-vejs-tipper kort model
Indv. mål 203x128x40 cm.
Totalvægt 3500 kg.

Maskintransporter med lav
læssehøjde
Stærk og kraftig rampe
Indv. mål 308x152x27 cm.
Totalvægt 2700 kg.

Unitransporter
Med hydraulisk tipcylinder
og indvendige surringsøjer
Indv. ladmål 313x180x24
cm. Totalvægt 2000 kg.

25.584,-
11.192,-

.

turistby, som har mange besø-
gende, der betages af Den gamle 
Købmandsgård, som nærmest 
har karakter af en attraktion.
Er der interesse viser vi gerne 
rundt og fortæller om huset hi-
storie, siger Anders Madsen.
- Vores forretningsmodel er ser-
vice. Vi sælger møbler og bringer
møblerne ud i hele landet, uden
at det koster ekstra.
- Vi har hele Fyn som opland og
har også flere kunder fra Sjæl-
land og Jylland, som er meget 
glade for den service, vi kan til-
byde.
Den gamle Købmandsgård har 
åbent alle ugens dage, hvilket 
giver besøgende gode mulighe-
der for at kigge forbi. 

HJEMME HOS Den gamle 
Købmandsgård i Bogense 
vil man gerne inspirere 
til at give boligen et per-
sonligt præg med farver, 
belysning, pyntegenstan-
de, tæpper og gardiner.

Den Gamle Købmandsgård i Bo-
gense fra 1723 med magasiner, 

butik, lager og loftrum fylder 
i dag 3.000 m2 med et overvæl-
dende udvalg af kvalitets møbler. 
Da Anders Madsen i Januar 2017 
overtog butikken havde han en 
klar mission: historien om den 
smukke gamle Købmandsgård 
og en inspirerende møbeludstil-

ling skulle forenes på bedste vis.
”Vi har en helt unik bygning 
med en helt særlig historie. Alt 
det vil jeg gerne dele med vores 
kunder siger Anders Madsen”

Et hjem er andet end 
møbler
Vi vil gerne invitere indenfor i de 
ikoniske bygninger så man kan 

hente ny inspiration til at sætte 
et personligt præg på deres bolig 
hjemme hos dem selv. 
Anders Madsen peger på, at et 
hjem ikke kun er møbler, men 
også farver, belysning, pynt-
egenstande, tæpper og gardiner.
- Møbler giver rummene karak-

ter. De skal være smukke og 
funktionelle, skal have en både 
praktisk og social funktion for 
familiens liv og når der kommer
gæster.
- Vi vil gerne bidrage til, at et 
besøg hos os ikke kun behøver at
være et spørgsmål om nye møb-
ler, siger Anders Madsen. Men vi 
håber på, at også det publikum, 
der er på udkig efter en gave 
eller gerne vil inspireres til ud-
smykning af deres hjem, kigger 
ind hjemme hos os i Den Gamle 
Købmandsgård.

Besøgende og kunder
Bogense er ikke kun en han-
delsby, men også en attraktiv 

FYNS SMUKKESTE BOLIGHUS
LIGGER I BOGENSE

Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

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

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

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

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

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

gratis levering  
og montering  
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

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

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

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

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

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

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

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

Det kæmpe udsalg fortsætter

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

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

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

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

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

9.144.-
SPAR 2.287,-

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

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

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

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe  
lager haves

BV-Biler
Det lokale AutoMester-
autoværksted, som 
grundlagdes i 2005 af Bo 
Vilsbøll, flyttede 1. maj i 
år til nye, større lokaler. 
BV-Biler, der i dag be-
skæftiger to svende, la-
ver service og reparation 
på person- og varebiler af 
alle mærker og årgange.

”Vi er super glade for vores nye, 
centrale placering her på Snave-
vej”, fortæller indehaver Bo Vils-
bøll, der har over 20 års erfaring 
som automekaniker. ”Værkste-
dets flytning hertil fra de mere 
landlige omgivelser, hvor vi før 
havde til huse, har betydet øget 
kundetilstrømning. Vi har også 
ansat en ny mekaniker, så perso-
nalestaben udover mig nu tæller 
to svende. BV-Biler servicerer og 
reparerer biler af alle mærker og 

BV-Biler / AutoMester · Snavevej 2 · 5471 Søndersø
Tlf.: 64 89 11 80 · bv@bv-biler.dk · www.bvbiler.dk

årgange. Over hele linjen udfø-
rer vi vores arbejde med fokus på 
såvel pris som kvalitet. 
Vores bredt funderede lokale 
kundekreds består af private 
og erhvervsdrivende. I kraft af 
værkstedets væsentligt forbed-
rede pladsforhold har vi efter 
flytningen kunnet øge vores fo-
kus på reparation og service på 
erhvervsbiler og varevogne op til 
3.500 kg. BV-Biler er også certi-
ficeret til udførelse af service og 

reparation på fabriksnye biler. 
Som AutoMester-værksted råder 
vi over de nyeste BOSCH testere, 
og på det faglige plan deltager vi 
løbende i kædens opkvalifice-
rende efteruddannelseskurser, 
så vi også er uddannede autotek-
nikkere. BV Biler står for sam-
menhængende løsninger, når det 
gælder servicering og reparation 
af alle typer personbiler og vare-
vogne”, slutter Bo Vilsbøll. 

 luft til vand varmepumpe
Leveret og monteret - alt inklusiv.

Fra kr. 65.000,-

Opvarmning af dit hjem
billigere, lydløst og i smukt design

Oregårdsvej 54
5400 Bogense

Tlf.: 20 13 81 16
kurtmadsensmed@gmail.com

Billigere
Billigere opvarmning end 
olie, gas eller fjernvarme

Alsidig
Varmt vand til radiatorer, 
gulvvarme og i hanerne.

Høj effekt
Høj varmeydelse men et 

lille strømforbrug

Energivenlig
Meget høj varmeproduktion 

i forhold til energiforbrug.
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Mikkel Hamann Jensen 
mihje@jfmedier.dk

Otterup: En rød eller en grøn 
nissehue? En svær nisseprøve 
bestemmer, om Nis og Nisse 
Sisse skal leve de næste 100 år 
som julenisse eller havenisse.

Det er omdrejningspunk-
tet for julestykket, der finder 
sted på Otterup Bibliotek og 
Borgerservice 29. november 
10.00. Stykket er for de 4- til 
6-årige.

- Flere børnehaver har al-
lerede meldt deres ankomst, 
men der er stadig plads til 
flere tilmeldinger, fortæller 
bibliotekar Anne Mach Ras-
mussen.

- Det er en god mulighed 
for forældre eller bedstefor-
ældre at tage børnene eller 
børnebørnene med ud til en 
sjov oplevelse.

Arrangementet er gratis, 
og stykket byder på en mas-

se julemusik og publikums-
interaktion med de små til-
skuere. Louise Schouw Teater 
står for fortællingen om Nis 
og Nisse Sisse.

- Vi håber, det kan skabe 
lidt julestemning blandt bør-
nene, så de rigtigt kommer i 
julehumør og får en god op-
takt til december måned, af-
slutter Anne Mach Rasmus-
sen.

Otterup nisseprøver med de helt små
biblioteket i otterup juler afsted med en gratis forestilling 
til de yngste i børnehavealderen. en forestilling, 
der skal og vil bringe en masse julestemning.

Chris Skytte 
og Stine Løike 

indtager Otterup 
Bibliotek og 

Borgerservice, 
når de fortæller 
historien om Nis 

og Nisse Sisse 
til den store 

nisseprøve. Foto: 
Louise Schouw 

Teater

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

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

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

ZEISS-glas
med DriveSafe

fra 3.590,-
pr. sæt

Anders Fialla
Jernnbanegade 41 - 5450 Otterup

Tlf. 64 82 28 28

I 2018 støtter vi

- det gør du
også ved køb
af brille hos os

Broholm - Østre Havnevej 12 - 5400 Bogense

Broholm.biz

Nyt på havnen..

Broholm.biz nu med masser
af nyheder i dame og herretøj

Det fejrer vi torsdag d. 29/11
kl. 17-21 med masser af gode tilbud.

Maria Lundgreen viser jule- og nytårs makeup.

Peter Bernstorff fra Gyldensteen
serverer julegløg/cider.

Åbningstider fra 1/12:
Mandag 12-17.30
Torsdag 12-17.30
Lørdag 10-14

Søndag d. 23/12 kl. 11-14
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LYST TIL AT VIDE 
MERE ELLER FÅ LIDT 
INSPIRATION?

Så gå ind på www.kpk-vinduer.dk 
Er du på udkig efter nye vinduer og en lokal fagmand, der 
kan sit kram? Så har du lige fundet begge dele. Vi anbefaler 
KPK Døre og Vinduer fordi kvaliteten er i orden, sortimentet 
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Den nordfynske tømrer/
snedkervirksomhed løser 
med sine 9 ansatte alle til 
faget hørende opgaver 
og har eget værksted, 
hvorfra der blandt andet 
produceres facadeele-
menter, døre, vinduer, 
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 typemæssigt vidtspændende 
kreds af privat- og erhvervskun-
der over hele Fyn samt i Tre-
kantsområdet”, fortæller tømrer-
mester og byggetekniker Thomas 
Brooksby. ”Vi er leveringsdygtige 
i alt indenfor tømrer-/snedker-
faget – nybyggeri, renovering og 
tilbygninger. Et stort speciale 
er fremstilling af døre, vinduer, 
samt trapper og inventar, der 
hvad mål og træsorter angår, er 
tilpasset vore kunders individu-
elle ønsker og behov. 
Over hele linjen står Morud 
Tømrer & Snedkerforretning for 
kvalitet, både arbejds- og ma-
terialemæssigt. Vore 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, udover 
selve den håndværksmæssige re-
alisering, tilbyde vore kunder at 
stå til rådighed med alt – fra teg-
ningsforslag til endelige bygge- 
og myndighedstegninger. Når det 
gælder total- og hovedentrepriser, 
samarbejder vi med en fast kreds 
af håndværkerfirmaer i alle fag. 
Alle interesserede er velkomne til 
at kontakte os for en snak om lige 
netop de projekttanker og ønsker 
de går og pusler med”, afrunder 
Thomas Brooksby.

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

Morud Tømrer & 
Snedkerforretning

FØR

EFTER

Nordfyns Finans A/S
Østergade 34
5560 Aarup
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk

Vi gør leasing enkelt...
Nordfyns Finans A/S

Morten Larsen
Direktør

Mobil: 21 30 03 50

Claus Nielsen
Kundechef

Mobil: 21 43 45 40

Michael Skjellerup
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88 

Bo Aagaard
Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

TRANSPORTMATERIEL

LANDBRUGS- OG 

ENTREPRENØRMASKINER

RUTE- OG TURISTBUSSER
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BEDST I TEST
★ ★ ★

KUN DE BEDSTE 
NÅR TOPPEN

• 100% keramisk ler
• Høj brudstykke
• Lav fugtoptagelse
• 100% frostsikker
• Ingen spindelvævseffekt
• Højtliggende false
• Fleksibel lægteafstand
• 40 års garanti

DEN BEDSTE TAGSTEN 
MEN IKKE DEN DYRESTE

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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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,-
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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
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www.bygma.dk
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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.
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tir�dag

d��
11.�o��m
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m
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d��

15.�o��m
��r,�å
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�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

Spar på energien

GODE DÆK TIL LAVE PRISER
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OTTERUP

Priserne gæ
lder frem

 til 31. decem
ber, så læ

nge lager haves.

ÅBNINGSTIDER:
Man-fredag: 06.30 - 17.00
Lørdag: 09.00 - 13.00

NORDFYNS BILER

Det alsidige Hella Ser-
vice Partner værksted 
servicerer og reparerer 
person- og varebiler af 
alle mærker og årgange 
- også i garantiperioden 
på helt nye biler

”Oprindelig er jeg udlært auto-
mekaniker fra Ærøskøbing Bil-
service i 2000”, fortæller inde-
haver Magnus Kristensen. ”I 
2011 startede jeg Nordfyns Biler 
som enkeltmandsvirksomhed, 
og siden da er det gået stærkt. I 
dag beskæftiger firmaet udover 

mig selv, en mekaniker samt en 
voksenlærling, der er færdigud-
dannet i maj 2019. Vi servicerer 
person- og varebiler af alle mær-
ker og råder over specialiseret 
udstyr til løsning af alle fejlsøg-
nings og reparationsopgaver i 
den forbindelse. 
Parallelt hermed løser vi en lang 
række opgaver omkring almin-
deligt vedligehold af bremser, 
styretøj, dæk og fælge – herun-
der montering, afbalancering og 
opbevaring af sidstnævnte. 
Nordfyns Biler betjener en bred 
kreds af privat- og erhvervskun-
der. På det seneste har vi regi-
streret en stigning i antallet af 

erhvervskunder. En udvikling 
vi er glade for og stolte over, da 
det kræver en høj grad af flek-
sibilitet at kunne yde optimal 
erhvervsservice. I den travle 
hverdag ser vi det som vores 
fornemste opgave at levere gode 
kundeoplevelser. Man skal føle 
sig tryg ved at overlade sin bil 
til Nordfyns Biler. Hos os er en 
aftale en aftale – også når vi ta-
ler priser og leveringstider. Sidst 
men ikke mindst deltager vi lø-
bende i Hella Service Partner 
kædens opkvalificerende kurser 
og holder os hele tiden up to date 
med udviklingen i bilbranchen”, 
slutter 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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kernegruppe af fynske håndvær-
kere, siger Mogens Stougaard. 
Alle fag er repræsenteret. Vi har 
produktionsvirksomheder og li-
berale erhverv, og vi oplever mere 
og mere, at den næste genera-
tion gør som forældrene og bliver 
kunder, hvilket en række lokale 
iværksættere også bliver.
- Nu må vi se, hvor meget der bli-
ver brug for mig som seniorråd-
giver. Jeg glæder mig dog til, at 
jeg kan bruge tid på mine private 
og lokale interesseområder som 
sekretær i Det Nordfynske Kyst-
sikringslag og en række lokale 
pumpe- og digelag. 

Registreret revisor Lotte 
Renbo Andersen overta-
ger nytårsdag ledelsen i 
MS Revision i Krogsbølle 
efter Mogens Stougaard, 
der fortsætter som  
seniorrådgiver.

- Jeg vil naturligvis ikke blande 
mig i den daglige drift efter 1. 
januar 2019, siger registreret re-
visor Mogens Stougaard. Jeg ved, 
at virksomheden er i gode hæn-
der, når Lotte Renbo Andersen 
overtager ledelsen, ansvaret og 
lejemålet i den virksomhed, hvor 
vi siden 1987 har arbejdet sam-
men.
Mogens Stougaard, der stiftede 
virksomheden i 1975, fastholder 
sin kontakt med MS Revision 
som seniorrådgiver, og han be-
holder sit kontor, der ikke kræver 

mange skridt fra privatboligen 
på nabomatriklen. 
Mogens Stougaard anerkender, 
at væksten i virksomheden i høj 
grad kan tilskrives medarbej-
derne, der alle har været ansat 
længe og både har været med 
til at udvide og fastholde kunde-
kredsen. 

Fokus på små og mellem-
store virksomheder samt 
andelsboligforeninger
- Vores kundekreds har i begyn-
delsen været overvejende fra det 
nordfynske lokalområde, siger 
Lotte Renbo Andersen. Vi har 
fortsat mange kunder i byerne 
Otterup, Bogense, Søndersø og 
Odense, men den digitale udvik-
ling med fibernet og vores foku-
sering på andelsboligforeninger 
har åbnet for mange nye relatio-
ner i hele landet.

Lotte Renbo Andersen peger på, 
at MS Revision fortsat arbejder 
med alle former for regnskab, 
revision og bogføring, og at mo-
derne teknologi har gjort, at MS 
Revisions fysiske placering i dag 
er uden praktisk betydning. 

Næste generation og  
iværksættere
-  Vi servicerer fortsat en stor 

MS Revision Registreret Revisionsvirksomhed
Medlem af FSR - Danske Revisorer
Thygesensvej 2 – Krogsbølle - 5450 Otterup
Tlf.: 64 87 14 89 - info@ms-revision.dk - www.ms-revision.dk

Skiftedag hos MS Revision

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
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Autoteknik Særslev med i det nye CarSpot-koncept
servicere og reparere alle bil-
mærker og modeller. Vi leverer 
kvalitetsarbejde til yderst kon-
kurrencedygtige priser.
- Det passer mig fint at være et 
af de første værksteder i Dan-
mark, der bliver medlem af den 
nye kæde, siger Niels Møller. Vi 
er allerede autoriseret til uanset 
bilmærke at foretage service og 
reparationer under bilens fa-
briksgaranti og må levere et gyl-
digt stempel i servicebogen.

Niels Møller er meget  
begejstret for, at Auto-
teknik i Særslev er blevet 
en del af det nye  
CarSpot-koncept. 
-  Det giver gode rabat-
ter og garanti til mine 
kunder, både på reserve-
dele og arbejdsløn.
- CarSpot tilbyder en meget flek-
sibel form for kædedrift, hvor jeg 
som medlem har stor frihed og 

ikke er 100 procent bundet mht. 
indkøb, sortiment og finansie-
ring, siger Niels Møller. CarSpot 
har landets bedste garantiord-
ning, der yder tre års garanti 
ikke kun på reservedele, men 
også på arbejdslønnen.
-  Vi, der har lokale værksteder, 
er meget afhængige af at kunne 
få adgang til CarSpots særdeles 
brede reservedelssortiment. De 
dækker alle bilmærker, og vi vil 
kunne modtage varer 3-4 gange 
i løbet af dagen. 

Niels Møller peger på, at det 
både er godt for arbejdet i værk-
stedet, at man ikke skal vente 
på reservedele, og det er godt for 
kunden, fordi CarSpot har en ab-
solut kundevenlig prispolitik.

Solidt navn i ryggen
Bag CarSpot er AD Danmark 
A/S, som er en del af den solide 
T. Hansen Gruppen A/S.
- Vi sælger mange brugte bi-
ler med garanti, og vi har et 
allround bilværksted, der kan 

Carport Autoteknik Særslev ApS  ·  Vestergade 81  ·  5471 Søndersø
Tlf.:  6484 1180  ·  saerslev@autoteknik.dk  ·  www.autoteknik-saerslev.dk

v/ Kenneth Henriksen
Lundebygade 30
5450 Otterup
post@totalvb.dk

Tlf: 27 14 88 56

Det er vigtigt for os at
• Du bliver tilfreds 

• Overholde aftaler
• Udføre pæne vvs-installationer

• Lave arbejdet i henhold til 
 gældende regler

• Levere høj faglig kvalitet
• Rydde op efter arbejdet

Leverer alt indenfor 
VVS og blik-arbejde

til private og erhverv

w w w. t o t a l v b . d k

- bare bedre bilværksted

Au2nord
Ørkebyvej 1B
5450 Otterup
Tlf: 2049 2852

au2nord.dk

Service og reparation
af alle bilmærker - også indenfor
GARANTI perioden.

Service, lige efter bogen.
• Service og

reparation
• A/C og klima
• Klargøring til syn
•

• Autoruder/stenslag
• Bremse- og lygtetjek
• Rustbeskyttelse
• Forsikringsskader

Service, lige efter bogen.

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
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Fagmanden sikrer det solide fundament
Faaborg. Her arbejder firmaet 
som underentreprenør, hvor de 
står for alt betonarbejdet.
Man er naturligvis altid velkom-
men til at kontakte firmaet for et 
uforpligtende tilbud.

Nyled Byg & Anlæg en 
god faglig partner til  
beton- og anlægsarbejder

Det kvalitetsbevidste firma Ny-
led Byg og Anlæg ApS er ejet af 
Kristian Skov Jørgensen, der er 
uddannet bygningsstruktør og 
som har arbejdet i faget i 12 år. 
Nyled Byg og Anlæg ApS blev 
stiftet for snart fem år siden og 
har specialiseret sig i forskellige 

typer af jord- og betonarbejde, 
gravearbejde samt gulvstøbning, 
og som de i dag tilbyder en bred 
vifte af opgaver indenfor. Deres 
mangeårige erfaring og store 
glæde for faget gør, at de kan ud-
føre opgaver af højeste kvalitet, 
og dermed sikre deres kunder et 
resultat, der altid lever op til de-
res ønsker og behov.
- Det var den helt rigtige beslut-
ning at starte firmaet, og det har 
jeg ikke fortrudt, siger Kristian 
Skov Jørgensen. Det er gået rig-
tig godt.
- Vi arbejder for private og er-
hverv både som hoved- og under-
entreprenør, og kører over hele 
landet. Vi laver beton og belæg-
ningsarbejde, hvor der i år er la-
vet en del belægningsarbejde på 
Sjælland. Samtidig har vi en del 
opgaver som underleverandør 
ved de større byggerier, hvor vi 
står for alt betonarbejdet.

Entreprenørfirmaet klarer både 
små og store opgaver, og ved de 
større opgaver lejes kvalificeret 
mandskab ind, som f.eks. hvor 
de i øjeblikket er i gang med et 
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16 Fiat Pa�da 0,9 Twi�Air
60 Popstar Blue 5d
airc., fjernb. c.lås, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, multifunk-
tionsrat, bluetooth, isofix,
kopholder, bagagerumsdækken
Km 2.000........89.900

15 Opel Astra 1,4T 150
E��oy 5d
6 gear, 18” alufælge, 2 zone
klima, fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto.
nedbl. bakspejl, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 14.000...239.900

11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d
aut.gear/tiptronic, 18” alufæl-
ge, 2 zone klima, navigation
rns850, cd/radio, håndfrit
til mobil, multifunktionsrat,
bluetooth, armlæn, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900

10 Peugeot 206 1,4 Comfort
Plus 5d
airc., træk, service ok, ikke ry-
ger, fjernb. c.lås, startspærre,
udv. temp. måler, tågelygter,
infocenter, sædevarme,
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
bagagerumsdækken, kopholder
Km 42.000......69.900

12 Ford Focus 1,6 TDCi 115
Tita�ium st. car
6 gear, alu., 2 zone klima,
fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, start/
stop, nøgle fri, startspærre,
varme i forrude, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler
Km 102.000.174.900

13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
lyseblå metal, 6-gear, 2 zone
klima, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, aut. nedbl. bakspejl,
multifunk. rat, isofix, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900

13 Kia Rio 1,2 CWT Active
5d
airc., fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
multifunktionsrat, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde
Km 34.000...109.900

16 Opel Astra 1,4T 150
E��oy ST
2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter, auto.
nedbl. bakspejl, 6 airbags,
regnsensor, sædevarme, 4x
el-ruder, navigation
Km 11.000...269.900

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
150 Style Combi
6 gear, 16” alufælge, 2 zone
klima, køl i handskerum, fjernb.
c.lås, fartpilot, parkeringssen-
sor, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, auto. nedbl.
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900

03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d
17,9 km/l, grøn afgift, aut
gear. c-lås, udv. temp.m. ABS,
servo, bagagerumsdækken, 1
ejer, nysynet 21/10-16
Km 138.000....42.900

12 Ford Mo�deo 2,0 TDCi
163 Collectio� st. car
6 gear, 17” alufælge, vinter-
hjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, for + bag,
fartpilot, infocenter, startspær-
re, varme i forrude, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 110.000.194.900

14 Audi A4 2,0 TDi 190
Ava�t Multitr.
aut.gear/tiptronic, busines-
spakke, blanke rudelister,
navigationpakke parkeringssen-
sor, pcb audi assistentpakke,
adaptiv fartpilot, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900

15 Re�ault Clio IV 0,9 TCe
90 Expressio� ST
uldaut. klima, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, navigation
Km 20.000...139.900

12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115
Tita�ium
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecompu-
ter, infocenter, startspærre,
varme i forrude, regnsensor,
udv. temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, 4x el-ruder
Km 88.000...179.900

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecomputer,
startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, højdejust. forsæ-
de, 4x el-ruder, el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900

15 Re�ault Captur 0,9 TCe
90 Expressio�
16” alufælge, fuldaut. klima,
fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, sæde-
varme, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle m. klap funk.
Km 19.000...164.900

13 Mercedes-Be�z C220
2,2 CDi Ava�tgarde st. car
BE
16” alufælge, 2 zone klima, køl
i handskerum, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler
Km 88.000...299.900

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
TDCi 140 Tita�ium
7PRS , 6 gear, 2 zone klima,
18” alufælge, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer, info-
center, udv. temp. måler, regn-
sensor, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900

2016 ISUZU D-Max
2,5 TD 163 Crew Cab
aut. 4x4
diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
aut. gear/tptronic, fuldaut
klima, fartpilot, kørecomputer,
bluetooth
....................274.900

2016 Isuzu D-Max D-Max
2,5 TD 163 Exte�ded Cab
aut. 4 x4 2-d
5-gear, 180 km/t, aut. gear/
tiptronic, 17” alu-fælge,
klima, fartpilot, kørecomputer,
fuldaut. klima, multifunk. rat.
bluetooth, 6 airbag
....................254.900
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fredag til kl. 16.00

Opbevaring af
sommerhjul

Lånebil tilbydes
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e r supe

Tirsdag den 1. november 2016 29

Fyns-bilsalg.dk Tlf. 64811201

Fyns-BilSalg.dk Odensevej 136 · 5400 Bogense ·
mo@fyns-bilsalg.dk · Tlf. 64 81 12 01

Se alle vores biler på www.fyns-bilsalg.dk

16 Fiat Pa�da 0,9 Twi�Air
60 Popstar Blue 5d
airc., fjernb. c.lås, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, multifunk-
tionsrat, bluetooth, isofix,
kopholder, bagagerumsdækken
Km 2.000........89.900

15 Opel Astra 1,4T 150
E��oy 5d
6 gear, 18” alufælge, 2 zone
klima, fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto.
nedbl. bakspejl, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 14.000...239.900

11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d
aut.gear/tiptronic, 18” alufæl-
ge, 2 zone klima, navigation
rns850, cd/radio, håndfrit
til mobil, multifunktionsrat,
bluetooth, armlæn, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900

10 Peugeot 206 1,4 Comfort
Plus 5d
airc., træk, service ok, ikke ry-
ger, fjernb. c.lås, startspærre,
udv. temp. måler, tågelygter,
infocenter, sædevarme,
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
bagagerumsdækken, kopholder
Km 42.000......69.900

12 Ford Focus 1,6 TDCi 115
Tita�ium st. car
6 gear, alu., 2 zone klima,
fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, start/
stop, nøgle fri, startspærre,
varme i forrude, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler
Km 102.000.174.900

13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
lyseblå metal, 6-gear, 2 zone
klima, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, aut. nedbl. bakspejl,
multifunk. rat, isofix, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900

13 Kia Rio 1,2 CWT Active
5d
airc., fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
multifunktionsrat, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde
Km 34.000...109.900

16 Opel Astra 1,4T 150
E��oy ST
2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter, auto.
nedbl. bakspejl, 6 airbags,
regnsensor, sædevarme, 4x
el-ruder, navigation
Km 11.000...269.900

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
150 Style Combi
6 gear, 16” alufælge, 2 zone
klima, køl i handskerum, fjernb.
c.lås, fartpilot, parkeringssen-
sor, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, auto. nedbl.
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900

03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d
17,9 km/l, grøn afgift, aut
gear. c-lås, udv. temp.m. ABS,
servo, bagagerumsdækken, 1
ejer, nysynet 21/10-16
Km 138.000....42.900

12 Ford Mo�deo 2,0 TDCi
163 Collectio� st. car
6 gear, 17” alufælge, vinter-
hjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, for + bag,
fartpilot, infocenter, startspær-
re, varme i forrude, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 110.000.194.900

14 Audi A4 2,0 TDi 190
Ava�t Multitr.
aut.gear/tiptronic, busines-
spakke, blanke rudelister,
navigationpakke parkeringssen-
sor, pcb audi assistentpakke,
adaptiv fartpilot, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900

15 Re�ault Clio IV 0,9 TCe
90 Expressio� ST
uldaut. klima, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, navigation
Km 20.000...139.900

12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115
Tita�ium
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecompu-
ter, infocenter, startspærre,
varme i forrude, regnsensor,
udv. temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, 4x el-ruder
Km 88.000...179.900

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecomputer,
startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, højdejust. forsæ-
de, 4x el-ruder, el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900

15 Re�ault Captur 0,9 TCe
90 Expressio�
16” alufælge, fuldaut. klima,
fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, sæde-
varme, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle m. klap funk.
Km 19.000...164.900

13 Mercedes-Be�z C220
2,2 CDi Ava�tgarde st. car
BE
16” alufælge, 2 zone klima, køl
i handskerum, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler
Km 88.000...299.900

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
TDCi 140 Tita�ium
7PRS , 6 gear, 2 zone klima,
18” alufælge, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer, info-
center, udv. temp. måler, regn-
sensor, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900

2016 ISUZU D-Max
2,5 TD 163 Crew Cab
aut. 4x4
diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
aut. gear/tptronic, fuldaut
klima, fartpilot, kørecomputer,
bluetooth
....................274.900

2016 Isuzu D-Max D-Max
2,5 TD 163 Exte�ded Cab
aut. 4 x4 2-d
5-gear, 180 km/t, aut. gear/
tiptronic, 17” alu-fælge,
klima, fartpilot, kørecomputer,
fuldaut. klima, multifunk. rat.
bluetooth, 6 airbag
....................254.900

DEMOVOGn DEMOVOGn

Du finder os h
er

Værkstedet
åbent til kl. 18,
fredag til kl. 16.00

Opbevaring af
sommerhjul

Lånebil tilbydes
privat/erhverv...

e r supe

Tirsdag den 1. november 2016 29
Klimaforandringer betyder 
flere lynnedslag i Danmark

tionsudstyr, siger Steen Jep Em-
ming. 
- Det kan i værste fald betyde 
langvarige driftstop, tab af or-
drer og dermed få betydelige 
økonomiske konsekvenser for ar-
bejdspladsen og medarbejderne. 
Derfor skal de økonomiske kon-
sekvenser af et lynnedslag også 
medregnes, når man vurderer 
behovet for lynbeskyttelse.

- Sikring af liv og vær-
dier mod lynnedslag er 
i dag regelbundet, siger 
Steen Jep Emming, der er 
direktør i Desitek i Søn-
dersø. Fremtidens byg-
ninger skal tilpasses det 
fremtidige klima - ikke 
de foregående 50 års. 

Desitek i Søndersø er det dat-
terselskab af den tyske koncern 
DEHN + SÖHNE GMBH & Co. 

Selskabet er specialiseret i sik-
kerhedsløsninger til el-anlæg 
– lynbeskyttelse, personligt sik-
kerhedsudstyr, kabeltilbehør og 
nødstrømsanlæg til alle slags 
installationer.
- Klimaforandringerne er en 
realitet, siger Steen Jep Em-
ming. Vi ser flere og kraftigere 
tordenbyger, så vi må forvente 
flere lynnedslag i Danmark, 
end vi har set tidligere. Nye 
regnvandssystemer forberedes 
på mere sydeuropæisk vejr, så 
vi kan passende skele til Mel-
lem- og Sydeuropa, når vi vur-
derer fremtidens risikoen for 
lynnedslag. Det er ikke givet, 
at lynhyppigheden, der i øvrigt 
varierer meget fra år til år, for-
bliver på samme lave niveau som 
de seneste 50 år.

Anbefaler  
risikovurdering
- Lynnedslag kan være fatale 
og koster hvert år menneskeliv. 
Derfor bygger nogle golfklubber 
shelters med lynafledere, så golf-
spillere kan søge beskyttelse dér, 
hvis de er langt fra klubhuset og 
overraskes af tordenvejr.
Men lynnedslag i erhvervs-
bygninger kan også resultere i 
nedbrud og ødelæggelse produk-

DESITEK A/S | Sunekær 8 | 5471 Søndersø | Tlf: 63 89 32 10  | desitek@desitek.dk | www.desitek.dk
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Skal vi passe dine udendørs arealer?
Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
· Etablering af
græsplæner

· Græsslåning
· Vedligeholdelse
· Fræsning
· Grubning
∙ Træfældning
∙ Stubfræsning
∙ Mosfjernelse i græsplæner

Udlejning
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
pladevibrator, mosfjerner, flishugger

Salg af
∙ Granit skærver grå og sort
∙ 0,6 grus ∙ Vasket grus
∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!
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∙ Støbemix ∙ Perlesten ∙ Muldjord
∙ Stenmel ∙ Strandsand ∙ Flis

Scan coden

og Se filmen.....

Alt i
beton!!!

Tlf: 40 27 59 53 - 64 82 19 53
Klintebjergvej 96 . Aalyst . 5450 Otterup

Se mere på www.allan-gartner.dk

Bestil
snerydning

/

saltning nu!

Bestil
snerydning/
saltning nu!

Skal vi passe dine
udendørsarealer?

Vi tilbyder store og små anlægsopgaver!

KORUP VVS
Totalrenovering af badeværelser

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

VVS
BLIK

OLIE OG
NATURGAS
SERVICE

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

1-8_Korup VVS_90x64.indd   1 19/10/2015   11.19

Tlf.: 64 89 11 80
Snavevej 2 · 5471 Søndersø

bv@bv-biler.dk · www.bvbiler.dk

 15



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!

info@supr2clean.dk  ·  Tlf. 3411 2222

Pleje- og rengøring af læder 
og kunstlæder der går i dybden

Professionelle pleje- og rengøringsmidler til  
kiropraktorer, fysioterapeuter, fitnesscentre,  

hoteller, restaurationer mm.

MJ Autocentrum har 
lang erfaring med 
service og reparation 
af person- og varebiler 
af alle mærker og år-
gange. Som noget nyt 
tilbyder værkstedet 
nu miljø og økonomi-
optimerende HYDRIVE 
motorrens  

”MJ Autocentrum reparerer og 
servicere alle bilmærker og år-
gange”, beretter indehaver Mo-
gens Jensen. ”Derudover udfø-
rer vi tjek i forbindelse med syn 
samt udskiftning og afbalance-
ring af dæk, reparation og ud-
bedring af skader efter stenslag 
samt skift af forruder og meget 
mere. For nye biler af alle mær-
ker gælder det, at man bevarer 

fabriksgarantien på bilen og får 
et gyldigt stempel i sin service-
bog. Omkring løsning af større 
opgaver kan vi tilbyde vores 
kunder gratis lånebil.
Et nyt tiltag er indførelsen af 
den revolutionerende HYDRIVE 
teknologi til motorrens. Alle 
bilmotorer soder til og kommer 
gradvist til at køre kortere på 
en liter brændstof. Samtidigt 
forurener de mere - særligt ved 
bykørsel hvor motoren ikke bli-

ver tilstrækkelig varm og derfor 
tilsoder vitale komponenter. HY-
DRIVE kombinerer den nyeste 
teknologi med højaktiv brint, og 
dét giver en på én gang brænd-
stofbesparende og miljøvenlig 
motorrens. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info om vores mange spæn-
dende aktiviteter og gode tilbud”, 
slutter Mogens Jensen. 

Læs mere på hydrive.com

MJ Autocentrum / Mekonomen · Jyllandsvej 1 · 5400 Bogense
Tlf.: 64 81 11 81 · bogholderi@mj-autocentrum.dk · www.mj-autocentrum.dk

SelSkaber · Mad ud af huSet · arrangeMenter

Assensvej 17 · 5400 Bogense · Tlf. 64 81 15 16
info@skovbyforsamlingshus.dk · skovbyforsamlingshus.dk
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Med i større byggerier
- Vi er også gerne underleveran-
dører for selskaber og bygherrer 
på større projekter. De ved, de 
kan stole på os. Vi leverer hold-
bart håndværk med klar kom-
munikation og ærlige aftaler – 
til skarpe priser. 
Jesper Rude Hommelgaard 
stræber efter at være den stærke 
samarbejdspartner med tilfred-
se og tilbagevendende kunder. 

Uanset, hvad dit drøm-
meprojekt handler om, 
så kan du trygt vælge 
tømrerfirmaet Rude 
Hommelgaard til at stå 
for tømrerarbejdet.

På 12 år har Tømrerfirmaet 
Rude Hommelgaard ApS skabt 
en moderne tømrervirksomhed i 
Søndersø, der bygger på solidt og 
kvalificeret håndværk. 
- Vi har haft travlt, siden vi star-
tede, siger Jesper Rude Hom-
melgaard, der står i spidsen for 
virksomheden. I dag er fokus på 
økonomien for de fremtidige hus-
ejere, når der er tale om både ny-
byggeri og renoveringer af ældre 
ejendomme.

Må tænke grønt
- Når jeg siger økonomi, så er det, 
fordi det i dag er et krav, at vi må 
tænke grønt. Huse, virksomhe-
der og offentlige bygninger skal 
være billige at fyre op, så der 
skal ikke spares på isolering og 
anvendelse af energirigtige ma-
terialer som for eksempel døre og 
vinduer. 
Det betyder, at vi bl.a. også har 
god erfaring med projekter som 
opførelse af opvarmede haller og 
energirenovering af alle typer 
boliger.
For tiden har tømmervirksom-
heden Rude Hommelgaard flere 
nybyggerier underfærdiggørelse. 
Han bygger både for private fa-
milier, som han har en god dia-
log med i processen.

Rasmus Nielsensvej 15
5471 Søndersø - Tlf.: 2022 1775
info@rude-hommelgaard.dk
www.rude-hommelgaard.dk

Tømrer med
ærlige aftaler og priser

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
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it-udfordringer, så de bliver så 
nemme som muligt. Så hvad en-
ten man har brug for faglig vej-
ledning, service eller en ny PC, 
er It-@poteket det helt rigtige 
sted at henvende sig. Kig ind i 
butikken på Sofiendalvej 10b”, 
slutter Lars Jensen. 

Specialforretningen, som åb-
nede i 2016, sælger, opsætter og 
installerer stort set alt i hard- 
og software. Derudover yder 
firmaets værksted, der tæller to 
teknikere, support, rådgivning, 
service og reparation til både 
privat- og erhvervskunder

”It-@poteket tilbyder alt i Pc’er, 
iPads, tablets og mobiltelefoner 

samt headsets, panserglas og 
en masse andet tilbehør”, for-
tæller daglig leder, tekniker og 
ekspedient Lars Jensen. ”I den 
travle hverdag spænder vores 
aktiviteter fra rådgivning, salg 
og servicering af nyt It-udstyr 
til opsætning, opdatering og 
reparation. På kundefronten 
spænder vi tilsvarende vidt - 
fra vores store kernegruppe 

af private kunder til små og 
mellemstore virksomheder af 
enhver art. Vi er gode til råd-
givning og sparring, og på It-@
poteket findes der ingen dumme 
spørgsmål. Et stort speciale be-
står i, at vi møder vores kunder, 
der hvor de er. Herfra kan vi 
hjælpe dem videre med hensyn 
til at opbygge nogle fornuftige 
rutiner omkring hverdagens 

PC ·  MAC ·  IPAD ·  TABLETS ·  MOBILTELEFONER ·  TILBEHØR

Sofiendalvej 10b | Strib | 5500 Middelfart
Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk 

Hjælp til hardware og software

Det kan Valhalla gøre for dig
• Flytning
• Transport
• Pakning
• Montage 
- Eks. hylder og billeder

Vi tager os af dine behov

Tlf. 21 69 37 20  ·  valhalla@valhallaflyt.dk

Valhalla - Vi er her for dig
Valhalla Flyt & Montage opfylder dine ønsker inden for flytning og service 
arbejde. Vi er et hold af stærke handy mænd, som kan lidt af hvert. 
Vores hovedområde er flytning, men det er langt fra det eneste vi kan  
tilbyde. Vi garantere effektivitet, kvalitet og en hamrende god pris!

• Opkabling af arbejdspladser
• Vi samler gerne dine møbler
• Bortskaffelse af møbler mm.
• Havearbejde
• Slutrengøring og oprydning



UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN

Alument
Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk

 Indglasninger af eksisterende 
 altaner
 Unikke glasværn der passer 
 til tidens arkitektur

 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger
 Terrasseoverdækninger

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER

Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

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!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

 19



men i dag er der kun en junior-
klub, som rykker ud senest til 
sommer.
- Nu skal have have valgt den 
helt rigtige investor med det helt 
rigtige projekt at sælge grunden 
til, og så vil vi inden så længe 
kunne tilbyde nuværende og 
kommende borgere i kommunen 
en central bolig på op mod ca. 
100 kvm til en overkommelig 
pris, siger borgmester Bo Han-
sen.

Der er stor interesse for 
at bo i midtbyen i Svend-
borg, men der er ikke 
boliger nok. 

Det vil Svendborg Kommune 
gøre noget ved og er langt frem-
me med at finde en investor til 
at opføre 70-75 boligenheder på 
en godt 4000 kvm stor grund på 
hjørnet af Bagergade og Skole-
gade. Mere centralt kan det ikke 
blive. Senere skal andre projek-
ter følge efter.
- Nu er er det helt rigtige tids-
punkt at få det sat i gang, siger 
borgmester Bo Hansen. Der har 
længe været  byggeboom i de 
store byer som Odense, men in-
vestorerne er nu begyndt at se 
mere på byer som Svendborg, 
når der skal findes projekter at 
investere i. Svendborg er meget 
attraktiv nu for investorer, der 
har penge at investere.

Mere liv i midtbyen
Der bor 58.000 i hele kommu-
nen, deraf ca. 30.000 i selve 
Svendborg by, men kun ca. 500 
i det område, man kan kalde 
for midtbyen, så når butikkerne 
m.m. lukker, er det småt med liv 
i området. 
- Vi har haft flere møder med 
investorer uden for det sydfyn-
ske, og vi arbejder på at vælge 
det helt rigtige projekt, siger Bo 
Hansen. Vi er i byrådet enige 
om, og det synes jeg er flot, at den 
pris, kommunen skal have for 
grunden, ikke skal være afgø-
rende. Det skal derimod kvalite-
ten af projektet, der skal rumme 
boliger, såvel ejer- som lejerboli-
ger, der passer arkitektonisk ind 

i området, der er karakteriseret 
ved en niveauforskel på 12 meter 
ned mod Dronningemaen med 
Naturama på den anden side af 
vejen.
- Det gør, at vi vil kunne bygge 
spændende boliger, hvor højden 
vil kunne være op til fem etager 
ned mod vejen og lavere oppe ved 
Bagergade. Vi taler om boliger, 
som kan betales af folk med  al-
mindelige indkomster, hvor de 
boliger, som erhvervsmanden 
Erik Skjærbæk nu er i gang med 
at opføre på havnen, er for folk 
med flere penge på lommen end 
de fleste.

Flere flytter til Svendborg
- Vi oplever i dag en øget tilflyt-
ning til Svendborg, bl.a. af unge 
familier, og de vil enten bo i en 
landsby uden for Svendborg eller 
helt centralt, siger borgmester 
Bo Hansen. De vil være interes-
seret i de boliger, vi vil kunne få 
opført i de kommende år, men 
også ældre mennesker er i dag 
interesseret i at bo i centrum af 
en by.
- Der er al mulig grund til at 
være optimist, når det gælder om 
at få opfyldt vores ønsker om at 
få opført flere boliger i midtbyen. 
Vi kan også pege på en nabo-
grund til den grund,  hvor  Erik 
Skjærbæk nu opfører 37 boliger, 
ligesom der bliver potentiale i 
havneområdet, hvor Simac skal 
opføre sit nye domicil.
Svendborg Kommune ejer i øv-
rigt Simacs bygninger og grun-
den ved Graaesvej med den 
storslåede udsigt over byen og 
sundet. Her er der også overve-
jelser om nye boliger, når Simac 
er flyttet ned til havnen.

Byfortætning

Projektet på den 4000 kvm store 
grund giver en enestående mu-
lighed for at vise, hvordan der 
kan byfortættes og bygges by, 
som både understøtter bymid-
tens udvikling og stedets ter-
ræn, der som nævnt falder ned 
mod Dronningemaen, fremgår 
det af de papirer, som ligger til 
grund for politikernes beslutnin-
ger. 
Den røde bygning, der ligger ud 
til Bagergade, har tidligere rum-
met daginstitutionen Børnely, 

SVENDBORG:

STOR INTERESSE 
FOR BOLIGPROJEKT 
I MIDTBYEN

Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf.: 6223 3000
svendborg@svendborg.dk
www.svendborg.dk

Princip A

Princip B
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men i dag er der kun en junior-
klub, som rykker ud senest til 
sommer.
- Nu skal have have valgt den 
helt rigtige investor med det helt 
rigtige projekt at sælge grunden 
til, og så vil vi inden så længe 
kunne tilbyde nuværende og 
kommende borgere i kommunen 
en central bolig på op mod ca. 
100 kvm til en overkommelig 
pris, siger borgmester Bo Han-
sen.

Der er stor interesse for 
at bo i midtbyen i Svend-
borg, men der er ikke 
boliger nok. 

Det vil Svendborg Kommune 
gøre noget ved og er langt frem-
me med at finde en investor til 
at opføre 70-75 boligenheder på 
en godt 4000 kvm stor grund på 
hjørnet af Bagergade og Skole-
gade. Mere centralt kan det ikke 
blive. Senere skal andre projek-
ter følge efter.
- Nu er er det helt rigtige tids-
punkt at få det sat i gang, siger 
borgmester Bo Hansen. Der har 
længe været  byggeboom i de 
store byer som Odense, men in-
vestorerne er nu begyndt at se 
mere på byer som Svendborg, 
når der skal findes projekter at 
investere i. Svendborg er meget 
attraktiv nu for investorer, der 
har penge at investere.

Mere liv i midtbyen
Der bor 58.000 i hele kommu-
nen, deraf ca. 30.000 i selve 
Svendborg by, men kun ca. 500 
i det område, man kan kalde 
for midtbyen, så når butikkerne 
m.m. lukker, er det småt med liv 
i området. 
- Vi har haft flere møder med 
investorer uden for det sydfyn-
ske, og vi arbejder på at vælge 
det helt rigtige projekt, siger Bo 
Hansen. Vi er i byrådet enige 
om, og det synes jeg er flot, at den 
pris, kommunen skal have for 
grunden, ikke skal være afgø-
rende. Det skal derimod kvalite-
ten af projektet, der skal rumme 
boliger, såvel ejer- som lejerboli-
ger, der passer arkitektonisk ind 

i området, der er karakteriseret 
ved en niveauforskel på 12 meter 
ned mod Dronningemaen med 
Naturama på den anden side af 
vejen.
- Det gør, at vi vil kunne bygge 
spændende boliger, hvor højden 
vil kunne være op til fem etager 
ned mod vejen og lavere oppe ved 
Bagergade. Vi taler om boliger, 
som kan betales af folk med  al-
mindelige indkomster, hvor de 
boliger, som erhvervsmanden 
Erik Skjærbæk nu er i gang med 
at opføre på havnen, er for folk 
med flere penge på lommen end 
de fleste.

Flere flytter til Svendborg
- Vi oplever i dag en øget tilflyt-
ning til Svendborg, bl.a. af unge 
familier, og de vil enten bo i en 
landsby uden for Svendborg eller 
helt centralt, siger borgmester 
Bo Hansen. De vil være interes-
seret i de boliger, vi vil kunne få 
opført i de kommende år, men 
også ældre mennesker er i dag 
interesseret i at bo i centrum af 
en by.
- Der er al mulig grund til at 
være optimist, når det gælder om 
at få opfyldt vores ønsker om at 
få opført flere boliger i midtbyen. 
Vi kan også pege på en nabo-
grund til den grund,  hvor  Erik 
Skjærbæk nu opfører 37 boliger, 
ligesom der bliver potentiale i 
havneområdet, hvor Simac skal 
opføre sit nye domicil.
Svendborg Kommune ejer i øv-
rigt Simacs bygninger og grun-
den ved Graaesvej med den 
storslåede udsigt over byen og 
sundet. Her er der også overve-
jelser om nye boliger, når Simac 
er flyttet ned til havnen.

Byfortætning

Projektet på den 4000 kvm store 
grund giver en enestående mu-
lighed for at vise, hvordan der 
kan byfortættes og bygges by, 
som både understøtter bymid-
tens udvikling og stedets ter-
ræn, der som nævnt falder ned 
mod Dronningemaen, fremgår 
det af de papirer, som ligger til 
grund for politikernes beslutnin-
ger. 
Den røde bygning, der ligger ud 
til Bagergade, har tidligere rum-
met daginstitutionen Børnely, 

SVENDBORG:

STOR INTERESSE 
FOR BOLIGPROJEKT 
I MIDTBYEN

Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf.: 6223 3000
svendborg@svendborg.dk
www.svendborg.dk
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BOLIG & ERHVERV
Uanset om domicilet skal være rammen om en 
familie eller en virksomhed, så skal det være 
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal 
kort sagt være, lige som man drømmer om.

TØMRER & SNEDKER
Arbejder med mindre og mellemstore fag,  
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spæn-
dende projekter har Raunstrup opbygget en 
omfattende ekspertise i at projektere og byg-
ge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP sa-
marbejder med bygherre. 

DETAIL
Trimmet Byggeri er derfor kernen i at ska-
be en optimal byggeproces og et stramt sty-
ret forløb, der optimerer værdien for vores 
kunder. 

APTERING & STORENTREPRISE
Ud fra kundens præmisser, økonomiske ram-
mer og behov. Fuldt overblik over økonomi, 
byggestyring og tidsrammer og med fuld ad-
gang til også at finde den dybe detailindsigt.

NYE VINKLER PÅ BYGGERI Webshoppen er et godt aktiv
man har adresse i Skagen eller 
København.
Fordelene ved webbutikken er, at 
det er nem og hurtig bestilling, 
hurtigt kontakt til kundeservice 
og mulighed for at designe on-
line. Har man ikke mulighed for 
at lave opsætningen selv, så kan 
man få grafisk assistance. Det 
er kun at ringe til 66 19 28 52, 
og så laver trykkeriet et samlet 
uforpligtende tilbud.
Grafisk Produktion Odense er et 
lokalt trykkeri, der blev stiftet i 
1990 og med stor erfaring inden-
for branchen. At de er lokalt for-
ankret betyder også, at folk nemt 
kan komme forbi. 
Grafisk Produktion beskæftiger 
i dag 10 medarbejdere, hvoraf de 
fem er fuldtidsansatte.

Digitaltryk Odense kan 
mærke stigende fremgang 
gennem nethandelen

Det gælder om at være up-to-
date med udviklingen hele tiden, 
og det gælder ikke kun i forhold 
til ens egen produktion – men 

også når det gælder hvordan 
folk handler. Det ved de også 
hos Grafisk Produktion i Oden-
se, hvor de for godt tre år siden 
oprettede Digitaltryk Odense, 
som er en ren webbutik. Her kan 
interesserede kunder gå ind og 
finde hvad de skal bruge af pro-
dukter, se priserne og bestille 
enten direkte eller efterfølgende 
kontakte firmaet.
- Det kører meget fornuftigt, - og 
der er travlt, siger Johnny Frost 
Klausen, der er ejer af tryk-
keriet. Selvom vi er forankret i 
lokalområdet, så servicerer vi 
erhvervsdrivende og foreninger 
over hele landet med grafiske 
løsninger og tryksager i alle 
afskygninger. Vi laver næsten 
alt her i huset, og arbejder med 
korte leveringstider, som det ofte 
er påkrævet – og det uanset om 

Digitaltryk Odense v/ Grafisk Produktion Odense · Peder Skrams Vej 4, 5220 Odense SØ
Tlf.: 66 14 08 52 · kundeservice@digitaltrykodense.dk · www.digitaltrykodense.dk 
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Webshoppen er et godt aktiv
man har adresse i Skagen eller 
København.
Fordelene ved webbutikken er, at 
det er nem og hurtig bestilling, 
hurtigt kontakt til kundeservice 
og mulighed for at designe on-
line. Har man ikke mulighed for 
at lave opsætningen selv, så kan 
man få grafisk assistance. Det 
er kun at ringe til 66 19 28 52, 
og så laver trykkeriet et samlet 
uforpligtende tilbud.
Grafisk Produktion Odense er et 
lokalt trykkeri, der blev stiftet i 
1990 og med stor erfaring inden-
for branchen. At de er lokalt for-
ankret betyder også, at folk nemt 
kan komme forbi. 
Grafisk Produktion beskæftiger 
i dag 10 medarbejdere, hvoraf de 
fem er fuldtidsansatte.

Digitaltryk Odense kan 
mærke stigende fremgang 
gennem nethandelen

Det gælder om at være up-to-
date med udviklingen hele tiden, 
og det gælder ikke kun i forhold 
til ens egen produktion – men 

også når det gælder hvordan 
folk handler. Det ved de også 
hos Grafisk Produktion i Oden-
se, hvor de for godt tre år siden 
oprettede Digitaltryk Odense, 
som er en ren webbutik. Her kan 
interesserede kunder gå ind og 
finde hvad de skal bruge af pro-
dukter, se priserne og bestille 
enten direkte eller efterfølgende 
kontakte firmaet.
- Det kører meget fornuftigt, - og 
der er travlt, siger Johnny Frost 
Klausen, der er ejer af tryk-
keriet. Selvom vi er forankret i 
lokalområdet, så servicerer vi 
erhvervsdrivende og foreninger 
over hele landet med grafiske 
løsninger og tryksager i alle 
afskygninger. Vi laver næsten 
alt her i huset, og arbejder med 
korte leveringstider, som det ofte 
er påkrævet – og det uanset om 

Digitaltryk Odense v/ Grafisk Produktion Odense · Peder Skrams Vej 4, 5220 Odense SØ
Tlf.: 66 14 08 52 · kundeservice@digitaltrykodense.dk · www.digitaltrykodense.dk 

C4 CACTUS 
VAN ICONIC
100 hk diesel

YDELSE: 

1.345,-

Udbetaling 9.995,-• 
Restværdi: 35.000,-• 
Kontant: 99.995,-• 

* Alle priser er: Excl. moms, excl. evt. metallak, inkl. lev. omk. Gælder så længe lager haves. Pasfall tilbud gælder kun ifm. ovenstående leasingtilbud

VEJLEVEJ 52 - 7000 FREDERICIA
BONDOVEJ 13-15 - 5250 ODENSE SV
ENGLANDSVEJ 2 - 5700 SVENDBORG

KONTAKT DANNIE ELKJÆR
TLF. 29 77 54 68

E-MAIL: DE@KARVIL.DK

* Alle priser er: Excl. moms, excl. evt. metallak, inkl. lev. omk. Gælder så længe lager haves. Pasfall tilbud gælder kun ifm. ovenstående leasingtilbud

KONTAKT DANNIE ELKJÆR
TLF. 29 77 54 68

E-MAIL: DE@KARVIL.DK

* Alle priser er: Excl. moms, excl. evt. metallak, inkl. lev. omk. Gælder så længe lager haves. Pasfall tilbud gælder kun ifm. ovenstående leasingtilbud. 

KONTAKT DANNIE ELKJÆR
TLF. 29 77 54 68

E-MAIL: DE@KARVIL.DK

6 RETTER PASFALLS 
SIGNATUR MEDFØLGER 

FOR 2 PERSONER

VÆRDI: 2.390 KR.

*

NY FIRMABIL
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HALV PRIS

PR. FLASKE

37500
NORMALPRIS PR. FL.  750,00 

SPAR 37500

FinansBureauet ★★★★★★

BT ★★★★★

VinAvisen ★★★★★

Politiken ✓✓✓✓✓

Din Vin Guide 91 point

Ekstra Bladet ★★★★★

   CHARLES MIGNON CUVÉE 
COMTE DE MARNE GRAND CRU 
CHAMPAGNE BRUT 
 Frankrig,   Champagne, Épernay   

 FINANSBUREAUET: “Topcuvée fra Charles Mignon i visuel flot stil 
med let gylden farve og fine vedvarende bobler. Rugbrød og skovbund 
i næsen, rund og fyldig mund med noter af champignon og toast 
pakket ind i sirlige bobler. En super lækker kvalitetschampagne.” 

Grand Cru Champagne 
til HALV PRIS!

Hjallesevej 6, 5000 Odense C · Tlf. 66 12 61 84
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Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27

21 69  52 27

L A G E R H O T E L  -  L A G E R L E J E

  Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, 
ompakke og lagre vare for efterfølgende at distribuere i hele landet, samt evt. leje af 
plads/bygning til eget brug.

  Lagerhotellet har plads til nye kunder!!

  Indendørs lagerfacilitetter. Udendørs lagerplads med læsseramper.

  Alle størrelse opgaver har interesse lige fra 1 pl og op efter.

  Mulighed for parkering på videoovervåget indhegnet plads.

Vi er klar til dine opgaver.

Nyt 1.500 m2 lagerhotel klar 1. februar
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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. 

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. 

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

*

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:
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Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.
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delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
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Test omkring Herning
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marked udsat for testkørsel på 
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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

 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. 

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.
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NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-
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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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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER
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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:
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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.

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

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

ger, at csp montage kan arbejde 
på alle tider af døgnet, og time-
lønnen er til samme timeløn i hele 
forløbet: Kr. 309,- ekskl. moms.

Peter S. Christiansens 
virksomhed csp montage 
vil gerne indtage rollen 
som den travle virksom-
heds forlængede arm, 
når det drejer sig om 
outsourcing af montage.

Peter S. Christiansen er hånd-
værker og uddannet elektriker 
med flere års erfaring i montage 
af alarmer for bl.a. Dansikring 
og i montage af møbelkomponen-
ter.
- Der er heldigvis travlhed i byg-
gebranchen og beslægtede er-
hverv, siger Peter Christiansen. 
Her vil csp montage gerne være 
den fleksible underleverandør, 

der i alle døgnets 24 timer kan 
være den forlængede arm i et for-
travlet firma.
csp montage er kommet godt fra 
start og har løst opgaver flere 
steder i landet.

Underleverandør på Fyn
Peter Christiansen peger på, at 
det vil nok være sådan, at csp 
montage først og fremmest hol-
der sig til det fynske område som 
den fleksible underleverandør, 
hvor det drejer sig hurtige og 
kortvarige opgaver.
- Vi har en montagehal på Midt-
fyn i Ryslinge med god plads til 
montageopgaver. Vi har også en 
veludstyret servicebil, der hur-
tigt kan træde til og udføre f. 

eks. montering af overvågning 
og alarmer og samling af inven-
tar som møbler og andre kompo-
nenter.
- Det kan også være opstilling 
og montage af f.eks. inventar og 
reklamebannere i butikslokaler.
Peter Christiansen understre-

Hestehavevej 22, Bygning 14, port 8 - 5856 Ryslinge
Tlf.: 23 48 42 14 - info@cspmontage.dk - www.cspmontage.dk

csp montage ApS 24/7

csp montage ApS
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  rsted
astvognscenter

Frøbjergvej 2
5620 Glamsbjerg         B
Tlf: 64451170
kj@orsted-lastvognscenter.dk
orsted-lastvognscenter.dk

 

Vi er en del af Bosch Commercial 
Vehicles konceptet og er derfor 
på forkant med de nye 
testmetoder og testværktøj.

REPARATION AF LASTBILER · BUSSER · VAREBILER

REPARATION AF 
• Aircondition
• Hydraulik
• ABS – EBS
• 2 års farskriver kontrol
• Klargøring til syn
• Dæk & Sporing
• Lovpligtig kran-hejs-lift
 eftersyn
• Tømning af chaufførkort
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KOM MED OM BORD    ET HAV AF MULIGHEDER

Tilmelding

til frokost på

kan@vucfyn.dk

ÅBENT HUS
 

Lørdag 26/1-19

Kl. 10-14:30

www.hfsoefart.nu

HF-SØFART
SVENDBORG

Med 12 værktøjer på en maskine kan der 
hurtigt ske noget. FH Maskinteknik har 
med deres nye maskine, en Mazak Quick 
Turn Smart 250ML, nu sikret sig, at de er 
blevet mere konkurrencedygtige.
FH Maskinteknik har udviklet sig fra en 
typisk lille stabil virksomhed til en dyna-
misk og professionel samarbejdspart-

ner. Deres medarbejder stab er bredt 
kvalificeret til løsning af mange opgaver 
og deres erfaring betyder en løbende 
optimering af kundens ønsker og be-
hov. De udfører både serie fremstilling 
af komponenter samt design, udvikling 
og produktion for alle typer virksomhe-
der i det fynske lokalmiljø.

FH Maskinteknik
Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk

tlf. 65 33 26 86
fh@fh-maskinteknik.dk 

www.fh-maskinteknik.dk 

Maskinværksted øger produktiviteten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

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

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

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

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

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

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

Arne Birk

til byggeprojekter, kommuner og 
andre offentlige instanser, tøm-
merhandler og entreprenører.

Mogens Rasmussen  
Middelfart løser opgaver 
over hele landet

Står man og har brug for en 
løsning hvad enten det gælder 
solafskærmning ude som inde, 
facade eller akustikløsning, - 
så kan man trygt henvende sig 
til firmaet Mogens Rasmussen 
Middelfart, der blev stiftet i 
1996 og som har stor ekspertise 

i kvalitetsløsninger på hele 
området.

- Vi har travlt 
og har 

dekorationslofter, i både træ, me-
tal, filt og mineraluld.
Når det gælder facadebeklæd-
ning kan det være træbeklæd-
ning, polycarbonat eller alumi-
niumbeklædning. Indvendig 
beklædning af vaskehaller er et 
område hvor vi har stor erfaring 
og ekspertise.
Den fynske virksomhed har stor 
fokus på bæredygtighed – cirku-
lær økonomi, med genanvendelse 
af materialer. Dette blandt an-
det i form af ordninger hvor leve-
randører til firmaet, tager mate-
rialer tilbage til genanvendelse.
Desuden har næsten alle vores 
produkter C2C certificering, for-
tæller Peter Gjerløff.
Virksomheden udfører og leverer 

Mogens Rasmussen Middelfart A/S  ·  Industrivej 3B  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 80 33  ·  pgj@mras.dk  ·  www.mras.dk

Stærk partner til det gode 
inde- og udemiljø

godt gang i butikken, siger ad-
ministrerende direktør og ejer 
Peter Gjerløff. Vi er meget aktive 
på Fyn og i trekantsområdet, 
hvor vi har mange projekter. 
Men vi løser opgaver over hele 
landet, og har blandt andet lige 
afleveret et større projekt på 
Bornholm med solafskærmning.
- Med indvendige og udvendige 
persienner, rullegardiner, vin-
ger, skodder, screens og marki-
ser, kan vi tilbyde den helt rigtig 
løsning til at skabe den optimale 
arbejdsplads. Også med pergola, 
til solafskærmning af glastage 
og udearealer.
- Derudover leverer vi lofter, 
primært til byggebranchen, og 
det kan være akustiklofter eller 
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til byggeprojekter, kommuner og 
andre offentlige instanser, tøm-
merhandler og entreprenører.

Mogens Rasmussen  
Middelfart løser opgaver 
over hele landet

Står man og har brug for en 
løsning hvad enten det gælder 
solafskærmning ude som inde, 
facade eller akustikløsning, - 
så kan man trygt henvende sig 
til firmaet Mogens Rasmussen 
Middelfart, der blev stiftet i 
1996 og som har stor ekspertise 

i kvalitetsløsninger på hele 
området.

- Vi har travlt 
og har 

dekorationslofter, i både træ, me-
tal, filt og mineraluld.
Når det gælder facadebeklæd-
ning kan det være træbeklæd-
ning, polycarbonat eller alumi-
niumbeklædning. Indvendig 
beklædning af vaskehaller er et 
område hvor vi har stor erfaring 
og ekspertise.
Den fynske virksomhed har stor 
fokus på bæredygtighed – cirku-
lær økonomi, med genanvendelse 
af materialer. Dette blandt an-
det i form af ordninger hvor leve-
randører til firmaet, tager mate-
rialer tilbage til genanvendelse.
Desuden har næsten alle vores 
produkter C2C certificering, for-
tæller Peter Gjerløff.
Virksomheden udfører og leverer 

Mogens Rasmussen Middelfart A/S  ·  Industrivej 3B  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 80 33  ·  pgj@mras.dk  ·  www.mras.dk

Stærk partner til det gode 
inde- og udemiljø

godt gang i butikken, siger ad-
ministrerende direktør og ejer 
Peter Gjerløff. Vi er meget aktive 
på Fyn og i trekantsområdet, 
hvor vi har mange projekter. 
Men vi løser opgaver over hele 
landet, og har blandt andet lige 
afleveret et større projekt på 
Bornholm med solafskærmning.
- Med indvendige og udvendige 
persienner, rullegardiner, vin-
ger, skodder, screens og marki-
ser, kan vi tilbyde den helt rigtig 
løsning til at skabe den optimale 
arbejdsplads. Også med pergola, 
til solafskærmning af glastage 
og udearealer.
- Derudover leverer vi lofter, 
primært til byggebranchen, og 
det kan være akustiklofter eller 

Skadeservice Danmark søger en ambitiøs Regionschef til 

Jylland og Fyn, som sammen med vores øvrige kompeten-

te medarbejdere kan varetage spændende og udfordrende 

opgaver i vores tre afdelinger i henholdsvis Aalborg, Aar-

hus og Kolding.  

Det er afgørende, at du som Regionschef har høje ambitioner 

om at optimere Skadeservice Danmark og udvikle vores nu-

værende og kommende afdelinger, således at virksomheden 

også i fremtiden fremstår i særklasse med høj kvalitet, stærke 

kompetencer og med kunden i centrum. 

Som Regionschef vil du få det overordnede ansvar for hoved-

områderne salg, økonomi, vækst, kvalitet/service, driftsopti-

mering og personaleledelse i regionen. Desuden vil du indgå 

i den øverste ledelse af Skadeservice Danmark og referere 

direkte til den adm. direktør.

DU FÅR ANSVAR FOR AT: 

•  videreudvikle og skabe ekstraordinær positiv vækst for 

virksomheden i regionen 

•  medvirke til udvikling og implementering af aktiviteter til 

forbedring af arbejdsprocesser og samarbejdsrelationer 

såvel internt som eksternt

•  pleje afdelingens kunder og leverandører

•  have ansvaret for besigtigelser og afgive tilbud samt rap-

portering

•  sikre korrekt kvalitetsopfølgning og klagesagsbehandling

•  afholde MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler), 

udarbejde udviklingsplaner og igangsætte aktiviteter

•  rekruttere og opsige medarbejdere samt forhandle løn

•  styre den samlede økonomi i regionen

VI FORVENTER, AT DU KAN:

•  sikre og synliggøre mål for medarbejdere med en motive-

rende ledelsesstil

•  besidde evnen til eksekvering og forandring.

•  skabe tillid og respekt samt give ros og ris i konstruktiv form

•  udvikle medarbejdernes evner og færdigheder

•  være resultatorienteret og bevare overblikket i pressede 

situationer

•  udvikle og optimere vores kvalitetskoncept, med fokus på 

medarbejdere og kunder.

•  overholde og tilføre organisationen de nødvendige kompe-

tencer til overholdelse af driftsøkonomi & -budget

Desuden forventer vi, at du har ledelseserfaring fra tidligere 

stillinger på højt taktisk niveau, teknologikendskab på rime-

ligt niveau og en bred forretningsforståelse med indsigt i me-

kanismerne i servicebranchen. 

Ligeledes kan du forvente, at du løbende skal gennemføre 

alle Skadeservice Danmarks relevante og interne kurser. 

Løn og ansættelsesvilkår er særdeles attraktive og forhand-

les individuelt.

VIL DU MED PÅ REJSEN, SÅ SEND DIN ANSØGNING TIL:

Send din motiverede ansøgning og CV med teksten ”Regi-

onschef” til jbs@vinderrekruttering.dk senest den 21.12.2018. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontak-

te John Sørensen, JBS Vinderrekruttering, på +45 2370 1111, 

eller adm. direktør Birger Kuntkes, direkte på +45 2550 9000. 

Læs mere om Skadeservice Danmark på

www.skadeservice-danmark.dk

SKADESERVICE DANMARK SØGER DEN DYGTIGSTE OG MEST AMBITIØSE

REGIONSCHEF TIL JYLLAND OG FYN
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

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

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
P

S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2295,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2135,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896/900 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask 
eller bøg.
1,8 m3

2095,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Service og reparation af alle bilmærker  
– også inden for garanti perioden.

Jack
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Køb juleosten på Gundestrup
Hele december

Torsdag - fredag og lørdag.
-DET YPPERSTE AF FYN!

om og smag vores
øl ogg nyye sodavand

med æble og med æble/rabarber

3 x 1/2 liter speci
aløl 90.-

(NB! 50 cl.)

HHUUSSK ALTID yr
Rygeost og Gedefynbo

Juletilbud resten af december!
Gedefynbo, Maribo,
Fynbo og Svendbo.................... Pr. ½ kg 50.-
Gammelost...................................... Pr. kg 50.-
1/2 nyrøget rygeost...................................20.-
Økonomidisk (min. 1/4 oste)... Pr. ½ kg 3250

Hvide, blå, røde og gule oste ............fra 10.-

Oste til alle
– Både tykke
og smalle

S - Specialit .m

mitsvendborg.dk 41
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 v/ Lou ise He lmann  .  T l f. :  27 57 36  62  .  info@deta l jer iet .dk  .  www.deta l jer iet .dk

K A R I K AT U R -
T E G N I N G
• Reception 
• Jubi læum
• Fødselsdag

Leveres digitalt el ler 
monteret i ramme.

Kontakt mig, og få 
       lavet din gave ...

Forvent 14 dages produktionstid + leveringstid. 
Priser er eksklusiv moms og fragt.

K R .   4 5 0,-
D I G I TA L

U N I K  D E S I G N E T  P L A K AT
• Åbent Hus • Reception • Jubi læum

Leveres digitalt el ler monteret i ramme.

D I G I TA L 
F R A

K R .  

G I V  U N I K K E R E C E P T I O N S G AV E R

6 50,-

NÆRVÆRENDE SKILTEMAND OGSÅ PÅ ÆRØ

også fremover vil jeg servicere 
kunderne på ærø.
Dekodan vil være den nærvæ-
rende skiltemand på Ærø, og er 
på øen for at servicere kunderne 
efter behov og yde god service 
så alle ved, at han er hele Ærøs 
skiltemand.

Dekodan servicerer hele 
det sydfynske inklusive 
øerne

Står man og mangler en erfaren 
skiltemand, så kan man roligt 
henvende sig til Dekodan, der 
klarer alt indenfor bilreklamer, 

bygningssolfilm, salgsskilte – ja, 
alt i skilte, tryksager og øvrigt 
indenfor grafisk arbejde.
Dekodan blev stiftet for omkring 
fire år siden af Dan Koch-Han-
sen og er hele Sydfyns skilte-
mand, - og nu også skiltemanden 
på Ærø.
- Når jeg nu er skiltemanden på 

Sydfyn i forvejen, så er det na-
turligt, at jeg også er på Ærø, 
som også hører med til det syd-
fynske siger Dan Koch-Hansen. 
Jeg har kunder på Ærø i forve-
jen, og så faldt det naturligt at 
servicere hele øen. Jeg er blevet 
modtaget rigtig godt og har alle-
rede fået mange nye kunder. Så 

SKILTE BILREKLAME PRINT OG KLÆB TRYK PÅ TØJ

TRYKSAGER

SOLFILM

BYGNINGSFILM

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 13 32  ·  Mobil 29 29 96 08

mail@ryslingeforsamlingshus.dk    
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Nytårsmenu

129,-

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

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

brune og franske kartofler, vildtsauce, 
ribsgelé, asier og waldorfsalat

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

Levering over hele Fyn - maks kr. 150,-
Afhentning over hele Fyn - maks kr. 150,-

Dog beregnes der dobbelt kørsel ved levering
af mindre end 10 couverter.

Luksus 
rejemad

50,-

Luksus 
smørrebrød

35,-

Nytårs
M E N U

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - maks kr. 150,-
Afhentning over hele Fyn - maks kr. 150,-

Dog beregnes der dobbelt kørsel ved levering  
af mindre end 10 couverter.

Luksus 
rejemad

50,-
Luksus 

smørrebrød

 35,-

Hamburgerryg
med grønlangkål, hvide 
samt brunede kartofler. 

 99,-
Min. 10 couverter

Buffet 
Hamburgerryg,  
okse mørbrad,  
krydderstegt  
kalkunbryst,  
rødkålsalat,  

babysalat med peanuts,  
tørrede abrikoser  

og  cherrytomater,  
broccolisalat og 
flødekartofler

165,-
Min. 10 couverter

Forret
Lufttørret skinke  

med melon og flütes

50,-

Dessert
Mandelkage overtrukket med chokolade. 

Hertil frisk frugtcocktail

50,-

195,-

Stegeret
MIN. 2 COUVERTER 

VARMES SELV

Tournedos,  
små krydderkartofler,  
ristede champignon og 
østershatte, ovnstegt 

rodfrugter og  
bearnaisesauce

Afhentes mellem  
kl. 14.00-16.00

MIN. 7 COUVERTER

Varm oksemørbrad,  
små krydderkartofler,  
ristede champignon 

 og østershatte,  
ovnstegte rodfrugter  

og bearnaisesauce
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M E N U
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www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Hertil frisk 
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NÆRVÆRENDE SKILTEMAND OGSÅ PÅ ÆRØ

også fremover vil jeg servicere 
kunderne på ærø.
Dekodan vil være den nærvæ-
rende skiltemand på Ærø, og er 
på øen for at servicere kunderne 
efter behov og yde god service 
så alle ved, at han er hele Ærøs 
skiltemand.

Dekodan servicerer hele 
det sydfynske inklusive 
øerne

Står man og mangler en erfaren 
skiltemand, så kan man roligt 
henvende sig til Dekodan, der 
klarer alt indenfor bilreklamer, 

bygningssolfilm, salgsskilte – ja, 
alt i skilte, tryksager og øvrigt 
indenfor grafisk arbejde.
Dekodan blev stiftet for omkring 
fire år siden af Dan Koch-Han-
sen og er hele Sydfyns skilte-
mand, - og nu også skiltemanden 
på Ærø.
- Når jeg nu er skiltemanden på 

Sydfyn i forvejen, så er det na-
turligt, at jeg også er på Ærø, 
som også hører med til det syd-
fynske siger Dan Koch-Hansen. 
Jeg har kunder på Ærø i forve-
jen, og så faldt det naturligt at 
servicere hele øen. Jeg er blevet 
modtaget rigtig godt og har alle-
rede fået mange nye kunder. Så 

SKILTE BILREKLAME PRINT OG KLÆB TRYK PÅ TØJ

TRYKSAGER

SOLFILM

BYGNINGSFILM

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
 WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,-
inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,-
inklusiv moms
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- Med indretning af 
loungeområdet på Hotel 
Odeon i Odense viser vi, 
hvad vægge af glas kan 
tilføre store fællesrum, 
siger Christine Sønderga-
ard, der startede virksom-
heden DYFA i Svendborg 
sammen med partner Finn 
Damgaard i 2012

På godt tre år er det lykkedes 
DYFA at få leverancer af paten-
terede vinduespartier til 40 lan-
de med kunder som Joe & The 
Juice og Bestseller.
- Vi er naturligvis glade for, vi 
fik opgaven på det nye storhotel i 
Odense, siger Christine Sønder-
gaard.

Det er DYFAs idegrundlag at 
fremstille og udvikle indvendige 
facadepartier og døre, primært i 
glas og aluminium.

Visionerne er opfyldte
- Visionerne på Hotel Odeon har 
været at skabe et internationalt 
hotel med nordiske designele-
menter. DYFA blev valgt til at 
bidrage med det udtryk i de store 
fællesrum på hotellet.
Den vision synes jeg, det er lyk-
kedes at leve op til, siger Chri-
stine Søndergaard. Med Odeon 
i Odenses midtby tæt på det 
gamle H. C. Andersen-kvarter 
og Odense Koncerthus har både 
Fyn og vi fået sat et designmæs-
sigt aftryk, som vi kan være stol-
te af at vise frem.

Har forhandlere i Norden
DYFA fra dag ét har satset på 
det globale marked og derfor 
har indgået samarbejder med 
forhandlere i både Sverige og 
Norge.
-Vi er på tre år vokset fra tre 
ansatte til syv fuldtidsansatte 
foruden to freelancere i Svend-
borg. Væksten har resulteret i, 
vi modtog Dagbladet Børsens 
gazellepris i både 2017 og 2018. 
Den anerkendelse er vi naturlig-
vis glade for.

 SATSER GLOBALT PÅ FACADE 
 PARTIER I GLAS OG ALUMINIUM 

www.dyfanewyork.com
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- Med indretning af 
loungeområdet på Hotel 
Odeon i Odense viser vi, 
hvad vægge af glas kan 
tilføre store fællesrum, 
siger Christine Sønderga-
ard, der startede virksom-
heden DYFA i Svendborg 
sammen med partner Finn 
Damgaard i 2012

På godt tre år er det lykkedes 
DYFA at få leverancer af paten-
terede vinduespartier til 40 lan-
de med kunder som Joe & The 
Juice og Bestseller.
- Vi er naturligvis glade for, vi 
fik opgaven på det nye storhotel i 
Odense, siger Christine Sønder-
gaard.

Det er DYFAs idegrundlag at 
fremstille og udvikle indvendige 
facadepartier og døre, primært i 
glas og aluminium.

Visionerne er opfyldte
- Visionerne på Hotel Odeon har 
været at skabe et internationalt 
hotel med nordiske designele-
menter. DYFA blev valgt til at 
bidrage med det udtryk i de store 
fællesrum på hotellet.
Den vision synes jeg, det er lyk-
kedes at leve op til, siger Chri-
stine Søndergaard. Med Odeon 
i Odenses midtby tæt på det 
gamle H. C. Andersen-kvarter 
og Odense Koncerthus har både 
Fyn og vi fået sat et designmæs-
sigt aftryk, som vi kan være stol-
te af at vise frem.

Har forhandlere i Norden
DYFA fra dag ét har satset på 
det globale marked og derfor 
har indgået samarbejder med 
forhandlere i både Sverige og 
Norge.
-Vi er på tre år vokset fra tre 
ansatte til syv fuldtidsansatte 
foruden to freelancere i Svend-
borg. Væksten har resulteret i, 
vi modtog Dagbladet Børsens 
gazellepris i både 2017 og 2018. 
Den anerkendelse er vi naturlig-
vis glade for.

 SATSER GLOBALT PÅ FACADE 
 PARTIER I GLAS OG ALUMINIUM 

www.dyfanewyork.com

on fremstår i et stærkt nordisk 
arkitektudtryk med en kombi-
nation af teglsten, udsmykkede 
aluminiumsrecesser omkring 
vinduer og åbne glasarealer, der 
orienterer sig mod de beplantede 
gårdrum. Hotel Odeons rumme-
lige ankomstarealer åbner mu-
lighed for fleksible anvendelser 
og udadvendte funktioner, imens 

hotelværelserne tilbyder en til-
bagetrukket oplevelse, hævet 
op over den charmerende midt-
by med fine udsyn til det nære 
midtbyliv.

Odenseanere og kom-
mende turister i Odense 
har glædet sig til efter-
året 2018. Her åbnede 
et nyt hotel i Odenses 
nye bydel, centralt på 
Thomas B. Thriges Gade. 
Navnet på det nye hotel 
er Hotel Odeon, og det 
drives af Odense Sport  
& Event. 

Odense har fået nyt og moderne 
hotel. Det spritnye hotel bliver 
Odenses største hotel og er cen-
tralt placeret i Odenses nye by-
del på Thomas B. Thriges Gade, 
tæt på H.C. Andersens Hus, 
Odense Banegård Center og gå-
gaderne i Odense.
 
Det er Odense Sport & Event og 
3C-koncernen, der står bag det 
nye hotel i hjertet af Odense, og 
er blevet opført af det danske 
udviklings- og entreprenørfirma 
KPC.

Ideel base for forretnings-
folk og turister
Hotel Odeon har et stærkt nor-
disk arkitekturudtryk, bygget i 
fem etager, og hotellet rummer 
234 værelser og fire mødelokaler 
samt en større restaurant samt 

brasserie og bar. Dermed bliver 
Hotel Odeon Odenses største ho-
tel.
Med byggeriet af Hotel Odeon 
går ønsket om endnu et hotel i 
hjertet af Odense i opfyldelse for 
Odense Kommune.
 
Hotel Odeon er nabo til Odenses 
musik, teater og konferencehus, 
Odeon, og tæt op ad indgangen 
til Hotel Odeon kommer letbane-
stoppet ved Skulkenborg. Hotel 
Odeon bliver således den ideelle 

base for såvel forretningsfolk, 
konferencegæster og turister 
– med optimal tilgængelighed 
med underjordisk parkering for 
bilister og adgang til offentlig 
transport.
 
-  Vores vision med Hotel Odeon 
er at skabe grundlaget for en 
unik hoteloplevelse. Her skal 
funktionel komfort fremstå i et 
klart samspil med den æstetiske 
formgivning. Hotel Odeon er ide-
elt placeret i Odenses nye spæn-
dende bydel og passer flot ind i 
det byomdannelseprojekt, som 
er i fuld gang i Odense netop nu. 
Det er vi stolte af, at kunne være 
en del af, siger Kurt Poulsen, 
koncerndirektør i KPC.
-  Med tilgangen af Hotel Odeon 
løftes Odense midtbys hotelka-
pacitet. Derved kommer byen et 
stort skridt tættere på, at kunne 
tiltrække store messer og konfe-
rencer. Arrangementer som tid-

ligere er gået uden om Odense, 
fordi hotelkapaciteten har været 
for lille. Hotel Odeon vil være 
en nyskabelse i byen, og vi tror 
på, at hotellet kommer til at til-
trække mange forretningsfolk 
og danske og udenlandske tu-
rister. Vi forventer at opleve en 
synergieffekt i samspil med de 
mange øvrige spændende tiltag, 

der er undervejs i Odense, siger 
Niels Thorborg.

Fakta om Hotel Odeon
Hotel Odeon udgør et samlet 
areal på ca. 9.000 m2. Hotel Ode-

Hotellet i hjertet 
af Odense

Odeons Kvarter 11 · 5000 Odense C · Tlf. 65 42 05 00 · info@hotelodeon.dk · hotelodeon.dk



Vi spænder lige fra kantbånd og 
bolsjefolie til vores nyeste pro-
dukt chips- og snackposer – alt 
sammen med reklametryk efter 
kundens individuelle ønsker og 
behov. Design og layout udvikles 
af vores egen grafiske afdeling i 
tæt samarbejde med kunden. Via 
et totalkoncept på Private Label 
fronten med egen grafisk afde-
ling, trykkeri og pakkeri, yder vi 
høj service lige fra idéfasen til le-
veringen af de færdige produkter. 

Bk-pack er på forkant 
med udviklingen indenfor 
tryk på fleksible folier og 
investeringen i den nye 
digitale trykmaskine HP 
Indigo styrker virksomhe-
dens krav om at produce-
re højeste kvalitetstryk.
Trykkeriet har hen over somme-
ren installeret og testkørt den nye 
digitale trykmaskine, HP Indigo 
ws6800 til tryk af private label 
på fleksible folier. Trykmaskinen 
er yderligere tilkoblet en maskin-
enhed, som kan lakere, laminere 
og skære de færdigproducerede 
ruller således, at alle produktions-
processer nu sker i samme cyklus. 
Den nye digitale trykmaskine 
udgør sammen med de øvrige 5 
stk. flexotryk maskiner stammen 
i trykkeriets maskinpark.

- Vi har ambitioner om at være 
førende indenfor tryk af private 
label på fleksible folier og samti-
dig sikre kunderne bedste kva-
litet, være så alsidig som muligt 
og kunne levere kundernes varer 
hurtigt. Den nye digitale trykma-
skine åbner helt nye muligheder 
for os, både på tryk af fleksible 
folier men også andre typer ma-
terialer f.eks. papir o.l.
Samtidig opruster virksomheden 
på medarbejdersiden med ansæt-
telse af yderligere en grafisk de-
signer indenfor få uger.

Produceres i et nyt selskab
Bk-pack består i dag af tre forret-
ningsområder; emballage, tryk-
keri og pakkeri.
Trykopgaver der relaterer til 
trykkeriets største forretnings-
område; tryk af private label på 
folier til chips/snacks, twist- og 

flowpackfolie til bolsjer, karamel-
ler o.l. vil i løbet af efteråret blive 
udskilt i et selvstændigt selskab 
med navnet Print2Pack ApS der 
som navnet antyder, har fokus på 
tryk af folier beregnet til indpak-
ning af forskellige fødevarer

Private Label – et voksende 
aktivitetsområde 
”En hastigt voksende aktivitet er 
fremstilling af Private Label pro-
dukter til en bred vifte af firmaer, 
reklamebureauer, hoteller, mes-
searrangører og distributører.                             

”Ved BK-Packs grundlæggelse 
var vi én ud af kun ganske få 
aktører på markedet for 
netemballage til erhvervslivet, 
især store pakkerier i hele 
Skandinavien – et scenarie som 
gennem årene har ændret sig 
markant”, fortæller administre-
rende direktør Kjeld Andersen. 
”I takt med markedsudviklin-
gen har vi løbende udvidet 
vores forretningsfokus med 
flexotryk og pakkeri. Kerneakti-
viteten er dog stadig emballage, 
som i dag tegner sig for over 50 
% af omsætningen. I tidens løb 
har vi opbygget et stort 
netværk af kunder og samarbe-
jdspartnere i hele Europa og 
Fjernøsten. BK-Pack servicerer 
en geografisk vidtspændende 
kreds af både erhvervs- og 
privatkunder.”

FAKTABOKS:
Haarby-firmaet BK-Pack 
grundlægges i 1983 af Birgitte 
& Flemming Knudsen i en 
mindre produktionsbygning. I 
start 90’erne udvides familie-
virksomheden med den 
tidligere Jordløse Mølle, som i 
dag huser administration, flexo 
trykkeri og lager. I 2000-tallet 
er den dynamiske virksomhed 
udvidet med to lagerhaller, så 
lagerkapaciteten kommer op på 
over 4000 m2. Flexotrykkeriet 
der løbende styrkes med 
moderne teknologi, producerer 

kantbånd, afmærkningsbånd, 
reklamebånd, folier med private 
label til flowpack og twistet 
indpakning. I 2016 etableres 
eget pakkeri. Nøgleaktiviteter 
hér er pakning af chipsposer og 
diverse kundespecifikke 
produkter i Private Label regi.

Emballageløsninger til 
erhvervskunder og private
”BK-Pack fører et bredt 
sortiment af netemballage, 
heriblandt endeløse net, 
rullesække, og netsække til 
brænde og grøntsager. Dertil 
kommer fuglenet til vinplanter 
og frugttræer, stilladsnet, PP 
sække, sandsække, og storsæk-
ke/bigbags samt tilbehør til 
disse. Som supplement til salget 
af emballageprodukter til 
erhvervskunder har vi siden 
2010 via vores web-shop 
markedsført et bredt udvalg af 
produkter målrettet de mange 
privatkunder med hobbyvirk-
somheder som vejboder og 
gårdbutikker. Blandt de 
topsælgende produkter i dette 
segment er papirsposer, 
plastposer, pulp- og plastbakker. 
Vi er lagerførende for vore 
kunder og kan derfor levere fra 
dag til dag.”

Flexotryk i alle former 
og størrelser
”BK-Pack tilbyder alt i 
flexotryk og reklametryk. På 

dette specialområde betjener vi 
en landsdækkende kundekreds, 
primært bestående af erhverv-
skunder og foreninger. I over 30 
år har vi arbejdet med tryk i 
alle former og størrelser, og på 
baggrund heraf har vi stor 
erfaring og faglig viden. Vores 
dygtige medarbejdere er et 
kæmpe aktiv. Deres erfaring, 
branchekendskab og store 
engagement er en vigtig 
bestanddel i dét at skabe gode 
oplevelser, der får kunderne til 
vende tilbage igen og igen. 
Flexotrykkeriet opdateres 
løbende med den nyeste 
teknologi på området. Populære 
trykprodukter er reklamebånd, 
afspærringsbånd, minestrimler, 
folier til flowpack og twistet 
indpakning mv.” 

Private Label – et 
voksende aktivitetsområde 
”En hastigt voksende aktivitet i 
flexotrykkeriet er fremstilling 
af Private Label produkter til 
en bred vifte af firmaer, 
reklamebureauer, hoteller, 
messearrangører og 
distributører.                             

Vi spænder lige fra kantbånd og 
bolsjefolie til vores nyeste produkt 
chipsposer – alt sammen med 
reklametryk efter kundens 
individuelle ønsker og behov. 
Design og layout udvikles af vores 
egen grafiske afdeling i tæt 
samarbejde med kunden. Via et 
totalkoncept på Private Label 
fronten yder vi høj service lige fra 
idéfasen til leveringen af de 
færdige produkter.  Nyheder vil 
løbende blive præsenteret på 
BK-Packs hjemmeside. I den 
nærmeste tid vil det primært 
handle om ny teknologi i flexo 
trykkeriet, pakkeriet og de nye og 
spændende kommunikations-
muligheder, vi med Private Label 
kan tilbyde vores kunder. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Kjeld Andersen.

BK-Pack ApS
Jordløse Møllevej 27A
5683 Haarby

Tlf.:  64 73 12 59 E-mail: bk-pack@bk-pack.dk
www.bk-pack.dk

Øget synlighed med private label

Bk-pack opruster med ny digital trykmaskine

BK-Pack ApS
Jordløse Møllevej 27A
5683 Haarby
Tlf.: 64 73 12 59 
bk-pack@bk-pack.dk 
www.bk-pack.dk

V I N L A ND E T

Møllergade 21
5700 Svendborg

Tlf.  81 71 12 71 

vin@vinlandet.dk 
www.vinlandet.dk

QUEVEDO 2013  
LBV PORT 

Douro - Portugal  
Mørk, dyb og dejlig moden 
afrundethed i smagen med 
duft af moden blomme og 
kirsebær.  
Utrolig meget kvalitet til 
prisen i  
ÅRETS JULEPORTVIN 

pr. fl. 159,-

julepris 135,- 

BADET CLÉMENT 2016 
LA VILLETTE CABERNET 
SAUVIGNON 

Languedoc - Frankrig 
Flot og solmoden vin, som er 
mættet med mørk solbær, 
krydderi, tobak og cedertræ.  
Klassevin til prisen, som på én 
gang kombinerer solmoden vin 
med fransk elegance.  

pr. fl. 99,-

v/6 fl. 79,- 

BORIE DE MAUREL 2017 
ESPRIT D’AUTOMNE 
ØKOLOGISK

Minervois - Frankrig  
Michel Escande regnes af 
mange som den dygtigste og 
mest innovative producent 
i det solvarme Minervois.  
Denne vin er krydret, afrun-
det og utrolig velsmagende.  
Uhørt meget kvalitet til 
prisen og ÅRETS JULEVIN.

pr. fl. 109,-

julepris 85,- 

BOBLER
VI HAR BOBLER 

TIL NYTÅRSFESTEN 

OG NYTÅRSKUREN 
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Hvorfor vælger mange skoler, institutioner, montagehaller, 
værksteder, lufthavne, sygehuse, laboratorier, kantiner, butik-

ker, trapper, køkkener og kontorer linoleum? 

Fordi den nye glatte overflade giver en nem vedligeholdelse og 
rengøring uden brug af voks og polish. Det er svane-
miljømærket, det er et naturprodukt, det er slidstærkt, det er 
fremstillet af naturens egne råvarer, det er bakterie, støv og 
smudsafvisende.  

Derfor er det særdeles velegnet til hospitaler, laboratorier, 
skoler, øvrige offentlige og private virksomheder. 

Sortimentet er bredt og spænder lige fra 72 forskellige farver i 
2,5mm tykkelse og 72 forskellige farver med akustisk be-
handling som reducerer støjen med 18db. 

Hos Kene Gulve & Gardiner får du råd og vejledning af fagud-
dannet personale med over 90 års erfaring, vi foretager gratis 
opmåling, vi giver 2 års reklamationsret, der ydes 10 års ga-
ranti på Tarkett linoleum og så betjener vi dig med et smil. 

         Jens           Henrik         Arne 

l	 Rådgivning

l		 Budgetter

l		 Årsrapport / selvangivelse

l		 Skat

l		 Bogføring

l		 Moms

l		 Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 22 61 11
dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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- Kolomore kan det meste, når 
det har noget med industrila-
kering, maling og overfladebe-
handling at gøre, og vi er kendt 
som specialister i maling for 
især møbelindustrien. 
- Vi samarbejder med førende 
leverandører fra ind- og udland, 
både hvad angår ny teknologi og 

maskiner og råvarer og hjælpe-
materialer.
- Vores kunder kan forvente at 
høre fra os med et uforpligtende 
tilbud indenfor 24 timer fra mod-
tagelsen.

INDUSTRILAKERING: Kolo-
more i Middelfart har 25 års 
erfaring med industrilakering. 
Virksomheden maler på metal, 
plast, kompositter og træ.

- Vi er den sikre underleverandør 
til industrien, siger Bo Hjorth 
Jensen. Erfaring er vores bal-
last, og vores fortsatte vækst ba-
serer sig på moderne teknologi. 

Vores kunder er konkurrence-
udsatte og skal naturligvis lige 
som Kolomore leve op til de høje-
ste krav i branchen.
Virksomheden på Alsvej har 
netop taget en fuldautomatisk 
sprøjtelinje i brug. Den er særde-
les velegnet til komponenter til 
blandt andet møbelindustrien.

Levering til tiden
- Vores varemærke har altid 
været kvalitet og konkurrence-
dygtige priser, siger Bo Hjorth 
Jensen. Vi holder indgåede pris-
aftaler, og vi leverer til aftalt tid.

Kolomore IVS  |  Alsvej 2B  |  5500 Middelfart  |  Tlf.: 93 96 18 28

bhj@kolomore.com  |  www.kolomore.com

Den sikre underleverandør
til møbelindustrien

Kvalitet og levering til  
tiden er vores koncept og 
varemærke som under-
leverandør af sprøjtela-
kering af komponenter 
til industrien, siger  
Bo Hjorth Jensen,  
Kolomore i Middelfart.

Nadia Brønserud Esmann, afdelingsdirektør i Strib
Claus Hansen, afdelingsdirektør i Middelfart

I Middelfart Sparekasse hjælper vi med at rea-
lisere dine mål og drømme, og vi er klar, når du 
har brug for det. 

Du får en personlig rådgiver, som du kan 
kontakte direkte, og du kan få rådgivning fra 
kl. 8 til 18.

Vi arbejder hver dag for at være bedst til kunder 
og er kåret som pengeinstituttet med de mest 
tilfredse kunder.

Vil du vide mere om, hvad Nadia, Claus og kol-
legaerne i Middelfart Sparekasse kan tilbyde, 
så læs om os på midspar.dk/blivkunde eller kig 
forbi. 

Nadia og Claus rådgiver i øjenhøjde

Vi har  
Danmarks  
mest tilfredse 
kunder

Vi støtter 
lokalt

Sparekassen har 
Danmarks mest 
tilfredse kunder

Rådgivning 
fra 8-18

Esbjerg · Fredericia · Hedensted · Horsens · Hørning · Kolding · Middelfart 
Odense · Strib · Svendborg · Uldum · Vejle · Vinding · Ødsted · Aarhus
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- Kolomore kan det meste, når 
det har noget med industrila-
kering, maling og overfladebe-
handling at gøre, og vi er kendt 
som specialister i maling for 
især møbelindustrien. 
- Vi samarbejder med førende 
leverandører fra ind- og udland, 
både hvad angår ny teknologi og 

maskiner og råvarer og hjælpe-
materialer.
- Vores kunder kan forvente at 
høre fra os med et uforpligtende 
tilbud indenfor 24 timer fra mod-
tagelsen.

INDUSTRILAKERING: Kolo-
more i Middelfart har 25 års 
erfaring med industrilakering. 
Virksomheden maler på metal, 
plast, kompositter og træ.

- Vi er den sikre underleverandør 
til industrien, siger Bo Hjorth 
Jensen. Erfaring er vores bal-
last, og vores fortsatte vækst ba-
serer sig på moderne teknologi. 

Vores kunder er konkurrence-
udsatte og skal naturligvis lige 
som Kolomore leve op til de høje-
ste krav i branchen.
Virksomheden på Alsvej har 
netop taget en fuldautomatisk 
sprøjtelinje i brug. Den er særde-
les velegnet til komponenter til 
blandt andet møbelindustrien.

Levering til tiden
- Vores varemærke har altid 
været kvalitet og konkurrence-
dygtige priser, siger Bo Hjorth 
Jensen. Vi holder indgåede pris-
aftaler, og vi leverer til aftalt tid.

Kolomore IVS  |  Alsvej 2B  |  5500 Middelfart  |  Tlf.: 93 96 18 28

bhj@kolomore.com  |  www.kolomore.com

Den sikre underleverandør
til møbelindustrien

Kvalitet og levering til  
tiden er vores koncept og 
varemærke som under-
leverandør af sprøjtela-
kering af komponenter 
til industrien, siger  
Bo Hjorth Jensen,  
Kolomore i Middelfart.



Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn  
og er en lokalt forankret virksomhed, hvor der ikke er langt fra kunde til leverandør. 

Vi tilbyder alt fra internetløsninger over kapacitet til sort fiber. Vi leverer produkter 
via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om garanterede symmetriske 
hastigheder hvad end du har behov for en mindre 10/10 Mbit/s løsning eller en stor 
løsning op til 10/10 Gbit/s.

Ring 63 17 25 69 for en uforpligtende rådgivning om hvordan du bedst fremtidssikrer  
din virksomhed.

Energi Fyn Bredbånd, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

Vi leverer fibernet til ALLE typer virksomheder 

VEJEN TIL VÆKST 
GÅR VIA EN STABIL 
FIBERFORBINDELSE


