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v. Carsten Jervelund - Gestelevvej 56 - 5750 Ringe   
Telefon: 62 66 11 44 - Mobil: 23 28 28 44 

E-mail: vantingeauto@mail.dk
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VI UDFØRER
ALT INDENFOR:
❚  El-tekniske 
 installationer
❚ Nybyggeri
❚  Renoveringsopgaver
❚  Tele- og data- 
 installationer
❚  Kommunikations- 
 anlæg
❚  Overvågning mm.
❚  Solcelleanlæg
❚  El-eftersyn

G A R A N T I

DANSKE MALERMESTRE

MALERFIRMA 
hanni søgaard

Lykkesholmsvej 7  ·  5854 Gislev
Tlf. 20292002

hannis@mail.dk  ·  www.fe-male.dk

TV Inspektion & Kloakservice
Entreprenør Rasmussen og Co. ApS

DØGNVAGT: Tlf. 50 54 88 23
Hurtig, effektivt & god service

Kastanievej 2 · 5600 Faaborg · www.RasmussenOgCo.dk

v/Steen Lind Borgquist

           Tlf. 24 65 60 70
slbyg@hotmail.com
www.slbyg.dk
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Ved køb er prisen 164.102 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2013

En ægte Mercedes-Benz oplevelse 
fra kun 1.990 kr. pr. måned.

Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito er 
endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og  endnu mere 
komfort. Kort sagt: Der er meget mere af alt det, Vito er så 
kendt for. Giv den noget  arbejde. Det klarer den prob-
lemløst i en fart. Køber eller  leaser du en Mercedes-Benz 
Vito hos os, får du samtidig 2 års garanti uden kilometer- 
begrænsning. Her og nu får du  Tempomat, Bakhjælp og 
MediaNavigationCenter til en værdi af 12.250,- kr. med 
i prisen.

Du kan se fl ere eksempler på fi nan siering på 
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en 
af vores fi re salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800,  
Rødekro på Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 36.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leaser du 

en Vito nu, få
r du

 Tempomat, B
akhjælp 

og MediaNavigationCenter 

med i p
rise

n. Værdi: 1
2.250,- k

r.

www.pchristensen.dk/vito

Scan QR-koden 
og læs mere
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Fyns almennyttige Bolig-
selskab, FaB, går helt nye 
veje med pilotprojektet 
Tankefuld i Svendborg 
Vest 

Et lokomotiv, der trækker i en 
retning, der står »udvikling« på 
og som lytter til, hvad lejere har 
af boligønsker i dag og om fem år.
En igangsætter, der tager fører-
trøjen på og går efter penge fra 
vækstpakken via Landsbygge-
Fonden, så der kan skabes ar-
bejde.
En driftig og aktiv direktør, der 
viser vejen for nye almennyttige 
boligprojekter eller renovering af 
samme, som tiden er vokset fra.
Alt dét er Bent Bøllingtoft. Som 
direktør i FaB, Fyns almennyt-
tige Boligselskab, er han med en 
lidt slidt vending fremme i sko-
ene for hele tiden at skabe vækst, 
arbejdspladser og ikke mindst 
spændende boliger til borgerne.
I Odense S står FaB bag nybyg-

geriet Trinekær, i Pårup Stjerne-
æblehaven og tæt på centrum er 
Skovbrynet skudt op.

Et flagskib
Nu er Svendborgs nye bydel, 
Tankefuld, taget under god be-
handling. I udkanten af Svend-
borg Vest er 67 boliger og et 
fælleshus på vej op af jorden 
-fremtidssikrede, energirigtige 
og konkurrencedygtige.
»Tankefuld er en stor udfordring 
for os. Vi har oplevet en meget 
stor interesse for boligerne ved 
vores åbent hus-arrangementer. 
Vi bygger tæt, meget lyst og 
åbent efter kommunens ønske, 
og lejlighederne er indrettet med 
komplet køkken og hårde hvide-
varer. Det er atypisk for almen-
nyttige boliger, men det er det, 
der er ønsket og muligheden i 
dag, så Tankefuld er et flagskib 
for os«, siger Bent Bøllingtoft.
Allerede nu er mange kontrakter 
skrevet under til lejeboligerne, 
hvor der er tænkt i miljømæssige 

løsninger over det hele, fra loft  
over vinduer til gulve.
Til juli kan de første lejere flytte 
ind.

Vækster videre
FaB vil gerne fortsætte de gode 
byggetakter med Svendborg 
Kommune i Tankefuld-området.
Det signal har Bent Bøllingtoft 
givet, og går det, som han håber, 
kommer FaB og kommunen om 
et år til halvandet til at arbejde 
sammen om andre nybyggerier.
Foreløbig må især Odense nyde 
godt af FaB’s lyst til at skabe 
fremtiden, lade nej-hatten ligge 
og tro på markedet:
»Vi har fået tilsagn om lån og 
støtte fra Landsbyggefonden, der 
sammen med en mindre lejefor-
højelse gør det muligt at reno-
vere for en millard kroner. 
Renoveringsprojektet i Odense 
omfatter 1200 lejligheder på Ny-
borgvej. De er fra en tid, hvor le-
jeboliger var mørke og lukkede. 
I dag skal de være lyse og åbne, 

og renoveringsprojektet er blevet 
overvældende godt modtaget af 
lejerne, nævner Bent Bøllingtoft.

Milliard-ønsker
Andre 1.3 milliard kr. til hel-
hedsplaner (renovering)med lån 
og støtte fra Landsbyggefonden 
og med hjælp fra vækstpakken 
håber Bent Bøllingtoft også at 
sætte fingeraftryk på - og få:
»Vi har behov for at skubbe en 
vækst i gang, og sammen med 
Odense Kommune håber vi at 
være med til at bygge en ny bydel 
hvor bl.a. butikker, ungdomsbo-
liger og liberalt erhverv er in-
tegreret, bl.a. på Østre/ Vestre 
Stationsvej og Thomas B. Thri-
gesgade i Odense.  
»Vi ser frem til om fem eller må-
ske 10 år. Landsbyggefondsmid-
lerne er ikke øremærket til Fyn. 
Vi skal kæmpe for pengene. Det 
vil vi gerne i FaB for Fyn«.

FaB fører an på

grønT ByggEri

TANKEFULD (Svendborg)

Sofielund Skovvej 100 - 146, 

5700 Svendborg

Direktør, Bent Bøllingtoft



 5

Vestre Stationsvej 5 · 5000 Odense C · Telefon: 63 12 56 00 · e-mail: faB@faBbo.dk · Web: www.faBbo.dk

SKOVBRYNET (Odense C)  •  Kranvejen 1-43  •  5000 Odense C

SKOVBRYNET (Odense C)  •  Skibhusvej 233  •  5000 Odense C

TRINEKÆR (Odense S)  •  Gyldenhusvej 100-223  •  5260 Odense S

STJERNÆBLEHAVEN (Odense NV)  •  Stjerneæblehave 1-61  •  5210 Odense NV
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Tilbudet gælder 
hele april måned…

Miljøvenligt træ og plankeborde
hedens øvrige trævarer. Bordene 
fremstilles efter kundernes indi-
viduelle ønsker.
Indehaver og tømrer Christian 
Bidstrup, Lundeborg Træ, tilby-
der 40 års professionel erfaring 
med træ, kundernes sikkerhed 
for solidt og flot håndværk fra 
Lundeborg Træ.

Lundeborg Træ oplever 
stigende vækst i salg af 
Robinie-akacie-, egetræ, 
Douglas gran og lærketræ 
til trælaster, virksomhe-
der, kommuner og private.

De miljøvenlige træsorter luft-
tørres på Lundeborg Træs nye 
adresse og tilhørende 2250 kva-
dratmeter store lager på Svend-
borg Havn, centralt for hurtig og 
fleksibel levering til kunder over 
hele landet. 
Træet indgår til al mulig brug til 
udendørs projekter, legepladser, 

grønne områder m.m. Og som 
tømmer til bindingsværk, stol-
per, planker, (terrasse)brædder 
og cylinderdrejede pæle.
Via eget nyt træværksted og til-
hørende smedeafdeling fremstil-
ler Lundeborg Træ også lækre 
plankeborde. De er naturligvis i 
lige så høj kvalitet som virksom-

Lundeborg Træ · Kullinggade 29  · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 25 18 28
www.lundeborgtrae.dk · www.egeplankeborde.dk · post@lundeborgtrae.dk 
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- Kvalitetsarbejde til tiden

Lige før påske fik de to daglige 
ledere af Årslev Tømrerforret-
ning ApS, Anders Mosebo Chri-
stensen og Jonas Elkjær Jensen 
papir på, at de nu må skrive 
energihåndværker på deres vi-
sitkort.
Det betyder, at de nu kan 
hjælpe kunderne med at få et 
energitjek og et praj om, hvor 
de bør investere for at skære 
ned på deres energiudgifter: 
»Et energitjek betyder, at vi gen-
nemgår kundens bolig, måler op, 
ser på isolering og varmekilder. 
Vi laver bagefter en prioriteret 
liste over de områder, hvor de 
kan spare flest penge«, forklarer 
Jonas Elkjær Jensen, der også er 
tømrer og bygningskonstruktør.
Typisk er det to eller tre områ-
der, som Jonas og hans kollega, 
Anders, vil trække frem:
»Vi kan beregne, hvor meget 
energi, de kan spare ved f.eks. 
at hulmurs-isolere deres ejen-
dom, så når vi har påvist nogle 
områder, hvor der kan spares 
mest, kan vi hjælpe kunden med 
en faglig rådgivning og sparring 
med andre håndværkergrup-
per og sammen med dem kan vi 
finde løsninger til bedre boliger, 
som sparer ejerne penge til unø-
dige udgifter til kilowatttimer«.
Vælger kunden at forbedre sin 

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev

Telefon: 23 65 63 53 
E-mail: info@aatf.dk

Web: www.aarslevtomrerforretning.dk

energihåndværkere
energiSKe

Daglige ledere 
af Årslev 
Tømrerforretning 
ApS helt elektriske 
for at bruge deres 
nye uddannelser som 
energihåndværkere

bolig efter råd fra energihånd-
værkerne, er det bygherren, der 
beslutter, hvad der skal laves hos 
kunden og laver et overslag:
Vælger bygherren at forbedre sin 
bolig efter råd fra energihånd-
værkeren, besluttes der ud fra 
prioriteringslisten, hvilke der 
ønskes et overslag eller tilbud på.
»Man kan få tilskud til denne 
del, der ønskes forbedret og det 
kan vi hjælpe med. På den måde 
sparer vi bygherren for at bruge 
tid på det, og i sidste ende sparer 
kunden penge«.

Den energi, kunden kan spare, 
sælger energihåndværkerne vi-
dere til et el-selskab:
”Der er ca. 50 pct. mere at hente 
hos os i forhold til hvad bygher-
ren selv kan hente, så det er en 
win-win-situation for kunden«.

Et spændende år venter
»Kvalitetsarbejde til tiden« er 
firmaets motto. Og der er fak-
tisk ikke den arbejdsopgave, det 
alsidige tømrerfirma ikke kan 
udføre:
»Man kan regne med os. Vi går 
ikke på kompromis med kvali-
tet og den gældende lovgivning. 
Der stilles hele tiden nye krav 
til branchen, og vi er hele tiden 
opdateret. Der sker rigtig meget 
hele tiden, og vi er nødt til at 
følge med«.

Årslev Tømrerforretning 
ApS tror på fremtiden:
»Vi har stort set haft det samme 
mandskab over vinteren, så vi 
tror på et godt 2013. Finanskri-
sen er ved at være ovre, og ordre-
bogen er godt fyldt op med man-
ge spændende opgaver«, siger 
Anders og Jonas, mens bogholder 
og direktør, Malene Hjorth Ber-
thelsen, nikker.

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning
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vin. Vi har stor lagerkapacitet 
indenfor alle varetyper og løber 
aldrig tør for noget. På fødeva-
reområdet har Euro Spar Tved 
egen delikatesseafdeling med 
tre dygtige medarbejdere. Deli-
katesseafdelingen, der fremstil-
ler hjemmelavede lækkerier fra 
bunden, kan tilbyde alt fra smør-
rebrød til lette anretninger af 
enhver slags. Vi spænder lige fra 
den daglige frokost til møder, re-
ceptioner og firmafester. I Euro 
Spar interesserer vi os for vores 
kunder. Vi er en levende og dyna-
misk del af lokalsamfundet. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for yderligere info”, 
slutter Arne Petersen.

Som noget nyt udvider 
Euro Spar forretningen i 
Tved nu sin vareudbring-
ningsservice til at om-
fatte kontorer, liberale 
erhverv, virksomheder og 
institutioner i hele Svend-
borg kommune 

”Euro Spar Tved leverer i forve-
jen varer til samtlige plejehjem i 
Svendborg kommune”, fortæller 
købmand Arne Petersen. ”Med 
en veludrustet flåde på fem kø-
lebiler, der på daglig basis færdes 
på kryds og tværs i hele det syd-
fynske lokalområde, har vi mas-
ser af kapacitet til mere.” 

Fra øl og vand til hjemme-
lavede delikatesser
”Euro Spar er leveringsdygtig 
i alt, når det gælder øl, vand og 

Euro Spar  · Tvedvej 201, Tved · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 17 71 · Fax: 62 22 40 63
E-mail: tved@spar.dk · Web: www.spar.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag  .............  07.00 - 22.00 
Tirsdag  ..............  07.00 - 22.00 
Onsdag  ..............  07.00 - 22.00 
Torsdag  .............  07.00 - 22.00 
fredag  ...............  07.00 - 22.00 
Lørdag  ...............  07.00 - 22.00 
Søndag  ..............  07.00 - 22.00

I  S V E N D B O R G

2010 Max ReseRva CaRMenèRe 
AconcAguA VAlley, ViñA errAzuriz
Pris pr. flaske 125,-

en uovertruffen vinop le velse – superklassisk, 
elegant og kompleks med masser af brombær, 
tobak, søde krydderier og peber. Selvfølgelig serveret 
til en pris, der ligger langt under, hvad kvaliteten 
berettiger til!

85,-
sPaR 40,- PR. fl.

v/køb af 2 fl.
Forårspris

v/køb af 2 fl.

PR. flaske

ren foræringspris
på topvin fra chile

Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk • www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 30. april 2013. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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på Munkebo Kro

Munkebo Kro – et besøg med muligheder, udsigt, overnatning & atmosfære  

12110 Munkebo Kro - Annonce - Erhverv Fyn - Konferencer på Munkebo Kro - 185x263 - 03 2013.indd   1 19/03/13   11.21
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Professionelt udført arbejde til 
private og virksomheder
Ole Folmer startede i 
2005 Horne Haveservice 
på adressen Lillemarksvej 
1 ved Horne. 

Det er gået meget stærkt siden 
for den lille virksomhed som i 
starten kun beskæftigede ejeren, 
men som nu har seks ansatte.
Arbejdsopgaverne er meget alsi-
dige, men en stor del udføres for 
boligforeninger i området, og Fa-
aborg Boligforening var en af de 
første større kunder som Horne 
Haveservice fik en aftale med.
Langt de fleste opgaver ligger i 
den gamle Faaborg kommune, 
men også der er også bud efter 
firmaet fra Svendborg og Odense 
samt de omkringliggende øer, 
fortæller Ole Folmer, som også 

kan glæde sig over at mange 
private hus- og haveejere har 
fået øje på firmaets kvaliteter og 
gode service.
- Jeg sætter en stor ære i at be-
handle mine kunder godt og ens, 
så uanset bestillingens størrelse 
og pris - så giver jeg, og mine 
medarbejdere, os tid til at for-
klare og vejlede med et smil før, 
under og efter arbejdet udføres.
 
Store investeringer kræves 
Maskinparken hos Horne Have-
service er stor og alsidig, men 
redskaber og maskiner som Ole 
Folmer køber hjem er aldrig 
større end de kan bruges overalt, 
lige fra større parker til mindre 
parcelhaver. - Man er vel ø-bo! 
griner Ole Folmer, der er født 
og opvokset i Marstal på Ærø og 
som netop har indkøbt en min-

dre, men kostbar og superstærk 
traktor af modellen Boomer fra 
New Holland-fabrikkerne i USA.
Når der bliver brug for større 
maskiner til opgaverne, så har 
Horne Haveservice en rigtig 
godt samarbejde med andre en-
treprenørfirmaer, bl. a. Korinth 
Entreprenørfirma har ofte været 
en sparringspartner når større 
opgaver skal løses hurtigt og bil-
ligt for kunden.
- I vores branche hjælper vi hin-
anden som konkollegaer så godt 
vi kan, siger Ole Folmer.
 
Til rådighed året rundt
Højsæsonen for Horne Haveser-
vice strækker sig fra slutningen 
af marts og helt frem til begyn-
delsen af november. Om vinteren 
består arbejdet af snerydning og 
saltning for private samt på virk-

Horne Haveservice · v/ Ole Folmer · Lillemarksvej 1 · 5600 Faaborg · Tlf. 41 62 81 50
www.hornehaveservice.dk · olefolmer@hornehaveservice.dk

somheder og forretningers par-
keringspladser og tilkørselsveje. 
Horne Haveservice er medlem af 
DAG (Danske Anlægsgartnere, 
se www.dag.dk) og det betyder at 
der er en garantiordning for alle 
kunder for det udførte arbejde 
- så det er altid trygt at bestille 
Horne Haveservice til at løse en 
opgave i hjemmet eller i virksom-
heden.

Maskindemonstration - kom og prøv maskiner til 
den grønne sektor.  
D. 10. april på militærområdet ved Vibelundsvej 70, 5200 Odense 
D. 11. april Egeskov slot, Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup 
begge dage kl. 10-15. 

Vi vil være vært for en lettere frokost. 
Tilmelding til Glenn Nielsen på tlf. 21335458 
eller e-mail gn@heden-fyn.dk

TEMADAGE  

MASKINFORRETNING

Representerede 
mærker:

Kom og se det mobile  
trailer sytem med benzin  
drevet koldtvandsrenser

Multi-maskine fra  
Italienske multione. 
www.dk.multione.com

www.heden-fyn.dk
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Murermester Palle Jensen, V. Åby A/S · Rolighedsvænget 11 · V. Åby · 5600 Faaborg · Telefon: 62 61 68 98
E-mail: info@mpjbyg.dk · Web: www.mpjbyg.dk

Murermester 
Palle Jensen i V. 
Aaby specialiserer 
sig i fredede og 
bevaringsværdige 
ejendomme og har 
også mange andre 
trofaste gode kunder

Fåborg Klokketårn, 
byens vartegn totalrenoveret

FrA SlidT Til SlOT

Murermester Palle Jensen har 
gennem de sidste to år total re-
noveret klokketårnet i Fåborg. 
Det drejer sig om både tømrer - 
samt murer-arbejder.
Der er skiftet ca. 16.500 mun-
kesten. Munkesten er en sten, 
som navnet tilsiger en type, som 
munkene brugte i gammel tid til 
at bygge klostre af.
Munkestenen er ca. dobbelt så 
stor som en almindelig mursten.
Dertil er brugt i pallevis af kalk-
mørtler leveret af Nordisk NHL 
på Ærø. ”Desuden er der skiftet 
en stor del spær samt spærender, 
udskiftet med vellagret egetræ, 

som typisk har ligget på lager i 
mere end 10 år”, fortæller Mu-
rermester Søren Jensen, 2. gene-
ration af firmaet.
Desuden er der pålagt tagsten i 
gammel stil, kaldet munke (over-
side) og nonnesten (underside) 
som genbrugssten:
”Så man kan roligt sige, at man 
arbejder med bæredygtige ma-
terialer, da alle materialer er 
naturlige produkter samt gen-
brugsmaterialer, som der tit er 
påkrævet i renoveringsarbej-
der”, siger Søren Jensen.
Det er arkitekt Morten Krogh 
Madsen, der som arkitekt har 
stået for projektet incl. et ihær-
digt byggeudvalg bestående af 
velengagerede personer med et 
utroligt gåpåmod.
”Der er tilmed i byggeudvalget 
skrevet en bog om klokketårnet,  
som blandt andet kan købes i by-
ens butikker. Det er Pastor Eme-
ritus Ejner Fog, der har skrevet 
bogen”, oplyser Søren Jensen.

Baggrund
Murermester Palle Jensen er et 
firma, som har eksisteret i mere 
end 35 år, hvoraf flere ansatte 

har været i firmaets regi i op 
til 30 år. Firmaet startede som 
et enkeltmandsfirma med Palle 
Jensen ved roret samt hans hu-
stru Hanne Jensen på kontoret.
Søren og Bettina, som er hhv. søn 
og datter, har løbende overtaget 
den daglige drift, hvilket førte til 
et generationsskifte for få år til-
bage, dog har begge været med i 
firmaet igennem de sidste 20 år.
Firmaet har ca. 25 mand ansat, 
hvoraf halvdelen er murere og 
halvdelen er tømrere:
”Dog har vi også grave- samt stø-
befolk og malere ansat”, fortæl-
ler murermester Søren Jensen.

nutid og fremtid
”Vi har igennem de sidste mange 
år specialiseret os i renovering af 
kirker, fredede bygninger samt 
alle former for gamle mure- og 
tømrer-teknikker indenfor faget.
”Alle opgaver er sjove, men en 
af de sjove opgaver, som vi har 
udført, er bl.a. udover klokketår-
net, kalkning indvendigt af Ø. 
Skerninge Kirke ved Svendborg. 
Den var oprindelig blå og blev 
gen-etableret i samme farve. Det 
skete i samarbejde med Hausten 

Mikkelsens Tegnestue på Ærø”, 
siger Søren Jensen.
”Vi har desuden en større re-
novation på Steensgård Gods i 
samarbejde med Kgl. Bygnings-
inspektør, Jens Baumann, hvor 
bygherren her ønsker at bevare 
den gamle stil på godset. Endelig 
arbejder vi med kirkelige renove-
ringsarbejder i samarbejde med 
CW Arkitekter i Svendborg”.

Plejer kunderne
”Dog nyder vi rigtig godt af vo-
res faste kundekreds, som vi har 
haft i mange år, og der er ingen 
tvivl om, at disse kunder er utro-
ligt vigtige for os.
”Vores mange trofaste kunder er 
en utrolig vigtig del af vores ek-
sistens. Intet er for stort og intet 
er for småt, alle er velkomne”, 
understreger Søren Jensen.
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Nr. Broby VVS servicerer, 
installerer og reparerer varmepumper
Varmepumper er den nemme, billige og miljøvenlige løsning til op-
varmning af boligen. De udnytter den naturlige energi, som lageres i 
jorden og udeluften, som overføres til boligens opvarmningssystem. 
Varmepumpen kan let tilsluttes eksisterende radiator, gulvvarme -og 
solcellesystem. Installationen kræver minimal vedligeholdelse. Der er 
flere forskellige varmepumpesystemer, dog vil man altid skulle have 
slager i jorden eller et modul placeret uden for huset og et andet 
indenfor.
• Luft til luft varmepumper: Velegnet til mindre huse og fritids- 
 huse. Opvarmer ikke brugsvand. 
• Luft til vand varmepumper: Det billige alternativ til jordvarme- 
 pumper. Optimal til opvarmning af huse og brugsvand. 
• Jordvarmepumper: Kræver en stor grund til nedgravning af 
 slanger. Dækker hele boligens varmebehov samt badevand 
 igennem året. 

Nr. Broby VVS bruger Gas-
tech som leverandør af var- 
mepumper. Som de ene- 
ste på markedet, giver Gas-
tech en 5 års tryghedsga-
ranti. Kommer der fejl på 
pumpen, kan den således 
repareres uden beregning. 

Nyt oliefyr
sparer dig for penge
Nr. Broby VVS rådgiver, installe-
rer og servicerer oliefyret, så det 
altid fungerer optimalt. 
Der er mange fordele ved at ud-
skifte et ældre oliefyr med et nyt. 
Et nyt oliefyr tager mindre plads, 
larmer mindre og udnytter olien 
bedre. Der kan derfor være man-
ge penge at spare ved at inve-
stere i nyt. Vi lægger vægt på en 
grundig rådgivning, så oliefyret 
passer til boligens behov for op-
varmning. Der sørges for en kor- 
rekt tilslutning, så olien udnyttes 
optimalt, og der sørges for grun-
dig rådgivning om, hvordan du 
nemt klarer den daglige drift og 
vedligeholdelse af fyret. 
Som OK servicepartner vareta-
ger vi gerne den efterfølgende 
service af fyret. 

Den rette gaskedel 
skåner både miljøet 
og din varmeregning
Nr. Broby VVS monterer gasfyr fra leveran-
døren Gastech. Det er et gasfyr af højeste 
kvalitet, der optimalt omsætter naturgassen 
til miljørigtig varme i dit hjem.
Nr. Broby VVS både rådgiver, installerer og 
servicerer, så gasfyret altid yder det opti-
male. Vi har mange års erfaring med at finde 
den bedste løsning for den enkelte kunde. I 
dag har vi udskiftet over 500 gasfyr, og har 
ca. 1000 servicekunder årligt. 
Ved installation af gasfyr tages der udgangs-
punkt i husets varmebehov og mulighederne 
for energibesparelser. Derudover kan der 
være ønsker til placering og størrelse af gas-
fyret, hvilket vi tager højde for, så fyret pas-
ser ind i omgivelserne. Når gasfyret er instal-
leret, tilbyder vi en fast serviceaftale. 

Allerupgyden 1A  •  5672 Broby  •  Tlf.: 62 63 20 28 / 64 72 13 22  •  E-mail: nbvvs@mail.dk  •  www.nbgvvs.dk

Få tilskud 

til din nye 

gaskedel, 

oliefyr eller 

varmepumpe

Thrane Consult ApS 

størrelser og brancher - service, 
håndværk, handel, produktion, 
butik og liberale erhverv. Vi hu-
sker og overholder alle deadlines 
omkring moms, løn og øvrige 
indberetninger. Få mere tid til 
at arbejde med netop dine kerne-
kompetencer. Ring og hør nær-
mere.” 

Blandt Thrane Consults primæ-
re kompetencer er Lene Thom-
sens faglige og praktiske styrker. 
Hun er både bogholder og regi-
streret revisor, og det betyder, 
at Thrane Consult kan gøre op-
gaven færdig - både bogføring og 
årsrapport/årsopgørelse. ”Dette 
oplever vi en stigende efterspørg-
sel på. For den mindre virksom-
hed vil det ofte være for ressour-
cekrævende både at involvere 
bogholder og revisor.

Derudover løser vi andre forefal-
dende opgaver som løn, moms, 
intrastat, økonomisk rådgivning 
og budgetlægning m.v. Ingen op-
gaver er for små eller for store. 
Især budgetlægning og måneds-
rapportering til banken oplever 
vi stigende efterspørgsel på.”
Få mere tid til dine  
kernekompetencer
”I det daglige betjener vi os af 
en bred vifte af elektroniske 
værktøjer. Eksempelvis færdes 

vi hjemmevant i økonomisyste-
merne Economic, Navision, C5, 
Summa Summarum, Focus IT, 
Airboss, SAP og Axapta. På løn-
området arbejder vi i Dataløn, 
Proløn og Danløn - samt natur-
ligvis Office pakken. Geogra-
fisk arbejder vi primært på Fyn. 
Arbejdet udføres hos kunden 
selv eller fra vores kontor via 
internetopkobling. Kundekred-
sen tæller en lang række små og 
mellemstore virksomheder i alle 

Thrane Consult ApS · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk · www.thrane-consult.dk

Indehaver Lene Thomsen er registreret revisor og medlem af  
Dansk Revisorforening FSR. Derudover har hun fra 1992-2008,  
hvor hun valgte at blive selvstændig, arbejdet som bogholder og  
regnskabschef i en række forskellige virksomheder.  
I spidsbelastningsperioder beskæftiger Thrane Consult udover Lene 
Thomsen en freelance bogholder
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Et tag med det hele – tak!

Opskriften på det gode tag er 
professionel rådgivning med 40 
års tyngde, kombineret med det 
rigtige materialevalg og kvalitet 
i det udførte arbejde. Det véd 
Ryslinge Tagdækning A/S’s di-
rektør, Johnny Poulsen. 
Med troen på, og ikke mindst ly-
sten til, at skabe fremtiden inden 
for tagdækning er Ryslinge Tag-
dækning A/S med i front. Også 
når det kommer til at gøre brug 
af de nyeste produkter og tek-
nikker inden for faget.  
”Den kridhvide tagpap DER-
BIPURE® er baseret på vegeta-

bilske materialer fra planteriget 
er det eneste tagprodukt af sin 
art på markedet og et af de helt 
nye produkter, vi vil komme til 
at se meget mere til i fremtiden, 
udtaler Johnny Poulsen. Pro-
duktet er miljøvenligt og CO2 
reducerende, og har desuden en 
kølende effekt i form af den hvide 
overflade. 
»Det betyder, at der bl.a. kan 
spares energi i forbindelse med 
ventilations- og køleanlæg«, fort-
sætter han.
Hos Ryslinge Tagdækning A/S 
indgår det ISO14001 og »Cradle 

to Cradle« certificerede DER-
BIPURE® som en produktmu-
lighed ud af flere, når det gælder 
miljørigtige løsninger. 

Tjek dit tag
Firmaet følger hele tiden med i, 
hvilke nye produkter, der kom-
mer på markedet. Og løfter en 
lille, men velment og besparende 
pegefinger overfor alle de, der 
har tag over hovedet:
»Det er faktisk lige så vigtigt at 
holde øje med sit tag, som det er 
at sørge for, at bilen ses efter i 

sømmene. Vedligeholder man 
sit tag, lever det længere. Der 
er desværre ikke voldsom meget 
prestige i at holde øje med sit tag, 
men et godt tag gør et godt hus. 
Hvad nytter det f.eks. at have et 
dyrt tæppe til 500 kr. kvadrat-
meteren, hvis taget er utæt«, 
lyder det fra Johnnys far, Holger 
Poulsen. 
Han startede firmaet for 40 år 
siden, og et generationsskifte 
mellem far og søn, er i gang. 

Firma-jubilæet markeres i øv-
rigt til sommer.

Ryslinge Tagdækning A/S · Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup · Telefon: 62 27 25 25  
info@ryslingetag.dk · www.ryslingetag.dk

Ryslinge Tagdækning A/S 
- en virksomhed i rivende udvikling og blikket rettet fremad

Den falsede 
zink stern er 
vedligeholdelsesfri 
og giver derfor en 
stor besparelse 
i både maling 
og tid. Samtidig 
tilføres bygningen 
et mere eksklusivt 
udseende. 

Tag med den hvide 
tagmembran 
DERBIPURE®, 
som reflekterer 
solen og køler 
taget, hvilket 
er optimalt i 
kombination med 
solceller.
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Murermester Lars Kronborg ApS
Rønnebærvej 92 • 5792 Årslev • Tlf. 40 44 92 67 • kronborg@newmail.dk · www.larskronborg.dk

NYBYGGERI
Lars Kronborg ApS har mange års erfaring 
med nybyggerier, og derfor er vi et oplagt 
valg til udførsel af murerarbejdet fra start 
til slut.
Vi lægger vægt på kvalitet i såvel hver 
enkelt detalje som i helheden, hvilket 
er kundens garanti for et professionelt 
stykke arbejde i højeste kvalitet.

PRIVATE OG ERHVERV
Uanset om du som privatperson har købt 
en grund, hvorpå du skal bygge dit drøm-
mehus, eller om dit firma skal stå for byg-
geriet af et boligkompleks, så kan vi ud-
føre murerarbejdet.
Vi har bygget alt fra parcelhuse til leje-
boliger, og altid har vi leveret et resultat 
i topkvalitet.

BADEVÆRELSER
Er du træt af dit gamle, slidte badeværelse, 
eller er du i gang med at bygge et helt nyt 
hus, så kontakt Lars Kronborg ApS. Vi har 
mange års erfaring med renovering og ny-
byggeri af alle typer badeværelser, så du 
er sikker på, at klinkerne bliver sat korrekt, 
og som du gerne vil have dem. 

Lars Kronborg ApS blev grundlagt i 2000 og har siden etableret sig som et lille, men stærkt murerfirma, 
hvor kvalitet, service og grundighed er hjørnestene i alt vores arbejde…

KOMPETENCER:
• Diverse nybyggerier   
• Tilbygninger   
• Badeværelser   
• Klinke- og flisearbejde   
• Multiplader til bagvægge 
 og skillevægge
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Farve X-perten ApS fort-
sætter den uafhængige 
fynske butikskædes suc-
ces. Ny forretning åbner 
mandag den 22. april på 
Klokkestøbervej 12 

Finanskrise eller ej. Kombinatio-
nen af mærkevarer i absolut top-
kvalitet, både i malerprodukter 
og tilbehør, samt professionel og 
kompetent rådgivning er fortsat 
opskriften på succes.
Det skriver Farve X-pertens di-
rektør og indehaver Kim Hof-
mann gerne under på med en 
bred farvestrålende streg. Bu-
tikskæden opnåede således sid-
ste år en vækst på 20 procent, 
godt hjulpet på vej af muligheden 

for selv at kunne vælge leveran-
dører. »Nu får vi en væsentligt 
større forretning, end den vi 
hidtil har haft i Odense. Selve 
butiksarealet vokser fra 60 til 
350 kvadratmeter, så vi frem-
over præsenterer vores store sor-
timent endnu bedre. Hertil kom-
mer lager og personalerum på 
400 kvm.«, siger Kim Hofmann 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Sigma, Hempel m.m.
Farve X-pertens fire fynske bu-
tikker ligger, foruden Odense, i 
Bellinge, Ringe og Svendborg.
Kædens succes skyldes bl.a. ene-
forhandling af Sigmas produkt-
program, grossistsalg af Hem-
pels Yacht-produkter og rollen 
som uafhængig leverandør til 

malermestre og andre butikker.
Når den nye butik åbner på 
Klokkestøbervej 12, præsenterer 
Farve X-perten også Hempels 
program af bygningsmaling og 
industrivarer og eksempelvis 
Hagmans gulvsystemer og Dal-
apro sandspartler. 

Prof. værktøj udlejes
Kim Hofmann åbnede sin før-
ste forretning i Svendborg i 
1997. Siden er han som nævnt 
blevet fynsk eneforhandler af 
Sigma’s store produktprogram, 
der inkluderer markedets bedste 
akryllakker og isolerende ma-
ling. 
Farve X-perten har også mar-
kedets bedste facadeprogram. 
Og når arbejdet skal udføres, 
udlejer kæden også professionelt 

værktøj og tilbehør til gør det 
selv folket. F. eks. gulvsliber- og 
polermaskiner, plejeprodukter, 
malersprøjter, stiger, tapetborde, 
klistermaskiner og girafslibere 
med støvsugere.

Odense SØ
Cikorievej 15 
DK- 5220 Odense SØ

Tlf: 66 14 78 82 
Fax: 66 14 69 77

Svendborg
Ørbækvej 13 
DK- 5700 Svendborg

Tlf: 62 22 44 90 
Fax: 62 22 45 81

Ringe
Jernbanegade 5 
DK- 5750 Ringe

Tlf: 62 63 30 14 
Fax: 62 63 30 15

Odense SV
Brogårdsvej 12
DK- 5250 Odense SV

Tlf: 65 96 24 22

Brønshøj
Frederikssundsvej 350 
2700 Brønshøj 

Tlf: 43 45 95 97

Rudkøbing
Ørstedsgade 9
5900 Rudkøbing

Tlf: 31 58 53 63

www.farvexperten.dk

Servicecentre: OBS NY BUTIK

www.sigmacoatings.dk Et PPG varemærke

Facadebehandling 
ned til 2°C og 90% RF 

Tilsættes 
Sigma Siloxan 
for at arbejde 
ude ned til 2°C 
og 90% RF

Kvalitetsløsning 
til facademaling
Yderst diffusionsåben, smudsafvisende 
og vejrbestanding. Efterlader et flot 
kalkmat udseende.

Pr. stk. v/1 spand 599,-

Sigma Siloxan Topcoat 
10 liter alle farver

579,-
Pr. stk. v/10 stk.

Sigma Continu additiv 
0,5 liter

119,-
pr. stk.

Tilbuddene gælder fra den 1/10 - 18/11 2011. I tvivlstilfælde gælder de i teksten nævnte tilbud. Billeder skal opfattes som illustrative. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er eksklusiv moms 25% samt eventuelle afgifter.

40%
RABAT

Guldberg 
pensler

pr. kasse

30%
RABAT

pr. stk.

Guldberg 
pensler

Odense SØ
Cikorievej 15 
DK- 5220 Odense SØ

Tlf: 66 14 78 82 
Fax: 66 14 69 77

Svendborg
Ørbækvej 13 
DK- 5700 Svendborg

Tlf: 62 22 44 90 
Fax: 62 22 45 81

Ringe
Jernbanegade 5 
DK- 5750 Ringe

Tlf: 62 63 30 14 
Fax: 62 63 30 15

Odense SV
Brogårdsvej 12
DK- 5250 Odense SV

Tlf: 65 96 24 22

Brønshøj
Frederikssundsvej 350 
2700 Brønshøj 

Tlf: 43 45 95 97

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M

Tlf: 66 14 78 82

www.farvexperten.dk

Servicecentre: OBS NY BUTIK

www.sigmacoatings.dk Et PPG varemærke

Facadebehandling 
ned til 2°C og 90% RF 

Tilsættes 
Sigma Siloxan 
for at arbejde 
ude ned til 2°C 
og 90% RF

Kvalitetsløsning 
til facademaling
Yderst diffusionsåben, smudsafvisende 
og vejrbestanding. Efterlader et flot 
kalkmat udseende.

Pr. stk. v/1 spand 599,-

Sigma Siloxan Topcoat 
10 liter alle farver

579,-
Pr. stk. v/10 stk.

Sigma Continu additiv 
0,5 liter

119,-
pr. stk.

Tilbuddene gælder fra den 1/10 - 18/11 2011. I tvivlstilfælde gælder de i teksten nævnte tilbud. Billeder skal opfattes som illustrative. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er eksklusiv moms 25% samt eventuelle afgifter.
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Junckers ProFinish 
Mat & Halvblank

Lakering
Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker 
fast-holder og udbygger dit 
gulvs skønhed år efter år. 
Lakken tilfører den glans og 
glød, du ønsker, og gulvet får 
på en og samme tid både den 
nødvendige slidstyrke og den 
eksklusive udstråling, som kan 
gøre dig ekstra glad og stolt 
over dit hjem. Du kan vælge 
vores vandbaserede lakker i 
forskellige glansgrader - alt 
efter opgaven.

Vandbaseret  Akryl-PU boliglak. 
Leveres i 5 & 10 liter plastdunk. 
Avendes som grund- og færdig-
lakering, ialt 3 lag. Kan også anvendes 
til overlakering af Junckers GulvOlie 
efter 24 timer fra påføring af olien.
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Uafhængig 
økonomisk vejviser

revisor, som regnskabschef i en 
mellemstor produktionsvirksom-
hed og bogholder i flere mindre 
virksomheder. 

»Jeg hjælper eksempelvis mine 
kunder med forskellige oversig-
ter. Herunder nøgletal og bud-
getsammenligning på måneds-
basis og likviditet fra ugebasis og 
opefter. Og jeg sørger for, at kun-
derne får afleveret deres regn-
skabsmateriale til godkendelse 
hos revisorer og myndigheder. 

Kunderne kan dermed også give 
det rigtige billede af virksom-
hedens økonomi til banken. Det 
sparer i mange tilfælde både tid 
og penge«, siger Christina Hjelt 
Jørgensen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

Hjelt & Co. skaber således et 
hurtigt overblik, når revisoren 
styrer kunders bogholderi og 
regnskaber ind på rette vej.

Hjelt & Co. guider virk-
somheder til vigtigt 
økonomisk overblik

Finanskrisen sætter en tyk streg 
under vigtigheden af, at virk-
somheder bl.a. får overblik over, 
om de tjener penge, hvor de tje-
ner dem – og hvor de måske har 
unødvendige omkostninger.
 
Hjelt & Co.’s indehaver, regn-
skabskonsulent Christina Hjelt 
Jørgensen, guider her typisk 
små og lidt større virksomheder 
i rollen uafhængig økonomisk 
vejviser. 

Erfaring og indsigt har Chri-
stina Hjelt Jørgensen bl.a. fra 18 
år indenfor regnskab, både som 

Hjelt & Co · Nytoften 53 · 5220 Odense SØ · Tlf. 20 42 76 56  · www.hjeltogco.dk · christina@hjeltogco.dk

Hjelt & Co
v. Christina Hjelt Jørgensen 

Nytoften 53 · 5220 Odense SØ

Telefon 20 42 76 56

christina@hjeltogco.dk

www.hjeltogco.dk

Troværdighed

Ærlighed

Engagement

Faglig kompetence

Har du styr på din økonomi?

1-8_hjeltogco.com Bogføring_90x64.indd   1
20/03/13   10.19

Erhvervsfolk mødes 
på Overgade 23
Den gamle Kro, én af Fyns 
og Danmarks hyggeligste 
restauranter, serverer 
stemningsfulde mødefa-
ciliteter og gastronomi 
på højt plan

Hvorfor ikke kombinere det prak-
tiske med det behagelige? Et gam-
melt bindingsværkshus fra 1683, 
midt i Odense centrum, er ram-
men om Den gamle Kro. En hyg-
gelig gårdhave, overdækket af et 
rullende glastag, og en tidstypisk 
svalegang er her en del af én af 
Fyns og Danmarks hyggeligste 
restauranter.

Mødefaciliteter
Tre møde-, kursus- og konferen-
celokaler på 1. sal, med plads til 
henholdsvis 20, 30 og 40 delta-
gere, skaber således det perfekte 

sted til små og større møder for 
sælgere, konsulenter, kolleger og 
øvrige samarbejdspartnere. Cen-
tralt på Fyn, midt i Danmark, tæt 
på Odense Banegårdcenter og den 
fynske motorvej. Jens Møhring 
Madsen, indehaver af Den gamle 
kro: »I restauranten serverer vi 
kvalitets råvarer tilberedt helt fra 
bunden. Blandt andet sæsonak-
tuelle danske råvarer, der finder 
vej til bordene via vores måneds-
menu. Her får gæsterne eksem-
pelvis tre retter for 365 kr. – et 
tilbud der giver rigtigt meget for 
pengene«.

Velkomst i vinkælderen
Erhvervs- og forretningsmøder 
kan eksempelvis begynde i den 
stemningsfulde vinkælder, der 
med hvælvinger og vine bag sme-
dejernslåger skaber en fortrolig 
og afslappet atmosfære til vel-
komster og kaffe.

Den gamle Kro tilbyder et stort 
frokostkort med bl.a. højt belagt 
smørrebrød, sildetallerken, fynsk 
røgeost samt diverse anretninger. 
Det nyeste tiltag er, at man kan 
bestille det berømte smørrebrød 
ud af huset.  Aftenkortet serverer 
en menu på op til fem retter, og re-
stauranten har også et af Odenses 
største a la carte kort.  

Overnatning
Er ønsket, at forretningsmødet, 
kurset eller konferencen kombi-
neres med overnatning, tilbydes 
der overnatning og morgenmad 
på City Hotel Odense, blot to mi-
nutter fra Den Gamle Kro.
City Hotel Odense tilbyder bl.a. 
privat p-gård, hyggelig pejsestue, 
dejlig morgenrestaurant og tag-
terrasse med sommermøbler. Alle 
værelser har eget brusebad og toi-
let, fladskærm-tv, telefon og gra-
tis Internet. 

Den gamle Kro · Overgade 23 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 14 33 · www.dengamlekro.eu · mail@dengamlekro.eu
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SinaTur HOTeL STOreBæLT genåBner

Hotel Storebælt er en del af Sinatur. 
En kæde af 6 hoteller 
de smukkeste steder 

i Danmark.

Sinatur Hotel Storebælt

Sinatur Hotel Storebælt genåbner
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sinatur.dk/storebælt 
Østerøvej 121  •  5800 Nyborg  •   T/ 6531 4002

Når Sinatur Hotel Storebælt genåbner, 
står konferencecentrets køkkenchef Bjørn 
Kruse klar med en helt ny og frisklavet 
menu – lavet fra bunden med lokale fynske 
råvarer og stikord som miljø og økologi.

»Jeg har sammen med mit personale lavet 
en helt ny og tidssvarende menu. Derfor 
tænker vi økologi, miljø og CO2-neutrale 
produkter ind i de retter og oplevelser, vi 
fremover serverer for vores gæster. Derfor 
fokuserer vi på gode råvarer i høj kvalitet 
fra lokale leverandører«, siger køkkenchef 
Bjørn Kruse til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Stegt torsk med purløgsbearnaise, spinat og 
smørvendt bøgehat (svamp) er sammen med 
kalvefilet med syltede løgskaller, selleri-
mousse samt timiansky blot nogle af de ga-
stronomiske oplevelser, der venter gæsterne 
i restauranten, når Sinatur Hotel Storebælt 
slår dørene op i april.

Christian Kirk, restaurantchef hos Sinatur 
Hotel Storebælt, åbner fremover dørene op 
for gæsterne i det genåbnede konferencecen-
ters spisested – med ét af landets flotteste 
udsigter.
»Vores restaurant har en fantastisk flot 
udsigt til Storebælt, og det er netop udsigten, 
der forhåbentligt får folk til at vende tilbage 
til restauranten – sammen med vores store 
fokus på værdier som økologi og nærvær«, 
siger restaurantchefen.

Økologi og nærvær passer også perfekt sam-
men med lokale fynske leverandører af kva-
litet på flaske – nemlig bryggerierne i Ørbæk 
og Refsvindinge samt Albani i Odense.

»Vi bruger de dygtige lokale producenter, 
og når det gælder vin, handler det også om 
økologi. Samtidigt lægger vi op til at ser-
vicere vores gæster på bedste vis. Vi håber, at 
gæsterne føler, at de får en del af personalet 
og restaurantens atmosfære med hjem, så de 
forhåbentligt vender tilbage«, tilføjer restau-
rantchef Christian Kirk.

på menuen
Økologi og miljØ

Udsigt

og økologi

i glassene



Hotel Storebælt er en del af Sinatur. 
En kæde af 6 hoteller 
de smukkeste steder 

i Danmark.

Sinatur Hotel Storebælt

Økologi og miljØ

” Vi er først og fremmest et konferencecenter – men samtidigt hele Nyborg 
og omegns hotel med plads til private selskaber og turister„

Sådan fortæller hotelchef Elisabeth Joy Heiden, Sinatur Hotel Storebælt, 
i forbindelse med renoveringen og udbygningen af konferencecentret, som 
Danmarks Lærerforening købte i 1989, dengang under navnet Storebælts-
centret.
 
8000 kvm. og 500 gæster
Siden er naboen Kystgården overtaget, og i dag er Sinatur Hotel Storebælt 
ét af seks hoteller i Sinatur-kæden, placeret på nogle af de skønneste steder 
i landet. Med udbygningen er Sinatur Hotel Storebælt vokset til 8000 kvm., 
115 værelser og med plads til op til 500 gæster. De første 35 værelser står 
klar ved genåbningen.
 
Dygtigt konference-team
»Vi ønsker at servicere vores gæster med nøgleord som harmoni, nærvær, 
gastronomi og fødderne nede på jorden, kombineret med topprofessionel 
service. Eksempelvis tager vi imod vores gæster ved pulte. Sammen med 
dem - og ikke gemt væk bag høje skranker. Og når det gælder konferencer, 
står vores meget dygtige og erfarne konferenceteam klar til at skræddersy 
den helt rigtige løsning i tæt samarbejde med kunderne«, tilføjer hotelchef 
Elisabeth Joy Heiden.
 
Topmoderne AV-udstyr
Nu som før er Sinatur Hotel Storebælts placering helt fantastisk. Midt i 
smuk natur, direkte ved vandkanten med egen badebro og malerisk ud-
sigt til Storebæltsbroen. Nu præsenteres også flere nye fællesområder, ny 
restaurant og nyt køkken. 
Den gamle del er renoveret, dog er der installeret topmoderne AV-udstyr, 
bl.a. smart boards, der bringer konferencedelen op blandt landets bedste.

2. april genåbner Hotel Sinatur Storebælt som konferencecenter
- efter storstilet renovering og udbygning
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”En af Rambølls fornemste ambitioner er, via helhedsorienterede 
og langsigtede løsninger, at skabe værdi for vores kunder og det 
samfund, vi er en del af,” fortæller afdelingsleder Brian Rempt fra 
Rambøll. ”Som rådgivende ingeniører, designere og management-
konsulenter besidder vi en bred faglighed, og i forbindelse med dette 
projekt har flere af vores kompetencer været i spil.”

Avanceret byggeri med lavt energiforbrug
”Sinatur Hotel Storebælt er designet af arkitektfirmaet NB Tegne-
stuen. De store energieffektive vinduespartier giver dels et unikt kig 
ned mod vandet og dels et væstligt dagslysindfald i konferencesal, 
restaurant og seminarrum, hvilket minimerer behovet for elektrisk 
belysning,” fortæller ingeniør i Rambøll Johannes Thuesen og til-

føjer: ”Huset er opført som et lavenergibyggeri. Selve bygningen er 
højisoleret, og de tekniske installationer – som der er rigtig mange 
af - er nøje projekteret med henblik på at bringe energiforbruget 
ned til et minimum. Kommende gæster vil kunne nyde udsigten helt 
tæt ved strand og vand, og samtidig glæde sig over et energivenligt 
hotelbesøg.”

Høje ambitioner på klimaområdet

”Sinatur er seriøs med ambitionerne på klimaområdet. At opføre det 
nye hotelbyggeri som et lavenergibyggeri skal ses i sammenhæng 
med Sinaturs klimaplan, der blev lanceret i 2009, og som med ud-
gangen af 2012 viste en CO2-reduktion på mere end 25 % for Sina-
tur-hotelkæden som helhed,” siger Johannes Thuesen.

Rambøll har som rådgiver spillet en vigtig rolle i projektering og opførelse af Sinaturs nye hotelbyggeri i Nyborg

rambøll 
rådgiver på nyt Sinatur hotel

i forbindelse med nybyggeri og renoveringsprojekt Sinatur Hotel Storebælt  
har rambøll været involveret i samtlige ingeniørdiscipliner 

– heriblandt statik, tekniske installationer samt energi- og miljøforhold
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DrivhusEffekten ApS
Dr. Neergaardsvej 5a

2970 Hørsholm
Tel.: +45 88708490

info@drivhuseffekten.dk
drivhuseffekten.dk

Professionelle solcelleanlæg 
til erhverv og offentlige bygninger

Professionelle solcelleanlæg 
til erhverv og offentlige bygninger

DrivhusEffekten ApS er stolte over  
at udføre solcelleanlægget på  

Sinatur Hotel  
og forsyne hotellet med grøn strøm

Hørsholm Bibliotek - tag

Frederiksberg Forsyning - gavl og tag

Kræftens Bekæmpelse

Ishøj Svømmehal

Vi tilbyder: 
 

● Markedets højest ydende anlæg med  
 produktionsgaranti. 
 

● Kort tilbagebetalingstid og høj forrentning. 
 

● Egne faglærte danske medarbejdere. 
 

● Omfattende referenceliste, herunder Nordens  
 største solcelleanlæg. 
 

● DrivhusEffekten leverer og opfører 
 solcelleanlæg overalt i Danmark i totalentreprise. 

 
Start med at få udarbejdet et uforpligtende tilbud  
med forslag til placering af solceller samt  
overblik over økonomien i projektet. 

Send en mail til bra@drivhuseffekten.dk  
eller ring på 88 70 84 90



”I forbindelse med Sinatur Hotel 
Storebælts store ombygnings- og 
renoveringsprojekt fungerer NB 
Tegnestuen som totalrådgiver”, 
fortæller en af indehaverne arki-
tekt M.A.A. Bjørn Christiansen. 
”Hermed har vi været inde over 
i så godt som alle spørgsmål ved-
rørende byggeriet – lige fra dets 
grundlæggende definition og 
funktion til dets visuelle udform-
ning og farvesammensætning.”

Stort erfaringsgrundlag
”NB Tegnestuens specialer er 
rådgivning, skitsering og projek-
tering af nybyggeri og renoverin-
ger til organisationer, virksom-
heder og offentlige instanser”, 
fortsætter Bjørn Christiansen. 
”Med en baggrund på over 30 
år i branchen stiller vi et stort 
alsidigt erfaringsgrundlag til rå-
dighed for vores kunder. En stor 
aktivitet udgøres af renoverings-
opgaver i hjertet af København. 
Vores særkende er renovering 
og modernisering med respekt 
for det oprindelige byggeri. Gen-
nem årene har vi løst en bred 
vifte af opgaver blandt andet 
for Danmarks Lærerforening. 
Eksempler på dette er Sinatur 

hotellerne Sixtus, Skarrildhus, 
Frederiksdal, Haraldskær, Gl. 
Avernæs og Storebælt med råd-
givning om ny-, om- og tilbyg-
ning samt renovering og vedli-
gehold.”

Et moderne byggeri
”Renoveringen af Sinatur Hotel 
Storebælt indledtes med nedriv-
ningen af Kystgården samt en 
ældre, utidssvarende undervis-
ningssektion. Vi har projekteret 
den ny bygning med konferen-
cesal, fællesrum, nyt køkken og 
nye værelser plus forbindelses-
gangen til det øvrige hotel. Byg-
geriet er et moderne lavenergi 
- klasse 2015 byggeri, der med 
sit minimale varme- og elforbrug 
fremmer Danmarks Lærerfor-
enings bestræbelser på at redu-
cere den samlede organisations 
CO-2 udledning. 

Sinatur Hotel Storebælt har 
behovsstyret ventilation med 
genvinding og udvendig mobil 
solafskærmning. Dertil kom-
mer energieffektive lyskilder og 
udbredt styring efter dagslysni-
veau og tilstedeværelse i loka-
lerne. Bygningsinstallationerne 

København

Thorsminde

Dragør

Roskilde

Ringkøbing

	  

Tegnestuen, der grundlagdes af Bjørn Christiansen i 1980, spænder fra renovering af fredede ejendomme 
over kontor og erhvervsbyggeri til modernisering af kursusejendomme samt løsning  

af en lang række opgaver for private bygherrer. 

styres af et avanceret CTS-sy-
stem. Fjernvarmen afgives via 
lavtemperatur varmeinstallatio-
ner, som suppleres med ca. 300 
m² solceller der primært er inte-
greret i tagkonstruktionen.”

generationsskifte på vej
Når renoveringen og ombygnin-
gen af Sinatur Hotel Storebælt 
i løbet af sommeren 2013 er vel 

overstået, går Bjørn Christian-
sen på pension. Som resultat af 
et glidende generationsskifte, 
der har kørt gennem mange år, 
videreføres ledelsen herefter af 
de nuværende medindehavere i 
den alsidige arkitektvirksomhed 
- Mads Bjørn Christiansen, der 
er bygningskonstruktør MAK 
samt arkitekt M.A.A. Thomas 
Olsen. 

Thomas Olsen, Bjørn Christiansen og Mads B. Christiansen.



JORTON A/S Odense - Højmevej 24 - 5250 Odense SV · Tlf.: 89 30 46 00
E-mail: odense@jorton.dk - Web: www.jorton.dk

”Råhus-entreprisen omfat-
ter alt, hvad der hedder jord, 
kloak, beton og fundamenter, 
konstruktionsstål samt vægge, 
etageadskillelser m.v.”, fortæller 
projektleder Henrik Hyrup Mah-
ler. ”Efter råhus-entreprisen 
har ”forskønnende entrepriser” 
taget over, så JORTON Odenses 
bidrag til råhus-siden af pro-
jektet, der på mange måder er 
grundlaget hele byggeriet, i dag 
er en usynlig del af det færdige 
resultat.”  
 

nyborgs svar på Venedig
”Råhus-entreprisen indledtes 
med nedrivningen af den gamle 
Kystgården. Herefter påbe-
gyndte vi udgravningen til ho-
tellet. På grund af nærheden til 
Storebælt bød udgravnings- og 
støbearbejdet i forbindelse med 
kælderen og den 102 meter lange 
forbindelsesgang mellem hotel-
lets enkelte afdelinger på en del 
tekniske udfordringer. Herefter 
gjaldt det etableringen af stue 
og førstesale. I min optik er det 

i forbindelse med Sinatur Hotel Storebælts ombygning og renovering  
har Odense-afdelingen af den landsdækkende entreprenørvirksomhed varetaget 
råhus- og murer-entrepriserne – et kæmpe projekt der påbegyndtes medio 2011

flotte hotelbyggeri i entreprenør-
mæssigt perspektiv det tætteste 
Nyborg kommer på Venedig, idet 
såvel hotelbygningerne som for-
bindelsesgangen mellem dem er 
pælefunderede.”  

Forbilledligt samarbejde
”Murerentreprisen omfatter alt 
arbejdet på hotellets indvendige 
vægge og samtlige fliser og klin-
ker på gulve og i badeværelser. 
Dertil kommer det skridsikre og 
rengøringsvenlige epoxygulv i 
hotellets centralkøkken. Medio 
2013 lægger vi sidste hånd på ud-
videlsen af hotellets to værelses-
fløje med en ekstra etage. Over 
hele linjen har det været en fag-
ligt spændende og udfordrende 
opgave at arbejde på dette flotte 
byggeri. Sinatur, Danmarks Læ-
rerforening er en lydhør og me-
get kvalitetsbevidst sparrings og 
samarbejdspartner. Hele forlø-
bet har kørt godt og vi har haft 
et forbilledligt samarbejde med 
bygherren og de ingeniører og ar-
kitekter, der varetog byggeledel-

sen. Det samlede projekt beløber 
sig til omkring 152 mio. kr., og 
JORTON A/S står for godt og vel 
30 mio. kr.”   

Fra motorvejsbroer til 
overløbsbassiner
”JORTON-afdelingen bag om-
bygningen og renoveringen 
af Sinatur Hotel Storebælt er 
Region Syddanmark, der har 
base i Kolding, med underaf-
delinger i Åbenrå, Esbjerg og 
Odense.  Vores specialer er ho-
ved- og fagentrepriser omkring 
større byggeprojekter som nybyg 
og renovering af hoteller og of-
fentlige institutioner, hospitaler, 
skoler og museer. Hertil kom-
mer brobyggerier samt en lang 
række renoveringsprojekter for 
boligforeninger i hele landet. 
Vi leverer komplicerede beton-
konstruktioner til erhvervs- og 
anlægssektoren og har senest 
opført en motorvejsbro ved Silke-
borg. JORTON Odense varetog 
fagentrepriserne i forbindelse 
med strålekælderen og akutmod-

tagelsen på Odense Universi-
tetshospital. Blandt vore øvrige 
specialer er underjordiske byg-
ningsværker, blandt andet i form 
af overløbsbassiner, hvoraf vi 
netop nu har flere i støbeskeen.” 

Åbenhed, dialog 
og samarbejde
”JORTON har en fleksibel orga-
nisation med en flad struktur, 
der betyder, at beslutningsve-
jene er korte og ansvarsfølelsen 
stor. Et særkende for JORTON 
er, at kunden møder vores egne 
folk og vores eget materiel ude 
på pladserne. Vi råder over en 
stor stab af specialiserede med-
arbejdere, der repræsenterer en 
omfattende og varieret viden 
og erfaring, som løbende vedli-
geholdes og gerne deles, når vi 
løser opgaver i samarbejde med 
lokale fagfolk. JORTONS nøg-
leord hedder åbenhed, dialog og 
samarbejde baseret på høj faglig 
kompetence”, afrunder Henrik 
Hyrup Mahler. 



”De primære specialer i Jeni Byg 
Entreprise er store tømreropga-
ver samt fag- og hovedentrepri-
ser”, fortæller indehaver Jesper 
Nielsen. ”Vi er stolte af at have 
været med til at realisere om-
bygningen og renoveringen af 
Sinatur Hotel Storebælt. Vi har 
arbejdet på dette projekt gen-
nem snart to år, og vores entre-
prise beløber sig til 28 mio. kr. Vi 
lægger sidste hånd på hotellets 
ombygning, når vi i august i år 
afslutter udvidelsen af de to væ-
relsesfløje til 3000 m2 via tilbyg-
ning af en ekstra etage.”  

Fra tagterrasser til  
egetræsgulve
”Blandt Jeni Byg Entreprises op-
gaver i forbindelse med ombyg-
ningen af Sinatur Hotel Store-
bælt er levering og montering af 
den smukke facadebeklædning”, 
beretter bygningskonstruktør 
og entrepriseleder Henrik Ras-

Jeni Byg Entreprise

Bøjdenvej 92 C · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 12 98
info@jenibyg.dk

www.jenibyg.dk

Det kendte 
byggefirma med 35 
ansatte grundlagdes 
i 2000 og står for 100 
% dansk kvalitet. 
I forbindelse 
med Sinatur 
Hotel Storebælts 
ombygning og 
renovering har 
firmaet bl.a. leveret 
facadebeklædning, 
tage, tagterrasser, 
lofter og gulve

mussen. ”Den meget specielle 
beklædning er fremstillet i et 
eksklusivt og meget vejrbestan-
digt materiale, som det kræver 
stor håndværksmæssig viden og 
erfaring at håndtere korrekt. 
Tagkonstruktionen består af 
færdige elementkassetter, og den 
utroligt flotte tagterrasse på 800 
m2 er opbygget på et specialud-
viklet, vandtæt og isolerende 
underlag, der kan modstå høj 
belastning. Til den 130 m lange 
forbindelsesgang har vi leveret 
specialudviklet loftsbeklædning 
i form af sprøjtepudsede lydiso-
lerende plader. Endelig står vi 
for de flotte fuldlimede kvali-
tetsgulve i egetræsparket plus 
en stor mængde indvendige døre, 
glaspartier og meget mere.”  

Fantastisk samarbejde
”Jeni Byg Entreprises samar-
bejde med bygherren Sinatur, 
Danmarks Lærerforenings team 
af professionelle rådgivere er 
gået fantastisk godt”, opsumme-
rer Jesper Nielsen. ”De ved lige 
præcis, hvad de har med at gøre 
og går op i detaljen uden at miste 
overblikket. Vi har været på fin 
forståelsesmæssig bølgelængde 
gennem hele det spændende og 
udfordrende entrepriseforløb.”

Fag- og hovedentrepriser
”Jeni Byg Entreprises primære 
speciale er fag- og hovedentre-
priser, blandt andet på passiv- og 
lavenergihuse, tagkonstruktio-
ner samt træ- og linoleumsgul-
ve”, siger Henrik Rasmussen. 
”Vores 35 ansatte har stor erfa-
ring - både når det gælder råd-
givning og praktisk knowhow. I 

forbindelse med større bygge- og 
renoveringsprojekter beskæfti-
ger vi en fast kreds af underle-
verandører i alle håndværksfag. 
Udover Sinatur Hotel Storebælt 
tæller vores landsdækkende 
kundekreds en række offentlige 
institutioner samt en stor mæng-
de industri- og virksomhedskun-
der i en bred vifte af brancher 
- heriblandt Rema 1000, Lidl, 
Kiwi, Jensens Bøfhus, Burger 
King og Sunset Boulevard.”     

landsdækkende 
aktiviteter
”Blandt vores aktiviteter på 
landsplan er en serie facadereno-
veringer for Københavns Kom-
mune samt en række opgaver for 
boligforeninger, skoler og insti-
tutioner. For Odense Kommune 

varetager vi fagentreprisen på 
et dementcenter i Bjergegade og 
en ny børnehave i tilknytning til 
Spurvelundskolen. I Middelfart 
står vi for renoveringen af 96 
lejligheder i Melfar Parken og 
har hovedentreprisen på en arki-
tekttegnet villa. Sidst men ikke 
mindst er Jeni Byg Entreprise 
hovedentreprenør på ombygnin-
gen af det tidligere Franck A i 
Odense”, slutter Jesper Nielsen. 
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Jeni Byg Entreprise

scan-line  interiør  a/s
nørregade  2
DK - 6950   ringkøbing
tel +45  97 32 45 44
www.designsolutions.dk

vi skaber oplevelser

 indretning

   interiør

   design

sinatur hotel storebælt
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Hotel Storebælts satsning
Millionombygning og 
renovering er med til at 
slå en streg under Nyborg 
som vigtig konference-by

Jeg er rigtig glad for, at Hotel 
Storebælt har lavet den store 
satsning og bygget om og renove-
ret for 140 millioner kr. Det giver 
ikke blot nye arbejdspladser for 
lokale håndværkere under byg-
geriet. Det giver også arbejds-
pladser på hotellet, og det er med 
til at understrege Nyborg som en 
vigtig konference-by.

Sådan lyder det fra 
Nyborgs borgme-
ster, Erik Chri-
stensen, i en glad 
kommentar til 
det store renove-

STOLT OVer

ringsprojekt, som er ved at være 
færdigt. Hotel Storebælt er det 
tredje superhotel i Nyborg på en 
perlerække med Nyborg Strand 
og Hotel Hesselet som gode na-
boer.
»Med renoveringen af Hotel Sto-
rebælts satsning og flere værel-
ser venter vi at få endnu flere 
konferencegæster til Nyborg.
- Det smitter af på handelslivet 
og underleverandører,  og sats-
ningen er med til at gøre Nyborg 
endnu mere kendt som en væ-
sentlig konference-by«.

Stolt mester
Nyborgs borgmester har som-
merhus lige ved siden af Hotel 
Storebælt:
»Så jeg har fulgt lidt med i ar-
bejdet undervejs. Restauranten 
ligger ligesom de to andres re-
stauranter meget tæt på vandet, 
ja man kan næsten ikke komme 
tættere på vandet - med mindre 
man sætter sig ud i det og spiser, 
så jeg er meget glad for og stolt 
over satsningen på Hotel Store-
bælt«, siger Erik Christensen.

kvalitet og service
Hornbæk-firmaet, der 
grundlagdes i 1981 som et 
lille familieejet firma, er 
specialiseret i lydregule-
rede ruminddeling. I dag 
dækker det succesfulde 
familiefirma via SWG-kæ-
den hele Norden, Storbri-
tannien og Tyskland 

”Gennem årene har Habila lige-
som hér på Sinatur Hotel Store-
bælt i forbindelse med flere store 
bygge- og renoveringsprojekter 
haft et tæt samarbejde med NB 
Tegnestuen og Danmarks Læ-
rerforening”, fortæller projekt-
leder Martin Andersen. ”Habila 
leverer fleksible lydregulerede 
ruminddelinger af høj kvalitet 
og er derfor valgt som samar-

bejdspartner til en lang række 
af Danmarks Lærerforenings 
kursusejendomme. Habilas mar-
kedsførende produkters succes 
baserer sig på en teoretisk viden 
og et praktisk knowhow, der dels 
er oparbejdet gennem mange års 
erfaring og samtidigt er udtryk 
for et konstant opdateret udvik-
lingsarbejde indenfor deres spe-
ciale.
 

Funktionalitet og design
”Habilas fleksible løsninger ind-
går såvel æstetisk som design-
mæssigt som en naturlig del af 
en moderne kursusejendoms ar-
kitektur. Habila 600 Mobilvæg 
er en stærk og fleksibel løsning 
– både med hensyn til lydisola-
tion og funktionalitet. Væggen 
kan leveres med en lydisolation 
på op til Rw 59 dB. Fleksibilite-
ten består bl. a. i at elementerne 

kan parkeres på sidespor uden 
for hovedskinnen. Habila 600 
FGE er en fuldglas, gennemsig-
tig mobilvæg, der let kombineres 
med de øvrige elementer i Ha-
bila 600 serien, uden man går 
på kompromis med lyden. Med 
andre ord får man høj lydreduk-
tion og stort lysindfald. Samtlige 
Habila-produkter er underlagt 
en kvalitetssikring, der følger en 
af markedets højeste standarder. 
Gennem diverse tests garanterer 
vi for produkternes egenskaber 
og sikrer, at vore kunders krav 
og forventninger opfyldes”, slut-
ter Martin Andersen.

Habila A/S · Engholmvej 15, Saunte · 3100 Hornbæk · Telefon: 70 15 10 50        
E-mail: info@habila.dk · Web: www.habila.dk
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AV CEnTEr kan blandt 
andet tilbyde

· Projektorer
· Motorlifte til projektorer
· Lærreder
· Fladskærme
· Lydanlæg
· Videokonference
· Dokumentkameraer
· Interaktive tavler
· Whiteboards
· Rumstyringssystemer
· Betjeningspaneler
· Kabler og tilslutninger

AV Center Odense A/S er 
stolt over optimalt parløb 
med det genåbnede Sina-
tur Hotel Storebælt ved 
Nyborg

Når Sinatur Hotel Storebælt fra 
begyndelsen af april præsente-
rer det genåbnede og totalreno-
verede konferencecenter, bliver 
det samtidigt et lyd-(audio) og 
billede(video)mæssigt flot god-
dag til nogle af de mest moderne 
AV-løsninger i Danmark.
Bag disse topprofessionelle AV-
løsninger står AV Center Oden-
se, ét af fem landsdækkende 
AV-centre med omkring 100 
kompetence medarbejdere og 
eksperter på området for topmo-
derne AV-løsninger.

Optimalt samarbejde
Det tætte samarbejde med Sina-
tur Hotel Storebælt glæder der-
for salgschef Lars Ærenlund, AV 
Center Odense
»Vi har kunnet integrere AV-
løsningerne i Sinatur Hotel Sto-
rebælt, så de er usynlige. Det 
skyldes, at vi er kommet med i 
projektet tidligt byggefasen. Og 
det øger kvaliteten i vores løs-
ning af opgaven. Samtidigt giver 
det fremadrettet succes ude hos 
vores kunder, når AV-løsninger-
ne virker optimalt«.

Sinatur Hotel Nyborgs set up 
omfatter bl.a. interaktive skær-
me, hotel-TV på værelserne, 
fleksible og funktionelle projek-
torer og en enkel og dermed be-
tjeningsvenlig måde at styre det 
hele på for personale og gæster.
Tal med hele verden
»Vi leverer det førende udstyr in-
den for AV-branchen, og hos Si-
natur Hotel Nyborg har vi derfor 
installeret nogle af de nyeste og 
mest moderne løsninger«, fort-
sætter salgschef Lars Ærenlund.
Sinatur Hotel Storebælts kon-
ferencegæster kan med AV-ud-
styret kommunikere med hele 
verden. Dermed er konferen-
cecenteret et af de mest moderne 
i Danmark, når det gælder video-
konferencer.

AV-løsninger med flot Sinatur

Svendborgvej 39 · 5260 Odense S

Tlf. 70 20 29 55

odense@avcenter.dk

www.avcenter.dk

AV CEnTEr var ansvarlig

for al teknik ved 

danmarksindsamlingen 

i Stadium Arena Fyn
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TARUPVVS.DK
V/SØREN RASMUSSEN

Industrivej 16 · 5792 Årslev
mail@tarupvvs.dk ∙ kontor 65 97 24 70
www.tarupvvs.dk

Gør somde80andre
kunder vi harmonteret
gaskedel for i 2012og
FÅGRATIS
GAS STIKLEDNING
Lige nu er det ekstra attraktivt for dig
at skifte til naturgas:
• Du sparer kr. 15.000,- til stikledningen*.
• Du får op til kr. 5.500,- i energisparetilskud.
• Du sparer årligt ca. 35 %** eller ca. kr. 8.000,-

på din varmeregning, fordi naturgassen er
billigere end olie, og fordi gas har en højere
udnyttelsesgrad.

• Du reducerer din årlige CO2-udledning
med 2,5 tons.

Få Gratis Stikledning

SPAR
KR. 15.000.-

Tilbuddet gælder kun
når der konverteres fra olie

til naturgas og gælder
ligeledes ikke for nybyggeri.

VINTERTILBUD
Prisen for et eftersyn

895.- kr
inkl.moms&

inkl. fri udkald i vagtsæson,
hvisman tegner en
servicekontrakt.

www.tarupvvs.dkwww.tarupvvs.dkVand ∙Varme · Sanitet ∙ Olie- og Gasservice ∙ Stokerfyr ∙ Solvarme ∙ Smedearbejde
Rustfrit stål ∙ Blikkenslagerarbejde ·Varmepumper
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Lige nu er det ekstra attraktivt for dig at skifte til naturgas

Gør som de 80 andre kunder 
vi har monteret gaskedel 
for i 2012:

FÅ GRATIS 
GAS STIKLEDNING
✦ Du sparer kr. 15.000,- til stikledningen.
✦ Du får op til 5.500,- i energisparetilskud.
✦ Du sparer årligt ca. 35% eller 
 ca. kr. 8000,- på din varmeregning, 
 fordi naturgassen er billigere end olie, 
 og fordi gas har en højere udnyttelsesgrad.
✦ Du reducerer din årlige CO2-udledning med 2,5 tons.

Kom og se vores nye flotte 
domicil og hils på os

ÅBNINGSRECEPTION 
FREDAG DEN 19. APRIL FRA 13-17

Pølser, fadøl og sodavand fra pølsevognen
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Brændeskov Møllevej 13 · Brændeskov · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 53 87 / 20 14 53 87
girohans@mail.tele.dk · www.roberthansen-maskinudlejning.dk

Robert Hansen Maskinudlejning
Vi har mere end 25 års erfaring med jordkørsel indenfor bro- og motorvejsbyggeri

grøn vicevært rykker ud

erhvervspraktik i 9. klasse: Jeg 
fik tilbud om at komme i lære 
efter 10. klasse, så det blev den 
vej, jeg gik. Jeg har altid vidst, 
at jeg ville lave noget med mine 
hænder, og jeg har ikke fortrudt, 
at jeg blev selvstændig.
Uanset om vi har travlt eller ej, 
skal det være sjovt at gå på ar-
bejde. Jeg er uddannet sammen 
med flere af mine medarbejdere, 
og vi synes, vi har et godt team.

Anlægsgartner  
Sparvath udvider nu  
viften af tilbud

Anlægsgartner Sparvath har 
grønne fingre til at plante, vedli-
geholde, beskære, sætte hegn op 
og fælde træer.
Derudover klarer de grønne 
fingre også  anlægning af terras-
ser og indkørsler, rullegræs og 
stensætninger.
Som noget nyt tilbyder Anlægs-
gartner Sparvath nu også at 
være grøn vicevært. Firmaet 
servicerer allerede Sparekassen 
Faaborgs seks filialer i Odense.
Som grøn vicevært ordnes bl.a. 
de grønne arealer, herunder 
græsslåning, hækklipning og 
generel vedligeholdelse, skralde-
spande tømmes, tagrender ren-
ses, samt eftersyn af ejendomme 
og dets installationer.
Firmaet står i forvejen for den 
grønne vedligeholdelse ved Ro-

sengårdcentret, University Col-
lege Lillebælt, Fyens Stiftstiden-
de med flere.
På indendørsområdet er der lige-
ledes nyskabelser. Anlægsgart-
ner Sparvath er nu klar til at yde 
service på kontorer, i receptio-
ner og lignende, hvor der findes 
grønne oaser. 
Vi leverer og servicerer alle for-
mer for indendørs beplantning.  
Grøn garanti
Virksomheden beskæftiger sig 
mere og mere med stensætninger 
og belægninger, men heldigvis er 
kunderne stadig interesseret i, 
at der skal være grønt og frodigt:
Vi oplever travlheden i kunder-
nes hverdage, idet en del kun-
der efterhånden vælger færdige 
hække og rullegræs. Haverne 
skal også gerne være så vedlige-
holdelsesfrie som muligt.
De fleste kunder bor i Odense og 
omegn, men virksomheden dæk-
ker hele Fyn. Kundegruppen er 
private, offentlige institutioner, 

boligforeninger og virksomhe-
der.
Som medlem af Landsforeningen 
For Danske Anlægsgartnere er 
kunderne sikret kvalitetsarbejde 
i overensstemmelse med bran-
chens anbefalinger og erfaringer.
Godt kammeratskab 
Det er nu godt syv år siden, Mor-
ten Sparvath overtog Anlægs-
gartner Bent Knudsens virk-
somhed. Der havde han været i 

Anlægsgartner Sparvath · Skovhavevej 120 · 5260 Odense S · Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
morten@sparvath.info www.sparvath.info
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www.dbvvs.dk
Tlf. 40 87 22 22

TRÆPILLEOVN
Italiensk kvalitet
Spar op til 79% på varmeregningen

Pris fra kr.
12.500,-

inkl. moms

JJByg Horne ApS
Murer & Entreprenør
Kontor: Tlf. 62 60 21 40, fax 62 60 22 84
Jan Jørgensen, biltlf. 40 10 87 58

www.jjbyghorne.dk

Byg Horne ApS
Kontor: Tlf. 62 60 21 40, fax 62 60 22 84

Alt indenfor landbrug, murer-, støbe- og en tre pre nør ar bej de 
samt alt i staldinventar - gyllesystemer samt totalløsninger.

JJ byg horne.indd   1 15-03-2013   13:43:59

Det kan vi:
■ Undervognsbehandling
■ Trafikskader
■ Karrosseri-arbejde
■	 Skadeopretning
■ Opbygning	af	motorcykel
■ Ombygning
■ Rustskader
■ Glasskader
■ Motorskader

Der lægges vægt på:
Grundighed:
Vi	løser	opgaven	i	overens	stemmelse	med	fabriksvejledningen.

Tryghed:
Vi	er	medlem	af	Airc	Eurogarant,	SKAD	og	autoriseret	værksted	for	Danglas.

Fleksibilitet:
Vi	stiller	gratis	lånebil	til	rådighed.

WeB:
www.fynsautoopret.dk

Mail:
fao.per@gmail.com

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti



 31

Ryslinge KRuKKe MaRKed 
– danmarks største krukkemarked

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 22 55

Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

www.krukke-marked.dk · Ryslinge@Krukke-Marked.dk

Mosaik borde glaserede krukker Terracotta krukker

bestemme sig for, hvad man skal 
købe. ”Der er både til ganen og 
til øjnene, og vi håber, at vi på et 
tidspunkt kan leve af det”, som 
Helle siger håbefuldt.

Gårdbutik lokker med 
kød fra ungarske uldsvin 
på friland, hjemmegjort 
pålæg og syltevarer samt 
blomster 

I dag vil mange gerne vide, hvad 
der er i syltetøjet, hvordan svi-
nene har levet deres liv, inden de 
bliver slagtet, og hvordan man 
får blomster til at holde længere.
Alt det ved Helle Peder-
sen og hendes mand, Finn. 
Derfor lokker de bl.a. med al-
skens hjemmegjorte sager som 
f.eks. syltetøj og flæskesvær in-
den døre hos Det Landlige. 
Og udenfor på Assensvej 200 er 
der krøller på halerne på de små, 
lodne ungarske uldsvin.
De går som - nærmest - varmt 
brød. Så stor efterspørgsel er der 
efter det smagfulde, fedtmarmo-
rerede svinekød, at Helle går og 
venter på at få flere søer.

”Uldsvinene er ikke så produk-
tive som konventionelle svin. Fra 
de bliver født, til de er drægtige 
og får unger, der er store nok til 
slagtning, går der halvandet år, 
så man skal være tålmodig. Folk 
er ellevilde med det gode kød, 
men både vi og kunderne må 
bare nøjes indtil da”.

Historie og fremtid
Helle og Finn Pedersen startede 
for ca. fire år siden med at sælge 
blomster udendørs. 
Det var dog ikke nok for dem, 
selv om Finn har fuldtidsjob og 
Helle også har andre gøremål.
Derfor åbnede de gårdbutik-
ken for cirka halvandet år siden 
med salg af kød fra de ungarske 
uldsvin, hjortekød, kyllinger, 
ænder og gæs, noget økologisk, 
noget frilands.
På hylderne i butikken finder 
man hjemmegjorte syltevarer, 
specielle kaffer og the og i høj-

sæsonen hjemmelavede isvafler. 
Parrets gårdbutik lokker ikke 
bare lokale til. Også i turistsæso-
nen triller kunder ind på gårds-
pladsen, hvor det er svært at 

Det Landlige · Assensvej 200 · 5750 Ringe · Telefon: 30 64 31 80
E-mail: detbedste@detlandlige.dk · Web: www.detlandlige.dk

Forkæler øjne og ganer
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Graabjergvej 2 · 5856 Ryslinge · Telefon: 62 67 13 06
E-mail: ryslinge@spar.dk · Web: www.spar.dk   

gUl pris er DisCOUnt
på Dagligvarer
hVER	DAG	-	åRET	RunDT

så kan du fylde indkøbsvognen og få mere luft 
i madbudgettet på samme tid. 

sortimentet bliver hele tiden større, 
så du kan nøjes med at handle ét sted.

nærhed og varme 
ved køledisken
Super Spar Ryslinge ApS 
udvikler sig hele tiden 
– og kunderne kvitterer 
med at handle lokalt

”Det er sjovere at arbejde 70-80 
timer, når det er for èn selv, end 
når det er for andre, så jeg har 
ikke fortrudt det”.
Sådan siger ejeren af Super Spar 
Ryslinge ApS, købmand Thomas 
Fabricius.

I godt seks år har han haft foden 
under eget bord i Ryslinges dag-
ligvarebutik. 
Sammen med ca. 30 medarbej-
dere i alt på lønningslisten in-
klusive hans kæreste og mor til 
hans tre børn står der ”lokal” 
med stort L på hans ryg:

”Folk handler lokalt. De ved 
godt, at hvis de ikke bakker op, 
så kan de ikke bevare deres bu-

tik, så vi har rigtig god opbak-
ning fra vores kunder”.
Butikken kvitterer med hele 
tiden at tilbyde nyt. F.eks. har 
man lige fået indrettet en stor ny 
frugt- og grøntafdeling.

I efteråret kunne kunder for før-
ste gang få gode tilbud på deres 
mobiltelefon. De skrev »Ryslinge 
( mellemrum ) tilbud« og sendte 

Graabjergvej 2 · 5856 Ryslinge · Telefon: 62 67 13 06 · E-mail: ryslinge@spar.dk · Web: www.spar.dk   

det til 1910. Et par 100 kunder 
har foreløbig taget imod denne 
sms-service. 
Super Spar Ryslinge kører va-
reture til Kværndrup, Ringe, 
Årslev, Nr. Lyndelse og Nr.Søby, 
fordi:
”Vi yder lidt mere service i for-
hold til andre kæder, fordi der er 
et behov”.
Super Spar Ryslinge leverer re-
cepter og medicin over disken og 
har Tips og Lotto samt gas på 
flaske.
Der er fersk kød fra en kollega i 
Odense og frisk brød fra bageren 
i byen i butikken:
”Vi annoncerer lokalt og deler 
flyers ud indimellem. Vi moder-
niserer løbende, fordi vi skal 
være med”.
Så senere på året holder køle-
montren f.eks. flyttedag for at 
gøre butikken mere åben.
Thomas Fabricius startede i øv-
rigt sin butikskarriere som fla-
skedreng i en SuperBest i Oden-
se. Dèr kom han i lære, og dèr 
arbejdede han 14 år, inden han 
tog springet og blev selvstændig 
i 2006.

annonceudkast.indd   1 19/03/13   09.15

KRINGLE
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Kvalitetssikring i henhold til
DS/EN/ISO 9000

DIN UNDERLEVERANDØR

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
Sødingevej 5 - DK 5750 Ringe
Tlf.: 62 62 11 83 - Fax: 62 62 16 06
E-mail: info@sfm.dk
Web: www.sfm.dk

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S er professionel underleverandør og samarbejdspartner, 
som tilbyder bearbejdning i plader, rør og profiler inkl. svejsning og evt. overfladebehandling.
Vi tilbyder endvidere spåntagende bearbejdning, CNC-drejning og CNC-fræsning. Emner leveres gerne 
inkl. evt. overfladebehandling og montage. Send en emnetegning, en model eller en tegningsfil, oplys 
seriestørrelse og evt. årsforbrug, så udarbejder vi et tilbud til Jer.

SVEND
FREDERIKSEN
MASKINFABRIK A/S

All round service 
til de fir-hjulede
Jesper Skov investerer i 
lift til kunder med  
kassevogne.  
Udvider dermed all round  
værkstedets service

En ny stor rødlakeret lift på 
værkstedet hos Jesper Skov er 
det klare signal til alle bilister 
om, at han tror på fremtiden. 
Med den store lift kan han nem-
lig nu også tilbyde service til 
store varevogne i sit all round-
værksted i hjertet af Ryslinge.
»Vi er nødt til løbende at inve-
stere for at kunne tingene og ser-
vicere kunderne. De skal helst 
ikke køre to steder hen«, som 
Jesper Skov siger om denne se-
neste investering.
I sit all round værksted er han 

og hans medarbejder, John Han-
sen, klar til at levere alle mulige 
former for reparationer, vedlige-
holdelsesopgaver, gøre biler klar 
til syn og reparere skader efter 
uheld.
Jesper Skov er medlem af bran-
cheorganisationen CAD-Odense, 
men ellers er han sin egen herre:
»Jeg får alle mulige faglige input 
via min brancheorganisation. 
Men i det daglige bestemmer 
jeg selv, hvem jeg vil handle hos 
i og med at jeg ikke er med i en 
kæde«.

Medvind på motorvejene
For et par år siden overtog den 
40-årige Jesper Skov rattet i sin 
fars firma, da han blev selvstæn-
dig. 
De par år er gået i en god overha-

lingsbane, forstået på den måde, 
at han har haft ordrebogen så 
fuld, at han har ansat sin tidlige-
re arbejdskollega, John Hansen.
”Jeg var glad for, at jeg kunne få 

ham, da jeg havde brug for et par 
ekstra hænder. Vi er hele tiden to 
på. Min far er også en god hjælp 
i hverdagen«.

Skov Auto · Rødamsvej 5 · 5856 Ryslinge · Telefon: 62 67 12 28
E-mail: ryslinge@mail.tele.dk · Web: www.skovauto.dk
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Din lokale Fynske bådmægler, 
lokalt forankret og  
internationalt orienteret
Vi sælger lystbåde fra hele Fyn og 
er samtidig en del af YachtBroker 
netværket som er repræsenteret i 
Sverige, Danmark og Tyskland.

Bådsalg • Vurdering og syn af både  
Bådforsikring og finansiering

+45 40309717
fyns-yacht@yachtbroker.dk

+45 21724333
mikkel @yachtbroker.dk

Frederiksø 3A - 5700 Svendborg

Din	lokale	Fynske	bådmægler,	lokalt	 
forankret	og	internationalt	
orienteret…

Vi sælger lystbåde fra hele 
Fyn og er samtidig en del af 

YachtBroker netværket  
som er repræsenteret i  

Sverige, Danmark  
og Tyskland.

BåDSAlG	·	VuRDERinG	OG	Syn	AF	BåDE

www.yachtbroker.dk

Kom og se vores plankebords udstilling. 
Kullinggade 29, Svendborg

hverdage 9-17, lørd. 11-13 - Tlf. : 62 25 18 28
www.lundeborgtrae.dk - www.egeplankeborde.dk 

• Robinie/Akacie
• Egetræ
• Douglas
• Lærk

Træ til højbede, terrasser m.m.
Bindingsværk.
linolieprodukter

Fyns      største og flotteste
lager af miljøvenligt træ

DANMARKS

TN KONTORSERVICE 
Haugbøllevej 11 · 5900 Rudkøbing · Telefon: 22 56 10 43

tnor@mail.dk · www.tn-kontorservice.dk

• Regnskab

• Fakturering

• Løn

• Administration af 
 udlejningsejendomme

• Opsætning af ansøgninger

• Korrespondance på dansk, 
 engelsk og tysk

• C5 support

VI HJÆLPER MED:

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

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…



Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Humus

 
Salsa

 
Græsk kartoffelsalat

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

Racks (kamben). . . . . . . . . . kr. 10,-

Oksemørbrad. . . . . . . . . . . . kr. 20,-

Flødekartofler . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Kryddersmør . . . . . . . . . . . . kr.   5,-

89,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Priser er 
gældende til 

01.10.13

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
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Baadsgaard & Esbjerg ApS · Lufthavnvej 131, bygning 4 · 5270 Odense N

Tlf. 26 81 39 98 / 26 82 39 98
www.baadsgaard-esbjerg.dk · info@baadsgaard-esbjerg.dk

PAK DET LÆKKERT IND…!

Baadsgaard & Esbjerg ApS, møbelpolstring 
og autosadelmageri, leverer kreativ topkvalitet 

til bl.a. biler, boliger, både, campingvogne, 
fly, motorcykler og møbler

Før
Efter

UDLEJES TIL FESTEN:
✦ Jukeboxe m. externe højttalere
	 og trådløs fjernbetjening.
✦  Karaoke anlæg.
✦  Forstærker anlæg til egen computer.
✦  Fadøl - Fadølbar - Fadølvogn.
✦  Popcorn maskine.
✦  Slushice maskine.
✦  Pølse-/stege- og varmeudstyr.

 Henning N. Hansen
 Erantisvænget 10
 5856 Ryslinge

TLF. 62 67 18 72 www.jukebox-udlejning-fyn.dk

JUKEBOX-UDLEJNING-FYN
✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦

✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

Flot fornuft og 
køreglæde

bilister lader deres værdifulde 
køretøjer gennemgå en totalbe-
handling med lakkonservering 
cirka én gang årligt. Fyns Bilpleje 
sælger samtidigt bilplejeproduk-
ter til private. Via samarbejds-
partnere tilbyder Fyns Bilpleje 
også at udføre opgaver med auto-
lakering, undervognsbehandling, 
autoreparation, karosseriarbejde, 
reparation af stenslag og buler 
samt salg af dæk.  
Fyns Kurer og Fyns Billeje er en 
del af Fyns Bilpleje

Fyns Bilpleje holder 
firma- og privatbiler i 
kosmetisk topform, til 
glæde for ejer- og køre-
glæden – og gensalgs-
værdien

Hvorfor ikke kombinere en flot 
og præsentabel firma- eller pri-
vatbil med ekstra tilbehør som 
væsentligt forøget modstands-
kraft mod smuds, skidt og ridser 
– og en væsentligt større værdi, 
når bilen skal sælges videre?
Fyns Bilpleje og indehaver Niels 

Eg leverer her mere end 20 års 
erfaring og høj faglig standard, 
når det gælder professionel bil-
pleje og køretøjer, der år efter år 
holdes i kosmetisk og funktionel 
topform. 
Af ovennævnte årsager anbefa-
ler Fyns Bilpleje derfor også, at 

Fyns Bilpleje ApS · Håndværkervangen 5 · 5792 Årslev · Tlf. 40 94 15 94  
www.fynsbilpleje.dk
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Skift fra oliefyr/GaSfyr til pillefyr
TJEN PENGE

Skift dit oliefyr eller gasfyr allerede i dag

og spar penge med det samme

HuSk 

HåNdværkErfradraGET
FORÅR PÅ MIDTFYN

I dagene 2. til og med 7. april har 
Aarslevsmeden en kæmpestor udstilling 

på Det store Torv i Rosengaardcentret
i Odense

KÆMPESTOR
UDSTILLING I
ROSENGAARD

CENTRET
Kig forbi og hør

hvordan du kan spare

50%
på din EL- og
varmeregning

Varmepumperne 
fra Bosch er yderst 

energieffektive 
med stor ydelse og 

lang levetid.
Varmepumpen fra 
Bosch er kort sagt 

den store
energisparer

Træpillekedlen
ATMOS er en solid og 
robust kedelløsning til 

til træpiller.
Træpillekedlen er op-
bygget med løs pille-
brænder som valgfrit 
kan placeres i højre 

eller venstre side

PASSAT
Komplet sæt med både kedel, 

brænder, snegl og silo.
Kedlen har lodrette røg rør, hvilket 

nem rensning.
Høj rensningsgrad og kompa-
kt design kendetegner dette 

kvalitetssæt

ER DU VILLA- ELLER HUSEJER? I DISSE KRISETIDER 
ER DET AF STOR BETYDNING, AT SPARE DER HVOR 
MAN KAN. ÅRSLEVSMEDEN KAN HJÆLPE DIG MED 
AT NEDBRINGE DINE ENERGIAFGIFTER MED OP TIL 

50% OM ÅRET. RING OG HØR HVORDAN

Årslevsmeden
v/ Tommy Rytter . Håndværkervangen 5 . 5792 Årslev . Tlf. 28 57 30 91 . Fax 65 97 30 91

www.aarslevsmeden.dk

Årslevsmeden - vi halverer dine energiudgifter

PASSAT
Komplet sæt med både kedel, 
brænder, snegl og silo.
Kedlen har lodrette røg 
rør, hvilket sikrer minimal 
sodaflejring og nem rensning. 
Høj rensningsgrad og kompakt 
design kendetegner dette 
kvalitetssæt.

Træpillekedlen ATMOS
- er en solid robust 
kedelløsning til træpiller. 
Træpillekedlen er opbygget 
med løs pillebrænder som 
valgfrit kan placeres i højre 
eller venstre side.

Varmepumperne
fra Bosch
- er yderst 
energieffektive med 
stor ydelse og lang 
levetid.
Varmepumpen fra 
Bosch er kort sagt den 
store energisparer.

i dagene 2. til og med 7. april har Årslevsmeden en 
kæmpestor udstilling på “Store torv” i rosengårdcentret i 
odense

Kig forbi og hør
hvordan du kan spare50%
på din EL- og

varmeregning

KÆMPESTOR
UDSTILLING I
ROSENGÅRD

CENTRET

ER DU hUSEjER?
I disse krisetider har det stor betydning at kunne spare der hvor der spares kan.

Årslevsmeden kan hjælpe dig med at nedbringe dine energiudgifter 
med op til 50% om året – kom til kæmpe udstilling i Rosengårdscentret 

og hør hvordan…



Flere og flere virksomhe-
der køber bagerbrød, 

frokostsandwich og  
kager på internettet.  
Med KringleXpressen.dk 
kommer brødet fra den 
lokale bager og bringes 
direkte til døren. Det 
giver virksomheden stor 
fleksibilitet og sparer 
både tid og besvær.

Alice Christiansen fra HP Schou 
i Kolding er blandt de virksom-
heder, der har koblet sig på  
KringleXpressen.dk. Virksom-
heden har siden August 2012 
bestilt alt deres personalemad, 
kundemad, frugt, morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich via 
KringleXpressen.dk. Hun for-
tæller om sine oplevelser med 
konceptet:

”Super god oplevelse! Service i 
top. Maden er perfekt og med le-
vering både morgen og middag, 
opnår vi fuld fleksibilitet. Des-
uden er KringleXpressen åben 
overfor nye ideer, så på den måde 
har vi som virksomhed mulighed 
for at få indflydelse på varesorti-
mentet. Man kan ikke få bedre 
service!”

Netop den korte tid mellem be-
stilling og levering er en fordel, 
der har gjort KringleXpressen.
dk til et hit hos danske virk-
somheder. På den måde kan 
man stadig servere mad, selvom 
man først sent får besked om, 
at der kommer gæster. Frokost 
bestilles samme morgen og mor-
genbrød kan bestilles frem til 

www.kringlexpressen.dk

Flere virksomheder handler online: 

Friskbagt brød og sandwich fra 
den lokale bager…

KRINGLE

   - Leveret lige til døren
midnat aftenen før. Levering til 
døren er en fordel, som virksom-
hederne fremhæver. Der er altid 
åbent, brødet frisk og så kan 
man støtte sin lokale bager. 
KringleXpressens succes be-
kræfter en stigende tendens hos 
danskerne til at købe madvarer 
på internettet.  Ifølge seneste 
årsrapport fra Dansk E-handels-
analyse 2012 er døgnåbent det 
største argument for hele 55% af 
dem, der handler på internettet, 
mens 35% vægter udbringning 
som den vigtigste grund til in-
ternethandel.
”Med KringleXpressen er der 
aldrig langt til den nærmeste 
håndværksbager, hvad enten 
man behøver morgenbrødet i 
kantinen, skurvognen eller i 
sommerhuset – og det er sådan 
det skal være, siger Patrick  
Pedersen, indehaver af Kringle-
Xpressen.dk. 

Historien bag 
KringleXpressen er historien om 
en bager, der fik en lys idé. Hi-
storien om, hvordan vedholden-
hed og ambitioner, krydret med  
innovation og en god portion 
mod satte kursen for den suc-
cesfulde iværksættervirksom- 

hed KringleXpressen.dk. ”Det 
startede jo egentlig bare med, 
at vi ville bringe lidt rundstyk-
ker ud” siger Patrick Pedersen, 
fra KringleXpressen.dk. Men 
konceptet udviklede sig til langt 
mere end det – og langt hurtigere 
end vi havde turde håbe. 

I dag er varesortimentet bredt 
og inkluderer såvel frokostsand-
wich som mejeriprodukter og 
nogle steder også frugt og lune 
retter. ”Vi kunne se, at bager-
faget var hårdt presset på om-
sætning og samtidig steg befolk-
ningens interesse for at handle 
online. 
Så hvorfor ikke også sælge ba-
gerbrød på internettet? 
Med KringleXpressen.dk kunne 
vi både hjælpe bagerne til mere 
omsætning og samtidig give 
virksomheder og forbrugere mu-
lighed for at gøre indkøb af ba-
gerbrød langt nemmere. Det vi-
ste sig at være en rigtig god idé. 

Brugervenligt system
Men den gode idé var jo kun star-
ten. Udviklingen af webshoppen 
KringleXpressen.dk blev sat i 
gang og efter måneders hårdt 
slid og et enkelt leverandørskift, 

stod KringleXpressen med en 
yderst brugervenlig platform, 
der gjorde den gode idé salgs-
klar. Ressourcerne var dog be-
grænsede. 
Der var ikke penge til mere 
end en lønning – og marketing-
budgettet var småt. Det stop-
pede dog ikke KringleXpressen. 
KringleXpressen holdt vejret, 
troede på idéen og indledte et 
samarbejde med Koncept Mar-
keting, der sælger marketing 
på abonnement. Strategien 
skulle lægges. Kendskabsgra-
den skulle op. Konceptet skulle 
være landsdækkende. I dag kan 
KringleXpressen se tilbage på en 
hektisk men spændende rejse fra 
iværksætteridé til en succesfuld 
forretning i vækst, hvor nye ba-
gere kobler sig på hver uge, og 
hvor virksomheder nyder godt 
af friskbagt brød - leveret lige til 
døren.

Guldbageren  
Agtrupvej i Kolding  
er en af de mange 
bagere, der leverer
friskbagt brød, 
kager og frokost-
ordninger via 
KringleXpressen.dk

På billedet:
Bagermester Frank og 
Patrick Pedersen fra 
KringleXpressen.dk

Kan du se fordelen i at få 
friskbagt bagerbrød eller 
frokostsandwich bragt lige 
til døren, så klik ind på:
www.kringlexpressen.dk
- find dit lokale bageri – og 
opret dig som erhvervs-
kunde. 
Frem til 22. april giver vi 
40% rabat på udvalgt frisk 
brød til alle nye erhvervs-
kunder. 
Du finder erhvervskampag-
nen til venstre i menuen 
– under din lokale bager. 
Private kan løbende følge 
med i lokale kampagner på 
vores facebookside: ”Kring-
leXpressen”.

ERHVERVSTILBUD:
40% rabat på udvalgt 

frisk brød
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Spar op til 50%

...Kvitterer vi med 2 flaSKer rødvin
Som tak for en gennengang af jereS kopi/print behov

KontaKt oS for et tilbud der paSSer til dit behov
altid den rigtige pris – førSte GanG!

Kan vi ikke gøre Jeres eksisterende 
service pris billigere?

optimer din eksisterende løsning.
opnå stor besparelse ved gratis behovsanalyse.

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
hans egedes vej 8   •  5210 odense nv   •  tlf. 7020 6095   •  fax: 7020 6099   •  e-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

booK GratiS
behovSanalySe

venligst mail  
interessekupon i dag

mail: post@guldfeldt.com

firma ________________________________________ 

 

Kontakt person _______________________________

mail adresse __________________________________

nuværende  
maskine/model _______________________________

   Ja tak – Gratis behovsanalyse


