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Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS

Nørrebro 23 · 5985 Søby · Tlf. 40 43 60 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

HVER DAG på SJÆLLAND, FYN og i JYLLAND
Vi tilbyder dag til dag distribution af 1 colli

og op til 40 tons stykgods, køle- og frysevarer.
Forsendelser afhentet hos en virksomhed, eller

indleveret på vores lager i Odense inden kl. 09.00,
leveres samme dag til modtager på Ærø.

Kerteminde – Langegade 48
Mesinge Fynshovedvej 208

Tlf. 65 34 10 39
www.aktivhobby.dk

VI HAR ÅBENT ALLE DAGE 11:00 – 22:00

Trollegade 2D – Kerteminde
Tlf. 65 32 34 13 – www.vaffelhuset.dk



PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

Vi er DIN       trælast og byggecenter

VI LEVERER 
LIGE TIL DØREN

Troværdig og seriøs samarbejdspartner!
Det er ambitionen hos XL-BYG Jens Schultz a/s, at vi vil være en del af håndværk-
erens værdikæde, og vi er parate til at tage vores del af ansvaret for, at kundernes 
hverdag på byggepladserne rundt omkring fungerer så effektivt som muligt. Det vil vi 
gøre ved at sikre, at håndværkeren kan få de rigtige varer til rette tid, kvalitet og pris.

Vi leverer på hele Fyn…og mere end det! 
Planlægning og god logistik er afgørende for, at kundernes byggematerialer lev-
eres i rette mængde til rette tid og sted. 
XL-BYG Jens Schultz a/s beskæftiger 20 medarbejdere indenfor Lager og Logistik. 
Flemming har ansvaret for, ordrerne bliver pakket klar til kørsel. Dernæst sørger 
Henning og Niels for udbringningen. 
Der rådes over 6 lastbiler med kranaflæsning, hvor en af lastbilerne dagligt ser-
vicerer Ærø. En mindre ladbil varetager små byopgaver og intern varekørsel.      
Vi står til rådighed med levering af byggematerialer på hele Fyn. Vi kører også 
gerne større leverancer til fx Jylland og Sjælland. Ved mindre ordre udenfor Fyn, 
samarbejder vi med andre XL-BYG forretninger, som står for udbringningen, men 
faktura kommer stadig fra XL-BYG Jens Schultz a/s.lokale

Niels
Henning

Hvad kan vi gør for dig?  Med et bredt og dybt sortiment fordelt på 4 afdelinger, er vi godt repræsenteret på hele Sydfyn. Vi ønsker at være total-
leverandør af byggematerialer til alle byggeriets faser. Når du handler hos XL-BYG Jens Schultz a/s, bakker du ikke bare op om en lokal virksom-
hed og arbejdsplads, du sikre dig også altid faglig ekspertise, god service og inspiration samt at gøre en god handel…Vi ved, hvad vi taler om!

Flemming
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Den sydfynske øperle i 
positiv udvikling efter 
indførelsen af lande-
vejsprincippet

Med indførelsen af landevejs-
princippet, hvor det ikke må 
koste mere at transportere sig 
med færge end det ville koste 
at køre på landevejen, er Ærø 
kommet ind i en meget posi-
tiv udvikling, - ikke mindst i 
kraft af de billigere færgebil-
letter. Det er noget, der glæ-
der ikke mindst borgmester 
Jørgen Otto Jørgensen (A).

Det er et kærkomment løft 

Ærø Kommune, Rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, Tlf. 63 52 50 00, Fax. 62 52 15 26, post@aeroekommune.dk / www.aeroekommune.dk 
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sammen med deres kamme-
rater, og det skal ikke være 
en udgift for borgerne at kun-
ne komme til det de skal. Så 
derfor er der etableret gratis 
busdrift, og det er naturligvis 
for både fastboende og besø-
gende. 

med de lavere takster udenfor 
højsæsonen. Folk strømmer 
til, og der er udsolgte færger. 
Det er mærkbart på aktivite-
ter som golfbaner og erhverv 
som blandt andet restauran-
ter og cafeer, der har fået mere 
at lave med deraf afsmitning 
på såvel beslægtede erhverv 
som også beskæftigelse. Her 
kan vi også glæde os over de 
mange initiativer, der sættes i 
gang på øen. Det er aktive en-
gagerede borgere, der bor her 
på Ærø.

Vi kan nu også glæde os over, 
at vi har en større tilflytning 
end fraflytning, hvor også fle-
re børnefamilier nu vælger at 
tage fast bopæl på øen, og det 
er aktive folk, som engagerer 
sig i det store foreningsliv på 
øen eller med nye initiativer. 
Det er glædeligt.

På Ærø er de i øjeblik-
ket ved at lægge 
fiber ned på hele 
øen. Et arbejde 
der forventes af-
sluttet inden årets 
udgang. 

Det vil få stor positiv 

udvikling for øen, hvor alle 
får højhastighed på internet-
tet.

Gratis busser til alle
Når man besøger Ærø, - det 
hvad enten man er på cykel, i 
bil eller gående, - så kan man 
blive transporteret rundt på 
hele øen, for der er nemlig 
gratis busser til alle uanset 
man er fastboende eller kun 
på besøg på øen.

Efter at vi samlede øens tre 
folkeskoler til en skole (der er 
også en friskole på øen), så fik 
vi etableret skolebusser, der 
kører direkte så skolevejen 
ikke bliver længere end højst 
nødvendig. Skoleleverne skal 
også kunne mødes i fritiden 
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Dunkær 
Slagterforretning ApS
Dunkærgade 16 · Ærøskøbing · 62 52 14 87

Vi forhandler Ærøsk kødkvæg, lam og grise af egen
slagtning.
Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Udlejning af grill til helstegt pattegris og den store
grillfest.

Du finder os midt på øen!

Udlejling af grill til helstegt pattegris 
og den store grillfest.

Alt i butikken er hjemmelavet og fra ærøske dyr.

Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
Alt i hjemmelavet pålæg.
Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter
gamle håndværksmæssige traditioner.
Vi forhandler Ærøsk
kødkvæg, lam
og grise af egen
slagtning.

TLF. 62 52 14 87
E-mail: dunkaerslagter@hotmail.com

Web: ”Vi klarer os uden”

Dunkær Slagterforretning

Restaurant og cafe åben i skolernes sommerferie. 
Sømandsbad – Sauna – Hottub – Wellness...

Havnegade 28A, Marstal  T: 5360 4821

Nyhed
Sømandsbad!

Vi har rammerne om familiefesten, kursus, receptioner m.m. 
Vi tilbyder selskabslokaler, moderne køkken, undervisningslokaler, 

trådløst netværk og storskærm.

VELKOMMEN TIL TAASINGE FORSAMLINGSHUS

Elvira Madigansvej 41,  5700 Svendborg – Tlf. 40 86 07 02
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Jan Jørgensen. Er der tale om 
entreprenøropgaver, er virksom-
heden klar til at hjælpe kunden 
med at løse opgaven på tilfreds-
stillende vis. 

Renovation kører vi for Ærø 
Kommune og vi indsamler papir 
for Marius Pedersen. Drejer det 
sig om metal til genbrug så er 
det for H. J. Hansen. 

Det er kun i kraft af, at vi har 
nogle meget fleksible og dygtige 
medarbejdere, at vi kan brede 
os over et så stort område, som 
vi gør, siger Kim Jørgensen. 
Medarbejderne er i stand til at 
arbejde på flere områder. Også 
med vores vognpark, der består 
af en halv snes lastvogne samt 
traktorer, mejetærskere m.m. Vi 
har alle typer af lastvogne, så vi 
kan løse både løfte- og transport-
opgaver.

A. Jørgensens Eftf. 
Specialiserer sig også i 
nedrivning og affalds-
håndtering for private 
håndværkere

Kim & Jan Jørgensen, der nu 
driver vognmandsforretningen 
som anden generation, har nu 
udvidet maskinparken, så de 
kan klare de større nedrivnings-
opgaver der måtte komme – et 
område, som de specialiserer sig 
mere i.

Vognmandsforretningen er flek-
sibel og har en sådan størrelse, 
at alle opgaver inden for flere for-
retningsområder kan løses. Det 
være sig landbrug, entreprenør 
opgaver og vognmandsforret-
ning. Kim Jørgensen, der er den 
yngste af de to brødre, er også 
netop blevet autoriseret kloak-
mester.

Det er dejligt, at vi nu har det 
hele i eget hus, siger Kim, og vi 
er klar til at levere, som kun-
derne på Ærø efterspørger, siger 
Kim Jørgensen, der er den yng-
ste af de to brødre. Her er vir-
kemidlerne gode medarbejdere, 
tidssvarende maskinkraft og et 
stort lokalt kendskab. Men vi 
kommer da også både til Fyn og 
Jylland.

Maskinstation 
A. Jørgensens Eftf. er selvfølge-
lig klar til at hjælpe alle land-
mænd på Ærø, når der er ekstra 
behov for maskiner. Det kan 
være, når der skal pløjes og sås, 
eller når høsten skal i hus.

Maskinstationen har en alsi-
dig maskinpark med adskillige 
traktorer og mejetærskere og 
sprøjtemaskiner. 

På Ærø har vi vel en halv snes 
kvægbesætninger og fem svine-

producenter tilbage, og der er 
en del landbrug på Ærø, der kan 
klare sig selv, så det er hovedsa-
geligt de mindre, vi servicerer 
med vores maskinstation, siger 
Jan Jørgensen. 

Vi høster 400 hektar kornmar-
ker og op mod 500 hektar majs-
marker om året, så vi klager 
ikke over mængden af opgaver. 
Gyllen er spred ud og i øjeblikket 
er der mest travlt med at høste 
græsmarker og med at bekæmpe 
ukrudt i kornmarker.

Vi kører altid korn og foderstof-
fer for DLG, ligesom vi også har 
en kranvogn, så vi kan assiste-
re bilister, der er med i Dansk 
Autohjælp, hvis de får problemer 
med køretøjet her på Ærø. 

Henter skrald
Skal der hentes skrald er vi der 
også. Vi sørger også for transport 
af materialer til et byggeri, siger 

A. Jørgensens Eftf. ApS  – Nevre Rise 21 – 5970 Ærøskøbing – Tlf.: 62 52 11 57 – vognmand.anders.jorgensen@mail. dk

VOGNMANDSFIRMA 
UDVIDER ARBEJDSOMRÅDERNE

A. Jørgensens Eftf.



Skole med højt fagligt niveau jubilerede
VUC Ærø kunne med om-
kring 200 elever fejre 10 
års jubilæum 

Afdelingsleder Brian Alarik Jo-
hansen fra HF VUC Ærø kan 
ikke alene glæde sig over at sko-
len lægger over landsgennem-
snittet, men også at de har fejret 
deres 10 års jubilæum.

Vi har fra vores egen organisa-
tion fået en jubilæumsgave til 
os selv – hvor vi i aulaen har 
indrettet en ”førstesal” – som et 
hængedæk på et skib her med et 
afslappende møblement, fortæl-
ler Brian Alarik Johansen. Her 
har vi holdt et arrangement med 

indvielse og navngivning af om-
rådet.

Elever, lærere og øvrigt perso-
nale samt inviterede gæster ude-
fra, herunder fra det gamle Fyns 
Amt og lokale politikere var med 
da borgmester Jørgen Otto Jør-
gensen kunne afsløre navnet på 
skolens nye område. Det kom til 
at hedde ”Hængedækket”.

Det område er vi rigtigt glade 
for, og det bliver brugt flittigt af 
elever både som arbejds- og af-
slapningsområde.

Efter navneafsløringen kunne 
gæsterne nyde en god buffet og 
musikindslag udefra. Det blev 

en god festlig dag for skolen hvor 
3-400 mennesker var forbi for at 
fejre skolen.

Skolen har både HF og HF Sø-
fart, og de to linier er 98 % af det 
arbejde som skolen beskæftiger 
sig med. I forbindelse med HF 
Søfart har de et tæt samarbejde 
med Marstal Navigationsskole, 
og ca. 50 % af HF Søfart får en 
maritim karriere enten til lands 
eller vands.

HF VUC ÆrøP.E. Pålssonsvej 15960 MarstalTlf. 62 65 65 90aeroe@vucfyn.dkwww.vucfyn.dk  

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.

Restaurant Fru Berg

God mad i behagelige omgivelser

Havnepladsen 6, 5960 Marstal – aloysius@live.dk – www.bergsrestauranter.dk
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til flere til det kommende sko-
leår. De resterende 150 er elever 
til skibsofficerer. Selvom vi er 
mange, - så er der stadig plads 
til flere.

Skolen uddanner til ”Det Blå 
Danmark”, som er til alle mari-
timt orienterede og beslægtede 
erhverv. 

Ved siden af undervisningen ud-
byder skolen også konsulent- og 
udviklingsvirksomhed inden for 
maritime og beslægtede områ-
der samt de har en kursusafde-
ling til efteruddannelse på Mar-
stal Navigationsskole, som er en 
af Danmarks største udbydere 
af kurser indenfor maritime og 
shippingrelaterede emner.

Skolens veludstyrede simula-
torafdeling og GMDSS afdeling 
kan tilbyde de fleste relevante 
kurser, og ud over de lovpligtige 
kurser og relevante standard-
kurser afholder kursusafdelin-
gen mange skræddersyede kur-
ser til firmaer og organisationer.

Marstal Navigationsskole 
giver eleverne en ud-
dannelse til fremtidens 
maritime sektor

Marstal Navigationsskole, der 
har været i gang siden 1860, ud-
danner til et erhverv med høj 
beskæftigelse og med gode løn-
ninger, - og så har de i den for-
bindelse tillige et godt samarbej-
de med rederierne om indholdet i 
uddannelserne.

Vi skal lave ledere, - og vi ud-
danner maritime ledere til både 
lands og vands, for der er brug 

for fagligt dygtige folk overalt, 
siger Jeppe Carstensen, der til-
trådte som ny rektor ved årets 
start. 

Jeppe Carstensen kommer fra en 
stilling som chef for Grønlands 
maritime uddannelser, hvor han 
gennem 3 ½ har bygget uddan-
nelsen fra grunden – med en 
øget omsætning på 850 %, - og 
har tillige efter endt sejltid 8 års 
erfaring fra Simac.

Jeg ser masser af muligheder, 
og fremtiden ser ret godt ud. Vi 
har nogle udfordringer, og vi er 
presset, - og skal ud og gøre ting 
anderledes. Vi skal turde gøre 
noget og søge innovative løsnin-
ger, og samtidig skal vi trække 
på de gode traditioner som der 
er, og som stadig fungerer.

Vi skal sikre det maritime hånd-
værk, og forberede til den globale 
ledelse. I dag er det multinatio-
nale besætninger, - og det skal vi 
uddanne vore elever til, som skal 
videre ud som skibsofficerer. Vi 
skal turde og vi skal skabe de 
skibsofficerer, der skal bruges 
også om 10 år. 

Det er det maritime erhverv, 
der er det største erhverv i Dan-
mark, og det skal vi skabe fagligt 
dygtige ledere til – både til vands 
og lands. Vi uddanner elever til 
hele den maritim relaterede sek-
tor – lige fra skibsofficerer som 
blandt andet til shipping og den 
øvrige off shore virksomhed.

Marstal Navigationsskole, der 
tilbyder navigatøruddannelsen, 
som er inddelt i kystskipper, sæt-
teskipper, styrmand og skibs-
fører. De uddanner til handels-
flåden – primært den danske, 
men også til de der sejler under 
udenlandsk flag. Skolen tilbyder 
også i samarbejde med VUC Ærø 
en HF - Søfart uddannelse, som 
er en ungdomsuddannelse, der 
kombinerer den grundlæggende 
søfartsskole med en fuld HF – 
uddannelse. 

Vi har nogle udfordringer, når 
der skal hverves unge til erhver-
vet / skolerne. Vores fag er ikke 
så synligt i det danske. Skibene 
sejler jo ude i hele verden. Det 
er problem, som skolerne er op-
mærksomme på. I øjeblikket har 
vi i alt 270 elever med 120 elever 
på HF – Søfart, hvor der er plads 

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75 · marnav@marnav.dk · www.marnav.dk 

UDDANNER TIL DE MARITIME ERHVERV
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dere til at betjene kunderne. Det 
er jo godt, at vi også er med til 
at trække nye arbejdspladser til 
Ærø.

Ærø Brand Forsikring 
blev i 2003 en del af Con-
cordia Forsikring hvilket 
frem til i dag har fordob-
let medarbejderstaben

Der sker nogen gange det, at 
når den lille bliver en del af no-
get større, – så vinder man ved 
det. Sådan var det også med Ærø 
Brand Forsikring, da de i 2003 
fusionerede med Fynbo Forsik-
ring – det nuværende Concordia 
Forsikring. På daværende tids-

punkt blev enkelte funktioner 
centraliseret på hovedkontoret 
på Fyn, hvilket gav ledig kapa-
citet på kontoret i Ærøskøbing. 
Den kapacitet skulle udnyttes, 
– og det blev den.

I 2003 blev Dyrekassen Dan-
mark – en sygeforsikring til 
hunde og katte etableret, som 
det første specialselskab af den 
slags i Danmark. I 2004 kom 
også Dansk Hesteforsikring, for-
tæller Hans Westergaard, og det 
blev her på kontoret på Ærø, at 
alt arbejde med police- og skade-

behandling til disse to nye for-
sikringer skulle være. Det er for-
sikringer vi tegner på landsplan.

I starten troede vi, at disse for-
sikringer skulle blive en niche 
i forhold til det stærke forsik-
ringsarbejde vi udfører med Ærø 
Brand. Men det blev helt ander-
ledes, og det er nu en stor del 
af det arbejde vi beskæftiger os 
med i forsikringsselskabet. Her 
kan vi så glæde os over, at det 
har betydet en udvidelse af med-
arbejderstaben, så vi på kontoret 
i Ærøskøbing nu er 10 medarbej-

Ærø Brand Forsikring
Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29
hw@concordia.dk
www.aeroebrand.dk

– FUSION SKABTE NYE JOBS TIL ÆRØ

Tilbyder sig med alt
indenfor malerarbejde

Sprøjtespartel og maleanlæg
til større og mindre opgaver

Heliosvænget 10
5250 Odense SV

Man-søn kl. 07.30-20.00
0500942@minkobmand.dk

- GODE FASTPRISAFTALER
- LEVERING ALLE UGENS DAGE
- FULD RETURRET*

VAREUDBRINGNING TIL ENHVER ANLEDNING

RING OG HØR NÆRMERE

TLF. 66 17 06 26
* Alle varer tages retur i original emballage, med undtagelse af frostvarer, kølevarer samt kød.

Mesinge Bygade 54
5370 Mesinge, Fyn 
Tlf: 65 34 10 11

Åbningstider:
Mandag - søndag: 
07:00 - 21:00

Besøg vores 

Café på 1. sal
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Havnene udvikles på Ærø
Havnefogeden i Ærøskø-
bing og Marstal havne 
højner niveauet til glæde 
for gæster og faste bru-
gere af havnene

Havnefoged Christian Ørndrup 
er glad for skiftet og jobbet som 
havnefoged for Marstal og Ærøs-
købing, hvor medarbejderstaben 
og han står for et højt serviceni-
veau til alle brugere.

Det er et dejligt job, som jeg 
har, og jeg føler mig mere og 
mere hjemme, siger Christian 
Ørndrup. Det er også dejligt at 
se som tingene udvikler sig, og 
så kan vi ellers glæde os over, 

at vi holder de samme tal med 
gæstesejlere – og med stigende 
tendens.

Men der arbejdes også med fa-
ciliteter på havnene. I Marstal 
er de i gang med ny vaskeplads, 
som forventes færdig inden slut-
ningen af sæsonen, - og til ef-
teråret efter højsæsonen går de 
i gang med en ny servicekaj og 
ophalerplads, som forventes fær-
dig inden årets udgang.

Min forgænger Torben Lunne-
mann var medvirkende til, at 
der er blevet lavet en ny høfte 
som formindsker tilsandningen 
betydeligt ved Sønderløb. Tidli-
gere fjernede vi ca. 10.000 ku-
bikmeter sand hvert år, og nu er 

vi nede på 3-4.000. Det giver en 
løbende besparelse samt, at der 
kommer noget mindre tilsan-
ding på sigt.

I Ærøskøbing er de i gang med 
at renovere det gamle moleho-
ved. Den seneste oversvømmelse 
gjorde, at der er kommet noget 
underminering. Arbejdet er sat 
i gang, og det forventes at være 
færdig til højsæsonen.

Begge havne både kan og giver 
frirum som en god adgangsvej 
til naturen. Det er begge havne, 
der har kvaliteterne til det. Det 
kræver så også, at vi holder et 
højt serviceniveau, så brugerne 
og kunderne får en god oplevelse. 

Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 65 *4* / 30 69 66 88, chp@aeroekommune.dk 

Ærøskøbing Havn 23, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 48

Lækker hjemmelavet 
kvalitets-fastfood tilberedt som 
slowfood af gode, lokale råvarer
Oksekød fra Dunkærslagteren  

Åben alle dage fra kl. 11.00-19.00
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DIREKTE UD TIL
ØSTERSØEN

Nye lækre
facilitetsbygninger
på campingpladsen

✸

Gratis Wi-Fi
✸

Hytte udlejning

Jeg råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Jeg er et enmands entreprenørfirma. 
Jeg har mange års erfarring indenfor faget.

 
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsop-

gaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Veltilberedt mad nydes på havnekajen
man er til, når man gæster den 
hyggelige restaurant, så byder 
menukortet også på æggekage, 
pariserbøf, kalveinderlår, en-
trecote og ikke mindst de lækre 
Ærø pandekager med stikkels-
bærkompot.

Restaurant Fru Berg danner 
også ramme for større arran-
gementer som firma- og fami-
liefester eller hvad der måtte 
være behov for. Interesserede er 
velkomne til at kontakte restau-
ranten for mere information om, 
hvad de kan tilbyde af lækre ku-
linariske muligheder.

Restaurant Fru Berg har 
efter ombygning plads til 
150 på terrassen på kajen

Mange gæster sidder allerede nu 
bare på terrassen og nyder en 
forfriskning, siger restauratør 
Desiree Berg. På terrassen føler 
man virkelig, at man sidder på 
kajen, og man nyder at kunne 
følge med i det meget der sker 
med skibe, der sejler ind eller 
stævner ud.

Den velkendte og populære re-
staurant har gennem de otte år, 
hvor Desiree Berg har stået ved 
roret, gennemgået en stor for-
andring. Med Rise Sparekasse 
som en god samarbejdspartner 
er restauranten i foråret blevet 

gennemrenoveret og udvidet. 
Der er kommet en helt ny ter-
rasse på kajen, 4 ½ meter bred 
og 20 meter lang, af skærmet af 
en lav glasvæg. I restauranten er 
der kommet et panoramavindue 
med stor glasdør, der kan åbnes, 
så det hele hænger sammen. 
Indgangsterrassen, hvor der er 
plads til cirka 50 gæster, har fået 
sejldug som tag, - og for at kunne 
servicere de mange gæster på en 
god og tilfredsstillende måde, - 
så er køkkenet blevet udvidet til 
mere end det dobbelte, og med 
praktiske arbejdsstationer.

Hel ombygningen har kostet 
omkring 1,5 millioner, - hvor 
restauranten er blevet tilsmilet 
af et tilskud på 500.000 kr. fra 
LAG.

På Restaurant Fru Berg arbej-
der vi med friske råvarer, - og så 
videt muligt produceret på Ærø, 
siger Desiree Berg. Vores specia-
le er de friskfangede fisk og skal-
dyr, - og det er 100 % friskfan-
gede, - og det er også noget vore 
gæster kan smage. Vi har et godt 
samarbejde med Marstals sidste 
lokale fisker, som dagligt lander 
fisk til restauranten. Det bety-
der naturligvis også, at vi har de 
fisk, som sæsonen byder på.

Populært på menukortet er ikke 
uventet rødspætter, som serve-
res på forskellig vis – for eksem-
pel med kartofler og smørsovs / 
persillesovs eller fyld af rejer og 
asparges. 

Er det ikke lige fisk eller skaldyr 

Restaurant Fru Berg v/ Desiree Berg, Havnepladsen 6, 5960 Marstal 
Tlf. 32 53 30 36, Mobil 24 63 56 57, aloysius@live.dk / www.bergsrestauranter.dk 
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RYKKER UD MED KOST 
SPAND OG SKRUBBE
Marianne Hansens Ren-
gøring klarer opgaven 
med glans

Selvom det er et forholdsvis nyt 
firma, så er Marianne Hansen 
kommet godt fra start, og har 
mange faste kunder, hvor hun 
sørger for at der bliver rengjort 
efter kundens ønsker. Hun stif-
tede Marianne Hansens Rengø-
ring i januar 2016, - og havde sin 
første arbejdsdag den 1. april.

Rengøring af havnen i Ærøskø-
bing med toiletter og bade kom i 
udbud, og det var en opgave som 
helt passer ind i mit koncept, og 
som jeg bød på, fortæller Mari-
anne Hansen. Jeg fik opgaven, 
og det er en sæsonbetonet op-
gave, der strækker sig fra den 1. 

april til og med oktober, som er 
højsæson for havnen.

Jeg havde lyst til at starte selv, 
- og så lå det for at starte ren-
gøringsfirma, som drives som 
et sæsonbetonet firma med også 
enkelte faste private kunder som 
også mindre erhvervsdrivende, 
- og ellers er det sæsonbetonede 
opgaver med rengøring af alle 
slags efter behov. Det kan være 
både lejligheder / lejemål, der 
skal gøres klar eller feriehuse.

Det har været det rigtige at 
starte firmaet op, og jeg er me-
get glad for, at jeg er startet, - og 
med det arbejde kan jeg stort set 
selv planlægge mine opgaver, - 
så det også kan passes ind med 
andre gøremål, som jeg beskæf-
tiger mig med.

Marianne Hansens Rengøring, Færgevej 16, 5960 Marstal, Tlf. 21 84 45 91, marianne-tutnas@hotmail.com 

Restaurant Fru Berg i Marstal
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STOKKEBY SMEDE- OG MASKINFORRETNINGLars Albertsen
TLF. 62 52 11 79MOBIL 20 46 45 29

Frederiksbergvej 25970 Ærøskøbingstokkebysmede@mail.dk

Vi klare VVS, blik,  
smedearbejde &  

maskinreparationer.

AUT. GAS- VAND OG SANITETSMESTER

Feriehusudlejning
mail@aeroeferiehus.dk

Connie von Elbwart
Søndergade 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27

Feriehuse på 
hele Ærø udlejes

– Kvalitetshuse

– Lokalt kendskab

– Personlig Service

–  Miniferie uden for 
højsæson

Alle prislag – året rundt

       

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00

Vestergade 30 C   Marstal   Tlf. 62 53 15 66

Reberbanen 61 · 5960  Marstal
Tlf.: 62531720 / 20423582

www.autogaarden-marstal.dk · aautogaarden@gmail.com

Kontakt: Anders

SALG & SERVICE
af alle bilmærker · Autoudlejning

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

hannekromann@hotmail.dk

Firmatryk med logo på trøjer, jakker, bukser 
og andre beklædningsgenstande

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

Belika

Sunwill · SELECTED

Jensen · Skovhuus

Imitz · Lau Rie

triumph

og mange flere…
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Badehotel Harmonien 
tilbyder en uhøjtidelig 
stemning i skønne  
omgivelser

Er man på Ærø, så er Badehotel 
Harmonien et godt udgangs-
punkt at starte fra. Det gamle 
velkendte og historiske hotel i 
Ærøskøbing ligger godt placeret 
hvad enten det er byen man øn-
sker at besøge, med gåafstand 
til det hele eller bruge det som 
base for at besøge andre steder 
på øen. Så hvad enten man er til 
romantiske gåture langs vandet, 
historiske oplevelser i den char-
merende gamle by, aktiv ferie på 
cyklen og opleve det naturskøn-
ne Ærø eller bare ren afslapning 
– så danner Badehotel Harmo-
nien rammerne for et uforglem-
meligt ophold.

Hotellet har netop fejret 1 års 
fødselsdag med nyt værtspar, 
italienske Monica & Jan, der dri-
ver hotellet med ægte italiensk 
restaurant og pizzeria. De er i 

øjeblikket i gang med at renove-
re, såvel de 30 værelser, som og 
det øvrige, hvor meget allerede 
er færdigt. Hotellet har mange 
enkeltværelser, hvilket er ideelt 
ikke mindst ved firmaarrange-
menter. Ligeledes har de privat 
parkeringsplads.

Vi ville gerne noget nyt, og efter 
at have set os om i to år, så faldt 
vi for stedet her, fortæller Mo-
nica. Det er det bedste valg for 
os, og vi glæder os til at betjene 
vore gæster for vi elsker vores 
arbejde.

Vi ser et stort potentiale i større 
grupper. Vi har vores teatersal 
på 180 kvadratmeter, som er 
velegnet både til fester men også 
workshops for firmaer og koncer-
ter. Her har vi blandt andet også 
afviklet et filmarrangement med 
150 deltagere. Så det er meget 
velegnet til både familiefester og 
firmaer, der kombinerer arbejde 
med også hygge.

Badehotellet byder naturligvis 
alle velkomne 

GODT BELIGGENDE 
BADEHOTEL MED 

HAVUDSIGT

Badehotel Harmonien – Brogade 1, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 42 50 00 05 – info@badehotelharmonien.dk

www.badehotelharmonien.dk 
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MULTI-
HÅNDVÆRKER 

SERVICE

Vi tilbyder:

Alt malerarbejde samt opsætning 
af tapet, væv og filt m.m.

Lettere Murer arbejde såsom renovering 
af facader, ødelagte fuger m.m.

Isætning af vinduer samt døre

Lægning af havefliser

Multihåndværker Service
Østergade 12 
Marstal 5960
Tlf. 5091 2621
rokjelang@hotmail.com



Det er de små  
skridt, som  
gør forskellen

Er du i balance  
med din krop?

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Måske vi føler os lidt oppustet, lider af 
halsbrand og ubehagelige sure opstød, 
men det er vel bare sådan, det er, når 

maven ind imellem slår lidt knuder. Et par bru-
setabletter, så går det nok…! Nej, det behøver 
slet ikke at være sådan. I virkeligheden er det 
ganske små ændringer, der skal til i vores kost- 
og livsvaner, som gør, at vi får det meget bedre 
med os selv. 

’Miljøterapeut’
Ved årsskiftet kunne Gymnastikhuset ved Vor-
næsskoven på Tåsinge fejre 10 års fødselsdag. 
Huset har været igennem en rivende udvikling, 

og i dag er der mere end 27 mennesker, som 
er fast tilknyttet stedet. Nyeste skud på stam-
men hedder Becca Eritza Sluth. Hun er Gymna-
stikhusets nye ’miljøterapeut’.
- Vi har altid gerne villet have en kost- og 
sundhedsvejleder tilknyttet Gymnastikhuset, så 
Becca kom nærmest som sendt fra himlen, da 
hun kontaktede os i starten af året, fortæller 
Bodil Brems, som ejer Gymnastikhuset sam-
men med ægtefællen Anders Hulgaard.
Becca Eritza Sluth er uddannet psykoterapeut, 
coach, massør og kost- og sundhedsvejleder. 
Hun er tilflytter fra Holte til Langeland, og så 
har hun gennem rigtig mange års arbejde med 

mennesker et godt blik og en god fornem-
melse for en persons ve og vel.
- Jeg kan godt fornemme, om et menneske er 
i balance. Både indeni og udenpå. Det viser sig 
på den måde, vi taler på – og på vores mimik 
og udtryk, forklarer Becca Eritza Sluth.

Fire hårstrå fortæller det hele
Føler man, at man ikke rigtig kan få sit liv til at 
hænge sammen, er stresset, ingen energi har, 
fordøjelsesproblemer eller svingende humør, 
så kan det være en rigtig god idé at konsultere 
Becca Eritza Sluth. For vi kan nemlig finde rigtig 
mange af de dårlige symptomer i kroppen i 
vores kost. Fire hårstrå skal der til.
- Med en såkaldt vitamintest kan man få et 
tydeligt billede af, om man mangler noget i 
sin kost. Det kan være mineraler, vitaminer 
eller antioxidanter, og det hele vises i vores 
gener, som kan måles i vores hår. Jeg tager 
fire hårstrå og scanner dem digitalt med et 
hårscanningssystem. Herefter indsendes prøven 
via internettet til et teknologicenter i Hamborg, 
hvor et computersystem behandler og kortlæg-
ger alle de relevante epigenetiske oplysninger 
om dig. 15 minutter senere har man svaret på 
mail, som jeg sætter ind i en tabel, der viser, 
hvad du skal ændre i din kost i en personlig 90 
dages fødevareplan, forklarer Becca Eritza Sluth 
og tilføjer, at vi også kan gøre rigtig meget selv.
- Skær ned på den syredannende mad som 
brød, kød og kager og spis mere grønt. Start 
dagen med frugt og nødder i stedet for hvidt 
brød. Det er de små skridt, som gør forskellen, 
smiler Gymnastikhusets nye miljøterapeut.
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Hos NYT SYN er der ingen udbetaling, når du køber briller på abonnement. Og 

du betaler heller ingen renter og gebyrer.  Kom ind i butikken og hør mere om 

fordelene ved NYT SYN Abonnement - f.eks. at vi dækker 50% af eventuelle skader 

ud over garantien. Vi vil nemlig gerne gøre det nemt og trygt for dig at få den helt 

rigtige brilleløsning.

 
UDBETALING 
når du køber briller på abonnement

HOS OS ER

SOLBRILLER

De fleste af os forstår, at vi skal bruge solcreme for at passe på solens farlige uv-stråler. De færreste af os
smører dog hornhinderne med solcreme! Men dine øjne har mindst lige så stort behov for beskyttelse som din
hud – ligegyldigt om du i forvejen bruger almindelige briller eller ej. Kig forbi, og tjek vores store kollektion af
lækre solbrillemærker udelukkendemed kvalitetsglas, somgaranterer optimal beskyttelse. Lige nu kan du oven
i købet få udvalgte stel med farvede enkeltstyrkeglas fra ZEISS fra kun 75,-*/24 md.

* Køber du en solbrille til 1800 kr., er den månedlige betaling 75 kr. i 24 måneder. Det samlede kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 1800 kr. og de samlede omkostninger 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,0%.

SEGODTUD, OG
UNDGÅSOLENS
SKADELIGE
UV-STRÅLER

IMENS

Solbriller med
styrke fra kun

75,-*/24md

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

8 Juni 2017

også været meget efterspurgt, 
bl.a. i forbindelse med transport 
af vindmøllevinger og de forme, 
de støbes i, fra SSP i Kirkeby. 
Al den aktivitet giver jo også ar-
bejde til vores lastbiler, der skal 
servicere, transportere kørepla-
der ud og køre murbrokker m.m. 
væk. Vi har da også ansat flere 
folk, ligesom vi lejer medarbejde-
re fra andre firmaer for at kunne 
følge med. 

Vi kan roligt slå fast, at vi nu er 
kommet ud af krisen. Der er kom-
met gang i hjulene igen, og det er 
dejligt, siger Claus Madsen.

For cirka to år siden dan-
nede Tonny Madsen TM 
Havn A/S som et selskab 
under Tonny Madsen A/S 
og byggede graveflåden 
”Kris”, der siden har haft 
travlt med projekter, 
mest i det sydfynske øhav 
og senest med et stort 
projekt i Lohals Havn.

Vi er nu færdige med dette pro-
jekt, der indebar en ændring af 
indsejlingen samt en forlæn-
gelse af molen og 100 m ny bro, 
fortæller Stephan Skytte Jør-
gensen, der blev ansat som en-
trepriseleder i TM Havn for et 
halvt år siden. Stephans far og 
farfar startede i 1970erne hav-

neentreprenørfirmaet J. Skytte 
Jørgensen, der efter farens død 
i 2008 blev opkøbt af Mogens 
Pedersen Nyborg A/S. Stephan 
arbejdede hos Mogens Pedersen 
et år, hvorefter han var ansat 7 
år ved havneentreprenørfirmaet 
Vestafjord inden sin tiltrædelse 
hos TM Havn. Han er med andre 
ord godt kendt i branchen og har 
25 års erfaring.

Godt etableret
TM Havn A/S er nu blevet godt 
etableret, og målet er fremadret-
tet at køre med fast arbejde til 
ca. fem ansatte hele året rundt, 
siger Stephan Skytte Jørgen-
sen. Vi  kan derudover supplere 
arbejdsstyrken efter behov med 
medarbejdere fra Tonny Madsen 
A/S, som har den fornødne vi-
den til at kunne arbejde med de 
projekter, vi beskæftiger os med, 

dvs. uddybning, molebygning, 
ramning/vibrering, både- og ba-
debroer og havneanlæg.

Stor aktivitet i  
Tonny Madsen A/S
Også i moderfirmaet Tonny 
Madsen A/S med hovedkvarter 
på Skotlandsvej er der stor ak-
tivitet.

Vi har gang i nedbrydning af 
adskillige huse i det sydfynske. 
Vi har også haft opgaven med at 
nedbryde hallen i Dageløkke, og 
materialet herfra har vi kørt op 
til Lohals Havn, hvor det er ind-
gået i det projekt med at udvide 
molen, som TM Havn har haft, 
siger Claus Madsen.

Vi er desuden i gang med at ned-
bryde Rudkøbings gamle arrest-
bygning. Vores mobilkran har 

Stort projekt i Lohals afsluttetTM HAVN

TM Havn A/S · Håndværkervænget 11 · 5700 Svendborg
Tlf.:  6161 6569 · mail@tmhavn.dk · www.tmhavn.dk

Tonny Madsen A/S · Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 
1414 · kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk
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Vestergade 165C  | 5700 Svendborg | Tlf. +45 45 63 60 20 00 | post@uptime.dk   | www.uptime.dk

SOCIALE MEDIER OG ONLINE MARKETING

Skab tætte relationer til  
dine kunder med en  
opdateringsaftale  
til facebook
Har du travlt i din virksomhed og brug for hjælp til at 
holde aktivitetsniveauet oppe på din facebookside? Vi 
hjælper med rådgivning, praktisk opdatering og tilrette-
læggelse af annoncekampagner.

Se www.uptime.dk eller ring på +45 63 60 20 00 
og hør mere omkring dine muligheder.

Ny salgs- og 
kommunikationschef

FRA 1. JUNI 2017

Thomas Hahn-Petersen 
indtræder som salgs- og 
kommunikationschef i 
Uptime. Thomas kom-
mer fra en stilling som 
salgschef i et odense-
ansk webbureau.

Thomas er Cand.mag i International Virksom-
hedskommunikation og har arbejdet med salg og 
strategisk kommunikation indenfor forretningsud-
vikling og dikigal marketing.

Vores nyansatte salgs- og kommunikationschef 
fortæller om forventningerne til Uptime:

”Uptime er et kommunikationshus med de helt rig-
tige værdier og visioner for fremtiden. Jeg ser frem 

til at skabe en bredere opmærksomhed omkring 
virksomheden, blandt andet ved hjælp af strategisk 
kommunikation.

Jeg ser ligeledes frem til at engagere mig i eksiste-
rende såvel som nye kunders forretninger, hvor jeg 
er sikker på, at jeg kan bidrage til at skabe en stør-
re værdi for Uptimes stadigt voksende antal kunder.

Jeg har fået et fantasktisk førstehåndsindtryk af 
arbejdspladsen, der er fyldt med engagerede, far-
verige og fagligt kvalificerede personligheder.” 

Vi ser frem til samarbejdet.



UV print kan tilbydes på pla-
der 1500 x 2500 mm, print 
rulle til rulle, akustikplader, 
glas, acryl, metal, træplader 
og meget mere og gerne kom-
bineret med serigrafi.

Firmaet kan også tilbyde nye 
SP Labels, som er eksklusive 
labels med stor holdbarhed,  
og som kan skæres på mål og 
flere faconer.

For knap to år siden 
blev Svendborg Seri-
grafi Aps og Decop-
rint fusioneret under 
navnet Seriprint med 
ekspertise inden for en 
lang række områder 
som underleverandør 
til den grafiske branche 
og dele af industrien. 

Nu har virksomheden netop 
været igennem et generati-
onsskifte, idet Kristian Al-
bertsen er fratrådt som direk-
tør ved udgangen af maj og 

solgt  virksomheden til Stefan 
Rowland.

Stefan Rowland blev uddan-
net grafiker i 2010 og har 
siden arbejdet i den grafiske 
branche ved trykkeri- og skil-
te-virksomhed, den seneste 
tid ved det firma, han nu har 
overtaget og bibragt en masse 
viden og kompetence. 

Kristian Albertsen vil resten 
af året fungere som konsulent 
og hjælpe Stefan Rosland med 
den viden og knowhow, som 
skal sikre, at den positive ud-
vikling, Seriprint ApS er inde 
i, fastholdes.

Den øvrige medarbejderstab 
fortsætter uændret.

Kan løse mange slags 
opgaver
Med udgangspunkt i Svend-
borg tilbyder Seriprint at løse 
mange forskellige opgaver lige 
fra serigrafi & tampontryk 
over UV-print til stans & fræs.

Der er stadig mange fordele 
ved serigrafi i forhold til al-
mindelig folieprint. Blandt 
fordelene kan nævnes dob-
beltsidet labels, spejlvendte 
labels, større oplag, rene far-
ver, stor holdbarhed, tryk på 
tekniske emner/profiler og 
meget mere. 

Seriprint – Græsholmevej 68 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6221 3985 – info@seriprint.dk – www.seriprint.dk

SERIPRINT HAR FORETAGET 
GENERATIONSSKIFTE

Stefan Rowland, Indehaver Flemming Bay, Serigraf
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MESTRE I HØJTEKNOLOGISK SLIBNING
maskiner til mindre opgaver, 
samt CNC fræsning og drejning 
der dækker behovet for de fleste 
maskinfabrikker og leverandøre. 
siger Jens Thyme Eggert  Chri-
stiansen

Steffens Tools har i dag seks 
medarbejdere og har kunder i 
både i Danmark og i udlandet. 

Steffens Tools er en mo-
derne virksomhed med 
årelang erfaring med slib-
ning af værktøjer til alle 
typer industri og produk-
tionsvirksomheder.

I mere end 40 år har Steffen Eg-
gers beskæftiget sig med slib-
ning af alle typer værktøj, der 
bruges indenfor for produktions-
virksomheder. Den højteknologi-

ske virksomhed i Odense er fort-
sat i familiens eje, idet stifteren 
Steffen Eggers sidste år byttede 
plads med sønnen Jens Thyme 
Eggert Christiansen, som nu sid-
der i direktørstolen. 

Kunder i ind- og udland
Vi sliber alt og mere til, store 
som små ordre. 

Vi råder over et bredt udvalg af 
forskellige CNC værktøjssliber 
eks. en otte akslet CNC værk-
tøjssliber. Den gør det muligt at 

slibe eksempelvis gevind, dob-
belt krumme overflader i spi-
ralslibning og rundslibning.

Vi laver, snit/standse værktøj, og 
plastværktøj, aksler og planslib-
ning af store emner m.m. 

Af vores forskellige rundslibere 
kan man vælge mellem Studer 
CNC, Carstens CNC, Danobat 
CNC. Rundsliberne er fuldt in-
tegrerede med indvendig slib-
ning. Dertil kommer manuelle 
digitale maskiner, samt små 

Steffen´s Tools – Lind Hansens Vej 3 – 5000 Odense C– Tlf. 65 90 50 30 – mail@sliber.dk – www.sliber.dk

65905030

21 69  52 27

LAGERHOTEL - LAGERLEJE

 Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27

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

Lagerhotellet har plads til nye kunder!!

Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.

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

Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og 
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende 
eller distribuere dem.

Ring eller mail for at høre om mulighederne
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nordiske klimas udfordrende 
vejrforhold. Med vores alsidige 
produktion imødekommer vi 
også en generelt stigende ef-
terspørgsel på containere, som 
hvad farve, stil og design angår, 
matcher et moderne, strømlinet 
virksomhedsmiljø.” 

15.000 farver
”Netop nu genererer reparation 
og renovering af containere sti-
gende aktivitet i firmaet – her-
under sandblæsning og maling. 
Vi er leveringsdygtige i ikke 
mindre end 15.000 farvenuan-
cer. På basis af en uspecificeret 
farveprøve kan vores maler-
værksted på blot 48 timer analy-
sere sig frem til dennes eksakte 
farvesammensætning. Endelig 
kan vores kunder som en speciel 
service få netop deres container-
farve med hjem på spraydåse, 
så de selv kan udbedre diverse 
småskader.”

Kundetilpassede  
kvalitetsløsninger
”For os er alle kunder er lige vig-
tige – store som små. Lasto A/S 
konkurrerer på kundetilpassede 
kvalitetsløsninger. Og denne 
kendsgerning afspejler vores 
primære ambition; nemlig at le-
vere det helt rigtige produkt til 
den enkelte kunde”, slutter Lars 
Storm.  

Familiefirmaet som 
grundlagdes af Lars 
Storm i 1993, fremstiller, 
reparerer og renoverer 
containere i alle størrel-
ser til transport, opbe-
varing og affaldshåndte-
ring. Anden generation i 
firmaet er sønnen Ras-
mus, som er salgschef

”Siden grundlæggelsen for 24 
år siden har hovedaktiviteten i 
Lasto A/S været containere”, for-
tæller Lars Storm. ”Vi har kun-
net videreføre vores idegrundlag 
løbende, mens målsætningen na-
turligt er skiftet gennem årene. 
I dag er vores kundekreds lands-
dækkende og tæller blandt andet 
vognmænd, renovations- og in-
dustrivirksomheder, kommuner, 

entreprenører og andre aktører i 
byggebranchen.  

Den bredt funderede kunde-
kreds afspejler vores store pro-
duktmæssige spændvidde.”

Høj kvalitet og  
miljøvenlighed
”Nutidens Lasto A/S adskiller 
sig fra mange beslægtede virk-
somheder, som bruger traditio-
nel en-komponents alkydmaling, 
ved at anvende en specialudvik-
let to-komponents polyuretan 
maling. 

Både når det gælder kvalitet og 
miljøvenlighed, er vores maler-
værksted, som indviedes i 2016, 
blandt containerbranchens fø-
rende. Med brugen af to-kom-
ponents polyuretan maling har 
vi effektivt kunnet reducere de 
traditionelle miljøgener i faget. 
Hermed har vi banet vejen for 

et win/win-scenarie, som på én 
gang præges af høj kvalitet og 
miljømæssige fremskridt.” 

Sunde medarbejdere og 
glade kunder
”Lasto A/S sætter arbejdsmiljøet 
i højsædet. Malerafdelingens 
støvudslip er nede på 5 % af den 
tilladte mængde ifølge miljø-
lovgivningen”, beretter Rasmus 
Storm og fortsætter: ”De enkelte 
emner er så godt som lugtfri blot 
tre timer efter maling. Samti-
digt er udledningen af VOC nede 
på 50 % af, hvad vi ville have 
udledt med brug af konventionel 
maling. Vores 20 dygtige medar-
bejderes arbejdsgange er optime-
ret via specialredskaber, kraner 
og lifte. På den måde er vi kom-
met på forkant med ergonomien, 
så uhensigtsmæssige arbejds-
stillinger undgås og antallet af 
tunge løft minimeres. Resultatet 
er sunde, stabile medarbejdere, 
høj produktivitet og glade kun-
der.”

Slidstærke farver  
i moderne stil
”Udover miljøfordelene marke-
rer polyuretanmalingen sig med 
sin store slidstyrke og evne til at 
holde glansen”, fortsætter Ras-
mus Storm. ”Det er fordelagtige 
egenskaber – ikke mindst når 
containerne udsættes for det 

FIND OS HER:
Lasto A/S
Vejlevangen 5
5300 Kerteminde 

KONTAKT OS:
Tlf.: 65 32 34 34
mail@lasto.eu
www.lasto.eu

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag: 
06:30 - 16:00
Fredag: 06:30 - 14:00 

Rasmus Storm Lars Storm
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SKILTE BILREKLAMER

SOLFILM I BILEN BYGNINGSSOLFILM

INDPAKNING/STYLING PRINT OG KLÆB

PROFILBEKLÆDNING TRYKSAGER

Dekodan er din skilte og reklamepartner, fra 
sydfyn, når du vil have en pålidelig partner 
på hånden. Vi er en fleksibel virksomhed, der 
kan levere alt lige fra små tryksager til store 
facadeskilte, dekoration og indpakning af biler og 
solfilm. Mulighederne er mange. 

Dekodan har begge ben plantet solidt på jorden og 
lægger stor vægt på at nå målet i fælleskab med 
vores kunder.

Kontakt os gerne for mere information. Vi er altid 
klar til en hyggelig snak og et godt tilbud.

ADRESSE:
Dekodan
Præstemarken 8
5762 V.Skerninge

KONTAKT OS PÅ:
Telefon: 22 32 31 33
mail: mail@dekodan.dk
web: www.dekodan.dk

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 1

1
7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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*
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Assens Bil Center ApS
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Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 1
1
7
3
1
6
1
5

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

Smedevænget 2 . 5560 Aarup – Thulevej 19 . 5210 Odense NV

Farve X-perten.dk 
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14 
ringe@farvexperten.dk
www.farvex-perten.dk

Kontakt os 

så kommer vi ud 

overalt på Fyn, opmåler, 

kommer med forslag 

og et godt tilbud.

Dette gælder både Gulv 

& Gardin løsninger.
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firmaer af forskellig art. Firma-
erne kan få deres eget logo præ-
get ind i den luksuriøse flaske 
til overkommelige priser og som 
fradragsberettigede kundegaver. 

Vi har lavet editions til virksom-
heder som Bentley, McLaren, 
Wempe Juwelier Tyskland, Park 
Hotel, Swiss Hotel, Sir Nicolaj 
Hotel, Bugatti og mange flere. 
Man ser ikke, om flaskerne er 
fyldte eller tomme, og derfor 
lader kunderne de smukke fla-
sker stå hjemme, selv om de er 
tomme, og virksomhedens logo 
er på flasken, og det resulterer i 
en perfekt indirekte marketing 
overfor kunderne samt de besø-
gende i hjemmene. 

Glæden ved gin deler jeg med 
mange europæere, siger Martin 
Birk Jensen, der er fra Svend-
borg. Han er tysk gift og har si-
den 2004 opholdt sig i Tyskland 
og skabt en virksomhed som 
skibsmægler.

Hans glæde ved gin har ikke 
forstyrret hans arbejde, men 
udfordret hans kreativitet og 
iværksættertrang. Efter et langt 
og målrettet tilløb skabte han i 
2014 Skin Gin.

- Jeg fik idéen til Skin Gin, da jeg 
var på sommerferie med fami-
lien i Grækenland. Jeg tænkte 
først, det kunne være sjovt at 
have min egen gin. Måske som 
gave til mine kunder inden for 
shipping. 

Toppen af gin
Jeg overvejede, hvordan den 
skulle smage, og hvordan den 
kunne skille sig ud fra alle an-
dre gin-sorter på markedet. 
Overvejelserne bed sig fast. Godt 
hjemme igen blev det til utallige 

eksperimenter med smagsvari-
anter og overvejelser om, hvor-
dan hans gin kunne placere sig i 
toppen af gin-sortimentet.

Jeg elsker både duft og smag af 
mynte, og friskheden er fanta-
stisk, siger Martin Birk Jensen. 
Så jeg besluttede mig for at lave 
en meget dominerende smag af 
marokkansk mynte. 

Jeg er stor fan af citrusfrugter, 
og det frugtige passer perfekt til 
mynte, så jeg tænkte, at et de-
stillat af skallerne fra appelsin, 
citron, lime og pink grapefrugt 
måtte være det rigtige.

Først i Tyskland
Igennem det meste af et år blev 
al fritid brugt til at nå frem til 
min egen tyske unikke og luksu-
riøse gin.

Tyskland har jo i mange år præ-
senteret mange fremragende 
gin, med meget forskellige egen-
skaber og smagsnuancer. Skin 
Gin er endnu en helt igennem 

fremragende gin, med et ual-
mindeligt udtryk og en indpak-
ning, som udstråler noget gan-
ske særligt.

Jeg startede med hurtigt at 
komme ind i på markedet i Tysk-
land. Jeg mærkede, at det var 
meget let at sælge den unikke 
smag samt de meget usædvan-
lige og dekorative flasker.

Gennem sine kontakter fik Mar-
tin Birk Jensen hurtigt startet 
eksporten. I dag er Skin Gin for-
uden i Tyskland repræsenteret i 
Belgien, Norge, Sverige, Island, 
Danmark, England, Litauen, 
Schweiz, Holland, Hong Kong, 
Macau, Singapore og Østrig. 

Udsøgt gaveartikel
Skin Gin er i dag anerkendt som 
et yderst luksuriøst brand. 
Der fremstilles editions til 

MARTIN BIRK JENSEN 
SKIN GIN GMBH

INFO@SKIN-GIN.COM
WWW.SKIN-GIN.COM

TEL.: +49 (0) 4142 8894411
MOB.: +49 (0) 151 14960305

ALTER MARKTPLATZ 8 
D-21720 STEINKIRCHEN, GERMANY

EUROPÆISK GIN MED DANSKE 
ANER OG GLOBALT POTENTIALE
Martin Birk Jensen er opvokset i Svendborg. Han er 
skibsmægler med egen virksomhed i Tyskland, og så er 
han glad for et godt glas gin.



 2859 1859

Værksted: Odensevej 31C • 5540 Ullerslev 
Kontor: Bakkegårds Alle 6 • 5550 Langeskov
CVR: 35634304 • Tlf: 2859 1859

• Bygningsstål

• Rustfristål

•  Opbygning af diverse  
stålkonstruktioner, små som store

•  Rørkonstruktioner/rørsystemer

• Trapper, altaner, gelænder

•  Opbygning af svejseværktøjer

• Diverse reparationsarbejde

Alt montagearbejde udføres

info@cfbmontage.dk

Smedearbejde

GOD SERVICE OG HØJ KVALITET

FRA LILLE BÅDEBYGGER TIL STORT MODERNE VÆRFT
forskellige, - er deres fokus det 
samme: At give hurtig, sikker og 
pålidelig service på budgettet og 
til tiden.

Værftet servicerer containerski-
be, slæbebåde, pramme, arbejds-
både, passager- og bilfærger, 
højhastighedspassagerfartøjer, 
fiskerflåder, fiskebehandlings-
fartøjer, seismiske fartøjer, ka-
bellægningsfartøjer, tankskibe, 
statsskibe og yachter.

FAYARD A/S er et privat-
ejet selskab, der blev 
grundlagt af Andersen-
familien i 1916

Under ledelse og ejerskab af fa-
milien gennem 3 generationer, 
har gården udvidet sig fra en 
lille bådebygger gård til et stort, 
moderne og effektivt værft med 
4 tørdokker, overlegne kraner og 

masser af kajer og værksteder 
for at imødekomme alle krav til 
maritime fartøjer, jack-ups og 
semi-submersibles.

FAYARD ś fordelagtige belig-
genhed midt i Danmark ved 
bredden af Odense Fjord, hvor-
fra de har direkte adgang til 
Storebælt, holder værftet tæt på 
alle fartøjer, der sejler i det nord-
amerikanske område, herunder 
Skandinavien, Storbritannien, 

Nordtyskland, de baltiske lande 
og benelux. 

Værftets store anlæg og hurtige 
indgriben tiltrækker også fartø-
jer fra fjernere farvande.

De anvender en dygtig og er-
faren arbejdsstyrke med vi-
den om alle aspekter inden for 
skibsreparation, ombygning og 
vedligeholdelse. Mens deres dyg-
tige medarbejderes talenter er 

FAYARD A/S, Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Tel.: +45 7592 0000, Fax: +45 7593 3430, fayard@fayard.dk / www.fayard.dk 
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Haarby Boligmontering
Algade 23, 5683 Hårby – Tel: +45 64 73 14 73 –  Mobil: 21 27 25 48

sbh@haarby-boligmontering.dk / www.haarby-boligmontering.dk

VI TILBYDER
Vi tilbyder god og professionel rådgivning og vej-
ledning inden for boligindretning og design. Vores 
primære mål er at opfylde Deres behov og ønsker 

omkring Deres boligindretning.

Ovenstående bliver tilbudt til konkurrence-dygtige 
priser. For os er det et fryd at kunne præge vores 

kunder med rolige og behagelige omgivelser. 
Omgivelser der kan lette hverdagen og skabe 

ballance hele vejen igennem.

Hvis De skulle have nogle spørgsmål, 
så ring til os eller skriv en mail.
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løse et stort antal opgaver, kan 
jeg, i spidsbelastningssitua-
tioner og omkring løsning af 
større monteringsopgaver i in-
dustri og landbrug, trække på 
et fintmasket branchenetværk 
af gode, eksterne samarbejds-
partnere. Højtryksbranchen 
er i kontant udvikling. Vi ar-
bejder bogstaveligt talt på høj-
tryk og har altid noget nyt i 
støbeskeen. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte 
Den-Jet Fyn for mere detalje-
ret info om vores store, spæn-
dende aktivitetsfelt”, afrunder 
Per Melin.

Hovedaktiviteterne i 
det Langeskov-base-
rede specialfirma, som 
medvirker i Den-Jet 
Nordic-kæden med 
hovedsæde i Arden, 
er salg, montering og 
servicering af højtryks-
anlæg af alle størrelser 
– fra 80 bar til ultra 
højtryk op til 3.000 bar 

”Den-Jet Fyn har stor erfa-
ring og ekspertise indenfor 
alle former for stationære og 
mobile anlæg – såvel el- som 
diesel- og hydraulik”, fortæl-
ler direktør Per Melin. ”Der-
til kommer specialudstyr til 
flise- og algerens, alt sammen 

til konkurrencedygtige pri-
ser. Firmaets landsdækkende 
kundekreds tæller en bred vif-
te af landbrugs-, erhvervs- og 
industrikunder – heriblandt 
rengørings-, kloakspulings- og 
tagrensningsfirmaer. I ma-
ritimt regi servicerer vi en 
række offshore kunder. Blandt 
de større kunder er Mærsk og 
Lindø Industripark. På alle 
fronter har vi stor knowhow og 
erfaring. Personligt har jeg ar-
bejdet i højtryksbranchen i 19 
år, heraf 7 som selvstændig.” 

En branche i kontant 
udvikling
”I den travle hverdag vare-
tages opgaveløsningen både 
her fra værkstedet og ude hos 
kunderne, hvis anlæg vi ser-
vicerer og reparerer via vores 
rullende værksteder”, fortsæt-
ter Per Melin. ”Udover selv at 

Den-Jet Fyn ApS 
v/Per Melin 
Håndværkervej 32
5550 Langeskov
Tlf.: 30 57 81 92
pm@denjet.com
www.denjet.com

DEN-JET FYN

J. Franks Liftservice | Lindø Nordvej 9a-d | 5330 Munkebo | Tlf. 4021 6922 | Mail: jorn@franks-liftservice.dk

J. Franks Liftservice  
tilbyder følgende

–  Servicering og reparation af 
entreprenørmaskiner med hovedvægten på 
mandskabslifte

–  Arbejde med teleskoplæssere, minigravere, 
kraner, materialehejs og lignende

–  Vi udfører årseftersyn på lifte samt hejse- og 
løfteedskaber ifølge Arbejdstilsynets regler og 
anvisninger.

Sikkerhed & Service
Takket være Liftkontrol, kan man 
altid se på en mandskabslift, om 
det årlige eftersyn er udført af et 
kvalitetsmærket værksted. Hvis lif-
ten går igennem det årlige eftersyn 
uden påtale, påmonteres en efter-
synsmærkat og Liftkontrols logo 

Liftkontrolordningen
J. Franks Liftservice er tilknyttet 
Liftkontrolordningen, som er en 
frivillig værkstedkontrol i samar-
bejde mellem Dansk Byggeri og 
Teknologisk Institut om at højne 
standarden på de udførte eftersyn 
og reparationer.

RING PÅ40216922OG BOOK TIDTIL SYN



Torvebageriet i Munkebo
på morgenbrødsområdet genere-
ret en støt stigende omsætning. 
En sjov og ofte tilbagevendende 
opgave er levering af brød til be-
sætningerne på de skibe af for-
skellig nationalitet, der fra tid til 
anden ligger i dok på Lindø.
Sideløbende med butikssalget 
modtager vi bestillinger fra pri-
vat- og virksomhedskunder. Det 
kan blandt andet være på veltil-
lavede pizzabunde og pølsebrød 
samt alle former for stenovns-
bagte flutes. Som led i en udvi-
delse af sortimentet med finere 
tørkager og lækre kransekage-
produkter skal jeg som noget nyt 
på efteruddannelse hos Odense 
Marcipanfabrik. Vi glæder os til 
at præsentere vores kunder for 
det spændende ny sortiment. Kig 
ind i butikken”, slutter Benny 
Nielsen.

Den 1. april i år overtog 
Benny Nielsen bagerfor-
retningen, som byder 
på et bredt og alsidigt 
sortiment. Udover bu-
tikssalget leverer han 
bageriprodukter til den 
tidligere indehaver, som 
driver en tilsvarende for-
retning i Bullerup.

”Jeg er forholdsvis ny i rollen som 
bagermester, men kan trække på 
16 års ansættelse i forretningen 
som bagersvend”, smiler indeha-
ver Benny Nielsen. ”Oprindeligt 
er jeg uddannet hos Schandorff 
i Kerteminde, og før ansættelsen 
som svend her i Torvebageriet, 

arbejdede jeg gennem 6 år som 
bager på Lindøværftet. Det kræ-
ver et ekstra gear at være selv-
stændig. Udover arbejdet i bage-
riet, som beskæftiger 7 ansatte, 
klarer jeg diverse kontorrutiner 
omkring regnskab og planlæg-
ning.  I den travle hverdag va-
retager jeg den håndværksmæs-
sige side af bageriet, mens min 
kone Gertrud er butikschef. Alle 
vores produkter er hjemmela-
vede. Hele vejen fra smørcreme til 
rundstykker og marcipan bestræ-
ber vi os på at lave alt fra bunden 
af friske råvarer.” 

Spændende nyheder på vej
”Torvebageriets kundekreds 
tæller mange gode, faste kunder 
og fordeler sig 50/50 på privat- og 
virksomhedskunder. De mange 
nye firmaer på Lindø har især 

Torvebageriet ApS 
Bycentret 202

Tlf.: 65 97 40 40
5350 Munkebo

bennybager@gmail.com 
www.torvebagerierne.dk

Åbningstider:
Man-fre: 5:45 - 17:30 
Lør-søn: 5:45 - 15:30 

Helligdage: 5:45 - 15:30 

Torvebageriet
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Har altid et stort udvalg af træ 
på lager. Så tag os med på råd, 

hvis du skal have lister, lægter 
eller spær. Vi sikrer, at du får de 
rigtige materialer, i den rigtige 
kvalitet, til den rigtige opgave

Bygma er for dig, der vil have profes-
sionel rådgivning,gode byggematerialer 

og kvalitetsprodukter.

Det er derfor vi siger : 
BYGMA - ikke for amatører

Bygma Kerteminde
Møllevangen 12 
5300 Kerteminde
Tlf: 88323050
kerteminde@bygma.dk

Åbningstider:
Mandag-fre: 7:00-17:30 
Lørdag: 8:00-13:00 
Søn og helligdage: Lukket

D`R`Maleren
Svendborg/Haarby
Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk
Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design
Bygningsmaling
Facademaling

FINT SKAL DET VÆRE!
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Helle Nordström  
heno@fyens.dk 

Ladby: Marken på nordøst-
siden af indkørslen til Pile-
gaard i Ladby er så smuk, at 
det næsten er til fare for tra-
fikken, for det er ikke til at få 
øjnene fra den farvestrålen-
de overflod af blomstrende 
lupiner.

Lupinerne tilhører borg-
mester Hans Luunbjerg, og 
han er sådan set ikke så op-
taget af, hvor smukt det er, 
for han skal bare bruge frøe-
ne, der kommer, når engang 
blomstringer er forbi.

Siden 2001 har han dyr-
ket havefrø på en del af sine 
marker. I første omgang var 

det kun spinatfrø, men efter-
hånden er det blevet til flere 
og flere forskellige afgrøder. 
I år dyrker Hans Luunbjerg 
foruden lupiner også pur-
løg, timian, skozenerrødder, 
kinakål og spinat - alt sam-
men til frø, som skal puttes 
i små poser, som havefolket 
kan købe.

Hans frøprojekt er lykke-
des så godt, at han i foråret 
blev belønnet med et legat 
for sin rolle som visionær 
frøavler.

- Jeg kunne jo godt bare 
dyrke hvede, men det kan de 
også i Australien og Argenti-
na til en billigere pris. Men 
lige bestemt Nordøstfyn er 

meget velegnet til frøavl, og 
så konkurrerer vi på klima i 
stedet for på pris - det er me-
get sjovere, fortæller borg-
mesteren.

- Med Storebælt til den ene 
side og Kertinge Nor til den 
anden side har vi de optima-
le betingelser - i gamle dage 
sagde man, at for at avle frø 
skal man kunne se vand.

Hans Lujnbjerg fortæller, 
at især spinatfrø er blevet et 
hit i Danmark, fordi vi sam-
tidig med vandet også har de 
lange, lyse nætter, som spina-
ten kræver for at gå i stok og 
sætte frø. Derfor dyrkes 80% 
af verdens hybridspinat-frø i 
Danmark.

Nordøstfyns 
kønneste mark
Borgmester Hans Luunbjerg, der i foråret blev 
prisbelønnet for sin frøavl, har i år bl.a. sået lupiner 
til stor glæde for de forbipasserende.

At lupinmarken i øjeblikket er utrolig smuk optager ikke Hans Luunbjerg så meget, han er mere 
optaget af, hvor mange frø, planterne sætter efter blomstringen. Foto: Helle Nordström

Det koster ikke noget at spørge!

JuridiskBistand yder juridisk rådgivning til både private og erhverv.
Vi tilbyder altid et gratis indledende møde og arbejder efter den filosofi, at det ikke
koster noget at spørge. Vi er 7 ansatte som sidder på hhv. Nyborg og Årslev kontoret.

Vi har bl.a. erfaring med:
§ Dødsbo
§ Skilsmisse
§ Testamente
§ Køb og salg af fast ejendom
§ Gældssanering

Køberrådgivning
kun 5.000 kr.

Testamente
2.800 kr.

Nørrevoldgade 32, 5800 Nyborg
Overvejen 69, 5792 Årslev

+45 69 134 135
www.juridisk-bistand.dk
info@juridisk-bistand.dk

Åbningstider:
Mand.-fred. 10.00-17.30
Onsdag LUKKET
Lørdag 10.00-12.00

n
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og ForsikringsskAder
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65 32 32 51
Kohaven 0, 5300 Kerteminde
www.autogaardenkerteminde.dk

KØB & SALG

AF BILER

GRATIS LÅNEBIL

Autogården
Kerteminde

E

ML Service
v/ Mogens Larsen
Tranderupvej 29

5970 Ærøskøbing

Alle former for 
smedearbejde udføres

Tlf. 40 40 60 26



Torvebageriet i Munkebo
på morgenbrødsområdet genere-
ret en støt stigende omsætning. 
En sjov og ofte tilbagevendende 
opgave er levering af brød til be-
sætningerne på de skibe af for-
skellig nationalitet, der fra tid til 
anden ligger i dok på Lindø.
Sideløbende med butikssalget 
modtager vi bestillinger fra pri-
vat- og virksomhedskunder. Det 
kan blandt andet være på veltil-
lavede pizzabunde og pølsebrød 
samt alle former for stenovns-
bagte flutes. Som led i en udvi-
delse af sortimentet med finere 
tørkager og lækre kransekage-
produkter skal jeg som noget nyt 
på efteruddannelse hos Odense 
Marcipanfabrik. Vi glæder os til 
at præsentere vores kunder for 
det spændende ny sortiment. Kig 
ind i butikken”, slutter Benny 
Nielsen.

Den 1. april i år overtog 
Benny Nielsen bagerfor-
retningen, som byder 
på et bredt og alsidigt 
sortiment. Udover bu-
tikssalget leverer han 
bageriprodukter til den 
tidligere indehaver, som 
driver en tilsvarende for-
retning i Bullerup.

”Jeg er forholdsvis ny i rollen som 
bagermester, men kan trække på 
16 års ansættelse i forretningen 
som bagersvend”, smiler indeha-
ver Benny Nielsen. ”Oprindeligt 
er jeg uddannet hos Schandorff 
i Kerteminde, og før ansættelsen 
som svend her i Torvebageriet, 

arbejdede jeg gennem 6 år som 
bager på Lindøværftet. Det kræ-
ver et ekstra gear at være selv-
stændig. Udover arbejdet i bage-
riet, som beskæftiger 7 ansatte, 
klarer jeg diverse kontorrutiner 
omkring regnskab og planlæg-
ning.  I den travle hverdag va-
retager jeg den håndværksmæs-
sige side af bageriet, mens min 
kone Gertrud er butikschef. Alle 
vores produkter er hjemmela-
vede. Hele vejen fra smørcreme til 
rundstykker og marcipan bestræ-
ber vi os på at lave alt fra bunden 
af friske råvarer.” 

Spændende nyheder på vej
”Torvebageriets kundekreds 
tæller mange gode, faste kunder 
og fordeler sig 50/50 på privat- og 
virksomhedskunder. De mange 
nye firmaer på Lindø har især 

Torvebageriet ApS 
Bycentret 202

Tlf.: 65 97 40 40
5350 Munkebo

bennybager@gmail.com 
www.torvebagerierne.dk

Åbningstider:
Man-fre: 5:45 - 17:30 
Lør-søn: 5:45 - 15:30 

Helligdage: 5:45 - 15:30 

Torvebageriet
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ØL SOM FRA DE FYNSKE GÅRDE
res investorer. Der er begrænset 
volumen, så det er først til mølle 
at reservere dette Coolship-øl. 
Metoden er i dag kun i brug få 
steder, bl.a. andet i meget gamle 
bryggerier i Belgien og USA.

Udbredelsen af vores øl tager 
for alvor fart, når øl-entusiaster 
mødes og får nye tilhængere i 
vennekredsen, siger Claus Chri-
stensen. Vi har øl-smagninger 
over hele landet. 

På Fyn har vi stor succes med 
smagninger på det gamle kon-
geslot Ulriksholm. Det kan også 
være et privat eller virksom-
hedsarrangement, hvor man 
måtte ønsker det. Så møder vi op 
med forskellige øl fra vores store 
sortiment.

Munkebo Mikrobrygs 
brygmester Claus Chri-
stensen henter inspirati-
on fra 1800-tallets gamle 
brygteknikker.

For brygmester Claus Chri-
stensen, Munkebo Mikrobryg 
er brygning af øl lige dele vi-
denskab og lidenskab. Brygme-
steren er uddannet forsker ved 
København Universitet. Hans 
professionelle tilgang har fået 
ham til at isolere gærstammer 
fra lokale bier fra området ved 
Kerteminde og Munkebo.

Jeg kender fra min egen familie, 
hvorledes traditioner blev holdt 
i hævd på de små gamle fynske 
gårde, når man bryggede øl. Det 
har udfordret mig meget til at 

anvende teknikker fra 1800-tal-
let til at finde frem til de oprinde-
lige gærstammer og opskrifter.

I Munkebo Mikrobryg betyder 
traditionerne fra familien meget, 
og derfor har Claus Christensen 
genskabt en fynsk gærkrans og 
en fynsk gær for at kunne gen-
skabe sin families opskrift på 
fynsk ale. 

Vil genskabe bryggeriet
I øjeblikket brygger vi på andres 
anlæg i Danmark og i udlan-
det, men vi arbejder hen imod 
at kunne genskabe et bryggeri i 
samme stil som i 1800-tallet. En 
lokal gær og en gærkrans er vig-
tige dele af denne historie. 

Vi glæder os meget til, at alle 
dele er klar til, at vi kan produce-
re øl som i de gamle dage i vores 

gamle slidte møllebygning syd 
for Munkebo. Vi arbejder på flere 
detaljer, som skal falde på plads, 
inden vi kan gå i gang med at 
bygge et bryggeri i træ, men de 
første brikker er på plads.

Claus Christensen henviser til, 
at man i gamle dage bryggede 
øl i store kar, hvor det blev kogt 
med humle og andre smagsgi-
vere, Over natten blev øllet kølet 
ned i en Coolship, der er et stort 
kar med en stor overflade, hvor 
øllet blev kølet ned for at blive 
overført til et kar dagen efter. 
Tester på gærkrans

Lige nu er demotest-øl, brygget 
på vores gærkrans, ved at blive 
sendt rundt til udvalgte kun-
der i ind- og udlandet, som kan 
tegne kontrakt på volumen, så 
vi kan fremvise et budget til vo-

Munkebo Mikrobryg
Hundslevvej 141, 5300 Kerteminde 
Tlf.: 5050 9204 – claus@munkebo-mikrobryg.dk 
www.munkebo-mikrobryg.dk

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Annette´s Blomster v/Annette Burchall
Grønvej 7, 5550 Langeskov 
annetteburchall@live.dk

 BUKETTER

 BRYLLUP

 BORDPYNT

 BEGRAVELSE

 PLANTE

 VINGAVER

 GAVEKORT

Blomster til 
arrangementer & gaver

Følg os på 

 65 38 14 32

Have René v/ René Rasmussen · Vævervej 15 · 5771 Stenstrup
Tlf. 23 67 75 51 · Haverene@icloud.com · www.haverene.dk

 Hækkeklip
 Havevedligehold
 Algebekæmpelse på fliser.
 Beskæring
 Plænepleje

Have abonnement:  – de 4 årstider
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Au2 Assistancen holder dig kørende
Gør bilen knuder, og 
ønsker du hurtig hjælp 
døgnet rundt, så yder de 
faglærte mekanikere as-
sistancen.

Der er ikke noget så ødelæggen-
de for humøret og forretningen, 
som hvis man får et motorstop 
eller en punktering på vej til ar-
bejde eller ud til en kunde. Det 
ved Nicolaj Prest Larsen noget 
om. Både som mekaniker og som 
vognmand.

Jeg har startet Au2 Assistancen 
for at gøre det hurtigt og sikket 

at komme videre, hvis man får 
et stop, siger Nicolaj Prest Lar-
sen. Min forretning går ud på at 
hjælpe der, hvor behovet opstår 
og kan afhjælpes.

Gode kunderelationer
Konceptet for Au2 Assistancen 
er ikke abonnement, men gode 
kunderelationer og rimelige pri-
ser. Med værksted, lager og kon-
tor på Egelundsvej i Ringe - kun 
et stenkast fra motorvejsafkørs-
len mod Ryslinge – er Au2 Assi-
stancen altid til at finde og til at 
få fat på.

Vi kan komme lynhurtigt ud i 
enhver krog på Fyn, siger Nico-

laj Prest Larsen. Vi har værktø-
jet med, og vi kan tage person- 
og varevogne med på fejebladet 
og sørge for, at kunden - såvel en 
erhvervskunde som en privat - 
kommer videre på en økonomisk 
overkommelig måde.

Au2 Assistancen har tillige fået 
forhandling af Nokian Tires til 
person- og varevogne

Au2 Assistancen – Egelundsvej 3 – 5750 Ryslinge – Tlf.: 5125 5501 – assistancen@email.dk

43Lok aLavisen nyborgTirsdag 6. juni 2017

Bolig: Der var en gang, hvor 
solceller, jordvarme og ener-
gi fra husstandsvindmøller 
var forbeholdt hippierne og 
de miljømæssigt mest rabi-
ate af os. 

Sådan er det langt fra i dag. 
I takt med, at vi er blevet me-
re klima- og miljøbevidste, 
er også mulighederne for at 
træffe klimavenlige valg ble-
vet større. Jordvarme, solcel-
leanlæg, bio-kedelanlæg og 
varmepumper er i stigende 
grad tilvalg, også ’ikke frelste’ 
vælger. 

Og der er også masser af al-
ternative og grønne mulighe-
der til at få sin energi.

Varme gennem varme-
pumper er helt CO2-neutralt. 
En varmepumpe genererer 
varme via enten jordvarme, 
luft til vand eller luft til luft. 
Hvis man som villaejer går 
fra oliefyr til varmepumpe, 
så er der op til 20.000 kroner 
at spare – årligt!

Du kan også vælge at få et 
solvarmeanlæg. Det skal dog 
primært ses som et energi-
venligt og økonomisk godt 
supplement til den eksiste-
rende energikilde og kan ik-

ke stå alene. Men det kan re-
ducere udgifter til fyringsolie, 
brænde og lignende med op 
til 70 procent.

Har man mulighed for at 
hente sin strøm gennem sol-
energi, så er det en fantastisk 

energikilde. Solenergi er vel-
etableret som energikilde i 
Danmark, og der er masser 
af viden at hente om valg af 
solceller, materialer, installa-
tion og lignende.

Har du god afstand til na-

boerne, så er husstandsmøl-
len også en mulig energi-
kilde. Interessen for mini- 
og husstandsmøller er vok-
sende, og hvis man bor med 

plads og vindforhold til det, 
så er en mini- og husstands-
mølle ofte en god investe-
ring.

Sådan gør sol og vind dit hjem grønnere
Hvis du for alvor har mod på at energioptimere dit hjem, er grønne energikilder vejen frem.

Solvarmeanlæg skal typisk ses som et godt supplement til den eksisterende energikilde. 

BOLIGLIV

v/ Carsten Olsen • Nymarksvej 57 • 5800 Nyborg • Tlf. 6531 0072 / 4016 2146 • www.nyborgflyt.dk

FLYTNING OG OPBEVARING
Professionelle flyttefolk Nyborgflyt.dk

Vi har boxen til
dine ting...

Når d
et pa

sser d
ig

BEDS
T!

Hente
r vi d

it

FLYTT
ELÆS!

Opvarmede og forsikringsgodkendte haller

Opbevaring i boxe fra 3 - 20 m2

Fri leje af kasser ved flytning

Tømning af dødsbo

Kørsel af affald

Ring for uforpligtende tilbud

Nedpakning og udpakning

ALT I GULVBELÆGNING:
• EGETÆPPER : Væg til væg tæpper
• TARKETT : Vinyl, Trægulve, Laminat Hans Christian

ALT I SOLAFSKÆRMNING:
• FABER: Rullegardiner,
Plisségardiner

• PERGUNETTE:
Gardiner, Foldegardiner

H-C GARDINER OG TÆPPER
24 23 59 12

Vestergade 33 C. 5800 Nyborg

Ring for opmåling,
syning og

montering -
Så kigger
jeg forbi!

Åbningstider:Tirsdag og torsdagkl. 14.00-17.30
Lørdag

kl. 9.30-13.00

Mette Viby
-Farver & Stil

Personlighed til dit hjem
tlf. 28713738

metteviby1@gmail.com

Frisk dit
hjem op
med farver...

,
IN DU

MONTA E
Tlf. 22 59 68 20TT
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Hos Energi Fyn får du
■ Levering til tiden

■ Symmetriske hastigheder fra 10/10 Mbit/s op til 10/10 
Gbit/s

■ 24 timers overvågning året rundt

■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)

■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 
yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af 
kabler til placering af switch, vedligehold af switch samt 
reetablering ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter 
til konkurrencedygtige priser
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikations-
løsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet 
internetløsninger, kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige 
priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme 
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s.

Ring på telefon 63 17 25 69 for mere information

FIBERNET TIL FYNSK ERHVERVSLIV 

Skal vi også levere fibernet  
til din virksomhed?

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

LANGSOM ELMÅLER 
OG BEDRE LYS MED LED

dig LED-belysning kunden måtte 
have. Derefter udarbejdes en de-
taljeret lysberegning.  Meco Tech 
tager totalansvar for levering af 
LED-lyskilder samt installation 
og giver fem års garanti. 

Levetiden uden fald i lyskvali-
teten og uden omkostninger til 
vedligeholdelse vil være mellem 
50.000 og 80.000 brændtimer 
afhængigt af, hvilken type LED-
lyskilder der vælges, siger Tor-
ben Madsen.

Industri, detailhandel og 
det offentlige kan spare 
mange penge og CO2-
udledning ved at gå over 
til LED-belysning, siger 
Torben Madsen, Meco 
Tech i Aarslev.

Som et led i den grønne omstil-
ling har mange husstande skif-
tet de gamle elpærer ud med 
LED-belysning. Det kan aflæses 
direkte på elregningen, siger 
Torben Madsen fra Meco Tech i 
Aarslev. 

Han peger på, at der endnu er 
mange penge at hente og på 
CO2-regnskabet i industri, de-
tailhandel og hos det offentlige 
ved at gå over til LED-belysning
Værkstedshaller, kontorer og 
sportshaller kan opnå en meget 
bedre belysning ved at gå fra tra-
ditionel belysning til LED, siger 
Torben Madsen. Det kan ske for 
en overskuelig investering, som 
meget hurtigt er tjent hjem igen.

Total ansvar
Meco Techs koncept er at foreta-
ge en opmåling af eksisterende 
lys og nå frem til en aftale om, 
hvilke kvalitetskrav for fremti-

Meco Tech
Stationsvej 85
5792 Aarslev
Tlf.: 2868 8077 
meco@meco.dk

MECO TECH



 31

DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede 
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til 
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. 
– inklusiv serviceaftale.**

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. 
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages 
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Jesper i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare 
når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende 
agerer udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og 
arkitekter.
Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, 
innovationslyst og 5 generationers erfaring.

” Gør dig umage!
 Så enkel er min tilgang til livet.
 Og til Strøjer Tegl ”
 Jørgen Strøjer / 5. generation

Bogyden 12 DK-5610 Assens
T +45 64 79 13 99
F +45 64 79 10 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

Velkommen
til Strøjer Tegl
Begyndelsen på noget stort

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

l	 Lastbiler
l	 Busser
l	 Varevogne
l	 Aircondition
l	 Hydraulik 
l	 ABS – EBS

l	 2 års farskriver kontrol
l	 Klargøring til syn
l	 Dæk & Sporing
l	 Lovpligtig kran-hejs-lift 
 eftersyn
l	 Tømning af chaufførkort
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Inkl. 2 timers BOWLING

City Bowling A/S  -  Rugårdsvej 46  -  5000 Odense C  -  Tlf. 65 91 01 22  -  www.citybowling.dk 

DET HANDLER OM OPLEVELSER

S O M M E R G O U R M E T

Pris pr. kuvert inkl. 2 timers bowling,  
min. 4 personer pr. bane  -  ekskl. skoleje 
KUN mod forudbestilling

KUN kr.    299,-
Sommergourmet ekskl. bowling  -  kr. 269,-

Tilbudet er gældende mandage - lørdage i perioden 1. juni  -  31. august 2017

Rødspætte rosette
Anrettet m. laksemousse samt kørvelskum  
Tomatsalat 
Anrettet m. mozzarella, pesto & sprød salat hertil flüte m. smør. 
Tournedos
Anrettet på en bund af grønne asparges & små gulerødder 
Hertil petitkartofler vendt i smør & krydderurter samt en cremet beurre blanc

Gataeu Marcel
m. vanilie- lavendelskum samt friske bær

GELSTED TRANSPORT ger. Ved større nedbrydnings-
arbejder samarbejder vi med 
Skærbæk Nedbrydning. 

Om kort tid udvides vores vogn-
park med en 4-akslet MAN, og 
denne nye lastbil er udstyret 
med en 30 tons meter kran, som 
når op i 4. sals højde. Hermed 
kan vi løse større montageopga-
ver end tidligere – for eksempel 
i forbindelse med tage. Der kom-
mer flere nye opgavetyper til, 
og i kraft af vores kompetence-
mæssige spændvidde er Gelsted 
Transport en stærk samarbejds-
partner. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info”, slutter Peter Hansen.

Det vestfynske familie-
firma grundlagdes i 1964 
af Arne Hansen. I 2004 
overtog sønnen Peter 
førersædet i den alsidige 
transportvirksomhed, 
som i dag beskæftiger to 
fuldtidsansatte chauf-
fører

”Jeg har så at sige fået vogn-
mandsbranchen ind med moder-
mælken i en familie med diesel 

i blodet”, smiler indehaver Peter 
Hansen. ”Kort efter min overta-
gelse af firmaet flyttedes akti-
viteterne til Brenderup, hvor vi 
i dag har værksted og plads på 
adressen, Klodeparken 7-11. Min 
far Arne er stadig i fuldt vigør og 
nyder af og til at kunne give en 
hånd med i firmaet, blandt an-
det omkring kørsel med rende-
graver. 

Gelsted Transport har en bred 
vifte af aktiviteter. Vi løser alle 
former for transportopgaver på 
hele Vest- og Nordfyn, i Odense 
og omegn samt i Trekantsom-

rådet. Store forretningsområ-
der er kran- og containerkørsel 
samt afhentning, transport og 
levering af sten, grus, granit og 
metaller for kunder over hele 
landet. Dertil kommer afhent-
ning, tømning og udbringning 
af affaldscontainere for en bredt 
sammensat kreds af virksom-
hedskunder og private.”           

Fuld fart på udviklingen
”Et stort speciale er løsning af 
transport-, montage- og entre-
prenøropgaver i byggebranchen. 
I 2015 købte vi to 18 tons gra-
vemaskiner, og siden da har der 
været fuld fart på udviklingen. I 
dag spænder vi fra udgravning 
i forbindelse med nybyggerier 
til nedbrydning af gamle huse, 
landbrugs- og industribygnin-

Gelsted Transport ApS · v./ Peter Hansen · Havrevænget 7 · 5464 Harndrup · Tlf.: 21 45 19 78 · petsan@live.dk · www.gelsted-transport.dk
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Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Skal vi hjælpe med boligen?

Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....Et nummer - alle løsninger - ring 64711909

• Nye vinduer og døre
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde

EN STÆRK PARTNER

PÅ UDLANDSOMRÅDET

Royal Flyt  · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup
Mobil: 23 23 33 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk
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      Jens                Michael                                Henrik             Arne 

egetæpper. 

egetæpper er en af Europas førende virksomheder, når det 
handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæp-
per af høj kvalitet med miljøet i højsædet.  

På vores hjemmeside kan du finde et pænt udsnit af de mu-
ligheder egetæpper tilbyder.  

Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får 
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års 
erfaring, fordi vi måler gratis op, fordi vi betjener dig med et 
smil, fordi du får 2 års reklamationsret. 

Husk at vi i vores flotte butik altid har friskbrygget kaffe, caf-
fe latte, espresso, varm kakao og lidt til den søde tand. 

 

Anne Maries Allé 21A  -  5250 Odense SV
Ring 2164 5378  -  CVR 26005345

VI SKABER DIT 
DRØMMEBADEVÆRELSE

Badeværelset er rummet for velvære. Her skal kvalitet, komfort 
og funktionalitet hænge sammen. Mulighederne er store for at 
udfolde dine gode idéer og få dine drømme opfyldt. Vi hjælper 
gerne med inspiration fra det helt klassiske badeværelse til det 

mere moderne look.

Ved renovering af dit badeværelse stiller vi en gratis bad- og 
toiletvogn op i hele byggeperioden. Vi er med under hele 

renovering og hjælper dig sikkert igennem projektet.

Besøg vores showroom, der finder du et bredt udvalg af armaturer, 
baderumsmøbler, brusevægge, gulv/væg monterede toiletter, eller 
måske det helt nye toilet Senowash fra Duravit. Eller er din drøm 

en udvendig bruser eller et spabad?

Rotpunkt Køkken – Tarupvej 71 – 5210 Odense NV

Tlf. 71 99 48 99 – odense@rotpunkt.dk – www.rotpunkt.dk

Det for du mer ved os:

· Bioboard = 37 % majs fibre

·  Mere end 25 Forskellige korpusfarver

·  Valgfri skuffer også træ uden mer pris

·  Priser hvor ALLE kan være med

·  og meget meget mere så kig ind....

Nyt køkken, 
der passer 
mere til dig.



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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

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

Smagen af sol
Buffetkød

Lammekølle, Oksemørbrad,
Ostefyldt svinemørbrad
hertil middelhavssalat

eller

Middelhavsfristelser
Fisketerrine, Braseret oksestykker,
Krydrede frikadeller med oliven

Lam á la kleftiko
hertil middelhavssalat

Middelhavssalat
Marineret bønnesalat
Tomatsalat med feta

Grøn salat med agurk, soltørret tomat 
og grillet aubergine, Hvidløgsdressing
Ovnbagte kartoffelbåde med oregano

Appetitvækker 
eller tilbehør til salaten

Humus, Tomatsalsa med basilikum,
Tzatziki, Hertil pitabrød 

109,-

Tilbuddet gælder 
fra 1.6 til 30.12

20,-
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Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg

ALARMER

OVERVÅGNING

GPS TRACKER

SIKRINGSBESLAG TIL 
VINDUER OG DØRE

SPIONUDSTYR

GODE FYNSKE AGURKER TIL FORBRUGERNE
april til september, og i den pe-
riode holder gartneriet 15 med-
arbejdere beskæftiget.

Gartneriet Grønthuset 
leverer over 40 millioner 
agurker årligt

Gennem 44 år har det fynske 
gartneri produceret agurker til 
de danske forbrugere. Står man 
i f. eks. Netto, Mini, Letkøb eller 
Spar og køber en dansk agurk, 

så kan den meget vel komme fra 
Grønthuset i Marslev, der dyrker 
agurker fra februar til december.
Det er et familiefirma i dag dre-
vet af anden generation ved Dan 
Voldskov, der kom med i 1993.

Min far startede gartneriet og i 
1973 gik han over til kun at pro-
ducere agurker. Jeg havde ellers 

ikke forstillet mig, at jeg skulle 
være gartner – men det blev jeg, 
og har nu i 24 år stået for at dyr-
ke gode danske kvalitets agur-
ker. Det bliver til godt og vel 40 
millioner om året, og vi leverer 
til både Dansk Supermarked og 
Supergros. 

Højsæsonen for agurker er fra 

Gartneriet Grønthuset, Holevvej 7, 5290 Marslev, Tlf. 21 47 04 21, dan@bredskov.com

36



NY MAND PÅ HOLDET
Det, der gennem årene har fast-
holdt og forøget antallet af kun-
der, er kvalitet og det store ud-
valg af senge i forskellige mål.

Elevationssenge op plejesenge 
har vi et stort udvalg af, siger 
Svend Langdal. De kunder, der 
overvejer den type senge, går 
efter kvalitet og funktionalitet. 
Der har vi udvalget og altid en 
mulighed for at skræddersy den 
ønskede løsning.

Jeg glæder mig til at hilse på nye 
såvel som gamle kunder, siger 
Svend Langdal. På 7soverens 
hjemmeside kan man se et bredt 
udvalg af senge og skydelåger, 
som kan bruges til rumdelere og 
skabe.

Svend Langdal – tidli-
gere volleyball-spiller i 
Belgien - er efter et gli-
dende ejerskifte ny chef 
i den gamle velrenom-
merede sengeforretning 
7soveren på Middelfart-
vej i Odense.

Svend Langdal har gennem 
mere end et år været med på hol-
det i 7soveren på Middelfartvej. I 
god tid har det været aftalt med 
indehaveren af den velrenomme-
rede specialforretning Per Bor-
chsenius, at han skulle overtage 
sengeforretningen i et glidende 
ejerskifte. Det er nu sket.

Jeg er uddannet i den grafiske 

branche, og efter en karriere 
som volleyball-spiller i Belgien 
blev jeg ansat i møbelbranchen i 
den flamske del af Belgien, for-
tæller Svend Langdal.

Gennem året sammen med Per 
Borchsenius fik han suppleret 
sin viden om møbler af en af 
branchens mest erfarne og kom-
petente udøvere.

Fortsætter linjen
Jeg vil fortsætte med den linje i 
7soveren, som Per Borchsenius 
har skabt, nemlig at god service 
og fleksibilitet er grundlaget for 
en specialbutik som 7soveren. 
Virksomhedens mission er at 
kunne tilbyde et sortiment af 
kvalitetssenge til en ærlig pris.

7soveren – Middelfartvej 114 – 116 – 5200 Odense V
Tlf.: 6616 7499 – info@7soveren.dk – www.7soveren.dk

Middelfartvej 114-116 - 5200 Odense V
Tlf. 6616 7499 - 7soveren.dk

Åbningstider:  
Man - fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-16.00
Søndag* kl. 11.00-16.00
* 1. og sidste søndag i måneden.

Kig ind og se de mange gode
tilbud i vores butik eller online

- os med de skæve mål, de ærlige priser og den gode service!

JENSEN
AMBASSADØR DREAM

FRA.       23.998,-

- vi leverer og færdigmonterer din nye seng kvit og frit til alle brofaste adresser i Danmark!
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Udsolgt

Udsolgt
Få pladser
Få pladser
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Udsolgt Årets

revy2016
CHARLIES

REVYGALLA
Revyernes

Revy

Hold øje med ekstraforestillinger og
ledige pladser: Klik på ”KØB BILLET”
på www.kerteminderevyen.dk

Tornøes Hotel 4. juni-8. juli

Klare�a�e 21-23 . 5000 O�e��e C . Tlf. 6591 1499
www.��������.�� . mail: �����������������.��

STORFORMAT FRA COPYSHOP

�a�e 21

Kontakt os
for en snak om din

næste opgave

• A-SKILTE
• BANNERE
• ROLL-UP
• ONEWAy VISION
• SELVKLæBENdE BOgSTAVER
• gULVFOLIE
... Og MEgET MERE

PRINTENE
ER VEJRBESTANDIGE

VANDBASERET OG
MILJØVENLIGT PRINT

DET HANDLER OM OPLEVELSER

City Bowling A/S - Rugårdsvej 46 - 5000 Odense C - Tlf. 65 91 01 22 - www.citybowling.dk

Tilbuddet er gældende i perioden 1. april - 31. maj 2017

Inkl
. 1 t

ime
s BO

WLI
NG

F O R Å R S GOU RM ET
Bruschettam. frisk tomat & sprød salat
Med hasselnødder, skovsyre, radiser & grønne asparges.
Hertil en syrlig olie/citrus dressing.

Laksetartar
Anrettet på smørristet flute.

Tournedos
Med forårsløg, gulerødder & jordskokkepuré.
Hertil pommes fondant samt cognac glace.

Rabarberkage
Med vanilje, lime, ingefær & flødeskum.

Inkl. 1 times bowling, min. 4 personer pr. bane - ekskl. skoleje
KUNmod forudbestilling

KUN kr. 319,-

Forårsgourmet ekskl. bowling - kr. 289,-

Salgschef
Projektstyring

Grafiker

Sekretær
Logistikfolk

Indkøber
Pædagog

Ufaglært

Lagermand

Håndværker Bogholder

Sælger Ad Hoc Opgaver

Ingenører

IT Support

Underviser

Produktudvikler

I vore bestræbelser på at styrke foreningens profil overfor potentielle nye
kunder og medlemmer, har vi besluttet at ændre foreningens navn og profil.

Vort nye navn bliver MatchLink.
Som navnet indikerer matcher vi medlemmernes kompetencer

med vore kunders behov. Der bliver således en naturlig sammenkædning
af foreningens aktiviteter og navn.

www.seniorkonsulenterne.dk - kontakt@seniorkonsulenterne.dk - Tlf. 6222 3022

LEJ
en medarbejder

- fra 1 time til....

SeniorKonsulenterne
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Kontakt os
for en snak om din

næste opgave

• A-SKILTE
• BANNERE
• ROLL-UP
• ONEWAy VISION
• SELVKLæBENdE BOgSTAVER
• gULVFOLIE
... Og MEgET MERE

PRINTENE
ER VEJRBESTANDIGE

VANDBASERET OG
MILJØVENLIGT PRINT

DET HANDLER OM OPLEVELSER

City Bowling A/S - Rugårdsvej 46 - 5000 Odense C - Tlf. 65 91 01 22 - www.citybowling.dk

Tilbuddet er gældende i perioden 1. april - 31. maj 2017

Inkl
. 1 t

ime
s BO

WLI
NG

F O R Å R S GOU RM ET
Bruschettam. frisk tomat & sprød salat
Med hasselnødder, skovsyre, radiser & grønne asparges.
Hertil en syrlig olie/citrus dressing.

Laksetartar
Anrettet på smørristet flute.

Tournedos
Med forårsløg, gulerødder & jordskokkepuré.
Hertil pommes fondant samt cognac glace.

Rabarberkage
Med vanilje, lime, ingefær & flødeskum.

Inkl. 1 times bowling, min. 4 personer pr. bane - ekskl. skoleje
KUNmod forudbestilling

KUN kr. 319,-

Forårsgourmet ekskl. bowling - kr. 289,-

Salgschef
Projektstyring

Grafiker

Sekretær
Logistikfolk

Indkøber
Pædagog

Ufaglært

Lagermand

Håndværker Bogholder

Sælger Ad Hoc Opgaver

Ingenører

IT Support

Underviser

Produktudvikler

I vore bestræbelser på at styrke foreningens profil overfor potentielle nye
kunder og medlemmer, har vi besluttet at ændre foreningens navn og profil.

Vort nye navn bliver MatchLink.
Som navnet indikerer matcher vi medlemmernes kompetencer

med vore kunders behov. Der bliver således en naturlig sammenkædning
af foreningens aktiviteter og navn.

www.seniorkonsulenterne.dk - kontakt@seniorkonsulenterne.dk - Tlf. 6222 3022

LEJ
en medarbejder

- fra 1 time til....

SeniorKonsulenterne
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STORFORMAT FRA COPYSHOP

COPY SHOP - MED 25 ÅR I STORT FORMAT
tere, der kan printe på ruller 
op til 137 cm brede og 30 meter 
lange, hvilket dækker langt de 
fleste opgaver.

Vi har oplevet at være hofleve-
randører et par gange, men vore 
kunder er først og fremmest lo-
kale/regionale, men vi ved dog, 
at en del af tryksagerne også når 
de fjerneste egne af verden. 

Copy Shop printer på en lang 
række papirstyper til indendørs 
og udendørs brug. Har man ikke 
de ønskede medie hjemme, får 
man det hjem i løbet af et par 
dage.

I gennem 25 år har Poul 
Kronborg Kjær og Hen-
ning Jørgensen fra adres-
sen i Klaregade i Odense 
trykt alt fra festsange til 
30 meter lange storfor-
matprint.

Da de to venner Poul Kronborg 
Kjær og Henning Jørgensen var 
færdige med deres uddannelse 
som økonomer i 1992, var det 
svært at finde job, så de så sig 
om efter noget, der kunne fylde 
tiden ud, indtil der viste sig et 

job, der passede til deres uddan-
nelse.

Vi fandt lokalet i Klaregade i 
Odense for 25 år siden og tænkte, 
at der måtte være noget at gøre 
i kopibranchen, siger Poul Kron-
borg Kjær. Vi startede så med to 
kopimaskiner og det varede hel-
digvis ikke længe, inden de første 
kunder viste sig i butikken.

Og netop kundekontakten er 
vigtig for de to indehavere. Kun-
derne kommer med deres oplæg 
og forventninger. Det kan være 
festsangen til sølvbrylluppet og 
det kan være plakater, gadeskil-

te eller print til butiksvinduet 
eller måske et rigtigt godt ferie-
billede, som man gerne vil have i 
plakatstørrelse. Der er alle typer 
kunder: private, foreninger, er-
hverv og offentlige institutioner.

Digitaliseringen
Digitaliseringen har vi oplevet 
på tæt hold. Det har været til 
med at gøre jobbet mere udfor-
drende og alsidigt, siger Poul 
Kronborg Kjær. Vi printer na-
turligvis både i farver og sort/
hvid og opgaverne er vokset både 
i størrelse og omfang. 

Copy Shop har storformatprin-

Copy Shop - Klaregade 21-23 -  5000 Odense C -  Tlf.: 6591 1499
copyshop@copyshop.dk - www.copyshop.dk
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99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

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

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

11

Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49
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  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.
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Meget, mere og mest Vito.
Nu kommer Vito til P.Christensen i tre udstyrsvarianter. Let at købe, let at køre, og let at arbejde med.

ServiceLeasing (Erhverv) 

Vito Go
109 CDI kort, 2,8 t.

Vito More
114 CDI kort, 3,05 t.

Vito Complete
114 CDI kort, 3,05 t.

ServiceLeasing (Erhverv) ServiceLeasing (Erhverv) 

25.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.895 kr./md. Fra  2.395 kr./md. Fra  2.995 kr./md. 

B Mercedes-Benz Vito. Forbrug ved blandet kørsel 15,4 - 17,5 km/l, CO2-emission fra 150 - 171 g/km. Ejerafgift 2.670-3.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: månedlig ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en førstegangsydelse på 25.000-30.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

D

Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito

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

Meget, mere og mest Vito.
Nu kommer Vito til P.Christensen i tre udstyrsvarianter. Let at købe, let at køre, og let at arbejde med.

ServiceLeasing (Erhverv) 

Vito Go
109 CDI kort, 2,8 t.

Vito More
114 CDI kort, 3,05 t.

Vito Complete
114 CDI kort, 3,05 t.

ServiceLeasing (Erhverv) ServiceLeasing (Erhverv) 

25.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.895 kr./md. Fra  2.395 kr./md. Fra  2.995 kr./md. 

B Mercedes-Benz Vito. Forbrug ved blandet kørsel 15,4 - 17,5 km/l, CO2-emission fra 150 - 171 g/km. Ejerafgift 2.670-3.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: månedlig ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en førstegangsydelse på 25.000-30.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

D

Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito

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

Meget, mere og mest Vito.Nu kommer Vito til P.Christensen i tre udstyrsvarianter. Let at købe, let at køre, og let at arbejde med.

ServiceLeasing (Erhverv) 

Vito Go
109 CDI kort, 2,8 t.

Vito More
114 CDI kort, 3,05 t.

Vito Complete
114 CDI kort, 3,05 t.

ServiceLeasing (Erhverv) ServiceLeasing (Erhverv) 

25.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

30.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.895 kr./md. Fra  2.395 kr./md. Fra  2.995 kr./md. 

B Mercedes-Benz Vito. Forbrug ved blandet kørsel 15,4 - 17,5 km/l, CO2-emission fra 150 - 171 g/km. Ejerafgift 2.670-3.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: månedlig ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en førstegangsydelse på 25.000-30.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

D

Se udstyrsliste og læs mere på pchristensen.dk/merevito

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


