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Sætter kulør på din dag...

Middelfartvej 132, 5610 Assens

Tlf. 64 43 15 81 
22 35 73 81

aleks.maler@mail.dk
G A R A N T I  PÅ  K VA L I T E T

Malermester Aleks Hansen

HN Auto
v/Hans Nielsen

Klaregade 6 - 5620 Glamsbjerg

Tlf. 29 60 25 86

 AUTOVÆRKSTED
Åbent hverdage kl. 7-16.30 Weekend efter aftale

Alle bilmærker og varevogne repareres 
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Speciale i Saab

v. Peter Micheelsen
Møllebakken 38 - 5690 Tommerup · Tlf. 22 48 77 61

Indkørsel fra Savmøllevej
 www.daek38.dk · salg@daek38.dk

Fyns billigste dæk
Reparation og servicering 

af alle nye og ældre bilmærker

timepris (inkl. moms)
kun kr.  .......................................350,00
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Ved køb er prisen 164.102 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet gælder t.o.m. 30. juni 2013

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

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

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

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

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

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 36.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leaser du 

en Vito nu, få
r du

 Tempomat, B
akhjælp 

og MediaNavigationCenter 

med i p
rise

n. Værdi: 1
2.250,- k

r.

www.pchristensen.dk/vito

Scan QR-koden 
og læs mere



Den kendte el- og auto-
mationsvirksomhed leve-
rer samlede el- og ener-
giløsninger til industri, 
institutioner og erhverv. 

Intego er et landsdæk-
kende firma, men er sam-
tidig - qua et fintmasket 
netværk af lokalafdelin-
ger - altid til at få i tale

”Intego A/S leverer avancerede 
styrings- og automationsløsnin-
ger til en lang række virksomhe-
der og institutioner i dansk indu-
stri, erhverv og infrastruktur”, 
fortæller afdelingsleder Bjarke 
H. Jensen, Intego Odense. ”Ty-
pisk bistår vi vore kunder hele 

vejen gennem et forløb - fra for-
mulerings og projekteringsfa-
sen til implementeringen af de 
færdige projekter med tavler, 
hardware, software, installation 
og afprøvning. Kundekredsen 
omfatter blandt andet erhverv, 
kraftvarmeværker samt diverse 
industrivirksomheder.  I sidst-
nævnte segment finder vi DLG-
koncernen, for hvem Intego har 
løst en række meget forskellige 
opgaver – blandt andet i Beldrin-
ge og Frankfri på Fyn.”

DLG
DLG-koncernen, der er et af 
Europas største landbrugs-
selskaber, har omkring 30.000 
danske landmænd som ejere. 
Blandt DLG’s kerneaktiviteter 
er forsyning af landbruget med 
foder fra egne fabrikker, sæde-
korn, gødning, jordbrugskalk, 

planteværn, brændstof og meget 
mere. Den internationale DLG-
koncern tæller cirka 6.000 med-
arbejdere - heraf knap halvdelen 
i Danmark. 

Et omfattende renove-
rings- og byggeprojekt
”DLG’s anlæg i Beldringe på 
Fyn er en såsædsfabrik, der år-
ligt forarbejder omkring 20.000 
tons sædekorn til landbruget 
og har desuden en lagerkapa-
citet på 15 – 18.000 tons korn”, 
fortæller souschef og produkt-
chef Henning Jakobsen fra DLG 
Odense. ”Efter vores køb af Bel-
dringe-anlægget skulle det i pe-
rioden fra februar 2011 og frem 
til august renoveres, nybygges 
og klargøres til høstsæsonens 
start. Projektet, der skulle gen-
nemføres på knap fem måneder, 
igangsattes med nedbrydningen 

af nogle gamle bygninger og op-
førelse af nye fabriks- og admini-
strationsbygninger.” 

Intego – for erfaring og 
specialviden
”DLG’s valg af Intego som leve-
randør og samarbejdspartner 
omkring realiseringen af el-og 
automationssiden af projektet 
baserede sig primært på det posi-
tive kendskab, vi havde til firma-
et fra dets indsats i forbindelse 
med en lignende såsædsfabrik i 
Hasselager ved Århus”, fortsæt-
ter Henning Jakobsen. ”Her 
kunne vi se, at de el- og auto-
mationsløsninger vi ønskede at 
implementere i Beldringe, funge-
rede perfekt i Hasselager. I DLG 
opererer vi med fuld sporbarhed 
fra A til Å. Alle komponenter 
skal kunne spores ned til mind-
ste detalje, og netop denne spe-

– landsdækkende og lokal
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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

cialiserede form for overvågning 
er sammen med PLC-styring 
blandt Integos store kompeten-
ceområder. ”    

Fra maskinrenovering til 
brandventilation og  
trådløst net
”Intego involveredes i DLG’s 
store projekt i Beldringe i april 
2011”, beretter afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen, Intego Odense. 
”Vi har således været med hele 
vejen fra renovering og reparati-
on af eksisterende maskiner over 
indkøb af nye maskiner til imple-
mentering, kabling og idriftsæt-
ning af såvel de nye som de gam-
le maskiner. Parallelt hermed 
har vi bygget nye styringstavler 
og installeret PLC-automation 
og trådløst net til maskinsty-
ring.  Samtidigt har vi varetaget 
al bygnings-el – både på fabrik-
ken og i administrationsbygnin-
gen. Her lægger vi stor vægt på 
energirigtige installationer som 
tænd/sluk-sensorer og LED-be-
lysning. Sidst men ikke mindst 
har Intego stået for installation 
af brandventilation – et anlæg 
som firmaet i dag varetager ser-
vicering og eftersyn af. Fra april 
til august 2011 kunne op til 10 
Intego-medarbejdere dagligt 
være beskæftiget på DLG’s store 
projekt.”          
  

Optimale forhold  
via højteknologi
”På DLG’s anlæg i Frankfri 
sydvest for Odense kombineres 
driftshal- og planlagerfunk-

tionerne”, fortæller Henning 
Jakobsen. ”I høstsæsonen mod-
tages korn til opbevaring, ned-
tørring og beluftning.  Anlægget 
er senest udvidet med en 2.200 
m2 nybygget lagerhal med kapa-
citet til 12.000 tons korn samt et 
nyrenoveret planlager med plads 
til 3.000 tons, så den samlede 
kapacitet er på i alt 30.000 tons 
korn.  

”På DLG’s nye anlæg i Frank-
fri har Intego blandt andet re-
noveret hele maskinsiden og 
varetaget implementeringen af 
en række styringsløsninger i 
forbindelse med nedtørring og 
beluftning”, supplerer Bjarke H. 
Jensen. ”Disse funktioner kan 
via fjernkontrol styres af DLG’s 
driftsleder hjemmefra, hvorved 
der spares mange mandetimer.  
Et andet besparelsesfremmende 
initiativ i forbindelse med beluft-
ning og nedtørring er de DLG-
udviklede SENSEED-kugler, der 
fra forskellige positioner i kornet 
udsender data om temperatur og 
fugt. SENSEED-overvågning og 
fejllogs er med til at sikre opti-
male forhold for kornet hele ve-
jen.”

Ro, overblik og  
værdifuld sparring
”Indtil for få år siden benyttede 
DLG sig i højere grad af lokale 
el-installatører end i dag”, siger 
Henning Jakobsen. ”Vi har valgt 
at følge udviklingen i retning af 
høje, ensartede kvalitetspara-
metre. Intego har en størrelse, 
der giver betydeligt flere kom-

petencemæssige strenge at spille 
på end mindre el-installatører. 
Intego er en landsdækkende ak-
tør, men samtidigt er firmaet i 
kraft af sit fintmaskede netværk 
af lokale afdelinger altid til at 
få i tale. I det daglige service-
res vi af en fast stab af Intego 
teknikere. Det giver ro og over-
blik at kommunikere med de 
samme kontaktpersoner. DLG 
er en sæsonstyret virksomhed, 
der periodisk kører i døgndrift. 
Vi sætter derfor også stor pris 
på, at vi med Intego som samar-
bejdspartner på el- og automati-
onsområdet med kort varsel kan 
få løst de pludseligt opståede 
driftsproblemer, der uundgåeligt 
opstår. Vi er yderst tilfredse med 
samarbejdet, der også inklude-
rer værdifuld faglig sparring og 
udvikling af nye løsninger.”    
  

Partnerskab  
og god service
”For Intego har det høj prioritet 
løbende at etablere og vedlige-
holde gode kundeforhold ba-
seret på branchekendskab 
og god kommunikation. 
Vi opererer på områder, 
hvor den teknologiske 
udvikling går meget 
stærkt. Personlig 
kundekontakt og 
målrettet vide-
r e u d d a n n e l s e 
er blandt vores 
helt essentielle 
s uc c e s k r i t e -
rier. Vi sætter 
p a r t n e r s k a b 
og god service i 

højsædet og kan tilbyde en lang 
række attraktive totalløsninger. 
Intego har stor spændvidde, og 
for de fleste virksomheder med 
bevægelige dele, vil der være god 
forretning i at tage en snak med 
os”, slutter Bjarke H. Jensen. 
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Din hjemmeside er din virksomheds visitkort…

Smil – du er på
derfor nogle af de opgaver, som 
Midtfyns Fotocenter udfører for 
det fynske erhvervsliv.
Midtfyns Fotocenter er i øvrigt 
en fuldt udstyret butik med en 
40-årig historie. Et stort udvalg i 
kameraer, objektiver, stativer og 
andet tilbehør samt print af kun-
dernes billeder i alle størrelser er 
også på hylderne i fotocenteret i 
Ringe. 

”Derfor er professionelle bille-
der af dig, dine ansatte og din 
virksomhed enorm vigtig, for at 
markedsføre dig over de digitale 
medier”, siger indehaver Hans 
Henning Henriksen, Midtfyns 
Fotocenter.

”Vi tilbyder erhvervsfolk og 
virksomheder professionelle op-
tagelser, der både kan foretages 
hos kunden, eller hjemme i vores 
studie.” Hjemmesidens budskab 
bliver nedgraderet, hvis bille-
derne er optaget halvhjertet. Bil-

lederne er det første indtryk du 
får af en hjemmeside og du kan 
risikere, at kunderne  fravælger 
kun på det indtryk, de får af bil-
ledet på hjemmesiden. Portræt- 
og gruppefotos, facader og firma-
biler og andre fotos on location er 

Midtfyns Fotocenter · Jernbanegade 11 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 23 55
www.midtfynsfotocenter.info · post@midtfynsfotocenter.dk

Transporter. 
Til alle jer der mener, at opsvinget ikke skal tales ihjel.

Transporter er en bil af få ord. Udover at passe sit arbejde passer den 
stort set sig selv. F.eks. går der let 40.000 km imellem, at den ydmygt 
beder om et service-eftersyn. Så tavshed er vitterlig guld. Dens 
avancerede TDI motorer siger heller ikke meget. De har ellers fået 
mere overarm - men samtidig bruger de langt mindre brændstof og 
udleder mindre CO

2
. Det er derfor, de er som skabt til opture. Skulle 

du i øvrigt være det mindste i tvivl om, hvorvidt en Transporter nu 
også er en god forretning, så er vi parat til at underskrive en 3-årig 
service- og reparationsaftale op til 60.000 km, der koster dig under 
en krone om dagen! Siger det ikke mere end mange ord?
Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt.

Transporter fås fra kr. 159.989,- ekskl. 

levering kr. 3.660,- og moms.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 

fra 9,7 til 15,9 km/l.  CO
2
 udslip fra 

166 til 254 g/km.  D  -  G  

Bilen er vist med ekstra udstyr.

ErhvervsCenter

Volkswagen Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg 
www.volkswagen-svendborg.dk 
Salgschef: Ejvind Jørgensen. 
Mobil: 53 39 10 20

Specielt hos os:
. Express Service 
. Hente & bringeservice
. Fleksible åbningstider
. Erhvervsteam på 
  værkstedet
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Elastikøvelser gavner  
medarbejdere på tobaksfabrik

Hovedpine, spændinger i nakken 
og smerter i skuldre og ryg. Så-
dan lyder nogle af forklaringerne 
på, at massageordningen længe 
har været populær hos Scandi-
navian Tobacco Groups fabrik i 
Assens.
Men efter at have indført fælles 
elastiktræning i arbejdstiden tre 
gange om ugen, ser billedet an-
derledes ud.
- Vi kan konstatere, at vores 
medarbejdere har mindre ondt i 
hovedet og færre smerter, og det 
gælder både de ansatte på konto-

ret og i produktionen. Samtidig 
kan vi se, at sygefraværet er fal-
det med en pct., siden vi indførte 
elastiktræning i arbejdstiden, 
lyder det fra Troels Mikkelsen, 
fabrikschef på Scandinavian To-
bacco Group i Assens.
Blandt virksomhedens ca. 140 
ansatte har knap halvdelen taget 
imod tilbuddet om at lave elasti-
køvelser tre gange ugentligt. 
Træningen foregår i hold og ret-
ter sig mod de muskelgrupper, 
der typisk belastes i hhv. produk-
tionen og på kontoret.

I ledelsen er vi overbeviste om, 
at den her ordning gavner både 
produktionen og medarbejderens 
velbefindende, så vi ser det som 
en god investering, siger Troels 
Mikkelsen.

Færre medarbejdere 
døjer med hovedpine og 
smerter, når de træner 
med elastikker tre 
gange om ugen. Sådan 
lyder konklusionen 
hos Scandinavian 
Tobacco Group i Assens, 
som i 2012 indførte 
fælles elastiktræning i 
arbejdstiden.

Udlejning til både private og erhverv
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Medlem af ts-gruppen

SPAR PENGE OG  
BEVAR ET GOD MILJØ
I Danmark skinner solen mere 
end 1800 timer i løbet af året. 
Derfor er der gode muligheder 
for at udnytte solens energi 
samtidig med at du hjælper 
med til at begrænse CO2-
udslippet. 

Med et solvarmeanlæg fra Bio-
varme er der mange fordele at 
hente. Med en investering i 
et moderne solvarmeanlæg 
kan du spare mange penge 
på varmeregningen til brugs-
vand. I de varmeste måneder 
af året vil et solvarmeanlæg 
kunne stå for opvarmningen af 
brugsvand samt være en sup-
plerende varmekilde resten af 
året.

Vi sammensætter gerne et solvarmeanlæg efter individuelle ønsker, så det passer til 
det eksisterende varmeanlæg (biobrændsel, olie eller andet).

En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseffekten, der opstår som en ubal-
ance mellem forbrug og produktion af CO2. Med et solvarmeanlæg fra Biovarme 
med 4-5 m2 solfanger paneler, sparer du naturen for et CO2-udslip, der ellers skulle 
omkring 1100 m2 udvokset skov til at neutralisere.

VÆGMONTERET ETHEREA
INVERTER+
· Maksimal effektivitet og komfort med
den nye Econavi funktion
· Nanoe-G luftrensningssystem
neutraliserer 99 % af alle luftbårne og
vedhæftende mug, virus og bakterier
· Fleksible tilslutningsmuligheder letter
integration til netværk.

NANOE-G LUFTRENSNINGSSYSTEM
Panasonic’s seneste varmepumpemodeller er ud-
styret med et nyt luftrensningssystem, som kaldes 
Nanoe-G. Det anvender nanoteknologi til
rensning af luften i rummet.
Det fungerer effektivt mod både luftbårne og 
vedhæftende mikroorganismer som bakterier, 
vira og mug – og hjælper med at holde luften i huset renere.

STYR DIN VARMEPUMPE MED SMARTPHONE
OG INTERNETOPKOBLING
Panasonic har altid leveret højeffektive systemer til opvarmning og køling. Nu tag-
er vi teknologien et skridt videre og præsenterer en cloud-baseret internet-tjeneste, 
som giver dig mulighed for at styre din varmepumpe, uanset hvor i verden du be-
finder dig. Styr dit hjemmemiljø ved hjælp af din iPad, iPhone eller Android smart-
phone – eller fra din PC med internetopkobling. IntesisHome omfatter omtrent 
de samme funktioner, som du har derhjemme: Tænd/sluk, funktionsindstilling, 
temperaturvælger, rumtemperatur og meget mere.

SOLVARMEANLÆG OG SUNDT INDEKLIMA

VÆGMONTERET ETHEREA 
INVERTER+
·  Maksimal effektivitet og komfort med 

den nye Econavi funktion

·  Nanoe-G luftrensningssystem 
neutraliserer 99 % af alle luftbårne og 
vedhæftende mug, virus og bakterier

·  Fleksible tilslutningsmuligheder letter 
integration til netværk

A+
SCOP

NYHED
2012

NANOE-G LUFTRENSNINGSSYSTEM
Panasonic’s seneste varmepumpemodeller er udstyret med et nyt luftrensningssystem, som kaldes Nanoe-G. Det anvender nanoteknologi til rensning af luften i rummet. 
Det fungerer effektivt mod både luftbårne og vedhæftende mikroorganismer som bakterier, vira og mug – og hjælper med at holde luften i huset renere.

luftrensning
med 
nanoteknik

FJERNER

BAKTERIER, VIRUS 

OG MUG

LUFTBÅRNE 
URENHEDER 
Nanoe-G fjerner 99 % 
af bakterier, virus og mug 
fra luften.*²

VEDHÆFTENDE 
Nanoe-G neutraliserer 
99 %*3 af alle vedhæftende 
mikroorganismer som 
bakterier og virus, samtidig 
med at teknologien for-
hindrer dannelse af mug 
på overflader og tekstiler.

NANOE-G EFFEKTEN
*² Luftbåren rensning certificeret af Kitasato forskningscenter 
for miljøvidenskab.
·  KR CES-bio testrapport nr. 23_0182 Bakterie: Staphylococcus 

aureus (NBRC 12732)
· KR CES-miljø testrapport nr. 22_0008 Virus: Escherichia coli 
  fag (OX-174 hos CC 13706-B1): Influenza (H1N1) 2009 virus
·  KR CES-miljø testrapport nr. 23_0140 Mug: Penicillium 

pinophilum (NBRC 6345)
Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser.
Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelsesforhold.

*³ Neutralisering af vedhæftende forurening er certificeret 
af Japan Food Research.
· Testrapport nr: 11047933001-02. Bakterie: Staphylococcus 
  aureus (NBRC 12732) 
· Testrapport nr: 11073649001-02. Virus: Bakterio fag 
  (Phi X 174 NBRC 103405) 
· Testrapport nr: 11047937001-02. Mug: Cladosporium  
  cladosporioides (NBRC 6348)
Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser.
Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelses-
forhold.

SKADELIGE MIKROORGANISMER

Bakterier, vira og mug.

3.  Nanoe-G sender 
mikroorganismerne 
tilbage i filteret.

1. 3 trillioner*¹ fine Nanoe-
    G partikler sendes ud fra 
    generatoren.

2.  Nanoe-G opfanger 
mikroorganismerne.

VIDHÆFTENDE

BAKTERIER 

OG VIRUS mikroorganismer som mikroorganismer som 

*¹ 3 trillioner er det simulerede antal af fine Nanoe-G partikler under givne betingelser. Faktiske værdier for fine Nanoe-G partikler midt i et rum på 13 m²: 100.000/cc forudsat at antallet af fine Nanoe-G partikler 
er jævnt fordelt i hele rummet. Alle resultater er opnået under specifikke testbetingelser. Alle test er ikke blevet rapporteret i faktiske anvendelsesforhold.

Større værksted – rep. af både

»Hos os løser vi alle former for 
traditionelle tømrer- og snedker-
opgaver for erhverv og private. 

Eksempelvis udskiftning af døre 
og vinduer, renovering af tag 
samt om-, til- og nybygning med 
mere. Desuden udfører vi større 
projekter, både i fag- og totalen-

treprise«, fortæller tømrerme-
ster Henrik Knudsen til Måneds-
magasinet Erhverv Fyn. 

Rep. af både, - større opgaver 
Senest har Lindholm’s Tømrer 
- Snedker udvidet maskinværk-
stedet på Næsvej fra cirka 100 til 

Lindholm’s Tømrer - Snedker er den lokale håndværks-
mester, der har til huse på Næsvej 9, og er dermed en 
af de nærmeste naboer til marinaen

lindholm’s tømrer - snedker
v. henrik knudsen

lindholmvænget 9 . 5610 Assens
www.lindholm-lts.dk Tlf. 29 88 61 10

godt 300 kvadratmeter. »Dermed 
tilbyder vi fra denne sommer 
bl.a. diverse reparationer af både 
til marinaens brugere. 

Men det er også tanken, at vi i 
fremtiden skal kunne udføre for-
skellige former for produktion«, 
fortsætter tømrermester Henrik 
Knudsen.

Ring endelig
Lindholm’s Tømrer - Snedker 
udfører som nævnt også større 
opgaver for erhvervslivet. Bl.a. 

har firmaet lavet mange renove-
ringsopgaver i odenseområdet, 
men firmaet har selvfølgeligt 
ikke glemt, hvor hjemmebanen 
ligger.

»Så ring endelig, så kommer vi 
forbi til en uforpligtende snak 
også i Assens-området«, tilføjer 
tømrermester Henrik Knudsen. 
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20.000 kvm. erhvervsbyggeri i Assens

Gl. Torøhusevej 30-32  //  5610 Assens
Tlf. 64 71 16 09  //  Mobil 21 27 69 99 
p@llejohansen.dk  //  www.pallejohansen.dk

Palle Johansens farfar købte 
en murerforretning i Assens i 
begyndelsen af 1950’erne. I dag 
er det Palle Johansen selv, der 
står i spidsen for Assens Mu-
rer- og Entreprenørforretning, 
der – som indehaveren siger 
det – laver opgaver fra den lille 
revne i væggen til projekter 
omkring de 20 mio. kr.

Ny hal på 3000 kvm.
»De sidste fem år har vi nok 
lavet omkring 20.000 kvadrat-
meter erhvervsbyggeri alene 
inden for byskiltet Assens. Ak-
tuelt er vi ved at afslutte byg-
geriet af en 3000 kvadratmeter 
stor hal, fortæller Palle Johan-

sen. Trods de mange erhvervs-
opgaver fastholder murer- og 
entreprenørforretningen for-
bindelsen til de private kunder.

Også private kunder
»Vi er meget forankret i Assens. 
Men selv om vi også udfører op-
gaver og service for virksomhe-
der, fokuserer vi også meget på 
at fastholde de private borgere 
med god og ordentlig service«, 
fortsætter indehaver Palle Jo-
hansen.
Det sker via en stor serviceaf-
deling med omkring 16 hånd-
værkerbiler. Derfor er der altid 
en bil og en håndværker lige i 
nærheden. Assens Murer- og 

Entreprenørforretnings stør-
relse betyder samtidigt, at 
virksomheden både tegner, 
projekterer og udfører alle 
opgaver inden for murer- og 
entreprenørområdet. Andre 
opgaver udføres i tæt samar-
bejde med dygtige samarbejds-
partnere.

Alle opgaver udføres
Alt murer-, beton-, kloak-, tag- 
og entreprenørarbejde udføres. 
Det inkluderer også ny-, om- og 
tilbygning samt renovering og 
specialopgaver, eksempelvis 
ved kirker. Opgaverne udføres 
også som fag- og hovedentre-
priser, afhængigt af de enkelte 

projekter. Klassiske udfordrin-
ger som opførelse af nyt hus, 
inklusive wc og badeværelser, 
er selvfølgeligt også en del af 
menuen hos Assens Murer- og 
Entreprenørforretning.

Ny partner
Claus Jørgensen, tidligere selv-
stændig med Aborg Entrepre-
nøren, har i øvrigt netop købt 
sig ind i Assens Murer- og En-
treprenørforretning. Dermed 
er han nu med til at styrke den 
vestfynske forretning til glæde 
for erhvervs- og privatkunder-
ne.

Assens Murer- og Entreprenørforretning har de seneste fem år haft  
godt gang i erhvervsbyggeri i alle størrelser. Private kunder glemmes dog ikke

Claus Jørgensen & Palle Johansen
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Syddansk Portteknik fleksibilitet, idet vi forhandler 
et bredt udbud af gode, gennem-
prøvede kvalitetsbrands, produ-
ceret i Danmark, Tyskland og 
Holland. Syddansk Portteknik 
har eget smedeværksted. Her 
laver vi blandt andet inddæk-
ninger og andre specialløsnin-
ger tilpasset den enkelte kundes 
individuelle ønsker og behov.  
Vi tilretter produkterne, så 
kunden lige fra starten får den 
helt rigtige løsning. Syddansk 
Portteknik sætter en ære i god 
kundekommunikation, korrekt 
udført arbejde, overholdelse af 
aftaler og gode priser på stærke 
kvalitetsprodukter. Ring til os, 
og hør hvordan vi løser dine ud-
fordringer”, slutter Kenneth 
Bruun Petersen.

Det sydvestfynske firma, 
der grundlagdes i 2011 af 
indehaver Kenneth Bruun 
Petersen som solovirk-
somhed, dækker i dag 
hele Region Syddanmark 
via to selvstændige afde-
linger i Hårby og Føvling  

”Jeg startede som montør i 1999 
og har et stort netværk i byg-
gebranchen”, fortæller Kenneth 
Bruun Petersen. ”Efter et år som 
selvstændig udvidede vi i august 

2012 firmaet med en afdeling i 
Sønderjylland. Den drives af min 
samarbejdspartner Peter Han-
sen i Føvling, der også har mange 
års erfaring i branchen. Tilsam-
men udgør vi et godt indarbejdet 
og professionelt team. I kraft af 
vores biler, der er indrettet som 
rullende værksteder, dækker vi 
hele Fyn og Sønderjylland. Syd-
dansk Portteknik står for gode, 
detaljerede serviceaftaler med 
faste priser. Vi er et lille firma, 
og både på Fyn og i Sønderjylland 
kommunikerer kunden direkte 
med mester selv. Vi står inde for 
vores arbejde og lægger vægt på 

sammenhæng og tæt kundekon-
takt hele vejen igennem et for-
løb.” 

Individuelle  
kvalitetsløsninger
”I dagligdagen løser Syddansk 
Portteknik en stor mængde spe-
cialiserede opgaver omkring 
service og reparation, og derud-
over er firmaet underleverandør 
i forbindelse med større bygge-
projekter. På lokalt plan leverer 
vi netop nu støjkabiner til en 
række store produktionshaller 
i Assens-området. Også på pro-
duktsiden står vi for kvalitet og 

Fyn/Trekantsområdet: Kenneth Bruun Petersen · Nellemosevej 44 · 5683 Hårby  · Tlf.: 28 69 79 27 · kb@syddanskportteknik.dk 
Sønderjylland/Trekantsområdet: Peter Hansen · Sydjylland · Åbøllingvej 12 · 6683 Føvling

www.syddanskportteknik.dk

skilte
Profiltøj tryksager

reklame
design

Alle priser er excl. moms, levering og miljøbidrag. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på tryksen.dk

Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

KontaKt Lone Storgaard på tLf. 6472 3588 eLLer Lone@tryKSen.dK

100 capS 

m/ fronttryK
i 1 farve.

pr. stk. kr. 35,-

pLaKater
Med 2 nye 
digitalMaskiner 

kan vi nu tilbyde, 

hurtig levering 

på digitaltryk ved 

mindre oplag samt 

plakater op til a0 str.

Fra kr. 70,-

50stk.

T-shirts 

med brysttryk.

Pris pr. stk. 45,-

Bilreklame

Pris fra kr.  998,-

v/ 10.000 cm2

reklame 

FLAG...

Priser fra kr.  600,-
  

v/ min. 2 stk.

lad os “KicKStarte” 

din nye virksomheds 

identitet!
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Østerhaabs Auto 
i nye lokaler
”Vi er netop rykket ind i 
vores nye store værksted 
på Nørre Alle”, fortæller 
indehaver Michael Øster-
haab. 

”Med et samlet areal på 1100 m2 
repræsenterer vores ny lokaler 
en markant udvidelse i forhold 
til de 170 m2, vi rådede over før. 
Vi har også udvidet personalet 
med en ny mekaniker, så med-
arbejderstaben i dag tæller tre 
mekanikere. Samtidigt har vi in-
vesteret i en stor varevognslift, 
så vi nu kan tilbyde servicering 
og reparation af varevogne af 
alle mærker og årgange. Sidst 
men ikke mindst har vi åbnet et 
dæk-hotel til sæsonopbevaring 
af kundernes vinter og sommer-

dæk. Østerhaabs Auto leverer 
allround servicering og repara-
tion af alle bilmærker. Vi råder 
over de nyeste testere og grej. Vi 
går frem efter autoriserede ser-
viceskemaer og efterlever alle 
aktuelle lovkrav på automobi-
lområdet. Netop nu er der stor 
travlhed på værkstedet. Det er 
højsæson for nye dæk, aircon-
dition og ferieklargøring af per-
sonbiler”, slutter Michael Øster-
haab.       

AutoMester Østerhaabs Auto · Nørre Alle 26 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 17 00 · Mobil: 40 40 92 72 
E-mail: michael@oesterhaabs-auto.dk · Web: www.oesterhaabs-auto.dk

Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og dør• Nye vinduer og døre
• Nyt tag eller renovering• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejdemesterarbejde

Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....

Selv om Vagn Madsen har et fuld-
tidsjob som serviceleder hos medi-
cinal� rmaet Orifarm i Odense, når 
han også at lægge kryds� nér på taget 
af en af bygningerne til årets fore-
stilling på Frøbjerg Bavnehøj.

Det med at lægge kryds� nér og 
andre byggeopgaver blev udført 
sammen med en makker en søndag, 
og blandt Vagn Madsens andre Frø-
bjerg-opgaver er at være ansvarlig 
for økonomien på den tekniske side 
i sommer-forestillingerne.

Han er med i pr-gruppen, der teg-
ner annoncer og meget andet, som 
handler om det udadvendte.

Vagn Madsen er også med i styre-
gruppen for sommerspillet og er tid-
ligere formand og har i en årrække 

været scenemester med ansvar for 
opbygningen af scene og dekoratio-
ner.

Vægter det sociale højt
Siden 1986 har han lagt mange uløn-
nede timer i foreningen, hvor op til 
300 andre også yder en ulønnet ind-
sats for at give publikum de største 
oplevelser.

- Men alle, som har brug for me-
ningsfyldt og aktiv fritid, er vel-
komne til at henvende sig. Vi har i 
aktiviteterne en fælles opgave og et  
fælles mål. Vi vægter det sociale me-
get højt, og kaffe og te er altid gratis 
for medhjælpere.

- Det er bare at henvende sig, siger 
59-årige Vagn Madsen. (sh)

Brug for � ere

Willy Christensen med den gule 
kasket har været med i mange år, og 

han � k naboen Geert Langkjær med. 
Her bygger de kulisser til scenen.

Til august vil publikum kunne 
opleve denne model i fuld skala 
på Frøbjerg Bavnehøj, hvor årets 
festspil opføres. Vagn Madsen har 
i mange år haft en ledende stilling 
i den store forening, som står 
bag festspillet og meget andet i 
Frøbjerg.

Frøbjerg Festspil, Frøbjergvej 76, 
Frøbjerg, 5560 Aarup.
www.frobjerg.dk
vagn.madsen@froebjerg.dk

27Rundt om Assens

Willy Christensen siger, at det er 
det sociale liv, som gør, at han bliver 
ved.

- Vi har det godt sammen. Det dri-
ver værket. Og der er ingen, som står 
på nakken af os. Det kører, siger den 
tidligere Falck-vagthavende, der 
bor med sin Grethe Kingo i Assens.

Naboen er med
75-årige Geert Langkjær fra Assens 
er nabo til Willy Christensen på 
vejen i Assens, og forleden var han 
med i Frøbjerg for tredje gang.

- Willy spurgte, om jeg havde no-
get at tage mig til. Hvis jeg ikke har 
det, tror jeg, at jeg går til. Efter tredje 
gang her i Frøbjerg kan jeg sige, at 
der er en rigtig god tone. Det er rig-
tig hyggeligt. De andre er gode kam-
merater.

Geert Langkjær har haft en gård 
og trykkede i 16 år priser på stem-
pelmærker på tobaksfabrikken i 
Assens. I andre 16 år kørte han for 
Blomsterværkstedet i Assens, men 
det holdt han op med til jul.

- Jeg � k en blodprop, men det er 
� nt at komme her i nogle få timer 
hver torsdag. Heldigvis er man helt 
frit stillet. Hvis man ikke kan kom-
me en dag, er det i orden. Men selv-
følgelig giver man lige besked.

Poul Andersen fra Aarup har væ-
ret med siden 2003.

- Jeg gik derhjemme som pensio-
nist, og festspillet søgte folk. Der er 
et godt kammeratskab i gruppen, og 
der er gode udfordringer i opgaver-
ne, fortæller han.

Poul-Erik Saaby Johansen også 
fra Aarup. Han er uddannet køle-

montør og var 24 år ved Eventyr Is i 
Odense og har været med i Frøbjerg 
siden efteråret.

- Det er sjovt. Naboen arbejdede 
her, og her er mange, jeg kender, har 
jeg fundet ud af.

Snart er klokken tolv, og de af 
mændene, som har en kone, kører 
hjem til hende med en fornemmelse 
af at have udført en opgave og sam-
tidig fået snakket lidt med ligesinde-
de, mens de arbejdede og ved mor-
genkaffen og i en kort drikkepause 
senere på formiddagen.

Af Steen Højgaard
Foto: Peter Leth-Larsen
sh@fyens.dk, pll@fyens.dk
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brugsprocenten øges og affald 
til forbrænding og deponi mind-
skes, forventes indført 1. april 
2014.  Alle kommunens seks 
genbrugspladser skal renoveres 
og ombygges startende med As-
sens genbrugsplads i 2013.  As-
sens vandværk leverer til 4000 
husstande og en lang række 
virksomheder – heriblandt Bryg-
geriet Vestfyen. Vandkvaliteten 
og forsyningsmængden kon-
trolleres løbende. Vi har netop 
indledt arbejdet på at finde en 
ny kildeplads. Samtidigt påbe-
gyndes gennemførslen af DDS 
(Dokumenteret Drikkevands 
Sikkerhed), der lovmæssigt skal 
være indført senest i 2014.”

Kommunens forsynings-
selskab, der stiftedes i 
2009, forsyner via sine 
datterselskaber As-
sens med vand. Parallelt 
hermed håndterer Assens 
Forsyning A/S spilde-
vand, dagrenovation og 
genbrugspladser i hele 
kommunen

”De senere års udbredte skybrud 
har medført, at byområder risi-
kerer oversvømmelser og skader 
for store beløb”, fortæller admi-
nistrerende direktør Bent Hvam 
Pedersen. ”På den baggrund 
udarbejder vi sammen med As-
sens Kommune en Klimatilpas-

ningsplan. Planen er færdig ved 
udgangen af 2013 og indeholder 
et oversvømmelseskort over de 
mest problematiske områder. Si-
deløbende arbejder vi på at sepa-
rere spilde- og regnvand i byom-
råder med fællessystem. Herved 
forhindres spildevandet i at løbe 
over i vandløb med forurening til 
følge. Kloakering i det åbne land 
forventes afsluttet ved udgangen 
af 2014. Over en seksårig periode 
vil 600 ejendomme være kloake-
ret, så spildevandet bliver renset 
på renseanlæg og miljøet skå-
net. I dag driver Assens Forsy-
ning ni renseanlæg af forskellig 
størrelse. Om ti til femten år vil 
der imidlertid kun være Assens 
renseanlæg tilbage. Målet er et 
energineutralt renseanlæg, som 
ved hjælp af rådnetank produ-
cerer gas, som igen omdannes til 

el, der så bruges i renseproces-
sen. Frem til 2016 udbygges As-
sens renseanlæg for ca. 65 mio. 
kr.”

Øget genbrug og drikke-
vandssikkerhed
”Assens Forsyning varetager af-
hentning af dagrenovation, ind-
samling af papir og drift af gen-
brugspladser. Som noget nyt har 
Assens Kommune besluttet at 
indføre indsamling af emballage 
affald i todelte beholdere. Papir 
og pap fyldes i den ene halvdel 
og flasker, dåser og plastik i den 
anden, hvorefter det hele køres 
til en sorteringscentral. Den 
nye ordning, der betyder at gen-

Assens Forsyning A/S  -  Skovvej 2B  -  5610 Assens  -  Tlf.: 63 44 90 00  -  Web: www.assensforsyning.dk

STARK Aarup Tømmergård
Indre Ringvej 20
5560 Aarup
Tlf. 6443 1558
info.aarup@stark.dk

STARK Tommerup
Møllebakken 34
5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200
info.tommerup@stark.dk

STARK Assens Trælast
Sdr. Ringvej 25
5610 Assens
Tlf. 6471 3600
info.assens@stark.dk

STARK Aarup Tømmergård STARK Tommerup STARK Assens Trælast
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Tænd ErhvervsKontakten

ErhvervsKontakten · Assens Kommune · Tlf. 64 74 64 67
www.assens.dk/erhvervskontakten · erhvervskontakten@assens.dk

Siden 1. maj er det blevet 
nemmere for virksomhe-
der at komme i kontakt 
med Assens Kommune. 
ErhvervsKontakten hjæl-
per dem gennem sagsfor-
løbet

Borgmester Finn Brunse, As-
sens Kommune, forklarer:
»Når vi i Assens Kommune har 
en vision om blandt andet at ska-
be vækst, så gør vi også noget ak-
tivt for at leve op til den vision. 
Og her er virksomheder – nye så-

vel som allerede eksisterende – et 
vigtigt middel til at nå målet. De 
er med til i sidste ende at skabe 
øget udvikling og bosætning i 
kommunen. Derfor har vi opret-
tet ErhvervsKontakten«.
Thomas Barfoed, direktør for By, 
Land og Kultur i Assens Kom-
mune, tilføjer:
»Der skal rigtig mange kompe-
tencer i spil, når en virksomhed 
henvender sig til ErhvervsKon-
takten. Dén af de seks medar-
bejdere, som er kontaktperson 
den uge, kan måske godt besvare 
simple, konkrete spørgsmål med 
det samme, men i de fleste til-
fælde vil det blive nødvendigt at 

inddrage andre medarbejdere. 
De seks medarbejdere har et bed-
re overblik over kommunen som 
organisation, end virksomheden 
har, og derfor kan de sikre, at 
den rette faglighed kommer i 
spil. Og virksomheden skal ikke 
selv tage kontakt til de forskel-
lige afdelinger«.
Der er ikke sat nogle konkrete 
mål for, hvornår ErhvervsKon-
takten er en succes – men hvis 
virksomhederne oplever, at de 
får god og hurtig service, vil det 
være et mål i sig selv. Det vil der 
løbende blive fulgt op på.
»Et andet succeskriterium er, at 
vi generelt opleves som erhvervs-

venlige, så når for eksempel 
Dansk Industri laver målinger 
af erhvervsklimaet i de danske 
kommuner, så forbedrer vi vores 
placering. I 2012 lå vi på en 48. 
plads. Vi vil rykke opad over de 
næste år, og her spiller Erhvervs-
Kontakten en vigtig rolle«, tilfø-
jer Thomas Barfoed.

ErhvervsKontakten - én indgang til kommunen

Det skal være nemt at være erhvervsdrivende i Assens Kommune. 
Derfor har vi oprettet ErhvervsKontakten, som skal gøre det 
endnu nemmere for virksomheder at få hurtig og effektiv hjælp og 
sagsbehandling.

DU FåR:
• Direkte adgang til ErhvervsKontaktens medarbejdere.

•  Hurtige og  målrettede svar.

•  Tilknyttet én kontaktperson, som følger din    
 virksomhed gennem hele forløbet.
•  En overordnet plan for  dit sagsforløb inden for én uge.

FAKTA

Erhvervs
Kontakten

 - én virksomhedsindgang til kommunen
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Magtenbøllevej 12 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 15 36
vissenbjerg@taxidriver.dk

VingaVer • Vin til festen • specialøl • spiritus 
• summerbird chokolade • delikatesser

• Et bredt udvalg af vine fra hele verden • Stort sortiment af 
   kaffe & the • Specialøl & spiritus • Summerbird chokolade 
• Spændende og inspirerende delikatesser...

V inSpEcialiStEn aSSEnS 

alt hvad du behøver at vide om vin!

Willemoesgade 2 • 5610 assens 
tlf. 64 71 11 63 • assens@vinspecialisten.dk

Åbningstider: mandag - fredag 10-17.30 • lørdag 10-13 

 her finder du...

Teknicar i Assens tioner ved skader og klargøring 
til syn – og god service og fejlfin-
ding på alle biler.

Vilsmark Autoservice, del 
af Teknicar - samarbejdet 
mellem frie autoværk-
steder, servicerer alle 
bilmærker, også vare-, 
special- og USA-biler

Med fire selvstændige autome-
kanikere i familien var det ikke 
overraskende, da Kristian Vils-

mark Olesen 3. oktober 2011 
åbnede sit eget bilværksted, Vils-
mark Autoservice, i Assens.
Her udfører værkstedet alle 
klassiske service- og reparati-
onsopgaver på alle bilmærker.
»Det er sommer, og mange biler 
skal ud og køre langt på ferietu-
ren. Derfor laver jeg blandt andet 
eftersyn og service på bremser, 
klimaanlæg, skifter olie og tjek-
ker at alle pærer virker. Jeg tjek-
ker også gerne op på tandrem og 

udskiftningsinterval på denne, 
da det hurtigt kan blive en beko-
stelig affære, hvis den sprænger. 
Det er sjældent billigere i udlan-
det, når de ser, at man er turist«, 
siger Kristian Vilsmark Olesen 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Samarbejdet i Teknicar betyder 
blandt andet, at den unge meka-
nikermester løbende holder sin 
bilviden i topform via forskellige 
former for efteruddannelse.
Dermed har Teknicar konstant 
fokus på godt håndværk og et 
højt teknisk niveau. Det giver 
blandt andet effektive repara-

Vilsmark Autoservice· Dalvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 77 34 67 50 / 40 24 04 33 
kristianvilsmark@hotmail.com

Plads: Holmevej 8 5683 Haarby
Kontor: Strandgade 83b 5683 Haarby

Tlf.: +45 2061 0575 · kold@tdcadsl.dk · www.koldsmiljoeservice.dk

Ring til os, så finder vi en god løsning…

Vi afhenter 
og køber jern - metal
ren plast - folie  
og pap til dagspris
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Kiropraktisk Klinik Hårby m.m. Udover den klassiske kiro-
praktiske behandling fokuserer 
jeg på råd og vejledning samt er-
gonomi og lette øvelser til såvel 
hjemme- som fitnessbrug. Kli-
nikken samarbejder også med en 
række virksomheder i lokalområ-
det. Over hele linjen er målet, at 
patienterne så hurtigt som mu-
ligt diagnosticeres og behandles, 
så de kan vende hurtigt tilbage 
til deres normale hverdag.”

Klinikken åbnede i maj 
2012. Efter et halvt år 
tildeltes den et ydernum-
mer og indgik overens-
komst med regionen. I 
dag er Kiropraktisk Klinik 
Hårby en integreret del af 
Haarby Sundhedscenter i 
byens gamle rådhus

Kiropraktisk Klinik Hårby har 
til huse i Haarby Sundhedscen-
ter, der også danner ramme om to 
lægeklinikker, en fysioterapeut, 
en diætist samt en fodterapeut 
og en massør. Lokalefællesska-

bet er et ideelt udgangspunkt for 
optimale og fokuserede patient-
forløb. Det velfungerende samar-
bejde mellem Sundhedscentrets 
klinikker kommer blandt andet 
til udtryk gennem en høj grad 
af tværfaglig sparring mellem 
læger og behandlere.  I centrets 
fælles træningsfaciliteter afhol-
des kurser og målrettede for-
løb, der for Kiropraktisk Klinik 
Hårbys vedkommende primært 
er babymotorik og sansestimu-
lering. 

Med patienten i centrum
”Jeg samarbejder tæt – såvel med 
sundhedscentrets læger som 
med praktiserende læger i hele 
lokalområdet”, fortæller Anne 
Dolleris. ”Det giver høj kvalitet 
i behandlingen af patienterne 
og grundig dokumentation af 
de enkelte behandlingsforløb.  
Min overordnede målsætning er 
at yde fokuserede, individuelle 

forløb med patienten i centrum. 
Som kiropraktor er jeg specialist 
i at diagnosticere, behandle og 
forebygge alle lidelser i bevæge-
apparatet. Jeg sætter god tid af 
til den enkelte patient og tager 
altid udgangspunkt i dennes per-
sonlige baggrund med hensyn 
til arbejde, bevægelsesmønstre 

Kiropraktisk Klinik Hårby · v./ Kiropraktor Anne Dolleris · Møllevej 2 · 5683 Haarby · Tlf.: 53 25 53 24  · info@kirohaarby.dk
Tidsbestilling dagligt fra kl. 8 – 16 · Online booking på www.kirohaarby.dk

Anne Dolleris blev i 
2007 færdiguddannet 
kiropraktor fra Syd-
dansk Universitet. 
Hun har arbejdet 
som kiropraktor i 
private klinikker i 
Fåborg og Rødby, og 
derudover har hun 
gennem en årrække 
været ansat som 
ekstern lektor i 
kiropraktik på Syd-
dansk Universitet. I 
dag er hun tilknyttet 
universitetet som 
censor i forbindelse 
med eksaminer

Tommerup Maskinsnedkeri sel på denne kombination af 
kvalitetsmaterialer og hurtige 
arbejdsgange. Håndlister til ud-
vendige gelændre og trappetrin 
til ståltrapper genererer ligele-
des stor aktivitet. Tommerup 
Maskinsnedkeri har mange års 
erfaring med storproduktion, 
og vores produktudbud tilpas-
ses hele tiden byggebranchens 
skiftende behov. Som underleve-
randør i forbindelse med større 
byggeprojekter har vi en spænd-
vidde på 4-6000 m lister. Tom-
merup Maskinsnedkeri står for 
hurtig ekspedition, og vi er eks-
perter, når det gælder løsning af 
store som små snedkeropgaver”, 
afrunder Søren Carlsen. 

Det alsidige maskinsned-
keri, der i 1970 grundlag-
des af Lars K. Larsen som 
et tømrerfirma, beskæfti-
ger i dag fire dygtige og 
erfarne medarbejdere 

”Tommerup Maskinsnedkeri 
arbejder allround indenfor bran-
chen”, fortæller driftsleder Sø-
ren Carlsen. ”Vi er specialisere-
de i løsning af store opgaver, og 
vores kerneværdier er kvalitet, 
overholdelse af aftaler og hurtig 
ekspedition. Maskinsnedkeriets 

primære aktivitetsfelt er hårdt-
træ. Her er vi blandt andet le-
veringsdygtige i terrassebræd-
der, håndlister, trappetrin og 
facadebeklædning i mahogni og 
andre træsorter. Keflico er vo-
res primære leverandør og sam-
arbejdspartner, når det gælder 
hårdttræ. Sideløbende servicerer 
vi en lang række fynske tømrer-
mestre og trælaster. Tommerup 
Maskinsnedkeri har altid et 
stort sortiment af fyrtræslister 
på lager – også specialprofiler ef-
ter individuelle mål.” 

Kvalitetsmaterialer og 
hurtig levering
”Tommerup Maskinsnedkeri 
samarbejder tæt med Hauge 
Smedie, som vi blandt andet le-
verer altanbunde til. Hele den 
færdige altan monteres på en 
gang, og der er stor efterspørg-

Højeløkkevej 23 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 14 58
 E-mail: info@to-ma.dk · Web: www.to-ma.dk

TOMMERUP MASKINSNEDKERI
Specialforarbejdning  ·  Pladeskæring  ·  Snedkerarbejde 

A
S
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Munkehatten 16  ·  5220 Odense SØ  ·  Mobil: 20 45 54 44  ·  E-mail: info@trimline.dk

Har du om sommeren oplevet varmen som et “stikkende” problem?

Bliver solen ofte “stikkende” og generende i skærmen?

Få et bedre indeklima!

25-ÅRS
JUBILÆUM

I ÅR

Solfilterfilm fra 
Reducerer varmen med op til 81%  •  Reducerer blændende stråler med op til 82%

Nedsætter varmetabet om vinteren  •  Hurtig installation uden gener

Ring for et uforbindende tilbud - Tlf. 66 15 54 44
Vi kommer i hele Danmark



Lydac Akustik · Egholmvænget 3 · 5610 Assens · Tlf. 66 11 64 30 · www.lydac.dk · lydac@lydac.dk

»Ja, det er faktisk muligt at 
kombinere dekorativ udsmyk-
ning med dæmpning af støj i 
bl.a. venteværelser, kantiner, 
produktions- og salgslokaler – 
eksempelvis hos bilforhandleren, 
kontorer eller i private hjem. Før 
var firmaer og boligejere måske 
nødt til at lave en kedelig løsning 
på støjen. Nu klarer Silent Deco 
Flexible udfordringen«, siger 
Karsten Skytteløv, indehaver af 
Lydac Akustik.

Virksomheden tilbyder flere 
løsningsmodeller afhængig af 
lokalets størrelse og funktion, 
en aktuel opgave er på hele fem 
gange syv meter. Og da Silent 
Deco Flexible giver mulighed for 
at udskifte de dekorative effek-
ter, åbner systemet muligheden 
for skiftende dekorationer, der 
eksempelvis følger årets gang, 
forår, sommer, efterår og vinter.

DæmP STøjeNDekorativt
Lydac Akustik udsmykker og forskønner f.eks. kantiner, kontorer, salgslokaler og private hjem 

med Silent Deco Flexible, smart lyddæmpning pakket dekorativt ind

Hvorfor ikke 
kombinere befriende 
dæmpning af støj i 
eksempelvis store 
højloftede lokaler 
med flot udsmykning?

Opgaven udfører 
Lydac Akustik med 
systemet Silent Deco 
Flexible, blot ét af 
flere lyddæmpende 
muligheder fra 
den vestfynske 
leverandør.

Også glasvægge
Der er samtidigt mulighed for 
dekorativt tryk på begge sider 
af det lyddæmpende materiale. 
Derfor egner Silent Deco Flexible 
sig også til glasvægge. Billederne 
printes på specielt banner på en 
ramme med 40 mm tykt og meget 
effektiv lydabsorberende mate-
riale.
En særlig trykteknik betyder, at 
den lydabsorberende effekt ikke 

nedsættes på grund af trykket, 
der er af meget høj kvalitet med 
den bedst tænkelige billedgengi-
velse.

Vælg selv motiv
»Vi har et stort og voksende ud-
valg af motiver, der kan vælges 
imellem, blandt andet via aftaler 
med en række kunstnere. Udval-
get omfatter både fotos og kunst-
billeder og kan ses på www.lydac.

dk, fortsætter Karsten Skytteløv.
Lydac Akustiks kunder kan også 
vælge deres helt egne motiver, 
eksempelvis firmalogo eller pro-
duktbilleder. En mere neutral 
dekorativ effekt kan skabes med 
plader i rene farver - evt. kombi-
neret med motiver.
Virksomheden leverer uforplig-
tende tilbud og information over 
hele landet.
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…

SESLEF Designlamper · Administration: Holbergvænget 20 · 5230 Odense M · Tlf. +45  22 17 17 30
www.seslef.dk · salg@seslef.com

Kunstneren, scenografen, 
designeren og havear-
kitekten Bent Seslef har 
skabt en serie udendørs 
lamper med afsæt i det 
gyldne snit, med fokus på 
det skulpturelle og vægt på 
funktion og energiforbrug.

EN LyS IDé

Pagode væglampe. Oribe med farveskærm. SD 1 til byrum og firmadomiciler.

Af Susanne Holte

Formsproget er skandinavisk 
med japanske noter. 
De specialudviklede havelamper 
med navne som Pagode og Oribe, 
der ifølge multikunstneren Bent 
Seslef selv er skabt ud fra et 
andet kunstnerisk princip: det 
gyldne snit. Et matematisk be-
greb, der har været kendt siden 
oldtiden og som er beskrevet af 
maleren og videnskabsmanden 
Leonardo da Vinci. 
Der er tale om en serie dynami-
ske og foranderlige lamper, hvor 
man selv kan påvirke designet 
ved hjælp af grundfarverne gul, 
rød, blå og grønne effektskærme.

Byrumskoncept

Seslef Designlamper I/S, har 
også udviklet et koncept til by-
rum og firmadomiciler. Den be-
står af en robust sikringslyspul-
lert og en park/sti lampe. 
Til pullerten er udviklet en 
spærrebom der kan eftermonte-
res, cykelstativ til 6 cykler, samt 
skraldespand der som det øvrige, 
er robuste og vandalsikrede. 

Miljørigtig teknologi
Lampeserien lever op til tidens 
krav om grøn energi, lavt ener-
giforbrug og billig og langtids-
holdbar drift. Alle bed/væg lam-
per forbruger således blot 6W og 
tilbydes både som 12V og 230V.
 Som helt ny på markedet søger 
vi forhandlere og arkitekter/ 
entreprenører der udvikler by-
rum, havneprojekter/marinaer 
eller lign, slutter Bent Seslef, der 
aktuelt arbejder med en serie be-
slægtede lamper til det offentlige 
rum.

Indeklima
Dårligt indeklima er årsag til gener på mange arbejds-
pladser. Et godt indeklima er en kombination af en  
passende temperatur og ren, frisk luft. 

Indeklimaet på en arbejdsplads er afhængigt af mange faktorer, som 
indbydes også kan påvirke hinanden. Oftest har et dårligt indeklima 
en eller flere af følgende årsager:

Temperatur og luftfugtighed  • Træk  • Luftkvalitet 
Kemiske partikler i luften  • Støv

En passende temperatur
Et dårligt indeklima skyldes i mange tilfælde for høj temperatur eller 
utilstrækkelig rengøring og kan i disse tilfælde ofte afhjælpes med 
forholdsvis enkle midler. Der skal som udgangspunkt være synligt 
beskidt, før rengøring bliver en faktor i et dårligt indeklima. Dårligt 
indeklima kan blandt andet give tørre øjne, træthed og hovedpine.

Fremtidens indeklima er individuelt
 Flere forskere mener, at fremtidens løsning på indeklimaproblemer 
på arbejdspladser er individuelle løsninger, som man for eksempel fin-
der i biler, hvor man kan få varme eller køling i sæderne eller i rattet. 
De samme løsninger er på tegnebrættet til kontorstole, tastaturer og 
mus, men er endnu ikke på markedet som standardprodukter. 
Et godt indeklima løfter produktiviteten, fordi temperatur og luftkva-
liteten påvirker den mentale præstationsevne hos medarbejderne. Det 
viser flere undersøgelser.
Produktiviteten forbedres ved godt indeklima
Forbedring af indeklimaet kan løfte produktiviteten med 10-20 pro-
cent på (kontor)arbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Tilbage-
betalingstiden på investeringer i bedre indeklima vil derfor ofte være 
under et år.
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På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAK DET LÆKKERT IND…!

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

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

Før
Efter

VW, Skoda, 
SEAT og Audi

med Volkswagens Guldnål 2012 
efter følgende indstilling: »Frede 
Pedersen er den servicepartner i 
Danmark, som leverer nogle af 
de bedst dokumenterede service-
ydelser, som har den laveste om-
igen-reparationsrate i landet, og 
som dermed scorer noget af det 
højeste på kundetilfredshed. As-
sens ligger altid i top 10. 
Frede sætter store krav til sine 
medarbejdere, og sørger for at 
de kommer på alle nødvendige 
uddannelser. Dette høje niveau 
blandt medarbejdere, orden på 
værkstedet m.m. medfører også, 
at de altid består ISO certifice-
ring med flotte resultater.

Når kunder træder ind på værk-
stedet, vil de blive overbevist om, 
at kundens bil er i de bedste hæn-
der hos Bil-Hjørnet i Assens«. 

Bil-Hjørnet i Assens, 
autoriseret Volkswagen-
servicepartner, leverer 
prisvindende kvalitet til 
kvalitetsbevidste bilister

Det er altså ikke nødvendigt at 
tage til de største danske byer 
for at finde mærkeværksteder, 
der tager sig både kærligt og 
kvalitetsbevidst af bilen.
Bil-Hjørnet i Assens, autorise-
ret Volkswagen-servicepartner, 

er bl.a. hædret med prisen 
Volkswagen Service Quality 
Award og titlen Årets Service-
partner. Dermed leverer værk-
stedet topkvalitet til bilisterne.
»Men vi er også gode til Skoda, 
SEAT, Audi og andre mærker«, 
tilføjer Frede Pedersen, indeha-
ver af Bil-Hjørnet. 

Alt i service, også klima
Her kan bilisterne eksempelvis 
give deres biler et eftersyn af kli-
maanlægget, så det er muligt at 
holde hovedet koldt og humøret 

højt til og fra sommerferien – og 
i det kommende års udfordrende 
klima. Værkstedet står naturlig-
vis også klar med et større eller 
mindre serviceeftersyn på resten 
af bilen, så den – og ikke mindst 
dens bremser – er klar til kom-
mende og krævende ferieture. 
Som autoriseret Volkswagen-
servicepartner råder Bil-Hjørnet 
over et værksted med specialud-
dannede mekanikere, der ved 
alt om Volkswagens modeller og 
udstyr. 
»Som kunde på vores værksted 
bliver du mødt med dygtige og 
engagerede medarbejdere, der 
sikrer en god og professionel 
behandling af dig og din bil«, til-
føjer indehaver Frede Pedersen. 

Hædret med Guldnål
Frede Pedersen, er netop hædret 

ÅBNINGSTIDER:
Værksted Mandag til torsdag 8-16.00. Fredag kl. 8-15.30

Salg Mandag til fredag kl. 8-16.30 Lørdag/søndag efter aftale

    Bil-Hjørnet   
Løimarksvej 1 . 5610 Assens

Tlf. 64 71 17 75 . Tlf. 64 73 12 61 
www.bilhjornet.dk

BroBy TuRisT
Overlundsvej 4
5672 Broby

Tlf. 62691200 
brobyturist@mail.dk

Hos BroBy TurisT får du følgende:

• Turistkørsel • Firmakørsel

• Foreningskørsel • Handicapkørsel

BroBy TuRisT
BuskøRseL i ind- og udLand

BUSSER
FRA

9 - 46 pers.



20

Vil du være en af de første i den nye bydel i Svendborg?
67 lyse og venlige almene boliger står klar til indflytning

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5100  Odense C
Telefon 63 12 56 00 � www.fabbo.dk

www.fabbo.dk

En bydel med fokus på det gode liv – et mangfoldigt landskab 
– bæredygtighed – grønne tage - solceller – varmepumper og ud-
nyttelse af regnvand er bare nogle af nøgleordene for Tankefuld.

Boligerne er 86 - 115 m² og veludstyrede med f.eks. induktion-
skogeplader, indbygningsovn, emhætte, køle-/fryseskab, opvaske-
maskine, tørretumbler og vaskemaskine fra Electrolux og Voss.

Du vil opleve boliger med store variationer, lejligheder i et plan og 
rækkehuse i to plan. - Boligerne har forskellige faciliteter eksem-
pelvis egen altan, for- og baghave, egen tagterrasse eller adgang til 
fælles tagterasse. 

Cykelparkering og depotrum får du også med til din nye bolig.

Priser fra kr. 5.808,00-7.868,00 pr. måned excl. forbrug. 

Se mere på www.fabbo.dk/tankefuld Interesseret?
Kontakt vores 

udlejning for mere info 
og for fremvisning

63 12 56 37

Sofielund Skovvej
5700  Svendborg

ankefuld TN
yd

 l
iv

et
 i

Ingen 
venteliste
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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

bejder vi tæt med arkitekter og 
bygherrer. 
Til Fyns Almennyttige Bolig-
selskab har vi leveret en stor 
mængde begittede sten til det 
flotte byggeri i Svendborg-byde-
len Tankefuld. I forbindelse med 
OPUS byggeriet på slagterigrun-
den i Odense har vi leveret sten 
af flere typer – blandt andet Sil-
ver Ghost som er en blådæmpet 
og meget populær teglsten. De 
specielle sten spænder fra lys 
grå til dyb sort. For at matche 
efterspørgslen kører teglværkets 
ovne p.t. i døgndrift”, slutter Jan 
Søgaard. 

 

 
”I slutningen af 2012 udvidedes 
teglværkets tørrekapacitet mar-
kant med 1.400 m2 eller syv nye 
tørrekamre, så vi i dag råder 
over ikke mindre end 41 kamre”, 
fortæller økonomichef Jan Søga-
ard. ”Derudover er den eksiste-
rende lagerhal til opbevaring af 
ler suppleret med en tilbygning 
på 2000 m2, så det samlede rå-
varelager dækker i dag 3800 m2. 
Det betyder, at teglværket er sik-
ret ler i en god konsistens – også 
gennem de regnfulde måneder, 
hvor kørslen med ler så kan mi-
nimeres.”   

Øget fokus på  
større byggerier
”Gennem tiden har Strøjer Tegl 
markeret sig via sin på én gang 

stabile og innovative dækning 
og håndtering af parcelhusmar-
kedet, og dét bliver vi ved med”, 
fastslår Jan Søgaard. ”Som no-
get nyt har vi sideløbende øget 
vores fokus på større byggepro-
jekter af enhver art. Blandt vore 
nye projekter er leveringen af 
2000 bærende specialdele til vin-
duessektionerne på Pakhuset, 
der beliggende på Midtermolen 
i Købehavns havn. Vi har også 
leveret facadetegl til Retten på 
Frederiksberg. Her er tynde tegl-
skiver monteret udenpå facaden, 
som er opbygget i beton. På dette 
spændende nichemarked samar-

Bogyden 12 · 5610 Assens · Tlf. 64 79 13 99 · info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk

Kapacitetsudvidelse på

Det fynske teglværk, 
der er blandt de førende 
leverandører til parcel-
husmarkedet, har udvidet 
kapaciteten og som noget 
nyt intensiveret sit for-
retningsmæssige fokus 
på leverancer til større 
byggeprojekter
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BRED MURERFORRETNING

■ Nybygning, ombygning,
 tilbygning.
■ Reparationsarbejde.
■ Badeværelser og   
 vådrum.

■ Flise og klinkearbejde.
■ Skorsten og isokern.
■ Tagarbejde.

BRED MURERFORRETNING
Under Bankerne 12 · Bred · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 21 79 36 08
www.bred-murerforretning.dk · pedersenle@hotmail.com

VISSENBJERG
AUTOVÆRKSTED
Flere glade bilister

Søndersøvej 23 · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 64 47 12 62
post@vissenbjergauto.dk · www.vissenbjergauto.dk

• Reparationer af alle bilmærker
•  Forsikringsskader
•  Ruderskift
•  Stenslag
•  Dæk/fælge skift
•  Sporring af biler
•  Aircon tjek
•  Fejldiagnosetest
•  Service af nye biler under garanti

Er uheldet ude, og skal bilen 
på værksted? Så bare rolig!
Vi har ialt 2 låne biler som  
du kan benytte i perioden.
Det eneste du skal betale for, 
er benzinen…

Fynsafdeling Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 28 00 · E-mail: info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk
Sjællandsafdeling Haslevvej 24B · 4100 Ringsted

Fjernkøl SprinklerstikBiogasanlæg

Vi udfører:
Plastsvejsning  •  PE og PP rørsystemer  •  PE og PP brønde

Gasledninger og stik  •  Vandprojekter og renovering
Køleanlæg  •  Trykprøvning  •  PE fittings og rør

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

Stegstedvej 35a · 5200 Odense V · Tlf. 66 16 75 66 
post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om at få haven renoveret?
En skøn og velplejet have
er en af de største glæder i
hverdagen. Hvis du overvejer
små eller store ændringer i din
have, kan vi hjælpe dig med alt
fra inspiration til planlægning,
udførsel og pasning.

Hos os kan du regne med at få:
✔ En god håndværkeroplevelse
✔ Råd og vejledning i højeste kvalitet
✔ Arbejdet udført professionelt og

fagligt korrekt
✔ Ryddet op og fjernet affald efter

arbejdet

Stegstedvej 35a • 5200 Odense V • Tlf. 66 16 75 66 • www.thskovlarsen.dk

Drømmer du om 
at få haven renoveret?



Pedersen & Madsen · Lollandsvej 11D · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 54 61 – 20 23 54 62
www.pom.dk · bent@pom.dk

Når Tivoli i København i denne 
sæson tager imod gæster fra hele 
Verden, er det således Pedersen 
& Madsens dygtige medarbej-
dere og nye laserskærer, der står 
bag en væsentlig del af inventa-
ret til Tivolis nye forlystelsesom-
råde Det muntre Hjørne. 
Området er inspireret af den 
danske astronom Tycho Brahe, 
og tema og gæster kredser derfor 
om stjerner, galakser og plane-
ter.

Kreativ kvalitet
At netop Københavns verdens-
berømte oplevelseshave vælger 
Pedersen & Madsen som samar-
bejdspartner, er et godt eksem-
pel på den håndværksmæssige 
og kreative kvalitet, som virk-
somheden i Middelfart leverer til 
kunderne.
»Gelændere, trappeglashus, 
hegn mod vejen, adgangsbåse og 
skillehus ved entréen er eksem-
pler på det nye inventar, som vi 
har produceret til Tivolis nye 
forlystelsesområde. Vi leverer 
ikke blot stål - vi leverer design-
stål, der lever op til kundernes 
forventninger«, forklarer Bent 
Madsen, indehaver af Pedersen 
& Madsen.

Ny laserskærer
En stor del af ordren til Tivoli er 
fremstillet med firmaets nye la-
serskærer. Den skærer hurtigt, 
fleksibelt og præcist nærmest 
uendeligt mange muligheder ud 
i metalplader af op til 15 mm. 

tykkelse. Eksempelvis beslag 
i aluminium til Sydtrafik, der 
fremover sidder i busser og holde 
automater til Rejsekortet.
Laserskæren er udstyret med et 
loadersystem, så maskinen selv 
kan køre om natten - optimalt 
ved produktion af store ordre-
serier. En tilhørende kantbuk-
ker betyder, at opgaver med la-
serskæring, klip og buk udføres 
hurtigt og effektivt i høj kvalitet.
Virksomheden løser stort set 
alle former for smedearbejde for 
kunder landet over. Eksempelvis 
trapper, altaner, butiksinven-
tar og stort set alle former for 
specialopgaver for kunder i hele 
landet.

Ny salgsingeniør
»Fra 1. februar har vi også fået 
vores nye salgsingeniør Knud 
Jørgensen med på holdet. Han 
er blandt andet specialist i over-
fladeteknik, stål og maskinkon-
struktion. Det betyder, at vi til-
byder stærke kompetencer, når 
det gælder udvikling og tilpas-
ning af kundetilpassede løsnin-
ger«, fortsætter Bent Madsen.
Pedersen & Madsen beskæftiger 
19 smede, der har god plads til de 
mange vidt forskellige opgaver 
på firmaets 1200 kvadratmeter 
store værksted. 
Pedersen & Madsen er centralt 
placeret ved Middelfart, tæt på 
Motorvej E20 og dermed kunder 
i hele landet.

Pedersen & Madsen a/s

Flot designstål 
til Tivoli…

Pedersen & Madsen A/S leverer hurtige og 
fleksible kvalitetsløsninger til jern-, metal- og 
bygningsindustri med smedevirksomhedens nye 
laserskærer
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Foreningen Lilleskov TeglværkTeglværkT
Lilleskovvej 69 - 5690 TommerupTommerupT

MUSEUM

• Teglværksmuseum
med rundvisning
efter aftale

• Lerbanetog

• Skinnecykeludlejning

• Cafésøndag med
musik og udstillinger
1. søndag i måneden

• Møbel og bogsalg

• Aktivitetshus og
festlokaler

Se mere på
www.lilleskov.dk

Når kvalitet er et krav
- så ved vi, hvordan vi
udførerudførerudf arbejdet til
Deres fulde tilfredshed.

Vi laver alt i malerarbejde

www.malermester-flemming.dk

MALER-KVALITET

Hegnet 5 · 5631 Ebberup · Tlf. 64 74 16 41
Biltelefon 21 78 51 00

- din lokale fagforening og a-kasse

VESTFYN
Lokalkontor:
Skovvej 11

5610 Assens

Hovedkontor:
Langelandsvej 3 
5500 Middelfart

Tlf. 70 300 822
Mail vestfyn@3f.dk
www.3f.dk/vestfyn

Hvorfor ikke tjene 
penge på dit skrot?

Kontakt Mortens 
Erhvervsgenbrug og 
hør hvad vi kan tilbyde.

Vi køber jern, aluminium, kobber, zink, messing,
rustfrit, bly, elmotorer m.m.rustfrit, bly, elmotorer m.m.rustfrit, bly

Mortens Erhvervsgenbrug
Fuglekildevej 73 · Verninge · 5690  Tommerup

Tlf. 28 74 52 21Tlf. 28 74 52 21Tlf

Åbningstider:
tirsdag kl. 11-17 - fredag kl. 11-15 - eller efter aftale Brian Andersen

25Rundt om Assens

Arena Assens repræsenterer 
med sin nye arkitektur det 
lidt rå element i samarbejdet.

John Jessen er chef for Arena 
Assens.  FOTO: JENS WOGNSEN

På Marcussens Hotel hedder 
direktøren Daniel Juul.

Arena Assens,  der blev indviet 17. 
juni 2011, er et kombineret idræts-, 
fritids- og kulturhus, som er opført i 
kombination med bygningen ”saft-
stationen” på det areal, som tidligere 
var en del af Assens Sukkerfabrik. Og 
som i øvrigt er et led i områdefor-
nyelsen efter sukkerfabrikken, som 
også det nye rådhus, der blev åbnet 
januar 2011, og byrummet Pulsen 
hører.
Idrætshuset  rummer de aktiviteter, 
som forventes af nye idræts- og fri-
tidsaktiviteter i form af holdsport og 
individuel idrætsudøvelse for alle 
aldersgrupper - herunder også et 
motionscenter.
Idrætshuset  rummer også cafeen 
Saftstationen samt faciliteter til bl.a. 
professionelt teater, koncerter, kon-
ferencer og kurser.
KILDE: ARENA-ASSENS.DK

Arenaen

I samarbejdet  mellem Marcussens 
Hotel og Arena Assens markedsfører 
man overnatning til op til 400 møde- 
eller konferencedeltagere.
66 senge  � ndes på Marcussens Ho-
tel, 50 senge på vandrerhjemmet 
og 40 senge i de sammenbyggede 
såkaldte Toblerone-feriehuse ved 
siden af Restaurant Maagen og lys-
bådehavnen.
Vandrerhjemmet  og feriehusene 
administreres også af Marcussens 
Hotel, der også står for Restaurant 
Maagen.

Antal senge

64 71 16 09
www.pallejohansen.dk

Aut. kloakmester

DVOKATFIRMAETA
JENS BANG

Strandgade 19 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 61 · Fax 64 71 32 61

Biltlf. 40 26 70 61
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk

- problemfri
bolighandel

Undervisning

... dit lokale flyttefirma

Privatflytning • Erhvervsflytning
International flytning • Opbevaring

23 23 33 18

Du låner flyttekasser ganske gratis

Ebberupvej 98 • 5631 Ebberup
post@royalflyt.dk • www.royalflyt.dk

RING 20 33 86 88

Altid klar til nye opgaver!
STORE som små!

• Tømrer- • Snedker- • Glasarbejde

Frøbjergvej 63  5560 Aarup  tlf. 6445 1009
email@ulskov.dk  www.ulskov.dk

Murer & Aut. Kloakmester
● Renovering
● Ombygning

● Nybygning
● Entreprenør opg.

Vinduespolering
Vi sætter kvalitet, stabilitet
og loyalitet i højsædet.

til erhverv og private

Tlf. 64 74 22 40 /
40 82 92 40

www.fl-rene.dk

Skrænten 5, 5620 Glamsbjerg

Mobil 24 46 19 51
Tlf. 64 72 24 97

Stærmosevej 15 - 5683 Haarby Tlf. 64 73 30 13
www.renenielsenaps.dk Mobil 20 45 04 48

Ring og få et

uforbindende tilbud på

din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS

Vi klarer alt tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde

Ejendomme/boliger

Ved Haarby
udlejes lækker

lejlighed
på 74 m2, 1. sal.
Tlf. 4037 4668

Lokaler

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

Centralt i Assens
Værelse 22 m2

Husleje kr. 2.200,-
Dep. 3. mdr.
Tlf. 6616 9760

www.toejsbo.dk

Håndværkere

Håndværkerbussen
RING
64 71 19 09
Butiksruder - Termoruder - Blytermoruder - SpejleMurermester &Aut. kloakmester

Vi udfører alt indenfor
murer, kloak, jord, beton og belægning
Udlejning af
Toiletvogn m/ bad, rendegraver, minigraver,
hydraulikhammer, unilæsser.

www.hp-murerfirma.dk
kontakt@hp-murerfirma.dk

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Her koster et godt råd ikke noget
Advokat-vagten giver Dem gratis juridisk førstehjælp.

De får mundtligt råd og behøver ikke at opgive navn og adresse.

Adresse: Det nye Rådhus (den gamle sukkerfabrik), Assens
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-17.00.

ADVOKAT-VAGTEN

Algebehandling
kr. 800.-
Vi udskifter & renoverer

alle slags tag.

inkl. moms

Udlejning af hal
1.000 m2 muret, isoleret
hal med læsserampe og
porte i Tommerup St.
Tæt på motorvej.

Udl. til kr. 6.000,- pr. md.
Henv. tlf. 64 76 28 40

Advokater

Rørsangervænget 43 - 5610 Assens
Tlf. 64 71 35 05 - Mobil 23 24 03 71

Fax 64 71 35 02

Kørsel og flytning

Assens
2- og 4-værelses
lejligheder udlejes.

Tlf. 6048 5691

- din sikkerhed for garanti

• Nedsivning og minirenseanlæg
• Kloak-TV

v/Lars Askov ∙ Odensevej 79 ∙ 5610 Assens ∙ www.askov-kloak.dk

ANLÆGSGARTNER & AUT. KLOAKMESTER

• Vedligeholdelse og nyanlæg af haver
• Fliser - Græs
• Kloakering og tilslutning til off. kloak

VI UDFØRER ALT INDENFOR:

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

348 m2 Erhvervsejendom
sælges

Beliggende i Andebølle ved Vissenbjerg
tæt ved motorvejs afkørselen.

109 m2 delvist indrettet som beboelse / kontor.
Indlagt fibernet. Grundareal 2430 m2

Tidligere værksted. Salgspris: kr. 565.000,-

Tlf.: 29 47 37 09 - 22 72 99 69

Har du
brug for en
hjemmeside?

Tirsdag den4. juni 2013 67

Alle bilers værksted
- med speciale i Alfa Romeo

Dalvænget 32 I 5610 Assens I alfatec@alfatec.dk I www.alfatec.dk

tlf. 51 51 63 06

nyt
nu udfører vi 

motorcykelreparationer  

af alle mærker!

Stærmosevej 30 | DK-5683 Hårby | Tlf.: 64 73 17 30 
Web: www.ftdoere.dk | E-mail: info@ftdoere.dk

Døre og vinduer efter Deres ønske

• Koblede døre og   
 vinduer.

• Forsatsvinduer.

• Vinduer og døre 
 med thermoglas.

Alt efter mål og ønsker

Kontor Fyn

Vi tilbyder alt indenfor bogføring,  
regnskab og rådgivning til  

selvstændige erhvervsdrivende,  
mindre virksomheder,  

landbrug og håndværkere.

GITTE LEI  
ØKONOMIRÅDGIVER

Tlf.: 51 51 57 32  
www.kontorfyn.dk

   Brug tiden fornuftigt...  
     - lad os om bogføringen

Få hjælp og inspiration til din 
FONDSSØGNING! 
  
Indlæg og foredrag om fonde af: Ildsjælen Jørgen A.  
  
• Vidste du at der ligger mere end 14.000  

fonde og venter på dig og dit projekt ! 
 

• Vidste du at der ligger mere end 400 miliarder kr.  
og venter på dig og dit projekt ! 
 

• Vidste du at der er rigtig mange som får  
afslag på deres ansøgning ! 

  
• Vidste du at der er hjælp på vej til at  

lave den rigtige ansøgning ! 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Er	  du	  en	  del	  af	  en	  forening,	  bestyrelse	  eller	  et	  privat	  projekt	  som	  	  
du	  ønsker	  inspiration	  til,	  så	  kontakt	  venligst:	  	  
	  
Ildsjælen	  Jørgen	  A.	  -‐	  Email:	  ja@4ja.dk	  -‐	  22	  70	  41	  91	   	  

Indlæg	  /	  foredrag	  af:	  Ildsjælen	  JØRGEN	  A.	  

Få hjælp og inspiration til din 
FONDSSØGNING!!

Ildsjælen JØRGEN A.
E-mail· ja@4ja.dk - Tlf. 22 70 41 91

Er du en del af en forening, bestyrelse eller et privat projekt  
som du ønsker inspiration til, så kontakt venligst:
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Bedemand-Fyn.dk
Tryghed i en svær tidyghed i en svyghed i en sv
Tlf. 30 48 55 55Tlf.Tlf.
Telefonen er altid åben.TT  Vi dækker hele Fynelefonen er altid åben.elefonen er altid åben.
Kontor/UdstillingKK
Viebæltet 1 - 5700 Svendborg
Business Huset - Vestergade 11A - 5540 UllerslevVV
Faaborgvej 33 - 5250 Odense SV
Tommerupvej 28 - 5492 TT Vissenbjerg

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside wwwRing for yderligere information.Ring for yderligere information. .bedemand-fyn.dk

Ceremoni uden præst
Vi har stor erfaring med borgerlig ceremonier som
ceremoniafvikler

Ny butik i Svendborg
Vores nye butik dækker følgende områder:VV
Svendborg, Faaborg, Tåsinge,, T, T  Langeland,
Ringe og øvrige opland.

Gravsten
I vores indendørs udstilling i Vissenbjerg og Svendborg
nder du et udvalg i såvel skandinaviske som eksotiske

granitsorter.granitsortergranitsorter Et endnu større udvalg kan fremvises
elektronisk.
Vi leverer gravsten med personligt præg
til fordelagtige priser.til fordelagtige prisertil fordelagtige priser

Gratis bårebuket ved afhentning
i hjemmet/plejecenter.i hjemmet/plejecenteri hjemmet/plejecenter
Prisgaranti på bedemandsydelser
og gravsten.

Bisættelse
Elegant, enkel hvidlakeret kiste. Miljøurne
Ilægning på sygehus
Kørsel til kapel/kirke (0-15 km)KK
Kørsel til Krematoriet (0-15 km)KK
Forsendelse af urne
Ordning af bisættelsen
I alt inkl.moms kr. I alt inkl.moms krI alt inkl.moms kr 9.995,-

Begravelse
Elegant, enkelt hvidlakeret kiste
Ilægning på sygehus
Kørsel til Kapel/Kirke (0-15 km)KK
Ordning af begravelsen
I alt inkl. moms krI alt inkl.I alt inkl. .  moms kr moms kr 9.495,-
Yderligere kørsel: kr. kr kr  18,- pr. 18,- pr 18,- pr km
Weekend og aftentillæg: kr. kr kr  495,-
Afhentning af kiste i hjemmet kr.Afhentning af kiste i hjemmet krAfhentning af kiste i hjemmet kr 495,-

ere ydelser,ere ydelserere ydelser er det naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til
krematoriet, kirkegården, gravsten, blomster, blomster blomster dødsannoncer
og evt. kaffebord.

Scan og se
 lm
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Skrot skrottet hos Brian
Mortens Erhvervsgen-
brug Eftf., ved indehaver 
Brian Andersen, hjælper 
kunderne af med alle 
former for 
metalskrot

»Vi servicerer alle slags kunder, 
så længe de har metalskrot, ek-
sempelvis smede, jern- og metal-
virksomheder samt elektrikere«.

Sådan forklarer Brian Andersen, 
indehaver af Mortens Erhvervs-
genbrug Eftf., til Månedsma-

gasinet Erhverv Fyn. Mortens 
Erhvervsgenbrug Eftf. leverer 
gratis containere til kunderne – 
og eventuelt også gratis afhent-
ning, så kunderne så fleksibelt 
og nemt som muligt mod beta-
ling slipper af med deres me-
talskrot i form af gammelt jern, 
skrot og andet metal. 

Brian Andersen overtog virk-
somheden Mortens Erhvervs-
genbrug Eftf. i efteråret 2007. I 
dag hjælper han virksomheder i 
Jylland, på Fyn og Sjælland.

Mortens Erhvervsgenbrug Eftf. · Fuglekildevej 73 · 5690 Tommerup · Tlf. 28 74 52 21 · mortenserhverv@andersen.mail.dk

Jern, metal, pap, folie og plast
Kolds Miljøservice ind-
samler genbrugsmate-
rialer i området Assens, 
Faaborg, Glamsbjerg, 
Haarby og Nr. Broby – og 
lidt i Jylland

Virksomheder og herunder 
landmænd er den primære mål-
gruppe, når Kolds Miljøservice 
servicerer en lang række virk-
somheder på Vest- og Sydvest-
fyn. Når Kolds Miljøservice har 
indsamlet – eller modtaget – ma-

Kolds Miljøservice · Holmevej 8 (plads)  · Strandgade 83b (kontor) · 5683 Haarby · Tlf. 20 61 05 75
www.koldsmiljoeservice.dk · kold@tdcadsl.dk

terialerne, adskilles og sorteres 
de mest muligt, lige som de even-
tuelt komprimeres, til videre 
forarbejdning. Sidstnævnte sker 
blandt andet i samarbejde med 
Reno Fyn. Emner, eksempelvis 
udendørs trapper, sælges eventu-
elt – se ”brugte ting” på firmaets 
hjemmeside. Kolds Miljøservice 

udfører også rensning af tage. 
Pris for et almindeligt tag under 
300 kvm., og tre meter til tag-
rende, er 990 kr. ekskl. moms.
Flise- og facaderens udføres 
også, blandt andet med god-
kendt miljøvenlig sprøjtevæske, 
der fjerner grønne alger, mos og 
anden belægning. Kunder kan 

gratis aflevere pap, aviser og 
folie på Holmevej 8 ved Haarby. 
Kolds Miljøservice er sponsor for 
Haarby Boldklub Støtteforening.
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Grill selv
- eller varm buffet

Kotelet/kamsteg (med bbq)
 grill selv eller varm

 
Kyllingebryst

grill selv eller varm

 
Steak/oksefilet

Grill selv eller varm

 
Melonsalat med feta

 
Coleslaw salat

 
Grøn salat med bl.a. tomat og agurk

 
Dressing

 
Humus

 
Salsa

 
Græsk kartoffelsalat

 
Hjemmebagt 5-kornsflütes

TILVALG

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

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

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

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

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - Max kr. 150,- 

Alt er
hjemme-

lavet

HVORFOR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRFOR

Priser er 
gældende til 

01.10.13
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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

Forret . . .
•  Røget skinke med melon.  

Hertil hjemmebagt 5-korns flütes 

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

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

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

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

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

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

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2013

Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud
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Bygma Odense - www.bygma.dk
ØST - Nyborgvej 354 - 5220 Odense SØ - Tlf.: 88 32 30 65 - E-mail: odenseoest@bygma.dk
VEST - Rughøjvej 11 - 5250 Odense SV - Tlf.: 65 96 17 81 - E-mail: odensevest@bygma.dk

                    Odense
af de lagerførte varer er fælles, 
mens de resterende 20 % vari-
erer i overensstemmelse med de 
enkelte lokalområders specifik-
ke kundeønsker og behov. ”Beg-
ge Bygma Odenses forretninger 
er overskueligt indrettede med 
gode adgangsforhold både til og 
fra. Vi er leveringsdygtige i alle 
varer og materialer til bygge-
branchens professionelle hånd-
værkersegment”, slutter Michael 
Christiansen.

I kraft af det tætte sam-
arbejde mellem afd. ØST 
på Nyborgvej i Odense og 
afd. VEST i Bellinge, der 
begge fokuserer 100 % på 
servicering af professio-
nelle håndværkerkunder, 
markerer Bygma-kæden 
sig med høj service og 
stærke tilbud

”Den privatejede danske Bygma-
koncern opkøbte i 2011 Kroers 
Tømmerhandels afdelinger på 
Fyn, og Bygma Odense ØST åb-
nede den 1. april 2012”, fortæller 
direktør Michael Christiansen. 
”I dag har Bygma i alt syv afde-
linger på Fyn, og med to velas-
sorterede udsalgssteder under 
én og samme ledelse er kæden 
særdeles stærkt repræsenteret i 
Odense-området.” 

Service og erfaring
”Bygma Odenses faguddannede 
personalestab tæller i alt 54 
servicemindede medarbejdere 
– 26 i ØST og 28 i VEST. Sam-
menlagt kan vi på ledelsesplan 
trække på lige omkring 100 års 
erfaring i branchen”, smiler for-
retningsfører Jørgen Kolberg, 

Bygma Odense VEST. ”Selv har 
jeg årelang erfaring fra Odense 
Tømmergård, mens Klaus og Mi-
chael hver især har lige så stor 
erfaring fra henholdsvis XL Lil-
lebælt i Middelfart og Tommerup 
Trælast.” 

Alt til byggebranchen
”Samarbejdet mellem Bygmas 
enkelte afdelinger medfører 
blandt andet, at lokale kunde-
aftaler er gældende over hele 
landet. Kunderne afgør selv, 
hvor deres varer skal bestilles 
og leveres”, siger salgschef Klaus 
Andersen, Bygma Odense ØST. 
”Hvad varelagerenes sammen-
sætning angår, kører samtlige 
Bygmas syv fynske afdelinger 
som noget nyt efter et 80/20 
princip. Det betyder, at 80 % 
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køleMontøR søges

Ole Lorenzen: Tlf. 29 25 37 52 - okservice@mail.dk - www.ok-service.dk

Efter en indkøringspe-
riode på fem år er SKF 
Economos Danmark nu 
fuldt integreret i SKF 
koncernen, der opererer 
overalt i verden og har 
stor specialviden, når det 
gælder lejer og pakninger 
til alle former for stort 
industrigods. 

”På globalt plan er SKF en godt 
og vel 100-årig koncern med over 
16.000 ansatte fordelt på 164 
lande verden over”, fortæller 
direktør Peter Jørgensen. ”Kon-
cernen, der netop har fornyet sin 
sponsorkontrakt med Ferrari, 
står over hele linjen for kvalitet, 
holdbarhed og hurtig levering.”

Nyt og større lager
”Lokalt kan vi her i SKF Econo-

mos Danmark A/S glæde os over 
en omsætningsstigning på 26 %. 
I domicilet på Lyøvej råder vi lo-
kalemæssigt over omkring 1100 
m2 til produktion, lager og ad-
ministration. Til imødegåelse af 
den stigende efterspørgsel har vi 
i år valgt at udvide vores lagerfa-
ciliteter med 100 m2, så de i dag 
mønstrer en samlet kapacitet på 
800 m2 i alt.”  

Tætninger til alle  
industrigrene
”Vores primære speciale er hy-
drauliske tætninger/pakninger 
i termoplastisk materiale – ty-
pisk fra 03-600 mm i diameter. 
Kundekredsen består blandt 
andet af fødevare- og medicinal-
industrien samt det maritime 
marked. Sortimentet spænder 
fra ekstremt små tætninger til 
insulintappemaskiner til enorme 
tætninger til bovporte, broklap-
per og entreprenørgrej. Vi arbej-
der konstant på at videreudvikle 

produkter og forretningsgange 
til alle grene af industrien.” 

Pakningssæt i  
kæmpeformat
”Det største pakningssæt SKF 
Economos Danmark A/S nogen-
sinde har fremstillet til en hy-
draulisk presse måler 1500 mm 
i diameter og leveredes i juni 
2012 til de russiske jernbaner. 
Den hydrauliske presse, der er 
nyfremstillet i Kina, har som 
primær opgave at stanse dele ud 
til jernbaneskinner. 
Maskinen, der er på størrelse 
med et gennemsnitligt dansk 

parcelhus, yder 9000 PSI i bar-
tryk.” 

Reparationssæt 
til hele verden
”Blandt SKF Economos Dan-
marks øvrige aktiviteter på ser-
vice- og eftermarkederne i hele 
verden er fremstilling og levering 
af såkaldte reparationssæt be-
stående af en olietætningsring, 
en v-ring samt en o-ring. På dette 
specialeområde har vi netop 
indgået en stor aftale med FLS 
koncernens Cement Factories, til 
hvem vi også leverer lejer til ce-
mentovne og andet storgods.”

SKF Economos Danmark A/S

SKF Economos Danmark A/S · Lyøvej 6· 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 11 27 · Fax: 65 31 11 28
Website: www.economos.com · E-mail: denmark@economos.com
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Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Palle Matthiesen at spille på flere strenge i 
Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne 

og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 
holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul 

i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 
og chaufførerne kører på skiftehold.

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

granitskærver. 
- og så er Palle Matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten og 
granit-
skærver 
til private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor 
Ullerslev Gen-
brugsstation).

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Odensevej 8A
5700 Svendborg

Telefon 6221 4488
fomo@fomo.dk

www.fomo.dk

Få en 
samtale om 
fællesskab 
og forsikring
Kontakt os og få lavet 
en aftale om en samtale, 
hvor vi sammen kan 
afdække dine behov for 
forsikring.

Medbring denne 
annonce til samtalen 
– så kvitterer vi med 
en � aske jubilæums-
rødvin. 

Du er også
velkommen 
i fællesskabet
i FOMO
Når du bliver medlem i FOMO, 
kan du være tryg ved, at vi dyrker 
sammenholdet og fællesskabet.
Princippet om, at de mange hjæl-
per de få, der er uheldige, er en af 
de  værdier, du får glæde af.
At du oven i det hele kan score 
en økonomisk gevinst ved at blive  
medlem, er jo kun et ekstra plus 
til fællesskabet.

Det fortæller vi gerne mere om 
– kontakt os på 
6221 4488, 
fomo@fomo.dk 
eller kig ind til os.
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Synlighed sælger
Fynsk Skilte Design flyt-
ter til Tobaksvej 10 i As-
sens. Det er en stor fordel 
for firmaet, hvis speciale 
netop er synliggørelse af 
sine kunder.

”Synliggørelse er et must i vores 
visuelle tidsalder. Får man for 
eksempel ny vognpark, skal den 
udstyres med personlighed, og 
hér kommer Fyns Skilte Design 
ind i billedet. ”Når det gælder 
visuel præsentation spænder vi 
lige fra dør-, kontor og gadekilte 

til autoreklamer”, fortæller inde-
haver Knud-Erik Lauritzen. ”Vi 
dekorerer rigtigt mange varevog-
ne, montør- og håndværkerbiler 
samt lastvogne. Dertil kommer 
bandereklamer, klaprammer, 
streamers, labelprint, storfor-
mat, pyloner og vejskilte. I kraft 
af vores store knowhow og man-
geårige brancheerfaring har vi 
fingeren på pulsen med hensyn 
til at virkeliggøre kundens ønske 
om en effektiv profilering, der 
virker. Bliv et kendt ansigt. Kon-
takt os for nærmere information 
om vores mange spændende pro-
fileringsløsninger.”

Fyns Skilte Design · Tobaksvej 10 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 13 14 · Mobil: 20 26 32 50
www.fyns-skilte.dk · kel@fyns-skilte.dk

 
flytter til Tobaksvej 10, Assens

 
www.fyns-skilte.dk

Firmarejser & 
Konferencer
Lad Nyborg Rejser arrangere din 
næste firmarejse, uanset om det 
drejer sig om
en eller flere dage, fly eller bus, kon-
ference eller personalefest. Kom-
biner fx dit møde/konference med 
”oplevelser”. Du vil få fordel af 
vores brede kontaktflade inden 
for bl.a. hoteller og events.

Persontransport
Med vores mangeårige erfaring, rutinerede 
chauffører og høje komfort i moderne busser sik-
rer du, at dit næste transportarrangement bliver 
mere end bare transport. Vi er også specialister 
i kørsel med liftbus og transport af grupper, der 
stiller specielle krav i forhold til gruppens sam-
mensætning og chaufførens formåen.

Grupperejser & 
Arrangementer
Er I allerede en gruppe, som vil rejse sammen, 
hjælper vi jer med planlægning, transport, ar-
rangementer m.m. Vi byder samtidig på et bredt 
udsnit af endagsudflugter, storbyferie, vinture, 
natur- og kulturture og wellness-arrangementer. 
Transporten foregår i vores komfortable busser, 
og vores rutinerede chauffører hjælper undervejs 
med deres viden om lokalområdet.

VIP-Konferencebus
Høj komfort i speciel-indrettet VIP-Konferencebus. Business, Konference, Messe, Events, Firmarejse, Virksomhedsbe-
søg. 11 pers. stort mødebord, 8 siddepladser ved 2x4 pers. borde, 6 siddepladser i Luxusstole, 35 tommer fladskærm 
med mulighed for PC-tilslutning, minikøkken med mikroovn, kaffemaskine, toastmaskine, køle/fryseskab, fadølsan-
læg, aircondition.

Nyborg Rejser 
- er et helt igennem dansk selskab, der har drevet rejsebureauvirksomhed siden grundlæggelsen i 1948. Vores 
erfaring og store krav til kvalitet og sikkerhed er din garanti for en god
oplevelse. Nyborg Rejser modtog som en af de første inden for persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 
certifikat som bevis på vores internationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en ensartet og altid opdateret kvali-
tet. Vi arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.

www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Rejser A/S · Nymarksvej 61
5800  Nyborg

Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dk
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Den direkte vej 
fra producent til 
sorteringsanlæg
Dansk Genknus ApS er 
den miljøbevidste samar-
bejdspartner, der konse-
kvent søger at finde den 
mest effektive vej fra 
kunde til modtagestatio-
nen i Odense SØ.  

Strategien er at gøre det admi-
nistrative arbejde for vognmænd 
og producenter af affald nemme-
re, blandt andet ved brug af kort-
læsersystem og e-fakturering, 
som gør ind -og udvejning samt 
betalingsmetode mere simpelt.
Dansk Genknus ApS er en 
privatejet virksomhed som ho-

vedsageligt varetager sortering 
og oparbejdning af affald fra 
primært byggeindustrien, samt 
brændbart affald, beton, tegl fra 
en række af private- og offent-
lige virksomheder, blandt andet 
fynske kommuner og genbrugs-
stationer.  Virksomhedens ide er 
at kunne genbruge ”ikke farligt” 
affald fra disse virksomheder.

Det effektive samarbejde
I det daglige har vognmænd med 
kort fri adgang til sorterings-
pladsen i åbningstiden, og det 
administrative arbejde er blevet 
reduceret til en vejseddel, samt 
automatisk fakturering i samme 
øjeblik vognmanden forlader 
området. Resten bliver håndte-

ret af Dansk Genknus ApS, dvs. 
med håndtering af e-fakturaer 
til virksomheder og vognmænd, 
samt indrapportering til Miljø-
Centret i Roskilde. På sortrings-
pladsen hjælper en fleksibel og 
dygtig medarbejderstab med vej-
ledning, henvisning og korrekt 
sortering. I dag håndteres større 
mængder af forskelligt affald på 
pladsen i Odense.  Affaldet sor-
teres op i forskellige fragmenter 
efter et planlagt system og efter 
en grundig finsortering bliver de 
fleste produkter neddelt og solgt 
videre til genbrug, b.la indenfor 
bygge -og anlægsbranchen. 

Fremtiden og visionen
Dansk Genknus ApS arbejder 
dagligt med at fremstå som en 
miljø- og energibevidst virksom-
hed. Virksomheden har således 
indført en miljø –og energihånd-
bog, som indeholder politikker 
og procedure på affaldsområdet. 
Virksomheden er ikke forpligtet 
til at indgive et ”grønt regn-
skab”, men gør det i forbindelse 
med indførelsen af miljø – og 
energihåndbogen og visionen. Og 
det er kontinuerligt at forbedre 

Dansk Genknus · Teglværksvej 19 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 12 13 63 · www.danskgenknus.dk · nhr@danskgenknus.dk

de miljø- energimæssige forhold 
i virksomheden, til at skabe en 
mere effektiv produktion til gavn 
for en reduktion forureningen af 
vort fælles miljø. 
Dansk Genknus ApS har sat 
sig klare mål for sikkerhed og 
miljø, samt at overholde de lov-
givningsmæssige regler på om-
rådet, således at Dansk Genknus 
ApS til stadighed er helt fremme 
på miljøområdet. 

 

Siloxan
- et varigt resultat

Klokkestøbervej 12
5230 Odense M

Tlf. 6614 7882
www.farvex-perten.dk

odense@farvexperten.dk

Kom ind og få et 
godt tilbud og 

gode råd…



 31

Ryslinge KRuKKe MaRKed 
– danmarks største krukkemarked

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 22 55

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

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

Mosaik borde glaserede krukker Terracotta krukker

               for tryghed i hverdagen
sjældne og stærkt invaliderende 
sygdom ALS (amyotrofisk lateral 
sklerose). Det drejer sig primært 
om avanceret kaldeudstyr samt 
anlæg og fjernbetjeningsgrej til 
omgivelseskontrol. 
Ved hjælp af sidstnævnte kan 
den handicappede medborger 
selv styre en lang række funk-
tioner i sit hjem. Anlæggene kan 
programmeres til at styre alt – 
lige fra døre og vinduer over lys 
og gardiner til alle former for te-
lefon, radio og tv-anlæg.” 

Gennemprøvede  
kvalitetsløsninger
”FLT Alarmers primære brand 
indenfor omgivelseskontrol, GE-
WA, har mange års erfaring og 
står for gennemprøvede løsnin-
ger af høj kvalitet. Når det gæl-
der styring af el-installationer, 
kan GEWA anlæg med fordel 
integreres i eksisterende IHC 
løsninger, der letter opkoblingen 

FLT Alarmer ApS er 
specialiseret indenfor 
avancerede kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol 
til handicappede samt 
nyudvikling af en lang 
række hjælpemidler af 
tryghedsfremmende art   

”Et stort speciale, vi i de senere 
år har valgt i stigende grad at 
fokusere på, er salg, levering og 
implementering af kaldeanlæg 
og omgivelseskontrol til ældre og 
handicappede”, fortæller direk-
tør Flemming Larsen. ”FLT har 
stor viden og erfaring på områ-
det. 
I kommunalt regi leverer vi 
blandt andet udstyr til service-
ring af mennesker med den 

FLT Alarmer ApS · Fjordparken 36 · 5800 Nyborg · Tlf.: 40 37 32 51  · Fax: 65 31 08 51 
E-mail: fl@flt.dk · Web: www.flt.dk

og minimerer antallet af nødven-
dige tilkøb. 
Alle GEWA anlæg er udstyret 
med avancerede fjernbetjenin-
ger, hvorfra boligens funktioner 
let kan styres – også af brugere 
med stærkt indskrænket bevæ-
gelighed. 
De logisk opbyggede og bru-
gervenligt designede fjernbe-
tjeninger er med til at højne de 
sygdomsramte medborgeres 
livskvalitet, personlige frihed og 
tryghed i hverdagen. 
Et nyt produkt, der genererer 
stigende aktivitet i firmaet, er 
automatiske døråbnere med 
chip-baserede individuelt tilpas-
sede nøglesystemer til bosteder 
og institutioner. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere udfør-
lig info om FLT Alarmers vidt-
spændende aktivitetsfelt”, slut-
ter Flemming Larsen.    
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FH Maskinteknik

løser vi akutopgaver af enhver 
art og bidrager hermed til at sik-
re kundekredsen mod unødige 
driftstab. Kontakt FH Maskin-
teknik og få nye ideer til optimal 
opgaveløsning. Vi er altid klar til 
en uforbindende samtale”, slut-
ter Flemming Harboe.  

Den østfynske virksom-
hed, der p.t. tæller fire 
medarbejdere, er et min-
dre maskinværksted med 
bredt fokus på underle-
verandørarbejde, mon-
tage samt servicering og 
reparation af alle former 
for industrimaskiner 

”FH Maskinteknik grundlagdes 
i 2002 som en solovirksomhed 
med base i min private garage”, 
smiler indehaver Flemming Har-
boe. ”Siden da er udviklingen 
gået stærkt. Efter en årrække 
i lejede lokaler kunne vi i maj 
2007 tage vores nuværende do-
micil i brug. Her råder vi over 
topmoderne  
produktionsfaciliteter på om-
kring 1000 m2. I kraft af vores 
dygtige og erfarne medarbejdere 

er vi kompetencemæssigt gea-
ret til løsning af en bred vifte af 
opgaver – heriblandt CNC bear-
bejdning, planslibning, valsning 
og fræsning samt klip, buk og 
svejs i alu, rustfri og stål. FH 
Maskinteknik tilbyder såvel se-
riefremstilling af komponenter 
som design, udvikling og pro-
duktion til en branchemæssigt 
bred kundekreds, der fortrins-
vist har hjemme i det østfynske 
lokalområde.”  

Fra ideudvikling til  
døgnservice
”Ideudvikling og sparring er et 
område i vækst, idet udviklingen 
af avancerede specielløsninger 
til industrien foregår i tæt par-
løb med kunden. I kraft af FH 
Maskintekniks størrelse og flek-
sible indretning kan vi levere 
hurtig service og ditto omstil-
ling til skiftende produktioner. 
Vi har tjek på hele processen fra 
rådgivning og salg, til den fær-

dige løsning er i hus. I kraft af 
vores erfaring og kendskab til 
vores kunders individuelle behov 
er en stor sideaktivitet løbende 
reparation af andre installerede 
maskiner. Sidst men ikke mindst 
tilbyder FH Maskinteknik døgn-
service til udvalgte industrikun-
der. Fra vores rullende værksted 

FH Maskinteknik · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf: 65 33 26 86
E-mail: fh@fh-maskinteknik.dk · Web: www.fh-maskinteknik.dk 

Årslev Tømrerforretning ApS
ønsker alle kunder og
samarbejdspartnere

en god sommer…
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Ny CR-V

Hvor rummelig har man lov at være?
CR-V har altid været en bil med plads til store armbevægelser. Alligevel formår den nye CR-V at tage et kvantespring. Faktisk giver 

den ordet rummelig en helt ny betydning. Der er oceaner af benplads, afsætningsplads og plads til at tage i IKEA og byggemarkedet 
på en gang. One-Motion bagsæder skaber på et øjeblik hele 1.669 liter i bagagerummet. Og et intelligent styresystem

skaber plads til en ny standard for køreglæde – hvad enten du er til lange familieture eller en time i terrænet
med drengene. Og ja. Den rummer naturligvis også at være mindre tørstig end tidligere.

Prøv selv efter og book en tur i den nye enormt rummelige CR-V på cr-v.dk

CR-V fra 309.000,- Van fra 181.769 ekskl. moms. Priserne er ekskl. levering og metalfarve. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,0-17,9 km/l. CO2-udslip 149-180 g/km.   . Navi tilbuddet gælder kun Comfort og Elegance modeller.
Tilbuddet er en kombination af rabat på bilen og prisen på originalt eftermonteret navigation. *Analysen er baseret på en 4 års periode på CR-V 2.0 Comfort årgang 2012, læs mere på www.bilpriser.dk

Honda CR-V Van fra kun kr.

181.769,-
Honda CR-V fra kun kr.

309.000,-

Eksklusivt tilbud på
Comfort og Elegance
Få den nye CR-V Comfort eller Elegance 
med originalt eftermonteret navigation/
multimedieanlæg uden merpris.

Scan koden.
Oplev mere af den
nye CR-V og book

en prøvetur.

Ekskl. moms
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V Holm Jensen
Nyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00
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Dampskibskajen 3   ·   3700 Rønne   ·   Tlf. 70 23 15 15   ·   www.faergen.dk

20 pct. rabat til

giver:

Ferietid er også hyggelig og af-
slappende færgetid sammen med 
rederiet Færgen, der binder Dan-
mark sammen via ruter til Lol-
land og Langeland, Samsø, Fanø, 
Als og Bornholm.
Sommerferien er lige i farvandet 
for rigtigt mange danske børne-
familier – så hvorfor ikke stikke 
til søs med Færgen og sætte kur-
sen mod eksempelvis Lalandia i 
Rødby på Lolland eller Billund i 
Sydjylland? 
Her sparer Lalandias gæster 
nemlig 20 procent af overfarts-
prisen på Færgens rute Spods-
bjerg - Tårs tur/retur.
Med Færgens moderne og be-
kvemme færger ligger søvejen 
således åben til fem af Danmarks 
smukkeste øer – og via Færgens 
hjemmeside er der konstant års-
tidsbestemte bud på oplevelser 
til Færgens gæster på øerne.

Bestil billet til den ønskede af-
gang allerede nu - så er du sikret 
en plads på færgen. 
Rabatten på 20 procent fratræk-
kes og tilbageføres til dit beta-
lingskort, når du tjekker ind. Du 
kan også vente med at købe billet 
til færgeoverfarten, til du møder 
op i check-in. Bare kom, det er 
ikke nødvendigt at booke i forve-
jen, der er masser af plads. Men 
man kan booke i forvejen. 
Rabatten på 20 procent opnås 
kun ved forevisning af originalt 
lejebevis eller ved oplysning af 
rabatkode, der udstedes af La-
landia ved booking af feriehus. 
Færgebilletten kan kun købes 
som returbillet.

Levende middelalder 
Middelaldercentret på Ved Ham-
borgskoven 2, Sundby L., Nykø-

bing Falster, er en anden stor op-
levelse for hele familien.  En helt 
ny del af centeret, Middelalder 
Teknologipark, er netop åbnet 
24. juni.
Middelaldercentret åbnede i 
1989 ved Nykøbing Falsters 700 
års jubilæum. Det lokale mu-
seum lavede en kopi af en mid-
delalderlig kastemaskine, en så-
kaldt blide. 
Det tre uger lange forsøg tiltrak 
mere end 15.000 gæster – og ikke 
mindst uventet stor presseom-
tale i danske som internationale 
medier.
Nu er Middelaldercenteret som 
selvejende institution blevet en 
meget væsentlig del af Falsters 
spændende formidling af den 
meget betydningsfulde del af 
Danmarks historie – bl.a. in-
klusive en hel middelalderby, en 
havn, riddere, turneringsbane og 
en indgangsbygning.

 
Nordeuropas mest  
moderne sciencecenter

Geo Center Møns Klint er endnu 
et eksempel på rigtigt spænden-
de danmarkshistorie – og denne 
gang tages gæsterne omkring 70 
mio. år tilbage i tiden.
Udstillingen er indrettet som en 
tidsrejse tilbage til Kridthavet, 
hvor højteknologisk udstillings-
teknik, animationer af datidens 
imponerende dyreliv og deres 
sjældne rester - fossiler – ska-
ber en imponerende ramme, der 
samtidigt forklarer den unikke 
natur, som Mønt Klint byder på 
den dag i dag.  



Køreværktøj fra 
P. Christensen®

Scan koden og se 
mere køreværktøj

Lige nu 3 års fri service på Vito og Sprinter!* 
Mercedes-Benz transportere er bygget til at gøre arbejdet 
færdigt – dit arbejde. For med et bredt program af trans-
portere kan du få lige præcis det køreværktøj, der passer 
bedst til din forretning. Uanset om det bliver en Citan, en 
Vito eller en Sprinter, så får du et stykke køreværktøj, der 
ikke piver eller står af. Og har du endelig brug for service 

eller reparation, er det hos mekanikere på P. Christensen®s 
autoriserede Mercedes-Benz værksteder, der har respekt 
for din forretning. Hurtigt ind, hurtigt ud. Besøg en af vores 
salgs afdelinger og prøv dit næste stykke køreværktøj. 
Se mere køreværktøj på: 
www.mercedes-benz.dk/køreværktøj
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Forbrug ved blandet kørsel 23,3-10,3 km/l. CO2-emission 112-256 g/km. *Fri service omfatter en Service Complete aftale, inkl. service, reparationer og 
sliddele. Max. 60.000 km over 3 år. Gælder kun Vito og Sprinter kassevogne ved køb inden den 30. juni 2013. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre 
kampagner eller rabatordninger.

www.pchristensen.dk

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

Åbningstider (erhverv): 
Man-fre: 8.00 - 17.30


