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Vinspecialisten Nyborg 
 Side 20Firmaet beskæftiger fire mand i administrationen

og har ca. 180 fasttilknyttede tømrere, murere,
malere, elektrikere, smede, svejsere, mekanikere,
telemontører m.fl., som udlejes til industri- og
håndværksbranchen over hele landet og i udlandet
- og møder op med eget værktøj. Alle håndværke-
re er danskere eller tyskere.

Vi er disponible 24 timer i døgnet 
365 dage om året

FAKTA

Your Partner ApS, vikarbureau og montagefirma, er ”stil going strong”  

Vi har en fast kundekreds af gode, loyale
kunder, som ikke praktiserer svingdørskonceptet,
men går efter helt andre værdier. 
Direktør Stephan Scavenius Lang

Falstervej 10 D · 5800 Nyborg · Tlf.: 6331 0390 ·  www.yourpartner.dk

FOTO: Kim Kiholm
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Hannibaldsen’s Autoværksted
Vi er medlem afStol på os ved følgende opgaver:

· Reparation på person og varebiler
· Service og reparation på klimaanlæg
· Udbedring og udskiftning af ruder
· Opretning af buler
· Montering, sporing og afbalancering af dæk
· Justering af lygter

Solholm 6 · 5540 Ullerslev

Tlf. 65 35 12 07
www.hannibaldsen.dk 

Kruse & Bech a/s 
Aut. El – installatør. 65.31.01.44 
El-service      Ny-installationer       Data- /teleinstallationer 

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

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

Måltagning og montering
uden merpris.

Min. 20m2 SAMLET

✁
✁

DANMARKS ABSOLUT
LAVESTE PRISER

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 179,-
Nu pålagt pr. m2 149,-

TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm. br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2 99,- Nu pålagt pr. m2 fra

59,- 79,-

HIT BOUCLE
i 400 el. 500 cm. br. Flere farver -
5 års garanti Norm. pr. m2 159,-

Nu pålagt pr. m2 119,-

KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm. br.
Norm. pr. m2 229,-

Nu pålagt pr. m2 179,-

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

Ring på tlf.
29 32 89 90

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 el. 400 cm. br.
Nu pålagt pr. m2 fra 99,-

prp .. mmmmmm

JG Smede & Maskinværksted 
er startet i 2002, men råder over stor branche-erfaring.

JG Smede & Maskinværksted producerer blandt andet 
borde i aluminium og rustfrit stål til mobil brug og til at 
hæve og sænke. Anvendelse sker typisk på hospitaler, i 
institutioner, køkkener og lignende.

Vi fremstiller ligeleds transportvogne til indsamling af va-
sketøj, affald, pap og andet. Disse kan også leveres med 
truck-træk.

Alle ad hoc opgaver i jern, aluminium og rustfrit stål udfø-
res, samt alt andet smedearbejde.

JG Smede & Maskinværksted 
Postkrogen 27 · 5540 Ullerslev · Tlf. 6535 2955

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

TØMRERGÅRDEN
KISSENDRUP

TØMRER

SNEDKER
VÆRKSTEDS-ARBEJDE

v/ Kjeld Bo Jensen
Skovgyden 5 - 5540 Ullerslev

65 36 18 01
Telefax 65 36 18 56 - Biltelefon 30 69 36 18

Kissendrup  14/08/10  15:33  Side 1
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Trim firmaet ud af krisen

bet Training International 
løst opgaver for en lang række 
globale virksomheder i mere 
end 12 lande. Training Inter-
national hjælper kunderne 
med at indføre ensartede refe-
rencerammer for samtlige le-
dere og medarbejdere - uanset 
hvor de kommer fra – uden at 
glemme de enkelte landes spe-
cifikke kultur.

- Vi optræder troværdigt, fordi 
det er grundlag for tillidsfulde 
og seriøse relationer. Vi har 
høj faglighed, fordi løsnings-
forslag til blivende resultater 
er gennemtænkte og sammen-
hængende, slutter Jan Jessen.

Training Gallery ud-
vikler menneskelige 
ressourcer, så private 
og offentlige virksom-
heder får ny synergi 
og økonomisk vækst

Finanskrisen sætter for alvor 
fokus på ledere og øvrige nøg-
lemedarbejdere – samt indivi-
duelle og kollektive evner til 
at styre fælles arbejdspladser 
godt gennem krisen.

Training Gallery i Nyborg er 
her en kompetent og engage-
ret samarbejdspartner med 
stor erfaring i organisations-, 
leder- og medarbejderudvik-
ling i samarbejde med nogle 
af erhvervslivets største virk-
somheder, herunder Vestas, 
Chr. Hansen og Solar.

Pres på ansatte

Training Gallery blev stiftet i 
2001 og ledes af indehaver og 
direktør Jan Jessen, med en 
baggrund som blandt andet 
pilot og officer i flyvevåbnet 
samt personale- og uddannel-
seschef hos DSB, Falcks Red-
ningskorps og Hydro Texaco. 
- Lige nu sætter finanskrisen 

ekstra pres på både private og 
offentlige virksomheder. Man-
ge steder ser lederne sig nød-
saget til at skære ned på med-
arbejderstaben. Dem der er 
tilbage skal så tilsvarende løbe 
hurtigere, og de bliver måske 
ikke i tilstrækkelig omfang ta-
get hånd om. Dermed risikerer 
virksomhederne både at miste 
fokus, synergi og gode ansatte, 
der trods krisen søger andre 
steder hen, forklarer Jan Jes-
sen.

Ingen standartforløb

Training Gallery står klar 
med en differentieret tilgang 
til læring på leder-, team- og 
medarbejderniveau til virk-
somheder i hele landet.

- Vi laver ingen standartforløb. 
Vores undervisnings- og træ-
ningskoncepter tager udgangs-
punkt i de enkelte kunders 
ønsker og behov. Derfor skræd-
dersyer vi løsningerne, der sik-
rer de ønskede resultater. Og vi 
slipper ikke processen, før de 
ønskede resultater er opnået, 
fortsætter Jan Jessen.
 
Som en logisk konsekvens 
lægger Training Gallery stor 
vægt på at kende de enkelte 
kunders særlige virksomheds-

kultur. Det sker via samtaler 
med ledelse og medarbejdere 
samt evt. kunder og leveran-
dører. Denne grundige for-
analyse danner basis for et 
koncentreret og differentieret 
udviklingsforløb, der fuldt ud 
målrettes virksomhedens øn-
sker og behov.

Teori og træning

Selve kurset rummer cirka 
40 procent teori og 60 procent 
praktisk træning. Opfølgning 
en til to måneder efter et gen-
nemført udviklingsforløb, sup-
pleret med individuel sparring 
og coaching, sikrer, at nye 
kompetencer kan tages i brug 
umiddelbart efter forløbet. 

Jan Jessen er uddannet HD 
(O), Diploma HRD, NLP Busi-
ness Practicioner, proceskon-
sulent, coach og Erhvervs-
psykologi EPU®. Training 
Gallerys øvrige konsulenter 
har ligeledes teoretisk og prak-
tiske erfaring, der sikrer kun-
derne ønsket effekt og værdi 
for pengene. 
Siden 2008 har datterselska-

skrænten 5 og Havnegade 2A · 5800 Nyborg · Tlf. 70 23 77 78
www.traininggallery.dk · www.traininginternational.dk · info@traininggallery.dk

www.traininggallery.dk

www.traininggallery.dk
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Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka
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Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

Vi har mere end 20 års erfaring med både 
maling af tage og udskiftning af tagbelæg-
ninger. Brug os som rådgiver og få den 
løsning, der passer bedst til dit hus.  
 
Vi er medlem af BYG GARANTIORDNIN-
GEN, der sikrer dig 5 års skriftlig garanti 
på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil 
undgå en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

Hvis dit tag trænger til hjælp...
...så har vi en redningsplan, der forlænger  
tagets levetid med 15 - 20 år
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AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vand et løber ind 
gennem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

– Vi leverer, monterer og renoverer alle tagtyper, lige som vi udfører 
tømrerarbejde og monterer nye vinduer og døre. Vi er ikke lagt fast på 
bestemte produkter, fortæller Peter Christensen fra AZ Tagteknik.
Han supplerer meldingen om, at “de fynske husejerne bør reagere, hvis de 
opdager utætheder ved deres tag – eller har mistanke om, at taget ikke er 
i topform til forårets våde belastninger”.

Gratis tageftersyn

– En del af vores tryghedskoncept er netop, at vi kører ud og udfører en 
uvildig og gratis gennemgang af tag og herunder sætter en tidshorisont 
for tagets levetid. Vi kortlægger eventuelle fejl, mangler og skader, og 
efterfølgende giver vi et tilbud på en tagrenovering med prisgaranti. 
Det betyder, at vi matcher eventuelle andre tilbud på tagrenovering, 
hvis disse tilbud er billigere end os for et tilsvarende arbejde, fortsætter 
Peter Christensen. 

AZ Tagteknik tilbyder forskellige løsninger til alle slags tag, både let-
tere og tungere løsninger – fra stål- og tagpap til cement- og teglløs-
ninger. Med op til 30 års produktgaranti.

30 års garanti
Den lange garanti følger eksempelvis 
med Decra Elegance, der er en langtidsh-
oldbar løsning som til forveksling ligner 
glaserede teglsten og samtidigt er et bil-
ligere alternativ til den tungere tegltag-
konstruktion. 30 års produktgaranti og 
15 års udførelsesgaranti følger i øvrigt 
alle Decra’s tagprodukter.

Alternativet til et splinternyt tag kan 
være en tagrenovering i form af rensning 
og maling af kundernes nuværende tag. 
Selv om det måske ser slemt ud på over-
fladen, kan det i mange tilfælde betale 
sig at få det renset og malet med et flot 
resultat. Den langtidsholdbare metode 
omfatter dybderensning, afskylning, al-
gebekæmpelse, grunding samt to gange 
sprøjtemaling med ekstra dækevne.

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GARAN-
TI- ORDNINGEN, der sikrer kunderne 
fem års skriftlig garanti på enhver renover-
ing af eternittag og 15 år på et nyt tag. 

Firmaet anbefaler kun renovering, hvis 
det betaler sig i forhold til det eksisterende 
tags tilstand og restlevetid. AZ Tagtekniks 
erfaring viser samtidigt, at professionel 
renovering forlænger tagets levetid med 
15 til 20 år. Det er samtidigt væsentligt 
billigere i forhold til et nyt tag, da de sam-
lede udgifter til tagrenovering kun er en 
tredjedel af, hvad et nyt tag koster.

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, 

at deres tag, vinduer  
og døre  

ikke er i topform
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Erik Jørgensens Eftf. A/s

Autohuset ullerslev

andet af brønde, havehuse, 
maskiner og både i alle stør-
relser. Erik Jørgensens Eftf. 
A/S råder over ca. 25 lastbiler 
og beskæftiger et lignende an-
tal chauffører samt tre admi-
nistrative medarbejdere. For 
samtlige opgavetyper gælder 

det, at vi tager det tunge læs 
og gør det professionelt hele 
vejen igennem og dét til kon-
kurrencedygtige priser. Alle 
interesserede er velkomne til 
at ringe for et uforbindende til-
bud”, slutter Kristian Nielsen. 

indimellem løser opgaver for 
andre værksteder. Henover 
sommeren introducerer Hella-
kæden, der løbende markerer 
sig med gode tilbud på alt lige 
fra dæk til aircondition, en ny 
kampagne. Se mere herom i 
lokalaviserne. Autohuset Ul-
lerslev har altid et godt tilbud 
til dig og din bil …”

Det alsidige nyborgen-
siske transportfirma, 
der grundlagdes i 
1969 og den 1. sep-
tember i år kan fejre 
10 års jubilæum med 
de nuværende ejere 
bag rattet, er en af 
Fyns førende udbydere 
af lastbilmonterede 
kraner

”Lastbilmonterede kraner er 
blandt vores største forcer”, 
fortæller Kristian Nielsen, der 
sammen med kompagnonen 
Bjarne Riis i snart 10 år har 
drevet det Nyborg-baserede 
transportfirma. ”Vi kan i dag 
mønstre kraner på op til 130 
TM, og dermed er vi blandt de 
førende udbydere på Østfyn. 
Blandt kunderne er Nyborg 
Kommune, Vejdirektoratet, 
Kommune Kemi, Falck Dan-
mark, Mogens Pedersen A/S, 
Dreier & Co. A/S og Refsvin-

Det autoriserede 
Hella service Partner 
værksted udfører alle 
former for service og 
reparation på nye og 
brugte biler af alle 
mærker. Pr. 1. juli i år 
ansatte Autohuset en 
ny lærling 

”Autohuset Ullerslev er et lo-
kalt autoværksted”, beretter 
indehaver Jesper Christensen. 
”Vores kerneydelse er profes-
sionel løsning af service og re-
parationsopgaver på person og 
varebiler. Ved min overtagelse 
i 2003 var værkstedet spe-
cialiseret i Renault og Volvo, 
og i dag arbejder vi med alle 
mærker og årgange. En posi-

dinge Entreprenørforretning. 
Vi har døgnvagt og løser her 
en lang række akutte kranop-
gaver – blandt andet i forbin-
delse med brand- og færdsels-
ulykker.” 

Fra dagrenovation til 
lystyachter

”Erik Jørgensens Eftf. A/S har 
et afvekslende opgavefelt, der 
blandt andet omfatter dag- og 
industrirenovation, kørsel med 
affalds- og opbevaringscontai-
nere, levering af grus, bort-
skaffelse af haveaffald og vin-
tertjeneste. På sidstnævnte 
område har vi ansvar for mo-
torvejsstrækningen Knudsho-
ved-Blommenslyst. Blandt de 
øvrige opgaver er transport 
af betonelementer og rør samt 
varetagelse af en lang række 
specialtransporter – blandt 

tiv konsekvens af værkstedets 
stigende aktivitet og den øgede 
kundetilgang er ansættelsen 
af Andreas Frost Pedersen, 
der startede som lærling den 
1. juli.” 

Nye tilbud på vej

”Som Hella Service Partner 
er Autohuset Ullerslev ud-
styret med de nyeste testere 
og udstyr til fejlfinding og 
reparation. Udover repara-
tion af skader af enhver art 
inklusive glas omfatter vores 
arbejdsfelt blandt andet klar-
gøring til syn, serviceeftersyn, 
montering af ekstraudstyr og 
service på airconditionanlæg. 
Fagligt holder vi os ajour med 
den seneste udvikling gennem 
diverse kurser og efteruddan-
nelsesforløb. Et speciale, hvor 
vi har stor viden og erfaring 
er hele el-området, hvor vi 

Erik Jørgensens Eftf. A/s · Lyøvej 11 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 25 52 · mail@ejtransport.dk · www.ejtransport.dk

Autohuset ullerslev · Nyborgvej 15 · 5540 ullerslev · Tlf. 65 35 16 35
autohuset.ullerslev@mail.dk · www.autohusetullerslev.dk
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Mogens Pedersen Nyborg A/s
Den kendte Nyborg-
virksomhed er meget 
mere end et havnebyg-
gerfirma. MP er også 
en seriøs samarbejds-
partner, når det gælder 
professionel opgave-
løsning indenfor jern og 
metal – både i forhold 
til private, erhvervs- og 
industrikunder

”Som ingeniør- og entreprenør-
firma er MP først og fremmest 
kendt som en brancheførende 
aktør, når det gælder havne-
byggerier”, fortæller adm. di-
rektør Jens Marling. ”Derud-
over løser vi alle former for jord, 
kloak, bygge og anlægsopgaver 
i hele landet. Vores aktiviteter 
i hovedstadsområdet varetages 
af Mogens Pedersen Øst med 
hjemsted i Hedehusene. Ende-
lig løser vores smedeafdeling 
Nyborg Smedie & Maskinværk-
sted A/S en stor mængde meget 
forskellige opgaver – heriblandt 
fremstilling af altaner, trapper, 
værn og stålkonstruktioner 
samt diverse emner til skibs- og 
industriservice. Smedeafdelin-
gen, der netop har investeret 
i ny pladesaks og kantpresse, 
reparerer maskiner og mate-
riel for hovedvirksomheden 
og fungerer parallelt hermed 
som underleverandør for andre 
virksomheder.” 

Kvalitetsløsninger til tiden

”Nyborg Smedie & Maskin-

værksted A/S har stor succes 
med konceptet ”fra idé til fær-
dig opgave”. Her stiller vi vores 
erfaring og kompetencer til 
rådighed for kunden hele vejen 
gennem et givet projekt. Hvad 
enten det drejer sig om etab-
lering af en altan, trappe eller 
anden stålkonstruktion, er vi 
med lige fra ideudviklingsfasen 
over udarbejdelse af tegninger 
til indhentning af de nødven-
dige myndighedsgodkendelser. 
Over hele linjen sætter vi en 
ære i at løse vores opgaver til 
tiden og levere arbejde af høj 
kvalitet. Vores dygtige medar-
bejdere motiveres blandt andet 
gennem information, uddan-
nelse og medansvar. De mange 
jern og metalopgaver bringer 
os vidt omkring, og MP’s sme-
debiler optræder jævnligt i ga-
debilledet – både i det jyske og 
på Sjælland. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte 
Mogens Pedersen Nyborg A/S 
for nærmere info om smedeaf-
delingens mange spændende 
aktiviteter.”  

NYBORG A / S

Ingeniører
Entreprenører

Mogens Pedersen Nyborg A/s
Nyborg smedie & Maskinværksted A/s
skaboeshusevej 103,
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 22 66
mpnyborg@mpnyborg.dk
www.mpnyborg.dk

BeoVision 10 er vores fladeste fladskærm nogensinde 
og fås nu med en 40”- eller 46”-skærm, der er 
designet til at hænge på væggen sammen med dine 
andre kunstværker. For at gøre den i forvejen slanke 
ramme endnu mere elegant, satte vi nye standarder 
for den spejlblanke anodiserede aluminiumsoverflade. 
Og vi har firdoblet den hastighed billederne vises med, 
så de nu er endnu skarpere. Endelig er de innovative 
lydteknologier, inklusive et indbygget digitalt surround 
sound-modul, tilpasset, så du får en stereolyd, der er 
alt andet end flad.
 
BeoVision 10-46: 54.990,-
Eller vælg månedlig rentefri ydelse: 1.629,-*

DET NYE 46” mEsTErværk

*	 Ydelse	pr.	måned	ved	36	måneders	rentefri	finansiering.	
	 Nominel	årlig	rente	0,00	%	Ved	finansiering	udgør	de	
	 samlede	kreditomkostninger	kr.	3.650,-	Årlige	omkostninger	
	 i	procent	(ÅOP):	4,3	%.	Prisen	er	vejl.	og	ekskl.	vægbeslag.

Bang & Olufsen Nyborg, Korsgade 15, 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 23 24, nyborg@beostores.com

www.bang-olufsen.com
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Emballage i smart design

Brug din tid på det sjove  
og lad steen gøre det grove

dicinalemballage men kan na-
turligvis også bruges til andre 
brancher. 
- Medicinalbranchen er ny for 
A.D. Pack, men med investe-
ring i topmoderne produkti-
onsudstyr og kvalitetskontrol 
forventer vi os meget af netop 
dette tiltag, slutter Peder Niel-
sen.  
Han åbnede A.D. Pack 1. janu-
ar 2006 men har over 25 års er-
faring fra emballagebranchen. 
Selv om firmaet er ungt, består 
det alligevel af et erfarent hold 
af dygtige medarbejdere, der 
sikkert håndterer de kreative 
og kvalitetsmæssige krav.

Kreativitet og kvalitet er nem-
lig de faktorer, der betyder al-
lermest for A. D. Pack.
- Hvis vi ikke udvikler virk-
somheden, så afvikler vi den. 

De fleste med hus og have har 
som regel en række ønsker 
til hus- og haveprojekter, der 
bliver udsat  i det uendelige, 
fordi tiden er knap eller opga-
ven besværlig. Det kan være 
et ønske om en ny flisebelagt 
indkørsel, udgravning af et 
havebassin, nedsænkning af 
en havetrampolin, støbning 
af et fundament, opgravning 
af gamle trærødder eller an-
dre former for havearbejder. 
Uanset opgaven så er mange 
af disse projekter vanskelige, 
besværlige eller opslidende, 
hvis man kun er bevæbnet 
med spade og trillebør. Jeg har 

Derfor lægger vi stor vægt på 
et tæt og kreativt samarbejde 
med kunderne om udvikling af 
deres emballage. 

Karton og plast

Det forklarer Peder Nielsen, 
stifter og ejer af A. D. Pack, 
hvor forbogstaverne i virksom-
hedens navn, ganske rammen-
de, står for advanced design. 
Emballage i avanceret design, 
i både karton og plast, til det 
danske, svenske og engelske 
marked er hvad det handler om 
på Falstervej i Nyborg.
Kvalitetsparameteret er ikke 
blot snak. A. D. Pack leverer 

alle de nødvendige maskiner 
til din opgave, og jeg kommer 
gerne med forslag til, hvordan 
opgaven kan udføres nemt, 
hurtigt og billigt.  Jeg påtager 
mig også de lidt mere ’skæve’ 
og krævende opgaver, som gør 
at du kan få opfyldt dine sær-
lige hus- og haveønsker.

emballage til både fødevare-, 
reklame-, kosmetik- og medici-
nalindustrien. Det kræver sær-
lige godkendelser, ikke mindst 
til produktion af medicinalem-
ballage.

Kamera tjekker kvalitet

A.D. Pack bruger blandt andet 
en avanceret kameraløsning, 
der øjeblikkeligt sammenlig-
ner de enkelte æsker med de 
modelfotos, som kunderne 
fremsender. Det sikrer en hur-
tig og 100 procent sikker kvali-
tetskontrol. 
Kontrollen bruges i øjeblikket 
særligt til produktion af me-

sL Byg · svendborgvej 41 · 5853 Ørbæk
Tlf. 24 65 60 70 · slbyg@hotmail.com · www.slbyg.dk

· Alt i bygge- & anlægsopgaver
· Jord- & flisearbejde
· Til- & ombygning

Se mere på www.slbyg.dk

v/Steen Lind Borgquist

E-mail: slbyg@hotmail.com

           Tlf. 24 65 60 70SL Byg er en uafhængig enkeltmandsvirksomhed, som bygger på et 
personligt fundament af styrke, troværdighed og pålidelighed. En 
aftale er en aftale, og du kan regne med hurtig og sikker service. 
Ved større opgaver, hvor der er behov for ekstra hjælp anvendes kun 
de dygtigste fagfolk, som sætter en ære i godt håndværk og som jeg 
kan stå inde for. Ring 2465 6070 for et uforpligtende tilbud.

A.D. Pack Aps

Falstervej 8 B

5800 Nyborg

Telefon 78 78 01 78

www.adpack.dk

adpack@adpack.dk

A.D. Pack er en 
kreativ virksomhed 
som samarbejder 
med, og udvikler 
emballage til, vidt 
forskellige bran-
cher.
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sinatur Hotel storebælt

igen. Vi betjener en bred og 
støt voksende kundekreds, og 
i 2012 er det planen at gen-
nemføre en større kapacitets-
udvidelse gennem opførelse af 
en ny bygning med udsigt over 
Storebælt. Den ny bygning vil 
rumme mødefaciliteter samt 
restaurant og køkken”, af-
runder Lars Kristensen. ”Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for mere in-
formation om de spændende 
muligheder og tilbud på Hotel 
Storebælt.” 

Det moderne og natur-
skønt beliggende hotel 
byder på optimale 
rammer for afholdelse 
af møder, kurser, kon-
ferencer og festlige 
sammenkomster af 
enhver slags. Et helt 
nyt aktivitetsområde 
er diverse arrangemen-
ter for privatkunder

”Hotel Storebælts nyeste til-
tag på arrangementsfronten 
er målrettet et bredspektret 
publikum af privatkunder”, 
fortæller hoteldirektør Lars 
Kristensen. ”Blandt vores ny 
initiativer er brunchsøndage 
og kaffebordsarrangemen-
ter med underholdende ind-
slag. Det hele er blevet godt 
modtaget af et publikum, der 
rekrutteres fra hele det øst-
fynske lokalområde. Blandt 

andet kan vi glæde os over en 
stor publikumsinteresse for 
vores bruncharrangementer 
med musikalske temaer som 
Jazz og Elvis. Hotellets nyeste 
brunch-initiativ har naturen 
som tema. Her guides folk på 
underholdende vis gennem en 
række spændende lokale na-
turoplevelser af en erfaren na-
turvejleder.”  

Fra vildt til chokolade

”Vores ny aktiviteter løber 
imidlertid ikke kun af stabelen 
i dagtimerne. Hotel Storebælt 
byder også på en række af-
tenarrangementer med skiften-
de kulinarisk fokus. Her kan 
de overordnede temaer spænde 
fra klassiske vildt- og jagtme-
nuer til diverse foredrags- og 
smagningsarrangementer om-
kring delikatesser som vin, 
øl og chokolade. På dette spe-
cialområde samarbejder Hotel 
Storebælt fra arrangement til 
arrangement både med egne 
leverandører og en kreds af ud-
valgte forhandlere.” 

skov, strand og vand

”Sinatur-kæden, som Hotel 
Storebælt er en del af, består af 
seks hoteller med skov, strand 
og vand som varemærke. I 
kraft af vores geografiske pla-
cering ved Nyborg, er vi cen-
tralt beliggende midt i landet. 
Sammen med den nærliggende 
skov byder stranden på et utal 
af indtryk, aktiviteter og re-
kreative muligheder, der både 
appellerer til erhvervskunder 
og private. Vores umiddelbare 
naboskab til Storebælt åbner 
naturligt op for en bred vifte af 
aktiviteter, der spænder lige fra 
almindelig afslapning ved van-

det til maritime teambuilding 
aktiviteter af enhver slags.”

Lyst, moderne og  
velindrettet

Hotel Storebælt, der i 2003 
blev lagt sammen med na-
boejendommen Kystgården, 
gennemgik i 2004 en omfat-
tende renovering og moderni-
sering. I dag består hotel og 
konferencecentret af 71 lyse 
og velindrettede enkelt- og 
dobbeltværelser. De moderne 
konference- og mødefaciliteter 
rummer arrangementer på op 
til 70 personer. Hotellet råder 
over alle former for moderne 
av-teknologi og imødekom-
mer gerne specielle ønsker på 
denne front. På førstesalen 
finder man en hyggelig selv-
betjent bar med tilstødende 
bordtennis- og billardfacilite-
ter. Hotellets flotte festlokaler 
er designet til at danne opti-
mal ramme om sammenkom-
ster af enhver art. De festlige 
begivenheder spænder fra fir-
mareceptioner og jubilæer til 
konfirmationer, bryllupper, 
fødselsdage og meget mere.  

Kvalitetsoplevelser i rar 
atmosfære

”På Hotel Storebælt lægger vi 
vægt på at opretholde en høj 
kvalitet i såvel arrangementer 
som faciliteter. Derudover er 
et vigtigt succesparameter for 
os, at det hele formidles i en 
rar og utvungen atmosfære, 
som sammen med en uformel 
omgangstone får vores gæster 
til at føle sig velkomne i nogle 
gode, trygge omgivelser, der 
giver dem lyst til at besøge os 

sinatur 
Hotel storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 40 02
storebaelt@sinatur.dk

www.sinatur.dk
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umulige opgaver 
bliver gjort mulige
Georg Gearløs, storm P 
og alle de andre opfin-
dere er ikke alene på 
arenaen, når umulige 
opgaver skal løses. FH 
Maskinteknik går dem i 
fodsporene, dog på en 
mere moderne måde

»Er det muligt at lave en ma-
skine, der kan tælle de kom-
ponenter, der er brugt til dette 
produkt? Er det muligt at få 
denne gamle enhed i vor ma-
skinpark til at fungere med de 
andre enheder? Kan I bygge 
en maskine - eller et helt an-
læg, der kan .....«?  
Og sådan trænger opgaverne 
sig på hver eneste dag hos FH 
Maskinteknik ApS. 
-Vi har en maskinfabrik, hvor 

vi laver alverdens ting og sa-
ger i reparationer og vedlige-
holdelse, oplyser indehaver 
Flemming Harboe. 
- Vi reperererer kundernes 
maskiner og laver reservedele 
til dem,  og vi bygger speciel-
maskiner til lige den opgave de 
ønsker. Ja, hele maskinanlæg. 
Vi starter fra en ende af, og får 
det udviklet i samarbejde med 
virksomhedens behov og ideer. 
forklarer Flemming Harboe, 
som netop har afsluttet et 
større projekt for Kompan.  

Er på pletten

- Ingen dag er ens her hos os. 
Det er udfordringen ved at 
have denne type af virksom-
hed.  Vi må være på pletten, så 
snart en virksomhed ringer. 
De er afhængige af, at deres 
produktionsapparat kører 
kontinuerligt.  Derfor smider 

FH Maskinteknik Aps
Langemosevej 8

5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 26 86

Mobil 21 25 13 86
www.fh-maskinteknik.dk
fh@fh-maskinteknik.dk

vi alt, hvad vi har i hænderne 
og rykker ud med det samme.
Og heldigvis er alle tre mand 
i virksomheden skruet sam-
men med en kombination af 
opfinder-gén, hænderne sat 
rigtigt på og en god portion 
logisk sans, så det umulige bli-
ver gjort muligt. 
Disse unikke evner har  bl.a. 
firmaerne Kompan og  Trio-
plast Nyborg  benyttet sig af.

 Alt Klejnsmedearbejde udføres 

 Klippe/bukke opgaver udføres 

 Montering og opstilling 

 Servicering og reparation 

 Fremstilling af  transportbånd  

 og specielmaskiner 
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risystemer sende en sms/mms 
til kunden med helt aktuel 
info om, hvad der sker på ste-
det. Mms’en kan blandt andet 
indeholde et dugfriskt foto af 
indbrudstyven

Glade og tilfredse kunder

”Secura yder grundig og kom-
petent rådgivning om drift 
og vedligehold. Privatkunder, 
virksomheder og institutioner 
oplæres i anlæggenes betjening 
og drift, og i brancher med stor 
personalegennemstrømning 
arrangeres der løbende kurser. 
Securas høje produktkvalitet 
giver sammen med god råd-
givning og fordelagtige servi-
cekontrakter glade og tilfredse 
kunder.”  

Det specialiserede  
sikringsfirma secura, 
der siden 2007 har 
haft hovedkontor i 
ullerslev, melder om 
øget østfynsk inte-
resse for videobase-
rede overvågnings- og 
alarmsystemer med 
appel til både virk-
somheder og private 

”Når det gælder moderne tyve-
ri- og brandsikring, er Secura 
på forkant med den seneste 
udvikling indenfor disse sy-
stemer”, fortæller Kent Løv-
schall Jørgensen, der ejer og 
driver virksomheden sammen 
med kompagnonen Christian 
Skov Nielsen. ”I kraft af vores 
knowhow og markedsførende 
produkter på sikkerhedsområ-
det henvender vi os til en bredt 
funderet kreds af kvalitetsbe-
vidste kunder – private, insti-
tutioner og virksomheder i alle 
brancher. 

Ny hjemmeside med bred 
funktionalitet

Securas brede appel illustreres 
på firmaets hjemmeside via en 
meget overskuelig opdeling af 
produkter og ydelser i forhold 
til de enkelte kundesegmenter. 
En populær funktion på hjem-
mesiden er, at man som Secura-
kunde kan logge sig ind og se 
sit eget anlægs øjeblikkelige 
tilstand. Ad den vej kan man 
få svar på en række dagligdags 
spørgsmål som: Er der uregel-
mæssigheder i driften? Er min 
butik blevet åbnet til rette tid? 
Er ungerne kommet hjem fra 
skole?     

Kunden ejer anlægget

”Hos Secura køber man sit 
anlæg i stedet for at leje det, 
og det holder driftsudgifterne 
nede. Efter leverings- og instal-
lationsfasen har kunden selv 
ansvaret for sit Secura anlægs 
drift og servicering, og det er 
en meget vigtig pointe – ikke 
mindst når vi taler virksom-
heder, skoler og andre institu-
tioner. Mange af vores konkur-
renter tilbyder kun lukkede 
systemer, hvor leverandøren 
som den eneste må levere ser-
vice og reservedele. Hos Secura 
køber man et åbent system 
uden nogen bindinger med hen-
syn til, hvem der må varetage 

serviceringen af anlægget. Det 
er helt op til folk selv.”

Høj kvalitet  
– seriøs sikkerhed

”Securas primære tyveri syste-
mer produceres af Honeywell 
og engelske Texacom”, fortæl-
ler Christian Skov Nielsen. 
”Sideløbende med disse velre-
nommerede firmaers kvalitets-
produkter kan vi nu tilbyde nye 
trådløse sikkerhedsløsninger 
fra Jablotron. Disse trådløse 
systemer kan ikke scrambles 
og er derfor ekstremt sikre. 
Linjen er konstant overvåget 
via internettet, det giver høj 
sikkerhed. Securas kunder har 
vished for, at alarmsignaler 
altid når frem til firmaets pro-
fessionelle og politigodkendte 
kontrolcentral. 
Secura kunde Henrik Niel-
sen fra Aarup, har netop fået 
installeret komplet tyveri og 
brandsikring af sit nybyggede 
hus. Fra bryggerset styres hele 
herligheden fra en farve touch 
skærm. ”Den nye skærm er en 
meget populær feature, men 
også vores foto-følere og små 
røgalarmer efterspørges af de 
private kunder” siger Kent 
Løvschall Jørgensen.

Knips tyven i aktion

Ved alarm kan Securas tyve-

Hovedkontor 
Vestergade 1
5540 ullerslev

secura Vest
Æblehaven 57

5560 Aarup 

Telefon 70 100 919

secura@secura.dk
www.secura.dk

Christian Skov Nielsen

Kent Løvschall Jørgensen
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• smil naturligt igen
ren dansk arbejdsproces og i 
et tæt samarbejde med kirur-
giske tandlæger. Fra kunden 
har været inde hos os første 
gang, går der cirka to en halv 
til tre uger, før de nye tænder 
sidder i munden, lyder den 
venlige melding fra autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 
Dideriksen. 

Klinisk tandtekniker 
Joan Kongstad Dide-
riksen giver kunderne 
grund til smil hos 
Tandprotese Klinikken 
svendborg og Tandpro-
tese klinikken Nyborg

Et naturligt smil betyder 
rigtigt meget for danskernes 
selvtillid og gode humør, 
uanset alder. Autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 

Dideriksen har gennem seks 
år hjulpet kunder med både 
smil og godt humør hos Tand-
protese Klinikken på Valde-
marsgade 40 i Svendborg, der 
holder åbent mandag, onsdag 
og fredag. Tirsdag og torsdag 
er der åbent i hendes klinik 
Tandprotese Klinikken på 
Skippergade 3 i Nyborg, der 
åbnede i april sidste år.

Flot kvalitet

– Siden 1971, hvor Sund-
hedsstyrelsen liberaliserede 
markedet, har de autoriserede 

tandteknikere selv fremstillet 
tandproteser. Frem til i dag 
er de blevet mere og mere 
naturlige og markant forbe-
drede, så de giver et flot og 
naturligt smil, forklarer Joan 
Kongstad Dideriksen.
Som tandtekniker tager hun et 
nøjagtigt aftryk af kundernes 
tænder. Det bruger hun til at 
lave en hel eller delvis pro-
tese, der passer perfekt til den 
pågældende kunde.

Tæt samarbejde

– Vi laver selv proteserne i en 

Tandprotese · Klinikken svendborg · Valdemarsgade 40 · 5700 svendborg · Tlf. 62 21 09 77
Tandprotese Klinikken Nyborg · skippergade 3 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 11 16 

www.infotand.dk
tandproteseklinikken@mail.dk

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 · matthiesen@mail.dk

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 
granitskær-
ver til pri-
vate. sted: 
solholm 1 
(overfor 
ullerslev 
Genbrugssta-
tion).

Transport

udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt 
af Kim Boye samsøe

tlf. 21 44 06 07
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sKF Economos Danmark A/s 
tætningsproduktion, er også en 
kæmpe fordel for os. ”

Hasteordrer indenfor  
en time

”For at kunne levere 100 % flek-
sibelt dimensionerede tætnin-
ger til alle formål, benytter vi 
os af en specialudviklet og unik 
produktionsteknologi. Vi har 
netop fordoblet vores kapacitet 
ved at investere i en ny SEA-
JET – maskine, så vi nu råder 
over to af slagsen. Processen 
er cnc-styret, og fra det øjeblik 
vi modtager en hasteordre, går 
der som regel ikke mere end en 
time, før varen er klar til leve-
ring. Det er en stor fordel for vo-
res kunder i Offshore og værfts-
industrien, der ofte efterspørger 
hurtige løsninger på pludseligt 
opståede problemer.”

sKF Economos  
Danmark A/s flytter

”I løbet af efteråret flytter SKF 
Economos Danmark A/S til et 
nyt 800 m2 domicil på Lyøvej 
i Nyborg – få hundrede meter 
fra vores hidtidige lokaler. Det 
sker for at honorere de øgede 
pladskrav, som dels er afledt af 
den større maskinpark, og dels 
af vores ansættelse af tre nye 
medarbejdere pr. 1. august – en 
key account manager, en sales 
assistant og en trainee. Med 
udsigt til en snarlig arealfor-
dobling glæder vi os meget til at 
tage det ny domicil i brug.”  

Firmaet startede  
under navnet seal Jet 
i 2006. I 2007 blev det 
opkøbt af Economos, 
som i 2008 blev en del 
af sKF-koncernen.  
Pr. 1. januar 2010 er 
sKF Economos Dan-
mark A/s en fuldt 
integreret del af sKF 
Danmark A/s 

”SKF er en godt og vel 100-årig 
koncern med mere ned 50.000 
ansatte worldwide, og vi er nu 
en fuldt integreret del af dette 
verdensomspændende forret-
ningsimperium. Det betyder, 
at SKF Economos Danmark 
A/S dækker globalt”, fortæller 
direktør Peter Jørgensen. ”Vi 
er kommet godt ud af krisen og 
har opjusteret vores forecast for 
i år med mellem 36-40 % i for-
hold til sidste år. ”

Fra medicinalindustri til 
landbrugsmaskiner

”SKF Economos Danmarks 
speciale er hydrauliske tætnin-
ger/pakninger i termoplastisk 
materiale fra 03-600 mm i dia-
meter. Kundekredsen omfatter 
blandt andet fødevare- og medi-
cinalindustrien og det maritime 
marked. Sortimentet spænder 

fra ekstremt små tætninger til 
insulintappemaskiner til enor-
me tætninger til bovporte, bro-
klapper og entreprenørgrej. 60 
% af omsætningen refererer til 
standardtætninger og 40 % til 
specialløsninger. Blandt vores 
maritime kernekunder er Bosch 
Rexroth og Hydratech A/S. An-
dre store kunder er Danfoss og 
Grundfos samt en lang række 
maskinfabrikker, autoværkste-
der og reparatører af trucks og 
landbrugsmaskiner. Vi arbejder 
konstant på at videreudvikle 
produkter og forretningsgange 
indenfor alle grene af industri-
en.” 

sKF’s tætningsplatform 
styrket

”SKF-koncernen opererer med 
5 aktivitets og leverancemæs-
sige platforme: rullelejer, tæt-
ninger, mekanik & elektronik, 
service og smøresystemer. Efter 
vores integration i SKF Dan-
mark A/S er koncernens tæt-
ningsplatform styrket betyde-
ligt. Det skyldes både, at vores 
respektive produktprogrammer 

nu komplementerer hinanden, 
og at vi råder over en samlet 
base af ressourcer og erfarin-
ger. Størstedelen af alle tætnin-
ger har til formål at beskytte et 
leje, så integrationen med SKF, 
hvis specialer jo netop er leje- og 

sKF Economos  
Danmark A/s
Falstervej 10A 
5800 Nyborg

Tlf. 65 31 11 27

denmark@economos.com

www.economos.com
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spar Nord Nyborg

virken i de lokale netværk og 
foreninger stor indsigt i ud-
viklingstendenserne på Østfyn. 
Til fremme af foreningslivet 
i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev 
er det Spar Nords ambition at 
uddele 10.000 kroner til frivil-
ligt arbejde hver måned i det 
næste år. Derudover har vi 
etableret sponsoraftaler med 
fodboldafdelingen i NGIF og 
med Teatergruppen FIDUS.  
Spar Nord Nyborg ser frem 
til i november at kunne slå 
dørene op til det ny domicil, 
som Uffe Harrebeks Tegnes-
tue har slået stregerne til.” 
 

Det lokale pengein-
stitut har i trekvart 
år haft til huse i en 
midlertidig pavillon og 
forventes nu at kunne 
flytte ind i et nyopført 
domicil på 540m2 i to 
plan den 1. november 
i år

”Siden 2002 har Spar Nord åb-
net 16 nye lokale banker uden 
for Nordjylland”, fortæller 

direktør Jan Sandi Sørensen. 
”Her i Nyborg åbnede vi den 
16. november 2009, og cirka en 
måned senere kom en afdeling 
i Svendborg til. Spar Nord er 
landets femte største bank med 
75 lokalbanker der betjener 
omkring 275.000 kunder. Via 
vores stærke organisation, hvor 
beslutningskraften er decen-
tral, kan de enkelte afdelinger 
trække på et stærkt team af 
højt specialiserede rådgivere 
omkring centrale aktivitet-
sområder som formue, pension, 
investering og erhverv. Spar 
Nord Nyborg er en fuld service 

bank, der betjener private og 
erhvervskunder fra hele Øst-
fyn. Vores 8 ansatte er alle 
bosiddende i nærområdet.”

Tjek på den lokale puls

”Spar Nord Nyborgs erhvervs-
rådgivere John Kristensen og 
Poul Bæk har begge 15-20 års 
erfaring på dette kompeten-
ceområde. Vi lægger stor vægt 
på lokalkendskabet og et tæt 
forhold til vores kunder, samt 
at vi er i stand til at træffe 
hurtige beslutninger lokalt. I 
det hele taget har vores me-
darbejdere gennem deres med-

spar Nord Nyborg · Vestergade 35 · 5800 Nyborg · Tlf. 63 10 15 00 · nyborg@sparnord.dk · www.sparnord.dk/nyborg

John Kristensen t.v, 
Poul Bæk m.f. Jan Sandi Sørensen, t.h.

Mere end en aftensskole
aktivt i opdateringen af deres 
kompetencer. Udbredelsen af 
IT på alle niveauer og den sti-
gende internationale samhan-
del fordrer ny viden. AOF er 
leveringsdygtig i skræddersy-
ede forløb i fag som engelsk og 
IT. Undervisningen afvikles 
både fra vores velindrettede 
og centralt beliggende lokaler 
i Nyborg og Odense samt ude 
i virksomhederne”. Kontakt 
Gitte Overgaard for yderligere 
oplysninger og få en uforbin-
dende snak om AOF’s målret-
tede tilbud på uddannelsesom-
rådet. 

AoF Østfyn 
har stor er-
faring med 
individuel 

kompetencevurdering 
og skræddersyede ud-
dannelsesforløb, hvor 
deltagerne investerer 
i deres almene kompe-
tencer – en fremtidsin-
vestering der i allerhø-
jeste grad betaler sig

”Mange virksomheders med-
arbejdere er ufaglærte med 
ingen eller kun sparsom ud-
dannelse, og på den baggrund 
er det af stor betydning at mo-
tivere såvel virksomheder som 
medarbejdere til kontinuerlig 
efteruddannelse. Ad den vej 
sikres virksomhederne den 
kvalificerede arbejdskraft, de 
har brug for, og de ansatte får 
de kvalifikationer, som efter-
spørges på arbejdsmarkedet”, 
fastslår skoleleder Gitte Over-
gaard. ”Gennem det seneste 
år har AOF Østfyn i samar-
bejde med 3F og Syddansk 

Erhvervsskole gennemført in-
dividuel kompetencevurdering 
i en lang række virksomheder 
– heriblandt Lindø Værftet.” 

Ny viden gennem  
målrettet uddannelse

”Med individuel kompeten-
cevurdering kortlægges de 
enkelte medarbejderes kom-
petencer, så der kan iværksæt-
tes relevant efteruddannelse 
- det være sig faglige forløb i 
AMU-regi eller almen opkvali-
ficering i form af FVU-under-
visning i dansk eller matema-
tik. Medarbejderne inddrages 

AoF Østfyn · Lindholm Havnevej 29 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 72 77 · aof@aof-oestfyn.dk · www.aof-østfyn.dk
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§ Aagaard A d v o k a t e r

Gl. Torv 2
5800 Nyborg · Tel. +45 65 31 14 41

Andresens Købmandsgaard 3,1
5300 Kerteminde · Tel. + 45 65 32 30 40

– Forvent en engageret
   og målrettet indsats!  

institutioner, er hovedsageligt 
lokalt baseret. Omkring læn-
gevarende værkstedsforløb til-
byder vi lånebiler, og det har 
medført, at enkelte kunder fin-
der herud fra Odense. I kraft af 
et fornuftigt prisniveau kan vi 
også prale af faste kunder fra 
hovedstadsområdet med til-
knytning til Ørbæk. Vi er kon-
kurrencedygtige – både med 
hensyn til pris og kvalitet - og 
for de faste erhvervskunder er 
der døgnservice.« 

siden søren Jesper-
sen i februar 2008 
overtog Ørbæk Auto- 
& Lastvognsservice, 
har det østfynske 
bil-hus oplevet en god 
vækst. I dag kan den 
alsidige virksomhed 
stort set tilbyde alt 
under et tag

»Som noget relativt nyt har vi 
fået D-autorisation fra Tekno-
logisk Institut til eftersyn og 

arbejde med specialudstyr som 
fartskrivere og hastighedsbe-
grænsere til lastbiler«, fortæl-
ler indehaver Søren Jespersen. 
»Vores dygtige personale på syv 
mekanikere og tre lærlinge har 
også mulighed for at service 
lifte, kraner og personløftere.«

stor spændvidde og godt 
flow i arbejdet

»Som Automesterværksted 
yder vi service og reparation på 
alle bilmærker, og alt det elek-
troniske testudstyr er af nyeste 
dato. Rent fagligt holder meka-
nikerne sig løbende opdaterede 
gennem diverse efteruddan-

nelseskurser. Vi er et landsby-
værksted og lægger stor vægt 
på, at vores kompetencer er all 
round. Vores store spændvidde 
speeder processerne op og giver 
et godt flow i arbejdet, og det er 
en stor fordel – både for os selv 
og for kunderne. Vi har hver 
vores specialer og tilpasser os 
hinanden. Det giver et godt ar-
bejdsklima. Et par af mekani-
kerne har 25 års anciennitet.« 

Døgnservice til faste 
erhvervskunder

»Kundekredsen, der fordeler 
sig ligeligt mellem private, 
erhvervskunder og offentlige 

Alt under et tag Ørbæk Auto- & Lastvognsservice
Tjørnevej 4 B · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 16 16 

info@oals.dk . www.oals.dk
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Flot have uden støj
Birkely Anlægsgartner 
kombinerer livskvali-
tet med sund fornuft 
via faste aftaler om 
vedligeholdelse for 
bl.a. erhvervs- og 
privat kunder

I snart 20 år har Birkely An-
lægsgartner leveret kvalitets-
mæssigt og flot håndværk til 
erhvervskunder, private have-
ejere, institutioner, landskabs-
arkitekter, boligforeninger og 
kommuner over hele Fyn. 
Kendt fra TV2’s Godt Begyndt
– Vi lægger stor vægt på kvali-
tet i alle faser af haveopgaven, 
uanset den er stor eller lille. 
Det giver det bedste resultat 
– og tilfredshed hos vores kun-
der, forklarer anlægsgartner 
Jesper Birkely.
Tilbage i 1990’erne fik TV2-
seerne en række gode eksem-

pler på Birkelys kreative an-
lægsopgaver i tv-serien Godt 
Begyndt.
- Vi udfører alle opgaver inden-
for nyanlæg, vedligeholdelse og 
renovering af haver samt stør-
re anlæg. Om vinteren også 
salt- og snerydning, fortsætter 
Jesper Birkely.
Det grønne arbejde med plan-
ter og græs suppleres af træ-
fældning samt opgaver med 
beskæring, hegn og belægning. 
Netop belægning er en af ker-
neopgaverne hos Birkely An-
lægsgartner.

seriøs planlægning

– Vi søger at opnå et effektivt 
projektforløb med god plan-
lægning, projektering og klare 
aftaler med kunderne. Så vi 
undgår fejl, mangler og misfor-
ståelser, slutter Jesper Birkely. 

Grønt støjhegn

Samarbejdet med NoiStop 
betyder, at Birkely Anlægs-

gartner leverer fleksible og ef-
fektive støjhegn til haver og 
erhvervsarealer. NoiStop-heg-
net har en kerne af specialud-
viklet stenuld, der med enestå-
ende lydabsorberende akustiske 
egen skaber effektivt dæmper og 
opsluger støj.
NoiStop Green støjhegnet byg-
ger, som alle andre NoiStop-
produkter, på princippet om høj 
ydelse og lang vedligeholdelses-
fri levetid. Støjskærmene findes 
i forskellige modulstørrelser, så 
de passer til alle miljøer. 

støj ned – værdi op

Et støjhegn forvandler effek-
tivt en støjplaget plet til en hyg-
gelig have - omgivet af en smuk 
og lægivende mur af frodig og 
grøn ro. Et effektivt støjhegn er 
ikke alene til daglig glæde for 
dig og dine. Det kan også være 
en rigtig god investering, den 
dag huset sælges.

Birkely A/s · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg · Telefon 65 36 11 63 · www.birkely.dk · info@birkely.dk

NoiStop Green beplantet

NoiStop Green efter 2 år

des i samarbejde med X Wine, 
der er vores faste leverandør på 
vinområdet. Både i forbindelse 
med vinsmagningen og de øvri-
ge aktiviteter i forsamlingshu-
set kan kunderne købe de gode 
vine fra X Wine med hjem.« 

Folk har virkelig fået 
øje på Avnslev Forsam-
lingshus og søskende-
parret Jonna og Peter 
Hansens talenter med 
hensyn til at stable et 
personligt festarran-
gement med god mad 
og drikke på benene 
i hyggelige og stem-
ningsfulde omgivelser

»Vi står i den heldige situation, 
at vores kunder anbefaler os 
på kryds og tværs til familie, 
venner, kolleger og bekendte«, 
fortæller en glad og travl Jonna 
Hansen. »Det er vi utroligt gla-

de for og stolte over, da den form 
for reklame er den bedste, man 
overhovedet kan forestille sig.« 

Alt til festen ud af huset

»En nyhed på vores repertoire 
er udlejning af borde, stole, ser-
vice og glas m.m. ud af huset 
– både med og uden levering 
af mad og drikke. Hvad ar-
rangementstyper og kapacitet 
angår, spænder vi fra 6 perso-
ners familiemiddage, hvor folk 
selv afhenter deres bestilling, 
til kæmpearrangementer af 
enhver slags. I forbindelse med 
Ørbæk Marked leverede vi 
mad og bestik til det store fest-
telt, hvor der var dækket op til 
600 personer. Et godt eksempel 
på et stort udlejningsarrange-
ment er et kæmpe bryllup, der 
løber af stabelen i september 

med deltagelse af mellem 500 
og 700 mennesker.«

Vinsmagning i oktober

»En populær årligt tilbage-
vendende begivenhed er vins-
magningsarrangementet, der 
finder sted den første torsdag i 
oktober. Arrangementet afhol-

skovgyden 1 · Avnslev · 5800 Nyborg · Tlf 65 36 13 50 · www.avnslev-diner.dk · diner@avnslev-diner.dk

Flere fester i Avnslev  
Forsamlingshus
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Eldorado Aps og Idé Byg Fyn 
Aps indleder tæt samarbejde
Til september behøver 
kunderne kun handle 
køkkener, bad, belys-
ning og hårde hvide-
varer et sted – hos 
Eldorado Aps. 

John Skælbæk, der ejer Eldo-
rado ApS nær Tommerup, hvor 
han forhandler belysning, hår-
de hvidevarer og brugskunst og 
entreprenør Carsten Engel, Idé 
Byg Fyn ApS, der blandt andet 
bygger villaer, har besluttet at 
indlede et samarbejde om ud-
stilling og salg af køkkener fra 
Nettoline samt badeværelser 
og garderober. Eldorado Aps 
leverer pladsen til udstillingen 
samt hvidevarerne, mens Idé 
Byg Fyn ApS udstiller, leverer 
og eventuelt monterer køkke-
ner og badeværelser.
- De fleste stirrer sig blind på 
krisen, men vi prøver at foku-
sere på, hvordan vi kan sætte 
nye initiativer i gang, siger 
John Skælbæk om samarbejdet 
med Carsten Engel og fortsæt-
ter: - De køkkener, der står i 
forretningen nu, er ikke til salg, 
men står der kun for, at hvide-
varerne kan tage sig bedst mu-
ligt ud. Men jeg havde tænkt på 
et stykke tid at udstille køkke-
ner i forretningen med henblik 
på salg. Ugen efter kontaktede 
Carsten Engel mig og spurgte, 
om jeg havde lyst til at lægge 
butiksplads til de Nettoline-
køkkener, han forhandler. 
- Jeg var inde i Johns forretning 
i anden anledning, og det ærg-
rede mig, at det ikke var mine 
køkkener, han udstillede. Så jeg 
ringede ham op og spurgte, om 
vi ikke skulle indlede et samar-
bejde, siger Carsten Engel.
Plads er der nok af i den 850 m2 
store butik, og John Skælbæk 
sagde straks ja til at udstille 
Carsten Engels køkkener. 
- Vi har valgt at arbejde sam-
men, fordi John og jeg ved, vi 
kan stå inde for hinanden og 
sætter en optimal service for 
kunden i højsædet, siger Car-
sten Engel og John Skælbæk 
tilføjer, at de på den måde også 

kan hjælpe hinanden. – Hver 
især har vi en stor kontakt-
flade til både private kunder og 
erhvervslivet, men med vores 
samarbejde kommer vi ud til en 
endnu bredere vifte af folk. 

Køkken, bad og  
garderobe

Udstillingen kommer til at om-
fatte tre forskellige typer køk-
kener af mærket Nettoline, des-
uden vil kunderne også kunne 
se tre badeværelsesmiljøer 
samt et udvalg af garderober. 
- Konceptet er i al sin enkelhed, 
at vi kan løfte hele opgaven som 
en mindre totalentreprise inde-
holdende køkken, bad og garde-
robe samt tilhørende tømrer-, 
murer-, el-, vvs- og malerar-
bejde.  Jeg står for køkkener og 
badeværelser og hele den hånd-
værksmæssige side af opgaven, 
mens John står for belysning 
og hårde hvidevarer, forklarer 
Carsten Engel, og tilføjer, han 
og John Skælbæk ikke er mere 
gift og forlovet end, at det na-
turligvis står kunderne frit, om 
de vil gøre brug af den ene, men 
ikke den anden.
- Vi hverken kan eller skal tvin-
ge kunderne til noget. Vores yp-
perste mål er at skabe en god 
oplevelse for kunden. Det er vi 
meget enige om, siger Carsten 
Engel.

udstillingen åbner i  
september

1. September i år slår Eldorado 
og Idé Byg Fyn ApS dørene op 
for samarbejdet med en udstil-
ling af køkkener, badeværelser 
og garderober i Eldorados lo-
kaler. – I princippet lægger jeg 
bare plads til, men hvis der er 
tid til det, vil jeg også i et vist 
omfang kunne betjene kunder 
til køkkener og badeværelser, 
og ellers henviser jeg natur-
ligvis til Carsten, siger John 
Skælbæk.
Selv om udstillingen først åbner 
til september, er samarbejdet 
allerede en realitet. – Og i løbet 
af den uge, vi foreløbig har ar-
bejdet sammen, har vi allerede 
solgt fem køkkener! fortæller 
John Skælbæk. 

Eldorado Aps
Knarreborgvej 30 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 16 40 

kontakt@eldoradoweb.dk · www.eldoradoweb.dk

Idé Byg Fyn Aps 
Tværvejen 13 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 22 17 23 85 

post@idebygfyn.dk · www.idebygfyn.dk

Idé Byg Fyn ApS
V I  B Y G G E R  I D E E RV I  B Y G G E R  I D E E R

www.eldoradoweb.dk
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colorama betyder kvalitet 
fra gulv til loft  
siden forretningens 
start er medarbejder-
tallet mere end for-
doblet. ud over inde-
haveren tæller den 
østfynske gulv-, ma-
ling- og gardinspecia-
list fire montører, en 
konduktør og opmåler, 
en butiksansat.

»Indenfor tæpper og gulvbe-
lægning fører vi stort set alt, 
hvad hjertet begærer – træ, 
vinyl og linoleum«, fortæller 
Coloramas indehaver Hans-
Christian Nielsen. »På træg-
ulvsområdet er vores primære 
leverandør Tarkett, som er 
blandt Europas førende. Vi kan 
tilbyde alle træsorter – både i 
lamel og plankegulve. Mange 
trægulve lægges direkte på 
eksisterende gulve, og det gi-
ver minimal arbejdstid og der-
for lave omkostninger og små 
gener for kunden. Vores store 
udvalg af vinylgulve til bolig 
og erhverv er ligeledes fra Tar-
kett. I tæppeafdelingen er det 
Ege, der sætter dagsordenen 
med smukke indeklimamær-
kede danske kvalitetsproduk-
ter i alle størrelser, længder og 
typer«.

Veluddannet og  
certificeret 

»Coloramas fire professionelle 
gulvlæggere står sammen med 
konduktøren for tilbudsgiv-
ning, opmåling og montering 
over hele Fyn. Colorama er 
medlem af brancheorganisatio-
nen GVK og herigennem opret-
holder vi blandt andet et højt 
uddannelsesniveau. Omkring 
erhvervsbyggeri kræves der i 
dag certificerede medarbejdere, 
idet man her ofte arbejder med 
tæppelægning på arealer af 
flere hundrede m2’s størrelse. 
Det kræver høj præcision, og 
det kan vi præstere. Coloramas 
montører deltager løbende i di-
verse efteruddannelseskurser. 
Derudover udsteder og kontrol-
lerer GVK medarbejdernes våd-
rumscertifikater og svejse ditto, 
hvis fornyelse skal godkendes 
hvert fjerde år.«

Godt indeklima med Lady 
og Demidekk

»I Coloramas store afdeling for 
maling, træbeskyttelse og lak-
ker hedder det gennemgående 
brand Jotun. De kendte og po-
pulære serier Lady og Demidekk 
er at finde blandt danskernes 
foretrukne højkvalitetsproduk-
ter - både til inden- og udendørs 
brug. I Colorama sælger vi ude-

lukkende kvalitetsprodukter 
– fra gulv til loft, og i samtlige 
varekategorier lægger vi stor 
vægt på at oplyse vores kunder 
om korrekt omgang med pro-
dukter, der har indvirkning på 
miljø- og indeklima.«

Masser af spændende 
nyheder

»Tapetområdet er netop nu i 
hastig vækst. Folk har virke-
lig fået øjnene op for den store 
spændvidde og de smukke ind-
retningsmuligheder, der ligger 
i denne produktkategori. Co-
loramas primære brands ECO 
og BORÅS, der begge er af den 
meget monteringsvenlige easy-
up type, signalerer eksklusiv 
og trendy boligindretning. Sidst 
men ikke mindst byder vores 
store gardinafdeling på et sær-
deles bredspektret program«, 
afrunder Hans-Christian Niel-
sen. »Vi kan præsentere en 
masse spændende nyheder i alle 
former, mønstre og formater. 
Colorama er leveringsdygtig til 
alle boligens rum og spænder 
fra Pagunettes moderne gar-
dinstoffer til Fabers avancerede 
solafskærmning. Kig ind i Colo-
rama og bliv inspireret til efter-
årssæsonens boligindretning.« 

colorama
Vestergade 33 c

5800 Nyborg
Tlf. 65 31 51 11

Mobil: 24 23 59 12
www.colorama.dk

nyborg@colorama.dk
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Bøgild Aps

ner, lamel- og rullegardiner, er 
høj kvalitet til lav pris og fås i 
otte forskellige farver. Bestil-
lingsseddel kan downloades 
via internettet eller fås i bu-
tikken. 14 dage efter bestilling 
kan Low-Cost produkterne af-
hentes. Vi har lanceret WH en 
ny prisbillig markiseserie ved 
navn Basic. Serien er designet 
til terrasser, villaer og sommer-
huse. Parallelt med Low-Cost 
og Basic tilbyder vi naturligvis 
hele vores produktsortiment og 
håndværksmæssige service om-
kring opmåling, tilpasning og 
montering. Tjek mulighederne 
på vores hjemmeside. 

Familievirksomheden 
består af et ejen-
domsfirma, en række 
kiosker, et solafskærm-
ningsfirma samt et 
tømrerfirma

Bøgild’erne er en kreativ fami-
lie med masser af ideer og kom-
petencer, der realiseres gennem 
et velfungerende firma, hvor 
familiemedlemmerne supplerer 

hinanden på tværs af generatio-
nerne. 

Fra markisemontering til 
klassiske tømreropgaver

”Tømrerfirmaet grundlagdes i 
april 2009 og er kommet godt 
fra start”, beretter Morten Bø-
gild. ”Typisk varetager jeg løs-
ningen af de service-, reparati-
ons- og monteringsopgaver, der 
genereres af de andre firmaer i 
Bøgild ApS.  Omkring marki-
serne forener jeg mine tømrer-
kompetencer med gardinfagets, 

idet jeg både måler op og mon-
terer. 

Kvalitetsprodukter  
fra WH

Fra den velassorterede butik 
på Glarmestervej byder Bøgild 
Solafskærmning på et stort 
udvalg i anerkendte kvalitets-
produkter fra WH. ”Vi sælger 
både til private og til firmaer«, 
fortæller Heidi Hansen. 

spar 20% med Low-cost

”Med WH’s nye produktserie 
Low-Cost kan man vælge at 
gøre opmålings-, afhentnings-, 
tilpasnings- og monterings-
arbejdet selv og dermed spare 
20%. Low-Cost-serien, der om-
fatter persienner, plisségardi-

Solafskærmning

Bøgild Aps · Bøgild solafskærmning · Bøgild Tømrerfirma · Bøgild Ejendomsservice
Glarmestervej 14 · 5700 svendborg · Tlf.: 62 21 30 45 · boegild@c.dk · www.bøgildaps.dk

Bøgild solafskærmning: Mandag-fredag kl. 10-14 samt efter aftale

Pr. 1. september er 

vi også at finde i Ringe på  

Algade 62-64 i Ringe

DCP-770CW
Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1239,-

PT-2480
Labelmaskine til håndværkerbrug

Vejl. pris excl. moms kr. 999,-

www.brother.dk

HL-2150N
Lynhurtige print – køreklar til netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1039,-

QL-1050/1050N
Lynhurtig etiketprinter til PC

QL-1050 – Vejl. pris excl. moms kr. 1499,-
QL-1050N – Vejl. pris excl. moms kr. 2999,-

10/100 BASE-TX netværksløsning
QL-1050N leveres med PS-9000 eksternt netkort. Ved 
at anvende denne netværksløsning kan etiketprinteren 
placeres væk fra en PC. Samtidig giver det mulighed 
for at dele etiketprinteren mellem mange brugere, som 
har P-touch Editor label design softwaren installeret på 
deres computer.

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Tro det eller ej – men selv en Brother lasermodel kan få funk-
tionssvigt. Og er du afhængig af din maskine i det daglige, 
kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den 
er til reparation. Derfor har vi introduceret ”on-site SWAP 
service”, som i korte træk går ud på, at vi ombytter produktet, 
hvis uheldet skulle være ude. På den måde slipper du for at 
skulle sende maskinen til reparation og vente på, at den er 
færdig – og du er hurtigt klar til at genoptage dine opgaver.

On-site SWAP service
– ekstra sikkerhed til det travle kontor 

DCP-9040CN
Professionel farvelaser alt-i-én 

– køreklar til netværk

Ny vejl. pris excl. moms kr. 4099,-
Spar kr. 700,-

HL-4050CDN
Med automatisk dobbeltsidet udskrift

Vejl. pris excl. moms kr. 3999,-

Inkl. 3 års 
SWAP aftale
Værdi 1599,-

Inkl. 3 års 

SWAP aftale

Værdi 1599,-
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Ullerslevcentret 12
5540 Ullerslev
www.fynsdata.dk

15,6” g multimedie noteblok
Den fantastiske Acer 5943G-
724G50Mn giver ægte multimedia 
power med 720p HD skærm, separat 
grafik og Dolby optimeret sorround 
sound system.

17,3” stærk notebook
Acer Aspire 7741G-354G50Mn med 
stor 17,3” widescreen skærm er både 
cool og praktisk. Velegnet til multi-
tasking, underholding og spil.    

Lille farvelaserprinter
Samsung CLP-315 – verdens mindste 
farvelaserprinter. Den er stille og så 
lille (388x313x243 mm) at den nemt får 
plads på skrivebordet.

• 16 A4/min. i s/h og 4 A4/minut i farve  
• 150 ark papirbakke
• Op til 2.400x600 dpi 
• Første side 14/26 sekunder (fra hviletil-
stand).

13,3” kompakt notebook
HP Pavilion dm3-2010eo 
Entertainment bærbar pc 
WN725EA. Kompakt format, 
men fuld ydelse.

Netværksklar etiketprinter
Brother QL-580N. Smart, hurtig og kompakt etiketprinter med indbygget 
netkort, som lynhurtigt udskriver de etiketter, du og dine kollegaer har brug for 
i det daglige. QL-580N leveres med avanceret etiketsoftware.

•Benytter True Type fonte • Udskriver stregkoder • Udskriver op til 110mm/sek.  
• Labels (udstansede og endeløse baner) op til 62 mm • Indbygget atomatisk kniv  
• PC kompatibel • Op til 62 mm tapebredde.

15,6” TimeLineX
Acer Aspire 5820TG-5454G64Mn. 
Acer skabte den nye TimeLineX i 
en kompromisløs stræben efter det 
ekstreme: Ekstrem ydlse, ekstrem bat-
teritid og ekstremt tyndt design.

8GB mobilt lagermedie
Kingston Datatraveler er det ideelle mobile 
lagringsmedie. Kingston USB flash er en 
nem måde at opbevare, transportere og over-
føre filer på. Krom/gummi designet ser ikke 
bare godt ud, men er også ekstremt robust.

8GB – Tilkobles USB-porten – Ingen 
software skal installeres.
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3F Østfyn – fagforening og 
samarbejdspartner

gode vine til meget rimelige 
priser.

stærk service

– Vi satser på top service, kva-
litet og gode leveringsbetingel-
ser over for vores erhvervskun-
der. Og vi har et rigtigt solidt 
bagland via samarbejdet med 
det landskendte H.J. Hansen 
Vin, fortsætter Østfyns nye 
vinspecialist. 
I den kommende tid gennem-
går forretningen på Nørregade 
9 i øvrigt en større forandring. 
Det betyder, at de spændende 
flasker, chokolade, kaffe, te 
og øvrige varer finder nye og 
mere overskuelige pladser. 
Blandt andet indrettes en del 
af butikken til varer med små 
priser, så kunderne let og hur-
tigt orienterer sig mellem det 
dyrere og billigere sortiment. 

interesser, der skal varetages. 
Det bruger man sin fagforen-
ing til, slutter formand Jan 
Malling Jensen.

Vinspecialisten Ny-
borg er overtaget af 
Martin Greve Jensen, 
der med solidt afsæt i 
vinbranchen nu forkæ-
ler østfynske kunder 
og erhvervsfolk.

– Det handler om vejledning, 
god kvalitet til rimelige penge 
og klassisk service. Vi åbner 
døren for vores kunder, ly-
der det med et stort smil fra 
34-årige Martin Greve Jen-
sen.

Mandag 2. august overtog han 
specialforretningen Vinspe-
cialisten Nyborg, efter at han i 
omkring ti år har arbejdet med 
vin hos de kendte vinfirmaer 

Finanskrisens pres 
på det østfynske er-
hvervsliv viser også, 
at 3F Østfyn faktisk 
er en fordel for ar-
bejdsgivere og andre 
samarbejdspartnere.

- Det er en fordel, at vi er til 
stede i lokalområderne og har 
fingrene på pulsen. Det sker 

jo desværre, at virksomheder 
bliver nødt til at nedmande i 
perioder. Så gælder det om at 
skabe kursusforløb, der op-
kvalificerer medarbejderne, 
lyder det fra a-kasseleder Jens 
Arne Hansen, 3F Østfyn, der 
tilføjer:

Fokus på uddannelse

- 3F Østfyn har ansat en ud-
dannelsesmedarbejder, der 
gerne samarbejder med virk-
somhedernes HR-medarbej-
dere for at etablere disse for-
løb. Men der er ingen grund til 
at vente med efteruddannelse 
til krisetider. Uddannelse af 
medarbejderne er klogt at sa-
marbejde om hele tiden. 
Med kontorer i Nyborg, Mun-
kebo og Ringe tilbyder 3F 
Østfyn lokal, stærk og per-
sonlig service til medlem-
merne – ofte understreget 

Kjær & Sommerfeldt og Øst-
jysk Vinforsyning. Lysten til 
at fortsætte passionen og ar-
bejdet med gode vine som selv-
stændig kommer nu de østfyn-
ske kunder – og ikke mindst 
erhvervslivet – til gode.

Fokus på erhverv

– Hos Vinspecialisten Nyborg 
handler det om vin, øl og an-
dre specialvarer. Jeg fokuserer 
meget på at løfte vores service 
over for de lokale virksom-
heder – også med rigtig gode 
vine i prisklassen 40 til 75 kr. 
flasken, da flest vine sælges i 
denne prisklasse. 
  
Martin Greve Jensen sætter 
blandt andet fokus på lande 
som Argentina, Chile og USA. 
Som såkaldt nyere vinlande 
producerer de forbløffende 

af et godt samspil med faste 
sagsbehand lere.  

30,2 mio. kr. i 2009

Formand Jan Malling Jens-
en:
- Det er selvfølgelig rigtigt, at 
mange arbejdsgivere oplever 
os som lidt tunge at danse 
med. Men så er der en grund 
til det. Vi er en interesseor-
ganisation, der naturligvis 
varetager medlemmernes in-
teresser så professionelt som 
overhovedet muligt. De 30,2 
millioner kroner som 3F Øst-
fyn skaffede til medlemmerne 
i 2009 taler deres tydelige 
sprog.
På landsplan har 3F hentet 
mere end én milliard kroner 
til medlemmerne.
- Selv om det foregår pænt og 
ordentligt de fleste steder, har 
lønmodtagerne stadig nogle 

Vinspecialisten · Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 0261 · nyborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-nyborg.dk

Vinspecialist skænker klassisk service

3F Østfyn
Vestergade 32, 1.

5800 Nyborg
Telefon 70 30 08 24
www.3f.dk/ostfyn

ostfyn@3f.dk
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de farver, der gør netop din 
virksomhed eller dit hjem til 
en unik oplevelse, tilføjer Jea-
nette Bødker.

Jema Color bruger så vidt 
muligt kun miljøvenlige ma-
terialer fra danske producen-
ter med det europæiske miljø-
mærke »blomsten«.

Jema color leverer 
nymalede oplevelser 
med mere end 20 
års erfaring blandt 
firmaets malersven-
de. Ingen opgaver er 
for store eller små.

- Det handler om en stærk 
blanding af pris, kvalitet og 
troværdighed – og hos os er 
alle kunder unikke. Derfor 
tilbyder vi altid vores er-
hvervs- og privatkunder en 
unik løsning, tilpasset netop 
deres ønsker og behov, forkla-
rer Jeanette Bødker, indeha-
ver af det to år gamle maler-
mesterfirma Jema Color. 

Chefen arbejder selv med, og 
med yderligere 20 ansatte 
har virksomheden fået en 
rigtig flot start, også ved 
at tage små kunder og små 
opgaver seriøst. Blandt ak-
tuelle store opgaver er Hotel 
Nyborg Strand og en flot og 
venlig makeover hos Stats-
forvaltningen og Statsstyrel-
sen for Region Syddanmark 
på Mogensensvej. Sidst-
nævnte opgaven løses i sam-
arbejde med byggeselskabet 
Olav de Linde, der udlejer 
lejemålene. 

Jema Color har også maleren-
treprisen ved renoveringen af 
plejecentret ASA Bo i Assens 

og serviceaftale med DI’s kon-
ferencecenter ved Nyborg.

Dialog og inspiration

Jema Colors nymalede og 
unikke løsninger dækker over 
professionelt malerarbejde. 
Fra den indledende snak om 
kundernes ønsker over in-
spiration, dialog og færdigt 
løsningsoplæg til det endelige 
resultat.

Jema Color leverer dermed 
en professionel vejledning og 
inspiration i farver og far-
vesammensætning, der også 
dækker opsætning af tapet, 
stuk, glasfilt og glasvæv samt 
marmorering og forgyldning.

Garanteret kvalitet

- Vores målsætning er til-
fredse kunder. Derfor leverer 
vi kun maler- og tapetse-
rerarbejde af garanteret høj 
kvalitet. Vi lytter til kundens 
ønsker og gør dem til virkelig-
hed. Derfor sætter vi også en 
stor ære i, at kunden vælger 
os til opgaven. Og vi er ikke 
tilfredse, før kunden også er 
det, tilføjer Jeanette Bødker.

Jema Color er medlem af Dan-
ske Malermestre. Firmaet er 
derfor omfattet af en garanti-
ordning, der sikrer kunderne 
et håndværksmæssigt korrekt 
udført arbejde. Dermed foku-
serer Jema Color også på viden 
og faglige dygtighed med fokus 
på de bedst mulige resultater. 

Dygtige lærlinge

Den faglige profil understreges 
af, at Jema Color tager medan-
svar for at uddanne morgenda-
gens dygtige malersvende via 
ansættelse og uddannelse af 
lærlinge i det kreative hånd-
værksfag. Senest har lærlin-
gen Josephine Almquist leve-
ret flotte takter ved at vinde 
sin klasse hos Svendborg Er-
hvervsskoles mesterskab og 
dermed gå videre til det tilsva-
rende regionsmesterskab.

- Selvfølgelig kan vi også hjæl-
pe dig med at finde den eller 

Nymalede og  
unikke løsninger

Maler- og Tapetsererfirmaet

Jema Color
skovparken 27 · 5853 Ørbæk
Tlf. 31 66 86 81 / 63 90 86 81

odense
Tlf. 20 13 03 09

post@jemacolor.dk
www.jemacolor.dk
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Firmaet beskæftiger fire mand i administrationen
og har ca. 180 fasttilknyttede tømrere, murere,
malere, elektrikere, smede, svejsere, mekanikere,
telemontører m.fl., som udlejes til industri- og
håndværksbranchen over hele landet og i udlandet
- og møder op med eget værktøj. Alle håndværke-
re er danskere eller tyskere.

Vi er disponible 24 timer i døgnet 
365 dage om året

FAKTA

Your Partner ApS, vikarbureau og montagefirma, er ”stil going strong”  

Vi har en fast kundekreds af gode, loyale
kunder, som ikke praktiserer svingdørskonceptet,
men går efter helt andre værdier. 
Direktør Stephan Scavenius Lang

Falstervej 10 D · 5800 Nyborg · Tlf.: 6331 0390 ·  www.yourpartner.dk

FOTO: Kim Kiholm

Landsbysmeden med seje 
armbevægelser
Han kan alt. Han vil 
alt og han gør det. 
Peder Drud sørensen, 
som driver Flex sme-
den i ullerslev,  viger 
ikke tilbage for hver-
ken bitte små eller 
enorme opgaver. 

Hans erfaring er stor, hans 
kvalitetsniveau lige så stort,  
og så er han sej, udholdende  
og en smule stædig.  En god 
kombination, når opgaverne 
spænder fra store landbrugs-
maskiner, skibskraner, trak-
torer i alle udgaver til at svejse 
en arm på en gammel lampe.  
Men det er ikke nok for den al-
sidige smed. Styringssystemer 
hører også under ham. 
– I de seneste år har jeg også 

monteret styrings- og robot-
systemerne på de store lan-
dbrugsmaskiner, så de nemt 
kan kontrolleres og holdes fast 
i et f.eks pløjningsmønster, 
fortæller han og smiler bes-
kedent.  For beskeden er han, 
og  bestemt ikke en mand, der 
hverken praler eller profilerer. 
Tilgengæld afleverer han uden 
undtagelse altid et stykke præ-
cisionsarbejde. 
Og kilometer spiller heller in-
gen rolle.
– Jeg ser ingen problem i at 
køre ud til kunderne, også sel-
vom de bor i  Middelfart, Få-
borgs eller på Langeland, siger 
han med rolig stemme, for 
selvom turene kan være lidt 
lange, så giver de mulighed for 
eftertanke og nye  løsningsi-
deer. og det er i sig selv en god 
investering.

Flex smeden
såderupvej 3

5540 ullerslev
Tlf. 21 28 78 65

mail@flexsmeden.dk
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Konferencebus  
til firma og fest

det nye tyske stjerneskud på 
slagerhimlen, Helene Fischer, 
kan opleves i Kiel 5. oktober, 
mens den mindst lige så popu-
lære sanger Hansi Hinterseer 
kan nydes med Nyborg Rejser 
ved en julekoncert i Hamburg 
12. december.
Musicals, opera eller eksem-
pelvis koncert i Ledreborg 
Slotspark er andre eksempler 
på festlige arrangementer i 
rejsebureauets kalender.

start i 1948

Det hele begyndte faktisk med 
en budcykel, da John og Anne 
Kristensens farfar, Peter Kr. 
Kristensen, i 1948 satte sig i 
sadlen som selvstændig. Siden 
blev den tohjulede udskiftet 
med en lastbil, og i dag drives 
Nyborg Rejser af omkring 25 
dygtige medarbejdere.

Nyborg Rejser åbner 
dørene til seriøs for-
retning og afslappet 
personalepleje på hjul

Hvorfor ikke kombinere det 
praktiske med det komforta-
ble, spørger det familieejede 
rejsebureau og turistselskab 
Nyborg Rejser.
Derfor arrangerer virksomhe-
den firmarejser og tilhørende 
arrangementer, når store og 
små virksomheder eksempel-
vis tager på messe-, konferen-

ce- eller fabriksbesøg – eller 
måske til fest.

Rullende mødelokale

Det hele foregår i tæt dialog 
med de enkelte kunder, der via 
bussen får mulighed for at løse 
flere opgaver på én gang.
- Vores store konferencebus 
til 25 passagerer giver mulig-
hed for, at der undervejs på 
turen kan holdes seriøst møde 
omkring et 12 personer stort 
mødebord med tilhørende 
storskærm og pc-indgang, for-
klarer Anne Kristensen.  
Broderen John Kristensen ejer 

Nyborg Rejser, der således til-
byder pakkeløsninger til virk-
somheder, brancheforeninger, 
sammenslutninger, institutio-
ner, offentlige instanser, klub-
ber og private kunder. 

Hansi og Helene 

Nyborg Rejser har en bred kon-
taktflade til hoteller, sports-
arrangementer og øvrige 
eventoplevelser. Eksempelvis 
arrangerer firmaet en festlig 
tur til Herning, når legenda-
riske James Last med band 
gæster den midtjyske hoved-
stad 18. marts næste år. Også 

Nyborg Rejser A/s  
Nymarksvej 61
5800 Nyborg                                                                                 
Telefon 65 31 13 69  
www.nyborg-rejser.dk
nyborg@nyborg-rejser.dk

Træ og kvalitet siden 1881
lukkende på det gode og solide 
håndværk, der holder i læng-
den. Eksempelvis producerer 
og monterer vi bindingsværk 
til mange bevaringsværdige 
boliger, hvor ejerne påskønner 
renovering med kvalitet, for-
klarer Finn Jensen.  
Lige nu arbejder virksomhe-
den på oplæg til en ny hænge-
bro i Odense Zoo. Et nyt tårn 
til herregården Selleberg mel-
lem Kerteminde og Marslev er 
et andet eksempel på en spe-
cialopgave løst af Frørup Sav-
værk & Maskinsnedkeri.

Frørup savværk og 
Maskinsnedkeri, med 
tilhørende tømrer-
værksted, leverer 
solid og kreativ hånd-
værksmæssig kvalitet. 
specialopgaver er 
meget velkomne.

Kernen i alt træ og tilhørende 
håndværk fra Frørup Savværk 
og Maskinsnedkeri er høj kva-
litet, respekt for historiske byg-
getraditioner og det håndværk, 

som karetmager Thomas Edi-
son Jensen grundlagde virk-
somheden på tilbage i 1881.

Erhverv og privat

I dag fører oldebarnet Finn 
Jensen den knap 130 årige virk-
somhed videre i samarbejde 
med erhvervs- og privatkunder 
samt professionelle aktører som 
arkitekter, ingeniører og byg-
herrer landet over.
- Vi arbejder meget gerne i lærk, 
douglas, eg og gran. Og er me-
get glade for specialopgaver 
som vi løser i tæt samarbejde 
med vores kunder. Det kan 

være renovering af gammelt 
bindingsværk og genopbygning 
af historiske trækonstruktioner 
på eksempelvis boliger, herre-
gårde, ladebygninger eller lig-
nende, forklarer Finn Jensen.

campinghytter

Også campinghytter i flot kva-
litet er et populært produkt 
fra Frørup Savværk og Ma-
skinsnedkeri.
- Det der med hurtig masse-
produktion, dårlig kvalitet og 
overfladisk håndværk er ikke 
noget for Frørup Savværk og 
Maskinsnedkeri. Vi satser ude-

Frørup savværk & Maskinsnedkeri Aps · Lundevænget 10 · 5871 Frørup · Tlf. 65 37 10 35
www.froerup-savvaerk.dk · info@froerup-savvaerk.dk
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Opbevaring
Separate rum 3 m2-20 m2

Isolerede opvarmede haller. Rimelige priser.

MØBELHOTELLET
Grundlagt 1994

Nymarksvej 57 · 5800 Nyborg
www.moebelhotellet.dk

Åbningstid: Hverdage 8.00-18.00
Lørdag/søndag og aften efter aftale.

Telefon: lager: 65 31 00 72 – kontor: 65 31 05 75

· Murerarbejde

· Kloakarbejde

· Betonarbejde

· Anlægsarbejde

Boholtvej 9 · Tårup · 5871 Frørup · Tlf. 65 37 22 20 
Jan Pedersen tlf. 40 37 82 20 · Frank Hjorthaab tlf. 40 16 14 48

post@aagepedersen.dk

MILJØRIGTIG MALING
· Træbeskyttelse

· Linoliemaling

· Vægmaling

· Trætjære

· Kulekalk

· SILIN Silikat

· Pigment

· Tapet, stuk og rosetter

· Tomkimlak

MALeRbØTTeN ApS
Dronningensvej 8 · 5800 Nyborg

Tlf. 24 47 88 57
tj@malerbottenaps.dk · malerbottenaps.dk

Alsidig familievirksomhed

tidens grønt, tilføjer Helle og 
Jens Jørgensen.
Rosilde Højgård er altså meget 
mere end leverandør af gode 
råvarer til de fynske middags-
borde.

Rosilde Højgård er 
andet end kvalitets-
kartofler og årstidens 
grønt til hoteller, re-
stauranter og gårdbu-
tikker. slamsugning, 
korn og foderstoffer 
er også del af virk-
somheden.

Byggeriet af Storebæltsbroen 
blev i 1988 startskud til fami-
lievirksomheden Rosilde Høj-

gårds afdeling for slamsugning 
og rørspuling. Dengang åbnede 
den som underentreprenør på 
Storebæltsbyggeriet, mens det 
i dag er østfynske erhvervs- og 
privatkunder, der serviceres.
Indehavere er ægteparret 
Helle og Jens Jørgensen, der 
i afdelingen for slamsugning 
og rørspuling blandt andet 
assisteres af sønnen Simon 
Jørgensen. Kunderne er vidt 
forskellige, fra offentlige og 
private grundejere til entre-
prenører, VVS-forretninger og 
større virksomheder.
I vinterperioden rydder Rosil-
de Højgård også sne og salter 
veje.

Driver Holkenhavn

Rosilde Højgård er også med-
forpagter af 400 hektar land-
brugsjord til Holkenhavn Slot. 

Hertil kommer ovennævnte 
produktion af egne kvalitets-
kartofler, der sælges vaskede 
og grydeklare til omkring 30 
hoteller, restauranter og egne 
gårdbutikker – sidstnævnte på 
henholdsvis Gl. Vindingevej 21 
og Hjulbyvej 115.

Korn og foderstof

I 2002 åbnede Helle og Jens 
Jørgensen også forretningen 
Østfyns Korn & Foderstoffer 
på Hjulbyvej 115. Anledningen 
var delvis, at KFK samme år 
lukkede sin afdeling i Nyborg.
- Alt i alt giver den en alsidig 
familievirksomhed, hvor vi 
satser på kvalitet og den direk-
te vej fra jord til bord. Det hele 
begyndte med et traditionelt 
landbrug, hvor køerne blev 
udskiftet med slamsugning og 
produktion af kartofler og års-

Rosilde Højgård
slamsugning og rørspuling ved Jens Jørgensen

Hjulbyvej 138  · 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 06 78

rosilde   _hojgaard@mail.tele.dk
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I Nyborg går bosætning og 
erhverv hånd i hånd

Nyborg Kommune satser stærkt på attraktive nye boligområder såvel i by som på land. Tag for eksempel de mange nye spændende bo-
liger på havneområdet eller de mange fremtidige boligmuligheder på de tidligere DSB færgearealer. Hertil kommer den nye og meget 
spændende Jagtenborg-udstykning, der ligger kun 2½ km fra Nyborgs historiske centrum. Til dig, der er mere til livet i landsbyen, 
har vi attraktive parcelhusgrunde i både Ullerslev og Ørbæk. 

Nyborg er midtpunkt for gode oplevelser, og kommunen er med sin centrale beliggenhed i landet begunstiget af nogle meget fine ram-
mebetingelser for såvel bosætning, turisme og erhverv. Infrastrukturen er optimal med motorvej, jernbane og dybvandshavn. 

Vi ønsker, at Nyborg skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det kræver attraktive arbejdspladser, og derfor har byrådet gen-
nem sin erhvervspolitik valgt at støtte op omkring handelslivet, turismen og det øvrige erhvervsliv. Det sker bl.a. gennem Nyborg 
Turistforening med et centralt placeret turistkontor og gennem Østfyns Erhvervsråd, som tilbyder vejledning til iværksættere og 
eksisterende virksomheder. For iværksættere er der et særligt tilbud i form af Udviklingspark Lindholm, et dynamisk og inspirerende 
kontorfællesskab.

Vi vil gerne tiltrække nye borgere og nye virksomheder. Derfor glæder det mig, at idrætten, musikken og det øvrige foreningsliv 
blomstrer på Østfyn, og at vi har et aktivt handelsliv med mange spændende detailbutikker. Nyborg Kommune byder også på mange 
kulturelle tilbud som eksempel Nyborg Voldspil, der nu spiller på 70. år, og de årligt tilbagevendende Slotskoncerter på Nyborg Slot.

Venlig hilsen
Erik Christensen,

borgmester

Læs mere om, hvad Nyborg kan tilbyde dig på
www.nyborg.dk - www.ostfyn.dk - www.visitnyborg.dk
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Lokalt autoværksted, 
stærke priser

Ellinge Auto har netop gen-
nemgået en kosmetisk og in-
dretningsmæssig overhaling. 
Værkstedet står dermed klar 
til at modtage kunderne med 
moderne faciliteter, velud-
dannede mekanikere og gode 
tilbud.
Der bruges kun originale re-
servedele af højeste kvalitet 
eller reservedele af tilsvarende 
høj kvalitet. 

MekoPartner

Som medlem af MekoPartner 
forsynes værkstedet løbende 
med den sidste nye viden fra 
bilfabrikkerne.  

Hvorfor køre langt  
efter dyr bilservice, 
når Ellinge Auto cen-
tralt på Østfyn står 
klar med moderne 
service til attraktive  
priser – og gode 
brugte biler til salg?

Siden Karsten Hansen åbnede 
Ellinge Auto i november 2006, 
har han oplevet en konstant 
fremgang af erhvervs- og privat-
kunder, der ønsker service på 
alle bilmærker. 

Fabriksgaranti  

I dag arbejder to mekanikere 
sammen med chefen, der med 

tilfredshed noterer, at også er-
hvervskunderne i stigende tal 
finder vej til Ellinge Auto. 
– Vi kan mærke, at vi får flere 
og flere kunder, der tidligere 
har brugt de store værksteder. 
Det er især fordi vores timepris 
er det halve af de store værkst-
eders. Samtidigt udfører vi ser-
vice og reparationer efter auto-
riserede forskrifter med stempel 
i servicebogen - uden at det går 
ud over bilernes fabriksgaranti, 
forklarer Karsten Hansen. 

Firma med 17 biler

Sidste år indgik Ellinge Auto 
blandt andet en serviceaftale 
med et smede- og vvs-firma med 
17 biler. Andre lignende aftaler 
er også indgået med mindre er-
hvervskunder.

Ellinge Auto · Ellingevej 77 · 5540 ullerslev · Tlf. 66 17 94 63 · mail@ellingeauto.dk · www.ellingeauto.dk

Tækkefirmaet Segall
Vi er altid klar med et godt tilbud såvel 
nyt tag som reparationer og rygning.

Tækkefirmaet Segall ApS
Malmose 11
5540 Ullerslev

Mobil 40 18 30 25

segall@dbmail.dk
www.taekkefirmaet-segall.dk

Efterlysning:  
Kreativt handymand søger job

Alle seriøse henvendelser er velkomne til: 

Peter Jørn Lundsfryd Andersen
Magelundvej 2 · 5853 Ørbæk

Tlf. 50 90 18 65
magelund2@hotmail.com

Peter Jørn Lundsfryd Andersen, kunstne-
risk anlagt handymand med en baggrund 
som uddannet landbrugstekniker og 20 år 
som landmand, søger nye udfordringer.

Lysten til et nyt kapitel i arbejdslivet har 
netop fået ham til at lukke sit firma. Din 
Kreative Partner har igennem en årrække 
løst opgaver med anlæggelsen af kreative 
haveanlæg med udgangspunkt fra privat-

adressen på Magelundvej 2, med flot udsigt til herregården Ør-
bæklunde ved Ørbæk.

– Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, og så er jeg god til 
både engelsk og tysk, lyder det fra den kreative handymand, der 
oprindeligt stammer fra Christiansfeld i Sønderjylland.

Peter Jørn Lundsfryd Andersen er som udgangspunkt åben for 
stort set alle jobtilbud. Gerne de mere kreative af slagsen, må-
ske med pædagogisk eller undervisningsmæssigt indhold. Så det 
kommende job bliver lige så fornøjeligt som de relieffer, der hæn-
ger rundt omkring på hans landejendom ved Ørbæk.



 27

VVs comfort Nyborg
accessories i kendte mærker 
som VIPP og Mette Ditmer – 
håndklæder, sæbedispensere, 
pedalspande og meget mere. 
Vores seneste tiltag er åbnin-
gen af et nyt »Gør det selv« la-
ger, hvorfra man kan købe det 
meste indenfor fittings, rør og 
så videre – og dét til konkur-
rencedygtige priser. Kig ind i 
VVS Comfort på Vestergade 
og oplev de spændende indret-
ningsmuligheder på badevæ-
relsesfronten.” 

VVs comfort Nyborg
ved VVs Firmaet 

Leif Andersen Eftf. 
Vestergade 37 
5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 14 20 
butik@laeftf.dk

www.vvscomfort.dk
www.laeftf.dk

Den centralt beliggen-
de butik på Vesterga-
de 37, der åbnede den 
1. december 2009, har 
det hele indenfor VVs 
og accessories og kan 
derudover tilbyde alt 
fra rådgivning og salg 
til montering af kom-
plette badeværelses-
miljøer    

»Vi er en del af Comfort kæden 
med 24 butikker på landsplan, 
og hermed er vi stærke, når 
det gælder attraktive tilbud 

til vores kunder”, fortæller 
indehaver Kurt Hansen, der 
også er autoriseret VVS-in-
stallatør og ejer af det kendte 
Nyborg-firma Leif Andersens 
eftf. Med VVS-butikken har 
Kurt Hansen realiseret et 
længe næret ønske om både 
at kunne tilbyde sine kunder 
at indrette og installere deres 
nye badeværelser. ”Butikkens 
ansigter udadtil er butiksassi-
stent Kirsten Bak og mig selv. 
Derudover beskæftiger VVS 
Comfort og Leif Andersens 
eftf. i alt 14 VVS’ere, montø-
rer og lærlinge. I butikken 
fokuserer vi primært på kom-
plette badeværelser og miljøer, 
og her spænder kundekredsen 
fra gør-det-selv-folk og firmaer 

til boligforeninger, hoteller og 
konferencecentre.”

Fra planlægning  
til levering

”Vi har stor viden og erfaring 
på VVS-området og hjælper 
meget gerne den enkelte kun-
de med at træffe de mest opti-
male valg i overensstemmelse 
med vedkommendes ønsker og 
drømme. I den forbindelse ud-
fører vi totalentrepriser, hvor 
vi i samarbejde med kunden 
varetager alle funktioner fra 
rådgivning, planlægning, salg 
og udarbejdelse af 3d-tegnin-
ger til montering og endelig 
levering.   
Butikken byder på et stort 
spændende udvalg af flotte 

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk



28

Tryghed, alarm og kommunikaTion
• Tyverialarm

• Videoovervågning

•  Kald til familie, personlig hjælper, hjemmepleje, 
vagtcentral m.m.

•  Specialløsninger til standardanlæg

• Omverdenskontrol

• Elektrisk døråbner

• 0/1-kontakter

• Telefoni

Direktør 
Flemming Larsen, Nyborg Tlf. 40 37 32 51

www.flt.dk

A L A R M E R  A p S

Montør 
Allan S. Larsen

Montør 
Bent Laursen

Montør 
Anker Hildebrandt

Fra madaffald til grøn energi
faktisk til os, uden at vi an-
noncerer. Anbefalinger mund 
til mund er et væsentligt ar-
gument, og så er det billigere 
at komme til os i stedet for at 
køre madaffaldet til forbræn-
ding, fortsætter Niels Chri-
stian Nielsen.  
Han solgte for fire år siden 
Dansk Biobrændsel som afsæt 
til sit nye erhvervseventyr. På 
billederne viser iværksætteren 
rundt i de nye rammer.

Ny fabrik: N.c. Miljø 
og indehaver Niels 
christian Nielsen 
tager ny og banebry-
dende fabrik i brug på 
Industrivej i Ørbæk.

De fleste fynboer ved det for-
mentligt ikke, men på Indu-
strivej i Ørbæk tager den fem 
år gamle virksomhed N.C. Mil-
jø i denne tid en splinterny og 
banebrydende fabrik i brug. 

Fabrikken omdanner madaffald 
i store mængder fra hele landet 
til grøn energi som eksempelvis 
biodiesel. Madaffaldet kommer 
fra storkøkkener på eksempel-
vis institutioner, ældrecentre, 
sygehuse samt fødevarefabrik-
kers fejlproduktion.

Tocifret millionbeløb

N.C. Miljøs investering til et 

tocifret millionbeløb er næ-
sten enestående i Danmark. 
Kun DAKA ved Hedensted la-
ver nogen tilsvarende, dog i en 
væsentligt større målestok.

- Her i Ørbæk fortsætter vi 
nu i langt mere ideelle ram-
mer, end vi hidtil har haft i 
lejede lokaler på Odensevej 69 
lidt uden for Ørbæk, fortæller 
Niels Christian Nielsen.

Miljøvirksomheden har for-
inden været igennem en lang 

og til tider meget besværlig 
periode. Først med naturlige 
begyndervanskeligheder som 
nystartet virksomhed – siden 
med et langt og sejt træk om-
kring forarbejdet til den nye 
fabrik. En række krævende 
miljøgodkendelser samt fi-
nanskrise har trukket opga-
verne ud.

Alt på plads

- Nu er Merkur Bank trådt til 
som en rigtig god samarbejds-
partner. Og kunderne kommer 

N.c. Miljø · Industrivej · 5883 Ørbæk · Telefon 23 81 36 73 · niels.nielsen@c.dk
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Øget fokus på Østfyn

derier og private kunder. Blandt 
specialerne er søfartsrelaterede 
virksomhed og udlandsbeskat-
ning.

Ny lokal partner

Stats. aut. revisor Michael Ny-

Hos RevisionsFirmaet Edelbo, sydfyns største revisionsvirksomhed, siger stats. aut. revisor og 

nyudnævnt partner Michael Nymark Jensen, Nyborg, goddag til et stigende antal østfynske kunder

RevisionsFirmaet Edelbo har 
opnået positionen som Sydfyns 
største revisionsvirksomhed 
– med kunder blandt børsno-
terede selskaber, hovedaktio-
nær- og investeringsselskaber, 
institutioner, storlandbrug, re-

www.xl-byg.dk

XL-TILBUD
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Tilbuddene gælder til den 21. august 2010 ved kontant afhentning, 
så længe lager haves. Forbehold for tekst- og billedefejl. 

www.xl-byg.dkTilbuddene gælder til den 21. august 2010 ved kontant afhentning, 

TEXAS COMBI SP46TR PLÆNEKLIPPER
Selvkørende plæneklipper med bioklip 
og opsamler.
• TG475 motor (139 cc).
• Central højdejustering 25-70 mm.
• 60 ltr. opsamler.
• 46 cm klippebredde.

APPLIANCE KAMIN
SRE302. Sort termostatstyret laserkamin udviklet af europas 
største leverandør af laserkaminer. Med safety device, der 
sikrer at kaminen slukker, hvis den vælter. Kan selv regulere 
forbrug efter rummets størrelse.
• Varme kapacitet.: 1,0-3,0 kW.
• Kan opvarme op til 48 m2.
• Tank kapacitet, 5 ltr.
• Laser brænder.
• Børnesikring.
Normalpris  2.499,-

NILFISK HØJTRYKSRENSER
C 100.5-5 PC. 
• Pumpetryk, max.: 100 bar.
• Vandmængde, max.: 440 ltr./time.
Standardtilbehør:
• 5 m højtryksslange.
• C&C Tornado dyse.
• C&C PowerSpeed dyse.
• C&C Skumsprayer + dunk.
•  Compact Patio 

terrassevasker.

INKL. COMPACT PATIO

PINOTEX CLASSIC HELDÆKKENDE 
En træbeskyttelse, der giver god beskyttelse 
mod vejrlig og angreb af skimmelsvampe og 
blåsplint. Pr. stk.  589,-
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KAN TONES

KAN TONES

1.499,-

SADOLIN VÆGMALING GLANS 7
Mat maling til alle typer vægge, hvor der stilles 
krav til hyppig rengøring. Fås i hvid og kan 
tones i mange lyse farver. Normalpris  499,-

799,-
FRIT VALG – 2×5 LTR.

349,-
SPAR OP TIL 150,-

7 LTR.

1.999,-
SPAR OP TIL 500,-

www.xl-byg.dk
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Tilbuddene gælder til den 21. august 2010 ved kontant afhentning, 
så længe lager haves. Forbehold for tekst- og billedefejl. 

www.xl-byg.dkTilbuddene gælder til den 21. august 2010 ved kontant afhentning, 
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RevisionsFirmaet Edelbo
Kogtvedparken 17
5700 svendborg
Tlf. 62 22 99 66
mnj@edelbo.dk 
www.edelbo.dk

Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg
Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk

Spar tid og penge ved drift stop

Fremstilling af el-dokumentation

Konstruktion af el-styringer og kontroltavler

mark Jensen, privat bosat i Ny-
borg, er netop udnævnt som ny 
partner. Dermed sætter Revisi-
onsFirmaet Edelbo ekstra fokus 
på nuværende og potentielle 
kunder på Østfyn. Kunderne 
tilbydes dermed også lokalt den 
ekspertise og kompetence, som 
RevisionsFirmaet Edelbo har 
opbygget gennem årene.
Stats. aut. revisor Michael Ny-
mark Jensen er klar til en ufor-
pligtende samtale, gerne ude 
hos de østfynske virksomheder 
eller privatpersoner, lige som 

han tager imod på kontoret i 
Svendborg.

svendborg og København

Michael Nymark Jensen blev 
ansat som elev hos Revisions-
Firmaet Edelbo i 1996. Siden 
har han fulgt uddannelsesforlø-
bet med bl.a. HD (R) og Cand. 
merc. aud. afsluttende med ek-
samen som stats. aut. revisor i 
2009. 
Michael er hos kunderne aner-
kendt for sin store flid, faglig 
dygtighed, engagement og ind-
levelse i kundernes virksom-
hed.
Firmaet har 27 ansatte i Svend-
borg og yderligere otte i Køben-
havn. Virksomheden leverer 
velkvalificeret rådgivning base-
ret på højtuddannede og kompe-
tente medarbejdere, der evner 
og forstår vigtigheden af et tæt 
samarbejde med kunderne.

MegaTryk ApS
Industrivej 2 · 5550 Langeskov

Tlf. 21 27 13 09
www.megatryk.dk

Kontakt MegaTryk 
– vi gør dig synlig
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Nyt initiativ hjælper 
forældre med at styrke 
børns motorik og  
indlæring

Det er almindelig kendt, at be-
vægelse styrker børns naturlige 
udvikling og at gode motoriske 
færdigheder er en del af grund-
laget for barnets indlærings-
evne. Samtidig viser mange 
undersøgelser desværre også, 
at flere og flere danske småbørn 
har dårlig motorik og kan være 
på vej til at opleve mange neder-
lag såvel fysisk som indlærings-
mæssigt.

Derfor er det vigtigt, at man 
meget tidligt starter med at 
træne barnets motorik, og nu er 
der hjælp på vej til forældre med 
småbørn, så de på en sjov måde, 
når som helst og hvor som helst 
i den travle hverdag gennem leg 
kan stimulere børnenes natur-
lige motoriske udvikling.

Bag initiativet står 3 kvinder 

fra Fyn. To eksperter inden for 
børnefysioterapi og kiroprak-
tik Karoline Winterø og Ka-
rina Gyrst og Rikke Nørregård 
Carlsen som fik idéen, mens 
hun selv var på barsel.

Minimotion.dk, som projektet 
hedder, er blandt andet bakket 
op af Oticon Fonden og går i al 
sin enkelthed ud på, at foræl-
drene tegner et abonnement, 
hvorefter de hver 14. dag får til-
sendt en ny leg-og-træn-film per 
mail, der er tilpasset barnets al-
der. Sammen med filmen følger 
en artikel, som giver en dybde-
gående motivation for, hvorfor 
øvelsen er vigtig for barnets 
sansemotoriske udvikling. Det 
bliver i første omgang muligt at 
abonnere øvelser for børn i alde-
ren 0-12 måneder.   

”Jeg brugte meget tid på at finde 
lege, der passede til min datters 
alderstrin og som kunne hjælpe 
hende med at udvikle motorik-
ken,” fortæller Rikke Nørre-
gård Carlsen. ”Jeg fandt masser 
af bøger og dvd’er, men jeg må 

indrømme at jeg kun fik dem 
brugt få gange og aldrig nåede 
længere. Det unikke ved vores 
projekt er, at øvelserne vises 
som små film og at det foregår 
på computeren. Samtidig er det 
øvelser, der er aktuelle for bar-
net lige nu.”

Grunden til at vi har valgt at 
bruge internettet og video som 
medie er fordi der stilles større 
forventninger til at kunne se 
levende billeder og derigennem 
blive inspireret til at lave lege og 
øvelser. Og internettet har alle 
stort set altid lige i nærheden, så 
inspirationen er lige til at gå til.

Minimotion.dk’s formål er at 
hjælpe forældre med at få et godt 
udgangspunkt for at give deres 
børn de bedste rammer for den 
sansemotoriske udvikling, så 
barnet via legen og samværet 
lærer verden at kende gennem 
gode kropslige oplevelser. Pro-
jektet lanceres i løbet af septem-
ber. Læs mere om projektet på 
www.minimotion.dk.

BAG MINIMOTION.DK:

Karoline Winterø blev uddannet 
fysioterapeut i 2002 og har siden 
2008 udelukkende beskæftiget 
sig med børn. Har i 2008 gennem-
gået et kursus hos Ute Imhoff, der 
er ekspert i børnefysioterapi.

Karoline har tidligere arbejdet som 
børnefysioterapeut i Nyborg kom-
mune, men er nu en del af det 
ergo- og fysioterapeutiske børne-
team i Assens kommune.

Hun er desuden tilknyttet Kiro-
praktorhuset i Nyborg, hvor hun 
giver råd og vejledning til forældre, 
hvis børn bliver behandlet for nak-
ke- og rygproblemer i huset.

Karina Gyrst er uddannet ki-
ropraktor fra Palmer College of 
Chiropractic, Iowa i 1990 og er 
desuden medlem af Counsil of 
Chiropractic Pediatrics ICA på ty-
vende år.

Karina åbnede egen kiropraktisk 
klinik i Korsgade, Nyborg i 1991 
og etablerede i 2003 en af de 
første tværfaglige klinikker i lan-
det da bygningen Gl. Toldbod blev 
erhvervet. 

Klinikken har fra den første dag 
fokuseret på hele familien i kiro-
praktikken; barnet, den unge og 
de voksne med hver sine behov og 
mulige skavanker under opsejling 
og der er desuden stort fokus på at 
forebygge gennem træning.

Karina har gennem årene udvidet 
og opdateret sine færdigheder 
indenfor behandling af nyfødte 
og børn samt gravide. Nøgleord i 
behandlingen er effektivitet, næn-
somhed og høj professionel stan-
dard med barnet i centrum.

Rikke  Nørregård Carlsen er kvin-
den og koordinatoren bag minimo-
tion. Hun har en baggrund inden for 
projektarbejde både fra bl.a. Viasat  
og siden hen hos LERCHE design. 
Rikke har bachelorgrad i psykologi 
og pædagogik fra Roskilde Univer-
sitet Center.Minimotion.dk · odensevej 56  · 5800 Nyborg · Tlf. 40 99 49 49 · rikke@minimotion.dk

Internettet fremmer 
børns motorik

Børn elsker at bruge deres krop og har en medfødt 
nysgerrighed og gå på mod overfor motoriske  
udfordringer. De lærer verden at kende gennem 
deres kropslige erfaringer og sansesystem.

Som forældre kan du stimulere den naturlige 
udvikling gennem leg og bevægelse allerede fra 
barnet er nyfødt og derigennem give barnet den 
bedste start.

Den motoriske udvikling er en vigtig del af 
hjernens samlede udvikling og danner grundlag for 
udviklingen af sociale, psykiske og intellektuelle 
færdigheder.
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Gislev Tag- og Facaderens
Speciale: 

Afrensning af asbesttage · Godkendt af Arbejdstilsynet 
Reparation af alle slags tage

Reparation af facader · Sandblæsning  af huse

Tlf. 62 29 20 52
Faaborgvej 29 · 5854 Gislev

Mobil 21 75 68 87 · Privat 62 29 19 81
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Toyota, Hyundai 
og tilfredse kunder

købet, forklarer afdelingsleder 
Niels Østergaard, Mogens Fre-
deriksen Automobiler.

Vigtig filosofi

Som Toyota-kører gennem cir-
ka 30 år kender han særdeles 
godt til Toyotas filosofi om 
hele tiden at gøre det lidt bed-
re. Både når det handler om 
selve bilerne men også i selve 
produktionen af bilerne og den 
tilhørende kundepleje.
Som en naturlig konsekvens af 
Toyotas og Hyundais fokus på 
kvalitet arbejder Mogens Fre-
deriksen Automobiler konstant 
på at optimere områder som 
kundetilfredshed og værksted-
skvalitet. Det japanske begreb 
”kaizen” er et væsentligt tema 
– det man gjorde i går, skal 
man gøre lidt bedre i dag.

Mogens Frederiksen 
Automobiler A/s i 
Nyborg tilbyder lokal 
kundepleje og service, 
der matcher kvali-
teten i bilmærkerne 
Toyota og Hyundai.

Musikgruppen TV-2 med Stef-
fen Brandt i forgrunden blev i 
1980’ernes begyndelse kendte 
med hittet Fantastiske Toyo-
ta, der på den tid var slogan 
for den japanske bilproducent 
af samme navn. 
I dag er Toyota blandt Verdens 
største bilfabrikker takket 
være et nærmest legendarisk 
kvalitetsniveau, og i Nyborg le-
verer Mogens Frederiksen Au-
tomobiler A/S som autoriseret 

Toyota og Hyundai forhandler 
lokal og stærk østfynsk service 
til kvalitetsbevidste bilister og 
alle bilmærker.

optimale rammer

På Vestergade 39 i Nyborgs 
vestlige del forkæles kunder-
ne med et stort og moderne 
bilhus. Her er optimale ram-
mer for både salg, service og 

inspiration, og har mor og 
far børnene med, venter en 
spændende legekrog med en 
Playstation, mens de voksne 
ser på biler.
- Netop Toyota og Hyundai er 
to af de bilmærker, der giver 
mest brugsværdi og indbygget 
kvalitet for pengene. Og biler 
der vel at mærke giver besked-
ne driftsudgifter i årene efter 

A/s Mogens Frederiksen Automobiler · Vestergade 39 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 27 07 · www.mfabiler.dk · noe@mfabiler.dk

 

Alt Malearbejde udføres

Ny butik: 
Rosenvej 12 · 5874 Hesselager

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 15.00-17.00

eller efter aftale ved henvendelse 
på tlf. 20 72 39 09

Farvecenter

Malermester Winnie Lissner Brask
Østergade 15 · 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 39 09 · 20 72 39 09
winnie@winniesmalerfirma.dk

Vi udfører elinstallationer i:
n Bolig
n Erhvervsbygninger
n Landbrug
n Netværk for it

Varmepumper:
Salg, montering  
og service

Langå El Service
ved Jesper Markvardsen
Aut. elinstallatør, maskinmester og energivejleder
Revsørevej 17, 5874 Hesselager
Email: langaael@pc.dk

Tlf. 40559439
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små kunder, stor service 

revisionspligt, stiftelse af nye 
selskaber, herunder kontakt 
til advokat og bank, samt råd-
givning om virksomhedsform 
er andre eksempler på reviso-
rens serviceydelser. 

Filosofien er enkel. Også få ef-
fektive justeringer kan gøre et 
væsentligt udslag for de min-
dre virksomheder. 

Bækkelund Revision 
rådgiver mindre virk-
somheder til en for-
delagtig kurs gennem 
finanskrisen. Er der 
lagt penge til side til 
skatten, spørger Tho-
mas Bækkelund.   

En solid baggrund med uddan-
nelse hos KPMG og senere job 
i BDO er springbræt for revi-
sor Thomas Bækkelunds selv-
stændige firma Bækkelund 
Revision, som han åbnede sid-
ste år.

support ved møder

– Jeg henvender mig især til de 
små og mindre virksomheder, 
der til gengæld får en stor ser-
vice hos mig. Her handler det 
nemlig ikke alene om revision 
af regnskaber. Jeg tilbyder 
blandt andet rådgivning i or-
dets egentlige betydning - også 
om skatteassistance, når kun-
derne holder vigtige møder om 
deres skatteforhold eller må-
ske med deres bank, forklarer 
Thomas Bækkelund. 

God skattestrategi

Bækkelund Revision er såle-
des ikke skattevæsenets højre 
hånd men en aktiv medspiller, 

der hjælper kunderne til den 
mest fordelagtige skattestra-
tegi, med udgangspunkt i de 
enkelte kunders forhold.

– Jeg kender vilkårene for 
at drive mindre virksomhed. 
Derfor tilbyder jeg også at 
møde op hos kunden, når det 
passer i kalenderen. Også om 
aftenen, tilføjer Thomas Bæk-
kelund.  

Klar besked

Bækkelund Revisions koncept 
handler basalt om tillid. Her 
koster service ikke ekstra, lige 
som kunderne på forhånd får 
klar besked om de ydelser, der 
leveres – og til hvilken pris. De 
individuelle løsninger tilpas-
ses de enkelte virksomheders 
behov. 

Årsregnskaber for enkeltmands-
virksomheder eller min dre an-
partsselskaber med og uden 

Bækkelund Revision · Mågevænget 18, 5540 ullerslev · Tlf. 20 76 85 20
www.bækkelundrevision.dk · thomas@baekkelundrevision.dk

Søs Fenger
fortolker Søs Fenger sine egne største hits i nye
akustiske versioner.  Cd’en er en samling af 10 af hen-
des mest populære melodier og tre helt friske numre,
der er forløst i samme elegante, akustiske stemning og
med Søs Fengers varme stemme i topform. 

”Stjernenat” kaster nyt lys over kendte sange som ”Du
er”, ”Inderst inde”, ”Sidste time” og ”Hvor end jeg går
hen”. Det er sange, der igennem 25 år har været blandt
de mest elskede popsange på dansk og fortsat har fast
plads i radioen. Sammen med klassikerne lander også
tre helt nye popsange fra Søs Fengers hånd.

- Det er vigtigt, at pladen også kigger fremad. Det er
ikke bare en amagerhylde fuld af gamle minder, siger
Søs Fenger selv.

Hun forklarer, at fundamentet til ”Stjernenat” er blevet
lagt på landeveje og spillesteder gennem de sidste 10
år, hvor hun har spillet landet tyndt sammen med sin
faste trio, der tæller guitaristen Jonas Krag, Fredrik
Damsgaard på bas og Steen Rasmussen ved tangen-
terne. 

Holdet har gradvist flyttet sangene nye steder hen og
udviklet de arrangementer, man hører på ”Stjernenat”.

- Jeg beder altid drengene om, at det ikke skal være
ligeud-ad-landevejen. Musikken må gerne få lidt kant,
og der er vigtigt, at sangene altid lyder friske, forklarer
Søs Fenger.

Vi glæder os også!
I dag skal Søs Fenger, så stå på scenen, delvist med
num re fra den nye cd, sammen med Nyborg Harmoni
Orkester. Og det er ikke kun publikum, der kan glæde
sig til dagens udgave af klassikeren, ”Du er..” I må -
nedsvis har søskendeparret Trine og Kasper, der spiller
henholdsvis trompet og euphonium, glædet sig til
mødet med Søs: - Det er altid spændende og udfor-
drende at spille med et stort navn som Søs Fenger. 

Man kan blive helt høj efter sådan en koncert, siger
Trine, der bakkes op af storebror Kasper: - Hun er en
fremragende kunstner, så jeg tror, at vi sammen kom-
mer til at levere en god koncert, mener Kasper.

med sødme og styrke

Råvarer vi er ret stolte af

Mange bække små...  

Bækkelund Revision
Mobil 20 76 85 20 •  www.bækkelundrevision.dk

Med en god revisor 
er du aldrig helt alene

Tømrer- og snedkerarbejde samt byggestyring

Industrivej 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 13 91 · Fax 65 33 29 26

God rådgivning og kvalitetsarbejde

mail@keldhermann.dk · www.keldhermann.dk

Program NN ok:NN Program 2010  12/01/10  15.32  Page 6

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

                     multi syncron kontorstol
Flere varianter, priser fra kr. 3347,00 + moms

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Refsvindinge Bryggeriet ApS
Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk ·  Tlf. 65 33 10 40

refsvindingebryg@hotmail.com

Ale nr. 16 blev brygget for første gang i 1995
Det er en mørk overgæret guldøl, brygget på vand, malt, 

humle og original engelsk gær.

Åbningstider er hver dag fra kl. 8.00 til kl. 18.00, 
også lørdag, og søndag efter aftale.
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Køreteknisk Anlæg – Fyn  
fikstyrelsens Center For Grøn 
Transport.

Fra 116 kr.

Da flere af virksomhedens 
kurser tilbydes som AMU-
kurser kan de tilbydes fra 116 
kr. om dagen med mulighed 
for ansøgning om løntabsgodt-
gørelse. Ring og hør nærmere.

Køreteknisk Anlæg-Fyn uddanner 
kørekortaspiranter og efteruddan-
ner erfarne erhvervschauffører 
fra hele Region Syd, Sjælland, 
Lolland/Falster og Bornholm. 

Gode køretekniske 
faciliteter og under-
visningsmæssig know-
how er grundlaget for 
centrets mange akti-
viteter og tilbud for 
private, virksomheder 
og kommuner

 
Center Ellesteds kurser spæn-
der niveaumæssigt fra grund-
læggende køreteknik til køre-
skoleelever, til efteruddannelse 
med avanceret køreteknik af er-

farne erhvervschauffører. Kur-
serne målrettes efter kundens 
behov hvor fokusområderne 
rækker fra parallelparkering 
over katastrofemanøvrer med 
høj hastighed, til undervisning 
i hvordan man tackler forstyr-
rende elementer – herunder 
børn, mobiltelefoner og GPS’er.

også med campingvogn

Blandt de øvrige kursusområ-
der er køreteknik med trailere 
og campingvogne – blandt an-
det bakketeknik, opbremsnin-
ger og undvigemanøvrer.   
Kurserne er målrettet hele 

familien, så der f.eks. skabes 
mulighed for at skifte på de 
længere ferieture, hvilket vil 
øge koncentrationen og trafik-
sikkerheden væsentlig. Der er 
ikke rigtig fornuft i, at det er 
den samme, der sidder bag rat-
tet på hele turen til Frankrig.

Kurser i  
brændstofsbesparelse

Endelig gennemfører vi kurser 
i energieffektiv køreteknik, 
hvor de fleste kursister ople-
ver at spare mellem 10-20 % 
på brændstofbudgettet. På 
dette specialområde er Cen-
terEllested godkendt af Tra-

center Ellested A/s · Køreteknisk Anlæg - Fyn · Ellestedvej 5 · 5853 Ørbæk · Tlf. 63 33 15 30
kta@centerellested.dk · www.centerEllested.dk

CITROën nYBORG
Falstervej 14 • 5800 nyborg • 65 31 41 60

CITROën RInGE
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Salg af 
nye og brugte biler 
Herunder privatleasing

Service, reparation, 
klargøring til syn, 
forsikringsskader, 

servicering af aircondition, 
dæk, udstødning samt rep. og 

udskiftning af frontruder

www.citroenringe.dk

www.citroennyborg.dk

Hovedaktiviteten for den 
østfynske energileveran-
dør er salg og distribution 
af miljøvenlige, CO2-neu-
trale brændselsløsninger 
– såvel til private som i en 
gros sammenhæng

”Grøn Energi tilbyder en bred 
vifte af CO2-neutrale energi-
løsninger”, fortæller Martin 
Agertoft, der kan trække på 
omkring 5 års solid branche-
erfaring og siden d. 1. januar 
2009 har drevet firmaet som 
soloforetagende. ”Jeg har snor 
i hele processen fra rådgivning 
og salg til levering af træpiller, 
briketter, brænde, biostænger 

og korn. Det betyder tryg-
hed og leveringssikkerhed for 
kunderne. Netop nu er kaffe-
bønner et nyt og velduftende 
produkt med gode fremtids-
muligheder i brændselssam-
menhæng. Udover brændsel 
har Grøn Energi CO2-neutrale 
terrassevarmere på program-
met. De fyres op med brænde 
og briketter og giver en stabil 
og behagelig varme. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte firmaet for et ufor-
bindende tilbud.”  

Kissendrupvej 10 · Bovense · 5800 Nyborg
Tlf. 40 42 78 92

martin@gronenergi.dk · www.gronenergi.dk

Lagersalg 
lørdag kl. 10-13 fra september
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STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

Ørbæk Trælast 
Nyborgvej 11 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1880

www.stark.dk FLEXBOLIG Aps · Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@fl exbolig.dk

Se mere på www.fl exbolig.dk - og lad os så mødes hos jer eller hos os.

DU HAR
✔  en grund
✔  ideer og ønsker
✔  investeringsramme

VI HAR
✔  evnen til at lytte og rådgive
✔  grundlag for tilbud
✔  arkitekt- og ingeniørbistand
✔  en opgave i at sikre hele byggefasen 

bliver en positiv oplevelse

Planlægger du at bygge nyt hus? 
- Kontakt et lokalt byggefi rma

Kissendrupvej 10 · Bovense · 5800 Nyborg
Tlf. 40 42 78 92

martin@gronenergi.dk · www.gronenergi.dk

Lagersalg 

lørdag kl. 10-13 

fra september

”Blomsten”. Det er malermeste-
ren selv, der betjener butikkens 
kunder, og jeg står meget gerne 
til rådighed med kompetent 
rådgivning om den rette brug af 
produkter, redskaber og hjæl-
pemidler. Som noget nyt har vi 
netop investeret i en 16 meters 
lift, der lejes ud til interesse-
rede. Butikken er åben mandag 
til fredag fra 15-17. Varerne 
kan bestilles døgnet rundt via 
www.e-maler.dk 

Den nyborgensiske 
malerforretning, der 
grundlagdes i 2001 
som en solovirksom-
hed, beskæftiger i dag 
13-14 svende og lær-
linge på årsbasis og 
har et vidtspændende 
aktivitetsfelt

”Fra 2001 og frem til i dag 
har min malervirksomhed 
gennemløbet en god og posi-

tiv udvikling”, fortæller ma-
lermester Elisabeth Waaler. 
”Kvalitet i såvel arbejdet som i 
de benyttede materialer er den 
gennemgående fællesnævner 
i hele vores store aktivitets-
felt. Vi udfører alle former for 
malerarbejde ude og inde - fra 
kælder til kvist - og leverer et 
ordentligt stykke arbejde hele 
vejen igennem. En stor værk-
stedsaktivitet, er sprøjtema-
ling af skabslåger og døre.
Vi udfører alle renoveringsop-
gaver for private, boligforenin-
ger, institutioner samt virk-
somheder. Derudover udfører 

vi specialiserede maleropgaver 
indenfor restaurering af histo-
riske bygningsværker som kir-
ker, gårde og slotte. Senest har 
vi malet vinduer på Nyborg 
Slot, og netop nu deltager vi 
i en gennemgribende renove-
ring af Nyborg Præstegård.”  

Lagersalg, webshop og 
liftudlejning 

En sideaktivitet til malerop-
gaverne er lagersalg af alle til 
faget hørende artikler. Det pri-
mære produkt i vores sortiment 
er Beck & Jørgensen, der er til-
delt det europæiske miljømærke 

Elisabeth’s Malerfirma A/s · Nymarksvej 99 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 78 47 · e-maler@e-maler.dk · www.e-maler.dk

Elisabeth’s Malerfirma
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Lækker mad ud af huset
res køkken er lækre salater og 
friske grøntsager, og netop nu 
er forskellige fiskeretter sær-
deles populære indslag i buf-
feterne. I 2009 var vores jule-
frokoster en kæmpe succes, så 
selvom solen endnu står højt 
på himlen, er vi i fuld gang 
med udviklingen af nye ideer 
til årets menu. Kontakt os for 
mere detaljeret info om vores 
velsmagende kulinariske til-
bud og aktiviteter.”        

Et velsmagende ku-
linarisk islæt er en 
vigtig del af et kursus-
ophold, og center El-
lesteds køkken har så 
stor succes på områ-
det, at det siden 2007 
har leveret lækker 
mad ud af huset til 
en lang række meget 
forskellige arrange-
menter 

”En af hemmelighederne bag 
vores succes med mad ud af 
huset er, at vi byder på god og 
veltillavet dansk mad af høj 
kvalitet”, fortæller Center El-
lesteds køkkenchef Inger Pe-
dersen. ”Vi bager en stor del 
af vores brød selv og laver i det 
hele taget mad helt fra bunden 
af friske råvarer. Gennem åre-
ne har vi bespist det køretek-
niske anlægs elever og leveret 
mad til en lang række møder 
og kurser i centrets regi. Ud af 
huset er vi leveringsdygtige i 
snart sagt alle former for ku-
linariske indslag, hvad enten 

vi taler firmareceptioner og 
jubilæer eller private fester 
som fødselsdage og konfirma-
tioner.”

God dansk mad

”Menukortene bag vores fire 
grundbuffeter tjener primært 
til inspiration, idet vi meget 
ofte varierer buffeternes sam-
mensætning efter kundens 
ønske. Vores primære vare-
mærke er god og veltillavet 
dansk mad tilpasset tidens 
kulinariske trends – blandt 
andet fra Middelhavsområdet. 
Gennemgående elementer i vo-

center Ellested A/s · Kursuscenter Ellested · Ellestedvej 5 · 5853 Ørbæk · Tlf. 63 33 15 20 / 63 33 15 21
kce@centerellested.dk · www.centerEllested.dk

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

www.axel-pedersen.dk

Odensevej 35 · 5550 Langeskov
mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

Svendborg Landevej 25 · 5871 Frørup
axel@axel-pedersen.dk

65 37 11 82

Autoriseret problemløser– Vi dækker Østfyn elektronisk

Nyborg Entreprenørforretning A/S

 Vi udfører alt i:

	 t	 Entreprenørarbejde

	 t	 Belægningsarbejde 

	 t	 Kloakarbejde

	 t	 Asfaltarbejde

	 t	 Levering af grus og sten 

	 t	 Vognmandskørsel

	 t	 Kranarbejde 

	 t	 Som aut. kloakmestre 
  arbejder vi også indenfor 
  Kloak TV  

Nyborg Entreprenørforretning A/S
Bøjdenvej 92A · Vindinge

5800 Nyborg

Tlf. 63 31 80 90
Mobil 26 50 05 14

esben@nyborgentreprenoer.dk
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z Nybyggeri				z Totalpriser   z Alt i reparationer

z Klinker og badeværelser
   

Mårvænget 17 · 5800 Nyborg · Tlf. 23 23 79 62
nova@skovparknet.dk

steffca A/s
Romsøvej 24
5800 Nyborg

Tlf. 65 31 31 02
Mobil 30 94 26 52

www.steffca.dk
www.isocare.dk 

Brændeovnspakninger
Højtemperatur brændeovnspakninger
Runde koksfarvede pakninger
Runde pakninger med kerne
Runde pakninger uden kerne
Strikket glasfiberbånd
Textilglas

Kedelpakninger
E-glas kedelpakninger
Keramiske kedelpakninger

Isoleringsprodukter
Glasfiberbændel/Keramiskfiberbændel
Glasklæde og svejseafdækning
Glasnålefilt/silikanålefilt
Steffca IFM system
Sytråd

Maskinpakninger
Flettede pakninger
Pakningsplader
Gummiplader
VVS Flangepakninger
Udstansede pakninger
Spiralpakninger/Kamprofiler
PTFE Flangebånd
Tilbehør

Relaterede produkter
Keramisk lim
Varmefast Silicone
Varmefast tape
Ovnkit

Fuld fart på handelen med 
brugte biler

ker. Folk får rigtigt mange 
valgmuligheder, og er den helt 
rigtige bil ikke på lager, skaf-
fer Bilboel den hurtigst muligt 
via bred kontakt til leasing- og 
finansieringsselskaber. 
Endelig byder Bilboel på en 
moderne vaskehal til både 
person- og varebiler. Hallen er 
offentligt tilgængelig og åben 
hver dag fra kl. 7 til 22. Kig 
ind i og få et godt tilbud.

Hos Bilboel er ingen i 
tvivl om, at en positiv 
effekt af finanskrisen 
er, at brugte vare- og 
personbiler til for-
nuftige priser igen er 
kommet i fokus. Med 
ansættelsen af Klaus 
Nielsen, tidligere 20 
år hos VW i Kertemin-
de, står Bilboel stærkt 
rustet til fremtiden.

- Bilboel har et af landsdelens 
største udvalg af nyere brugte 
person- og varebiler. Bilboel 
har altid et bredt udvalg af 
alle vogntyper, og når det gæl-

der varebiler, har vi det hele. 
Alukasser, lifte, kran, lad- og 
kølevogne. I gennemsnit har vi 
omkring 70 biler på lager med 
forbehold for sæsonmæssige 
udsving. Her i august tilbyder 
vi cirka 40-50 varevogne og 
20-25 personbiler, og de re-
præsenterer et bredt udvalg af 
alle mærker i prisklasser fra 
50.000 til 500.000 kr., fortæl-
ler Aage Boel. 

Et attraktivt tilbud

- Et godt eksempel på et at-
traktivt varevognstilbud er en 
kølevogn af mærket IVECO 
35S18 med lift, der har haft 
en nypris på 450.000 og nu 
sælges til halv pris. Bilboel 
har mange andre gode tilbud 
i samme fine klasse. Både i 
erhvervs- og privatkundesam-

menhæng tilbyder vi fleksible 
og individuelt tilpassede finan-
sieringsordninger, lyder det. 

offentligt tilgængelig 
vaskehal

Bilboels primære styrke er et 
kæmpe stort udvalg af biler i 
alle prisklasser, typer og mær-

Bilboel · Nyborgvej 27A · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 19 86 · info@bilboel.dk · www.bilboel.dk
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Attraktive erhvervslejemål
grå, så den tager sig præsenta-
bel ud. ”Aktuelt er vi meget tæt 
på udlejning af et større lejemål 
i lokalerne til en velrenomeret 
virksomhed fra lokalområdet, 
som netop har fået øjnene op for 
mulighederne og de absolut ri-
melige lejepriser” udtaler Niels 
Jørgensen. 
Investeringsselskabet TK ApS 
varetager med succes to til-
svarende erhvervsudlejninger 
i henholdsvis Faaborg og Køng 
ved Glamsbjerg. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for nærmere information. 
Ring til Torben Bjørn Andersen 
eller Kristian Jensen på 65 99 
10 99 eller Niels Jørgensen fra 
Nybolig Erhverv, der varetager 
udlejningen på 63 11 35 64.” 

Efter en gennemgri-
bende istandsættelse, 
opdeling og renovering 
byder adressen Lyøvej 
6 i hjertet af Nyborgs 
dynamiske industri-
kvarter på supergode 
rammer for udøvelse af 
en lang række meget 
forskellige erhverv.

”Har du en god forretnings-ide 
samt initiativ og gåpåmod til 
at virkeliggøre den, er der store 
chancer for, at dine pladsbehov 
omkring lager-, produktions-, 
værksteds- og kontor-faciliteter 

kan imødekommes her”, for-
tæller Torben Bjørn Andersen 
fra Investeringsselskabet TK 
ApS, der er et datterselskab af 
den kendte Nyborg-virksomhed 
Chr. Møller A/S. ”Lysten til at 
starte op for sig selv er i høj grad 
til stede i dag, men mange viger 
tilbage for udsigten til at skulle 
investere i egne lokaler. Vælger 
du i stedet at leje dine forret-
ningslokaler hos os, kan du lige 
fra dag et koncentrere dine res-
sourcer 100 % om at realisere og 
udvikle din virksomheds ideer 
og koncepter.”  

stor el-kapacitet  
og fleksibilitet 

”Med et samlet areal på 4100 m2 
i alt rummer Lyøvej 6 nyistand-

satte lokaler i alle størrelser og 
højder – fra 59 m2 til 2200 m2. 
I kraft af 4 egne transformer-
stationer har lokalerne meget 
stor el-kapacitet, og et lejemåls 
faciliteter kan ligesom lejepe-
riodens længde tilpasses den 
enkelte kundes behov. Eksem-
pelvis kan kredsen af fremtidi-
ge lejere omfatte håndværkere 
i alle fag, autoværksteder samt 
fragt og vognmandsfirmaer 
med skiftende behov for maga-
sinplads. 
Statsaut. ejendomsmægler Niels 
Jørgensen fra Nybolig Erhverv 
ser gode muligheder for udlej-
ning af disse fleksible lokaler 
pga. fin stand og beliggenhed. 
Ejendommen bliver også istand-
sat udvendigt og malet antrazit 

























flytter i nye lokaler
Åbningsreception den 23. september kl. 14 

i Møllergade 44, 5700 Svendborg

Tlf. 30 27 31 32         -         pb@galleriebuk.dk         -         www.galleriebuk.dk

Investeringsselskabet TK Aps · Tåsingevej 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 99 10 99 · tba@chrmoeller.dk

i Nyborg
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EJ Automobiler

Skoda biler, og derudover fører 
vi et bredt udvalg af Michelin, 
Kleber og Continental til at-
traktive priser. Ring eller kig 
ind og få et godt tilbud.”  

Den kendte østfynske 
skoda-forhandler, der 
i 2009 kunne fejre 25 
års jubilæum, er også 
godt kørende i 2010. 
I maj og juni ansatte 
firmaet to nye medar-
bejdere; serviceråd-
giver Helle Edvardsen 
og pladesmed Kim 
Hansen 

”Helle er firmaets nye kompe-
tente og servicemindede an-
sigt udadtil. Som oftest vil det 
være hende, kunderne taler 
i telefon med og betjenes af, 
når de tjekker ind og ud”, for-
tæller indehaver Jens Drejer 
Hansen. ”Med ansættelsen af 
vores nye pladesmed Kim har 
vi også fået større kapacitet på 
værkstedet. På skadesområdet 
samarbejder med en bred vifte 

af forsikringsselskaber, og det 
giver hurtig ekspedition. I dag 
foregår alle papirgange via 
internettet – lige fra skades-
anmeldelse til taksering. Som 
eksperter på området hjælper 
vi vores kunder på rette vej ved 
at varetage alt det administra-
tive. Kunden skal sådan set 
bare indlevere bilen til repara-
tion – så klarer vi resten.”

Bredt udvalg af  
dæk og fælge

”Værkstedets dygtige og velud-
dannede mekanikere service-
rer og reparerer alle bilmær-
ker. Vi råder over alt det nyeste 
materiel og er specialiseret i 
mærkerne Skoda og VW. På 
reservedelsområdet har vi det 
meste, og det vi ikke har på la-
ger, kan vi meget hurtigt skaf-
fe. Også når det gælder dæk 
og fælge er EJ Automobiler 
en stærk samarbejdspartner”, 
beretter salgsrådgiver Michael 
Lomholt. ”Et stort speciale 
er komplethjulsløsninger til 

E.J. Automobiler
Lyøvej 12
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 54 58
www.skoda-nyborg.dk

Terrazzo – nyt og gammelt
Gulve & Bordplader

Flisearbejde – Murerarbejde
  
 Henrik Olsen
 Sulkendrupvej 10
 5800 Nyborg
 Tlf. 28 12 56 77

Kirkekrogens Tømrerforretning
God kvalitet og service
Vi er en lille virksomhed der udfører alt i tømrerarbejde, både store og 
små opgaver indenfor reparation, istandsættelse, til- og ombygning, 
vedligeholdelse og renovering.
Vi udfører arbejde på hele Fyn og dele af Sjælland og Jylland. Alle inte-
resserede er velkomne til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. 

Kirkekrogen Tømrerforretning Ved Ulrik Bo Pedersen
Kirkekrogen 4 · 5540 Ullerslev 

Tlf. 4056 1675
kirkekrogen@yahoo.dk
Se også hjemmesiden www.kirkekrogen.dk

MEDlEM AF

Bellevue revision · Bellevue 5a 1th · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

l	 Rådgivning
l		 Bugetter
l		 Årsrapport
l		 Skat
l		 Bogføring
l		 Moms
l		 Anden Assistance

Odensevej 8A. Svendborg . Telf. 62 21 44 88
email: fomo@fomo.dk . www.fomo.dk

Det betaler sig at blive medlem i

- VI ER MED, HVOR DET FOREGÅR
Familiens bedste forsikringer til sydfynske priser

Odensevej 8A. Svendborg . Telf. 62 21 44 88
email: fomo@fomo.dk . www.fomo.dk

Det betaler sig at blive medlem i

- VI ER MED, HVOR DET FOREGÅR
Familiens bedste forsikringer til sydfynske priser
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Kilsbo Entreprenør &  
Maskinstation
Den østfynske ma-
skinstation og entre-
prenørvirksomhed har 
et bredt aktivitetsfelt, 
der spænder lige fra 
udlejning af moderne, 
teknisk avanceret grej 
til landbruget og opga-
veløsning i den for-
bindelse til klassisk 
entreprenørarbejde      

”Vores primære aktiviteter 
er løsning af maskinstati-
onsopgaver for vores mange 
landbrugskunder”, fortæller 
indehaver Michael Jørgen-
sen. ”Kilsbo beskæftiger to 
fastansatte og et sæsonmæs-
sigt varierende antal free-
lancemedarbejdere. Blandt 

vores store aktiviteter er gyl-
lekørsel samt græsslåning/
græssnitning, halmpresning 
og majssnitning. Enhederne i 
landbruget vokser konstant, 
og det stiller store krav til 
maskinparken. Kilsbo En-
treprenør & Maskinstation 
lægger stor vægt på at være 
på forkant med den tekno-
logiske udvikling – både på 
landbrugs- og entreprenør-
området. Vi råder over en top-
moderne og højt specialiseret 
maskinpark, og den hurtig-
hed og effektivitet vi herigen-
nem opnår, giver attraktive 
priser til vores kunder.”

Hurtig og effektiv  
opgaveløsning

”På entreprenørsiden sam-
arbejder Kilsbo Entreprenør 
& Maskinstation med en 
autoriseret kloakmester om-
kring etablering af dræn og 

kloakering i det åbne land. 
Flise- og belægningsområ-
det genererer også stor ak-
tivitet. Derudover arbejder 
vi med levering af grus og 
sten, afsætning og gravning 
samt støbning af grunde til 
parceller og industribygge-
rier. I vinterhalvåret har vi 
snerydning og saltning for en 
bred kundekreds bestående 
af private, virksomheder, of-
fentlige institutioner og bo-
ligselskaber på programmet. 
Kilsbo Entreprenør & Ma-
skinstation står for hurtig og 
effektiv opgaveløsning. Ring 
og hør nærmere om de mange 
aktiviteter og attraktive pri-
ser.”

Søs Fenger
fortolker Søs Fenger sine egne største hits i nye
akustiske versioner.  Cd’en er en samling af 10 af hen-
des mest populære melodier og tre helt friske numre,
der er forløst i samme elegante, akustiske stemning og
med Søs Fengers varme stemme i topform. 

”Stjernenat” kaster nyt lys over kendte sange som ”Du
er”, ”Inderst inde”, ”Sidste time” og ”Hvor end jeg går
hen”. Det er sange, der igennem 25 år har været blandt
de mest elskede popsange på dansk og fortsat har fast
plads i radioen. Sammen med klassikerne lander også
tre helt nye popsange fra Søs Fengers hånd.

- Det er vigtigt, at pladen også kigger fremad. Det er
ikke bare en amagerhylde fuld af gamle minder, siger
Søs Fenger selv.

Hun forklarer, at fundamentet til ”Stjernenat” er blevet
lagt på landeveje og spillesteder gennem de sidste 10
år, hvor hun har spillet landet tyndt sammen med sin
faste trio, der tæller guitaristen Jonas Krag, Fredrik
Damsgaard på bas og Steen Rasmussen ved tangen-
terne. 

Holdet har gradvist flyttet sangene nye steder hen og
udviklet de arrangementer, man hører på ”Stjernenat”.

- Jeg beder altid drengene om, at det ikke skal være
ligeud-ad-landevejen. Musikken må gerne få lidt kant,
og der er vigtigt, at sangene altid lyder friske, forklarer
Søs Fenger.

Vi glæder os også!
I dag skal Søs Fenger, så stå på scenen, delvist med
num re fra den nye cd, sammen med Nyborg Harmoni
Orkester. Og det er ikke kun publikum, der kan glæde
sig til dagens udgave af klassikeren, ”Du er..” I må -
nedsvis har søskendeparret Trine og Kasper, der spiller
henholdsvis trompet og euphonium, glædet sig til
mødet med Søs: - Det er altid spændende og udfor-
drende at spille med et stort navn som Søs Fenger. 

Man kan blive helt høj efter sådan en koncert, siger
Trine, der bakkes op af storebror Kasper: - Hun er en
fremragende kunstner, så jeg tror, at vi sammen kom-
mer til at levere en god koncert, mener Kasper.

med sødme og styrke

Råvarer vi er ret stolte af

Mange bække små...  

Bækkelund Revision
Mobil 20 76 85 20 •  www.bækkelundrevision.dk

Med en god revisor 
er du aldrig helt alene

Tømrer- og snedkerarbejde samt byggestyring

Industrivej 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 13 91 · Fax 65 33 29 26

God rådgivning og kvalitetsarbejde

mail@keldhermann.dk · www.keldhermann.dk
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Vi tilbyder individuelle løsninger 
som er tilpasset den enkelte virk-
somhed og dens behov

Hos Bækkelund Revison får du den løsning 
du har brug for, med faste aftaler om det ar-
bejde, der skal udføres. Du vil aldrig opleve, 
at du står og har brug for en hjælp, som ikke 
kommer. Eller, hvis du får hjælpen, så koster 
den dig en formue.

Hvis du er interesseret i et uforpligtende 
møde, er du meget velkommen til at kontakte 
os. Du kan blot sende en mail eller ringe. Ellinge Murerforretning ApS

Ferritslevvej 101, Ellinge

5540 Ullerslev

Telefon 65 98 15 30
Mobil 26 79 29 00

www.ellingemurer.dk
klavs@ellingemurer.dk

Kilsbo Entreprenør & 
Maskinstation
Koledhusvej 2
5853 Ørbæk

Tlf. 23 26 14 81
kils@pc.dk · www.kilsbo.dk

TRÆFÆLDNING · NEDBRYDNING
TØMRER · MURER

Brutalis
Professionel Træfældning

Mobil 20 11 88 34
www.brutalisdk.dk

Ørbækvej 65 · 5854 Gislev · kontakt@brutalisdk.dk
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Tonsvis af jern i alle 
tykkelser

han haft alverdens størrelser 
og tykkelser af jernplader på 
lager.
- Det er jo en fordel for virk-
somhederne, at de ikke selv 
skal bestille en hel plade hjem, 
når de måske blot skal bruge 
1 ⁄4 af den, fortæller han og er 
meget tilfreds med at kunne 
bearbejde jernplader i alle 
tykkelser og størrelser på sine 
mange forskellige maskiner, - 
valse- standse lockemaskiner 
og nu også den brand nye og 
5. flammeskæremaskine i 
virksomheden, der kan tage 
op til 350 mm tykt  jern.
- Det gør at vi kan levere op-
gaverne fra dag til dag, som 
også omfatter det sidste nye, 
nemlig valsning af profiler i 
stål op til Ø100, oplyser han, 
ikke uden stolthed i stem-
men.

Lageret bugner af tom-
metykke jernplader i 
alle størrelser. skal du 
bruge et enkelt stykke 
eller rigtig mange, 
er det ikke noget 
problem. Kissendrup 
smedie og Maskinfor-
retning kan levere. og 
det her og nu!

Henrik Bergholdt kan levere. 
Uanset om det er jernplader 
på 3 x 8 meter eller specielle 
udskæringer, så er det ikke 
noget problem. For den fyn-
ske smedeforretning har spe-
cialiseret sig i udskæringer i 
tommetykke plader.
- Vi har netop investeret i en 
helt ny flammeskærer, fortæl-
ler Henrik Bergholdt og viser 
vidunderet frem. Den giver 
vore kunder mange mulighe-
der for individuelle løsninger 
på pladeudskæringsopgaver-
ne. Vi har i årevis  løst spe-
cielle opgaver til større indu-
strivirksomheder og værfter.
Henrik Bergholdt så hurtigt 
behovet hos virksomhederne, 
for at kunne bestille individu-
elle størrelser på jernproduk-
terne og siden 1990, hvor han 
etablerede Kissendrup Sme-
die & Maskinforretning, har 

Kissendrup 
smedie & Maskinforretning

skovgyden 1
5540 ullerslev
Tlf. 65 36 13 74  

Mobil 40 18 60 37
ksm@kissendrup-smedie.dk
www.kissendrup-smedie.dk
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TH overfladebehandling 
maler alt

tiders krav. Ved firmastarten i 
2005 talte medarbejderstaben 
kun en enkelt mand udover 
mig selv. I dag beskæftiger TH 
Overfladebehandling 9 ansatte. 
Lige nu udnytter vi omkring 30 
% af vores samlede kapacitet 
på 98 kabinemeter og er inde i 
en fornuftig udvikling”, afrun-
der Tommy Henningsen.” TH 
Overfladebehandling ser po-
sitivt på fremtiden, og på sigt 
regner vi med at kunne ansætte 
flere medarbejdere i takt med 
den forventede vækst i opgave-
mængden.” 

Det afgørende krite-
rium for om et emne 
skal behandles på den 
ene eller den anden af 
virksomhedens afde-
linger i Refsvindinge 
og Avnslev, er at det 
skal være i stand til at 
komme ind ad porten 
og ud igen

”Personligt har jeg en bred 

brancheerfaring, idet jeg i 1984 
startede som ansat i virksomhe-
den, som jeg så overtog i 2005”, 
fortæller Tommy Henningsen. 
”I 2006 åbnede afdelingen i 
Avnslev, der er specialindrettet 
til sandblæsning og vådlake-
ring af meget store emner til in-
dustrien. I dag kan vi stort set 
tilbyde at overfladebehandle og 
vådlakere alt – fra stålkonstruk-
tioner, beholdere og maskindele 
til lastbiler, busser og mobilkra-
ner. Dertil kommer containere 
og blokvogne – blandt andet til 
transport af vindmøller. Vores 

kundekreds dækker hele Dan-
mark, og internationalt optræ-
der vi ofte som underleverandør 
omkring behandling af emner, 
som vores kunder eksporterer 
til mange forskellige lande.”

stor kapacitet og 
fleksibilitet

”TH Overfladebehandling 
kommer hele det produktions-
mæssige spektrum rundt og er 
i kraft heraf en meget fleksibel 
virksomhed. Vores aktivitets-
fokus kan hele tiden justeres 
og flyttes i takt med skiftende 

TH overfladebehandling Aps · Æblevej 5 · Refsvindinge · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 11 48 · Mobil: 24 24 69 48
th-overfladebehandling@mail.dk

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk
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Danmarks centrale mødested
Det er næsten som at komme hjem

Hotel Hesselet i Nyborg er et af Danmarks førende kvalitets- 
og konferencehoteller med en unik, lys beliggenhed med vand, 
strand og bøgeskov lige uden for vinduerne.
Det familieejede hotel byder på en afslappet og personlig atmo-
sfære, og mange gæster kommer igen og igen på Hesselet, som de 
nærmest betragter som deres »andet hjem«.
Hotel Hesselets indbydende faciliteter skaber de perfekte ram-
mer for hverdagens forretningsmøder og konferencer, ferietidens 
afslapning, weekendernes storslåede fester og de forkælende wel-
lness- og golfophold.
I gourmetkøkkenet arbejdes der med stort gastronomisk engage-
ment, og stilen er klassisk med et moderne twist og en forkærlighed 
for gode, danske lokale råvarer.
Hesselet byder på flotte dobbeltværelser og store, eksklusive suiter. 
Indretningen spænder fra det klassiske til moderne indretning. Alle 
værelser har udsigt til skov eller strand, så der er noget for enhver 
smag. 
Den centrale beliggenhed ved Nyborg - lige midt i Danmark - gør det 
let og hurtigt at komme til Hesselet, og dermed er hotellet også det 
oplagt udgangspunkt for udflugtsmål, kultur- og naturoplevelser.

Udviklingspark Lindholm
Lindholm Havnevej 29 · 5800 Nyborg
65 31 00 69 · upl@uplindholm.dk
www.uplindholm.dk

Udviklingspark Lindholm
inspirerende kontorfællesskab i Nyborg

·      Fokus på vækst og udvikling

Gratis sparring med 
professionelle erhvervsfolk

Fokus på et godt socialt dynamisk miljø

Kontorer i 3 forskellige størrelser

Alle tekniske faciliteter 
og bredbånd er til stede

Masser af gratis parkeringspladser

Gratis undervisnings- og mødelokaler

Flotte fysiske rammer – ude og inde

GOURMET RACE for feinschmeckere

Hesselet Hotel & Gourmet 
Christianslundsvej 119 · DK-5800 Nyborg 
Tel: +45 65 31 30 29 · hesselet.dk

Benzin i blodet. Hurtige accelerationer og hvinende bremser. 
Skarpe kurver og frygtløse overhalinger. High speed race med 
prof racerkører. Præmier og champagne. Gourmetmiddag, 
havudsigt og overnatning i luksusværelse. 

Udfordre din indre racerdrøm med flere timers intensiv race  
i lynhurtige Polo Cup biler på Jyllands-Ringen. Kombineret med 
pitstop og gourmetophold på luksushotellet Hesselet i Nyborg. 

Begrænset antal pladser (maks. 24 personer/4 personer pr. bil-team)

Program mandag d. 6. - tirsdag d. 7. september

7.30 - 8.00 Check-ind Hotel Hesselet i Nyborg
Afgang i VIP-bus med morgenmad og tjener

10.00 - 16.00 6 timer på Jyllands-Ringen
Træning i Polo Cup racere
Frokostbuffet
Super pole race/tidtagning
High speed med racerkører John Nielsen
Præmieoverrækkelse

16.15 - 18.30 VIP-bus til Hesselet med champagne og tjener

19.30 Gourmetmiddag, 3 retters deluxe menu
Kaffe og fotoshow med dagens racerbilleder 
(Deltagerne modtager efterfølgende foto-CD)

8.00 -10.00 Morgenbuffet og check-ud

Pris for hele programmet pr. person kr. 7.500,-
Pris ekskl. moms kr. 6.000,-

Nyd havudsigten på www.hesselet.dk



 43

ApS

Bregningevej 1B · Vindeby · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 · 28 19 49 19

Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44 · 22 10 51 51

Kom og se vores nye showroom Spodsbjergvej 137

Den nyborgensiske virk-
somhed, der er specialiseret 
i fremstilling og levering af 
pakninger, afdækningsløs-
ninger og isoleringspuder, 
havde i 2009 en vækst på 
50%. I år forventes en for-
sat positiv udvikling med 
en vækst på 25%.

”Steffca er i kraft af sin højt kva-
lificerede medarbejderstab og 
brede tekniske kapacitet en me-
get stærk samarbejdspartner, 
når det gælder hurtig, målret-
tet og fleksibel opgaveløsning”, 
fortæller Mikkel Steffensen. ”Vi 
betjener en bredt sammensat 
kundekreds af store og små virk-
somheder, der alle får samme 
gode service. Omkring 70 % af 
ordrerne udsendes samme dag, 
som de går ind. På udlandssiden 
leverer vi blandt andet svejseaf-
dækning til de svenske atom-
kraftværker. Steffca har kapaci-
tet til at ekspedere hasteordrer 

til videre distribution og levering 
indenfor en time.” 

Høj, service, høj kvalitet og 
hurtig levering

”Når det gælder pakninger, er vi 
leveringsdygtige i et stort og alsi-
digt program af standard og spe-
cialpakninger til alle former for 
maskiner, ovne og kedler. Mate-
rialevalget er altid nøje afstemt 
med pakningens placering. I 
kraft af vores store lagerkapa-
citet og produktionsmæssige 
spændvidde går kunderne aldrig 
forgæves til os. For at opretholde 
vores høje grad af hurtighed og 
fleksibilitet i en tid, hvor ordre-
tilgangen er støt stigende, har 
vi netop udvidet kapaciteten 
betragteligt. Det er sket gennem 
indkøb af en ny og større Cnc-
styret maskine til fremstilling 
af pakninger. Hermed er vi godt 
rustet til også fremover at yde 
høj service, høj kvalitet og hurtig 
levering til vores kunder.”

steffca A/s . Romsøvej 24 · 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 31 02
www.steffca.dk 

Kirkekrogen Tømrerforretning
Kirkekrogen 4 · 5540 ullerslev · Tlf. 40 56 16 75 
kirkekrogen@yahoo.dk · www.kirkekrogen.dk

 

Tømrermester Ulrik Bo Pedersen fører an, når Kirkekrogens 
Tømrerforretning rykker ud med inspiration til både små og 
store byggeopgaver.

Tæt kundekontakt, god service og holdbar kvalitet er væsentli-
ge værdier for Kirkekrogens Tømrerforretning, der som lille og 
fleksibel virksomhed udfører alt i tømrerarbejde. Det dækker 
over både små og store opgaver indenfor reparation, istandsæt-
telse, til- og ombygning, vedligeholdelse og renovering. 

Tag, køkken, bad, garderobe, døre og vinduer samt specialopga-
ver er andre stikord på firmaets aktiviteter. 

Kirkekrogens Tømrerforretning rykker ud over hele Fyn samt 
dele af Jylland og Sjælland.
Alle interesserede er velkomne til at kontakte forretningen for 
et uforpligtende tilbud.

Træ og tæt dialog

MEDlEM AF
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Klinikken tilbyder 
behandling inden 
for fodpleje, kranio-
sakralterapi, massage 
og laser

Kunderne kommer på grund 
af problemer med helbredet.  
Ofte er det vores omgivende 
miljø der er årsag til disse 
problemer. Derfor er det en 
naturlig del af behandlinger-
ne, at der er fokus på dette, 
så kunden får det bedre. Ikke 

bare nu men også i fremti-
den. 
Som en del af Sussers Kliniks 
filosofi om ”det hele menne-
ske”, blev klinikken  i  anled-
ning af  dens 35 års jubilæum  
i februar 2010 godkendt som 
Grøn Butik. 
Det er den første klinik i 
Danmark, der er godkendt af 
Sundhed og Miljø som Grøn. 
Grøn Butik er en diplomord-
ning for butikker, som løbende 
sætter fokus på miljø og energi 
i forbindelsen med drift og va-
resortiment. 

For at blive godkendt som 
Grøn Butik, skal man opfylde 
flere krav. Blandt andet disse: 
Energibesparelser er til fordel 
for klimaet og økonomi. En 
grøn profil. Synliggjort miljø-
indsats.
Det vil bla. sige at de produk-
ter, der bruges i klinikken ikke 
indeholder parabener, som 
er hormonforstyrende, hel-
ler ikke parfume, som mange  
flere og flere bliver allergiske 
overfor. 
Svanemærket er det fortrukne 
mærke, lige fra cremer, sæbe, 

til kontorartikler og rengø-
ringsartikler.
Kaffe,te og chokolade som kun-
derne bydes, er økologiske. 
Læs mere på www.kranio-
sakral.dk eller bestil tid på 65 
35 17 90.

Landets første grønne klinik 
er i ullerslev

susser Dyrhave Nielsen 
Business House
Vestergade 11A
5540 ullerslev
Tlf. 65 35 17 90
www.susser.dk
susser@kranio-sakral.dk

Fra Garage-iværksætter til seriøs virksomhed, i trygge rammer 
Da vi i webmasterne.dk skulle tage springet fra ”garage-iværksætter”, til en seriøs virksomhed med officiel adresse og kontor, ”ude i 
byen”, havde vi flere muligheder på hånden. Der var følere ude fra flere spændende kontorfællesskaber i Odense, som så perspekti-
ver i at have vores kompetencer indenfor murene. 

Men vi havde brug for et sted der kunne være med til at guide og kickstarte vores virksomhed, og på sigt få os til at vokse.
Vi valgte Udviklingspark Lindholm da de kunne tilbyde præcis det vi, som nystartede iværksættere søgte: 

De rigtige priser. Unik beliggenhed i forhold til transport til hele landet. Trygheden i  sparring med erhvervskonsulenterne fra 
Østfyns erhvervsråd, og ikke mindst adgang til et meget stort netværk, som har været med til at åbne døre hos kunder, vi el-
lers ville have haft svært ved at komme ind på.  

Som det er i de fleste kontorfællesskaber, har vi fået foræret en masse nye ”kollegaer”, som er eksperter indenfor hvert deres 
område. Sammen kan vi løfte opgaver, for større kunder, som vi ellers ikke ville have budt på.  Og så er det jo også bare rart med en 
sludder over kaffeautomaten  

webmasterne.dk – vedligeholder og synliggør hjemmesider 
webmasterne.dk er Danmarks første webmasterbureau – Vi træder typisk til, hvor designere, programmører og webbureauer slip-
per.  Med andre ord, så passer vi din hjemmeside, mens du passer din forretning. 

I Udviklingspark Lindholm, smager vi vores egen medicin. Vi henter viden og sparring fra eksperter om bl.a. virksomhedsopbyg-
ning og økonomistyring, mens vi kan koncentrer os om det vi er bedst til. 

Michael Jørgensen & Odin Boas, webmasterne.dk
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Røjle Trapper fremstilles i alle typer:

• spindel
• kvartsvings
• ligeløbs 90° repos
• 180° repos
• 180° svingtrapper

Vore moderne smedejernstrapper er udført i takt med tidens krav – 
derfor kan trapperne altid indpasses – som et elegant  
interiør -– i harmoni med vor tids byggeri.

Vi fremstiller ikke blot vort omfattende standardprogram, men også i 
vid udstrækning trapper i special udførelse, som vist her på siden.

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed 
med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det  
vores idé altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens  
forventninger i henhold til den indgåede aftale.

Vi sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Send en mail eller ring for et  
uforpligtende tilbud 

Røjle Trapper A/S
– Når de vil ovenpå…

Trapper til ethvert formål efter kundens ønske

Søndenbro 21 . 5935 Bagenkop . Telefon 62 56 14 54 . www.roejletrapper.dk

Alt indenfor smedejernstrapper, altaner, låger, gelændere, stålkontruktioner og smedearbejde

Svenske hytter når de er bedst...
Haven er blevet vores nye alrum, og mange vælger at dele den op i forskellige rum. Foråret starter tidligt med grillaftener, og vi forlænger 
sommeren med mange og lange lune aftener. Det nye er, at vi nu også har opdaget mulighederne i efteråret og vinteren. Det sætter bygge-
materialerne under stort pres, for vejret i Danmark er lunefuldt.
Derfor har JS Byggecenter valgt forhandlingen af netop de Svenske JABO kvalitets hytter, som kan stå ude i alt slags vejr. Hytterne er ikke 
blot holdbare, de har også tidløst design.
Vort nye hyttesortiment tæller over 30 løsninger indenfor annekser, hytter, lysthuse, redskabsskure, carporte og endda et lille klassisk das, 
som giver fornemmelse af Svensk sol og sommer, når den er bedst. Hytterne er frit leveret, usamlet og ubehandlet (umalet) ind over hækken 
på netop din adresse. Vi er klar med rådgivning, samt løsninger på tagbeklædning, fundament, maling og evt. indretning.
Kom ind og oplev 4 af hytterne på parkeringspladsen foran vort Byggecenter på Nyborgvej 2 i Svendborg. – Vi har altid et godt tilbud til dig.

Pantone 2955 C

Pantone 423 U

Nyborgvej 2 · 5700 Svendborg
Tlf. 6221 3313 · byggecenter@js.dk · www.js.by

JABO Alpen 10m2, terrasse 2,7 m2

Anneks i 43 mm hjørnesamlet tømmer. De 
nederste profiler i annekset er længere og 
danner ramme om terrassen.

JABO lysthus 10 m2

Et lysthus med færdiglavede vægsektioner 
og glaspartier i hærdet glas. Til taget le-
veres færdigskårne krydsfinerplader samt 
underlagspap. Der medfølger træfliser.

JABO Tranemo 15 m2

Et anneks med færdiglavede vægsektioner 
af lodrette funkispaneler. Det leveres i 14 
moduler, som alle har præcis samme mål. 
Du vælger selv, hvordan du vil placere dør-, 
vindues- og vægmoduler.

JABO redskabsskur 4,6 m2

Hjørnesamlet redskabsskur med uiso leret 
dobbeltdør. Redskabsskuret har et lille vin-
due af plexiglas, som giver lysindfald. Der 
medfølger bræddegulv.
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Vi er blevet rigtig godt modtaget af 
svendborgenserne og vi har sat vores 
fingeraftryk i forbindelse med sponso-
rater og støtte til forskellige foreninger. 
Vi er rigtig tilfredse med den store tillid 
som rigtig mange har udvist os ved at 
blive kunde i vores afdeling på Faaborg-
vej 25 i Svendborg. 
Rise Sparekassens kundemasse er øget 
med over 550 nye kunder i år 2010. Der 
kommer  flere og flere til, hvilket pas-
ser os rigtig godt. Skal du være vores 
næste privat- eller erhvervskunde?? Kun 
hvis du søger et solidt fuldservice penge-
institut, med en solvens som er 3 gange 
større end lovgivningskrav, ønsker pro-
aktivrådgivning hvor der ikke rådgives 
om et enkelt produkt uden at kende kon-
sekvensen af produktet samspil med din 
samlede økonomi samt et pengeinstitut 
som fejrede 150 års jubilæum i 2010.

Hovedsæde: Store Rise Landevej 10, 5970 Ærøskøbing
Filial: Faaborgvej 25, 5700 Svendborg
 www.risespar.dk

 
Hvidkærvej 1  •  5250  Odense SV  •  66 17 03 17

www.thiemannkok.dk

Stenslag...

Reparation af stenslag uden tidsbestilling.

Kundebil ved rudeskift...

Svane KøKKenet OdenSe · RødegåRdSvej 180 · 5230 OdenSe M · tlf. 6617 5678 · www.Svane.cOM

NY bUTIK PÅ 900 M2 ÅbNER 4. SEPTEMbER MED ÅbENThUS ARRANGEMENT
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www.kommunekemi.dk

Vi skaber værdier 
af farligt affald

1
Skabe flest mulige  

værdier ud af farligt affald: 
Udvinde - Omdanne - 

Genanvende - Forbrænde

Værdi

2
Afgifte kredsløbet af stoffer: 

Fjerne - Neutralisere - 
Uskadeliggøre

Miljø

3
Udvikle miljømæssigt  

forsvarlige og omkostnings- 
effektive teknologier

Udvikling



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

A/S

www.guldfeldt.com

HØST-FEST
Kæmpe HØST-FEST udsalg

i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

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

Landsdækkende 
service

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

AMIGO
HÆVE-/SÆNKEBORD

4.495,-
NU

EKSKL. MOMS

DEVELOP 
INEO +220

EKSKL. MOMS

DEVELOP
+20

EKSKL. MOMS

NU

DEVELOP 
+351

6 ÅRS NYGARANTI

29.900,-
FØR   79.900,-

EKSKL. MOMS

NU

NUUU

OLIVETTI 
COPIER 400
6 ÅRS NYGARANTI

29.900,-
FØR   79.900,-

EKSKL. MOMS

NU

Indbyttet. 40 siders digital.
Kopi, Print og scan til net & E-mail.
Som vist med fuld efterbehandling. 
Kun kørt 39.500 print

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
For din gamle maskine ved køb af 
DEVELOP +220

Hæve-/sænkebord i alu med valgfrit 
laminat eller fi ner.
Vejl. kr. 6.995,- 

Indbyttet. 35 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

Brandsikret/Indbrudsikret skab, 60 
minutter brandsikret til Dokumenter.
Vægt 400 kg Højde 84 cm

Fuldfarve laser multimaskine.
Kopi, print, scan til net og E-mail samt 
fax. 20 fuldfarve og sort/hvid
Netkort
Dupleks

INDBRUD-
SIKRET SKAB

EKSKL. MOMS

6.845,-
FØR   9.795,-

NU

29.900,-
FØR   39.900,-

NU

9.995,-
FØR   19.995,-

NU


