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V. Skerninge Tømrer 
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

Fyns almennyttige Boligselskab har bygget 67 moderne og veludstyrede lejeboliger i Tankefuld. 

I mere end 70% af boligerne er beboere allerede flyttet ind, så skynd dig, hvis du vil være med!  - Der er 
stadig 3-4 rums lejeboliger på 108 - 115 m² ledige. 

Er du interesseret i at vide mere, så besøg: www.fabbo.dk/tankefuld.

Prisen for at blive skrevet op er nu kun 99,- kr.*  

- denne pris gælder også, hvis du vil søge andre af vores mere end 8000 dejlige boliger på hele Fyn. Du kan 
få glæde af den nye pris på www.fabbo.dk.

Flyt ind hos os!

-flyt ind i Tankefuld!
I Fyns almennyttige Boligselskab er vi klar til at byde dig og din famillie velkommen i én af vores mere end 8000 boliger på hele Fyn.

* Tidligere 175 kr. i opnoteringsgebyr og 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr. Nu kun 99 kr. pr. år. 

Tankefuld TankefuldFAB  Side 15

Pavegydens Auto Side 19

Prima Hæk Side 8

Sydfyns Have og Anlæg Side 6

Svendborg Pejse 
& Brændeovne Side 29

Vi har stor erfaring indenfor hovedentreprise
Vi udfører naturligvis opgaven med stort ansvar, 

og sørger for at overholde aftaler og foreskrevne regler 
til punkt og prikke…
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KORINTH AUTOOPHUG
v/ Svend Ankjær 
Tlf. 62 65 25 65 · Mobil: 20 81 10 06
Spanget 4, Korinth, 5600 Faaborg
www.korinthautoophug.dk
e-mail@korinthautoophug.dk

ALLE BILER MODTAGES EL. AFHENTES TIL
MILJØRIGTIG SKROTNING

Skrotpræmie op til kr. 2.000,-
Man.-fre. kl. 9.00-17.00 - Lørd. kl. 10.00-14.00

TOTALENTREPRISER:
Nybygning • Tilbygning • Ombygning • Udestuer
Tagarbejde/Ståltage • Tagpaptage • Fugearbejde

ALT I:
Reparationsarb. • Efterisolering • Lavenergiglas
Døre/Vinduer træ/træ-alu/plast
Trægulve • Gipslofter
Montage af køkken/skabe/inventar
Klinker/fl iser i bad
Mindre murerreparationer

Assensvej 531, Faldsled
5642 Millinge
Tlf. 20 33 34 76  /  62 68 16 64
jonyma@mail.tele.dk 
www.johnny-madsen.dk

TOTALENTREPRISER:

Salg · Service · Montage af garage- & industriporte

Faunavænget 49, Sdr. Nærå
5792 Årslev

www.falkenbergporte.dk

René Falkenberg
Mobil 50 85 27 00
falkenberg@falkenbergporte.dk
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Vito 110 Works Lang  (95 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.590 kr.

Kampagnepris:  149.900 kr.

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Læs mere 
om leasing 
af Vito 110

Billig arbejdskraft: 

Lease en Vito 110 Works 
til kun 1.590 kr./md.

Vito 110 CDI Works Lang
E5 motor (95 HK), el-ruder, airbag, bænksæde, 
6-trins gearkasse og  ASSYST service  computer 
med service intervaller op til 30.000 km.

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Vinterhjul 140 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 90 kr.
CD/radio m/Bluetooth 50 kr.

Mercedes-Benz Vito er stærk, økonomisk og 
 komfortabel. Giv den noget  arbejde. Det klarer den 
problem løst i en fart. Med finansiel leasing får du lave 
etableringsomkostninger, mere likviditet til din daglige 
drift og fuld brugsret over bilen. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos P. Christensen®, får du 
samtidig 2 års garanti uden kilometer-begrænsning. 

Vil du vide mere om leasing af Vito, så kontakt 
P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autori-
serede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Vi 
er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Besøg en af vores salgsafdelinger 
eller se mere på pchristensen.dk/vito110

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. 30/6 2014.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30
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Det er nu 3 år siden, at Bygma købte “Købmandsgården” fra trælasthandler Flemming Kroer, Nyborg. 
Siden er der arbejdet videre med den gode service, som Bygma Ringe igennem snart 45 år har 

tilbudt professionelle og private kunder i det midtfynske. 

Afdelingen er især styrket i forhold til håndværkskunderne – bl.a. med dag-til-dag leve-
ringer fra eget lager eller fra seks andre Bygma-afdelinger på Fyn.

Ny ekspeditionsleder er kendt ansigt i lokalområdet
Gitte Karl blev 1. juli ansat som ny salgschef. Hun er et kendt ansigt i lo-

kalområdet efter 16 år som butikschef og senere afdelingsdirektør 
i Stark Allested. Gitte Karl siger...: 

“Området mistede sidste år sin trælast, da Stark Allested 
lukkede, men nu kan vi for alvor byde alle, håndvær-

kere som private, velkommen i deres nye lokale 
trælast. Jeg glæder mig hver dag meget over 

at se mange kendte ansigter fra Allested-
Vejle, Broby  og omegn. Nu har de fået en 

kontakt, der kender dem og deres lokalområ-
de rigtigt godt. Så de kan roligt komme til Ringe 

- det ligger lige for...”

Gitte Karl styrker Bygma Ringes satsning på håndvær-
kere og selvbyggere - byggecenteret er bygget om for at 

lette ekspeditionerne og personalet er styrket, så det står 
klar til at hjælpe kunderne med deres projekter.

F A K T A
•  Aktuelt ca. 20 ansatte - med et stærkt team 

af fagfolk i trælastekspeditionen.

•  Afdelingsleder er Thue V. Thuesen.

•  I byggecenterets 1800 m2 finder kunderne 
alt i el- og håndværktøj til både private og 
håndværkere + udstillinger af køkken, bad, 
fliser + gulve og vinduer  
+ en af Fyns allerstørste 
malerafdelinger.

•  Der er kommet drive-in 
i trælasthallerne.

•  Fra stor udlejnings-
afdeling udlejes. 
værktøj til private og 
særligt værktøj, som 
hånd værkeren  
normalt ikke har  
liggende selv.

- 45 års service og god betjening på Midtfyn
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Det er nu 3 år siden, at Bygma købte “Købmandsgården” fra trælasthandler Flemming Kroer, Nyborg.
Siden er der arbejdet videre med den gode service, som Bygma Ringe igennem snart 45 år har tilbudt professio-
nelle og private kunder i det midtfynske.

Afdelingen er især styrket i forhold til håndværkskunderne – bl.a. med dag-til-dag leveringer fra eget lager 
eller fra seks andre Bygma-afdelinger på Fyn.

Ny salgschef er kendt ansigt i lokalområdet
Gitte Karl blev 1. juli ansat som ny salgschef. Hun er et kendt ansigt i lokalområdet

efter 16 år som butikschef og senere afdelingsdirektør i Allested Trælast. Gitte Karl siger...:

“Området mistede sidste år sin trælast, da Allested Trælast lukkede, men nu kan 
vi for alvor byde alle, håndværkere som private, velkommen i deres nye lokale 

trælast.  Jeg glæder mig hver dag meget over at se mange kendte ansigter 
fra Allested-Vejle, Broby og omegn. Nu har de fået en kontakt, der kender 

dem og deres lokalområde rigtigt godt. Så de kan roligt komme til 
Ringe - det ligger lige for...”

Gitte Karl styrker Bygma Ringes satsning på håndværkere
og selvbyggere - Byggecenteret og trælasten er om-

bygget for at lette ekspeditionerne og personalet 
er styrket, så det står klar til at hjælpe kunderne 

med deres projekter.
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Formfuldendt dansk møbelkultur
Danerka i Aarslev produ-

cerer miljørigtige stole 

og borde og er førende 

med dansk møbeldesign 

både hjemme og interna-

tionalt.

- Møbelkultur er ikke en omkost-
ning, men en investering, siger Ka-
are Thode Jørgensen, der er anden 
generation i ledelsen af den knap 
50-årige møbelvirksomhed Hudevad 
Formfiner A/S, som også ejer mar-
kedsførings- og eksportselskabet 
Danerka Group.
- Vi har været en del af denne spe-
cielle danske møbelkultur, der for-
ener design og godt håndværk. Som 
gammel familiedrevet virksomhed 

DANERKA  GROUP  ApS ·  HUDEVAD FORMFINER A/S · Erhvervsvangen 12 – 16  · 5792 Årslev · Tlf.: +45 49 13 88 33 · danerka@danerka.com 
www.danerka.eu 

med gode dygtige medarbejdere 
har vi en kulturarv at forvalte og en 
fremtid at tro på, siger Kaare Thode 
Jørgensen.

Klassiske stole

Kaare Thode Jørgensen deler kon-
tor med faderen og stifteren af 
Hudevad Formfiner Erik Thode Jør-
gensen, moderen Helle og søsteren 
Kitt, der står for montageafdelingen 
og kvalitetskontrol. De har hver de-
res opgaver i virksomheden. Efter 
nogle år med faldende omsætning 
på grund af krisen, har man nu fo-
kus på det voksende marked for 
dansk møbeldesign. Grundstammen 
i produktionen er formpresset bøge-
finer. Hudevad Formfiner producerer 
nogle af de store klassikere i dansk 
møbeldesign. 

- Vi vil gerne videreudvikle marke-
det for det, som vi er rigtig gode 
til, nemlig at fremstille både små og 
store serier af borde og stole, siger 
Kaare Thode Jørgensen. 
- Vi går ikke på kompromis med kva-
litet. Derfor har vi også fået lov til 
at levere Jørgen Møllers Taburet M 
til alle danske ambassader, skalstole 
til TV2 og en række stole og borde 
til store danske virksomheders kon-
torer og kantiner, bland andet Claus 
Meyer restauranter. Vi har også leve-
ret et stort antal skalstole til Hvidov-
re Hospital og andre institutionelle 
kunder.

Kom med ideerne

- Vort speciale er formpressede stole 
og taburetter i bøgefiner, siger Ka-
are Thode Jørgensen. Træet i sig selv 

er smukt og stærkt. Former og far-
ver kan i en uendelighed være med 
til at gøre møblet unikt.
- Kom med ønskerne og ideerne, og 
vi er klar til at lægge erfaringer og 
godt håndværk i udførelsen. Materi-
alet er langsomt voksende bøgefiner 
fra Tyskland. Af det fremstilles skal-
stolene. Hvilken farve skal vi vælge? 
Skal der polstres med læder eller 
stof eller slet ingen ting? 
- Husk på, at dansk møbelkultur er 
en investering. Vi er parate, siger Ka-
are Thode Jørgensen.
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Sydfyns Have og Anlæg i 
Millinge er både til faste 
aftaler for boligforenin-
ger, virksomheder og 
private og til aftaler om 
havearbejde, når behovet 
er overhængende.
 
- Orkanen Allan i oktober kom 
nok bag på os alle, siger Lone 
Jensen. Hun er tovholder i Syd-
fyns Have og Anlæg i Millinge. 
Hun fortæller, at der i dagene ef-

ter Allans hærgen blev meget at 
se til for virksomheden.
- Vi havde travlt med at fjerne 
træer og få ryddet op i mange 
private haver. Og det er vi også 
gode til. Vi har maskiner og 
mandskab, der hurtigt kan ryk-
ke ud.

Passer sommerhuset
Lone Jensen driver virksom-
heden sammen med sin mand 
Amdy Jensen. De passer haver, 
sommerhuse og udenomsarealer 
for private, boligforeninger og 
sommerhusudlejere.
- Vi kan det hele – både ude og 
inde, siger Lone Jensen. Som-
merhusudlejere vil gerne have os 
til at rengøre og sørge for, at der 
er pænt og nydeligt, før gæsterne 
kommer.
Hun fortæller, at deres snart 25 
år gamle virksomhed både er til 
faste aftaler og ad hoc-opgaver. 
De klarer også kloakproblemer 
eller renser tagrender, hvor det 

 

SYDFYNS HAVE OG ANLÆG · Assensvej 317 · 5642 Millinge · Tlf.: 30 11 63 13 - www.sydfynshave.dk

Passer haven efter behov
er en nødvendig vedligeholdel-
sesopgave, som måske er for be-
sværlig for en husejer eller bolig-
forening.

Fjerner træer
- Er dit træ i haven blevet for 
stort. Tager det aftensolen fra 
dig eller en nabo, så kommer vi 
og klarer det for en rimelig time-
løn, siger Lone Jensen. Den slags 
vanskelige træer tager vi os ger-

ne af. Vi har det rigtige værktøj 
til det meste.
Lone Jensen siger, at man blot 
skal ringe eller gå på nettet, hvis 
man ønsker en seriøs ekstern 
samarbejdspartner til opgaver i 
haven, i parken, i sommerhuset, 
på gravstedet eller parkerings-
pladsen. Det gælder også sneryd-
ning og mange andre opgaver, 
som man gerne vil have løst i en 
fart og til en fornuftig pris.

FØ
R

EFTER

STARK Faaborg 
Nyborgvej 52 • 5600 Faaborg • Tlf. 6261 9393

ÅbNiNgSTideR:
Man-fredag: 7.00 – 17.00 • Lørdag: 9.00 – 14.00

Søndag: 10.00 – 14.00

Faaborg_logo_185x131.indd   1 3/19/14   10:08 
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 Service-Vagten  · v/ Kurt Krog, Rudmevej 151, DK-5750  Ringe · Tlf. +45 62 27 23 14 · Mobil 23 44 50 60
www.service-vagten.dk · info@service-vagten.dk

RENGØRINGS SERVICE PASNING OG KLIPNING AF GRØNNE OMRÅDER

TRÆFÆLDNING OG TOPKAPNING

HJEMMEHJÆLP

HJEMMESERVICE

Service med sociale og eksklusive aspekter

Service-Vagten i Ringe 
løser opgaver for kom-
muner, virksomheder, 
boligforeninger og pri-
vate. 20 medarbejdere er 
i en positiv nærkontakt 
med mange mennesker 
hver dag.

- Kontakten med vore mange 
kunder er både spændende og 
kan også være meget bevæ-
gende, siger Kurt Krog, der i 
godt 15 år har opbygget og dre-
vet rengøringsvirksomheden 
Service-Vagten med domicil i 
landlige omgivelser på Rudme-
vej i Ringe.
Han henviser til den snes med-
arbejdere og sin flåde på 19 
biler, der servicerer en mang-
foldighed af virksomheder, bo-
ligforeninger, private og kom-
muner.

Aftaler med kommuner
- Service-Vagten har aftaler 
med kommunerne Faaborg-
Midtfyn, Svendborg og Nyborg, 

hvor borgere, der er visiteret til 
praktisk hjælp, kan vælge enten 
os eller kommunens egne folk 
til at komme og gøre rent.
- Vi besøger omkring 500 kun-
der hver uge. Det fungerer fint 
og til alles tilfredshed. Vi udfø-
rer det job, som er aftalt med 
kommunen, og de pågældende 
borgere er blevet visiteret til. 

Forårsrengøring
- Vi har også aftaler med bor-
gere, som beder os om at udføre 
regelmæssig rengøring i hjem-
met eller vedligehold af haven, 
siger Kurt Krog. Det er en di-
rekte aftale, hvor vi udfører de 
aftalte opgaver på timeløn.
- Vi går ind for »samme dame 
hver gang«. Det giver tryghed 
og er med til, at medarbejderne 
engagerer sig og de får ikke blot 
et arbejdsmæssigt, men også et 
personligt forhold til dem, de 
kommer hos.
Så hænder det ikke så sjældent 
hos den ældre generation, som 
kender til begrebet forårsren-
gøring, at de beder os om, for 
deres regning, at gå hele lejlig-
heden igennem. Det kan fore-
komme eksklusivt, men sådan 

er de vant til det, og sådan skal 
det fortsat være.

Det sociale aspekt
- Den anden side af vores hver-
dag kan også byde på opgaver 
af en helt anden karakter, siger 
Kurt Krog. Vi bliver bedt om at 
rydde op hos en psykisk syg el-
ler en ung misbruger, der har 
svært ved at klare tilværelsen.
- Vedkommende er måske blevet 
indlagt og kommet i behandling 
for sit misbrug.  Så er det vores 
opgave at sortere og rydde op og 

sørge for, at tøj bliver vasket el-
ler renset og lejligheden bliver 
grundigt rengjort så den igen 
kan tages i brug.
Kurt Krog mener, at håndvær-
ker-fradraget er en god ord-
ning, især for ældre, som ikke 
længere magter alle opgaver i 
eget hjem.
- De ældre har fortjent den 
håndsrækning, siger Kurt 
Krog. Det fungerer perfekt for 
os som alternativ for eller sup-
plement til den hjælp, som kom-
munen tilbyder.
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Møllegårdens Planteskole 
gør det muligt – start 
med at grave renden om 
morgenen, og du kan 
nyde den færdige hæk  
om aftenen.

Det fynske forår åbner døren 
til en ny, frisk og præsentabel 
ramme om både firmaadressen 
og privatboligen – nemlig Prima 
Færdig Hæk®.
Og det ér rigtigt – Prima Færdig 
Hæk® er resultat af 20 års udvik-
lingsarbejde hos Møllegårdens 
Planteskole, der således tilbyder 
færdigt udvoksede hækplanter i 
mange forskellige varianter.
Dermed står den nye bøge-, tjør-
ne- eller rødbøghæk færdigt ud-

vokset i haven eller erhvervsom-
rådet, efter blot én dags indsats.

Gro-garanti
Prima Færdig Hæks eksklusive 
hækplanter leveres i super kvali-
tet, inklusiv ét års Gro-Garanti, 
hvis plante- og pasningsvejled-
ningen følges. Udvalget af hæk-
planter spænder fra klassiske 
varianter som avnbøg og ligus-
ter til spændende blomstrende 
hæktyper. Hegnsloven siger 180 
cm. i højden, men er der plads, 
kan Prima Færdig Hæk fås helt 
op til 220 cm. højde.

Møllegårdens Planteskole Aps · Ravnshøjgyden 6 · 5750 Ringe · Tlf. 65 99 21 95 · www.primafærdighæk.dk · lars@primafaerdig.dk

Færdig hæk på én dagFærdig hæk på én dag
Råd og gratis levering
På hjemmesiden:
www.primafærdighæk.dk finder 
du alle de praktiske oplysninger 
om Prima Færdig Hæk® hvor 
gartneren, der har ideudvik-
let konseptet færdighæk, Lars  
Strarup har udarbejdet en ud-
førlig plante og pasnings vejled-
ning. 

Effektiv vækst
Undervejs i planternes produk-
tionsforløb klippes de mange 
gange, så der dannes en smuk 
og fyldig hækflade. Rødder-
ne beskæres også løbende, så 
der udvikles en tæt forgrenet 
rodmasse lige under planten.  
Planterne leveres med en jord-
klump med rodmassen der sik-
rer at planten let og effektivt 
vokser videre på det nye vokse-
sted. 

Vi laver alle former for 
gulve til erhverv

ENERGI FYN
GIVERDIG
TILSKUD

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

Overvejer du at lave energiforbedringer i din
bolig? Vi giver dig tilskud til bl.a. efterisolering,
udskiftning til varmepumpe og nye vinduer.
Scan koden eller gå ind på energifyn.dk/
energibesparelser og se, om du kan få tilskud.

Du kan også ringe til os på telefon 63 17 19 00
og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

● Gennemgang af købsa�alen og handlens bilag
●Møde med advokat
● Korrespondance og drø�else med mægler
● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
● Rådgivning om behovet for ejerski�eforsikring m.m.
● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse
● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig
FAST PRIS KR. 6.000,- inkl. moms
uanset om du køber eller sælger

S Y D F Y N S B O L I G A D V O K A T E R
Havnepladsen 3a, Svendborg . Telefon: 62 22 77 22

DANMARKS ABSOLUT LAV
ESTE PRISER

Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m2 SAMLET
RING PÅ TLF. 29 32 89 90

SISAL LOOK BOUCLE
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 189,- Nu pålagt pr. m2149,-/169,-
KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2 229,- ..........Nu pålagt pr. m2189,-
HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver.
5 års garanti.
Normalt pr. m2 159,- ....Nu pålagt pr. m2119,-/99,-
SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m2298,- .......... Nu pålagt pr. m2248,-

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

AFMONTERING og
bortskaffelse af
gamle tæpper og
MØBELFLYTNING
gøres gerne mod
mindre tillæg.

✁

Ring 29 32 89 90
for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores
varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

MASSER AF FORSK.TARKETT VINYLER
200, 300 eller 400 cm. br.Nu pålagt pr. m2 fra

119,-149,-

VI HAR EGET
VÆRKSTED

WWW.PCKABINETTET.DK
PC-KABINETTET

LUNDEVEJ 1A · 5700 SVENDBORG
TELEFON 62 800 772

Vi giver naturligvis
råd og vejledning
så du får
det helt rigtige.

Salg
Erhverv/PrivatBærbareIphone ReparationComputereAlt i tilbehør

Besøg
butikken eller
book, helt

uforpligtende,
vores gardin-
konsulent for

et besøg.

botex Svendborg
Centrumpladsen 20
5700 Svendborg
Telefon: 6221 1556

Dinguide
tilbyensliv
Svendborg - Egebjer

g - Gudme

➜ LÆS SIDE 64

ONSDAG
19. februar 2014
Nr. 8

DissepersonerkandumødeiUgeavisen:

Chris, en vild
inspirator

Fatima,
muslimsk
sexolog

Henriette og Preben
er vildemed hunde

Tre generationer, som er
vildemed hestekræfter

Lise er
vildmed

bistro

Nikoline
er vild
med kemi

DIN TÆPPEBUS
NEMT · BILLIGT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

DIN TÆPPEBUS
NEMT · BILLIGT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

Peter Wesselsvej 21 · 5220 Odense · Tlf. 29 32 89 90 · martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dkPeter Wesselsvej 21 · 5220 Odense · Tlf. 29 32 89 90 · martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dkPeter Wesselsvej 21 · 5220 Odense · Tlf. 29 32 89 90 · martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dk
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VARMEN SIKRES AF 

FROST VVS installerer 
bl.a. gas- og pillefyr, var-
mepumper, luft/vand og 
jordvarme – og rådgiver 
som energihåndværker 
om optimal energiløsning 
til erhverv og bolig. 

Et indledende energitjek af fir-
maets eller boligens rammer er 
en god start, når firma- eller 
boligejeren ønsker overblik over 
den optimale opvarmningsform, 
også økonomisk set. Med vejle-
dende prognoser over den fremti-
dige sparede varmeregning. 

- Jeg uddanner mig aktuelt til 
energihåndværker med fokus på 
netop optimeret rådgivning og 
energitjek af hele boligen, for-
klarer René Frost, indehaver af 
FROST VVS.
Firmaet installerer og service-
rer nye kondenserende naturga-
skedler, der udnytter den mil-
jøvenlige gas endnu bedre end 
hidtil. Eftersyn og service af ek-
sisterende gasfyr udføres også af 
FROST VVS.  
Firmaet samarbejder med føre-
nde producenter, bl.a. gaskedler 
og varmepumper fra Viessmann 
samt pillefyr fra Vølund Varme-
teknik.

FROST VVS · Bøgebjergvej 72, V. Aaby · 5600 Faaborg · T: 62 61 52 00 · E: mail@frostvvs.dk · W: www.frostvvs.dk

intego@intego.dk - www.intego.dk
Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - Fax. 99 36 42 61

DØGN-

SERVICE

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

Intego A/S yder elektromekanisk 
service fra vores rullende værksted 
samt giver dig mulighed for at 
indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere - 
vi sørger for at hente, reparere og 
levere de servicerede dele retur. 

Intego afhenter/bringer

Værdiskabende El-tekniske  
Løsninger og Services  

Intego A/S er en af Danmarks mest 
specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder indenfor samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. 

Spidskompetencer:
• Industri Service Management (ISM)
• Lovpligtige eftersyn
• Termografering
• Energiovervågning
• Fiber- og datanetværk
• Kædebutikker
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Thrane Consult ApS I det daglige betjener vi os af 
en bred vifte af elektroniske 
værktøjer. Eksempelvis færdes 
vi hjemmevant i økonomisyste-
merne E-conomic, Navision, C5, 
Summa Summarum, Focus IT, 
Airboss, SAP og Axapta, især 
E-conomic ser vi en stor tilgang 
med. På lønområdet arbejder vi i 
Bluegarden, Proløn og Danløn - 
samt naturligvis Office pakken. 
Geografisk arbejder vi primært 
på Fyn. Arbejdet udføres hos 
kunden selv eller fra vores kon-
tor via internetopkobling. Kun-
dekredsen tæller en lang række 
små og mellemstore virksomhe-
der i alle størrelser og brancher 
- service, håndværk, handel, 
produktion, butik og liberale er-
hverv.

Ring og hør nærmere. Vi kan 
helt sikkert hjælpe lige netop dig 
med dine behov.

På grund af den stigende efter-
spørgsel er vi i øjeblikket på ud-
kik efter en deltidsmedarbejder 
(30 timer)

Indehaver Lene Thomsen 
er registreret revisor 
og medlem af Dansk 
Revisorforening FSR.  
Hun har mere end 20 års 
erfaring fra forskellige 
virksomheder, hvoraf 
de sidste 7 år er som 
selvstændig. 

Vi oplever i øjeblikket en sti-
gende efterspørgsel på freelance 
bogholderi på et højere niveau, 
idet bankerne i dag forlanger 
både budgetter en gang om året 
samt månedlig/kvartalsvis bud-
getopfølgning, som er på niveau 
med et mindre årsregnskab.

Netop det kan vi leve op til, idet 
Lene Thomsens kompetencer 
er at hun både er bogholder og 

registreret revisor. Disse ting i 
kombination gør, at vi kan følge 
opgaven helt til dørs, hvilket er 
en fordel for de fleste, dels tids-
mæssigt og dels økonomisk.

Derudover løser vi andre forefal-
dende opgaver som fakturering, 
løn, moms herunder indberet-
ning til EU-moms, intrastat, 

økonomisk rådgivning, budget-
lægning m.v. Ingen opgaver er 
for små eller for store.

Fordelen for dig er, at vi husker 
alle deadlines og sørger for at 
minde dig om at vi skal have 
materialet. Så har du mulighed 
for at fokusere på din egen for-
retning i stedet for.

Thrane Consult ApS · v. /Lene Thrane Thomsen · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf.: 51 88 45 99
E-mail: lene@thrane-consult.dk · Web: www.thrane-consult.dk

Lån

Østergade 1 · 5750 Ringe · Telefon 87 99 55 40
Svendborgvej 8 · 5772 Kværndrup · Telefon 87 99 52 60 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

”Har du talt med  
mekanikeren, skat?”

Holder din bil parkeret i vejkanten lidt for ofte, og synes du, at din mekaniker smiler lidt for 
bredt, når han ser dig? Så er det måske økonomisk klogt at skifte bilen ud.

I Andelskassen kan du få et fleksibelt billån, der er tilpasset din samlede økonomi. Så kan 
du tale lidt mindre med din mekaniker og parkere, hvor du har lyst.  

Kontakt os og hør mere, hvis du overvejer at købe ny bil.

Få et billån i Andelskassen, hvis du taler for tit med 
din mekaniker

RYSLINGE KRUKKE-MARKED

Kun 5 min.
fra motorvejs-

afkørsel
nr. 13

Se mere om os her

Ryslinge Krukke-Marked ∙ Tlf. 6267 2255
Rødamsvej 22, 5856 Ryslinge ∙ www.krukke-marked.dk

Åbn. Man.-fre. 10.00-17.00. Lør., søn-/helligd. 10.00-16.00.

NU ÅBNER VI FOR EN NY SÆSON
Lørdag den 1. marts åbner vi den nye sæson, og vi
kan i år præsentere de klassiske Italienske kruk-
ker direkte fra Toscana.
Vi har dog stadig et meget stort udvalg i glaserede
krukker både til udendørs og til indendørs brug.

Vestergade 39 - V.Hæsinge - 5672 Broby - Tlf. 25 62 17 61 - www.gaardbutikken-treklover.dk
Gårdbutikken er åben efter aftale - Kvalitet og dyrevelfærd i focus.

Vinter i
Gårdbutikken Trekløver

- tid til simremad

FEBRUAR TILBUD:
• Oksetykkam • Stroganoff • Gullasch

-10%
Husk også vores

svinekød
- vi har alle de lækre
udskæringer både af
Hereford og svinekød

Vi tager
allerede nu mod
bestillinger på
lam til Påske

Se vores film

Blæsenborgvej 200 | 5380 Dalby/Kerteminde | Tlf. 6534 1052 | www.camphverringe.dk

5-STJERNET
CAMPING
ALLE HAR
RÅD TIL!

DDalalbybybyyb /K/K/KKereerteteete imimmi dndndeeee || TlTlTTTTTTTTTTTTTTlfff 66666535344444444444 1100101000000525

Book på
www.camphverringe.dk

Tlf. 6534 1052 eller pr. mail
på info@camphverringe.dk

For sæsonpladser
kontakt receptionen!

Når du er sæsonligger hos
os betaler du ikke ekstra for:
adgang til pool, at gå i
bad eller brug af varmt vand i
køkkener. Vores fodboldgolf-
bane er også gratis.
Helsæsonpladser

fra10.000

Kig forbitil voresÅBENT HUSsøndag den 2. martsfra 10-16.

Tirsdag den 25. februar 201414

➜ Panna er en ny form for
gadefodboldspil, der spilles
1mod 1 på en lille 8-kantet
banemed bander.

➜ Der spilles tominutter, og
kampen vindes øjeblikkeligt,
hvisman laver kontrolleret
tunnel på sinmodstander,
men tabes, hvisman sparker
bolden ud over banden.

➜ Spillet stammer fra Suri-
nam, en tidligere hollandsk
koloni i Sydamerika – her
betyder panna ”mellembe-
nene”

Panna-spil

VanTinge: IVantinge er flit-
tige hænder i gangmed enmo-
dernisering af aktivitetspladsen
Smedekrogen i Vantinge, skråt
over for skolebygningen.
Smedekrogen blev taget i

brugpåendejlig sommerdagfor
godt ti år siden, og nu trænger
den til en opdatering, som det
hedder påmoderne dansk.
-Foretår sidenfikvi satordpå

et projekt til 245.000 kr. og det

Vantinges smedekrog
skal renoveres

★ Søndag eftermiddag blev panna-banen på Smedekrogen sat op i
strålende solskin. Her er det to af de frivillige, Jesper Kristensen (tv) og
Anders Nielsen, der er i sving. Foto:RolandP

samling:Lørdag
den 1.marts er der
start på projektetmed
orientering og indvi-
else af panna-bane

lykkedes os at få finansieringen
på plads i løbet af få måneder,
fortællerPederUhdfraprojekt-
gruppen.
Siden da har gruppen arbej-

det med af få moderniseringen
tydeliggjort i detaljer.
Første del af projektet er klar

til udførelse, og starten festlig-
holdes lørdag den 1.martsmed
indvielsenafdennyepannabane
fra kl. 11.
- Indendaholdervietoriente-

ringsmødekl.9.30 forbeboere i
lokalområdetGestelev-Heden-

Vantinge - og andre interesse-
rede, tilføjer PederUhd.
Heva er krumtap i moderni-

seringenafSmedekrogeniet tæt
samarbejdemedDøråbnerenog
Lokalrådet.
For en god ordens skyld skal

nævnes, at allerede fra starten
af projektet blev både børne-
haven Turbofluen og Heldags-
skolen under Nordagerskolen
involveret. Alt andet lige vil de
naturligvis kunne få stor nytte
og glæde af anlægget, som pro-
jektgruppenventer sigmegetaf.

FerriTsleV/KVærn-
druP:Harduendnutilgodeat
slå til tøndenet sted, eller venter
du på, at det bliver rigtig faste-
lavnssøndag, erdergodemulig-
heder for at blive kattekonge.
Både Kværndrup Borger- og

Erhvervsforening samt Ferrit-
slev Fritidshus inviterer nemlig
til fastelavnsfest søndag den 2.
marts.
I Ferritslev starter løjerne

klokken 14, hvor der skal slås

til søren på to tønder. Én for de
yngste op til syv år, og én for de
8-11-årige.
Billetter til fastelavnsfesten

kankøbes i indgangen,mensåer
manogså sikret kaffe, sodavand
og fastelavnsboller.Dervil blive
leget sanglege og delt præmier
ud til fem udklædninger.
Også i Kværndrup er tønde-

slagningenfordelt efteralder,og
børn op til 14 år kan væremed.
Også her starter festen klokken

14, og det hele foregår i gymna-
stiksalen påKværndrup Skole.
Der vil være præmier til

både konge og dronning, fa-
stelavnsboller til alle deltagere ,
saftevand, te og kaffe, samt en
slikpose til børnene.
Billetter koster 20 kroner.
Skulle nogen have lyst til

at give en hånd med denne
dag, hører Borgerforeningen i
Kværndrup gerne fra dem på
telefon 50575772.

dobbelt op på fastelavnRYSLINGE KRUKKE-MARKED
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Thrane Consult ApS I det daglige betjener vi os af 
en bred vifte af elektroniske 
værktøjer. Eksempelvis færdes 
vi hjemmevant i økonomisyste-
merne E-conomic, Navision, C5, 
Summa Summarum, Focus IT, 
Airboss, SAP og Axapta, især 
E-conomic ser vi en stor tilgang 
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kunden selv eller fra vores kon-
tor via internetopkobling. Kun-
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små og mellemstore virksomhe-
der i alle størrelser og brancher 
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produktion, butik og liberale er-
hverv.
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helt sikkert hjælpe lige netop dig 
med dine behov.

På grund af den stigende efter-
spørgsel er vi i øjeblikket på ud-
kik efter en deltidsmedarbejder 
(30 timer)

Indehaver Lene Thomsen 
er registreret revisor 
og medlem af Dansk 
Revisorforening FSR.  
Hun har mere end 20 års 
erfaring fra forskellige 
virksomheder, hvoraf 
de sidste 7 år er som 
selvstændig. 

Vi oplever i øjeblikket en sti-
gende efterspørgsel på freelance 
bogholderi på et højere niveau, 
idet bankerne i dag forlanger 
både budgetter en gang om året 
samt månedlig/kvartalsvis bud-
getopfølgning, som er på niveau 
med et mindre årsregnskab.

Netop det kan vi leve op til, idet 
Lene Thomsens kompetencer 
er at hun både er bogholder og 

registreret revisor. Disse ting i 
kombination gør, at vi kan følge 
opgaven helt til dørs, hvilket er 
en fordel for de fleste, dels tids-
mæssigt og dels økonomisk.

Derudover løser vi andre forefal-
dende opgaver som fakturering, 
løn, moms herunder indberet-
ning til EU-moms, intrastat, 

økonomisk rådgivning, budget-
lægning m.v. Ingen opgaver er 
for små eller for store.

Fordelen for dig er, at vi husker 
alle deadlines og sørger for at 
minde dig om at vi skal have 
materialet. Så har du mulighed 
for at fokusere på din egen for-
retning i stedet for.

Thrane Consult ApS · v. /Lene Thrane Thomsen · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf.: 51 88 45 99
E-mail: lene@thrane-consult.dk · Web: www.thrane-consult.dk

- Der er ingen tvivl om, at man 
både gør sig selv og miljøet en 
god tjeneste ved at få stoppet 
varmeudslip, der foregår fra de 
fleste gamle tage, siger Anders 
Mosebo Christensen, der er part-
ner i Årslev Tømrerforretning 
ApS.
- Der er ingen grund til at fyre 
for gråspurvene. Det er alt for 
dyrt. Med de mange afgifter, der 

          Gråspurvene?
FYRER DU FOR

Tage, der er 50 – 60 
år gamle, er den 
største kilde til 
varmetab. Det ved 
man alt om i Årslev 
Tømrerforretning, 
som tilbyder gratis 
beregning af udgifter 
og besparelse 
ved miljørigtig 
tagrenovering.

efterhånden er lagt på energi, er 
opvarmning blevet en meget stor 
udgift for de fleste husejere.

Garanteret effekt
Årslev Tømrerforretning er cer-
tificeret forhandler af Monier 
tagdækning. Monier har et bredt 
udvalg af tagsten, fra de eksklu-
sive, glaserede tegltagsten til 
funktionelle og økonomisk at-
traktive betontagsten.
- Certificeringen betyder, at Tek-
nologisk Institut går ind med 
stikprøvekontrol, der kan af-
sløre, om det, der er blevet lovet, 
også holder i virkeligheden, siger 
Anders Mosebo Christensen.
- Når vi har fået så stor succes 
med tagrenovation, skyldes det 
ikke mindst, at den økonomiske 
fordel for husejere, boligselska-
ber og det offentlige er meget 
stor netop nu.

Håndværkerfradrag
- Ved at nedtage et ældre tag og 
lægge nyt tag på medgår der na-
turligvis arbejdstid, siger Anders 

Mosebo Christensen. Arbejdsti-
den er for privat boligejere fra-
dragsberettiget. - Lægger man 
det til den direkte besparelse 
i udgifterne til opvarmning og 
medregner den lave rente, så er 
der i de fleste projekter en meget 
kort periode, inden besparelsen 
indfinder sig år efter år.
- Når man går med planer om at 
forny sit tag, så skal man vælge 
det tilbud, der yder den bedste 
beskyttelse mod varmetab. Her 
spiller undertag og inddæknin-
ger, fastgørelse, tætning og tag-
sikkerhed en stor rolle.

- Så det er ikke altid, at den lave-
ste pris er den, der på sigt giver 
den største økonomiske og mil-
jømæssige besparelse, siger An-
ders Mosebo Christensen.

Synlig på  
havnen i Faaborg
Årslev Tømrerforretning er en 
allround tømrervirksomhed. For 
tiden er man i gang med en om-
bygning og udvidelse af havne-
kontoret på kajen i Faaborg. Ar-
bejdet forventes færdigt til maj. 

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

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev

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

Web: www.aarslevtomrerforretning.dk
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området - både fra firmaer og 
private. Mine forældre Inge og 
Per Christensen har gennem en 
menneskealder drevet Odense-
firmaet Fyns Camping Service. 
En vigtig sideaktivitet her på 
værkstedet er servicering og re-
paration af campingvogne af alle 
mærker og årgange. Jeg skaf-
fer alle reservedele hjem og har 
stor viden og erfaring indenfor 
service, reparation og gas-tests 
m.m. Både når det gælder biler 
og campingvogne er Juels Auto 
og Camp et professionelt værk-
sted, der har kapacitet til at 
løse enhver opgave. Alle interes-
serede er velkomne til at tjekke 
hjemmesiden for mere detaljeret 
info og kigge ind på værkstedet 
for et uforbindende tilbud”, slut-
ter Morten Christensen.

Mekaniker Morten Chri-
stensen er medlem af 
Hella Service partner-kæ-
den og har siden august 
2013 drevet autoværksted 
i de nyrenoverede lokaler 
på Ibjergvej, der i over 50 
år har dannet ramme om 
autorelateret virksomhed

”Juels Auto og Camp er et all-
round autoværksted med fokus 
på service, reparation, synsklar-
gøring og udbedring af skader af 
enhver slags på person- og vare-
biler samt campingvogne af alle 

mærker og årgange”, fortæller 
indehaver Morten Christensen. 
”Jeg har fra starten valgt at dri-
ve værkstedet som enkeltmands-
virksomhed, og det trives jeg fint 
med. På sigt kan det imidlertid 
ikke udelukkes, at det kan kom-
me på tale at ansætte en mekani-
ker mere. Som medlem af Hella 
Service partner-kæden råder jeg 
over de nyeste og mest moderne 

testere. Jeg har 19 års erfaring, 
inde for både auto- og camping-
branchen Derudover deltager 
jeg løbende i en række teknisk, 
fagligt og produktmæssigt op-
kvalificerende kurser hos Hella, 
der via sit samarbejde med Auto-
branchens udviklingscenter har 
adgang til to af landets bedste 
uddannelsescentre.” 

Professionelt værksted 
med stor kapacitet
”Godt og vel et halvt år efter 
åbningen kan jeg konstatere, at 
Juels Auto og Camp kører på et 
økonomisk fornuftigt niveau”, 
fortsætter Morten Christensen. 
”Jeg er superglad for den fine 
modtagelse, der er blevet mig og 
værkstedet til dels her i lokal-

Juels Auto og Camp ApS · V./Morten Christensen · Ibjergvej 5, Tarup · 5792 Årslev  · Tlf.: 63 90 70 80
morten@juelsautoogcamp.dk · www.juelsautoogcamp.dk

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

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

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
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Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet
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Forret . . .
•  Røget skinke med melon.  

Hertil hjemmebagt 5-korns flütes 

Buffet . . .
•  BBQ-marineret kam
•  Kalkunbryst i baconnet
•  Gammeldags oksesteg
•  Rødkålssalat
•   Grøn salat med tomater, ærter, majs,  

tranebær, parmesanost. Hertil dressing med  
krydderurter og hjemmebagt 5-korns flütes
•  Pastasalat med pesto
•  Flødebagte kartofler

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

Kæmpe  
vinter/forårsbuffet
T i l  f e s T  o g  k o n f i r m a T i o n

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2013

Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud

25,-

99,-

35,-

Gældende til 

den 1. juni 2014

Se også vores hjemmeside med 

en masse gode tilbud.

www.ryslingeforsamlingshus.dk

125,-
92,-

125,-
92,-
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har gennemgået i dets kun seks-
årige historie. 
Blandt vores helt nye aktiviteter 
er eksport af et udvalg af firma-
ets mest populære produkter. 
Afhængigt af konjunkturerne er 
det ikke utænkeligt, at vi inden-
for overskuelig fremtid må ud og 
søge efter nye og større lokaler. 
Fortsætter udviklingen, bliver 
det også relevant at udvide med 
en konsulent med erfaring inden 
for branchen til at hjælpe mig 
med at servicere vores kunder«, 
slutter Børge Borgermann. ”Alle 
interesserede er velkomne til at 
se nærmere på vores store, spæn-
dende vareudbud på www.bbtek-
nikogmiljo.dk og kontakte os for 
yderligere info.” 

”Efter mere end 25 år som ansat i 
denne spændende og udfordrende 
branche, valgte jeg i januar 2009 
at starte fra scratch som selv-
stændig sammen med min kone 
Annette som firmaets admini-
strative og økonomiske tovhol-
der”, fortæller indehaver Børge 
Borgermann. ”I starten havde 
virksomheden til huse i mindre 
lokaler i forbindelse med et gart-
neri i Stige. Vi havde ingen or-
drebeholdning og intet lager, 
men derimod masser af drivkraft 
i form af motivation, arbejdsom-
hed, knofedt og gåpåmod.” 

Kæmpe udvalg til 
håndværk og industri
BB teknik og miljø spænder over 
et kæmpe udvalg af produkter 
til håndværks- og industribrug. 
Klude, aftørringspapir, hånd-
rens, absorber/granulater til 
opsugning af olie og andre væ-
sker samt kemiprodukter står 
for hovedlinjen i vareudbuddet. 
Dertil kommer en lang række 
andre varetyper, der spænder 
lige fra handsker til arbejds- og 
rengøringsbrug, poser, sække og 

stiger til diverse rengøringstil-
behør og -maskiner.  

God service og 
lydhør kommunikation
”Med udgangspunkt på Fyn be-
tjener vi en landsdækkende kreds 
af små og store virksomheder in-
denfor håndværk og industri samt 
andre grossister, beretter Annet-
te Weber Borgermann. ”Vi klarer 
selv en god del af varedistributio-
nen, der er gratis for vores faste 
kunder. Vi kender vores kunder 
og deres specifikke ønsker og be-
hov. BB teknik og miljø er garant 
for nærhed gennem god service og 
lydhør kommunikation. Et motto, 
som vi gør meget for at efterleve, 
er at alle parter skal kunne smile 
efter en handel. Når ingen hver-
ken griner eller græder, betyder 
det, at opgaven er løst tilfredsstil-
lende for alle parter.”

Attraktive løsninger 
med store besparelser
”BB teknik og miljø tilbyder at-
traktive løsninger med store be-
sparelser – eksempelvis indenfor 

håndaftørring, hvor vi blandt 
andet opererer med vores eget 
dispensersystem. Vores kulørte 
og hvide aftørringsklude til in-
dustrien genererer stor aktivitet. 
Kludene produceres på basis af 
rene genanvendte tekstiler i flere 
kvaliteter – heriblandt bomuld, 
frotté og linned. Kundekredsen 
spænder fra automekanikere og 
mindre smedefirmaer over små 
og store maskinfabrikker til de 
helt store aktører i industri- og 
offshore-branchen samt andre 
grossister.” 

Fuld fart på udviklingen
”Den travle hverdag bringer 
mange kasketter i spil”, smiler 
Børge Borgermann. ”Jeg funge-
rer både som sælger, indkøber, 
fejedreng, lagerarbejder, chauf-
før og reklamefotograf. Selv-
stændigheden er en livsstil på 
24/7-basis, som hverken Annette 
eller jeg vil kunne undvære i dag. 
Der er fuld fart på udviklingen. 
Vi kommer, når kunden kalder – 
16 timer i døgnet – til tider også 
i weekenden. Vi er stolte af den 
positive udvikling, vores firma 

BB teknik 
og miljø ApS 
Egestubben 12
5270 Odense N
Tlf.: 66 18 24 84
Mobil: 23 70 14 24

info@bbteknikogmiljo.dk
www.bbteknikogmiljo.dk

Den dynamiske grossist- og handelsvirksomhed blev 
grundlagt i 2009 af Børge Borgermann. Siden udgan-
gen af 2012 har han sammen med sin kone Annette 
Weber Borgermann drevet det succesfulde fi rma fra 
Næsby i det nordlige Odense
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ENTREPRENØR MED FODEN INDENFOR
Engdal Entrepriser i Søllinge opererer i hele landet. 
Ofte som fast entreprenør, men også med utallige op-
gaver for private eller som underentreprenør.

20 private grunde i Ferritslev og 
det er jo godt, at se, at der også 
i de mindre byområder sker en 
udvikling, som styrker lokalsam-
fundene, siger Torben Nielsen.
Engdal Entrepriser oplever også 
et, der sker mere på landbrugs-
siden efter krisen, som betyder 
arbejde for ham.

Torben Nielsen, der er indehaver 
af Engdal Entrepriser i Søllinge, 
byggemodner, udfører kloak-
arbejder og alt i jord og beton, 
og belægningsarbejder. Han er 
autoriseret kloakmester og har 
en del erhvervskunder, som bru-
ger ham. Han har blandt andet 

foden indenfor hos Jem&Fix  
byggemarkedskæden og er med 
når der skal åbnes et nyt byg-
gemarked. - De større opgaver 
jeg for tiden er i gang med ligger 
alle udenfor Fyn, siger Torben 
Nielsen. Jeg holder godt øje med, 
hvad der udbydes og som jeg sy-
nes det kan være spændende at 
være med i, så byder jeg ind.

Skal være
konkurrencedygtig
- I min branche skal man være 
konkurrencedygtig for at være 

med. Det lykkes ofte og det skal 
man naturligvis være glad for.
Torben Nielsen har som auto-
riseret kloakmester også jobs i 
nærområdet og han holder godt 
øje med, at når det offentlige el-
ler private udstykker, så vil han 
gerne være med.
- Vi stod for byggemodningen af 

ENGDAL ENTREPRISER · Sdr. Højrupvejen 101, Søllinge · 5750 Ringe · Tlf.: 65 98 25 86 · Mobil: 24 24 15 81
engdal101@get2net.dk · www.engdal.info

Bøgebjergvej 72, V. Aaby · 5600 Faaborg
E: mail@frostvvs.dk · W: www.frostvvs.dk

Gode råd fra 
FROST VVS er gratis: 
Spar på varmeregningen, når 
du har energirenoveret dit hus. 
Skifter du din gamle gaskedel 
ud med en ny og mere 
energieffektiv, får du tilskud 
på 4.800,- fra Naturgas Fyn.

Spar omkring 20% 
på varmeregningen, 
med nyeste GASFYR 
fra Viessmann - med 
mulighed for at styre 
dette via smarphone/
tablet

Skift oliefyret eller kombiner det med den 
nyeste varmepumpe fra Viessmann - Lad os 
lave en beregning på din besparelse.

Nyeste stoker/pillefyr fra Vølund 
Varmeteknik. Automatisk tænd/sluk. 
Modulerende fra 6-20 KW.

VI UDFØRER:
Ombyg og tilbygninger   •   Alt i tage   •   Udskiftning af døre og vinduer

Carporte og udestuer   •   Køkkener og badeværelser   •   Isolering
Specielle tømrer- og snedkeropgaver

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil: 25 39 29 01

Alt i: El installationer • Nybyggeri / industri
Alarm / overvågning • Hvidevarer / salg & reparationer

v/Jan Simonsen · Svendborgvej 69C · 5600 Faaborg
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Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

Fyns almennyttige Boligselskab har bygget 67 moderne og veludstyrede lejeboliger i Tankefuld. 

I mere end 70% af boligerne er beboere allerede flyttet ind, så skynd dig, hvis du vil være med!  - Der er 
stadig 3-4 rums lejeboliger på 108 - 115 m² ledige. 

Er du interesseret i at vide mere, så besøg: www.fabbo.dk/tankefuld.

Prisen for at blive skrevet op er nu kun 99,- kr.*  

- denne pris gælder også, hvis du vil søge andre af vores mere end 8000 dejlige boliger på hele Fyn. Du kan 
få glæde af den nye pris på www.fabbo.dk.

Flyt ind hos os!

-flyt ind i Tankefuld!
I Fyns almennyttige Boligselskab er vi klar til at byde dig og din famillie velkommen i én af vores mere end 8000 boliger på hele Fyn.

* Tidligere 175 kr. i opnoteringsgebyr og 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr. Nu kun 99 kr. pr. år. 

Tankefuld Tankefuld
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Alt i GPS-maskinstyring 
Entreprenørfi rmaet 
Vejstrup Maskinstation 
A/S forhandler, leverer, 
monterer og supporterer 
avanceret GPS-maskin-
styring til gravemaskiner, 
dozere m.m.

Årelang erfaring og ekspertise i 
maskinstyring via 3D-GPS gør 
det fynske entreprenørfirma Vej-

strup Maskinstation til eneste 
danske firma, der leverer hele 
pakken, når det gælder GPS-
maskinstyring.
Vi udfører alt fra Opmåling 
med egen 3D GPS-Rover, Land-
måling, Projektering, Konver-
tering af data til XML-format 
som er formatet man bl.a. an-
vender i fremtidens GPS-Ma-
skiner – til KS-dokumentation 
efter Gravemaskinerne har 
forladt byggepladserne. - Vi for-
handler desuden DigP ilot, det 

anerkendte norske system til 
GPS-maskinstyring. Samtidigt 
underviser vi entreprenører og 
maskinførere i systemet – bl.a. 
ude hos kunderne - lige som vi 
leverer og monterer systemet og 
tilhørende data til maskiner lan-
det over. Desuden tilbyder vi en 
hotline, så virksomheder hurtigt 
får hjælp til at håndtere denne 
maskinstyring. Sådan forklarer 
GPS-Coordinator Flemming Pe-
dersen, Entreprenørfirmaet Vej-
strup Maskinstation.

Flytbart system 
– dækker hele landet
Ved hjælp af 3D-GPS-maskinsty-
ring udfører gravemaskiner og 
deres førere deres opgaver med 
stor nøjagtighed, ned til få centi-
mers tolerance på opgaverne. 
Det norske DigPilot-system har 
blandt andet den fordel, at det 
let og hurtigt kan flyttes mellem 
flere gravemaskiner og dozere 
m.m. 

Entreprenørfi rmaet Vejstrup Maskinstation A/S · Ådalsvænget 4 · 5882 Vejstrup · Tlf. 28 71 02 24 / 62 28 14 43  
www.vejstrup-maskinstation.dk · fmp@vejstrup-maskinstation.dk

På Jönköpingvej fører vi et meget bredt 
udvalg i svejseudstyr, tilsatsmaterialer, be-
skyttelsesgrej, nye- og brugte svejsemaski-
ner samt forskellige autoladere. 

I butikken fi ndes også et stort lager af både 
truckgas og alm. gas til f.eks. opvarmning, 
gaskomfur etc. fra Viking Energi, der leve-
rer al vores propan gas. Derudover har vi et 
stort lager med industrigas fra Air Liquide. 

Vort venlige og professionelle personale 
har stor ekspertise indenfor alt i svejsning. 
Så kig forbi butikken på Jönköpingvej og få 
vejledning og råd om alt fra svejsegasser 
til tilsatsmaterialer. Vi glæder os til at se 
dig.  Vi leverer selvfølgelig også gasser ved 
bestilling.

Butikken har åbent fra 7 til 12 alle 
hverdage, eller efter aftale . Telefonen 
er åben alle hverdage til kl. 16.

JGT Fyn, Jysk Gas & Teknik Fyn
Jönköpingvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf.: 40 10 50 34

Mail: info@fynsgasogteknik.dk · Web: www.fynsgasogteknik.dk

JGT FYN:
 Bredt udvalg af   
 svejseudstyr, reservedele,  
 tilsatsmaterialer tråd,  
 dyser, sikkerhedsudstyr.

 Expertise, alt i svejsning,
 viden om svejsegas.  
 Propan.
 
  Venlig og professionel  
 betjening.

 Propan og truckgas til  
 Fyns måske laveste priser.
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Entreprenørfi rmaet Ollerup
De møder på arbejde hver eneste 
dag, vil meget gerne lære nyt og 
får allesammen flotte karakte-
rer på skolen”.

Kvalitet, samarbejde og 
konstruktiv dialog
”Vi ved, at fremtiden vil stille 
høje effektivitetskrav, og derfor 
arbejder vi hver dag på at være 
med fremme, når det gælder nye 
tiltag som GPS-udstyr til grave-
maskiner, afsætning og opmå-
ling samt elektronisk registre-
ring af mandetimer og maskiner. 
Vi råder over det nyeste inden 
for it, og har derudover stor vi-
den om og interesse for klima-
tilpasning m.m. Vi sætter vores 
kunder i centrum og yder altid 
den bedste service og kvalitet i 
opgaveløsningen. 

Entreprenørfirmaet Ollerup står 
over hele linjen for kvalitet, sam-
arbejde og konstruktiv dialog.” 

2013 blev et godt år for 
den sydfynske entrepre-
nørvirksomhed, der med 
sine 90 fastansatte og 
freelancetilknyttede folk 
og maskiner det meste af 
efteråret beskæftigede 
over 130 mand. Firmaets 
høje aktivitetsniveau er 
fortsat i 2014 

”I kraft af optimerede processer, 
stram styring samt dygtige og 
engagerede medarbejdere lyk-
kedes det i 2013 at opnå et over-
skud på 4,2 millioner før skat”, 
beretter direktør Robert Kirke-
by Hansen. 
”Vi er blandt Fyns største an-
lægsentreprenører og er klar til 
at byde ind på stort set alle de 
opgaver, der udbydes på vores 
ø. Entreprenørfirmaet Ollerup 

løser alle opgaver indenfor jord-, 
kloak-, belægnings- og anlægs-
gartnerområderne – herunder 
udgravning til el-, gas- og vand-
ledninger samt vores nyeste 
tiltag, som er underføring ved 
jordfortrængning og stålrørs-
ramning. Dertil kommer beton-
opgaver, som klares via vores 
dygtige samarbejdspartnere.” 

De bedste lærlinge
”Gennem tiden er der sagt og 
skrevet meget om nutidens unge, 
som angiveligt ikke gider stå op 
om morgenen og yde en indsats. 
Vi har netop nu en god håndfuld 
ingeniørpraktikanter og struk-
tørlærlinge, som modbeviser 
denne påstand ved at være meget 
stabile, engagerede og dygtige. 

Entreprenørfi rmaet Ollerup A/S · Assensvej 100 · 5771 Stenstrup · Tlf.: 62 26 20 00
www.ollerup.com · mail@ollerup.com

De møder på arbejde hver eneste 

 

Finansiering fra kun:

2,99% 
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Sallinge Ågade 20, Ringe 
• Etageareal: 953 m² Grund 2.665 m² 

heraf 869 m² erhverv og 84 m² bolig 
• Nyindrettet og meget lækker bolig 
• Meget spændende ejendom for den kreative køber 
• Velegnet til lager/værksted og udstilling 
• Pris: kr. 1.600.000,- kontant

Sag R-276415(A) 
soeren.christiansen@colliers.com
tlf.: 7023 0020  
  

 

Spændende ejendomme
til salg !

Sallinge Ågade 33, 5750 Ringe 
Erhvervsejendom med bolig 
• Samlet etageareal: 1.570 m² - heraf 1.410 m² lager/værksted

 

og 160 m² bolig 
• Meget spændende ejendom med masser af plads 
• Anvendelig til værksted/lager/showroom mv. 
• Flot bolig ledig for køber 
• Pris: kr. 1.500.000,- kontant

Sag R-276423(A) 

 

Nr. 20 

Nr. 33 Hal 

Nr. 33 

Nr. 20 Hal 
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varebiler. Kundekredsen udsprin-
ger oprindeligt her i det sydfynske 
lokalområde. Via et støt stigende 
internet-salg tiltrækker vi i dag 
kunder fra hele landet. Et stort 
speciale, der genererer stigende 
efterspørgsel, er import af et til to 
år gamle Mercedes biler fra Tysk-
land. Både når det gælder salgs- 
og værkstedsydelser arbejder vi 
ud fra grundprincipperne service, 
kvalitet, sikkerhed og tilfredse 
kunder. 
Alle interesserede er velkomne 
til at tjekke de seneste tilbud på 
www.pavegydensauto.dk og kigge 
ind i vores 200 m2 moderne show-
room”, slutter Lars Sørensen.

”Pavegydens Auto arbejder all-
round og spænder lige fra rådgiv-
ning og salg til service, repara-
tion og udbedring af alle former 
for skader”, fortæller Jens Sø-
rensen. ”Vi sætter kundeservice 
og kvalitet i højsædet og er en af 
Fyns førende Mercedes forhand-
lere. Værkstedets hovedfokus 
er også Mercedes biler. Her er 
vi specialiserede i service og re-
paration af automatgear og kli-
maanlæg. I kraft af vores store 
erfaring, up-to-date viden og før-
ste klasses udstyr til service og 
reparation. Gennem ti år har vi 
løbende udlært lærlinge, og i dag 
beskæftiger Pavegydens Auto 

fem svende og en lærling, som 
startede for et halvt år siden.”

Service, kvalitet, sikkerhed 
og tilfredse kunder
”På salgssiden tilbyder Pavegy-
dens Auto et stort og bredt udvalg 
af brugte Mercedes biler – fra fa-
briksny 2014-modeller med blot et 
par tusinde kilometer på tælleren 
og opefter”, beretter Lars Søren-
sen og fortsætter: ”Også pris-
mæssigt dækker vi hele spektret 
fra 100.000 til omkring 600.000 
kroner. Pavegydens Auto betjener 
et stort antal erhvervs- og firma-
kunder med alt fra direktions- til 

Pavegydens Auto A/S · Pavegyden 10 · 5771 Stenstrup · Tlf.: 63 24 14 24
www.pavegydensauto.dk · biler@pavegydensauto.dk

Det dynamiske 
værksted og autofi r-
ma med speciale 
i Mercedes biler 
etableredes i 1991 
af brødrene Lars og 
Jens Sørensen. 

Den 1. april i år kan 
fi rmaet, der i dag 
beskæftiger 10 med-
arbejdere, fejre 23 
års succesfuldt virke 

Odensevej 8A 
5700 Svendborg
Telefon 6221 4488 
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

I marts 2014 blev et overskud på 
7.219.660 kr. fordelt mellem alle 
FOMOs bilforsikringstagere.
Du kan også få glæde af det årlige 
overskud.
Kontakt os for en samtale,  
hvor vi sammen kan afdække dine 
behov for forsikring.

Du er også velkommen  
i fællesskabet i FOMO
Når du bliver medlem i 
FOMO, kan du være tryg ved, 
at vi dyrker sammenholdet og 
fællesskabet.

Princippet om, at de mange 
hjælper de få, der er uheldige, 
er en af de  værdier, du får 
glæde af.

Melder du dig ind i forenin-
gen, kan du oven i det hele 
opnå en økonomisk gevinst, 
når overskuddet hvert år ud-
deles til medlemmerne.

Det fortæller vi gerne  
mere om – kontakt os  
på 6221 4488,  
fomo@fomo.dk  
eller kig ind til os.
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V. Skerninge Tømrer & Snedkerforretning 
Nørremarksvej 21B · 5762 V. Skerninge · Tlf. 60 25 55 47

www.vs-ts.dk · vsts@v-skerningemail.dk

Alt i tømrer- og snedkerarbejder udføres:

◆  Udskiftning af vinduer og døre.
◆  Tagrenovering.
◆  Div. indvendige snedkeropgaver.
◆  Restaurering af bindingsværk.
◆  Opførelse af garage/carport
◆  Tilbygning/ombygning.
◆  Efterisoleringsarbejder.
◆  Små serviceopgaver.

  Opførelse af garage/carport

Den er dyrere end Ferrari  
og hurtigere end Porsche 

til at gå, siger Peter Olsen. Mit 
værksted er booket de næste par 
måneder med spændende opga-
ver. Jeg har en snes kunder, som 
er bilentusiaster og samlere og 

Peter Olsen i Oure 
er indehaver af 
P.O.Performance. Han 
reparerer og renoverer 
biler. Gerne gamle klas-
sikere, der skal enten skal 
ud at køre eller indgå i en 
samling.

Forleden var Peter Olsen på vej 
hjem fra Sverige – ikke kørende 
i – men med en ægte svensk Ko-
enigsegg CC8S på ladet af en 
lukket trailer. Koenigsegg er en 

bil, der kun produceres et dusin 
af om året og som med danske 
plader er dyrere end Ferrari og 
hurtigere end Porsche. - Jeg har 
ikke problemer med at få tiden 

som jeg hjælper med at finde de 
rigtige og spændende biler.

- Det kan være sjældne udgaver 
af mærkerne Ferrari, Lamborg-
hini og Aston Martin, som hen-
tes ind fra det store udland og 
som i mange tilfælde skal reno-
veres.
Peter Olsen oplyser, at han også 
tager sig af vedligeholdelsen af 
den berømte Strøjer Samling på 
cirka 80 biler. Strøjer Samlingen 
ligger i Turup lidt udenfor As-
sens. Både Strøjer Samlingen og 
Strøjer Tegl ejes af Vedstaarup 
Teglværk A/S. Strøjer Samlin-
gen er åbent for offentligheden 
hver tirsdag i juli fra kl. 16-21.

Tanghavevej 23, 5883 Oure · Tlf.: 20 45 67 88 · po@po-performance.dk · www.po-performance.dk
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Albjerg Autohjælp og Transport · Albjergvej 84, 5883 Oure · Tlf.: 60 16 11 52 · Mobil: 51 25 55 01 ·  albjergautohjaelp@gmail.com

Albjerg Autohjælp og Transport ApS i Ringe tilbyder virksomheder og private alt inden for 
autohjælp og transport i ind- og udland 

Firmaet har eksisteret siden 
2003. Den daglige ledelse va-
retages nu af den 21 årig Nico-
laj Larsen. Nicolaj er uddannet 
klejnsmed og vognmand. Albjerg 
autohjælp har nu til huse i Ringe, 
som er bedre placeret i forhold til 
responstiden til den enkelte op-
gave på Fyn. - Bilerne samt den 
ny erhvervet trailer er malet som 
Falcks køretøjer, idet firmaet si-
den 2003 har været underlever-
dør til Falck, siger Nicolaj Larsen.

Klar hele døgnet
- Vi er klar ugens syv dage døg-
net rundt, til at påtage os op-
gaver for Falck samt private og 
virksomheder inden for auto-
hjælp, transport og bjærgning. 
Vi har faste aftaler med en ræk-
ke virksomheder om transport af 
køretøjer.
Albjerg Autohjælp og Transport 
råder over en lad bil og en grill 
bil. Dertil kommer en specielt 
byggede trailer der er i stand til 

at transporter meget sænkede 
biler og køretøjer med lang ak-
selafstand. Den gør det muligt 
at transporter to eller flere kø-
retøjer af gangen. Derudover er 
der en lukket trailer, som især 
anvendes til motorcykler. 

Udvidet service
Nicolaj Larsen er opvokset i 
Oure som søn af en automeka-
niker. På den baggrund har han 

Albjerg Autohjælp og Transport

mange års erfaring inden for 
almen autoreparation, fri træk-
ning og bjærgning af køretøjer.
Den service som Albjerg Auto-
hjælp og Transport kan tilbyde 
er starthjælp, batteritest og 
batteriskift, udbringning af 
brændstof hvis man er kørt tør, 
tank tømning ved fejl tankning 
af brændstof, afdækning efter 
tyveri eller hærværk, hjulskift, 
nødtætning af dæk. Derudover 
tilbyder firmaet autotransport 
af køretøjer i ind- og udland.
Nicolaj Larsen vil være fremme 
hurtigt ved kunden og yde den 
bedste og sikreste hjælp og as-
sistance.
Med et ønske om at den enkelte 
bilist føler, de har fået en fleksi-
bel, imødekommen og professio-
nel hjælp.       

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål  •  kontakt os... 6544 4244

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

 olavdelinde.dk
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HaveRené er vaks 
ved havelågen

i Odense. Det er også blevet til 
jobs for boligforeninger og insti-
tutioner.
- Jeg er fleksibel på flere måder, 
siger HaveRené. Til større opga-
ver har vi været yderligere tre 
mand på jobbet foruden mig selv. 

Er haven uoverkommelig 
at passe, eller skal den 
omlægges, så er det lige 
noget for HaveRené i 
Kirkeby.

Han vil gerne kendes som Ha-
veRené. Og det er lykkedes for 
René Rasmussen i Kirkeby på 
Sydfyn. Han er iværksætter, og 
han trives som selvstændig. Han 
har på godt et år slået sit firma-
navn HaveRené fast på det meste 
af Fyn.
- Jeg begyndte som selvstændig 
i januar 2013, siger HaveRené. 
Om morgenen var jeg foderme-
ster i kostalden hos en land-
mand, og derefter gik det løs med 
snerydning og så forårsarbejde i 
private folks haver. 

Det blev også til jobs som under-
leverandør for nogle af landsde-
lens bygge- og anlægsfirmaer, 
der havde brug for en vaks mand 
til at anlægge bede og plante nyt. 
Og året sluttede med juletræer 
og pyntegrønt. På godt et år er 
antallet af havelåger, som Have-
René har åbnet og lukket, vokset 
støt. 

Fleksibel og på timeløn
- Det passer mig fint at komme 
rundt til private og hjælpe dem 
med at passe deres have på time-
løn, siger HaveRené. 
- Når jeg er blevet kontaktet, så 
snakker vi om, hvad der skal gø-
res i første omgang. Jeg bruger 
måske fire timer på at klare 
græsslåning, flytte nogle 
planter og luge ud i ukrudtet. 
Så snakker vi lidt om, hvornår 
jeg skal komme igen, og så kan 
arbejdet næste gang måske gø-
res på tre timer.
Her i forårsmånederne er det 
blevet til fast arbejde som un-
derentreprenør for Entreprenør-
firmaet Ollerup i Stenstrup med 
anlægsarbejder ved sportsanlæg 

HAVERENÉ · Vævervej 15 Kirkeby · 5771 Stenstrup · Tlf.: 23 67 75 71 · haverene@icloud.com
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Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...
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Christian Rosengren er 
ene mand på værkstedet 
på Fasanvej i Ullerslev. 
Han er fl eksibel og leve-
rer til aftalt tid og til lave 
priser. Christian Rosen-
gren har repareret alle 
typer biler i mange år, og 
for fem år siden blev han 
selvstændig og etable-
rede CR-Auto.

- Det var nok lidt af et tilfælde, 
at jeg kom i gang, siger Chri-
stian Rosengren. En kollega i 
Ullerslev lukkede sit moderne 

værksted og sagde til mig, at 
jeg skulle købe lift, maskiner, 
værktøj og moderne  elektronik. 
Det gjorde jeg så og gik lige så 
stille i gang på værkstedet.

Ring til CR-Auto
- Jeg fik hurtigt kunder, som 
skal have lavet service, rustar-
bejde, klargøring til syn, og hvad 
der nu måtte være. Samtidig fik 
jeg indrettet mig med den er-
hvervede lift og kan nu påtage 
mig endnu flere opgaver.
Christian Rosengren leverer fra 
dag til dag. Han vil fortsat være 
ene på værkstedet og lægger der-
for vægt på, at kunder kontakter 
ham på telefon frem for at møde 
op uden forudgående aftale. Han 
udfører også dækservice og skif-

- Det var nok lidt af et tilfælde, 
at jeg kom i gang, siger Chri-
stian Rosengren. En kollega i 

- Det var nok lidt af et tilfælde, 

CR-AUTOCR-AUTOCR-AUTOCR-AUTOCR-AUTOCR-AUTO
ter hjul vinter og sommer efter 
aftale.

Se priser på nettet
- Mit koncept er at være meget 
fleksibel. Ikke tage flere opgaver 
ad gangen, end jeg kan overholde 
aftaler. Jeg undgår spiltid og kan 
derfor udføre autoreparation 
og service til meget konkurren-
cedygtige priser. Mine kunder 
kan se mine priser på min hjem-
meside. Det giver både tillid og 
tryghed. CR-Auto skal nok holde 
dig kørende, siger Christian Ro-
sengren.

selvstændig og etable-
rede CR-Auto.

op uden forudgående aftale. Han 
udfører også dækservice og skif-

CR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dkCR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dkCR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dkCR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dkCR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dkCR Auto · Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 22 13 96 76 · www.crauto.dk · cr@crauto.dk

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

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

Montana til bolig og erhverv

Jan Szustykiewicz
Egemosevej 20 · 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 16 84 · 20 23 16 84
www.vejstruptømrer.dk · vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

● Nybygning
● Ombygning
● Vinduer/Døre
● Køkkener
● Tagarbejde
● Reparation
● Udski� ning 
 af thermoglas
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrence-
dygtige priser.

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-
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Karin Damsgaard understreger, 
at HR Alliancen leverer ydelser 
til alle typer virksomheder – 
store som små. Og inden for alle 
erhverv. 
Uanset om der er tale om en ser-
vice- eller en produktionsvirk-
somhed eller en helt tredje type 
virksomhed, så er mekanismer-
ne inden for HR de samme, lige-
som vi skal efterleve samme per-
sonalejura, siger HR Alliancens 
indehaver og uddyber yderligere: 
Naturligvis er der forskellige 
overenskomster, men den juridi-
ske ramme er den samme. 

Tommerup-virksomhedens in-
dehaver gør opmærksom på, at 
flere og flere fynske firmaer med 
behov for assistance på persona-
leområdet efterspørger HR Alli-
ancens ydelser.
Eksempelvis er der en del små og 
mellemstore virksomheder, som 
ikke kender til de mange mu-
ligheder for økonomiske tilskud 
på personaleområdet, forklarer 
Karin Damsgaard og uddyber 
yderligere:
Disse virksomheder rådgiver og 
vejleder jeg, sådan at de får det 
fulde udbytte af de forskellige 
ordninger, der er på området. Jeg 
assisterer således den enkelte 
virksomhed, når den skal have 
kendskab til, hvilke muligheder 
der er for økonomiske tilskud. 
Og jeg gennemfører ansøgnings-
processen, så virksomheden ikke 
sidder tilbage med det praktiske 
arbejde. HR Alliancen har i sin 

seks måneder lange levetid haft 
en støt stigende efterspørgsel på 
bureauets assistance i rekrutte-
ringsprocessen. Fejlansættelser 
er nemlig kostbare – især for 
mindre virksomheder.
Jeg sørger for at have virksom-
hedens ledelse med i hele rekrut-
teringsprocessen, siger Karin 
Damsgaard og tilføjer om sin 
rolle i dette forløb:
Jeg håndterer alt det praktiske i 
forløbet, men i et tæt samarbejde 
med virksomhedens ledelse. Det 
er langt mere tilfredsstillende 
for begge parter. Rekruttering 
indeholder dog flere aspekter end 
blot at få ansat den rette medar-
bejder. Den nye medarbejder skal 
også introduceres til stillingen, 
virksomhedens kultur samt de 
nye kolleger. Disse aspekter er 
lige så vigtige som selve rekrut-
teringen. HR Alliancens rolle er 
således partnerens – og ikke kon-

sulentens. HR partnerens rolle 
kommer også til udtryk, når HR 
Alliancen hjælper virksomheder 
med at udarbejde værktøjer til 
medarbejderudviklingssamtaler. 
Her er det vigtigt, at HR partne-
ren kan sætte sig ind i virksom-
hedens kultur og værdier og kan 
omsætte det til et dialogværktøj, 
som skaber værdi for både lede-
ren og medarbejderen. 
Formålet er nemlig at sikre det 
størst mulige udbytte af MUS-
samtalerne for begge parter, da 
det bidrager til motivation hos 
medarbejderen.

HR Bureau gavner fynske virksomheder

Karin Damsgaard står 
bag HR Alliancen, som 
hjælper små og mellem-
store virksomheder med 
personaleopgaver. 
HR Alliancen leverer 
effektive ydelser inden 
for hele HR området.

HR Alliancen · Mads Hansensgade 12 · 5690 Tommerup · Tlf.: +45 30 26 37 97 · mail@hralliancen.dk · www.hralliancen.dk
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• Udstilling 
• Stævner 
• Kursus m.m.

Carlsberghallen måler 18,5 m. i 
bredden og 43 m. lang, med en 
port på 3,5 m. bred og 4 m. høj, 
så selv store emner kan komme 
ind. Der er en god akustik i hal-
len. Det har vi glæde af når Peter 
Most Garden besøger os.  Så har 
Du/I et stort arrangement der 
kræver plads, så kan vi hjælpe 

på Carlsberg Camping. Der er 
også stor plads uden om til telte, 
parkering m. m. ca. 1,5 hektar. 
Vi har angret stævner op til 800 
personer. Vi kan også hjælpe 
med catering og musik.
Specielt til håndværkere og sæl-
gere tilbyder vi bedre og billigere 
overnatning end hotel:  Få jeres 

egen, billige luksus-hytte med 
eget køknet, bad og toilet. Vi har 
også plads til hele familien, når 
der en der skal på kursus. Over-
natning i camping-vogne og telte 
tilbydes også.
Carlsberg Camping  på toppen 
af Tåsinge. Ca 70 meter over ha-
vet, her har I udsigt over hele det 
sydfynske ø-hav. Se bl.a. Thurø, 
Langeland og over Svendborg-
sundbroen  til den smukke ho-
vedstad i det sydfynske, Svend-
borg.   Der er kiosk, et væld af 
lege-redskaber, grill og moderne 
toilet-faciliteter. Desuden mini-
golf, opvarmet swimmingpool og 
en fantastisk udsigt ud over det 
sydfynske Ø-hav.

Carlsberg Camping Svendborg · Sundbrovej 19 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62225384
mail@carlsbergcamping.dk · www.carlsbergcamping.dk

Har I brug for plads til udstilling, stævner, 
firmafester op til 780 personer i alt 800 m2 ? 
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Høvl til dårlig håndværk
Tømrermester Søren 
Mohr åbner V. Skerninge 
Tømrer & Snedkerforret-
ning med bronzemedalje i 
værktøjskassen.

- Jeg lægger stor vægt på at le-
vere godt håndværk til rimelige 
priser (timepris 325 kr. + moms), 
så flest muligt har råd til at få 
udført godt arbejde. Derfor har 

jeg heller ingen ansatte ud over 
mig selv.
Sådan siger 38-årige tømrer- og 
snedkermester Søren Mohr, der 
blev belønnet med en bronze-
medalje ved afslutningen på sin 
tømrer- og snedkeruddannelse i 
2002.

Alle opgaver udføres
V. Skerninge Tømrer & Snedker-
forretning udfører alle klassiske 
opgaver, blandt andet:

Udskiftning af vinduer, døre, re-
novering af tag og bindingsværk, 
til- og ombygning, opførelse af 
garage / carport, efterisolering 
samt indvendige opgaver, herun-
der køkken.
Uanset opgaverne lægges der 
stor vægt på gode materialer og 
solid udførelse.
Hør nærmere om åbningstilbud.

V. Skerninge Tømrer & Snedkerforretning  · Nørremarksvej 21B · 5762 V. Skerninge · Tlf. 60 25 55 47
www.vs-ts.dk · vsts@v-skerningemail.dk

Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 29 91 57 24 ·
www.svendborggørdetselv.dk · info@svbg-goerdetselv.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag: Efter aftale
Lørdag - søndag: Efter aftale

Tidligere erhvervsdrivende
Dygtig og erfaren sælger
- søger nye udfordringer!

Evt. medejerskab

Kontakt mig på: 
Tlf. 21 35 32 30
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OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
gennem anerkendte leasingselskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 

Attraktiv beskatningsværdi: 

Fra 255.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**

 

OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
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**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 
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 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**
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400 kvm. optænding 
på Ryttermarken

service og eftersyn på allerede 
eksisterende løsninger udføres 
også.
Det hele begynder gerne med 
gratis opmåling og uforpligtende 
tilbud.

Svendborg Pejse & Bræn-
deovne har netop åbnet 
meget større butik i det 
vestlige Svendborg

Søren Jakobsen, indehaver af 
Svendborg Pejse & Brændeovne, 
har netop tændt op i sin – og hele 
Sydfyns – nye store specialfor-

retning for nogle af boligens lune 
og prismæssigt attraktive fornø-
jelser.
Adressen er Ryttermarken 31A i 
Svendborg.
Svendborg Pejse & Brændeovnes 
kompetente medarbejdere har 
således fået meget mere plads til 
at præsentere et bredt udvalg af 
markedets bedste mærker og ny-
este modeller inden for pejse og 

brændeovne. 
Foruden forretningens rådgiv-
ning omkring de bedste løsnin-
ger, leverer og monterer Svend-
borg Pejse & Brændeovne også 
de valgte modeller ude hos kun-
derne – naturligvis for både er-
hverv og private.  
Naturligvis også inklusive stål-
skorstene, tilbehør og reserve-
dele efter behov. Efterfølgende 

Svendborg Pejse & Brændeovne · Ryttermarken 31 A · 5700 Svendborg · Tlf.  63 22 00 30
www.svendborgpejse.dk · post@svendborgpejse.dk

Vi vil gerne sælge en god madoplevelse

TIL ERHVERV SAMT PRIVATE

Eriksholmsvej 4 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 24 76 70 

catering@norhavegaard.dk · www.norhavegaard.dk

NYT  • NYT  • NYT 
Vi holder nu åbent i vores nye butik hver mandag til torsdag fra 16-18.

Her kan du købe færdigretter til fryseren, 
vi har også et begrænset udvalg af økologisk oksekød.
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For det første har vi svært ved at se, hvad 

man skal med 2 middelmådige løsninger, i 

stedet for 1 der er i særklasse? For det andet 

har vi svært ved at se, hvorfor din alder skulle 

være mere interessant end dine behov? Har 

du også svært ved at se det, skulle du kigge 

forbi til verdens mest nøjagtige synsprøve 

ZEISS i.Profiler*, og få et skarpere syn, flottere 

farver og bedre kontrast - også i mørke. 

Bestil tid nu eller læs mere på nytsyn.dk.

Nu kommer Danmark til at se skarpere end nogensinde

Nogle optikere lover dig
2 par briller til 1 pars pris.

Andre, kan give dig 
din alder i rabat.

Vi lover dig bare en 
løsning i verdensklasse. 

*Alm. synsprøve måler 0,25 dioptri. ZEISS i.Profiler måler 0,01 dioptri, foruden øjets konus på 3.425 enkeltpunkter. 
Vel at mærke under alle lysforhold. NYT SYN er den eneste danske kæde med ZEISS i.Profiler. 

SYNSUNDERSØGELSE
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SYNSUNDERSØGELSE

21 måder at bruge hovedet på

Automatik- og proces- 
uddannelsen

Kok

Tjener

Data og kommunikation

Skibsmontør

Bygningssnedker 

Industritekniker

Teknisk designer

Ernæringsassistent

Personvognsmekaniker

Bygningsmaler

Møbelsnedker

Tækkemand

Elektronik og svagstrøm

Smedeuddannelsen

Bager

Maskinsnedker

Tømrer

Elektriker

Slagter

Cater

ErhvErvsuddannElsErnE
– En dEl af svEndborg ErhvErvsskolE

Drømmer du om at blive selvstændig, eller vil du bare gerne vise, hvad du kan i et godt job? 
Så tag en uddannelse, der er en blanding af teoretisk undervisning og praktiske opgaver. 
Ring 7222 5700 og hør hvordan du kommer i gang – eller se mere på eudsvendborg.dk
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Kim Hofmanns ambition 
med Farve X-perten er at 
blive størst på Fyn. Med 
to forretninger og to ser-
vicecentre og et netværk 
af markedets førende 
leverandører er han på 
vej som den største er-
hvervsudbyder af maling 
og malerartikler på Fyn.

- Fyn er karakteriseret ved at 
have mange selvstændige maler-
firmaer. Få rigtig store og mange 
mindre, siger Kim Hofmann, der 

Hovedafdeling: Klokkestøbervej 12 • 5230  Odense M • tlf.: 66 14 78 82 · Kontakt Kim Hofmann: x-perten@mail.dk eller mobil 21 81 08 88
www.farvexperten.dk

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.

AFDELINGER:
Ørbækvej 13, 5700 Svendborg – tlf.: 62 22 44 90 
Jernbanegade 5 – 5750 Ringe – tlf.: 62 63 30 14
Bellinge Brogårdsvej 12, 5250 Odense tlf.: 65 96 24 20

VIL EKSPANDERE PÅ FYN 

er stifter og ejer af Farve X-Per-
ten. Firmaerne skal alle levere 
kvalitet til deres kunder. Og for-
dringen om kvalitet er både et 
spørgsmål om godt håndværk og 
de bedste materialer.
Kim Hofmann påpeger, at hans 
ambition er at blive den største 
leverandør til malererhvervet. 
Med forhandling af firmaet 
Sigmas altomfattende produkt-
program er Farve X-Perten en 
attraktiv partner i det fynske 
erhvervsliv. 

Systemløsninger
- Vi har detailsalg fra alle afde-
lingerne, hvor vi også håndtere 
personale salg til de firmaer der 
er kunder hos os. I Odense be-
stræber vi os på at være bedst 
til kontinuerligt og prismæssigt 
at samarbejde med erhverv og 
institutioner om de helt rigtige 
systemløsninger. 
- Vores Odense afdeling er I øv-
rigt Danmarks første Hempel 
Center, hvorfra vi skal håndtere 
Industrikunder på Fyn og i re-
sten af Danmark, og på hylderne 
alle fire steder er der også fuldt 
program fra Sigma, Juncker og 
Hagmann. 

Det gode håndværk
- Malerfaget skal vi værne om, 
siger Kim Hofmann Der er altid 
brug for det gode håndværk. Vi 
er alle fagudlærte og trænet i 
farveplanlægning.
. Vi kender malerfaget, og vi kan 
på kundebesøg rådgive om, hvor-
dan og hvorledes vi bedst kan 
ramme lige kundens ønsker.
- Vi har også detailsalg, men 
vore bestræbelser går på at være 
bedst til kontinuerligt og pris-
mæssigt at samarbejde med er-
hverv og institutioner, siger Kim 
Hofmann.



Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bladstrupvej 9B - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk
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Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bladstrupvej 9B - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91
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Vi har bl.a. leveret til:

Vi har bl.a. leveret t

Vi har bl.a. leveret til:
Vi har bl.a. leveret til:

Vi glæder os over levering  
og indkøring af de nye farve  
multi maskiner hos Odense  
Havn, med de vigtige funk- 
tioner Kopi, print, fax samt  
scan til net og E-mail.

Henrik Lynnerup IT Chef
Når der er behov for service på vores 
farve Multimaskiner. Sætter vi hos 
Universal Robots pris på deres korte 
tilkalde tid, under 4 timer.

konTakT os for eT TILbud der passer TIL dIT beHoV
altid den rigtige pris – fØrsTe GanG!

GraTIs TILbud
på reparationer

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

A/S

Guldfeldts service  
– deres sikkerhed

Som landsdækkende service-
leverandør med lokale tek nikere 
kan vi tilbyde markedets bedste 

service og sikkerhed.  
Vi har eget serviceværksted med 

service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører 

på Develop Konica-Minolta,  
HP, Oki, Canon, Kyocera-Mita, 

Olivetti, Ricoh, Brother, TA,  
Lexmark, Infotec.www.guldfeldt.com 

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

Hos Guldfeldt kontor & data a/s 
er god service en livsstil

kort tilkaldetid på under 4 timer
service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

Multifunktionsmaskiner

kontormøbler

Fynsk Erhverv

L I L L E B Æ L T  

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t j 9B 5270 Od N

anes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef: 
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

Til DeloitteHuset har  
Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergo-
nomisk kontormøbel 
indretning.

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t j 9B 5270 Od N

anes a.s.
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