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• RAdgivning

v/Jesper R. J0rgensen
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Bogensevej 420 . 5270 Odense N . Tlf. 40 33 66 13
www.fyns-vvs.dk • jj@fyns-vvs.dk

Kurt Hardi
onsdag d. 8. december kl. 11-13. Husk madpakken.
Journalist - Tlf.: 40 37Adresse:
39 14
Krogsb0lle Bygade 64.

Alie moond er velkomne.
Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18

Vi er kvalitetsbevidste el-installatører og
varmepumpeinstallatører

Distribution:
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Nej tak« i udvalgte måneder
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Søndersø El-Service ApS

i Bogense Kirke.

Henrik Jørgensen

Tirsdag den 7. decemberØrritslevvej
kl. 19.3074 · 5471 Søndersø
henrik@soendersoe-el.dk
Alie er velkomne.
Fri entre.

www.soendersoe-el.dk
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Hjadstrup Maskinstation A/S
Horsebækvej 84 - 5450 Otterup
Telf. 64 82 12 84 - Cvr-nr. 21 82 96 09
www.hjadstrup.dk · E-mail: post@hjadstrup.dk

Egdal biler
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RENE
FLISER
Jeg algebehandler dine fliser
for kun 975 kr.

Afvaskning og overfladebehandling af alle typer fliser.
Ring og få et tilbud.

Niels Jørgen Jensen Service
8TKaJt ANDERSEN, MEJLSKOVVEJ 29, 5400 BOGENSE

Mød os påTLF.
facebook
Tlf. 2033
2233 1587- •flottag.dk
MTS@ANDERSEN.MAIL,DK

1nfo@skambyel dk

BETON • BELJEGNING • KLOAK

1508

www skambyel dk

Find os pf!
Adv. Jacob Christoffersen
Facebook
Erhvervsret, ejendomshandler,
□it lokale T&center
realkreditinkasso, retssager,
konkurser, rekonstruktion,
dødsbobehandling og bestyrelsesarbejde

!1kamb!J EL
Adelgade 90 · 5400 Bogense · jacob@adv-jc.dk

Aps

Tlf. 64 81 11 71 · www.adv-jc.dk

Tit: 6014 2761
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Ny Mercedes-Benz Citan

Danmarkspremiere: Tag en prøvetur hos P. Christensen i Odense.
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine
transportopgaver letter dit daglige arbejde.
Standardustyr som:
•
•
•
•

MBUX Multimediesystem med DAB
Mercedes me
Bakkamera og P-sensor (bag)
LTE kommunikationsmodul til digitale tjenester

•
•
•
•

Anhængerlast 1.500 kg
Multifunktionsrat
Fartpilot
Og meget meget mere!

Ny Mercedes-Benz Citan

ServiceLeasing (Erhverv)
pris fra
Danmarkspremiere:
Tag enVejl.
prøvetur
hos P. Christensen i Odense.

1.395

Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse
25.000har
kr. mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination
Den
nye Citan kassevogn
48stor
mdr.nyttelast
/ 60.000
kr./md. udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine
af
ogkm
dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk
transportopgaver letter dit daglige arbejde.
Standardustyr som:
•
•
•
•

MBUX Multimediesystem med DAB
Mercedes me
Bakkamera og P-sensor (bag)
LTE kommunikationsmodul til digitale tjenester

•
•
•
•

Anhængerlast 1.500 kg
Multifunktionsrat
Fartpilot
Og meget meget mere!

pchristensen.dk - 70 202 203
Krumtappen 20, 5260 Odense

www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

ServiceLeasing
(Erhverv)
Vejl. pris
fra kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til
Mercedes-Benz
Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug
ved blandet
og med 31. december 2021. Månedlig ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og
Mercedes
Citan
108
CDi
PRO
Lang
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr
samt slåfejl. Brændstofforbrug
Førstegangsydelse
25.000 kr. og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.
48 mdr.kontakt
/ 60.000
km
kr./md.

1.395

MULTILEJE

Kun hos
JM Optik

Hvorfor nøjes
med ét par briller?

- Lej alle de briller du vil
og betal kun leje for ét par!

Enkeltstyrke Progressive
Opstartspris

Opstartspris

(Vejl. pris 3198,-)

(Vejl. pris 6398,-)

400,- 900,enkeltstyrke

Flerstyrke

leje pr. md.

leje pr. md.

125,-

-

225,-

-

Lukket mandag

www.jmoptik.dk
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Østergad
Østergade 19, 5400 Bogense

Nye tiltag i
Den Gamle
Den gamle Købmandsgård
Købmandsgård

gratis levering
og montering
i hele danmark

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Det kæmpe udsalg fortsætter

Indehaveren af Den Gamle Købmandsgård
i Bogense, Anders Madsen, har tænkt i nye
baner og laver en rokade i butikken. Resultatet
bliver medarbejdere i nye roller – og selv vil
han gå ud og synliggøre det historiske bolighus
endnu mere.

Nu

dansk design soFasÆt

Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Så længe
Mål 2 pers. 182 cm
lager haves
Før 33.998.-

14.999.-

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.

Nu

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.-

14.999.SPAR 18.999,-

SPAR 10.544,-

Den gamle Købmandsgård
Den gamle Købmandsgård
Nu
i Bogense kan nu tilbyde
totalløsninger til private Nu
i
Bogense
udvider
deres
Siden Anders Madsen i 2017 over- dratmeter store bolighus selvføl- de befinder sig, fortæller Anders fortæller Anders Madsen.
11.999.virksomheder og offentlige
tog bolighuset Den Gamle Køb- gelig handler om at sælge møbler. Madsen, der dog stadig vil være
forretningsstrategi
institutioner
mandsgård
i Bogense efter Kurt SPAR
Han oplyser samtidig,
at Ulrik
Men5.781,det skal gå hånd i hånd med at træffe i bolighuset med jævne
26.999.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 nakkestøtte, vil du opleve en unik siddekomfort.
Dette giver kroppen en komfortabel og
Andersen,
har der ikke været
god ergonomisk støtte, uanset hvilken
position du de
vælger.
foretaget
store ændringer i
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.
historie,
og derfor laves mellemrum.
Før 11.431.-

den gode
der nu både en rokade i butikken,
ligesom han selv vil være at finde
i en ny rolle.

• Erhvervsvirksomheder
selve
forretningsstrukturen. Forretningen blev grundlagt af An• Undervisning
herunder
ders
Madsens egen far,- Svend
Åge
Den nye rollefordeling
Madsen,
tilbage
1969.
folkeog iefterskoler.
– Det er jo et bolighus, som på alle - Jeg vil bruge mere tid på at kom• Daginstitutioner
måder
er helt unikt. Her kan man me rundt på Fyn og brande selve
ikke bare købe møbler, men man butikken, og i den forbindelse også
Plejesundhedssektoren
får• også
en &historie
med, siger bygningernes historie. Herunder
Anders Madsen med henvisning vil jeg bruge mere tid på at gøre
Lægeklinikker
til •forskellige
historiske og kunst- Den Gamle Købmandsgård endnu
santana 3+2 pers. soFasÆt
neriske
udsmykninger,
pryder mere inspirerende og spændende
Santana
sofa i elegant designder
monteret
•medPengeinstitutter
Nuinde og ude. Og i det hele
kraftigt
og
interiøret
i sort
densemi-anilin
gamlelæder
købmands– både
ben i børstet stål.
taget vil jeg arbejde på at styrke
gård
fra 1710.
føres i forskellige stof og
•Santana
Multi-/idrætshaller
læderfarver
mod anden pris.
Anders
at selve mine netværk og komme ud at
3 pers.Madsen
200 cm. Førpointerer,
17.398.2 pers 148 cm. Før 13.899.koncentrationen
i det 3000 kva- møde
kunderne i øjenhøjde, hvor
SPAR 6.298,-

24.999.-

Før 31.297.-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

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

Nu

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. Nielsen, som i forvejen er et
Mål 2 pers. 160 cm
ansigt i Bogense, er blevet
Før 44.835.-

SPAR 17.836,-kendt
ansat
Viskammel
vil nu
tilbyde
at vi leverer
indretningsom
ny sælger
i bolighuset,
som
I butikken får rokaden
den
bestol
inkl.
14.622.nu 9.799.spar
4.863.sløsninger
til private
virksomheder
tydning, at der tildelesFør
nye
roller
servicerer
kunder
over heleoglandet
SPARto2.287,blandt
medarbejderne. Først vil
og institutioner
i 2021 blev kåret
til Årets Buoffentlige
i hele Danmark.
Mark Dahlstrøm, der tidligere har
tik af Bogense
Vi samarbejder
med en Handelsstandsforbred vifte af
været souschef, nu fungere som
danske,ening.
møbelproducenter. Dette gør
butikschef, og dernæst går Ken
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt
Chiba fra et job som chauffør tilindividuelle
at
og skræddersyede løsninger
være sælger i butikken. Ken Chiba
af
høj
kvalitet,
til konkurrencedygtige
dit d
kunne
i øvrigt i oktober i år fejre
priser. Vores fokus bliver ergonomi,
25 års jubilæum i Den Gamle Købfunktionalitet og kvalitet, og hele procesmandsgård.
sen foregår i tæt dialog med den enkelte
– Ja, det er en lidt sjov historie.
medarbejder, for på den måde at levere
Ken kom ind i butikken for 25 år
den optimale løsning
siden for at købe en kommode, men
gik samtidig ud med et nyt job her,

9.144.-

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt grat
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med ret
Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:
Fredag 10:00 - 18:
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
og Søndag 10:00 - 16:
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30 Fredag Lørdag
10:00 - 18:00
Mandag –- Torsdag
10:00
Mandag
Fredag
kl.10:00
10- 17:30
-17.30
Fredag
- Lørdag
18:00 og Søndag 10:00 - 16:00
Fredag 10:00
18:00
Lørdag – Søndag
kl. 10- -15.
Lørdag
og
Søndag
10:00
facebook.com/dgkmob
Lørdag og Søndag 10:00 - 16:0016:00 dgk-mobler.dk

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

dgk-mobler.dk

facebook.com/dgkmobler

19, 54006481
Bogense,
Telefon
6481 1457
e,de Telefon
1457
Du
får leveret
og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.
dgk-mobler.dk
dgk-mobler.dk

facebook.com/dgkmobler
facebook.com/dgkmobler
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række særregler, og hvis jule-

er ikke nødvendigvis den

/ritzau fokus/

Skift til
ERHVERV+ FYN
TORSDAG 28. OKTOBER 2021

Montering
og service af
varmepumper

VELKOMMEN

2

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Kommentar.

Udgivelsesområde Fyn
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand
varmepumpe et godt økonomisk og miljøvenligt alternativ fordi:
Kerteminde
Nordfyn
Middelfart
• Du anvender gratis og vedvarende
udeluft som energikilde
Det giver så nogle nye udMogens Kruse Jakobsen
fordringer, som skal løses.
Odense
•
Du
reducerer
CO2
udslippet
i
din
bolig
væsentlig
mja@fyens.dk
Især er der masser af bøvl
med at få lov til at etablere
Assens
• Du opnår 3 – 4 gange så meget varmeenergi,
ladestandere. Den udfor-som du bruger
Nyborg
dring skal kommunerne
Faaborgi el-energi, og betaler den laveste
elafgift
hurtigst
muligt se at få løst,
om regel er det uden
Midtfyn
HUSK!
når det handler om at få lov
for citat, når vi taler
Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtende
møde om mulighederne Svendborg
Tilskud gives
til at trække nogle kabler,
med erhvervsledere
selv om det binder nogle ofog personer i job,
ved udskiftning
hos
fentlige kvadratmeter. Det
som kræver meget tid
på dig.

Den kære firmabil

S

I VORES MEDIE Erhverv+ dækker vi langt det meste af
Danmark, og i vores daglige
arbejde mærker vi tydeligt
kulturforskellene i dansk erhvervsliv, alt efter landsdel. I
Østdanmark er der sjældent
problemer med at flage succeserne, også via bilparken.
Vestpå er det helt anderledes. Her kan det gå aldrig så
godt, men succesen holdes
inden døre, også i bilparken.
Kunderne kunne jo tro, at
man tager for meget for varerne.

BESTIL
SPECIALDØRE
HELT ENKELT

af olie-og gasfy
hør nærmere.

vil være smukt, om virksomheder kan etablere ladestandere til deres ansattes elbiler, og så frigive dem til offentlig opladning efter arbejdstid.

vejene: Firmabilen er vigtig.
Og den fylder meget, efter
man har sagt de rigtige ord
om udvikling, ledelse, nye
mål og reason to be. Når
først man har fået udstukket
en ramme for TCO'en - det,
bilen samlet set må koste pr.
måned - er det med at gå på
opdagelse i leasingselskabernes lister.

Langeland

Medlem af Tekniq
- dækket af Tekniq’s garantiordning

CC

DET ER HELT forkert at tro, at
en firmabil er en gave. Den
koster
dyrt i skat, men til
Kohaven
· 5300
Kerteminde
Longsvej14B
1, 5300
Kerteminde
gengæld slipper man så for
Telefon:
652332
Tlf. 65 32
1123 11 alle øvrige bilregninger og
udgifter til brændstof. Det vil
Hjemmeside:
www.jme-vvs.dk
Mail: administration@jme-vvs.dk
til gengæld klæde Skat, om
der snart kan findes en moMail:
info@jme-vvs.dk
Web: www.jme-vvs.dk
del for fastsættelsen af en firmabils værdi. Som det er nu,
har bilen en værdi, når man
får nøglen. Men det såkaldte
beskatningsgrundlag genfastsættes årligt, og med stigende priser på brugtbilmarkedet bliver ens bil
pludselig dyrere i skat og
skaber masser af polemik
tidsånden peger i retning af
om bilens rette pris. Så kuneldrift. Fossilbiler giver minus på imagekontoen og i
ne vi ikke bare få genindført
det grønne regnskab.
de gamle regler.

Tidsånden peger i retning af
eldrift. Fossilbiler giver
minus på image-kontoen og
i det grønne regnskab.
NU ER FIRMABILERNE også en
del af en virksomheds image. Og godt nok stiger pickup-trucks i popularitet, men

Erhverv+ Fyn
Tlf. 65 45 53 70, erhverv@jfmedier.dk . www.erhvervplus.dk

SALG

+ Målrettet erhvervslivet og den erhvervsinteresserede læser. I samarbejde med
+ Gode erhvervshistorier og inspiration til samarbejde,
netværk og partnerskaber.
+ Udkommer hver torsdag til 87.000 erhvervsaktive/ og eller
erhvervsinteresserede læsere
+ Udkommer med Fyens Stiftstidende samt Fyns Amts Avis, samt
til udvalgte virksomheder, heriblandt de 200 største på Fyn

Følg

+ Digitalt:
nyhedsmail to gange ugentligt, E-avis
os erhvervplus.dk,
på
på dagbladenes nyhedssites, der lige nu har 17.313 unikke eavislæsere hver måned – og via Nyhedsappen ”Nyhedskiosken”
+ Tilmeld Nyhedsbrev – Send SMS ERHVERV til 1272
+ Følg Erhverv+ på linkedIn
Vidste du i øvrigt, at Erhverv+:
- når flest i målgruppen erhvervsaktive/interesseret
i erhverv og finans på landsbasis
- gør klogere, er interessant og er troværdig (kilde: Page-traffic
Analyse af Erhverv+ 4. april 2019)
Kilde: Index Danmark/Gallup 2. halvår 2018 – 1. halvår 2019/Målgruppe:
12 år+/Stikprøve: 24.208 (Erhverv+ baseret på JFM 13 dagblade).

REDAKTION
Produktchef Ejvind Bruus
tlf. 40 13 11 03. ebr@jfmedier.dk

Udgiver: Jysk Fynske Medier
Ansvarshavende chefredaktør: Peter Orry
Tryk: Jysk Fynske Mediers Trykkeri
85.000 erhvervsaktive og/eller -interesserede læsere
DIREKTE
KONTAKT
Udgivelsesdag:
torsdag
Distribution: Udebliver avisen, kontakt udgiver

1

Kommercielt indstik som udkommer hver uge til virksomheder og dagbladsabonnenter. Erhvervsmæssig fotografering af bladets redaktionelle tekst og
annoncer er ikke tilladt. Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst
og annoncer. Kilde: Index Danmark/Gallup, Helår 2019/Målgruppe: 12 år+,
Erhvervsaktive og -interesserede læsere/Stikprøve: 20.451.

Ærø

Btb projektleder Henrik Juul Kristensen
tlf. 25 45 80 75. hjk@jfmedier.dk

Salgschef
ALLAN PETERSEN
Tlf. 42 42 28 45
allpe@jfmedier.dk

Medierådgiver Erhverv
CLAUS RASMUSSEN
Tlf. 25 56 17 11
clras@jfmedier.dk

2

GRATIS BEREGNING

PANELBYG

BÆREDYGTIG ISOLERING
op til 90 % bedre isoleringsevne.
Recticel isolering til hele byggeriet
både nybygning og renovering.

3

Isoleringen har en høj isoleringsværdi
(lambda 0,022. Hvilket betyder at man kan

LEVERING
TIL TIDEN med tyndere
overholde energirammen

isoleringstykkelse = flere netto m2 og bedre
lysindfald i boligen.
Alt efter energiberegning vil der typisk kunne
hentes 5-8 m2 mere
i nettoareal på 170 m2.
INDUDOOR
APS

MEJLSKOVVEJ
13fer / not.
• Trykfast
- Med
• Formstabil
- På sigt ingen kuldebroer.
5400
BOGENSE
• Fugtresistent - Er stor fordel i byggeperioden.
TLF
88 440 540
Hulmurs– facade– gulv– og tagisolering samt indvendig isolering med gips.

Redaktionschef
MOGENS KRUSE
Tlf. 65 45 50 61
mkj@jfmedier.dk

Journalist
TRINE GRAUHOLM
Tlf. 51 90 60 61
tgr@jfmedier.dk

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S
- ALLE FAGGRUPPER
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som
samarbejdspartner sparer vi
dig eller din virksomhed for at
koordinerer mange forskellige
håndværkere.
Vi har fem afdelinger med
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner
som tager hånd om hele projekter og sikrer, at opgaverne kommer i de rette fagmænds hænder
fra starten, og du sparer tid.

WWW.INDUDOOR.DK

DK-6880 Tarm • Tlf. +45 8832 1770 • www.panelbyg.dk

6

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK
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Hent besparelser på efterisolering
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40,2 ccm, 325 kæde, 15” sværd, 4,6 kg. 3.295,fejes gulvet først for småskidt
Udover denne process, har bliver i det område de er sat til
Tlf. 65 95 53 53· ·bladstrup@mail.dk
Biltlf. 202 306 53
www.bladstrup.dk
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og - snavs og der køres et tyndt Scooba en avanceret software at rengøre.
www.bladstrup.dk
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CS-500/45
Åbningstider: Mandag-fredag
kl. 7.00-16.00
50,2 ccm, 325 kæde, 18” sværd, 4,8 kg. 3.995,R
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50,2 ccm, 325 kæde, 18” sværd, 4,8 kg. 3.995,-

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.00-16.00
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Priserne gælder frem til 31. december, så længe lager haves.

O��tørr�t - �lar til f�ri�g��æ�o���

at rengøre.

Pri��r�� gæld�r fra tir�dag d�� 11. �o��m��r til og m�d lørdag d�� 15. �o��m��r, �å læ�g� lag�r ha���

askebrÆnde
askebrÆnde
i i tÅrn
tÅrn

Scooba en avanceret software

En god partner
til alle opgaver
Morud VVS & El inde i en god stigende vækst

Står man og skal have løst en opgave indenfor VVS, el eller blikkenslagerarbejde, så kan man roligt henvende sig til Morud VVS &
El, der har stor erfaring og faglig
ekspertise på området. De servicerer så vel private som erhverv
samt det offentlige og staten.
Morud VVS & El er et velrenommeret firma, der blev stiftet i 1978

af Jørn Mikkelsen. I 2000 kom
sønnen Jesper, der er aut. elinstallatør til firmaet, og elarbejdet blev
startet op og en del af firmaets opgaver. I 2008 overtog sønnen Jesper i samarbejde med John Riber
firmaet. En god kombination og
fællesskab, da John er aut. vvs-installatør, og som i øvrigt har stået
i lære i firmaet.

- Det hænger rigtig godt sammen
med VVS & El, siger John Riber.
Når vi blandt andet laver varmepumper hos kunder, - så er der
elarbejde med i det, - og så kan vi
give en samlet pris på hele opgaven. Sådan er der mange opgaver,
der hænger sammen. Vi laver meget indenfor energi generelt.
- I foråret 2019 overtog vi Lumby

VVS samt de tre medarbejdere, og
det var med stor succes, for deres
trofaste kunder fulgte med. Så det
område vi agerer i nu, er blevet
godt udvidet, og med en god stigende kundetilgang. Vores primære område, hvor vi løser opgaver,
er det nordfynske og odenseanske,
- men vi kører over hele Fyn samt
det jyske.

Morud VVS & El, Åbækkevej 5,
5462 Morud, Tlf.: 65 96 48 00,
post@morud-vvs-el.dk / www.morud-vvs-el.dk

Vi gør det mere sikkert
at bruge el

DESITEK A/S

Hos DESITEK A/S finder du
 Lyn- og overspændingsbeskyttelse
 Jordingsanlæg og potentialudligning
 Sikkerhedsudstyr, -værktøj og -beklædning
til arbejde på elektriske anlæg
 Secure Power: UPS-anlæg og DC strømforsyninger

DESITEK A/S
- leverandør af sikkerhed
DESITEK beskytter.
tlf. 63893210 - www.desitek.dk
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Vi er specialiseret i drift og funktion af
elektriske anlæg under unormale forhold.
Spørg os, før skaden sker!

Holder fokus på
god kundepleje
Martin Nielsen El lægger stor vægt på
kundeplejen og yde en god professionel
service når opgaverne skal løses
I øjeblikket er der stor travlhed
hos det velrenommerede firma
Martin Nielsen El, der siden 2010
har været drevet af anden generation ved aut. Elinstallatør Martin
Nielsen. Kendetegnene ved firmaet er, som det siden hans far
startede det i 1975 er, at der altid
er fokus på kundepleje.
- Selvom vi har travlt og måske
ikke lige kan tage telefonen, så
sørger vi altid for, at de der ringer
bliver kontaktet hurtigst muligt,
siger Martin Nielsen. Det er vigtigt, at de der ringer også ved, at
de aldrig ringer forgæves til os. Vi
skal nok være der, når der er behov
for vores assistance.

Martin Nielsen El løser opgaver
for såvel private, erhverv, det offentlige samt turismeområdet,
der dækker alt lige fra sommerhuse, fritidshuse, campingpladser
og til sejlfolket.
- Det er primært på Nordfyn, at
vi kører, - men dækker det fynske
og Trekantsområdet, hvor vi kan
lave alt indenfor husinstallationer. Vi laver også netværk og luft
til luft varmepumper, som hovedsagelig bruges i sommerhusene.
Firmaet er med til at sørge for
tilgang til faget, og finder det
vigtigt, at de unge får sig en god

uddannelse. Det betyder også, at
af de 8 ansatte i firmaet, så er de
fire lærlinge.
- Det kan være svært at finde elektrikere, når vi har behov for ekstra arbejdskraft, og så er de unge
sjove at arbejde med. At de skal
have en god læretid og uddannelse
er samtidig med til, at vi andre
skal holde os opdateret.
Martin Nielsen El,
Jyllandsvej 9,
5400 Bogense,
Tlf.: 64 81 14 26,
kontor@elnielsen.dk
www.elnielsen.dk

Effektiv overfladedesinfektion hos fødevarefabrikker
JIMCO har gennem mange år lavet løsninger til fødevarefabrikker, som
har problemer med at få udført en effektiv overfladedesinfektion af deres
produktion. Fiskefabrikken, Levenstond i Belgien har nu haft JIMCO’s FLO-D
teknologi i over 4 år, og kampen mod listeria er blevet nemmere.
Levenstond valgte en effektiv og
miljøvenlig løsning med JIMCO.
I dag har de 3 FLO-D maskiner.

Miljøvenlig

“Produkterne fra JIMCO er fantastiske. Vi har
vundet meget tid på vores rengøringsproces, vi
bruger halvt så meget vand og vi bruger ingen kemi.
Vores rengøringsproces er blevet miljøvenlig og
omkostningsoptimeret. Vi kan tilgå resultaterne fra
rengøringsprocessen online, og resultaterne er altid
gode. Vi kan se fra gang til gang, at resultaterne
bliver bedre og bedre, og processen bliver hurtigere
og hurtigere.”
- Axel Verberckmoes fra Levenstond Seafood
JIMCO’s FLO-D teknologi findes på mange fødevarefabrikker
verden over. Siden 1992, er teknologien blandt andet hos
fabrikker der producerer: fisk, mel, olier, frø og nødder,
frostvarer og meget mere.

Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing

Ingen brug af
kemikalier

Tel: +45 6251 5456

E-mail: jimco@jimco.dk

Maskine: FLO-D
Web: www.jimco.dk
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Skal vi passe dine u

Vi tilbyder store og små anlæ

En stærk partner til de
grønne og grå områder

Skal vi passe
dine
· Totalservice
· Brolægning/ fliselægning
udendørsarealer?
· Etablering af

Udlejn

af alt indenf
pælebor og
pladevibrato

græsplæner
vistore
passe
dine
udendørs Salg
areaa
ViSkal
tilbyder
og små
anlægsopgaver!
· Græsslåning
Vi tilbyder store og ·små
anlægsopgaver! ∙ Granit skæ
Vedligeholdelse

∙ 0,6 grus ∙ V
· Totalservice
· Fræsning
∙ Støbemix ∙
Udlejning
· Brolægning/ fliselægning · Grubning
∙ Stenmel ∙ S
af alt indenfor små maskiner, minigraver, miniged
· Etablering af
∙ Træfældning
pælebor og meget meget mere f.eks. havefræser,
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• Vi reparerer
alle bilmærker
• Serviceeftersyn
• Autoglas
• Fejlfinding
Behold din fabriksgaranti
Tlf. 64 81 14 26 • Mobil: 21 62 62 56
www.elnielsen.dk

Trænger din bil til et serviceeftersyn, kan du trygt
afleverer den hos os, vi følger fabrikantens forskrifter,
og derved beholder du fabriksgarantien

www.elnielsen.dk
Jyllandsvej 9, 5400 Bogense,
Tlf.: 64 81 14 26,
kontor@elnielsen.dk · www.elnielsen.dk
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Telefon 27 38 12 16
Ørkebyvej 8, 5450 Otterup
mikael@egdalauto.dk

udendørs arealer?

ægsopgaver!

ning

Skræddersyede løsninger fra InduDoor

for små maskiner, minigraver, miniged, trailer,
meget meget mere f.eks. havefræser, stenrive,
or, mosfjerner, flishugger

aler?
af

Alt i

!
ærver grå og
sort bet
on!!der
Uanset
om
er
Vasket grus
problemer
med
fugt,
∙ Perlesten ∙ Muldjord
Strandsandstøv,
∙ Flis støj eller lys, så har
d, trailer,
, stenrive, InduDoor døren, der kan

Bestil
løse det.
g/
snerydnin u!
n
saltning

De kan nemlig
skræddersys efter den
enkelte kundes behov

3 - 64 82 19 53

alyst . 5450 Otterup

InduDoor har base i Bogense, men

.allan-gartner.dk
ekspertisen fra den fynske virk-

i landbruget har de stor gavn af
specialdørene fra InduDoor.

Blandt kunderne kan nævnes alt
fra bagerier og restauranter til
hospitaler og laboratorier. Også

Kunderne spænder bredt, og det
gør de, fordi InduDoor kan levere
løsningen på en lang række af forskellige udfordringer. Med specialdøre fra InduDoor kan gener
fra vand, fugt, støv, støj, lugte og
lys nemlig begrænses, ligesom at
dørene kan designes med specifikke rum for øje, så de på en og samme tid fungerer som både praktisk

somhed bliver der nydt godt af i
hele Danmark. InduDoor repræsenterer hele syv forskellige virksomheder i Europa og forhandler
både Pvc-løsninger, portgardiner,
truckgardiner, vådrumsdøre og
svingdørsløsninger.

og en visuel detalje. De forskellige
typer af døre gør det muligt at få
den helt rette afskærmning i mange forskellige fugtige miljøer.
I spidsen for InduDoor står Martin Dufresne, som siden 2003 har
beskæftiget sig med salg, projektering og udvikling af døre. Med
næsten 20 års erfaring i branchen
har han gennem tiden hjulpet
mange forskellige typer af kunder.

- Gennem dialog og behovsanalyse finder jeg frem til den rette
løsning, så jeg kan være sikker på
altid at skabe mest mulig værdi
for den enkelte kunde, fortæller
Martin Dufresne. Det er netop
den grundige dialog, der er med
til at gøre InduDoor til en værdifuld samarbejdspartner. Uanset
om der er tale om en eksisterende
bygning eller et byggeprojekt under udarbejdelse, så kan jeg levere
dørene, der passer til.

Mejlskovvej 13, 5400 Bogense, Tlf.: +45 88 440 540
post@indudoor.dk / www.indudoor.dk

DESITEK
BESKYTTER

På Nordfyn findes specialisten i sikker drift af alle
former for elektriske anlæg og systemer.
I Søndersø ligger virksomheden,
der gør det mere sikkert at bruge
elektricitet. Desitek er specialiseret i lynbeskyttelse, personsikkerhed, kabeltilbehør og nødstrømsanlæg.
Desitek beskæftiger en snes medarbejdere og er et datterselskab
af DEHN, der er en tysk virksomhed med 111 års erfaring inden
for lyn- og overspændingsbeskyttelse.

Mere plads i el-tavlen

- I den moderne el-tavle bliver der
stadigt mere trangt. Der skal
findes plads til flere og flere komponenter. Derfor har Desitek lanceret en ny kompakt version af
lynstrømsaflederen DEHNventil,

siger Kim Hafjall, administrerende direktør for Desitek.
Aflederen er væsentligt mindre
end forgængeren, uden at gå på
kompromis med effektiviteten.
Det giver lettere installation og
udnytter den sparsomme plads i
eltavlen optimalt.

Den originale siden 1983

Den nye DEHNventil er fjerde generation. Allerede i 1983 blev aflederen præsenteret som den første
lynstrømsafleder på markedet, der
kombinerede varistor og gnistgab
i beskyttelseskredsløbet. I 2000
kom en mere effektiv version, og
seks år senere sås en yderligere
forbedring ved introduktion af
udskiftelige beskyttelsesmoduler,

DEHNventil: Den originale.
Halv størrelse, hel ydelse.

der gjorde vedligeholdelsen nemmere og billigere. Og nu kommer
altså den kompakte version af
DEHNventil.

En stærk partner

- Vi er en stærk partner med mere
end 30 års erfaring med at beskytte alle former for elektriske
anlæg, siger Kim Hafjall. En ef-

fektiv beskyttelse er dog ikke kun
et spørgsmål om de rette komponenter.

www.desitek.dk

- Det er helt afgørende, at disse
komponenter monteres og forbindes på den rigtige måde, og derfor
skal overspændingsbeskyttelse
altid udføres af fagfolk med indgående kendskab til området.

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

Fortællinger om Indien

Kultur.

Et let valg

Ønske om mere snak
om kultur

Et godt autoværksted”til
alle bilmærker
Søren Ole Petersen,
Bøgegårdsvej 68, Søndersø

for en genopretning af hovedgaden i Søndersø. Den
ligner i dag en skændsel af
ikke vedligeholdte huse,
smadrede butiksruder, tomme huse og højt ukrudt i fliserne. Enhver indsats her vil
være til gavn for byens nuværende og kommende borgere.
Her ligger en sikker stemme fra mig.

LOKALDEBAT: Der er hemmelig
afstemning ved kommunalvalget.
Alligevel tør jeg godt løfte
sløret for, hvem jeg ikke vil
stemme på. Nemlig de lokalpolitikere der har sat 10
valgplakater op med sig selv
inden for få hundrede meter. Det er et ressourcespild
Skal
man
haveforsin
bil serviceret
uden lige
og uden
al fornuft. repareret, så kan man roligt
eller
Til gengæld vil jeg stemme
allierer
sig med
Biler,
på en politiker,
der vil Nordfyns
gå ind

Nordfyns Biler servicerer

der ikke går på kompromis med
hverken værkstedsarbejde eller de
Arbejde.
reservedele,
som de bruger. De anvender altid samme kvalitet som
bilproducenterne.

Over 20 kilometer
frem og tilbage

Bernt Nicolaysen, Stenløkken
3, 5450 Otterup

NORDFYN: Det er ”Ratatosk – Odense fortællekreds”, der fortæller ved Mitraniketans venners arrangement mandag den
15. november klokken 19 på Veflinge skole.
Fortællekredsens medlemmer fortæller historier og legender fra det sagnomspundne Indien. Indien er jo udgangspunkt for arbejdet for Mitraniketan og det var netop skolen
for kasteløse børn i Kerala i Sydindien, der gav ideen til at
skabe arrangementer på Nordfyn, der kunne bidrage økonomisk til skolens drift.
Det er efterhånden mange tusinde kroner, der er sendt fra
Nordfyn til skolens drift i Kerala, fortæller Kaj Andersen.
Du kan få en god oplevelse ved at møde frem i Veflinge og
samtidig bidrage i Mitraniketan skolens drift. Hele entre beløbet går ubeskåret til skolen for kasteløse børn.

Skal flere besøge
museet
skal indsats,
LOKALDEBAT: Det er tid til
husets tilstand og
kommunalvalg. Kulturhistorien har en meget begrænset
markedsføringen
plads i debatten. Det er æropprioriteres.
De nordfynskeerhvervsbyer,
allegerligt.
private,
og
varebiler
små som store rummer masser af kulturhistorie. Den

startede op skal
somblot
selvstændig
med
udfoldes. Bevares,
der har
været forsøg
på detfirmaet i 2011.
Gennem
årene
har
te, men det har ikke rakt
vi opbyggetlangt.
et godt fast kundeeksempel.
grundlag, og Etdet
er en "Otterup
bred kunmuseum", et lille museum
dekreds fordelt
mellem
fra 1722. Det er private
en oversetog
i byen.
Hvis vægerhverv. På kulturskat
erhvervsog varebiler
gene kunne tale, kan de forhar vi gennem
året
hafthistorier
en stigentælle
en masse
fra
de vækst. de fattige mennesker lige fra

må aflyses
skal have bilen hurtigtKULT-musicalaften
ud at køre
Mens
vi
under
mere
end
et
halvt
års
genåbning næsten havigen, for de er afhængige af deres
de glem hvor træls og dominerende Covid-19-virus var, så
køretøjer for at kunne viser
udføre
deden igen sit grimme fjæs. Der var lagt op til en festlig og
aften i Multisalen på Bogense skole fredag den 12.
res arbejde. Det kræver,musikalsk
at når det
november.
er nødvendigt, - så er viForeningen
også på, KULT havde arrangeret tre sangsolister, der
tidligere
og sørger for at køretøjet
kan har
ydeværet tilknyttet Fredericia Teater og de unge taog økonomi.
lentfulde sangere skulle optræde med et program fra kendte
det
optimale.
Samme
historie i Bogense. operaer og operetter.

Det er fint, at der er frivillige
Desværre er en af de unge solister nu blevet testet positiv
omkring museet. Med frivilStoffer Olufson til Abelone,
med Covid-19.
Nordfyns
Biler
kan
glæde
sig
lighed kan vi noget, men ikder har boet i huset i perioI KULT er vi rigtig kede af aflysningen, idet der har været
- Vi koncentrerer os om at yde stor - Hos os er viden
fleksible,
og Den
det histogæl- keover,
netoppå ogsårigtigt
harstorfået
1722 til 1926.
alt. Derat
skalde
oprustes
publikumsinteresse, men vi ønsker god bedring
rie skali bredes
ud, så alle
i
den
front, så
børn
unge Hellas
til den
uheldige sanger.
service på værkstedet, blevet
sigertilbudt
in- et der
ikke mindst
forbindelse
med
diplom
for
atogvære
Service
byen og omegnen kender
ulønnet
mennesker kan besøge muForeningen KULT satser på at programmet kan gennemErik Beck Jensen, Sitkavænget
dehaver
Magnus Kristensen,
der påvore
mangeden.
erhvervskunder.
De seet,
Partner
i 10- ikke
år. når
Men fortællingen forpraktikophold
et komnår de kan
føres i begyndelsen af 2022.
6, 5400 Otterup
munalt plejehjem i Bogense. tæller ikke sig selv.
museet kan.
Skal flere besøge museet
En tur på over 20 kilometer
Nordfyns Kommune har
LOKALDEBAT: Bliv hjemmeskal indsats, husets tilstand
nogle oversete kulturperler,
hjælper i Otterup i Nordfyns frem og tilbage og til en rinKøb tilbuddene
og markedsføringen oppriolige
foran næsen.
Det erKristensen
Kommune. Du får en cykel
ge takst, der næppe rækker
Nordfyns Biler
v/Magnus
på Deal.dk
riteres. Otterups bys "Gods
godt, når kommunalpolititil rådighed, men du må
til vedligeholdelse af en cyviborgnyt.dk
Østergade
18,
Særslev
–
5471
Søndersø
Hospital" har et kæmpe pokerne opdager perlen i steogså gerne benytte egen bil.
kel.
Tlf.
23
34
51
45
mail@nordfynsbiler.dk
tentiale selvom det er et lille det for at gå udenom. Jeg vil
Så slipper du for at komwww.nordfynsbiler.dk
hus. Potentiale til skolebørn
godt tage vores museumsme for sent eller komme
i alle aldre, gymnasieelever,
væsen alvorligt. Det gør vi,
drivvåd frem til borgerne,
borgere i Otterup samt turis- når vi sammen udvikler de
som min kone gjorde i 18
ter. Der er en udfordring. Tid hidtil usete perler.
måneder. Som tak er hun nu

Natteblind?
Tag testen på
nytsyn.dk

Mindre ubehag
ved blænding med
ZEISS DriveSafe
Mange bilister føler sig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes af modkørende. Heldigvis har ZEISS udviklet DriveSafe
brilleglas, der har tre fordele: De forbedrer dit syn i mørke, reducerer ubehag ved blændinger og gør det lettere for dig at skifte
fokus mellem vej, instrumentbræt og sidespejle. Glasset kan bruges døgnet rundt, så skifter du til ZEISS DriveSafe brilleglas,
har du altid dine natkørebriller med dig. Kig ind og hør mere om DriveSafe eller book tid til en synsprøve på nytsyn.dk

Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400
Bogense - Tlf. 64 81 35 91
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Jernbanegade 41 - 5450
Otterup - Tlf. 64 82 28 28

Følg os på

10 år med
præcision og succes
Det har langt overgået forventningerne, om
hvad Michael Rasmussen turde forvente, da
han for snart 10 år siden blev selvstændig med
MR Industries ApS.
Michael Rasmussen nyder sit arbejde, og det var en god startkapital, da han for knap 10 år siden
startede enmandsvirksomheden
MR Industries ApS på Sandvadvej 20 i Odense. Dengang blot 24
år og uddannet som industritekniker.
– Fra starten af satsede jeg på
at lave højt profileret præcisionsarbejde, og meget hurtigt fik jeg
med firmaet skabt et godt ry som
leverandør af bearbejdede kom-

ponenter inden for en bred vifte
af industrisektorer, fortæller Michael Rasmussen.

langdrejemaskinen, er aksler til
vaskemaskiner og en del komponenter til robotindustrien.

Det er Ikke mindst inden for den
såkaldte langdrejning, at firmaet
har ry for at være helt på toppen. Det har betydet, at Michael
Rasmussen har investeret i flere
maskiner, herunder langdrejemaskiner, som er fremstillet til
produktion af f.eks. mindre komplekse præcisionsdele. Eksempler
på de emner, der produceres med

Stabil kundekreds
MR Industries ApS har I dag en
stor og stabil kundekreds, og når
Michael Rasmussen ser tilbage på
de 10 år med firmaet, er meldingen da også klar:

VELKOMMEN
MR Industries APS
HOS

- Det har givet mig langt mere,
end hvad jeg havde forventet. Og
så er jeg så heldig, at jeg har et

arbejde, jeg virkelig nyder, siger
han.
Med hensyn til fremtidsplaner
tænker Michael Rasmussen på at
finde større lokaler til firmaet,
idet han kun råder over 180 kvadratmeter på den nuværende
adresse.
– I den forbindelse bliver det måske også aktuelt at ansætte folk i
firmaet, siger Michael Rasmussen, som udover drejning og fræsning også tilbyder værktøjsslibning i høj kvalitet.

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

TLF.
23 34 51 45
VELKOMMEN

VELKOMMEN
HOS
HOS

v/ Magnus Kristensen

23Søndersø
34 51
ØstergadeTLF.
18, 5471

45

tilbyder alt inden for:
v/ Magnus Kristensen

Østergade 18, 5471 Søndersø

øb, salg og bytte • Forsikringsskader
Vi tilbyder alt inden for:
lt i
• Rustarbejde
•
Køb,
salg
og
bytte
• Forsikringsskader
uto-reparation
•
Service
• Alt i
• Rustarbejde
largøring
til syn
auto-reparation
• Diagnosetest
• Service
• Klargøring til syn
ækservice/
• Diagnosetest
• Aircondition
•
Dækservice/
ækhotel
• Aircondition

ere
a
ev

dækhotel

Tidligere
Skoda
Særslev

servicepartner
servicepartner
- vi passer
godt
din bil
bil
- vi passer
godt
påpådin

Tlf. 64 81 14 26 • Mobil: 21 62 62 56
www.elnielsen.dk

www.elnielsen.dk
Jyllandsvej 9, 5400 Bogense,
Tlf.: 64 81 14 26,
kontor@elnielsen.dk · www.elnielsen.dk
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O! uden-udbetaling.dk

HALL

VI HAR NR. PLADER TIL ALLE BILER OMG. LEVERING

Vi har ALTID ca. 100 gode LAVPRIS tilbud på lager
39.900 kr. Ford Ka 1,3i øko-bil, ABS, CD/radio, c-lås pr. md. kr. 1.024,29.900 kr. Suzuki Liana 1,3i 4-d, 1-ejer, træk, c-lås pr. md. kr. 819,6.900 kr. VW Passat 2,0i St-Car, CD/radio, ABS pr. md. kr. 314,39.900 kr. Peugeot 107 5-d, el-ruder, airbag, c-lås pr. md. kr. 1.024,18.900 kr. Mazda 323 1,3i 4-dørs, servo, airbag, ABS pr. md. kr. 581,29.900 kr. VW Passat 1,9 TDi 4-d, CD, el-ruder, ABS pr. md. kr. 819,TILBUD: Toyota Corolla Diesel - pr. md. kr. 1.024,6.900 kr. Citroen BX 1,4i 5-d, velholdt, træk, radio pr. md. kr. 314,44.900 kr. Peugeot 206 HDi 3-dørs, ABS, A/C-klima pr. md. kr. 1.127,13.900 kr. Suzuki Swift 1,3i, CD/radio, el-spejl
pr. md. kr. 486,49.900 kr. Citroen C3 Diesel 5-d, A/C-klima, el-spejl pr. md. kr. 1.127,39.900 kr. VW Golf 2,0i St-Car, træk, klima/AC, ABS pr. md. kr. 1.024,14.900 kr. Ford Escort 1,6i 5-d, alufælge, servo, c-lås pr. md. kr. 511,TILBUD: Mazda 323 1,5i 4-dørs - pr. md. kr. 599,- 34.900 kr. Citroen C5 1,8i St-Car, CD/radio, alu, klima pr. md. kr. 922,-

Det er ikke tilfældigt,
at Bygma er denMulti
største
Bilhus
danskejede leverandør
til byggeriet

www.Neltoft-Gruppen.dk

Bygmestervej 21 - 5750 Ringe | Telefon 70203736
Salget starter hverdage kl. 12-18 søndag kl. 13-17
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DIESEL

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 2-d

5-g., sølvmetal, benzin, cabriolet, 15” alufælge, airc., fjernb. c.lås, parkeringssensor, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde,
el-ruder, el-spejle, cd/radio, multifunktionsrat, bluetooth, kopholder,
dellæder, læderrat, 6 airbags, abs, antispin, servo, indfarvede kofangere, 1
ejer, service ok, aftag. træk
km 31.000
114.900

2011 Fiat 500 1,2 L

5-g., hvid, benzin, hatchback, 15
startspærre, udv. temp. måler, hø
el-spejle, cd/radio, multifunktions
servo, indfarvede kofangere, 1 ej
km 36.000

DIESEL

2006 VW Jetta 2,0 TFSi Sportline 4-d

6-g., sortmetal, benzin, sedan, 16” alufælge, vinterhjul, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp.
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio, navigation, armlæn, isofix, kopholder, læderrat, tågelygter, service
ok, indfarvede kofangere, servo, esp, abs, 10 airbags, 200 hk
km 165.000
124.900

2006 Audi A4 1,6 1

5-g., 16” alufælge, vinterhjul, 2 z
ter, startspærre, udv. temp. måler
tågelygter, 6 airbags, abs, esp, se
ryger, service ok, aftag. træk
km 153.000

Henovej 8 · 5270 Odense N · tlf. 66 18 95 92 · ps@j

Palle Søderholm 2279 4374 • Michael Søderho
Alle bilmærkers
værksted

Åbningstider: Man.- fre 7.30-17.30
lørdag og søndag kun efter aftale

Klik ind på www.johansen-biler.dk • Service og reparat

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Vi leverer værktøj og kvalitetsmaterialer, til aftalt
tid og sted. For i Bygma er en aftale en aftale. Vi står altid klar med professionel vejledning og
tilpasser os dine behov. For det handler om, at du bruger tiden på det, du er bedst til.
Det er derfor, vi siger:

HUSK! VI KAN LAVE DIN NY
14

hus. Potentiale til skolebørn
i alle aldre, gymnasieelever,
borgere i Otterup samt turister. Der er en udfordring. Tid

me for sent eller komme
drivvåd frem til borgerne,
øndersø: Nusom
er det
min tidlikone gjorde i 18
Som tak er hun nu
re mejeri afprøvetmåneder.
som kultur-

godt tage vores museumsvæsen alvorligt. Det gør vi,
når vi sammen udvikler de
hidtil usete perler.

ed, og det får tommelen opad.
Lørdag var der både musil, livemusik og standup på
ogrammet i den store røde
gning på hjørnet af Mejerivej.
Og det gik rigtig godt, fortælNyt
Syn
i Otterup er en moderne butik der
Bianca Giese,
som
har været
ed til at stable
arrangementet
leverer så det■ Der
passer
til den enkelte kunde
benene.
var fri entré i det tidligere mejeri i går, hvor blandt andet bandet Tankens Bager sørgede for underholdNatteblind?
- Det er gået super godt. Det ning. Foto: Heidi Juel
Tag testen
- Lige nu er der ikke flere ting
selvfølgelig lidt af en udforBianca
Giese stårpå
bag den musical igen næste år, siger hun.
Mejeriet er lejet til lejlighe- på programmet, men vi håber da
ing, at vi lukker helt af, mens musical,
som elever i Nordfyns
nytsyn.dk
r bliver opført musical, men Ungdomsskole opfører for før- den, og håbet er, at der kommer på, at det kommer, siger Bianca
flere kulturelle arrangementer i Giese.
ldigvis kigger folk ind, når der ste gang.
heju
- Og vi opfører forhåbentlig bygningen.
åbent igen, fortæller hun.

Høj kvalitet og personlighed trækker kunder til

A/S

Terminalen Bilcenter Fyn

Mindre ubehag Ny SuzuKi
Få kr. 35.000,ved blænding med
g
bil
Swift CruiSe S. for din gamle
ZEISS DriveSafe

Odense
Står man og skal have justeret
el- SØ.Nyt Syn er en moderne forretning, dersy brilleløsninger med person- Vi tager jævnligt på kurser for
ler anskaffet nye briller, der pas- der ikke kun tilbyder briller, men lighed til den enkelte kunde. Når at kunne dygtiggøre os, så vi kan
ser til én, så kan man roligt besøge også meget personlighed, god ser- man skal have nye briller, så skal tilbyde briller til enhver smag, Nyt Syn i Otterup. Det er en mere vice og høj kvalitet. Det benytter der være noget personligt ved det. og ja, så er vi i øvrigt også rigtige
end 40 år gammel forretning, der rigtig mange sig af, og trækker Det skal være nyt til kundens be- gode til sportsbriller. Vi/jeg har
de seneste 7 år har været ejet og kunder fra både nær og fjern, - ja hov, og som passer til personen.
en kærlighed til cykelsporten, og
drevet af optiker Anders Fialla, endda fra det tyske.
som mangeårig rytter, træner og
er hele tidenHeldigvis
opmærksomme
der også har Mange
yderligere
sportsdirektør
giver det en god
bilisterfem
føler ansig utrygge ved at køre bil i mørke, fordi de blændes- Vi
af modkørende.
har ZEISSpå
udviklet
DriveSafe
e,hvad,ved
t, alufælgubehag
pilo
DIESEL
fart
on,
satte – heraf brilleglas,
tre optikere,
- Det
er en stigende
god
forretderblændinger
sker på brillemarkedet,
der hartil
tre at
fordele:
De forbedrer
ditairc
syn
i mørke,
reducerer
og gør det lettere for erfaring.
dig at skifte
er m.m
fokusFor
mellem
vej,siden
instrumentbræt
og sidespejle.
Glasset
døgnet
så skifter dumed
til ZEISS
DriveSafe
lygt
tågebruges
, kan
betjene kunderne.
3-4 år
ning med
mange
nye
kunder,
der
så. virundt,
er opdaterede
moden
og brilleglas,
rme
sædeva
har Syn
du altid
dine
dig. Kig ind
og hør mere
DriveSafe
bookder
tid til
en synsprøve
Aut. natkøre
Skadescenter
for:med
også med en Nyt
forretning
i briller
også
kommer
langvejs
fra, om
siger
de eller
trends
måtte
være, på
og nytsyn.dk
vi
Bogense.
Anders Fialla. Her kan vi skræd- tager på messer rundt i Europa.

��n 142.990.-

Lounge 3d

5” alufælge, airc., fjernb. c.lås, infocenter,
øjdejust. forsæde, glastag, el-ruder,
srat, kopholder, læderrat, 6 airbags, abs,
jer, service ok

Andre bilmærker er også velkommen
på vores skadescenter. Anders Fialla
Adelgade 60 - 5400
Bogense - Tlf. 64 81 35 91
Stenslagsreparationer

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

Følg os på

og frontrude skift
til de rigtige priser!

94.900

fra kr. 119.990,SSBEDRE SERVICE.
GLADERE BILISTER.

DIESEL

G
BV Biler tilbyder totalløsninger
inden for autoreparation på alle
FORÅRS TILBUD!
typer personbiler og varevogne. Vores
omfatter:
Vælg en af flg.arbejdsområder
typer ekstra udstyr
Ved køb af ny Swift Cruise S

102 4-d

• Alle typer

Du kan med tryghed kontakte værkstedschef,
mekaniske
reparationer
Palle Høvetskov
- Tlf. 63 90 22 36
palhoc@terminalen.dk

Service
zone klima, fjernb. c.lås, •
fartpilot,
infocen- af alle bilmærker efter
gennem autodata
r, el-ruder, el-spejle, cd/radio,forskrifterne
kopholder,
ervo, indfarvede kofangere, 1 ejer, ikke

Fartpilot - Træk - Mørke ruder
& undervognsbehandling.

den nye Alto

Tilbuddet er gældende indtil 31.05.2014.
A

Eu-norm 20-20,4 km/l. co2 113-116 g/km.

A+

Alto 24,4 km/l, CO2 94 gram/km.
Benzinøkonomi er i hht. EU-norm

• Auto-el

Prisen er ekskl. Leveringsomkostninger.
Bilen er vist med ekstra udstyr.

•109.900
Dækservice - afbalancering og
sporing

Udbetaling kr. 29.355.ÅOP 6,4% løbetid 96 mdr. Samlede omkostninger kr. 30.878.-

Indbytningsprisen på kr.35.000,- opnås som en kombination
af rabat på den Nye Alto og indbytningsprisen for en indregistreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil)
Alle priser er ekskl. Lev. Omk. og evt. metallak.

Terminalen Odense SØ
Peder Wessels Vej 11
5220 Odense SØ
Tlf. 63 90 22 30
www.terminalen.dk

Terminalen Odense SØ
Peder Wessels Vej 11
5220 Odense SØ
Tlf. 63 90 22 30
www.terminalen.dk

johansen-biler.dk
• Forsikringsskader

olm 4052 3468
• Pladearbejde

Terminalen Odense SØ
Peder Wessels Vej 11
5220 Odense SØ
• Rådgivning ved køb og
salg
Tlf. 63
90 22 30
www.terminalen.dk
bilmærker!
• Motortest med Bosch
tester

Køb og
af
• salg
Klargøring
til syn
nyere brugte biler

tion af alle

YE BIL

Automester - BV Biler
følger dig godt på vej...!

BV biler
v. Bo Vilsbøll
Ørritslevvej 108 · Søndersø
Tlf. 64 89 11 80
ÅBENT ALLE HVERDAGE
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En god partner når
bilen skal holdes kørende
Egdal Auto har erfaring og
ekspertise med alle bilmærker

Står man for at skulle have serviceret eller repareret sin bil, så
kan man trygt henvende sig til
Egdal Auto, der er et fagligt professionelt autoværksted, der har
mange års erfaring at trække på,
og som holder sig løbende opdateret på faglige kurser med efteruddannelse. Er der behov for det, så

Egdal Auto

har autoværkstedet også to kundebiler til rådighed.
- Her på værkstedet arbejder vi
med alle bilmærker, og så er det
vigtigt at efteruddanne sig hele
tiden, så man er up-to-date med
alt det nye, siger ejer Mikael Bøggild Egdal. Det betyder også, at
jeg i starten af det nye år skal på

kursus i el- og hybridbiler, og blive
certificeret til denne type biler,
som der kommer flere og flere af.
Mikael Bøggild Egdal startede
som fejedreng på et autoværksted
som 13-årig, og det gav lysten til
at han gik i lære som automekaniker, og blev udlært i 2012. Lysten
til at blive selvstændig var der

også, og 2019 startede han så op
med Egdal Auto, der i dag også
beskæftiger en lærling.
Egdal Auto har også salg af dæk
samt dækhotel samt de gør meget
i ekstraudstyr som blandt andet
fartpiloter, bakkameraer og hængertræk.

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

Bjærgning til alt erhverv
Hos Au2assistancen,
arbejder vi os frem til at
kunne løse alle opgaver.
Derfor har vi fået et nyt medlem,
til besætningen af køretøjer
(UNI-MAN)
Til fritrækning af større
køretøjer, som traktor, lastbil
og entreprenør/skov maskiner.
Hvis uheldet skulle opstå,
står vi klar 24 timer i døgnet.

Egelundsvej 3, Brangstrup · 5750 Ringe · Telefon: 20 61 18 00 · assistancen@email.dk
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PALFINGER MED NYT
DOMICIL PÅ SJÆLLAND
Efter i flere år at have ledt efter et perfekt sted til et servicecenter på Sjælland,
åbner det anerkendte kranfirma nu ny
afdeling i Greve den 3. januar.

--Tidligere har vi følt, at vi nærmest har ligget i en baggård med
vanskelige til- og frakørsels forhold. Nu er vi kommet direkte ud
på hovedgaden i perfekte omgivelser.
Sådan siger administrerende direktør i PALFINGER DANMARK
AS, Jens Kristoffersen, efter det
nu er en realitet, at det velrenommerede kranfirma til næste år den
3. januar kan præsentere for såvel
nye som gamle kunder et nyt sjællandsk servicecenter.
Således flytter kranfirmaet sin
sjællandske afdeling fra Avedøre

ud til et stort industrikvarter i
Greve på adressen, Geminivej 14.
--Vi har igennem længere tid været
på udkig efter nye lokaler, så det er
glædeligt, at vi nu har fundet det
helt perfekte sted i københavnsområdet. Lokalerne har tidligere
huset en vognmandsforretning,
så vi har været igennem en større
ombygning / modernisering, og
kan nu præsentere kunderne for
et topmoderne PALFINGER serviceværksted for lastbilkraner.
Vores Østrigske moderfirma har
lagt vægt på, at værkstedet udstyres med alle tænkelige test- og
analyseapparater samt specialværktøjer, så service kan udføres

forsvarligt, hensigtsmæssigt og
sikkert. Det har fra starten været
meningen, at værkstedet skulle
tilføjes en tilbygning, men grundet COVID-19 situation, der giver
mange logistiske udfordringer,
må vi vente til 2023 med en udvidelse, understreger Jens Kristoffersen.
Bygningen indrettes med et velassorteret reservedelslager, moderne showroom, konferencefaciliteter og salgskontorer.
Det østrigske kvalitetsmærke,
PALFINGER, er på verdensplan
den absolut største og førende pro-

ducent af lastbilkraner, kroghejs
og udstyr. Ikke mindst produkternes kvalitet, betjening og sikkerhed er kendt for at være helt i
front. Det er samtidig velkendt, at
de digitale løsninger på PALFINGER kraner gør arbejdsprocesserne komfortable, lette og sikre.
--Men nu glæder vi os bare til at
kunne præsentere vores kvalitetsprodukter for vores sjællandske
nuværende og ikke mindst fremtidige kunder i de helt rigtige omgivelser, slutter Jens Kristoffersen.

Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk
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Gulvfirma leverer
resultater af høj kvalitet
Thomsens Gulvservice har mange års
erfaring og ekspertise i behandling af træ

Står man for at skulle have plejet
eller renoveret sit gamle trægulv,
så kan det være en god idé at alliere sig med Thomsens Gulvservice, der med mange års erfaring
i branchen og en stor ekspertise
indenfor træsorter, kan levere det
helt rigtige resultat til kundens
tilfredshed.
- Ud fra min erfaring og ekspertise kan jeg være behjælpelig
med diverse løsninger inden for

gulvservice til gulve, og hvilke
behandlinger der passer bedst,
siger ejer Jens Thomsen. Vi giver
gode råd og vejledning både ud
fra hvad der er bedst for kundens
gulve i forhold til pleje, men også
ud fra hvad der passer bedst med
hensyn til slitage på gulvene. Til
alt vores træarbejde bruger vi kun
kvalitetsprodukter, der giver slidstærke overflader.
Med mange år i branchen og en

Thomsens Gulvservice

uddannelse som tømrer samt et
ønske om at blive selvstændig, - så
besluttede Jens Thomsen, at nu
skulle det være. I 2018 stiftede
han Thomsens Gulvservice, og det
har han ikke fortrudt.
- Jeg havde tænkt over det længe,
og det er gået godt. Der har været
travlt fra start, og har i dag to ansatte.
- Det er primært private kunder,
som vi løser opgaver for. Det er

med slibning og behandling af
gulve. Vi laver alt indenfor træ,
blandt andet trapper, vinduesplader og bordplader. Der er forskelle
på hvilke behandlinger de enkelte
opgaver skal have, for behandlingen afhænger af hvilke træsorter,
der er brugt til eksempelvis gulvene.
Har man spørgsmål om en opgave,
så er man altid velkommen til at
henvende sig for at høre nærmere.

Kornvænget 5, 5471 Søndersø, Tlf.: 29 82 65 90,
jens@thomsensgulvservice.dk / www.thomsensgulvservice.dk

Solidt håndværk sikrer fundamentet
Nyled Byg & Anlæg har stor erfaring til alt indenfor beton- og anlægsarbejder
fortæller Kristian Skov Jørgensen. Når vi er færdige her, så går
resten af året med mindre opgaver
og projekter.

men til at kontakte firmaet for et
uforpligtende tilbud.

- Der er nok at lave, og vi har godt
med ordrer. Så fra start i det nye
år venter både små og store opgaver. Det er lidt af det hele.
Står man med en opgave, der skal
løses og vil have kvalitetsarbejde
inden for beton og anlæg, så er det
godt at alliere sig med det kvalitetsbevidste firma Nyled Byg og
Anlæg ApS, der er ejet af Kristian
Skov Jørgensen, som er uddannet
bygningsstruktør og har arbejdet
i faget i 17 år. Det benytter mange
sig også af, for der er efterspørgsel, og der er travlt.
Nyled Byg og Anlæg ApS blev
stiftet for snart 10 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 udføre opgaver af højeste kvalitet, og dermed
sikre deres kunder et resultat, der
altid lever op til deres ønsker og
behov.
- Vi er ved at lægge vand og strøm
på en bygning i Særslev lige nu,

NYLED BYG & ANLÆG

Nyled Byg & Anlæg arbejder for
private og erhverv både som hoved- og underentreprenør, og kører over hele landet, hvor de laver
beton og belægningsarbejde.
Entreprenørfirmaet, der har en
fastansat, klarer både små og
store opgaver, og ved de større opgaver lejes kvalificeret mandskab
ind.
Man er naturligvis altid velkom-

v/ Kristian Skov Jørgensen, Nyledvej 19, 5400 Bogense, Tlf.: 21 31 99 14,
nyled19@gmail.com / www.nyledbygoganlaeg.dk
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Olien leveres af
VINTEREN
STÅR FOR
DØREN
og vi kommer med varmen til hele
Fyn. Ring allerede i dag og få et
godt tilbud der varmer.
Velkomstrabat til nye kunder.
PRIMO+ Effektiv forbrænding
- Færre sodbelægninger giver
lavere olieforbrug
- Beskytter olietank og anlæg
- Færre lugtgener ved påfyldning
- Færre driftsstop

1 palle
træpille
r
afhente
t
kr. 1853
.-

Billige træpiller 6 mm og 8 mm fra Oles Olie

Er du på udkig efter billige træpiller? Vi har et stort udvalg
af træpiller 6 mm og 8 mm i sække.
Vi tilbyder kun træpiller til vores kunder i god kvalitet, piller
der alle opfylder kravet om god kvalitet i forhold til prisen.

Kontakt os for billige træpiller

Vil du gerne vide mere om vores træpiller eller har du
spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os på
telefonnummer 62 62 50 48, ring for prisen ved levering.

- det helt rigtige valg!

VI BRINGER DIT FYR
I TOPFORM
Olie leveres inden 4 timer ved tørkørsel
hvis du har automatisk levering • Oliefyrsreparationer • Smøre- og hydraulikolie •
Oliefyrsabonnementer •

der
Det er også os
of til
levere brændst
ænd
landbrug,vognm .
er
ør
en
pr
tre
og en

62 62 50 48

Damhusvej 16 · 5750 Ringe
www.oles-olie.dk

BOOK
EN
Bestil og spar DEMO
i oktober,

Prøv vores Favorit-julefrokost
med 8 traditionelle retter
Normalpris

få leveret i hele 2021

144 KR

Din tilbudspris kun
n

De første demo maskiner er landet.
Vi har testet maskinerne og er klar til at
komme rundt i landet til en masse
demonstrationer af disse lækre maskiner.

108KR

min. 10 kuverter. Afhent i Odense, Tilst eller
Glostrup eller tilkøb levering i hele landet
(fastland & brofaste øer) fra 100 kr.

Med Favorit-julefrokosten kan du se frem til disse retter til julebordet:
Marinerede hvide sild med løgringe, kapers & karrysalat • Æg pyntet med rejer, mayonnaise, citron & karse • Paneret
rødspætteﬁlet med grov remoulade & citron • Flæskestegspålæg med rødkål • Friskbagt juleleverpostej med champignon &
rø
bacon • Frikadeller med agurkesalat • Hjemmelavet hønsesalat med bacon • Glaseret juleskinke med grønlangkål

Se mere på kokken-jomfruen.dk eller ring på 7010 7011
Kontakt os hvis i ønsker at se en Forst flishugger.

Bestil trygt i dag - du kan ændre eller annullere din ordre helt indtil 8 dage Yderligere
før levering informationer findes på vores hjemmeside

Tlf.: 27 50 33 88 · info@tloutdoorpro.dk
www.tloutdoorpro.dk
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VI TILBYDER:

VELKOMMEN HOS
MJ AUTOCENTRUM

SALG · SERVICE

SKADEREPARATION
EVT. LÅNEBIL
RUDUDSKIFTNING
DÆK & FÆLGE
VI RENOVERER OG REPARERER
OGSÅ KLASSISKE
BILER/VETERANBILER

LYST TIL AT VIDE
MERE ELLER FÅ LIDT
INSPIRATION?

KUNDEFOLDER | 2018

Så gå ind på www.kpk-vinduer.dk

MJ Autocentrum

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
er stort og fordi tingene bliver gjort ordentligt, af fagfolk
med erfaring.

VINDUER
OG
Cafe Solo
DØREVINDUER
TIL DET
OG
DANSKE
VEJR
DØRE TIL
DET
Tirsdag 27. november 2018

Dansk håndværkstradition og god kvalitet
Tirsdag 27. november 2018

Til en lille hyggelig Café i Bogense,
med super skøn atmosfære, beliggende
i centrum lige ved siden af bybækken

Chris Skytte
KPK Døre & Vinduer er synonymt med gode håndværkog Stine Løike
traditioner og kvalitet, og de leverer vinduer og døre over
indtager
ChrisOtterup
Skytte
hele landet gennem din lokale håndværksmester, som
og
ogBibliotek
Stine Løike
sikrer en ordentlig proces og et perfekt resultat. Og fordi
Borgerservice,
Otterup
de kan stå inde for godt håndværk får du en udvidet garanti indtager
når de
fortæller
Bibliotek
og
i forhold til VinduesIndustriens generelle garantibetingelser, historien
om Nis
Håndmadder
Borgerservice,
som er på 5 år – KPK Døre & Vinduer giver 10 års garanti!
og
Nisse
Sisse
når
de
fortæller
Alt hvad hjertet begærer af lækre råvarer i denne danske klassiker.
til den store
historien
Nis
Serveres i caféen eller tag det med hjem. Kr. pr. stk
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Vores produkter er DVV-mærkede
nisseprøve.Teater
Foto:
Vores vinduer og døre er DVV-mærkede og certificeret
Louise Schouw
efter de tekniske bestemmelser for DVV (Dansk vindues
Teater

DANSKE VEJR
Verifikation). Dette står for strengt kontrolleret kvalitet
og hermed garanti på alle de punkter, der er afgørende
ved valg af nye vinduer og yderdøre.

FSC® C023701

KPK er FSC® certificeret, hvilket betyder, at det træ KPK
bruger kommer fra bæredygtige skovbrug.
Læs mere på www.fsc.dk.

Stjerneskud

Stegt og dampet rødspættefilet, laks samt rejer.
Hertil serveres brød og smør. Se hele menuen. Kr. 169,-

Otterup nisseprøver med de helt små
Otterup nisseprøver med de helt små
biblioteket i otterup juler afsted med en gratis forestilling
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børnehavealderen.
en forestilling,
OG gratis
ALT ANDET
TØMRERjuler afsted med
en
forestilling
en
masse
julestemning.
der
skal
og
vil
bringe
til de yngste i børnehavealderen. en forestilling,
OG SNEDKERARBEJDE.
der skal og vil bringe en masse julestemning.
Mikkel Hamann Jensen

- Flere børnehaver har al- se julemusik og publikumslerede meldt deres ankomst, interaktion med de små tilMikkel Hamann Jensen
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sted på Otterup Bibliotek firma@vintherweb.dk
og børnebørnene
med
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Arrangementet –erwww.vintherweb.dk
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Borgerservice 29. november sjov oplevelse.
slutter Anne Mach Rasmus6-årige.
og stykket byder på en mas10.00. Stykket er for de 4- til
Arrangementet er gratis, sen.
6-årige.
og stykket byder på en mas-

Tømrer & Snedkermester
KAJ MADSENS Eftf. ApS

VINDU
DØRE
DANSK

Jyllandsvej 1, 5400 Bogense, 64-811181 / 27 20 15 06
bogholderi@mj-autocentrum.dk
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mihje@jfmedier.dk

Vi er nu blevet til CarSpot - Danmarks nye autoværksted.
Vi udfører stadig reparationer og service, også i
garanti perioden, på alle bilmærker og modeller.
– din garanti for godt håndværk.
Vi servicerer din nye bil, med reservedele i
original eller matchende kvalitet og du beholder
fabriksgarantien.
Vi kan (stort set) levere alle mærker dæk til
konkurrence dygtige priser.
Vi tilbyder/formidler undervognsbehandling
af din vogn.
Du afleverer bilen hos os og vi sørger for du har
den næste dag.

UgeAvisen nordfyn 09

UgeAvisen nordfyn 09

Nyt på havnen..
Nyt på havnen..
INDUSTRIENS SERVICEPARTNER

Sunekær 3, 5471 Søndersø
Broholm.biz
nu med masser
Telefon: +45 64 89 21 15
Broholm.biz
nu med
af
nyheder
i dame
ogmasser
herretøj
el@torbenhansen.dk
af nyheder
i dame og herretøj
www.torbenhansen.dk

Det fejrer vi torsdag d. 29/11
kl. 17-21
medvimasser
tilbud.
Det fejrer
torsdagafd.gode
29/11
kl. 17-21 med masser af gode tilbud.
Maria Lundgreen viser jule- og nytårs makeup.
Maria Lundgreen viser jule- og nytårs makeup.
Peter Bernstorff fra Gyldensteen
julegløg/cider.
Peterserverer
Bernstorff
fra Gyldensteen
serverer julegløg/cider.
Åbningstider fra 1/12:
Åbningstider
fra 1/12:
Mandag 12-17.30
Mandag
Torsdag 12-17.30
12-17.30
Torsdag
Lørdag12-17.30
10-14
Lørdag
10-14
Søndag d. 23/12 kl. 11-14
Søndag d. 23/12 kl. 11-14
Broholm - Østre Havnevej 12 - 5400 Bogense
MADE INBogense
Broholm - Østre Havnevej 12 - 5400
DENMARK

Broholm.biz
Broholm.biz
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Autoværksted med
to 40 års jubilarer
Anderup
Autoværksted /
CarSpot er et
godt sted at være

Står man og skal have serviceret
eller repareret sit køretøj, så kan
man roligt alliere sig med Anderup Autoværksted, der også er
med i kædesamarbejdet CarSpot.
Det er et velrenommeret autoværksted, der de seneste 7 år har
været drevet af Morten Sand, der
har yderligere fire fagligt dygtige
svende og to lærlinge ansat.
Autoværkstedet servicerer og
reparerer alt i personbiler til private og erhverv, - ja alt hvad der

er motoriseret kan de klare – som
blandt andet også en traktorplæneklipper.
Autoværkstedet er også en rigtig
god arbejdsplads. Det kan ikke
mindst Claus Nielsen og Klaus
Jensen tale med om. De er begge
udlært på stedet og kan også begge fejre 40 års jubilæum.

stort smilende jubilerende svende
samstemmende. Nu er vi jo ved
at slide vores tredje mester op. Vi
har været godt tilfredse, og placeringen af arbejdspladsen ligger
godt for os, når vi er fra Otterup.
Ingen af os har planer om at lave
om på noget, for nu er det gået
godt i 40 år, - og så tager vi de sidste med her også.

- Det har været en rigtig god arbejdsplads at være på, siger de to

Det er også to joviale jubilarer, der
kender hinanden godt, og ikke kun

Anderup Autoværksted

arbejdsmæssigt. De har faktisk
fulgtes ad, siden de som seksårige
mødte hinanden i børnehaveklassen.
- Vi forventer at receptionen bliver
afviklet i marts/april måned, siger Morten Sand. Det vil dog være
afhængigt af hele situationen omkring corona. Så datoen vil blive
sat senere.

Anderup Autoværksted / CarSpot, Slettensvej 182, 5270 Odense N,
Tlf.: 66 18 96 82, anderupauto@anderupauto.dk / www.anderupauto.dk

FULD FART PÅ
GRØN OMSTILLING I
TRANSPORTBRANCHEN
Nordfyns Finans A/S mærker
stigende interesse for elbiler indenfor
transportbranchen – attraktive
pakkeløsninger har blandt andet fanget
Taxa-selskabernes interesse.
Ingen kan længere være i tvivl
om, at et af de vigtigste kodeord
indenfor dansk industri er ”grøn
omstilling”. Flere og flere brancher og virksomheder leder i øjeblikket efter løsninger, der gør det
muligt at udskifte de miljøfarlige
dieselbiler med de mere miljøvenlige elbiler. Og et af de steder, hvor
man i øjeblikket mærker den stigende interesse er hos Nordfyns
Finans med hovedsæde i Dannebrogsgade i Odense.
--Ja, vi har i øjeblikket et specielt
fokus på transportbranchen. Vi

har udarbejdet nogle attraktive
og fleksible pakkeløsninger, som
vi allerede nu mærker, falder i
virksomhedernes smag. Eksempelvis har vi for nylig indgået en
omfangsrig aftale med Taxa Syd,
fortæller kundechef i Nordfyns
Finans A/S, Claus Krog Nielsen.
At det lokale finansieringsselskab for alvor har fået fodfæste i
transportbranchens grønne omstillingsproces, ses også i det faktum, at selskabet var først med et
attraktivt Tesla-koncept til vognmændene i hovedstaden.

--Men udover persontransportområdet er vi også interesseret i
på sigt at samarbejde med vognmændene om at udvikle koncepter
indenfor den tunge trafik. Her
findes de helt rigtige el-løsninger
ikke endnu, men de er på vej og vi
er klar, understreger kundechefen.
At Nordfyns Finans i øjeblikket
har forrygende travlt, handler
ikke kun om den gode personlige
kundeservice og korte svartid,
virksomheden er kendt for. En

helt anden faktor gør sig nemlig
også gældende.
--Ja, for et faktum er det, at der
bliver opstillet nye ladestandere
dagligt. Det betyder, at infrastrukturen på det område er blevet klart forbedret. Det er ikke
optimalt endnu, men udviklingen
har helt sikkert den betydning, at
flere og flere virksomheder tør kaste sig over de grønne løsninger.
Og som sagt: Vi er klar til at servicere dem, fastslår Claus Krog
Nielsen.

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C · Telefon: 59 48 95 55
www.nordfynsfinans.dk · info@nordfynsfinans.dk
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Takket være ny
strategi, kompetente
medarbejdere og flere
samarbejdspartnere,
vokser Chili Security
Denmark ApS ud
af sine lokaler og lancerer nyt produkt
– Chili Business.
Chili Business er resultatet af
markedsundersøgelser, gode samarbejder, kompetente medarbejdere og en ledelse med visioner
hos Odense-virksomheden, Chili
Security. Virksomheden har efter flere års fremgang markeret
sin plads på markedet for backup,
cloud, antivirus og IT-support.
I tråd med deres strategi fra januar 2021 vækster virksomheden
yderligere og bringer nu endnu en
stærk spiller til produktporteføljen, nemlig B2B-produktet, Chili
Business.
Vores Chili Business er et over-

skueligt IT-setup til virksomheder. Det er ét produkt med alle de
medarbejder-must-haves, der er,
når man bruger en computer som
redskab til sit arbejde. Produktet
inkluderer Microsoft 365, backup,
antivirus, antimalware og ubegrænset support. Alt sammen
uden binding, store startgebyrer
eller andet.
”Vi opdagede hurtigt et hul i markedet for denne slags IT-setup.
Vores konkurrenter tager dyre
startgebyr foruden en timeprisog månedspris, men med vores nye

samarbejdspartnere Acronis og
Microsoft, glæder det os, at vi bevæger os i en retning, hvor det er
muligt at tilbyde virksomheder et
alternativ”, fortæller administrerende direktør, Mark Blæsbjerg.
Chili Security har haft medvind
med deres nye produkt og den
eksisterende portefølje vokser
ligeledes så Chili Security i dag
hjælper mere end 125.000 kunder. Medvinden har betydet, at
Odense-virksomheden nu har
fået vokseværk og flytter fra årsskiftet til nye, større lokaler med
flere nye ansigter og fortsatte,

gode samarbejder. De nye lokaler
skal samtidig bidrage til at give
medarbejderglæden endnu et løft
siger administrerende direktør,
Mark Blæsbjerg, der ligeledes understreger at medarbejderne er
den absolut vigtigste ressource og
kulturen i Chili har stort fokus.
Det nye Chili Business anses som
prikken over i’et i produktporteføljen, der har udviklet sig fra at
omfatte antivirus og support til i
dag også at omfatte cloud, backup,
Microsoft og it-support for både
eksterne samarbejdspartnere og
egne kunder.

Thomas B. Thriges Gade 42B, 1. tv., Odense – 5000 Odense
Telefon: 70 60 50 41
www.chilibusiness.dk – sales@chilisecurity.com

- løsninger til bolig og erhverv!

Montana
– løsninger
til bolig
ogog
erhverv!
Montana
– løsninger
til bolig
erhverv!
Montana

Reoler + borde + stole + fantasi ...
– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana
Montana
Reoler
+
borde
+ +stole
fantasi…
Reoler + borde
stole ++ fantasi
...
- lad–os
hjælpe
med
netop
din
lad os hjælpe med netop din kombination!
kombination!

Åbningstider:
Mantors.
kl.kl.
10.00
- 17.30
19.00
Åbningstider:
Mantors.
10.00
- 17.30· Fredag
· Fredagkl.
kl.10.00
10.00 - 19.00

Lørdag
kl.tors.
9.30
-kl.
14.00
lørdag
i md.
kl.9.30
9.30-- 15.00
15.00
Lørdag
kl. 9.30
- 14.00
· 1.· 1.
lørdag
i md.
Åbningstider:
Man10.00
- 17.30
· kl.
Fredag
kl.
10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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Kreativitet
i smedefaget
Morud Smedie & Design laver unikke
opgaver til både private og erhverv
Med over 30 år i smedebranchen og et godt
kreativt gen, så har smed Brian Lütken Larsen skabt en ny platform i det gamle smedehåndværk. Han kan stadig udøve det gode
håndværk – men på en helt ny måde, hvor han
i samarbejde med sine kunder skaber unikke
designs til udeområder som blandt andet terrasser og haver.
- Vi arbejder både i jern, alu og rustfrit stål,
fortæller Brian Lütken Larsen, og i et tæt
samarbejde med kunden finder vi frem til den
bedst mulige løsning, og så med et individuelt
design, der passer til stedet, hvor kunden ønsker det, så det passer til deres hus og have.
Morud Smedie & Design leverer alt i have- og
terrassedesigns som blandt andet også gelændere, som der er laves rigtig mange af, og som
man kan se flere eksempler af på hjemmesiden,
låger, borde & bænke, blomsterkummer i alle
former og størrelser. Men har man en idé, så er
det bare at henvende sig, så der kan arbejdes på
designforslag.

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

RENT ARBEJDSMILJØ
Med RONDA Støvsugere i klasse H
Vi sælger professionelle støvsugere til
håndværk og industri i hele landet.
RONDA Støvsugere produceres i Danmark
• Salg – støvsugere – tilbehør og reservedele
• Service og reparationsværksted
Vi tilpasser støvsuger og tilbehør
til netop Jeres behov.

Kvalitet til den professionelle bruger
www.juhlp.dk

Juhl P Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup
Tlf. 20836101 post@juhlp.dk
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• SRO-anlæg
(Styring Regulering
Overvågning)
• CTS-anlæg (Central
Tilstandskontrol og Styring)
• PLC/HMI
• Data integration
• Data logning
• El-tavler og styretavler

NYautomation

- stedet hvor service er en selvfølge

• El-installationer
• Døgnservice
• Konvertering fra
Siemens S5 til Siemens S7

Bjarke Jensen

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk
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DK Skov & Have
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Mail: peter@rentparadis.dk
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APS

GODKENDT

Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

HJULENE KØRER
I TOPFART HOS
KOLOMORE

Middelfartvirksomheden, der primært udfører arbejde for møbelfabrikker og savværker, har stor succes
med lakeringsopgaver med vandbaseret maling.
I en tid hvor en alvorlig epidemi
har haft stor indflydelse på adskillige virksomheders produktivitet, glæder man sig over i Middelfart-firmaet KOLOMORE ApS
at have forrygende travlt.
--Ja, vi er med til at holde hjulene
kørende, og det skal man selvfølgelig glæde sig over i en tid med
så mange negative nyheder, siger
virksomhedens indehaver, Bo
Hjorth Jensen.
Kolomore ApS er en virksomhed,
der kan det meste, når det handler om industrilakering, maling
og overfladebehandling. Firmaet,
der tager imod opgaver fra såvel

private som virksomheder, har
dog specialiseret sig i lakeringsopgaver inden for primært møbelindustrien og savværker. En af
grundene til firmaets store succes
handler om vandbaseret maling.

- Vores kunder kan forvente at
høre fra os med et uforpligtende
tilbud indenfor 48 timer, og vores
varemærke vil fortsat være kvalitet og konkurrencedygtige priser,
siger Bo Hjorth Jensen.

--Ja, der er ikke så mange, der gør
det i dag. Men specielt i forbindelse med møbelfabrikker bliver det
mere og mere efterspurgt. Simpelthen fordi det passer perfekt
ind i konceptet om at få svanemærket sine produkter, fortæller
Bo Hjorth Jensen, der har mere
end 25 års erfaring med industrilakering.
Værkstedsvej 16 C, 5500 Middelfart
Tlf. 93 96 18 28 | Mail: bhj@kolomore.com | www.kolomore.com

ANLÆGSAFDELING FLOT
FRA START
Ny afdeling I
Murerfirmaet
Rishøj A/S går
efter 1 år på
bagen fra opgave
til opgave.
Murerfirmaets Rishøj A/S’ nye anlægsafdeling
med afdelingsleder Mikkel Hausted i spidsen
har fået en forrygende start. Afdelingen, der
primært beskæftiger sig med jord-, kloak-, belægnings-. og beton-arbejde har i dag ansat 11
mand og går fra projekt til projekt.

Leder af
anlægsafdelingen
Mikkel Haugsted

--Ja, vi glæder os over, at kunderne har taget
godt imod os og at vi har masser at lave, siger
Mikkel Hausted, der sammen med sine folk i øjeblikket er i gang med opførslen af to enkelt huse
og to dobbelthuse. Henholdsvis som totalentreprenør og fagentrepenør.

--Det er vigtigt at understrege, at vi tager imod
opgaver fra såvel private som virksomheder. Og
at vi i vores arbejde lægger stor vægt på kvalitet
og kundepleje.
Det er uden tvivl grundene til, at vi er kommet
så fint fra start, understreger Mikkel Hausted.

www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28
Værkstedsvej 14 – 5591 Gelsted – Tlf.: 6449 1128 – post@rishoejas.dk – www.rishoejas.dk
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FAKTA
BMW sætter strøm til beautyboksen
Speciale i Volvo

BMW IX3
HK: 286

Vi tester den smukke og - overraskende vellykkede BMW iX3 M Sport Charged til
510.000 kroner.
BILTEST
Jens Eilertsen
jei@ugeavisen.dk

ELEKTRISK: Når jeg går hen
imod en BMW-testbil for første gang, er det sædvanligvis
med store forventninger til
den forestående køreoplevelse, for BMW formår næsten
altid at servere en cocktail
med en blanding af Usain
Bolt og en engelsk butler - tilsat et stænk Emil fra Lønneberg.
Den specielle interaktion,
der er mellem fører og bilerne fra Bayern, er noget, der
har frydet mig gennem mange år - og som jeg ikke sådan
helt kan finde andre steder.
Bilen påvirker dig og du påvirker bilen - det hele går op
i en frydefuld enhed.
Denne gang har jeg dog ikke skruet op for forventningens flamme, for jeg skal for

første gang ud at køre i en 100
procent elektrisk BMW, og bilen, jeg skal køre i, er en iX3
med 80 kWh batteri. BMW
begyndte allerede i 2008 at
arbejde seriøst med elektrisk
mobilitet, og for 10 år siden
kom det første "i" i bilerne. De
fleste kender den lille i3 og
den voldsomme i8.
Når jeg alligevel ikke venter den store oplevelse, er det
fordi ugens testbil ikke er født
som elbil. X3 er en bil med
benzin, diesel og hybridmotor, og nu har den altså også
fået en elmotor. Det er naturligvis ikke optimalt at lægge
en elmotor i en eksisterende
bil, når de fleste - inklusiv
BMW - bygger elbiler fra bunden.

ser lækker og indbydende ud
- og minder mig på en eller
anden måde om en beautyboks. Jeg er mest begejstret
for designet i de små BMW,
fordi der i de store modeller
nærmest er gået inflation i at
forsyne dem med store frontgriller.
Min største bekymring
med hensyn til testen går på
pladsen, for X3 er jo ikke en
stor bil, og testbilen skal have
plads til både batteri og det
panoramatag, der er standard. Men jeg overraskes positivt. Der er vildt god plads
foran og især bag.
Bag rattet ligner iX3 familiemedlemmerne - den har
samme joystick-gearvælger
og dreje/ trykknap til at betjene skærmen. De fleste nye
elbiler gearvælger på en stilk
til højre for rattet. Fordelen
er, at det sparer plads.

Tryk fem gange

Testbilen har et smukt instru-

0-100 km/t: 6,8 sek. Topfart:
Dæk · A/C Service
180 km/t
Rækkevidde (WLTP) 460 km

Påhængsvægt: 750 kilo
Lastbiler · Påhængsvogne

Godt: Look, oplevelse, plads.
Skidt: Pris garanti.

Servicevogn · 24/7BEDØMMELSE
Service
Pris/udstyr: 2
Plads/fleksibilitet: 5
Sikkerhed: 5
Design: 5
Rækkevidde: 4
BMW iX3 - den ser bare så godt ud. Foto: Jens Eilertsen

Præstationer: 5

ge løsning for mine gamle øjne.
Min sidste anke går på, at
man skal trykke fem gange og
dreje en gang for at komme
frem til styringen af genanvendelse af bremseenergi.
Det betyder, at man ikke kan
ændre det under kørslen sådan som man kan, når de styres fra rattet. Der er fire
indstillinger - høj, middel og
lav genbrug af bremseenergi
og så kan man vælge automatisk. Jeg finder ud af, at den
automatiske del er den, der
giver mest.
Med den aktiveret hentes
der bremseenergi, når der
dukker forhindringer op på
vejen. Radaren kan også genkende det røde i lyskurven når du kommer tæt på det røde lys, advares du først af en
lyd og et billede af en lyskurv
med rødt i displayet og derefter bremses bilen automatisk
ned.

roligende, men jeg finder ud
af, at man skal slukke klima
og køre pænt i et par hundrede kilometer i eco-pro programmet for at kunne lade op
til460 kilometer. Jeg finder en
50 kW og efter 32 minutter den tid det tager at gå på
toilettet og drikke en kop te er 62 procent blevet til 98.
Testbilen har med sine 286
hk et brutalt afsæt - til trods
for, at den kun har træk ved
baghjulene. Det er sådan noget, man lige viser familie og
venner - og så holder sig fra.
Jeg føler et fysisk ubehag ved
accelerationer af den slags og
synes, det er vidunderligt at
trille rundt i det energi-optimerede program.
Her konstaterer jeg, at mine bange anelser for, at BMW
ikke formår at overføre køreglæden til en bil, der er bygget om til el, bliver bragt til
skamme.

Op til 460 km

i3X er en dyr bil. Der findes to
versioner Charged og Charged Plus. Selv om man skulle
tro noget andet, så er den
eneste forskel udstyr. Den bil-

Førerplads: 4
Garanti: 2
Oplevelse: 4

med et smukt disBeautyboks
I alt 36
Rugårdsvej 321 · 5210
Odense
NV mentbord
· Tlf.
45
98
Forhandleren
taler begejstret
play
og stor22
skærm,
men
jeg 21 · Simon@odenselastvognsservice.dk
om bilen, da vi går hen over
parkeringspladsen, og mit
hjerte smelter en lille smule,
da jeg ser den hvide iX3. Den

kan ikke forstå, at BMW nogle steder bruger meget små
grå og blå tal og bogstaver på
sort baggrund. Ikke den rigti-

NYHED HOS FYNS
BILSALG I BOGENSE

ÅRETS BEDSTE: Hyundai Ioniq
5 43 - Cupra Formentor 40 –
Hyundai i20N 39 - Hyundai
Tucson 39 – Mazda3 39 - VW
ID.4 38 - Seat Leon Hybrid 38
– Toyota RAV4 38 – Skoda
Octavia RS iV 38 – VW ID.4 GTX
37 - VW ID.3 36 – Renault Clio
E-Tech 36 – Kia Sorento 36 Hyundai Kona Electric 36 Peugeot e-2008 36 – Hyundai Santa Fe 36 - BMW iX3 36.

Ekspert i udvikling og produktion
af emballge i pap og karton

Bilen har en opgivet rækkevidde på 460 kilometer - men
der står kun 317 i den fuldt
opladede testbil. Det er foru-

Dyr

ligste version koster 510.000
kroner, og det er rigtigt mange penge. En del af forklaringen er, at iX3 er født med panoramatag, læder i kabinen
og rigtigt meget mere. Charged Plus koster over 600.000
kroner.
Der må spændes 750 kilo
efter BMW iX3.

HOLSTEDVEJ 64 · 5200 ODENSE V · TLF.: 28916466
MP@PAPSNEDKEREN.DK · WWW.PAPSNEDKEREN.DK

LUKKET MODEL

FRA

39.995,-

MOBILITY
SCOOTER MED MASSER
AF UDSTYR.

KAMPAGNEPRIS

19.995,-

Blikfang hjælper virksomheder med at gøre deres
budskaber, kommunikation og markedsføring visuel

Din lokale
automekaniker
i Søndersø
Vi reparerer alle bilmærker
og udfører alt - fx fejlﬁnding,
mekanisk arbejde samt
rustarbejde. Vi udfører
også restaurering samt
motorjustering
af klassiske biler
og veteranbiler.
DU FÅR ALTID
PROFESSIONELT ARBEJDE
TIL EN FAIR PRIS.

VI TAGER GERNE DIN BRUGTE BIL I BYTTE

hej@blikfang.nu
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Odensevej 136 . 5400 Bogense
mo@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 64 81 12 01
mk@fyns-bilsalg.dk . Tlf. 22 12 29 60

20 68 16 60

Automekaniker Søndersø
Odensevej 58
5471 Søndersø
Tlf: 42 83 24 91

Automekaniker
Søndersø

Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.
Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det overskudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom
hele vejen rundt om Audi Q4 Sportback e-tron, som nu kan opleves helt tæt på hos din Audi forhandler.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk
Audi Q4 Sportback e-tron 35, 40, 50 quattro: 379.990-474.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 172-180 Wh/km. Rækkevidde: 339-519 km
afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør og søn: 11:00-16:00
Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Junior
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgsansvarlig
Alexander
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70

NY ERHVERVSAFDELING
I SVENDBORG
Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt
til sommer
vil og
detudviklet
ca. har på
kort tid fået skabtgennem
en stærk, dialogen
sitivt fra start
i byen,
somkunder.
vi er,”
høj
service
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med
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Allerede
4.000 m2 store byggeri stå klar til lokal forankring og et godt afsæt siger adm. direktør i Davidsens
at betjene de mange lokale hånd- for en ny stor tømmerhandel, som Tømmerhandel, Henrik Clausen.
Vi siden
arbejder
ihærdigtvifor
gøre kundernes
hverdag lettere og
værkere, der
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i
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13
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i ”Markedet
hele tiden skabe nogetAalborg
nyt og spændende, der
forbedrer
til Svendborg, har benyttet sig Svendborg bor lokalt og har solid mange små og mellemstoreNuuk
håndoplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment
af Davidsens faglige sparring og erfaring med byggeri og trælast. værksvirksomheder passer rigtig
og Fyns bedste logistik
indenfor
af byggematerialer.
godt til Davidsens profil med stor
store sortiment.
Kombineret
med levering
vores ambition
om at lagerføre et stort antal varer faglighed, lokalt tilpasset sorti”Kunderne har taget utroligt posi- har det helt sikkert været medvir- ment og ikke mindst medarbejdeglæder
os til
i vores
nye erhvervsafdeling
på
tivt imod Vi
os her
i Svendborg,
ogat
vi møde
kende jer
til, at
vi er kommet
så po- re, der bor i byen.

Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as

Aarhus

Nr. Nebel
Grindsted
Brørup

Venslev

Vejle

Albertslund
Fredericia

Vejen

Karlslunde
Kolding
Haderslev

Odense

Ringsted
Langeskov

Vojens
Toftlund
Rødekro

Svendborg

Høruphav

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

WWW.DAVIDSEN.AS
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ALT TIL BYGGERI

Misbrug og psykisk sygdom
giver ekstra problemer

SE MERE PÅ
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Maskinfabrikken dk ApS

30%

Maskinfabrikken.dk ApS

vender sig til alle, der ønsker mere viden om psykisk
sygdom og psykiske problemer. Hvert halve år udkommer deres arrangementskalender med arrangementer
rundt om i hele regionen.
Arrangementet med Henrik Rindom om dobbeltdiagnoser koster 50 kroner, og du
tilmelder sig hos AOF Svendborg på telefon 62 21 73 73
eller via www.centerfyn.aof.
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Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed
i målsætningen om kundetilfredshed.

ALBJERG’S MASKINTEC A/S
PNEUMATISK TRANSPORT • CELLESLUSER
SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING

Vores produkter

Vi tilbyder

>

Suge- og blæseanlæg

>

CNC Drejning

>

Cellesluser

>

CNC Fræsning

>

Rådgivning

>

CNC Plasmaskæring

>

Underleverandørarbejde

>

CNC Pladebuk

… og meget andet - kontakt os med din næste opgave!

!! SE HER !! ER DET DIG VI MANGLER?
Vi søger en alsidig MEKANIKER /
SMED / MONTØR til vores serviceafdeling
Se mere på www.maskintec.dk

Arne

Per

Jens

Henrik

Albjerg’s Maskintec A/S - Stenstrup
+45 6226 2491 - info@maskintec.dk
www.maskintec.dk
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

1000/1000
Mbit/s

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

12 mdr. binding.

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

549,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

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

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

