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Persson Construction
Stenhavevej 9 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 40 81 69 06
natanael@perssonconstruction.dk
www.tømrer-nyborg.dk

Ring til os og fortæl om netop dine ønsker!

Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser, og 
sørger altid for at overholde aftalte  
betingelser og leveringstider…

Østfyns tØmrer & snedker Aps
- Din loyale håndværker

V/Troels Hansen - Måre Byvej 40  - 5853 Ørbæk

 Alt i tømrer- og snedkerarbejde
 Fokus på detaljen
 Kvalitet til tiden

 Tlf. 2246 6608
mail@nyborgtomrer.dk
www.nyborg-tomrer.dk

3årsgaranti påreservedeleleveret afMekonomen

Lyøvej 4 · 5800 Nyborg
Tlf.: 27 62 96 69
info@autocentretnyborg.dk
www.mekopartner.dk/autocentret-nyborg.html

• MekoPartner er en kæde af professionelle  
 værksteder, fordelt over hele Danmark.  
• Vi håndterer den mest avancerede teknologi,  
 og kan derfor udføre service og reparationer   
 af lige netop din bil. 

Autocentret 
Nyborg

- make cars come true...

Alt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenfor

murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-

og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-

arbejdearbejdearbejdearbejdearbejde

· Murer, Tømrer & Snedker
· Nybygning
· Ombygning
· Reparation
· Tegninger
· Byggetilladelse
· Totalentreprise

 
v/ Thomas Rasmussen . Bøgebjergvej 3 . 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 22 62 - Mobil 40 51 60 27

Alt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenforAlt indenfor

murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-murer-, tømrer-

og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-og snedker-

arbejdearbejdearbejdearbejdearbejde

· Murer, Tømrer & Snedker
· Nybygning
· Ombygning
· Reparation
· Tegninger
· Byggetilladelse
· Totalentreprise

 
v/ Thomas Rasmussen . Bøgebjergvej 3 . 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 22 62 - Mobil 40 51 60 27

GIV EN GAVE! 
Mangler du give-aways til en messe eller 
kampagne, Profiltøj eller gave til firmaets  
kunder og ansatte... - SÅ SPØRG OS!

Lysemosegyden 3 · 5683 Haarby · Telefon: 6373 0042
info@azreklamegaver.dk · www.azreklamegaver.dk
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Du kender Mercedes-Benz kvaliteten. Med finansiel leasing 
kender du også den faste ydelse. Du kører helt op til sensationelle 
23,3 km på literen. Du får serviceintervaller på op til 40.000 km, 
og oveni hatten 2 års garanti helt uden kilometer-begrænsninger. 
Med finansiel leasing får du lave etableringsomkostninger, mere 
likviditet til din daglige drift og fuld brugsret over bilen. PS: Citan 
109 fås også som ekstra lang udgave med varerum på 2,10 meter.

Ved køb er prisen 138.990 kr. Alle priser er ekskl. moms levering 3.680 kr. og dokument-
omkostninger 2.950 kr. (sidstnævnte opkræves ved første ydelse). Restværdien er angivet 
ved 20.000 km/år. Bilen overtages ved kontraktens udløb. Bilen er vist med ekstra udstyr. 
Vi  tager forbehold for fejl og prisændringer. Tilbuddet gælder t.o.m. 31/12 2015

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

Åbningstider (erhverv):  Man-fred: 8-17.30

Finansiel leasing af Citan med gratis 
klima- og komfortpakke pchristensen.dk/citan-leasing

Udstyr ved fi nansiel leasing (pr. md)
Anhængertræk ............................................................................... 150,-
Metallak  ........................................................................................ 100,-
Bænksæde ..................................................................................... 100,-
Bund og beklædning ........................................................................ 85,-
Tagbøjler .......................................................................................... 40,-

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

Finansiel leasing Citan 109 (90 HK)

Engangsydelse: 27.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi: 47.000 kr.

Pr. måned inkl. klima 
& komfortpakke 1.395kr.

Klimapakke: fabriksmonteret aircondition, højdejuster-
bart førersæde, sædevarme fører/passager sæde.

Komfortpakke: fabriksmonteret rejseregner, lys, 
regn  sensor, fartpilot, bakspejle, radio med Bluetooth, 
midterarmlæn.

Det bedste arbejdsklima til en fast lav ydelse 
Kør frækt og fornuftigt. Vælg Mercedes-Benz Citan med en fordel agtigt finansiel leasing aftale fra P. Christensen®. 

Finansiel leasing af Citan med gratis 

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events



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

Service 
-lokal og landsdækkende

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

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

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

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

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

Service 
-lokal og landsdækkende

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

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

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

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

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lagerPå efterskolen, som har til huse 

i Otterup, er undervisningen 
målrettet normalt begavede 
unge med læse- og skrivevan-
skeligheder. Man kan her tage 
Folkeskolens Prøver (FP9) og 
planlægge sin videre færd i ud-
dannelsessystemet. Derudover 
byder Nislevgård Efterskole, som 
er røgfri, på supergode mulighe-
der for at dyrke sport og motion. 

Stor og bredspektret 
erfaring
”Renoveringsprojektet fokuse-
rede på Nislevgård Efterskoles 
sløjdlokale fra 1990’erne”, for-

Den kendte el- og automationsvirksomhed har stor erfaring i diverse eftersyn for 
erhvervs & industrikunder. I kraft heraf er Intego en stærk samarbejdspartner 

– også i.fm. renovering og optimering af undervisningsfaciliteter

tæller serviceleder Esben Tær-
sker fra Intego Odense. ”Af sik-
kerhedshensyn trængte lokalet 
til eftersyn og optimering på hele 
el-siden – såvel installationer 
som maskiner. Intego Odense 
har stor og bredspektret erfa-
ring, når det gælder eftersyn i in-
dustri- og erhvervsregi. Udover 
de lovpligtige eftersyn vareta-
ger vi eftersyn i forbindelse med 
energitilsyn, termografering og 
HPFI-beskyttelse m.m. På det-
te specialområde servicerer vi 
blandt andet KIMS, Odense Zoo 
og Post Danmark.” 

Helt nyt land
”Nislevgård Efterskole repræ-
senterede en atypisk opgave, 
idet lovkravene på skoleområdet 
omkring bygninger, maskiner og 
installationer var helt nyt land 
for os”, fortsætter Esben Tær-
sker. ”På den baggrund indledte 
jeg projektet ved at rådføre mig 
med Arbejdstilsynet, som kunne 
henvise til et fakta-blad udgivet 
af Branchearbejdsmiljørådet 
med angivelse af de gældende 

standarder for sløjdlokalers ma-
skiner og elinstallationer. Med 
udgangspunkt i de principper, 
Intego benytter ved lovpligtige 
eftersyn, foretog jeg så en grun-
dig analyse af sløjdlokalets opti-
meringsbehov, hvorpå jeg udar-
bejdede det notat, som ligger til 
grund for hele vores håndtering 
af projektet.”

Maskiner, ventilation  
og installationer
”Renoveringsarbejdet udførtes 
i tæt samarbejde med Intego 
Odenses mekaniske værksted og 
dettes dygtige og alsidige smede-
afdeling, som har stor viden og 
erfaring omkring smøring, juste-
ring, tilpasning og optimering af 
maskiner. Hele maskinparkens 
mekaniske dele er kontrolleret 
og smurt. Ventilationssystemet 
er blevet eftergået og har fået 
monteret alarm for funktions-

fejl. Maskinerne har fået instal-
leret individuelle nødstop og af-
låsningsmuligheder i forhold til 
de gældende regler, ligesom der 
er lavet nødstop for hele lokalet.”  

Opdateret viden 
og brede kompetencer
”Gennem det succesfulde reno-
veringsprojekt på Nislevgård 
Efterskole har Intego Odense 
opdateret sin viden på skoleom-
rådet, så vi nu kan tilbyde at løse 
en lang række beslægtede opga-
ver i samme boldgade. Intego er 
en landsdækkende el- og auto-
mationsvirksomhed, og i kraft af 
den store bredde i vores interne 
kompetencer behøver vores kun-
dekreds kun henvende sig et sted 
for at få alle typer opgaver løst. 
Alle interesserede er velkomne 
til at besøge vores hjemmeside 
og kontakte os for mere detalje-
ret information, slutter Esben 
Tærsker.

Intego Odense har 
netop afsluttet et 
større renoverings-
projekt med fokus 
på hele el-siden af 
Nislevgård Efterskoles 
sløjdlokale.

4
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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Frørup savværk & maskinsnedkeri ApS · Lundevænget 10 · 5871 Frørup
Tlf.: 65 37 10 35 · Fax: 65 37 18 35 · info@froerup-savvaerk.dk · www.froerup-savvaerk.dk

www.froerup-savvaerk.dk

Den østfynske træfor-
arbejdningsvirksomhed 
grundlagdes af Finn 
Jensens oldefar i 1881 og 
bygger på fire generatio-
ners erfaringer og kon-
stant opdaterede viden 
om den optimale behand-
ling af træ – fra savværk 
til færdigt produkt

”Såvel savværks- som tømrer/
snedkersiden af firmaet er gea-
ret til løsning af specialopgaver”, 
fortæller Finn Jensen, der i 2014 
havde 40 års jubilæum i virk-
somheden, hvor han siden 1994 
har været eneejer. ”Frørup sav-
værk & maskinsnedkeri er en 

lille virksomhed, der udover mig 
selv beskæftiger fire ansatte. I 
kraft af vores avancerede maski-
ner, knowhow og erfaring kan vi 
løse store, håndværksmæssigt 
krævende specialopgaver. Tøm-
rer/snedkerafdelingens primære 
speciale er bindingsværksarbej-
de – nybyg, renovering og repa-
ration.”

Økologi i stort format
”Alt det træ, vi benytter i sav-
værkets produktion er fra dan-
ske skove og dyrket under øko-
logisk bæredygtige forhold. Vi 
har kapacitet til rigtigt store 
størrelser, idet vi opererer med 
en maksimal længde på 12 me-
ter, mens de øvrige dimensioner 
er fleksible – alt afhængig af 
opgavens karakter. Vores tøm-
rerafdeling har netop leveret to 

vinger til en gammel mølle i Hu-
rup, og sideløbende hermed har 
vi færdiggjort ombygningen og 
renoveringen af et sommerhus 
ved Tårup Strand.” 

Kreativitet og  
tilpasningsdygtighed
”Vi tænker langt fra altid lige 
traditionelt. Kreativitet og til-
pasningsdygtighed er vigtige 
forudsætninger for optimal løs-
ning af specialopgaver – både 
for mig og mine ansatte. Blandt 
vores seneste specialopgaver er 
leveringen af to linoliebehand-
lede porte til en privat kunde i 
Nyborg. De dyrehaverøde porte 
er opstillet i forbindelse med en 
have, der grænser op til byens 
gamle voldanlæg, som opførtes 
under svenskekrigene for at be-
skytte og kontrollere indsejlin-
gen til Nyborg. Den spændende 
opgave bød på en del logistiske 
udfordringer omkring levering 
og opstilling af de tunge porte, 
hvor vi havde en del løsningsmo-
deller i spil”, smiler Finn Jensen.

Et målrettet  
kundespecifikt projekt
”I den anden ende af det dimen-
sionsmæssige spektrum har Frø-
rup savværk & maskinsnedkeri 
designet og leveret 5000 sæt spe-
cialudviklede plakatlister til et 
designfirma i Vejle”, fortsætter 
Finn Jensen. ”Udviklingsarbej-
det på listerne, som er af hen-
holdsvis 30 og 50 centimeters 

bredde, foregik i tæt samarbejde 
med kunden umiddelbart op til 
julen 2014. De udskiftelige pla-
katlister i klassisk design er et 
godt eksempel på et målrettet 
kundespecifikt projekt. Alle pla-
katlister fremstilles i certificeret 
træ og repræsenterer således 
også en miljømæssigt forsvarlig 
og bæredygtig løsning.”  

Håndværket  
skal være i orden
”De bedste resultater bygger på 
godt samarbejde. Blandt vores 
samarbejdspartnere er arkitek-
ter og ingeniører samt hånd-
værksfirmaer i alle fag. Den 
røde tråd i vores måde at gribe 
tingene an på er, at håndværket 
skal være i orden over hele lin-
jen. På bindingsværkssiden har 
vi netop færdiggjort en større 
renoveringsopgave på facaden og 
gavlen på en delvist fredet ejen-
dom i den gamle del af Middel-
fart by. Netop nu forbereder vi 
leverancen af en bindingsværks-
gavl til en gammel ejendom på 
den lille ø, Skarø, en halv times 
sejlads fra Svendborg. I Assens 
gælder det bindingsværksarbej-
det på en seks gange ti meters 
garagebygning. Frørup savværk 
& maskinsnedkeri servicerer 
en stabil kundekreds, og det er 
utvivlsomt en væsentlig del af 
grunden til, at vi har eksisteret 
i fire generationer og er kom-
met godt gennem krisen”, slutter 
Finn Jensen. 
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          Små valg gør en stor forskel...

EFTERÅR
Du må godt være kræsen

Ægte fynsk kvalitet siden 1885
Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk 

www.bryggerietrefsvindinge.dk

HAR DU BESØGT DIA’LEGD 
Vesterbro i København V?

Ølbaren hvor du finder alle originalerne 
fra Refsvindinge. Ren forkælelse. 

VIKTORIAGADE 1 · KØBENHAVN V

BESØG BRYGGERIETS 
DØRSALG

- hvor du har mulighed  
for at blande en kasse,  

eller mindre, efter 
eget valg.

 DØRSALGET HAR  
ÅBENT HVER DAG 
- OGSÅ LØRDAG:

 Fra 8.00 til 18.00.

SØN- OG 
HELLIGDAGE:

Fra 10.00 til 16.00.

Vintjener Pierre Roland 
har overtaget  
Vinspecialisten Nyborg

Det er en erfaren mand, der nu 
fremover betjener kunderne i 
Vinspecialisten Nyborg. Vin-
tjener Pierre Roland, med 20 
års erfaring, har sammen med 

hustruen Karina overtaget for-
pagtningen af Vinspecialisten i 
Nyborg.
- Jeg blev kontaktet om jeg var 
interesseret i en forpagtning af 
en Vinspecialisten, og det var 
jeg, siger Pierre Roland. Så blev 
det Nyborg, og det er vi meget 
glade for. Vi er blevet taget så 
godt imod af både kunder og 

naboer. Vinspecialisten kører 
videre som hidtil, og så vil den 
blive videreudviklet med vin og 
spiritus samt også med nye cho-
kolader og fynske specialiteter.
- Fyn er kendt for de gode råva-
rer, og det vil jeg gerne udnytte 
i butikken, siger Pierre Roland. 
Der er ingen grund til at bruge 
importerede varer, når vi har det 

lige uden for døren ved de lokale.
- Der vil også komme en del med 
vinsmagninger, både dagligdags 
vine og op.  Det bliver, så det er 
smagninger for alle. Det vil blive 
små arrangemnter med 10-15 
personer, så alle kan få noget ud 
af det, slutter Pierre Roland.

Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310261 · www.vinspecialisten.dk · nyborg@vinspecialisten.dk

Smagninger for alle



 7

G R A F I S K  D E S I G N  &  K O N C E P T

Her er et lille udsnit af de østfynske virksomheder, som vi har skabt en grafisk identitet for...måske vi skulle hjælpe jer?

Budskabet skal formidles og begejstre 
– vi skaber løsninger indenfor: 

Grafisk Design og Koncept · Kampagne/Strategi 
Logo Design/Identitet · Emballage Design 
Information Design · Messestand og meget andet...

A
pS

PRODUKTION

-vi vækker din appetit

Nyborg
KOMMUNE

adtitude.dk

Resolux Aps  |  Tjørnevej 6  |  DK-5853 Ørbæk  |  Phone +45 6225 2623  |  resolux@resolux.dk  |  www.resolux.dk

Resolux ApS, der blev grund-
lagt i i 1970 i Nakskov, har siden 

Resolux ApS er en 
fynsk international 
virksomhed, som 
leverer fremtidssik-
ret belysning til ikke 
mindst vindmøllein-
dustrien

Fynsk virksomhed lyser op i verden

2001 haft dansk adresse i Ørbæk 
på Fyn, og beskæftiger sig med 
blandt andet kvalitetsproduk-
ter indenfor belysning til blandt 
andet vindmølleindustrien, og 
ikke kun herhjemme men også 
internationalt. De har etableret 
fabrik og kontor i blandt andet 
Kina, salgskontor og produkti-
onssted i Brasilien og et salgs-
kontor i USA. Resolux ApS er 
i stadig udvikling og arbejder 
fortsat med at etablere sig på nye 
markeder.
Det er ikke kun selve belysnin-

gen, at Resolux ApS leverer til 
vindmølleindustrien. De har ud-
videt deres aktiviteter på områ-
det, så de i dag leverer størstede-
len af de produkter, der sidder i 
vindmølletårnet, og dermed kan 
levere en færdig løsning med be-
lysningen.
Udover vindmølleindustrien, 
leverer Resolux ApS også pro-
dukter til lysarmaturer, spe-
cialdesign og totalløsninger til 
skibsindustrien samt til sko-
ler, institutioner, kontorer og 
et bredt udvalg af industri- og 

produktionsvirksomheder samt 
landbrug. 
Resolux ApS har en god pla-
cering for virksomheden med 
adresse i Ørbæk, som er centralt 
beliggende i Danmark med få 
kilometer til motorvejen og med 
Storebæltsbroen nærmest som 
nabo. Det betyder meget for så-
vel nuværende som, når der skal 
rekrutteres nye medarbejdere til 
virksomheden, hvad enten de vil 
bosætte sig i området eller pend-
le til stedet.
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Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 9.00-17.30 · Søndag: 11.00 - 16.00  vw-odense.dk

Volkswagen Erhvervscenter Odense

Den nye Transporter.

Transporter: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12-17 km/l. CO2-udslip 153-219 g/km.  - .

Folk der har oplevet den nye Transporter har svært ved at få armene ned. De taler begejstret om
oceaner af plads, om det lækre interiør og om luksusudstyr der ikke koster ekstra. De taler om de
avancerede, elektroniske sikkerhedssystemer, om multikollisionsbremsen og om nye motorer der
sparker som heste, spinder som katte – og drikker som mus.
Nogle går endda så vidt som til at hævde, at den nye Transporter er så unik, at den reelt ingen
konkurrenter har. Men det er fordi, de endnu ikke har oplevet den nye Caddy.

• Udvidede værksteds åbningstider
• Erhvervsleasing
• Nødkaldeservice - Vejhjælp

• Hente-bringe service
• Express service
• Speciel uddannet erhvervsteam

• Professionel rådgivning
• Lavt dagligt omkostningsniveau
• Hurtig reparation og service

Her er den største konkurrent
til den nye Caddy.

Volkswagen Erhvervscenter Odense tilbyder bl.a.:

Forhandlerfelt

Den nye Transporter skal ikke blive for høj i hatten og bilde sig ind, at den ingen konkurrenter har. 
For nok fås den med bomstærke motorer, som kræver et minimum af brændstof. Men det gør den nye 
Caddy også. Nok er pladsen i Transporter blevet rigeligere end nogensinde. Men det er den også i Caddy. 
Og nok er sikkerheden øget med bl.a. en multikollisionsbremse – men det gælder begge biler. 
Ikke engang det nye lækre interiør er Transporter ene om.
I virkeligheden er de to nyheder hinandens største konkurrenter. Så vi råder dig til at prøve dem begge to, 
inden du kårer en vinder.

Transporter: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12-17 km/l. CO2-udslip 153-219 g/km.  C  - F

Caddy: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 15,4-24,4 km/l. CO2-udslip 109-171 g/km.  A+  - D

OD TR 185x263.indd   1 07/09/15   14.52
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Hverdage:
Lørdag og aften:
Søndag:

08.00 - 17.30
Efter telefon-aftale
12.00 - 17.00

Nyborgvej 27 A, 5853 Ørbæk
Telefon: (+45) 65 33 19 86
E-mail: info@bilboel.dk

Vores biler er også på

Scan koden og
besøg os online

Medlem af Brugtbilgarantifonden

Renault Master kassevogn l3 h3
Årg. 2012
kr. 169.900

VW Crafter 2,0 TDI 163 alulad L
Årg. 2012, km. 79.000, lad 4,30 m. langt

Kr. 199.900

Nissan NV 400 2,3 dCi 146 L4H3
Årg. 2013, km. 89.000, lad m/pressenning

Kr. 189.900

Mercedes Sprinter 216 2,2 CDi R2
Årg. 2012, km. 126.000 Kassevogn

Kr. 159.900

Ford Transit 310 2,2 ladvogn
Årg. 2014, km. 1000

Kr. 189.900

Mercedes Sprinter 310 2,2 CDi Tiplad
Årg. 2014, km. 6.000, træk 2.000 kg.

Kr. 219.900

Opel Vivaro 2,0 CDTi 114 van L2H1
Årg. 2014, km. 26.000

Kr. 144.900

Iveco Daily 3,0 35C15
Årg. 2014, km. 1000

Kr. 249.900

Mercedes Sprinter 316 2,2 CDi R3L
Årg. 2014, km. 42.000 mandskabsvogn

Kr. 229.900

Fiat Ducato Maxi 2,3 MJT 130
Årg. 2015, km. 1.000,

Kr. 229.900

Iveco Daily 3,0 35C15 tiplad EEV 3750
Årg. 2012, km. 26.000, træk 3.500 kg.

Kr. 199.900

FyNSMESTER I VaREVOgNE!
- Bilboel er Fyns største forhandler af varevogne.

Over 20 års erfaring · Dag-til-dag levering · Køb/leasing/finansiering
altid 100 klargjorte erhvervsbiler på lager

Leasing
fra 2397,-

+ moms

Leasing
fra 2483,-

+ moms

Leasing
fra 2438,-

+ moms

Leasing
fra 2968,-

+ moms

Leasing
fra 2639,-

+ moms

Leasing
fra 2798,-

+ moms

Leasing
fra 2955,-

+ moms

Leasing
fra 2690,-

+ moms

Leasing
fra 2082,-

+ moms

Leasing
fra 3223,-

+ moms

Leasing
fra 2955,-

+ moms

Mercedes Sprinter 516 2,2 CDi R3
Årg. 2014, km. 5.000, træk 3.500 kg

Kr. 249.900

Leasing
fra 3367,-

+ moms

78 77 16 42
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08.00 - 17.30
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12.00 - 17.00
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Falstervej 16 · 5800 Nyborg
Tlf. 63 310 390 · Fax 63 310 391
www.yourpartner.dk
info@yourpartner.dk

Vi har en gennemsnits- 
anciennitet på 
5 år blandt vores 
dygtige medarbejdere

Yderst Professionel
Kendskab - Kvalitet - Konstant dygtiggørelse og efteruddannelse.

Det er nøgleordene hos Your Partner.

Hos Your Partner kender vi alle vores me-
darbejdere. Vi har nemlig en fast stab, der ofte 
bliver hos os i mange år ad gangen. Alle me-
darbejdere bliver interviewet inden de sendes 
ud på en eventuel opgave. Om det er inden for 
byggeri og anlæg, jern og metal, el og vvs. Om 
arbejdet er udført i ind- eller udland. Om det 
er én mand i en uge eller et helt team i flere 

uger. Om det er til næste år eller inden for kort 
tids varsel. Uanset jeres behov kan vi levere et 
match, der er knivskarpt og passer lige præcist 
til jeres opgave. 

I slipper bl.a. for... 
sygedagpenge, helligdagsbetaling, ferie-
penge, faglige møder, indskoling, opsigelse, 
administration... 

I har bl.a. mulighed for... 
opjustering af mandskab i travle perioder med 
kort varsel, ingen risiko for dagbøder ved tids-
overskridelse... Så udover at være fleksibel, 
kompetent og arbejdsom - har I så råd til IKKE 
at bruge mandskab fra Your Partner? 

Kontakt Stephan Lang for mere information 
om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

Murermester Peder Morgan Hansen - Mellemvej 1 - 5853 Ørbæk - Tlf.: 2629 2577 - Mail: morganhansen@mail.dk

Murermester Morgan  
står for kvalitetsarbejde

Peder Morgan Hansen, 
der er tredje generation i 
familien som murer, blev 
selvstændig murermester 
for knap en halv snes år 
siden, og det har han ikke 
fortrudt.

Med udgangspunkt i Ørbæk er 
der aldrig langt til arbejdsopga-
verne, der primært findes i Ny-
borg Kommune. Og kunderne 
kan være sikre på, at arbejdet 
bliver gjort godt.
Peder Morgan er fra Sjælland, 
hvor han slog sine folder, inden 
han traf en pige fra Fyn tilbage i 
slutningen af 1980erne. 
- Så gik turen selvfølgelig til Fyn, 

hvor jeg er faldet godt til og ikke 
mindst gennem sportens verden, 
hvor jeg bl.a. har været fodbold-
træner for et hold, hvor min søn 
spiller med, har lært rigtig man-
ge mennesker at kende, fortæller 
murermester Morgan. 

Alle slags opgaver
- Det har givet mange kontakter 
og arbejdsopgaver, men jeg har 
også overtaget min gamle me-
sters kunder, da han stoppede, 
og han hjælper mig også, når jeg 
har mere, end jeg selv lige kan 
overkomme. 
- Jeg kører gerne efter arbejdet 
og får da også af og til opgaver 
i Jylland og på Sjælland, men 
langt de fleste opgaver har jeg 
i Nyborg Kommune.  Jeg arbej-
der bl.a. med taglægning og til-
bygninger, men jeg påtager mig 
gerne alle slags opgaver.
- Lige i øjeblikket får jeg mange 
nye opgaver, så fremtiden ser lys 
ud her få måneder før jeg fylder 
50 år, siger murermester Peder 
Morgan Hansen.
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Arbejder på de grønne tage

I forsøg på at undgå oversvøm-
melser ved kraftige regnskyl, ar-
bejder man nu på at holde regn-
vandet på egen grund. Det har 
flere fordele, blandt andet afla-
ster det de offentlige aflednings-
systemer og vandet kan gøre 
gavn ved planterne på grunden. 
- De grønne tage bliver mere og 
mere brugt, siger Jesper Birkely. 

På Sydhavnsskolen i København 
har de fem etager med grønne 
tage, med træer og buske, som 
Birkely netop har afsluttet. Her 
bliver vandet tilbageholdt, så 
planterne har et reservoir at 
tage af. Det er godt for mange 
ting, - og det holder også tempe-
raturen nede i byerne.

Lokal håndtering 
af regnvand
Haveejerne spiller en vigtig rolle, 
når det gælder om at undgå over-
svømmelser efter heftig regn. 
Intelligente haver kan opsamle 
regnvand, så det bliver forsinket 
på vej til kloakken eller slet ikke 
belaster kloaksystemet. Regn-

vand bør desuden betragtes som 
en ressource, der kan give - otte 
kreative haver.
Håndtering af regnvand så tæt 
på kilden som muligt kaldes i 
daglig tale for LAR – Lokal Af-
ledning af Regnvand, eller Lokal 
Anvendelse af Regnvand.
- Inden man går i gang med at 
koble tagvandet mv. fra kloak-
ken, lave regnbede, faskiner, 
søer mv. i sin have, kan det an-
befales at tage en snak med Bir-
kely Anlægsgartner, siger Jesper 
Birkely. Vi kender reglerne, mu-
ligheder og begrænsninger på 
området samt kan hjælpe med til 
at vurdere om jorden er egnet til 
nedsivning mv. og give forslag til 
kreative løsninger.

Lav en pleje- og vedlige-
holdelsesaftale med  
Birkely Anlægsgartner
Birkely er professionelle i løs-
ningen af alle pleje- og vedlige-
holdelsesopgaver i din have, små 
som store kunder, virksomhed, 
bolig- eller grundejerforening.
Birkely laver også snerydning 
og glatførebekæmpelse, så det 
sikres at veje, parkeringsplad-
ser, fortove og gangarealer altid 
bliver ryddet og saltet, så de er 
fremkommelige.
De har 24 timers beredskab og er 
tilknyttet varslingstjeneste om 
vejrudviklingen.

Birkely Anlægsgartner A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg · tlf. 65 36 11 63 ·  info@birkely.dk · www.birkely.dk 

Birkely Anlægsgartner 
arbejder med håndte-
ring af regnvand samt 
grønne tage

Regnbede, før Regnbede, under Regnbede, under Færdig regnbed

Torv, Nyborg

Sydhavnsskolen, Kbh.

Vedligehold, privathave
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SL Byg
Svendborgvej 41 ·5853 Ørbæk · Tlf. 24 65 60 70

slbyg@hotmail.com · www.slbyg.dk

❚ Jordarbejde

❚ Afrømning af muld

❚ Terrænregulering

❚ Udgravninger til kælderareal

❚ Udgravninger til rørlægning

❚ Betonarbejde

❚ Støbning af fundamenter

❚ Etablering af gulv og kælder

❚ Reparation

DET KAN VI:

Sydfyns Køleservice

Sydfyns Køleservice

El & Køl A/S

SIMON

RISBJERG

Ellehaven 4 E  .  5900 Rudkøbing  .  Tlf. 62 50 10 72

Sydfyns Køleservice

Sydfyns Køleservice

PRIVATE · INDUSTRI
LANDBRUG

BUTIKKER & KONTORER

Tlf.: 62 50 10 72/62 22 10 72 · E-mail: info@simonrisbjerg.dk

AB Sprotoften - Sprotoften 34 - 5800 Nyborg - Tlf.: 6531 1485 - www.sprotoften.dk - sprotoften@ab-sprotoften.dk

- Det er simpelt hen ikke til at 
kende igen, både lejlighederne og 
hele området. Der er lejligheder, 
det har kostet over en million at 

renovere, og grunden til, at vi fik 
lov til at bruge så mange penge, 
er, at disse etageejendomme er 
opført lige efter krigen, hvor der 
blev lagt vægt på kvalitet, så det 
er gode, solide bygninger, siger 
forretningsfører Morten Seehu-
sen. 
Aktivitetshuset er, siger Morten 
Seehusen, juvelen i Sprotoften, 
og der blev råd til at gøre det 
ekstra godt, fordi Realdania gav 
syv mio. oveni som en gave. Nu 
er det en flot indgangsportal til 

BOLIGER AF HØJ KVALITET
Efter seks år med byg-
gerod i forbindelse med 
et meget omfattende 
renoveringsarbejde af 
400 lejligheder i eta-
geejendomme fra lige 
efter krigens tid og 
opførelsen af et usæd-
vanligt flot Aktivitets-
hus kan det ene af de to 
store boligselskaber i 
Nyborg, AB Sprotoften, 
nu tilbyde lejligheder af 
en meget høj kvalitet. 

Sprotoften ved Vestergade. 
-  Vi vil gerne tiltrække en så 
bred befolkningsgruppe som 
muligt, og det tror vi, at vi kan 
nu, for man får virkelig meget 
for pengene. Vi er fast besluttet 
på at holde fast i en høj service 
og høj kvalitet og hæve os over 
den almindelige standard, siger 
Morten Seehusen. De øvrige 400 
lejligheder er opført i 1990erne, 
men de er også blevet gået efter, 
så alt fremstår i perfekt stand. 



Justitia Advokater - Pantheonsgade 29 st. - 5000 Odense C - Tlf.: 7930 1290
www.justitiaadvokater.dk - Mail: cn@justitiaadvokater.dk 

- Vi har klienter over hele Fyn 
men med hovedvægten på Oden-
se-området, og det er særligt de 
små og mellemstore virksomhe-
der, vi har som målgruppe. De 
store virksomheder lader vi de 

Carl Nielsen fra Justitia Advokater: 

Vigtigt med 
personligt forhold 
til klienterne

større advokatfirmaer om, og for 
os er det vigtigt, at vi kan få et 
tæt og personligt forhold til vores 
klienter, så de føler, at vi virkelig 
tager hånd om dem, for så er det 
meget sandsynligt, at de fortsæt-
ter med at bruge os.
- Vi forsøger ofte at møde klien-
terne i uformelle sammenhænge 
til en kop kaffe eller en fredagsøl, 
for på den måde lærer vi klienten 
bedre at kende, hvilket er en for-
del i et længerevarende samarbej-
de, siger advokat med møderet for 
landsretten, Carl Nielsen. 

Solide fynske rødder
Carl Nielsen har sin baggrund 
på Nordfyn, hvor han er ud af en 
landmandsfamilie. Han fandt dog 
hurtigt ud af, at det var juraen 
han ville arbejde med, og efter 
at være blevet uddannet som ju-

rist i Århus vendte han tilbage til 
Odense i 2006.
 Han har dels arbejdet som dom-
merfuldmægtig ved Retten i 
Svendborg, dels som advokat på 
et større advokatkontor i Odense 
inden han for halvandet år si-
den valgte at blive selvstændig, 
så han, som han udtrykker det, 
kunne gøre tingene på sin egen 
måde, i lokaler i Pantheonsgade 
centralt i Odense. Kort efter slut-
tede Betina Altamirano sig til i 
et kontorfællesskab, hvor de godt 
nok har hver sit område, men 
også har gavn af at kunne drøfte 
problemer med hinanden, når der 
er behov for det. 

Kommet godt fra start
- Vi er blevet godt modtaget hos 
vores kolleger i Odense, og det er 
gået bedre end forventet. Vi har 
netop ansat to jurastuderende fra 
SDU til at hjælpe med bl.a. litte-
ratursøgning, udkast til proces-
skrifter og inkassoområdet, siger 
Carl Nielsen. 
- Vi dækker et bredt område in-
den for erhvervsretten, men har 
dog et særligt fokus på ansættel-
sesret, inkassosager, retssager og 
konkursret, som er de sagstyper 
vi har klart flest af.
- Vi arbejder dog også med andre 
områder, f.eks.  virksomhedsover-
dragelser, kontraktudarbejdelse 
eller køb af fast ejendom.
- Jeg har stort kendskab til hånd-
tering af konkurssager og rets-
sager fra min tid som fuldmægtig 
ved retten, og jeg mener derfor 
også, at jeg med min erfaring kan 
give en god og ærlig vurdering af 

Justitia Advokater 
rådgiver både private 
og virksomheder. De 
to advokater i firmaet 
har specialiseret sig 
på hvert sit område, 
så Betina Altamirano 
primært tager sig af 
de private klienter og 
Carl Nielsen primært af 
erhvervsklienterne.

mulighederne for mine klienter 
for at vinde en retssag, f.eks. i en 
afskedigelsessag eller en erstat-
ningssag. 
- Jeg finder, det er vigtigt, at kli-
enten får en ærlig vurdering af 
mulighederne, og så er det op til 
klienten, om sagen skal for retten 
eller ej, siger Carl Nielsen.

Altid til at få fat på
For advokatfirmaet Justitia Ad-
vokater er det også vigtigt, at 
klienterne kan få fat på deres ad-
vokat hurtigt og nemt. 
- Vi skal altid være tilgængelige 
og give en hurtig respons, når vi 
bliver kontaktet via mail eller te-
lefon. For et mindre eller mellem-
stort firma kan det være ekstra 
vigtigt, og når vi yder en god og 
personlig service, ser vi også, at 
vores klienter kommer igen, når 
der er behov for ekspertise af den 
ene eller anden art.
- Vores klienter får i sagens na-
tur, da vi er et lille firma, kun 
kontakt til én advokat, og det har 
den fordel, at advokaten følger sa-
gen fra start til slut. Det betyder, 
at advokaten kender alle detaljer-
ne i sagen. Vi har en høj faglighed 
i brugen af jura, så vi kan opnå de 
bedst mulige aftaler og gode, kon-
struktive løsninger for  firmaer, 
virksomheder og private, siger 
Carl Nielsen.
Med mange faste kunder, en at-
traktiv beliggenhed centralt i 
Odense med mange parkerings-
pladser lige ved døren og med fo-
kus på en personlig og kompetent 
sagsbehandling, tegner fremtiden 
lys for det unge advokatfirma.
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Nyborg Blomster, der 
nu kører på 3. sæson på 
Odensevej 52, er en fami-
lieforretning. De overtog 
i sin tid det tidligere 
gartneri på Odensevej 52, 
med et drivhusareal på 
1700 kvadratmeter, for 
at få mere plads til egne 
aktiviteter – men også til 
nye, og det begynder nu 
at komme på plads. 

udvider med nye tilbud
Efter overtagelsen 

af ”Gartneriet 

ind og ud” 

er der åbnet 

for nye tiltag

Det er forårssæsonen fra 
april til midt i juni, der er 
den travle tid for Nyborg 
Blomster. Det er her de 
sørger for forårsblomster 
og krukker til såvel pri-

vate som firmaer. 
En del af lokalerne rummer 

i øjeblikket en erhvervsudstil-
ling af krukker, - og det er netop 

også meningen, at når lokalerne 
står ubrugte – så kan de også ud-
nyttes af andre.
Nyborg Blomster er mere end 
blomster og krukker. Det er også 
stedet med ”Krudt & kugler”, og 
hvor der afvikles julemarked med 
forskellige kræmmere på stan-
dene.
- Til jul afholder vi et stort inden-
dørs julemarked i opvarmede lo-
kaler, hvor alle har mulighed for 
at opstille en bod til begge mar-
keder, siger Karen Ørum. I år vil 
julemarkedet foregå på følgende 
datoer, den 28. & 29. november 
og den 5. & 6. december fra kl. 
10 til 16. Tilmelding senest den 
26.oktober, og interesserede kan 

Odensevej 52, 5800 Nyborg

Tlf. 60 22 10 90
karen@korkendrup.dk

www.nyborgblomster.dk

henvende sig til mig på telefon: 
26 18 15 91 eller email: karen@
korkendrup.dk 
Standene inddeles efter først til 
mølle princip, dvs. når standen 
er betalt. Alle standene vil være 
rammet ind med trådhegn, så der 
er mulighed for, at hænge ting op. 
Dog må der ikke skærmes af, så 
det tager udsynet fra naboerne.
Din nytårsaften begynder hos os
Mellem Jul og Nytår finder du det 
største udvalg af fyrværkeri og 
nytårsløjer i hele Nyborg & om-
egn i vores forretning. Kig forbi 
til vores store demonstrationsaf-
tener, hvor du har muligheden for 
at se vores store udvalg »live«.

Lokaler også  
til andre formål
Karen Ørum og Niels Jeppesen 
ser mange muligheder for udnyt-
telse af de store lokaler, både når 
de står tomme, - men også til at 
flere kan leje sig ind.
- Når lokalerne er ledige og står 
ubrugte, så er der mulighed for at 

leje sig ind, - enten på deltids- el-
ler fuldtidsbasis, siger Niels Jep-
pesen, og der kan sagtens indret-
tes en fast butik.
- Det kunne evt. være en blom-
sterbinder eller en økologisk 
gårdbutik eller lignende, supple-
rer Karen Ørum. Der er mange 
muligheder. Der er plads nok.
Der er mange tanker om, hvad 
lokalerne kan bruges til. Det kan 
være udstillinger, som der er for 
tiden, - men også fester, hvor man 
på stedet ikke vil genere andre, 
hvis man larmer.
Så hvis der er interesserede eller 
man mangler plads til et arrange-
ment, - så er det bare at henvende 
sig til Nyborg Blomster for yderli-
gere information.

Mangler du plads til et 
arrangement, - så er det 
bare at henvende sig 
til Nyborg Blomster for 
yderligere  
information…
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Vestergade 33  ◆  5800 Nyborg
E-mail: info@hvidtogfritnyborg.dk
Web: www.hvidtogfrit.com   

Den kendte hvidevare- 
og køkkenforretning 
grundlagdes i 2000 af 
indehaver Jan Toftegaard 
under navnet Punkt1. Fra 
1. januar 2015 har for-
retningen været en del af 
den driftige Hvidt og Frit-
kæde, som tæller i alt 57 
butikker på landsplan    

”Hvidt og Frit Nyborg står for 
service, sikkerhed, kompetent 
rådgivning og erfaring over hele 
linjen”, fortæller indehaver Jan 
Toftegaard. ”Personligt kan jeg 
trække på omkring 30 års erfa-
ring i hvidevarebranchen, heraf 
15 som selvstændig. Forretnin-
gens store og bredt sammensatte 
kundekreds, består primært af 
privatkunder samt et voksende 
antal fynske boligforeninger. 
Hvidt og Frit Nyborg kører over 
hele landet. I den forbindelse le-

verer vi hver sjette uge varer til 
vores sjællandske kunder. Vi yder 
optimal service, og samtidigt er 
vi særdeles konkurrencedygtige, 
når det gælder priserne. I dag 
tjekker folk som en naturlig ting 
priserne på nettet, før de handler, 
og vi følger denne trend ved altid 
at kunne matche internetprisen 
på samtlige produkter.” 

Vidtspændende  
kvalitetssortiment 
”Hvidt og Frit Nyborg fører et 
vidtspændende og mærkemæs-
sigt varieret udvalg af kvalitets-
varer, der spænder lige fra elpæ-
rer og artikler til personlig pleje 
over husholdningsmaskiner af 
enhver slags til alt i hårde hvide-
varer og køkkener. 
På 80 % af hårde 
hvidevarer yder vi 
4 års garanti, og en 
så høj grad af sik-
kerhed, vil man 
normalt skulle 
tilkøbe i form af 

ekstra forsikringsordninger ved 
handel på internettet. Hos os 
medfølger garantien gratis. 
Hvidt og Frit Nyborg forhandler 
Nettoline køkkener. Nettoline er 
et populært, moderne og solidt 
indarbejdet brand. Vi yder 30 års 
garanti på låger og hængsler og 
fører såvel saml selv-køkkener 
som fuldt monterede køkken-
løsninger. Prismæssigt ligger vi 
lunt i svinget, idet et fuldt mon-
teret Nettoline køkken ikke er 
voldsomt dyrere end diverse køk-
kenfirmaers saml selv-løsninger. 
Alle interesserede er velkomne 
til at tjekke os på nettet og kigge 
ind i butikken. Det er en god for-
retning”, slutter Jan Toftegaard 
med et smil.

Tlf.: 65 30 22 23

Vestergade 33  •  5800 Nyborg
E-mail: info@hvidtogfritnyborg.dk
Web: www.hvidtogfrit.com Tlf: 65 30 22 23

Vaskemaskinen med 
plads til 7 kilo tøj og 
1600 omdrejninger. 
Vestfrost har udviklet 
TwinJet-teknologien, 
som sprøjter vandet ud 
over tøjet via to dyser 
i toppen af tromlen. 
Teknologien sparer både 
vand- og energiforbrug 
og sikrer et bedre vask-
eresultat, da vaskemid-
del og varmt vand 
tilføres på samme tid.

Vejl.pris kr. 5.999,-
Tilbudspris kr. 3.495,-

Vestfrost 
vaskemaskine Twinjet 1607c

Varig høj sugestyrke til 
effektiv rengøring

Vejl.pris kr. 2.999,-
Tilbudspris kr. 2.499,-

Panasonic 
poseløs støvsuger MC-CL934E

Nyborg Blomster, der 
nu kører på 3. sæson på 
Odensevej 52, er en fami-
lieforretning. De overtog 
i sin tid det tidligere 
gartneri på Odensevej 52, 
med et drivhusareal på 
1700 kvadratmeter, for 
at få mere plads til egne 
aktiviteter – men også til 
nye, og det begynder nu 
at komme på plads. 

udvider med nye tilbud
Efter overtagelsen 

af ”Gartneriet 

ind og ud” 

er der åbnet 

for nye tiltag

Det er forårssæsonen fra 
april til midt i juni, der er 
den travle tid for Nyborg 
Blomster. Det er her de 
sørger for forårsblomster 
og krukker til såvel pri-

vate som firmaer. 
En del af lokalerne rummer 

i øjeblikket en erhvervsudstil-
ling af krukker, - og det er netop 

også meningen, at når lokalerne 
står ubrugte – så kan de også ud-
nyttes af andre.
Nyborg Blomster er mere end 
blomster og krukker. Det er også 
stedet med ”Krudt & kugler”, og 
hvor der afvikles julemarked med 
forskellige kræmmere på stan-
dene.
- Til jul afholder vi et stort inden-
dørs julemarked i opvarmede lo-
kaler, hvor alle har mulighed for 
at opstille en bod til begge mar-
keder, siger Karen Ørum. I år vil 
julemarkedet foregå på følgende 
datoer, den 28. & 29. november 
og den 5. & 6. december fra kl. 
10 til 16. Tilmelding senest den 
26.oktober, og interesserede kan 

Odensevej 52, 5800 Nyborg

Tlf. 60 22 10 90
karen@korkendrup.dk

www.nyborgblomster.dk

henvende sig til mig på telefon: 
26 18 15 91 eller email: karen@
korkendrup.dk 
Standene inddeles efter først til 
mølle princip, dvs. når standen 
er betalt. Alle standene vil være 
rammet ind med trådhegn, så der 
er mulighed for, at hænge ting op. 
Dog må der ikke skærmes af, så 
det tager udsynet fra naboerne.
Din nytårsaften begynder hos os
Mellem Jul og Nytår finder du det 
største udvalg af fyrværkeri og 
nytårsløjer i hele Nyborg & om-
egn i vores forretning. Kig forbi 
til vores store demonstrationsaf-
tener, hvor du har muligheden for 
at se vores store udvalg »live«.

Lokaler også  
til andre formål
Karen Ørum og Niels Jeppesen 
ser mange muligheder for udnyt-
telse af de store lokaler, både når 
de står tomme, - men også til at 
flere kan leje sig ind.
- Når lokalerne er ledige og står 
ubrugte, så er der mulighed for at 

leje sig ind, - enten på deltids- el-
ler fuldtidsbasis, siger Niels Jep-
pesen, og der kan sagtens indret-
tes en fast butik.
- Det kunne evt. være en blom-
sterbinder eller en økologisk 
gårdbutik eller lignende, supple-
rer Karen Ørum. Der er mange 
muligheder. Der er plads nok.
Der er mange tanker om, hvad 
lokalerne kan bruges til. Det kan 
være udstillinger, som der er for 
tiden, - men også fester, hvor man 
på stedet ikke vil genere andre, 
hvis man larmer.
Så hvis der er interesserede eller 
man mangler plads til et arrange-
ment, - så er det bare at henvende 
sig til Nyborg Blomster for yderli-
gere information.

Mangler du plads til et 
arrangement, - så er det 
bare at henvende sig 
til Nyborg Blomster for 
yderligere  
information…
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Bilens pleje er en tillidssag
Hos Nyborg Antirust 
& Bilpleje er kvalitet i 
højsædet når kunderne 
afleverer deres bil til 
behandling
 
Bilen er en dyr anskaffelse og 
en investering, der skal holde i 
mange år. Det ved de hos Nyborg 
Antirust & Bilpleje, der har haft 
Morten L. Grønfeldt som ejer 
de seneste to år. Her sætter de 

grundighed og kvalitetsarbejde i 
højsædet, hvad enten bilen skal 
rustbeskyttes eller igennem en 
grundig bilpleje, såvel udvendig 
som kabine og motorrum.
- Det handler om kvalitetsar-
bejde, og at vi er grundige, siger 
Niels Grønfeldt. Det er vigtigt at 
få sin bil rustbeskyttet, og det 
skal gøres grundigt hvis det skal 
være effektivt. Når vi får en bil 
ind, starter vi med en grundig 
afvaskning og tørring af vogn-
bund og skærmkasser. Derefter 

er den klar til videre behandling. 
Hos Nyborg Antirust & Bilpleje 
bliver alle dele, der kan, afmon-
teret – eks. beklædninger, så 
man kan komme ind i alle hjør-
ner med rustbeskyttelse.
- Vi er meget grundige med rust-
beskyttelsen, siger Morten L. 
Grønfeldt. Det bliver gjort efter 
gældende regler og principper, og 
vi følger en fast procedure efter 
et sprøjteskema, som Dinitrol 
har udviklet til hver enkelt bil-
mærke og model, så rustbeskyt-

Falstervej 23  •  5800 Nyborg  •  Tlf.: 65 31 77 78 
www.nyborgantirust.dk  •  info@nyborgantirust.dk

telsen er så effektiv som overho-
vedet muligt.
Efter endt behandling bliver 
bilen slutrengjort, så der ikke 
er rester af noget rustbeskyt-
telse nogen steder, hvor det ikke 
skal være.  Naturligvis er bilen 
vasket og rengjort, når kunden 
henter den igen.
- På antirustområdet kan vi det 
hele, og står for kvalitet og hur-
tig ekspedition gennem effektivt 
og målrettet kvalitetsarbejde, og 
på bilplejeområdet spænder vo-
res ydelser fra vask og støvsug-
ning til den helt store tur. Den 
inkluderer rengøring, polering, 
rensning af motorrum, polering 
samt lakforsegling, fortæller 
Niels Grønfeldt.

Tækkefirmaet Segall ApS · Bondemosevej 1 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 40 18 30 25 
E-mail: kurt@taekkefirmaet-segall.dk · Web: www.taekkefirmaet-segall.dk

Det erfarne fynske byg-
gefirmas primære specia-
ler er tække- og tømrer-
arbejde samt isolering 
med træflis. Økologi og 
bæredygtighed er et gen-
nemgående fællestræk, 
som kendetegner samt-
lige de råmaterialer, som 
firmaet benytter  

”Et moderne tækkefirmas opga-
vefelt er vidtspændende, og mit 
eget er ingen udtagelse”, beretter 
indehaver Kurt Segall. ”Når det 
gælder kernekompetencerne tæk-
ke-, tømrer- og isoleringsarbejde 
beskæftiger vi os med alt fra ny-
byg til renovering og vedligehold. 
På isoleringsfronten arbejder vi 

med et nyt og revolutionerende 
produkt; nemlig træfiberisole-
ring. Vi anvender et gennem-
prøvet svensk kvalitetsprodukt, 
som både holder på varmen om 
vinteren, holder huset køligt om 
sommeren og på permanent basis 
forhindrer fugtdannelse. Træfi-
berisolering er let og behageligt 
at arbejde med, det belaster ikke 
miljøet, og produktet findes både 
i løs form og som isoleringsmåt-
ter. Netop nu isolerer vi bindings-
værksfacaden på en ejendom i 

Sårup ved Ullerslev med brug af 
isoleringsmåtter, som monteres 
direkte på facaden, overtrækkes 
med net og pudses op.”

Kvalitet, skønhed  
og holdbarhed
”I kraft af vores mangeårige erfa-
ring har vi stor rutine i at arbejde 
med bygninger af enhver art og 
størrelse – fra sommerhuse og 
landejendomme til villaer og fir-
madomiciler. Typemæssigt vari- 

erer vores kundekreds på tilsva-
rende vis og omfatter både privat-
kunder og erhvervsdrivende. Net-
op nu er vi i gang med et større 
tække- og renoveringsprojekt på 
en ejendom i Bellinge. Til tæknin-
gen benyttes udelukkende salt-
vandsrør af høj kvalitet fra egne 
plantager i Ungarn og Ukraine. 
Udover tækning og renovering in-
kluderer projektet efterisolering 
med træfiber og brandsikring 
af det nyrenoverede stråtag. Til 
brandsikringen anvendes produk-
tet Sepatec®, som er godkendt 
af Dansk Brandteknisk Institut. 
Når vi tækker, tager vi både højde 
for tagets smukke udseende og 
dets holdbarhed. Et stråtag skal 
fungere som et godt værn mod 
vejr og vind i mange år fremover. 
Alle interesserede er velkomne til 
at kontakte os for et uforbindende 
tilbud”, slutter Kurt Segall. 
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Få 60% rabat 
- på virksomhedskontingentet i 2015 
Få 100 % medlemsfordele med det samme.

Fynsk Erhvervs historie begyn-
der i 1862, hvor organisationen 
oprettedes under navnet ’Oden-
se Handelsforening’. I 2007 æn-
drede organisationen navn til 
Fynsk Erhverv, og igennem sin 
over 150 år lange historie har 
Fynsk Erhverv kæmpet for er-
hvervslivets interesser på Fyn 
på vegne af de fynske virksom-
heder.  Fynsk Erhverv er en 
selvstændig og 100 procent med-
lemsfinansieret organisation. 
Netop fordi Fynsk Erhverv er 
uafhængigt, lytter beslutnings-
tagere, når Fynsk Erhverv brin-
ger erhvervslivets sager til torvs.  
Fynsk Erhverv er i dag det na-
turlige mødested for de fynske 
virksomheder, hvor netværk og 
videndeling i mange forskellige 
afskygninger er omdrejnings-
punktet
- I Fynsk Erhverv sætter virk-
somhederne dagsordenen. Her 

møder de fynske virksomheds-
ledere og ejerledere hinanden, 
store som små – og fra alle bran-
cher. Der er så mange ressourcer 
og så meget viden og erfaring til 
stede i det fynske erhvervsliv, 
som bliver aktiveret igennem 
Fynsk Erhvervs store netværk.  
Det skaber værdi for den enkelte 
og styrker den fynske erhvervsi-
dentitet. Og så taler vi erhvervs-
livets sag – både i offentligheden 
og for beslutningstagerne, ud-
taler Jytte Reinholdt, direktør i 
Fynsk Erhverv. 
Er du interesseret i vækst for din 
virksomhed? Kunne du tænke 
dig øget omsætning? Vil du ger-
ne ind på et nyt eksportmarked? 
Vil du opnå konkurrencefordele 
ved at komme på forkant med 
digitaliseringens muligheder? 
Eller har du et helt andet vækst-
mål? Så har Fynsk Erhverv et 
attraktivt tilbud til din virk-

FYNSK ERHVERV
Albani Torv 4 | Postboks 308 | 5100 Odense C | Tlf. 66 14 47 14 | www.ynskerhverv.dk/ | info@fynskerhverv.dk

Fynsk Erhverv er erhvervslivets egen, uafhængige erhvervsorganisation, der skaber værdi for de fynske virk-
somheder, ejerledere, direktører og ledere - og for Fyn.

Fynsk Erhverv er:
• Erhvervslivets lokale 

talerør, når det handler om 
fælles fynske anliggender

• Et samarbejdsforum for 
virksomheder, organisa-
tioner og andre relevante 
aktører med særlig interes-
se i det fynske erhvervslivs 
vilkår og vækstbetingelser

• Et stort netværk af fynske 
virksomheder på tværs af 
brancher og professioner

• Formidler af aktuel viden 
og vigtige kontakter

• Initiativtager til en lang 
række aktiviteter

• Garant for opbygningen 
af en fælles, stærk fynsk 
erhvervsidentitet der, hvor 
nye dagsordener får liv

somhed: NEXT Level kalder 
vi det. Her kobler vi erfarne og 
kompetente erhvervsledere med 
fynske virksomheder, der ønsker 
sparring og input til at nå sine 
vækstmål.   
Et medlemskab af Fynsk Erhverv 
tegner hele virksomheden og  
synliggør din opbakning til det 
fynske erhvervslivs fællesskab, 
ligesom det er adgangsbilletten 
til de mange arrangementer m.v., 
hvor fynske virksomhedsledere 
mødes og netværker – og bliver 
synlige for nye samarbejdspart-
nere, kunder og kolleger.
Derudover hjælper vi meget 
gerne din virksomhed med syn-
lighed igennem vores egne kom-
munikationskanaler, ligesom vi 
udfører presse- og kommunikati-
onsrådgivning af enhver slags til 
interesserede medlemmer. 

 
       

Meld din virksomhed ind nu – og du og dine kolleger er hermed inviteret til arrangementerne:

22. september 
Vi sparker janteloven til vægs 
– Bliv inspireret af succes 

’Fynsk Erhverv holder hvert 
år en såkaldt ’Blærerøvsaften’, 
hvor fynske erhvervssucceser 
i en uformel tone fortælle om 
deres succes. 

2. oktober 
Kulturnat: Fynsk Erhverv 
åbner porten til de historiske 
lokaler …

Bliv vist rundt i Fynsk Erhvervs 
historiske lokaler, og se spæn-
dende artefakter fra de seneste 
150 års fynske erhvervshistorie.  

6. oktober 
FYNSK DETAIL 2015 – Gå ikke 
glip af årets største detailevent, 
hvor du får inspiration fra bran-
chens skarpeste hoveder 

Hør bl.a. Christian Grau, B.S. 
Christiansen og lokale detailsuc-
ceser på årets største detailevent.

19. oktober 
Mød Anker Boye i Fynsk Erhverv
Odenses borgmester møder 
hvert år det fynske erhvervsliv 
til en snak om byens udvikling 
og fremtid. 

12. november 
Agerhønsegilde og uddeling af 
Tietgenprisen 2015  
Til det traditionsrige Agerhøn-
segilde, der i år afholdes på 
First Hotel Grand i Odense, ud-
deles årets Tietgenpris, der går 

til en fynsk erhvervsleder, der 
har udmærket sig særligt. 
Kontakt Fynsk Erhverv for 
yderligere oplysninger – eller 
meld din virksomhed ind på 
www.fynskerhverv.dk

Tækkefirmaet Segall ApS · Bondemosevej 1 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 40 18 30 25 
E-mail: kurt@taekkefirmaet-segall.dk · Web: www.taekkefirmaet-segall.dk

Det erfarne fynske byg-
gefirmas primære specia-
ler er tække- og tømrer-
arbejde samt isolering 
med træflis. Økologi og 
bæredygtighed er et gen-
nemgående fællestræk, 
som kendetegner samt-
lige de råmaterialer, som 
firmaet benytter  

”Et moderne tækkefirmas opga-
vefelt er vidtspændende, og mit 
eget er ingen udtagelse”, beretter 
indehaver Kurt Segall. ”Når det 
gælder kernekompetencerne tæk-
ke-, tømrer- og isoleringsarbejde 
beskæftiger vi os med alt fra ny-
byg til renovering og vedligehold. 
På isoleringsfronten arbejder vi 

med et nyt og revolutionerende 
produkt; nemlig træfiberisole-
ring. Vi anvender et gennem-
prøvet svensk kvalitetsprodukt, 
som både holder på varmen om 
vinteren, holder huset køligt om 
sommeren og på permanent basis 
forhindrer fugtdannelse. Træfi-
berisolering er let og behageligt 
at arbejde med, det belaster ikke 
miljøet, og produktet findes både 
i løs form og som isoleringsmåt-
ter. Netop nu isolerer vi bindings-
værksfacaden på en ejendom i 

Sårup ved Ullerslev med brug af 
isoleringsmåtter, som monteres 
direkte på facaden, overtrækkes 
med net og pudses op.”

Kvalitet, skønhed  
og holdbarhed
”I kraft af vores mangeårige erfa-
ring har vi stor rutine i at arbejde 
med bygninger af enhver art og 
størrelse – fra sommerhuse og 
landejendomme til villaer og fir-
madomiciler. Typemæssigt vari- 

erer vores kundekreds på tilsva-
rende vis og omfatter både privat-
kunder og erhvervsdrivende. Net-
op nu er vi i gang med et større 
tække- og renoveringsprojekt på 
en ejendom i Bellinge. Til tæknin-
gen benyttes udelukkende salt-
vandsrør af høj kvalitet fra egne 
plantager i Ungarn og Ukraine. 
Udover tækning og renovering in-
kluderer projektet efterisolering 
med træfiber og brandsikring 
af det nyrenoverede stråtag. Til 
brandsikringen anvendes produk-
tet Sepatec®, som er godkendt 
af Dansk Brandteknisk Institut. 
Når vi tækker, tager vi både højde 
for tagets smukke udseende og 
dets holdbarhed. Et stråtag skal 
fungere som et godt værn mod 
vejr og vind i mange år fremover. 
Alle interesserede er velkomne til 
at kontakte os for et uforbindende 
tilbud”, slutter Kurt Segall. 
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Tal med en bank, der forstår dig

Spar Nord Nyborg

 Vestergade 35, 5800 Nyborg
 63 10 15 00
 nyborg@sparnord.dk

 sparnord.dk/nyborg
  facebook.com/sparnordnyborg

Får du nok ud af dine hårdt tjente penge? 

Vi giver dig svaret. Kontakt os nu og book et møde med en af os, 
så du kan blive klogere på din økonomi.

Johnny AndersenTrine P. Nielsen

Michael GertsenSøren Larsen

Poul Bæk

Tina Rasmussen John Frederiksen

Rikke Larsen

Jan S. Sørensen

Mette Berg

Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning
viteter på gode håndværksmæs-
sige traditioner og sætter en ære 
i at overholde indgåede aftaler, 
både når det gælder levering og 
pris. 
Aunslev Tæppe- og Gulvbelæg-
ning lægger vægt på kvalitet 
og service og er samtidig kon-
kurrencedygtig på priserne. Vi 
handler direkte hos de førende 
leverandører på markedet. Lino-
leum har de senere år markeret 
sig som et stærkt svanemærket 
brand med bred appel – også i 
forhold til vores privatkunder. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
om de mange spændende bo-
ligløsninger, vi har at byde på”, 
slutter Kristina Winther.

Den kendte tæppeforret-
ning er et 70 år gammelt 
familiefirma, som grund-
lagdes af Kristina Winthers 
bedsteforældre Rigmor og 
Christian Jacobsen den 29. 
juli 1945 - samme dag som 
de blev gift

”Claus og jeg har drevet firmaet 
siden 2002, hvor vi tog over fra 
mine forældre Kirsten og Knud 
Jensen”, fortæller Kristina 

Winther. ”Begge har vi mange 
års erfaring i branchen. Claus le-
der aktiviteterne i marken, mens 
jeg som forretningens blæk-
sprutte tager mig af økonomi, 
indkøb, marketing, løn, kunde-
kontakt og butikssalg. 

Udover os beskæftiger forretnin-
gen to faguddannede gulvmontø-
rer og en lærling. Kundekredsen 
består for cirka 70 procents ved-
kommende af erhvervskunder, 
skoler og andre offentlige insti-
tutioner, mens de resterende 30 
% refererer til forretningens de-

tailside. Vi kører over hele Fyn 
og servicerer også et stigende 
antal kunder i det sjællandske.” 
 

Kvalitet, service og  
konkurrencedygtige priser
”Vores arbejdsområder spænder 
fra tæpper, vinyl, linoleum og 
trægulve til homogene vinyler, 
tæppe- og vinylfliser spartlin-
ger samt vådrumsarbejder. Over 
hele linjen står vi for personlig 
kundebetjening og god rådgiv-
ning baseret på stor faglig viden 
og erfaring. Vi bygger vores akti-

 Bystævnet  4, Aunslev · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 36 12 49
mail@aunslevtaepper.dk · www.aunslevtaepper.dk

Mandag til fredag:
fra kl. 10.00 - 17.00 
Lørdag har vi åbent: 
fra 9.00 - 12.00

Å
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CR-Auto - Fasanvej 20 - 5540 Ullerslev - Tlf.: 2213 9676 - Mail: cr@crauto.dk - www.crauto.dk

CR-AUTO - gør dig kørende til en god pris
Christian Rosengren 
udfører alle former for 
reparationer på alle bil-
mærker - og han gør det 
til  konkurrencedygtige 
priser og med høj kvalitet 
og god service, hvad hans 
mange tilfredse kunder 
er et bevis på.

Værkstedets slogan er: CR-Auto 
- gør dig kørende - og det er ikke 
mange værksteder, der kan gøre 
bilisterne i Ullerslev og omegn kø-
rende til samme, lave priser. Der 
er en grund til, at han er meget 
konkurrencedygtig på prisen og 
alligevel kan levere god service og 
høj kvalitet.
- Jeg blev selvstændig her i Ul-
lerslev for seks-syv år siden, men 
jeg ville ikke, som så mange andre  

gør, ud og lease en masse, dyrt 
værktøj, så jeg har ventet med at 
købe udstyr, til jeg havde penge til 
at betale kontant. Derfor har jeg 
da også i de første år arbejdet med 
andet ved siden af for at tjene eks-
tra penge. For et år siden havde 
jeg så fået alt det værktøj og ud-
styr, jeg har brug for, og siden har 
jeg arbejdet på fuld tid her i mit 
eget værksted i Ullerslev, siger 
Christian Rosengren, der er 38 år.

Reparation 

af alle 
bilmærker

Tilfredse kunder
Christian Rosengren får også nye 
kunder, fordi hans mange tilfred-
se kunder fortæller om ham til 
familier og venner.
- I en lille by som Ullerslev ryg-
tes det hurtigt, at man gør et godt 
stykke arbejde, og når man også 
kan tilbyde alle former for repara-
tioner til lave priser, kommer der 
nye kunder i butikken, siger Chri-
stian Rosengren. Jeg har holdt 
mig uden for et direkte kæde-
samarbejde, men har selvfølgelig 
samarbejdspartnere som FTZ, 
der leverer reservedele.
- Jeg udfører service på alle slags 
biler, udlæser fejlkoder, skifter 
dæk og foretager olieskift til faste 
priser, og jeg skifter til sommer- 
eller vinterdæk og står også for 
opbevaring efter ønske. Endelig 
udfører jeg gratis synstjek, og er 
der noget, der skal ordnes før syn, 
giver jeg et tilbud og kan også sør-
ge for at køre bilen til synshallen, 
siger Christian Rosengren.
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Moslund EL ApS · Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 98 20 22
Mobil: 20 29 20 22 · E-mail: info@moslund-el.dk · Web: www.moslund-el.dk

Det kendte østfynske 
el-firma kommer gerne 
ud og giver et ufor-
bindende tilbud. Hvad 
enten det drejer sig om 
en ny varmepumpe, en 
centralstøvsuger eller 
det årlige varmepum-
peeftersyn, står vi klar 
til at servicere netop dig

”Vil du vide mere om varmepum-
per, er du landet det helt rigtige 
sted! Moslund El ApS er forhand-
ler af Danmarkspumpen og fører 
herudover en række forskellige 
mærker afhængigt af dine øn-
sker. Vi har stor erfaring – både 
med opsætning af almindelige, 
væghængte luft/ luft varmepum-
per til parcel- og sommerhuse og 
med store luft/ vand løsninger 
til levering af såvel varme som 

varmt vand. Hvad du end måtte 
ønske dig med hensyn til dit 
kommende anlægs størrelse og 
mærke, er Moslund El ApS leve-
ringsdygtig! To af vores dygtige 
og engagerede medarbejdere har 
KMO-certifikat, og hermed har 
vi kapacitet til at klare både op-
stilling og årlige services. Her 
i september er det en god ide at 
tjekke husstandens varmeudgif-
ter og undersøge, om du kan spa-
re penge ved at skifte dit gamle 
fyr ud med en varmepumpe. Har 
du allerede en varmepumpe, er 
det nu, du skal huske at få bestilt 
service, så alt er klar når efter-
året og vinteren for alvor sætter 
ind. Der er penge at spare med 
en varmepumpe og hvem vil ikke 
gerne spare penge?”

Mange fordele med  
centralstøvsugere
”Et andet af Moslund El ApS 
specialer er centralstøvsugere. 
Vi har mange års erfaring med 
opsætning af centralstøvsugere – 
blandt andet i Coop-bagerier, hos 
speciallæger m.m. Gennem de se-
nere år har Moslund El ApS pa-
rallelt hermed opsat et stigende 
antal centralstøvsugere i private 
hjem. Centralstøvsugere imple-
menteres oftest i forbindelse med 
nybyggeri, men et ældre hus er 
absolut ingen hindring. En tradi-
tionel støvsuger cirkulerer luften 
tilbage til rummet via et filter, 
mens en centralstøvsuger mar-
kant øger indeklimaets kvalitet 
og mindsker risikoen for allergi 
ved på effektiv vis at fjerne samt-

lige støvpartikler fra rummet. 
Sidst men ikke mindst slipper du 
for at have en tung støvsuger på 
slæb efter dig hele vejen rundt i 
boligen, op og ned af trapper. Med 
en centralstøvsuger har du blot 
en slange med skaft og mund-
stykke med dig rundt. Moslund 
El ApS fører alt i tilbehør såsom 
fejebakke i panelet og mundstyk-
ker til forskellige opgaver. Står 
din gamle støvsuger foran ud-
skiftning, vil en centralstøvsu-
ger være en klar forbedring. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for nærmere info om 
de spændende nye muligheder, vi 
har at byde på.” 

CR-Auto - Fasanvej 20 - 5540 Ullerslev - Tlf.: 2213 9676 - Mail: cr@crauto.dk - www.crauto.dk
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DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

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

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

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

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

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

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

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

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

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning

NC Miljø · Industrivej 9 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 15 90 · 23 81 36 73
E-mail: mail@ncmiljo.dk · Web: www.ncmiljoe.dk 

Den innovative proces-
virksomhed grundlagdes 
i 2005med primært fokus 
på omdannelse af friture-
olie til biodiesel.    
I dag er NC Miljø marke-
dets førende producent 
af madaffald til biomasse 
– en ny grøn energires-
source for Danmark

”NC Miljø forvandler på årsbasis 
over 120.000 tons madaffald til 
anvendelig biomasse og er her-
med pioner indenfor dette spe-
ciale”, fortæller indehaver Niels 
Christian Nielsen. ”Virksomhe-
den beskæftiger 23 medarbejde-
re og samarbejder tæt med NGF 
Nature Energy, som fremstiller 
og distribuerer bio- og naturgas 
til 35.000 fynske forbrugere. 
Biogassen fremstilles på basis 
af gylle fra landbruget og den 
biomasse i form af madaffald fra 

industri og detailhandel, som vi 
indsamler og leverer. Vi sorterer 
materialet i forskellige katego-
rier. Herefter kan biomasse og 
gylle pumpes ind i de store gene-
ratorer på NGF Nature Enger-
gys biogasanlæg, der forarbej-
der blandingen til bionaturgas. 
Restproduktet fra denne proces 
anvendes som gødning på mar-
kerne.”

Nyt samarbejde  
med stort potentiale 
”Den 1. februar 2015 solgtes 
aktiemajoriteten i NC Miljø til 
Ragn-Sells, som er blandt Nor-
dens største miljøvirksomheder. 
Det ny samarbejde er et perfekt 

match. Ragn-Sells ser store mu-
ligheder i NC Miljøs teknologi og 
viden. Via det ny samarbejde kan 
NC Miljø nu dække indsamling 
og behandling af madaffald over 
hele Danmark. Derudover har 
Ragn-Sells, som allerede er det 
største affaldsselskab i Norge og 
Sverige, naturlige ambitioner om 
at udvide aktiviteterne til hele 
Norden samt Polen, hvor firmaet 
i forvejen indsamler madaffald. 
Som den førende aktør på mar-
kedet for indsamling, sortering 
og forarbejdning af madaffald 
fra butikskæder, restauranter og 
storkøkkener over hele landet, 
ser vi lyst på fremtiden”, slutter 
Niels Christian Nielsen.
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Ellinge Smedie, som 
grundlagdes i 1912 og 
i dag er en moderne 
industrivirksomhed med 
speciale i underleveran-
dørarbejde, er i fin form 
med øget aktivitet på 
både stål- og vvs-siden af 
sit vidtspændende aktivi-
tetsfelt 

”Byggebranchen viser positive 
udviklingstendenser, og Ellinge 
Smedie er i fin form”, konsta-
terer adm. direktør og medejer 
Lars Peter Degn med et smil. ”I 
stålafdelingen kan vi glæde os 
over markant øget aktivitet. Her 
har vi øget antallet af smede og 
montører og sideløbende hermed 
ansat en ny teknisk designer 
samt en lærling, så afdelingen 

nu tæller to klejnsmedelærlinge. 
Endelig er stålafdelingen i juni 
måned blevet re-certificeret i EN 
1090-sammenhæng. 

Blandt stålafdelingens projekter 
er facaderenovering og vindues-
forstærkning på Holmens Kanal 
i København. 
I Fredericia ved Sønderparken 
gjaldt det nye gelændere og 
håndlister. På Svendborg Syge-
hus er vi i gang med ombygning 
og overdækning af atriumgård, 
og til Munkebo Skole og Syd-
dansk Universitet (SDU) har vi 
leveret trapper og gelændere.”  

Ny grøde  
i Vvs-afdelingen
”Efter genindførelsen af ”hånd-
værkerfradraget” er der kom-
met ny grøde i Vvs-afdelingens 
aktiviteter. Vi har stort fokus på 
energi og udskiftning af facilite-

ter. Såvel luft/vand anlæg som 
jordvarmeanlæg og stokerfyr ge-
nererer stor aktivitet. 
Netop nu er der gode tilskudsmu-
ligheder omkring etablering af 
nye anlæg til grønne energifor-
mer. I Slagelse varetog vi alt 
blikarbejdet på 18 handicapbo-
liger på Kastanievej. For Nyborg 
Kino renoverer vi varmeinstalla-
tioner, og det samme gælder for 
Egense Kirke om kort tid. 

Den 3. september uddeler Real-
dania og Grundejernes Investe-
ringsfond RENOVER PRISEN 
2015 og kårer Danmarks bedste 
renovering.
I Ellinge Smedie er vi glade for 
og stolte over at være inviteret 
med som underleverandør for 
Byggeselskabet Olav de Linde, 
som er nomineret med projektet 
DOK 5000 i Odense”, afrunder 
Lars Peter Degn.

Ellinge Smedie i fin form

Gl. Byvej 10 - 5540 Ullerslev - Tlf.: 65 98 12 30
Fax: 65 98 16 39 - Mobil: 20 99 37 90
info@ellingesmedie.dk – www.ellingesmedie.dk

Banner
Facadeskilte
Bådnavne

Design
Solfilm
Pylon

Lykra Skilte er med fra start til slut. Fra 
ide og design til produktion. 
Vi er der når kunderne, store som små har 
brug for os, også i weekenden

Bandereklame
Bryllupshjerte
Autodeko
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*På en brille til 2.352 kr. er den månedlige betaling 98 kr. i 24 måneder. Det samlede kredit- og tilbagebetalingsbeløb

er 2.352 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,0%. Altså samme pris som kontant. Finansieringen

formidles i samarbejde med Nordea Finans.

Livet er herligt.
Vi ses.

Lov os lige, at du også læser
dét med småt. Nu kan du nemlig dele

dit brillekøb op i 24 bidder, uden renter,
udbetaling eller gebyrer

98,- /24 mdr. eller 2.352,-
Del dit køb op i bidder

0,- i udbetaling,

renter og gebyr*

NYT SYN ABONNEMENT

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

TIRSDAG den 25. august 201544

Smilende Svendborg

Smil til verden, så smiler verden til dig, lyder et gammelt ordsprog
Ugeavisen Svendborg, Albani og Shopping Svendborg kan godt lige søde 
smil. Derfor: Husk smilet, når du er i byen, for så har du chancen for at 
vinde en kasse øl eller sodavand samt et gavekort på 100 kroner til en af 
de 150 forretninger, der er medlem af Shopping Svendborg.

Hver uge går Ugeavisen Svendborg på jagt efter ”Ugens Smil”. Og 
fi nder du dig selv lynskudt her på siden, kan du inden for fi re uger 
afhente din gevinst hos Ugeavisen Svendborg, Sct. Nikolai Gade 3 - vi har 
åbent mandag til torsdag klokken 8-16 og fredag til klokken 15.30.

FOTO: MICHAEL THORBJØRNSEN
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udbetaling eller gebyrer

98,- /24 mdr. eller 2.352,-
Del dit køb op i bidder

0,- i udbetaling,

renter og gebyr*

NYT SYN ABONNEMENT

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 01 · nytsyn.dk

Wichmann Optik

TIRSDAG den 25. august 201544

Smilende Svendborg

Smil til verden, så smiler verden til dig, lyder et gammelt ordsprog
Ugeavisen Svendborg, Albani og Shopping Svendborg kan godt lige søde 
smil. Derfor: Husk smilet, når du er i byen, for så har du chancen for at 
vinde en kasse øl eller sodavand samt et gavekort på 100 kroner til en af 
de 150 forretninger, der er medlem af Shopping Svendborg.

Hver uge går Ugeavisen Svendborg på jagt efter ”Ugens Smil”. Og 
fi nder du dig selv lynskudt her på siden, kan du inden for fi re uger 
afhente din gevinst hos Ugeavisen Svendborg, Sct. Nikolai Gade 3 - vi har 
åbent mandag til torsdag klokken 8-16 og fredag til klokken 15.30.

FOTO: MICHAEL THORBJØRNSEN

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

65 31 07 27

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

65 31 07 27

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

65 37 11 82

Autoriseret problemløser– Vi dækker Østfyn elektronisk

Vi ønsker 
Hotel Nyborg Strand

TILLYKKE
med den nye vandrehal

SPAR OP TIL

60%
PÅ MÆRKEVARER

…Danmarks laveste priser…
Hovedgaden 19 · 5853 Ørbæk · Tlf. 5327 5950

Lige ved siden af Brugsen
ft@motionshesten.dk · www.motionshesten.dk

ÅBENT: Mandag-Fredag 11.00-18.00. Lørdag 10.00-14.00

KUFFERT-THOMSEN.DK
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Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

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

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

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

God spændende 
anderledes opgave
Det har været en opgave 
med stor forståelse og 
samarbejdsvilje fra alle 
parter, siger Steen Johan-
sen fra Dreier & Co.

Der sker noget hele tiden inden-
for bygge og anlæg. Men det er 
karakteristisk, at det mest er i 
de større byer i øjeblikket med 
de større opgaver. Det betyder 
dog ikke, at der ikke sker noget 
i yderområderne, hvor Dreier & 

Co. Netop har afsluttet en større 
opgave på Hotel Nyborg Strand.
- Vi er glade for opgaven på Ny-
borg Strand, og det er spændende 
hvad der sker de næste år, siger 
Steen Johansen fra Dreier & Co. 
Dreier & Co. Har netop færdig-
gjort en udvidelse på 500 kva-
dratmeter – et vandrehalsom-
råde, som man kan gå direkte ud 
i fra de store sale.
- På Nyborg Strand har vi ar-
bejdet med røde og grønne dage 
for at tage hensyn til at hotellet 
skulle fungere med hensyn til 
deres gæster, siger Steen Johan-
sen. Vi startede til påske med 
rigtig meget mandskab, hvor vi 
fik lavet meget og støbt grunden, 
så vi var klar til at fortsætte der-
fra, når vi startede op igen i juni. 
I 1½ måned lå vi stille på grund 
af aktiviteter på Nyborg Strand. 
Det har været specielt med de 
dag, - men det har fungeret fint. 

Vi har haft en god dialog både 
med Nyborg Strand og de øvrige 
faggrupper på stedet, - og så vil 
jeg rose arkitekten for et flot 
funktionelt projekt.
- De sidste 10-15 år er der udvi-
det kraftigt, - for sådan mellem 
160 og 165 millioner, siger salgs- 
og marketingschef Claus Hansen 
fra Hotel Nyborg Strand, der har 
omkring 275.000 gæster årligt.
- Det er vigtigt, når man har en 
samarbejdspartner som Dreier & 
Co., at de er lydhøre, så hotellet 
har kunnet fungere – også med 
gæster i salene, siger Claus Han-
sen. De er ekstremt samarbejds-
villige, og derfor vælger vi også 
Dreier & Co.. De er fleksible og 
har en god forståelse for hotel-
lets drift. Vi vil også gerne selv 
være fleksible overfor vores kun-
der.
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Maskinteknik ApS
Langemosevej 8

5853 Ørbæk
Tlf. 65332686

fh@fh-maskinteknik.dk 
www.fh-maskinteknik.dk 

FH Maskinteknik 
hyrer mandskab ind 
til en travl tid

FH Maskinteknik blev 
grundlagt i 2002 og drives af 

Travlhed på maskinværkstedet
Flemming Harboe og er et ma-
skinværksted, der reparerer, ser-
vicerer og bygger nye maskiner i 
samarbejde med kunderne, hvor 
de også er underleverandører.
- Vi har jo kunder med produk-
tionslinier også, siger Flemming 
Harboe, - og vi laver alt i metal 
og plastic med reservedele og 
stumper hvad nu kunden ønsker 

at få fremstillet. Vi er en lille 
virksomhed og vi skal være alsi-
dige. Vi er fire mand i virksom-
heden, og på grund af travlhed 
hyrer vi ekstra mandskab ind.
FH Maskinteknik har udvik-
let sig fra en typisk lille stabil 
virksomhed til en dynamisk og 
professionel samarbejdspart-
ner. Deres medarbejder stab er 

bredt kvalificeret til løsning af 
mange opgaver og deres erfaring 
betyder en løbende optimering 
af kundens ønsker og behov. De 
udfører både serie fremstilling 
af komponenter samt design, 
udvikling og produktion for alle 
typer virksomheder i det fynske 
lokalmiljø.

Nyborg Pavacenter, Alsvej 7, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 14 50, nyborg@pava.dk / www.nyborgpava.dk

Bilen skal sikres  
med rustbeskyttelse

Hos Nyborg Pavacenter, 
der drives af Christina & 
Morten Stærke Dynesen, 
er der travlt for tiden. 

Det er højsæson for at få sin bil 
rustbeskyttet netop nu og der-
for er der også flere ansatte i 
efteråret, oplyser Morten Dy-
nesen, der selv har næsten 
20 års erfaring i rustbeskyt-

telse og bilpleje og derfor også 
har fulgt med i udviklingen af 
både produkter og bilparken.  
- Vi afmonterer altid ALLE inder-
skærme og diverse bundplader 
for optimal afrensning og efter-

følgende behandling som foregår 
efter nøje udførte behandlings 
skemaer. Vi er dygtige til det vi 
laver, da det er seriøse og erfarne 
folk, der behandler bilerne, for et 
godt produkt gør det jo ikke ale-
ne, påpeger Morten Dynesen og 
fortæller efterfølgende at vi som 
de eneste i branchen kan tilbyde 
»Levetids garanti« på bilen, som 
gælder lige så længe bilen eksi-
sterer og det er vi stolte af. Pava 
er på forhånd godkendt som un-
dervognsbehandlingsprodukt og 
derfor er garantien på en ny bil 
stadig gældende efter en Pava-
behandling. Nyborg Pavacenter 
har et godt samarbejde med de 
lokale forhandlere og bilværkste-
der. Når bilen indleveres til be-
handling er der også en  kundebil 
til rådighed.
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- Hos os stopper servicen ikke ved 
dankortet - vi bestræber os på at 
yde lidt mere og tilbyde varer af 
høj kvalitet til rimelige priser, og 
vores kunder skal kunne føle sig 
trygge ved at komme her, siger 
salgsassistent Lidi Christiansen.
Lidi Christiansen udgør sam-
men med salgsassistent Katrine 
Baunsgaard, optiker Per Ohlsen 
og optiker Maurizio Pedersen, 
der for tiden erstatter butikschef 
Signe Schønnemann Sørensen, 
der er på barselsorlov, det erfarne 
hold i butikken. De har forskel-
lige områder, de i særlig grad har 
dygtiggjort sig i, og de har alle 

de kurser og al den uddannelse, 
der er behov for, ligesom de har 
de nyeste maskiner, apparater og 
værktøj til rådighed. De kan til-
byde løsninger i alle prisklasser, 
men uden at gå på kompromis 
med kvalitet og faglighed.

Brilleglas – en klar fordel
Når du skal have nye briller, be-
kymrer du dig sikkert mere om 
stellet end om selve glasset. Men 
uden at trætte dig med al for me-
gen fagsnak, så lad os kort forkla-
re, hvorfor de rigtige glas betyder 
så meget for, hvor glad du i sidste 
ende bliver for dine nye briller. 
Gode brilleglas er nemlig ikke 
en selvfølge. Det er et spørgsmål 
om kvalitet, teknologi, og ikke 
mindst, faglig ekspertise, det er 
det vi kan stå inde for hos Profil 
Optik.

Møder vores kunder i byen
- Vi skal stå inde for det vi laver, 
vi har mange trofaste kunder, 
både fra oplandet, her fra byen, 
og de mindre byer uden for Ny-
borg, og alle kender denne butik, 

der har ligget her i en menneske-
alder, siger Lidi Christiansen.
Alle kan, uden beregning, be-
stille en synstest, og udvalget af 
brillestel er stort. Således har 
Profil Optik et samarbejde med 
de fem mest anerkendte, danske 
brilledesignere, og de sørger også 
for, at man altid kan få de nyeste 
brillestel.
Profil Optik byder også på All 
Inclusive. Det vil sige, at kunden 
kan få briller med enkeltstyrke-
glas, kontaktlinser og briller med 
flerstyrkeglas i en samlet pakke - 
til en god pris i abonnement.   

Solbriller fra Oakley
Det er vigtigt at beskytte sine 
øjne mod solens skadelige UV-
stråler.
- Vi har et stort udvalg af solbril-
ler, siger Katrine Baunsgaard, 
der sammen med Lidi har solbril-
ler som en del af sit ekspertise-
område. Vi har eneforhandling af 
Oakley solbriller på Østfyn. Disse 
solbriller er bl.a. kendt fra Tour 
de France, hvor cykelrytterne 
bruger dem, og faktisk holder vi 

den 14. oktober fra kl. 15 til 17 en 
lille event her i butikken, hvor en 
repræsentant for Oakley kommer  
og fortæller for motionsløbere og 
cykelryttere i Nyborg om disse 
solbriller, men alle er velkomne 
denne eftermiddag, hvis de vil 
høre mere om Oakley, der er spe-
cielt gode til sportsudøvere, siger 
Katrine Baunsgaard.

Fundustest
Som noget nyt tilbyder Profil Op-
tik en såkaldt fundustest.
- Ved denne test, som skal be-
stilles på forhånd og koster et 
rimeligt beløb, tages der billeder 
af nethinderne i dine øjne, som 
så analyseres med det verdens-
patenterede analyseprogram re-
tinalyze. Billederne screenes for 
tidlige tegn på Retinopati (suk-
kersygeforandringer på nethin-
den).
Hvis du er over 45 år anbefa-
ler vi også screening for tegn på 
såkaldt tør AMD (forkalkning 
på nethinden). Resultaterne af 
screeningen udleveres med det 
samme, siger optiker Per Ohlsen.

 
Abonnement 
og forsikring
Profil Optik tilbyder sine 
kunder et brille abonne-
ment, hvor man selv kan 
bestemme, om man vil 
betale sine briller over 
12, 24 eller 36 måneder 
- og til samme pris, som 
hvis man købte dem kon-
tant. 
- På den måde kan man 
købe de briller, man ger-
ne vil have, uden at hele 
budgettet vælter, og der 
er selvfølgelig den nor-
male garanti for kvalitet. 
Derudover kan man for 
at gardere sig helt tegne 
en brille-kaskoforsik-
ring, der dækker både 
glas og stel, uanset om 
de er købt i abonnement 
eller kontant. Man slip-
per altså for uventede 
udgifter, siger Lidi Chri-
stiansen.

 Profil Optik Nyborg · Mellemgade 37 · 5800 Nyborg · Tlf. 65310182 · nyborg@profiloptik.dk

STOPPER IKKE VED DANKORTET

EPS:

Jpg (300 dpi)

Profil Optik er en kæde, 
hvor kunderne kan være 
sikre på at få en god ser-
vice. Det gælder bestemt 
også hos de erfarne og 
kompetente medarbej-
dere hos Profil Optik i 
Nyborg.
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Bustransport til erhvervslivet

Nyborg Idræts- & Fritidscenter · Storebæltsvej 13-15 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 17 25 · info@ni-f.dk · www.ni-f.dk

De fremragende faciliteter i Ny-
borg Idræts- & Fritidscenter er 
med tilbud til gavn for alle, og 
som skaber sammenhold og fæl-
lesskab på tværs af de mange 
sportsgrene i Nyborg. Man kan 
udvikle talentet efter behov og 
ønske. 
Så om det er en enkelt match på 
græstæppet eller en større tur-
nering – et møde eller en konfe-
rence, så har Nyborg Idræts- og 
Fritidscenter løsninger, der pas-

ser til netop dit behov. - Allerede 
i dag er Nyborg Idræts- og Fri-
tidscenter et vigtigt samlings-
sted for foreningerne i Nyborg og 
omegn, oplyser centerchef John 
Sørensen. Indenfor som udenfor 
tilbydes faciliteter i topklasse fra 
vores ny renoverede atletiksta-
dion, de mange boldbaner, ten-
nisbanerne, svømmehallen til 
den store kunstgræsbane. Her er 
plads til alle, både hvis man spil-
ler for sjov eller om medaljer.

DER ER 
PLADS 
TIL ALLE

Svømme- og Badeland
To 25-meter bassiner med 1 og 
3 meter vippe, børnebassin med 
varmere vand - legeredskaber til 
børn, wellnessfaciliteter bla. sau-
na og boblebad, 34 meter vandru-
tsjebane, og spec. handicap-ind-
retning med varmere vand

Møde og konferencer
Når foreninger eller virksomhe-
der arrangerer møde, konference 
eller seminar, tilbyder Nyborg 
Idræts- & Fritidscenter facilite-
ter til netop jeres behov. De har 
fem forskellige mødelokaler med 
kapacitet fra 10 til 50 personer.
Desuden rådes der over det mest 
moderne A/V-udstyr samt touch-
skærme, der er tilpasset iPads og 
bærbare og WIFI er standard i 
alle lokaler.

Sporten i Nyborg samles i Nyborg Idræts- og Fritidscenter
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Nyborg har plads til alle – og lidt til
NYBORG ligger lige midt i Danmark – kun en times kørsel fra hen-
holdsvis København og trekantsområdet – i den smukke østfynske 
natur omgivet af hav og åben himmel.

Destination NYBORG består af byens 5 hoteller, der ligger indenfor 
en radius af kun 5 km: 
Nyborg Strand, Hotel Hesselet, Sinatur Hotel Storebælt, 
Holckenhavn Slot og Hotel Villa Gulle.

Få mest muligt ud af os
Destination NYBORG råder tilsammen over nogle af landets 
smukkeste og bedste faciliteter. Fra stilfuldt, lyst og top moderne 
til klassiske, hyggelige og en historiske omgivelser. Alt dette kan I 
drage nytte af til jeres næste møde eller konference. 

Vi bistår selvfølgelig med planlægningen, på det niveau I ønsker 
– fra overordnet planlægning ned til mindste detalje. Vi giver jer 
ideer til at ”krydre” mødet med utraditionelle pauser eller til at 
afholde et arrangement på forskellige lokationer, som vil bidrage 
med nye indtryk. 

Som erhvervskunde kan I f.eks afholde jeres møde hos den ene 
part og overnatte hos en af de øvrige i samarbejdet. Eller I kan 
”bryde” flere sammenhængende konferencedøgn med mulighed 
for middag og andre sociale aktiviteter hos en eller flere af de 
øvrige partnere. 

Mulighederne er mangfoldige. Med Destination NYBORG er 
potentialet bredt, og som gæst hos os vil I altid blive præsenteret 
for en spændende og anderledes oplevelse.

Hold jeres konference midt i Danmark
Destination NYBORG

5 hoteller
1200 senge, 70 konferencelokaler og 1400 gratis parkeringspladser

Velkommen

Når du vil mødes

www.destinationnyborg.dk

DestNyborg-ann-1509-HotelKonfer-210x297.indd   1 02/09/2015   11:19
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Traditionel  julebuffet
MED SHOW OG DANS
4.+5. december  
kl. 18.30-01.00

V.I.Piger 
goes ABBA
 

Forrygende ABBA show I 
diskokuglens skær
Syng og fest med V.I. Pigerne 
i et brag af et ABBA show, 
som giver genlyd langt ud 
over scenekanten. Pigerne 
er fulde af liv, glæde og 
diskorytmer og selvfølgelig 
klædt i de karakteristiske og 
meget iøjnefaldende ABBA 
kostumer.

Begge dage spiller DJ 
Fireworks op til dans. Giv den 
gas til 70’er, og 80’er musik 
med et strejf af 90’erne.

12. december  
kl. 18.30-01.00

Drama Queen
 

Et musikalsk Comedy Show i 
verdensklasse
Et festfyrværkeri af sange, 
humor og ikke mindst masser 
af fantastiske kostumer. Du 
bliver blæst væk af utrolige 
imitationer af bl.a. Tina 
Turner, Cher og Birthe Kjær. 
Alt i showet bliver sunget 
LIVE!

Levende musik og dans med 
Jørn Bavngaard.

KUN

398,-
JULEFROKOST MED OVERNATNING M/MORGENMAD698,-

VISSENBJERG 

STORKROS 

TRADITIONELLE 

JULEBUFFET

Se den lækre menu, 

drikkevarerpriser m.m. på

vissenbjergstorkro.dk

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk

www.vissenbjergstorkro.dk

Velkommen
Vindeballe kro er smukt 
beliggende midt på Ærø, og 
går derfor også under navnet 
”Ærø´s Midte” Uanset hvilken 
færge du vælger til øen, kan du 
næsten ikke undgå at komme 
forbi Vindeballe kro.

 ✿ Kroen har værelser, som hele året benyttes af 
tilrejsende håndværkere, så de kan drage af sted 
efter morgenmad, med en solid madpakke og 
komme hjem til aften og nyde dagens ret. 

 ✿ Kroen råder over en restaurant med plads til 26 
pers, en lille stue til 20 pers, en krostue samt en 
sal med plads til 100 – 120 pers.

Vindeballe Kro  -  Vindeballevej 1  -  5970 Æreskøbing

Tlf.: +45 62 52 16 13
www.vindeballekro.dk · mail@vindeballekro.dk

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

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!
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SKF Economos Denmark A/S  · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 11 27 · Fax: 65 31 11 28
denmark@economos.com · www.skf.com

The Power of Knowledge Engineering

Nyborg-virksomheden, der er specialiseret 
i industrielle pakninger, er en del af den 
verdensomspændende SKF koncern.  
I EU-sammenhæng præsenterer SKF netop nu 
en ny og komplet serie af fødevaregodkendte 
tætningsløsninger 

”Nu kan SKF Economos Den-
mark levere fødevaregodkendte 
tætninger til hele EU”, fortæller 
direktør Peter Jørgensen. ”En 
effekt af fødevaregodkendelsen 
er, at SKF Economos Denmark 
medvirker i smileyordningen og 
løbende bliver kontrolleret af Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri.” 

Stigende aktivitet 
og omsætning
”EU-godkendelsen EN 1935 – 
2004 har afløst den hidtidige 
FDA-godkendelse på tætningsom-
rådet. Hermed er SKF Economos 
Denmarks tætningsløsninger fø-
devaregodkendte i hele EU. I den 
forbindelse kræver Fødevaresty-
relsen som noget nyt godkendelse 
og certificering af såvel virksom-
hed som materialer og produkter. 
I lagermæssigt og logistisk regi 
er alle vore fødevarerelaterede 
tætninger nu samlet på ét sted. I 
løbet af det næste halvår vil den 
ny ordning udløse en væsentlig 
aktivitets- og omsætningsmæssig 
stigning, og vi er i fuld gang med 
at opbygge et forhandlernet.” 

 

Fordoblet  
produktionskapacitet
”I december 2013 implementerede 
vi en ny Sealjet maskine i produk-
tionen og ansatte endnu en CNC-
tekniker. Dette tiltag betyder 
såvel maskin- som mandskabs-
mæssigt en fordobling af vores 
produktionskapacitet. I kraft af 
vores unikke produktionstekno-
logi går der som regel ikke mere 
end en time fra vores modtagelse 
af en hasteordre, før varen er klar 
til levering. Her i Nyborg har SKF 
Economos Denmark i øjeblikket 
en personalestab på ti dygtige 
og engagerede medarbejdere, og 
lokalemæssigt råder vi over om-
kring 1100 m2 til produktion, la-
ger og administration.”  

G-BOXEN
”I vores ny og epokegørende G-
BOX har vi samlet alle de mest 
anvendte og efterspurgte O-rings-
dimensioner, når det gælder tæt-
ninger. Det betyder, at virksom-
hederne fremover bliver i stand til 
internt at lagerføre disse vigtige 
reservedele, som det tidligere har 
været forbundet med visse van-

skeligheder at købe hjem med 
kort varsel.”   

Totalløsninger  
til alle industrigrene
”SKF Economos Denmarks kun-
dekreds består af en branche-
mæssigt bredspektret gruppe af 
aktører i fødevare- og medicinal-
industrien og på det maritime 
marked, som serviceres med to-
talløsninger indenfor kuglelejer 
og tætninger. På sidstnævnte om-

råde spænder vores sortiment fra 
ekstremt små tætninger til insu-
lintappemaskiner til enorme tæt-
ninger til bovporte, broklapper og 
entreprenørgrej. I SKF Economos 
Denmark arbejder vi over hele lin-
jen på løbende at videreudvikle og 
tilpasse vore produkter og forret-
ningsgange til alle grene af indu-
strien”, slutter Peter Jørgensen. 
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CST Malerfirma
Ferritslevvej 102 · 5540 Ullerslev
Tlf. 60 48 40 49 · cst@cstmalermester.dk

Selvom det kun er ca. 3 må-
neder siden, at CST Maler-
firma startede op, så ligger 
der megen erfaring bag. 

Indehaver er Camilla S. Talbro, 
der efter 15 år som malersvend 
valgte at starte op som selvstæn-
dig.
- Jeg elsker at male, siger Camil-
la S. Talbro. Efter at have leget 
med tanken et stykke tid, så blev 
jeg enig om, det ville jeg prøve. 
Så det gjorde jeg og sprang ud i 
det. Så kan jeg selv bestemme og 
tilrettelægge mine arbejdsdage. 
Jeg er kun mig selv, og de opga-
ver jeg tager, skal være noget jeg 
kan klare selv.Det er primært de 
private CST Malerfirma arbej-
der for, hvor der laves alt inden-
for malerarbejde, tapetsering og 
lignende.
- Tapetsering, blandt andet med 
gamle tapeter. Det kan jeg godt  
lide, siger Camilla, og jeg gør me-
get i træværk, og her i sommer 
har det især været det udvendige 
træværk.
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Andersens Rengøring og Vinduespolering
Tulipanvej 11 · 5800 Nyborg · Tlf. 30 66 59 38
info@andersenren.dk · www.andersenren.dk

Andersen’s
           rengøring

Vor værdigrundlag er:
“Vi behandler vores medarbejdere ordentligt, så 
de har oplevelsen af, at være ansat på en attraktiv 
arbejdsplads”

Vor vision er:
“Vi levere den aftalte ydelse til den aftalte tid”

Det er kunden der be-
stemmer hvor vi skal hen, 
siger Carsten Olsen fra 
Nyborg Møbelhotel & 
Flytteforretning
 
Søger du et professionelt og flek-
sibelt flyttefirma eller mangler 
du plads til at opbevare dine 
ejendele - så er Nyborg Møbel-
hotel & Flytteforretning en for-
nuftig løsning. Med mange års 
erfaring tilbyder de deres hjælp, 
når du skal flytte eller mangler 
midlertidig eller permanent op-
bevaringsplads.
- Vi er selvfølgelig mest at finde 
på Østfyn, siger Carsten Olsen. 
Men vi har flytninger over hele 
Danmark og i udlandet. Vi har 
blandt andet været i Leipzig, 
München, Paris og flere gange 

KØRSEL · FLYTNING · DEPOT · IND- OG UDLAND

Nymarksvej 57 · 5800 Nyborg  · Tlf. 65 31 00 72 / 40 16 21 46
olsen@nyborgflyt.dk · www.nyborgflyt.dk

til Sverige og Norge. Det har 
budt på lidt af hvert. Så det kan 
vi også.
Det startede med flytninger for 
Nyborg Møbelhotel & Flyttefor-
retning. Men som navnet siger, 
- så er der kommet mere til.
- Møbelopbevaring er det store 
punkt for os. Det er klart vores 
hovedbeskæftigelse, siger Car-
sten Olsen. Så vores firma er en 
kombination af flytning og opbe-
varing. Mange bruger det også 
som en boks – et ekstra rum, og 
ca. halvdelen er faste kunder. 
Så vi har en mand hernede hver 
dag, så folk kan komme ind og 
ud.

Boxudlejning fra 3 - 20 kvm. i isolerede og opvarmede haller.

CARSTEN OLSEN
Nymarksvej 57 · DK - 5800 Nyborg
Telefon 65 31 00 72 - 40 16 21 46

www.nyborgfl yt.dk
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NYBORG GYMNASIUM

Nyborg Gymnasium - Skolebakken 13 - 5800 Nyborg - Tlf.: 6531 0217 - post@nyborg-gym.dk - www.nyborg-gym.dk

BEVARER DE MERKANTILE UDDANNELSER

- Lad mig slå fast. Det er ikke 
tilfældet. Der sker derimod det, 
at uddannelsen af alle unge i 
Nyborg samles her på Nyborg 
Gymnasium. Den 1. januar 2016 
overtager gymnasiet officielt dis-
se uddannelser fra Tietgen. Om 
et år flytter de så hertil, og et år 

NYBORG GYMNASIUM
Der er ændringer på vej 
på uddannelsesområ-
det i Nyborg. Tietgens 
Nyborg-afdeling på 
Ringvej bliver lukket, 
men det betyder ikke, 
at Nyborg mister de 
merkantile ungdoms-
uddannelser, som 
nogen i byen ellers har 
fået opfattelsen af.  

efter følger 10. klasserne efter, så 
det er heldigvis lykkedes bevare 
de merkantile uddannelser i Ny-
borg, hvilket alle kan være glade 
for, siger rektor for Nyborg Gym-
nasium, Trine Rhein-Knudsen.

200 elever
Der er tale om HHX, EUX og 
EUD, og sammen med 10. klasse 
vil der formentlig blive tale om 
cirka 200 elever, som der skal 
skaffes plads til sammen med de 
975 elever, Nyborg Gymnasium 
har i dag. 
Det betyder, at gymnasiet skal 
udvides en del i løbet af de næste 
to år med en forlængelse ud mod 
området ved hovedindgangen. 
Nyborg Gymnasium har i dag 
tre uddannelser, STX, HF og IB 
(den internationale studenter-
uddannelse), og med de fire nye 
bliver der i alt syv uddannelser 

for unge på Nyborg Gymnasium. 
- Vi har som byens største uddan-
nelsesinstitution trukket mange 
unge til, og det var uundgåeligt, 
at Tietgens Nyborg-afdeling 
måtte lukke på grund af faldende 
elevtal, siger rektor Trine Rhein-
Knudsen. Det kunne ikke blive 
ved med at være rentabelt. Men 
jeg synes, det er glædeligt for Ny-
borg og alle unge i Nyborg, at det 

er lykkedes at bevare de merkan-
tile uddannelser i byen. 
- Nu skal vi i gang med at få skabt 
de fysiske rammer, og vi skal 
have arrangeret nogle begivenhe-
der, som kan forberede det kom-
mende fælleskab. Vi skal sørge 
for at skabe en fælles kultur her 
på campus, men jeg er overbevist 
om, at det vil komme til at forløbe 
godt, siger Trine Rhein-Knudsen.

STX EUX IB HFHHX EUD

Seks uddannelser  
på ét sted –  
der er også én til dig

NYBORG GYMNASIUM

www.nyborg-gym.dk
Tlf +45 65 31 02 17 

Nu også  
med handels- 
uddannelserne  
HHX, EUX og EUD
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BLIV RESTAURERINGSHÅNDVÆRKER

GOTIK KONGE DOKKER STUK SPIR MARMORERING TAP SPIR HÅNDVÆRK 

TAP LUS BRÆNDT SIENNA KILE MÅNEGLAS PIGMENT HARELIM STUCCO

LUSTRO BAROK SPÅN GESIMS HVÆLV KLASSICISME PALÆPUDS ÅDRING

KVADRE SVALEHALE RENAISSANCE ROKOKKO LÆSKET KALK ØLLASUR 

Bygningsarven rummer en omfattende viden om historiske håndværksmetoder, bygge-
materialer, og håndværktøj. Center for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole 
varetager og formidler denne viden, så vi kan bevare en stærk bygningskultur for eftertiden. 

På kurserne får du kompetencer, der sætter dig i stand til at arbejde med vedligeholdelse og 
restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger – fra middelalder til modernisme. 

6 MODULER A 5 UGER 
De 6 moduler kan gennemføres sammenhængede i et forløb over 18 måneder.  
Modulerne kan også tages enkeltvis efter behov.

KONTAKT
Projektleder Henriette Michaelsen E-mail: hmi@sde.dk, tlf. 2159 0423
Uddannelseskonsulent Claus Sønderup E-mail: cls@sde.dk, tlf. 3058 8880
Kursussekretær Gunvor Nedergaard E-mail: gne@sde.dk, tlf. 63 12 64 14

TILMELDING 
efteruddannelse.dk

C E N T E R  F O R  B Y G N I N G S R E S T A U R E R I N G
E F T E R U D D A N N E L S E   I  O D E N S E  F O R  M A L E R E ,  M U R E R E ,  T Ø M R E R E  O G  S N E D K E R E 

B L I V  R E S T A U R E R I N G S H Å N D V Æ R K E R

På de to første moduler samarbejder 
tømrere, snedkere, murere og malere. 
Helhedstænkning og kendskab til andre 
fagområder er afgørende for at opnå et 
optimalt resultat ved restauering. 

Undervisning i stilhistorie starter på modul 
1 og 2 og fortsætter som fællesunder-
visning på modul 3, 4, 5 og 6. 

GOTIK KONGE DOKKER STUK SPIR MARMORERING TAP SPIR HÅNDVÆRK 
TAVL LUS BRÆNDT SIENNA KILE MÅNEGLAS PIGMENT HARELIM STUCCO 
LUSTRO BAROK SPÅN GESIMS HVÆLV KLASSICISME PALÆPUDS ÅDRING 

KVADRE SVALEHALE RENAISSANCE ROKOKKO LÆSKET KALK ØLLASUR

TILSKUDSMULIGHEDER 
Uddannelsen er opbygget af AMU-kurser 
og der ydes derfor tilskud til kursusafgift, 
transport, hotel samt løntabsgodtgørelse 
under uddannelsen. 
Kontakt kursussekretæren, dit fagfor-
bund eller a-kassen for information om 
hvilke tilskud du er berettiget til. 

MODUL 3, 4 OG 5 MALER: 

MODUL 3, 4 OG 5 MURER:

MODUL 3, 4 OG 5 TØMRER/SNEDKER:

Der arbejdes med historiske maleteknik-
ker som kalkning, limfarveteknik, mar-
morering, ådring, forgyldning, staffering 
og skabelonteknik. Undervisningen er 
projektorienteret og omfatter aktuelle 
restaureringsopgaver. 

 
Der arbejdes med kvadre og palæpuds, 
stuk, stucco lustre og konstruktion af 
kupler og hvælv.
Desuden arbejdes der med behandling 
af murede overflader og restaurering af 
forskellige typer stengulve.

Der arbejdes med restaurering af bind-
ingsværk samt vinduer og døre, hugning 
af spån, opsnøring af spir m.m. 
Kendskab til træets egenskaber er i fok-
us; fældning, lagring, opskæring og an-
vendelse. 

På Modul 6 arbejdes der med et afslut-
tende projekt der giver mulighed for 
fordybelse i et særligt interessefelt. 
Projektet bedømmes af eksterne fagfolk.  
Der uddeles diplom som Restaurering-
shåndværker ved gennemførelse af 
samtlige moduler. 

MODUL 6:

MODUL 1 OG 2: 

    projektleder    Henriette Michaelsen 
    hmi@sde.dk    21 59 04 23

    uddannelseskonsulent   Claus Sønderup  
    cls@sde.dk    30 58 88 80

    kursussekretær    Gunvor Nedergaard 
    gne@sde.dk    63 12 64 14

                              

KONTAKT 

Den bygningsmæssige kulturarv rummer en om-
fattende viden om historiske byggematerialer, 
håndværksmetoder og håndværktøj. 
Restaureringsuddannelsen ivaretager og for-
midler denne viden så vi kan bevare en stærk 
bygningskultur for eftertiden.   
På kurserne får du kompetencer der sætter dig i 
stand til at arbejde med vedligeholdelse og res-
taurering af fredede og bevaringsværdige byg-
ninger fra middelalder til modernisme. 

MODUL 1

MALER

MURER

TØMRER /
SNEDKER

MURER MURER MURER

MALER MALER MALER

UDDANNELSENS STRUKTUR

TØMRER /
SNEDKER

TØMRER /
SNEDKER

TØMRER /
SNEDKER

TVÆRFAGLIGT
MALER, MURER, TØMRER / SNEDKER

AFSLUTTENDE OPGAVE

AFSLUTTENDE OPGAVE

AFSLUTTENDE OPGAVE

kalkning

bygningsarkæologi

bindingsværk

kvadre og palæpuds

stilhistorie

linolje

tyndpladeelementer

råd og svamp

stilhistorie

møbelrestaurering

bevaringsværdierbygningsanalyse

TVÆRFAGLIGT
MALER, MURER, TØMRER / SNEDKER

MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6

TILMELDING   
Find uddannelsen og tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk  
 

Vil du arbejde med håndværktøj og historiske materialer? 

Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk

LÆS MERE
www.sde.dk/kurser/bygge og anlæg/restaureringsuddannelse

  

6 MODULER á 5 UGER 
Det er muligt at gennemføre de 6 mod-
uler i løbet af 18 måneder men man kan 
også tage et modul ad gangen når man 
har tid. 

KORTE KURSER   
Dele af uddannelsen udbydes som korte 
kurser á 3 til 10 dages varighed. 
Se hvilke kurser vi udbyder i øjeblikket på
vores hjemmeside. 
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VINTER 2016

UGE

UGE

UGE

UGE

1 2 3 4 5 6 7 8

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

9 10

12
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11
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3 4 5 6 7 8 9 10

25. marts

18. marts

11. marts

11. marts
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Byd indenfor på et 
smukt gulvtæppe

- Dertil kommer så også både 
miljømæssige eg energirigtige 
overvejelser, siger han. Colo-
rama sælger mange gardinløs-
ninger, der giver besparelser på 
energiforbruget. Vinduerne er 
den bygningsdel, der giver det 
største varmetab. Med plissé-
gardiner kan man på en stilfuld 
måde nedsætte varmetabet på 
kontoret eller i boligen.

Mal huset nu
- Hver ting til sin tid, siger Hans-
Christian Nielsen. Nu er det også 
tid at få et falmet hus malet. Det 
skal ikke kun se friskt ud. Ma-
lingen skal også beskytte huset 
godt og så længe som muligt.
- Man forventer, at det skal beva-
re den oprindelige farve og glans 
i mange år. Huset skal simpelt-
hen se nymalet ud i lang tid.
På hylderne i forretningen i Ve-
stergade har Colorama produk-
ter fra Europas førende fabrik 
Beckers i Sverrige. Produkter, 
der giver en længere kulørhold-
barhed og en renere overflade, 
da snavs ikke så let fæstner på 
facaden.

Gulvtæppet er husets 
visitkort. Det både, hvis 
der er tale om en privat 
virksomhed, en offentlig 
institution og hjemme i 
boligen, siger Hans-Chri-
stian Nielsen fra Colo-
rama i Nyborg. 

- Med sensommeren er det tid at 
tænke på, om boligen, forretnin-
gen, kontoret eller den offentlige 
institution skal have et løft, siger 
Hans-Christian Nielsen fra Co-
lorama i Nyborg. 
- Efter en stille tid i ferieperioden 
er det vores erfaring, at salget af 
gulvtæpper, gardiner og maling 
stiger markant i sensommeren. 

Klassiske dyder
- Åbner man en dør til en butik, 
så rettes blikket ofte først på 
gulvet. Det er en slags visitkort. 
Et pænt gulv, hvad enten det er 
parket, linoleum eller med et 
gulvtæppe, så byder det velkom-
men.
Hans-Christian Nielsens erfa-
ring er, at man i dag søger de 
klassiske dyder som design, lang 
holdbarhed og garanti.

COLORAMA · Vestergade 33 C, Nyborg · Tlf. 65 31 51 11 · Mail: nyborg@colorama.dk – www.colorama.dk

Kontaktoplysninger: AOF ØSTFYN · Aktivitetshuset · Sprotoften 1-1 · Tlf. 65317277

Bliv klogere hos AOF

AOF tilbyder  
målrettet undervisning  
til alle
Vi underviser eksempelvis i en-
gelsk, spansk, tysk og russisk, 
IT og selvfølgelig i dansk og ma-

Mange medarbejdere vil 
gerne efteruddanne sig, 
og for virksomheder er 
det alfa og omega at have 
dygtige folk ansat. I vir-
keligheden vil alle gerne 
være klogere! 

AOF tilbyder målrettet 
undervisning til alle.  

Vi underviser eksempelvis 
i engelsk, spansk, tysk og 
russisk, IT og selvfølgelig 
i dansk og matematik.  

Vi har også kurser i, hvor-
dan du som lille virksom-
hed eller interesseorgani-
sation kan anvende de 
gode PR-muligheder, der 
findes i de sociale medier, 
fx Facebook, Twitter og 
Instagram. 

 

Vi har mange foredrag på 
programmet, Anders Ag-
ger, Chris MacDonald og 
Troels Trier er gode ek-
sempler. Masser af vitami-
ner til hjernen og måske 
en idé til den næste medar-
bejdersammenkomst. 

Vi er, hvor du er 
Undervisningen kan fore-
gå i din virksomhed i ar-
bejdstiden, eller i vores 
lokaler Aktivitetshuset i 
Nyborg. Vi underviser 
både om dagen og om 
aftenen. Der er egenbeta-
ling på en del af vore kur-
ser, men der er også mu-
lighed for at kombinere 
kurserne med både Jobro-
tationsordninger og Kom-
petencefondene. 

Bliv  k logere  hos AOF  
Nysgerrig? 
Er du eller din virksomhed 
blevet nysgerrig efter at 
høre mere, så er I meget 
velkomne til at kontakte os 
for en snak om mulighe-
der. 
 
Kontaktoplysninger: 
AOF ØSTFYN 
Aktivitetshuset 
Sprotoften 1-1 
Tlf. 65317277 
 

Mange medarbejdere 

vil gerne efterud-

danne sig, og for 

virksomheder er det 

alfa og omega at have 

dygtige folk ansat. I 

virkeligheden vil alle 

gerne være klogere!

tematik. Vi har også kurser i, 
hvordan du som lille virksomhed 
eller interesseorganisation kan 
anvende de gode PR-muligheder, 
der findes i de sociale medier, fx 
Facebook, Twitter og Instagram.
Vi har mange foredrag på pro-
grammet, Anders Agger, Chris 
MacDonald og Troels Trier er 
gode eksempler. Masser af vita-
miner til hjernen og måske en idé 
til den næste medarbejdersam-
menkomst.

Vi er,  
hvor du er
Undervisningen kan foregå i din 
virksomhed i arbejdstiden, eller 
i vores lokaler Aktivitetshuset i 
Nyborg. 
Vi underviser både om dagen og 
om aftenen. Der er egenbetaling 
på en del af vore kurser, men der 
er også mulighed for at kombine-

re kurserne med både Jobrotati-
onsordninger og Kompetencefon-
dene.

 
Bliv klogere 
hos AOF
Er du eller din virksomhed blevet 
nysgerrig efter at høre mere, så er 
I meget velkomne til at kontakte 
os for en snak om mulighe-der.
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Volkswagen Odense – Middelfartvej 50 – 5200 Odense V – Tlf.: 63 11 85 00

Vi har testet den på de fynske 
landeveje, og den lever fuldt op til, 
hvad man kunne forvente af en 
ny udgave af klassikeren blandt 
varevogne.
T6  - som Transporter af sjette 
generation - er skabt med sans for 
erhvervslivets behov og smag, når  
fremtidens varevogn skal vælges. 
Og alt fungerer. Køreegenskaber-
ne er meget fine og støjniveauet 
forbavsende lavt.
Designet er nyt og skarpere end 
før. Der er innovative assistent-
systemer, og så er det ikke uden 
betydning for pengepungen, at 
VW Transporter er udstyret med 
en ny generation af diselmotorer 
med op til 15 pct. lavere forbrug. 
Ingen tvivl om, at Transporter 
igen vil være helt i front, når der 
skal vælges arbejdsvogn. Og pri-
serne er også konkurrencedyg-
tige. De starter ved 211.000 kr. 
eksklusiv moms for den mindste 
model. 

Bredt modelprogram
Modelprogrammet for Transpor-
ter favner bredt og med sin alsi-
dighed og fleksibilitet er det den 
ideelle partner til det daglige ar-
bejde. 6. generation af Transpor-
ter tilbydes - ligesom forgængeren 
- med to akselafstande (3.000 og 
3.400 mm) og tre taghøjder samt 
som ladvogn og med enkelt- og 

VW Transporter 
- med nyt og moderne design

Forretningen på Middelfartvej i Odense er en del af Semler Gruppen, som med mere end 1.600 ansatte er Danmarks største koncern i bilbranchen.

dobbeltkabine mandskabsvogn, 
så Transporter kan indrettes og 
opbygges til et utal af kørsels- og 
transportformål. 
Fælles for alle varianter er et nyt 
design, der giver bilen et moderne 
udtryk.Den model, vi har prøvet, 
er en T6 Kort Kassevogn 2,0 TDI 
med 140 HK og seks gear venligst 
udlånt af Volkswagen Odense.

Ny bil og nye motorer
En ny serie af 2,0-liters TDI-
dieselmotorer (EU5), ydende fra 
84 til 180 hk, leverer suveræn 
motorkraft kombineret med lavt 
forbrug og pålidelighed. Alle mo-
torerne - med undtagelse af 2,0 
TDI med 84 hk - leveres også i en 
EU6-version, der har brændstof-
besparende BlueMotion Techno-
logy som standardudstyr og kører 
op til 16,4 km/l.
Den kan opgraderes med en Effi-
ciency-pakke, der giver et forbrug 

på 17,0 km/l (bilen har en total-
vægt på 2.800 kg.) Alt afhæn-
gig af motor er 5- eller 6-trins 
manuel gearkasse standard og 
som ekstraudstyr fås 140- og 180 
hk-versionerne med 7-trins DSG-
gear (pris: 18.099 kroner), der 
højner kørekomforten yderligere.
Standard-udstyret omfatter bl.a. 
parkeringsvarmer, Radio Com-
position Colour med Bluetooth, 
opvarmeligt førersæde og dæk-
trykskontrol, der øger sikkerhe-
den. Det er også værd at nævne, 
at Transporter som noget helt 
ekstraordinært for varevogne 
kan leveres med automatgear og/
eller firehjulstræk.

SMS læses højt
Vores test-model er udstyret med 
App-connect, der gør det muligt 
på lovlig vis at bruge telefonen 
under kørslen, ikke alene til 
samtaler, men også til at sende 

VW har i slutningen af august haft Danmarkspremiere på sjette generation af klassikeren Transporter, 
og den byder på flere nyheder i et nyt design, der giver bilen et moderne udtryk, en forbedret komfort, 

forbedret sikkerhed, smarte funktioner og lavere forbrug af brændstof. 

Venligst udlånt af : Volkswagen Odense ·  Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf 66118500 · odense@vw.dk

sms (tekstbeskeder) og få de be-
skeder, man selv modtager, læst 
højt.  Der er mange funktioner, 
som både fører og passagerer kan 
få glæde af med apps via infotain-
mentsystemet i bilen og med et 
displaydesign som på telefonen.
Af andre nyheder kan nævnes, 
at Transporter nu kan fås med 
LED-lygter, varme i forruden, 
nye aluminiumsfælge og to-
farvede lakeringer  - dog som 
ekstra-udstyr. Som standard er 
der bl.a. soft touch låsesystem, 
nye stødfangere, nye, vandrette 
blinklygter, fartpilot, åbne opbe-
varingsrum og et rum, der kan 
aflåses, en beholder til kaffekop-
pen og endda et rum, hvor man 
kan have styr på og nem adgang 
til sine papirer. 

Bedre sikkerhed
På sikkerhedsfronten kan næv-
nes vognbaneskiftassistent 
(ekstraudstyr), der advarer mod 
køretøjer i den blinde vinkel, mul-
tikollisionsbremse, der bremser 
bilen efter en kollision for om 
muligt at undgå efterfølgende 
kollisioner. Desuden er bilen ud-
styret med airbags i fører- og pas-
sagersiden, så passagererne også 
er godt beskyttet. 
Der er tænkt på det hele. Småt og 
stort - og alt pakket ind i et nyt og 
flot design.
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Danmarks billigste VVS-shop
”DB|VVS har et stort varela-
ger”, fortæller indehaver Erik 
Nystrøm. ”Vores primære spe-
ciale er radiatorer, som vi la-
gerfører over 200 forskellige af. 
Derudover fører vi brændeked-
ler, fyringsanlæg og træpille 
ovne samt et stort udvalg i rør, 
fittings og reservedele til fyr og 
kedler. Vi importerer samtlige 
varer selv. Ved at springe det 
traditionelle mellemled helt over 
adskiller vi os dramatisk fra de 
fleste andre aktører i branchen. 
Vi er stærke på engrosområdet, 
og folk kan generelt gøre en rig-
tig god handel hos os. Personligt 
har jeg mange års erfaring i Vvs-
branchen, idet jeg startede i 1999 
og har arbejdet indenfor området 
siden. Jeg har fuldt overblik over 
hele sortimentet, og hermed er 
DB|VVS ikke bare skarp på pri-

sen, men i høj grad også på god 
kunderådgivning.”

Kvalitetsvarer og gode 
kundeoplevelser
”DB|VVS er opdelt i to aktivi-
tetsområder – netbaseret handel 
på den ene side og salg fra den 
fysiske butik på den anden. For 
begge aktivitetsområders ved-
kommende fordeler kundekred-
sen, som rent geografisk dækker 
hele landet, sig 50/50 mellem pri-
vatkunder og professionelle kun-

Forretningskonceptet 
er at sælge alle for-
mer for vvs-artikler 
af høj kvalitet til 
Danmarks laveste 
priser og samtidigt 
give kunderne en god 
oplevelse gennem høj 
service og kvalifice-
ret rådgivning

Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager
Erik Nystrøm:  Tlf. 40 87 22 22 · mail: info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

der – primært Vvs-installatører. 
DB|VVS forhandler udelukken-
de kvalitetsvarer, og folk er altid 
velkomne til at henvende sig, 
hvis og når de får behov for kom-
petent rådgivning. Udover pris 
og kvalitet er det en vigtig del af 
forretningskonceptet, at det skal 
være en god oplevelse for vores 
kunder at handle her. Alle inte-
resserede er altså velkomne til at 
kigge ind i butikken for gratis og 
professionel rådgivning om vores 
mange spændende Vvs-tilbud”, 
slutter Erik Nystrøm.

Marslev EL ApS, Kertemindevejen 18, 5290 Marslev, tlf. 65951496
marslev.el@gmail.com / www.marslev-el.dk 

Service på højeste niveau

Autoriseret Elinstallatør Jan 
Kielsgaard, overtog 1. juli 2010 
den kendte elinstallatørforret-
ning Kay Christensen v/Preben 
Christensen i Marslev, hvor han 
også er udlært og har arbejdet 
som svend, løser alle former for 
installationsarbejde, både for pri-
vate og i stigende grad indenfor 
enhver gren af industrien. Med 4 

ansatte udfører vi ligeledes elar-
bejder i Odense og hele Østfyn i 
offentligt byggeri.
-Marslev El er kendt for et højt 
kvalitets- og serviceniveau, siger 
Jan Kielsgaard. 
Elfirmaet har en meget central 
beliggenhed i forhold til erhvervs-
sektoren, hvor vi indenfor kort 
tid kan dække det meste af Øst-
fyn og yde service på allerhøjeste 
niveau i 24 timers døgnvagt, hvis 
uheldet er ude.
- Vi udvikler og vedligeholder 
bruger- og energivenlige byg-
ningssystemer og tilbyder indu-
strielle serviceløsninger, siger 

Jan Kielsgaard, - og vi udfører / 
reparerer alt maskineri i såvel 
gartneri som industribranchen, 
hvor vi har stor erfaring med in-
dustrianlæg.

Marslev El vil gerne  
slå på varmepumper
- Fyringssæssonen nærmer sig, 
og luft/luft varmepumper instal-
lerer vi rigtigt mange af, siger 
Jan Kielsgaard. Vi forhandler 
varmepumper fra Inventor, et 
amerikansk brand som er en 
særdeles effektiv varmepumpe 
i smart design og til en konkur-

Marslev EL ApS  
kører med 24 timers  
servicevagter

rencedygtig pris. Den lever fuldt 
op til de lovmæssige krav og er 
fuldt på højde med andre brands 
på markedet hvad angår kvalitet 
og ydelse.

Marslev El kører et super 
efterårstilbud i september 
til og med november
En prisbasker på Inventor luft/
luft split anlæg:
4,4 KW varmepumpe til 13.000 
kr. eller
6,8 KW til 14.000 kr. incl. moms, 
standard monteret og med 5 års 
fuld garanti.
Ring gerne og få en snak om hvad 
vi kan tilbyde netop dig.
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UDVIDER UDSTILLING 
med eksklusive pejse fra morsø!

S160-32: Eksklusiv, markant og elegant

Svendborg Pejse & 
Brændeovne

Ryttermarken 31 A
5700 Svendborg
Tlf. 63 22 00 30

www.svendborgpejse.dk
post@svendborgpejse.dk

S120-22: Moderne pejs til flere rum!

S140-41: Når elegancen løber om hjørner
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FLEX LAGER + DEPOTRUM

ISOLERING-        PRISER.DK

Fx. loftisolering med alt inkl.* til kun 125kr/m2 inkl. moms

*inkl. moms, 200mm isolering, gangbro, loftlemsinddækning og vindstop
 check isoleringpriser.dk for mere information

EFTERISOLERING AF LOFT - kr. 125/m² *

Billige depotrum og lagerplads

Håndværkerfradraget er tilbage!

Ring til os på: 53 70 69 01

TILBUD

Varmen inde i din bolig stiger opad.
Det er derfor en rigtig god og holdbar ide, 
at få efterisoleret sit loft i huset.

Eller skriv på: info@isolering-priser.dk

Vi klarer det hele på én dag,
og rydder op efter os!

Fx Depotrum S - 3.6 m3 

Flex Lager & Depotrum
Ringvej 4 • 5853 Ørbæk
Tlf.: 53 70 69 01 • E-mail: info@fldr.dk

Op til 57% billigere end de kendte depotrum

Flex Lager & Depotrum har sikre og opvarmede depotrum

KUN 175 kr./md

FIND OS

Havemøblerne skal snart ind. De “små”
flyver fra reden, og bondegården og legoet
              skal gemmes væk. I er måske ved at 
                  flytte sammen, og har ikke endnu, 
                     plads til alt. Eller måske flytter I
                     hver for sig, og mangler både tag
                   over hovedet og til sine egendele.
                  I står måske også og mangler lidt
           ekstra lagerplads til virksomheden, 
eller et ekstra skrivebord..

Besøg fldr.dk på din mobil eller computer
- og se hvad vi kan hjælpe dig med

FLEX LAGER + DEPOTRUM

ISOLERING-        PRISER.DK

Fx. loftisolering med alt inkl.* til kun 125kr/m2 inkl. moms

*inkl. moms, 200mm isolering, gangbro, loftlemsinddækning og vindstop
 check isoleringpriser.dk for mere information

EFTERISOLERING AF LOFT - kr. 125/m² *

Billige depotrum og lagerplads

Håndværkerfradraget er tilbage!

Ring til os på: 53 70 69 01

TILBUD

Varmen inde i din bolig stiger opad.
Det er derfor en rigtig god og holdbar ide, 
at få efterisoleret sit loft i huset.

Eller skriv på: info@isolering-priser.dk

Vi klarer det hele på én dag,
og rydder op efter os!

Fx Depotrum S - 3.6 m3 

Flex Lager & Depotrum
Ringvej 4 • 5853 Ørbæk
Tlf.: 53 70 69 01 • E-mail: info@fldr.dk

Op til 57% billigere end de kendte depotrum

Flex Lager & Depotrum har sikre og opvarmede depotrum

KUN 175 kr./md

FIND OS

Havemøblerne skal snart ind. De “små”
flyver fra reden, og bondegården og legoet
              skal gemmes væk. I er måske ved at 
                  flytte sammen, og har ikke endnu, 
                     plads til alt. Eller måske flytter I
                     hver for sig, og mangler både tag
                   over hovedet og til sine egendele.
                  I står måske også og mangler lidt
           ekstra lagerplads til virksomheden, 
eller et ekstra skrivebord..

Besøg fldr.dk på din mobil eller computer
- og se hvad vi kan hjælpe dig med

Isolering-priser.dk · Ringvej 4 · 5853 Ørbæk · Tlf. 53 70 69 01 · info@isolering-priser.dk ·  www.isolering-priser.dk 

Isolering-priser.dk, der blev stif-
tet i april 2011, har gennem de se-
nere år udvidet firmaet med nye 
tiltag og tilbud til kunderne, så de
i dag ikke er så sæson-afhængige, 

og samtidig kan fastholde en god 
og erfaren medarbejderstab in-
denfor deres fagområder.

fldr.dk 
(Flex Lager & Depotrum)
Senest har isolering-priser.dk 
skiftet adresse med køb og overta-
gelse af bygningerne på Ringvej 4 
i Ørbæk, med 3200 kvadratmeter 
plads. De har købt bygningerne, 
også med henblik på udlejning, og 
det betyder, at når de er færdige 
med at bygge om og indrette la-
gerlokalerne, så kan de også til-
byde nye som nuværende kunder; 
leje af depotrum, lagerplads samt 
hele kontorlokaler.
- Vores vinterbeskæftigelse er 
hovedsagelig hulmurs- og loft-
isolering, siger indehaver Klavs 
Frandsen. Her har vi også vores 
eget brand – Iso Arctic, som er et 
EPS granulat med grafit, og det 
har vi agenturet af samt Clima-
tizer, som er et papiruldsprodukt.
Vi er også grossister indenfor 
disse produkter. På længere sigt 
er målet for isolering-priser.dk, at 
gå væk fra isoleringsopgaver og 

udelukkende være leverandør til 
andre isolatører.
- Det er meningen, at vi på længe-
re sigt vil være førende grossist-
er indenfor isoleringsbranchen, 
siger Klavs Frandsen.

Alge-fjerner.dk
Firmaet har gennem de senere 
år også beskæftiget sig med at 
fjerne alger, og det er noget, som 
de vil arbejde mere med og udvide 
fremover, fortæller Klavs Frand-
sen.
- Det er en del af firmaets opga-
ver, som bliver større. Her kan 
vi også tilbyde flise- og terrasse-
rens, samt vi er i gang også med 
ukrudtsbekæmpelse og myre-
plage.

Efter køb af større byg-
ningsmasse er isolering-
priser.dk klar med nye 
tilbud til kunderne
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BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Sådan bygger arkhouse

Bestil vores katalog på www.arkhouse.dk

TRÆHUSE  |  MULIGHEDER  |  MURSTEN

ARKHOUSE VIL SATSE MERE PÅ 
DET FYNSKE MARKED

Arkhouse  ·  Dragebakken 22  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 6342 0043  ·  mail@arkhouse.dk 

De kan ikke flyde, lige-
som Noahs Ark, som har 
inspireret til navnet, 
men Arkhouse med ho-
vedkvarter i Aarup kan 
tilbyde solide, flotte og 
fremtidssikrede huse. 
Indtil nu har salget mest 
været i Nordsjælland, 
men nu vil Arkhouse 
gerne ind på det fynske 
og jyske marked.

- Vi søger derfor et par sælgere 
til at dyrke Fyn og Østjylland, 
siger Hans Henrik Jensen, der 
er direktør for Arkhouse A/S. 
Selskabet blev etableret sidste år 
efter at have overtaget aktiverne 
fra et andet byggefirma. Hans 
Henrik Jensen er oprindelig fra 
finanssektoren, men er i dag en-

gageret inden for ejendomsbran-
chen, og så kan han lide at sætte 
nye skibe i søen.

Passer i gadebilledet
- De fleste af de huse, vi har 
solgt, er blevet opført i Nordsjæl-
land. Vores huse er alle individu-
elt tilpasset kundens ønsker og 
ingen kunder og dermed huse er 
ens. 
- Det er vigtigt, at der er sam-
menhæng mellem husenes ud-
seende og de omgivelser, de skal 
ligge i. Vi har et grundkatalog, 
som interesserede kunder kan 

hente inspiration fra, men der er 
selvfølgelig mange muligheder 
for at tilpasse husene efter be-
hov og særlige ønsker, f.eks. med 
hensyn til materialevalg, stør-
relse og varmeløsninger. 

Grosserervillaen
Vort »signaturhus« fra vor hjem-
meside – ”Grosserervillaen”, er 
et eksempel på at tage udgangs-
punkt i arkitektur og de øvrige 
omgivelser, og så opføre det i mo-
derne materialer. Grunden, om-
givelserne og naturen er vigtig, 
når man skal vælge husdesign, 

da en optimal udnyttelse af ly-
sindfald og grundens naturlige 
udformning kan bidrage til et 
mere harmonisk hus. Arkhouse 
A/S har ikke selv håndværkere 
ansat, men entrerer med eks-
terne firmaer fra projektering til 
opførsel af huset.
- Det tegner til at der kommer 
gang i boligsalget igen, så jeg 
synes, fremtiden ser lys ud, og 
som et fynsk baseret firma vil vi 
nu arbejde på at få solgt huse på 
hjemmebanen Fyn og i den øst-
lige del af Jylland, siger Hans 
Henrik Jensen.

 39



40

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

Kære entreprenør, håndværker eller boligforening... 
       - Er I på udkig efter den rigtige samarbejdspartner? 
  Tjek Hotpaper på Trustpilot og hotpaper.dk... og se hvad vi står for.

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK 
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

Brylle Auto · v/ Kent Højmark · Plouggårdsvej 18 · 5690 Tommerup  · Tlf.: 64 75 15 08
E-mail: kent@brylleauto.dk  · Web: www.brylleauto.dk 

Brylle AutoBrylle Auto

”Udover mig beskæftiger Brylle 
Auto tre svende og en admini-
strativ medarbejder”, fortæller 
indehaver Kent Højmark. ”På 
værkstedet, som er udstyret med 
fire lifte, løser vi alle former for 
service og reparationsopgaver på 
person og varebiler af alle mær-
ker op til 3500 kg. Derudover 
har vi firhjulsporing samt salg 
af dæk og fælge på programmet. 
Brylle Auto er altid leverings-
dygtig i et bredt udvalg af dæk og 
fælge. Vores store sortiment om-
fatter blandt andet Bridgestone, 
Michelin, Goodyear og Continen-

tal. Sidst men ikke mindst byder 
vi på avanceret bilvask i egen 
vaskehal. 
Bilvasken bruger kun miljøvenli-
ge vaskemidler, og dens vandfor-
brug testes løbende. Vaskekort 
med indbyggede rabatordninger 
kan købes på vores kontor og 
værksted – hurtigt, nemt og bil-
ligt.”

Service og kvalitet  
i højsædet
”Brylle Auto medvirker i Auto-
Mester-kæden og råder herigen-
nem over de nyeste og mest avan-

cerede testere til alle bilmærker 
og årgange. Vi er et autoriseret 
serviceværksted, og det betyder, 
at kunder med fabriksny biler 
bevarer nybilsgarantien, når 
vi stempler servicebogen. Per-
sonligt har jeg 32 års erfaring i 
autobranchen, og når det gælder 
opdatering af færdigheder og 
viden, deltager samtlige medar-
bejdere løbende i fagligt opkva-
lificerende AutoMester-kurser. 
Brylle Auto har tre års garanti 
på reservedele, og med AutoMe-
sters fordelskort er vore kunder 
sikret 5 % rabat på såvel værk-

v/ Kent Højmark

AutoMester-værkstedet grundlagdes i 1965 og overtoges i 
2010 af Kent Højmark. Gennem årene er aktiviteterne vokset 
støt. Brylle Auto lægger vægt på høj service og kvalitets-
ydelser over hele linjen og råder i dag over fire kundebiler

stedsydelser som produkter. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for et uforbindende 
tilbud. Vi sætter service og kva-
litet i højsædet”, slutter Kent 
Højmark. 

ÅBNINGSTIDER:
Værksted/Kontor:
Mandag – torsdag: 7.30 - 16.00
Fredag: 7.30 - 14.00
 
Vaskehal:
Mandag – fredag: 7.00 - 22.00
Lørdag/søndag og helligdage: 
7.00 - 22.00



”Parallelt med Strøjer Tegls 
store salgssucces og udvidelsen 
af produktionen har vi imple-
menteret en ny Corporate Iden-
tity”, fortæller adm. direktør 
Flemming Rasmussen. ”Vores 
ny logo og slogan skal ses som et 
sammenhængende værdibaseret 
statement, hvormed vi ønsker at 
sætte os selv på landkortet som 
en udviklingsorienteret del af en 
spændende branche med stort 
vækstpotentiale.”

Sammenhæng  
i kommunikationen
”Kendskabet til Strøjer Tegls 
ny Corporate Identity formidles 
via en række visuelle platforme 
spændende fra visitkort, brevpa-
pir, brochurer og hjemmeside til 
skilte og lastbiler, og det betyder 
ny sammenhæng i kommuni-
kationen. Helt basalt er Strøjer 
Tegls kultur og værdigrundlag 
dog det samme som hidtil. Det 
nye og skelsættende er, at vi nu 
på en mere selvbevidst og sam-
menhængende måde end hidtil 
kan sætte fokus på vores unikke 
kompetencer og produkter.”   

Nye spændende produkter
”Gennem hele Strøjer Tegls hi-
storie har firmaet fokuseret på at 
udvikle nye, spændende produk-
ter”, fortsætter Flemming Ras-
mussen. ”I leret, der som råvare 
har over 10.000 år på bagen, lig-
ger der konstant nye muligheder 
gemt, og vores primære speciale 
er at indkredse og realisere dis-
se.”

Skaller til energirenovering
”Et af Strøjer Tegls nye tiltag er 
de såkaldte skaller – et specialud-
viklet murstensprodukt til brug 
ved energirenovering af boliger. 
Traditionelle mursten måler 108 
mm i bredden, mens skallerne er 
nede på 25-26 mm. Det gør dem 
fantastisk velegnede som facade-
beklædning efter tilføjelse af nyt 
isoleringslag. Med brug af skaller 
kan den eksisterende boligmasse 
energirenoveres, uden det går ud 
over husenes velkendte danske 
tegludtryk. Strøjer Tegl leverer 
skaller til Rødovre Boligselskab, 
der står for det største danske 
energirenoveringsprojekt af sin 
art på ti store boligblokke.”  

Beklædningstegl til lette 
konstruktioner 
”Et andet nyt produkt med store 
markedsmuligheder er beklæd-
ningstegl. Denne murstenstype 
anvendes typisk i forbindelse med 
etablering af moderne teglfacader 
baseret på lette trækonstruktio-
ner. Et godt eksempel er Fremti-
dens Børnehjem i Kerteminde, 
hvor arkitektfirmaet CEBRA 
har skabt en smuk bygning, som 
bryder med institutionel kassear-
kitektur. Gavlene er beklædt med 
træ, mens langsiderne og taget 
dækkes af specialudviklede skal-
ler fra Strøjer Tegl.”      

Se Strøjer Tegls  
nye udstilling
”Som det levende naturprodukt 
det er, har tegl et konstant skif-
tende udtryk. Afhængigt af fak-
torer som vind, vejr og fugefarve 
kan den samme mursten tage sig 
vidt forskelligt ud. I Strøjer Tegls 
nye udendørs udstilling, kan man 
opleve hele vores spændende pro-
duktkatalog i forholdet 1:1. Alle 
interesserede er velkomne til at 
besøge udstillingen og lade sig in-
spirere af vores innovative udnyt-
telse og brug af dette over 10.000 
år gamle naturmateriale”, slutter 
Flemming Rasmussen. 

Strøjer Tegl · Bogyden 12 · 5610 Assens · Tlf. 64 79 13 99 · E-mail: info@strojertegl.dk  · Web: www.strojertegl.dk

- begyndelsen på noget stort

Med 40 mio. solgte mursten bød 2014 på den største 
udvikling i firmaets 150-årige historie. I år er en ny 
produktionshal på 2500 m2 skudt op, medarbejder-
tallet er øget til 75, og en helt ny Corporate Identity 
har set dagens lys
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Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning

Erik Jørgensens Eftf. A/S
KRAN OG CONTAINERSERVICE
Lyøvej 11 · 5800 Nyborg · Fax 65 30 35 52

• Container/Minicontainer
• Grus og sten leveres
• Bådtransport
• Trækkere
• Kranbiler op til
• Nedbyggede udtrækstrailere til »lang« transport
• Blokvogn
• Kran med mandskabskurv
- rækkevidde op til 30 meters højde

• Trucks - løfteevne 4,5 tons

130 m

Erik Jørgensens Eftf. A/S
KRAN OG CONTAINERSERVICE
Lyøvej 11 · 5800 Nyborg · Fax 65 30 35 52

• Container/Minicontainer
• Grus og sten leveres
• Bådtransport
• Trækkere
• Kranbiler op til
• Nedbyggede udtrækstrailere til »lang« transport
• Blokvogn
• Kran med mandskabskurv
- rækkevidde op til 30 meters højde

• Trucks - løfteevne 4,5 tons

130 m

Erik Jørgensens Eftf. A/S
KRAN OG CONTAINERSERVICE
Lyøvej 11 · 5800 Nyborg · Fax 65 30 35 52

• Container/Minicontainer
• Grus og sten leveres
• Bådtransport
• Trækkere
• Kranbiler op til
• Nedbyggede udtrækstrailere til »lang« transport
• Blokvogn
• Kran med mandskabskurv
- rækkevidde op til 30 meters højde

• Trucks - løfteevne 4,5 tons

130 m

Lyøvej 11 • 5800 Nyborg •  Tlf: 65 31 25 52 • Fax: 65 30 35 52 • mail@ejtransport.dk • www.ejtransport.dk
DØGNVAGT
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guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV 
Tlf.: 7020 6095GULDFELDT

K o n t o r & D a t a

A/S

22 siders fuldfarve 
maskine med efter- 
behandler til hæfte/
fals funktion 70 scan  
til net og mail.

45 siders fuldfarve,  
kopi, print samt 78  
scan til Net og mail,  
fuld efterbehandling  
til sortering, Hæftning 
samt fuldfals af broc-
hurer.

31 kopier pr minut, 
scan, mail og kopi.  
A4 størrelse.

45 siders fuldfarve, 
kopi, print samt 78 scan 
til Net og mail, fuld 
efterbehandling til sor-
tering, hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 
250 Gb harddisk.

22 siders fuldfarve, 
kopi, print 70 scan til 
net og mail. Perfekt 
print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, 
print og 70 scan til  
net og mail.

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +451

6 års nygaranti

29.400,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +220

6 års nygaranti

23.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +3110
6 års nygaranti

6.936,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +203

6 års NygaraNTi

14.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

KoNicA MiNoltA/ 
DeveloP +452

6 års nygaranti

33.165,-
BRUGTBØRSEN

NU

Danmarks største lagersalg

indbyttede maskiner med 6 års service garanti

Brugte Konica Minolta kopimaskiner

Tømrerfirmaet Claus Mortensen · Holms Alle 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 20 32 81 27 · ca.mortensen@mail.dk · www.tomrermester.dk 

Tømrerfirmaet Claus 
Mortensen har i øjeblik-
ket med ombygninger og 
udskiftninger af vinduer

Der er travlhed hos Tømrerfir-
maet Claus Mortensen, der i 
øjeblikket arbejder med udskift-
ninger af vinduer, en ombygning 
der er ved at være afsluttet samt 
ombygning af lejligheder og kon-
tor i Nørregade 34 i Nyborg.
Tømrerfirmaet Claus Morten-
sen, der blev grundlagt i 1999, 
er en mindre virksomhed med en 
fast kreds af dygtige og stabile 
medarbejdere, der løser alle op-
gaver i tømrerfaget som blandt 
andet reparation, vedligehold, 
renovering, ombygning og mo-
dernisering
- Geografisk dækker vi hele lan-
det, men langt de fleste opgaver 
løses her i det østfynske lokal-
område, hvor vi betjener en stor 

og støt voksende kundekreds, 
der fortrinsvis består af private, 
fortæller tømrermester Claus 
Mortensen. Vi har mange års 
erfaring i totalløsninger. Hvad 
enten opgaven for eksempel gæl-
der opførelse af en tilbygning, 
etablering af en terrasse eller 
inddækning af kviste, lægger vi 
vægt på at levere høj og ensartet 
kvalitet igennem hele processen. 
Kunden kommunikerer med de 
samme medarbejdere fra opga-
veforløbets start til slut, og det 
giver fleksible skræddersyede 
løsninger til tiden.”

Miljørigtige og økono-
miske energiløsninger
- En opgavetype i vækst og er 
energirenovering. Gennem im-
plementering af solvarme, mil-
jørigtige vinduer og døre samt 
moderne og effektiv isolering af 
tage, vægge og gulve kan eksiste-
rende energiløsninger optimeres 

i en på én gang prismæssigt for-
delagtig og miljørigtig retning. 
For kunden er en energireno-
vering en stor investering her 
og nu, men investeringen tjenes 
hurtigt ind. Rådgivning er en 
stor aktivitet. Vi stiller vores er-
faring og ekspertise til rådighed, 
og hermed sikrer vi, at vores kun-
der får kompetent vejledning, og 
vi leverer skræddersyede løs-
ninger i overensstemmelse med 
kundernes ønsker og behov. Alle 
er velkomne til at kontakte os 
for yderligere information om de 
spændende muligheder i vores 
bredtfavnende aktivitetsfelt.”

Travlhed hos Tømrermesteren
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Hele Fyns Audi Center 
byder med showroom, 
salgsafdeling og 
serviceværksted på 
gode kundeoplevelser 
til alle. Audi Odenses 
engagerede og velud-
dannede personale 
er højt specialiseret 
indenfor rådgivning, 
salg og service 

”Da detaildirektør for Audi Dan-
mark, Klaus Frøkjær, i juni 2013 
hentede mig ind som filialchef 
her i Odense, skete det som en 
naturlig udmøntning af kon-
cernens strategi for dedikerede 
Audi huse, også her i Odense”, 
fortæller Morten Møller Ander-
sen, som privat er bosiddende 
i Nyborg. ”I kraft af min brede 
erfaringsmæssige baggrund som 
mekaniker og servicechef har 
jeg et indgående kendskab til 
eftermarkedet og dettes udvik-
lingspotentiale i kombination og 
samklang med salgsafdelingens 
aktiviteter. ”

En stærk og dynamisk 
afdeling
”Netop udjævningen af den tra-
ditionelle skelnen mellem salg og 
værksted har på få år gjort os til 
en stærk og dynamisk afdeling”, 
fortsætter Morten Møller Ander-
sen. ”Audi Odense, som i mange 
år har været kendt på lokalt plan, 
er i dag det naturlige midtpunkt 
for alle Audis aktiviteter på hele 
Fyn. Når det gælder service og 
reparation, har vi omkring 5000 
gennemgange på årsplan, og vo-

Audi Odense
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf.: 70 70 10 25
E-mail: odense@audi.dk
Web: www.odense.audi.dk

Audi
Odense

res højt specialiserede værksted 
beskæftiger otte teknikere, som 
i takt med den teknologiske ud-
vikling efteruddannes af Audi.  
Vi er de bedste til Audi på Fyn, 
og såvel vores privat- som er-
hvervskunder kommer fra hele 
øen. Audi Odense står for indi-
viduel, personlig service i en på 
én gang seriøs og afslappet at-
mosfære. Rådgivningsmæssigt 
bevarer vi altid jordforbindel-
sen og holder kundekontakten i 
øjenhøjde. Audi Odense står for 
kompetent, løsningsorienteret 
betjening.”

Attraktive Audi Approved 
:plus løsninger
”I forbindelse med ny- og brugt-
vognssalg har vi i alt cirka 800 
udleveringer om året. I erhvervs-
regi har leasing af nye biler 
længe været en populær og øko-
nomisk fordelagtig løsning. I øje-
blikket får flere og flere private 
kunder øjnene op for vores at-
traktive Audi Approved :plus løs-
ninger på brugtvognssiden. Som 
Approved :plus kunde er man i 
kraft af en kombineret garanti- 
og serviceaftale garanteret to 

års bekymringsfri kørsel og sik-
ring mod uforudsete udgifter. 
Approved :plus dækker, hvis der 
skulle ske noget med bilens mo-
tor, styretøj, gearkasse, forhjuls-
lejer eller ophæng – ja, stort set 
alt hvad der kan gå i stykker”, 
siger Morten Møller Andersen.

Stort udvalg af lækre biler
”Inspireret af Premium serien, 
som repræsenterer det ypper-
ste i den luksuriøse klasse, har 
vi gjort det til vores fornemste 
opgave i den travle hverdag at 
give Premium oplevelser til alle 
vores kunder. At folk sætter pris 
på vores indsats, fremgår af ana-
lyseinstituttet Gallup/TNS un-
dersøgelser af kundetilfredshed, 
hvor Audi gennem flere år har 
rangeret i testens TOP 3. Alle 
interesserede er velkomne til at 
besøge Audi Odense, indsnuse 
atmosfæren og ved selvsyn stifte 
bekendtskab med vores store 
udvalg af lækre nye og brugte 
biler”, slutter Morten Møller An-
dersen

Audi
Odense
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Kene Gulve og 
Gardiner (Garant 
Ringe ApS) 
har trimmet 
salgsorganisationen 
og satser mere på 
erhverv. 

Gørtlervej 8 · 5750 Ringe · www.kene.dk · 62 62 18 43

Butikken på 
Gørtlervej 8 i Ringe.

Et udvalg af 
klinker & fliser.

Fra venstre:
Arne Lynge, Jens Højvang og Frank Jepsen.

Et kig ind i den 
velassorterede butik.

Alt til pleje og 
vedligeholdelse af gulve.

KENE GULVE & GARDINER  
GÅR EFTER ERHVERVSKUNDER

”Organisationen er den pro-
fessionelle samarbejdspartner, 
uanset om det vedrører et nyt 
gulv, et ”gulvproblem” eller 
solafskærmning, ” siger Frank 
Jepsen og tilføjer, at serviceni-
veauet er højt og dermed sikrer 
kunderne at f.eks. det nye gulv 
lever op til kundens behov for 
elegance/design, slidstyrke og 
funktionelle krav. 

Jens Højvang har en stor pas-
sion for gardiner, persienner, ja 
solafskærmning generelt. Jens 
har 38 års erfaring fra bran-
chen som dermed sikrer både 
de private og erhvervskunder-
ne faglig og kompetent rådgiv-
ning. Jens siger med et smil på 
læben, at kunderne ”bare skal 
ringe, så kommer jeg gerne ud 
og måler op, og giver et gratis 
og uforpligtende tilbud.”

Arne Lynge har gennem 43 år 
hos det tidligere Tæppeland i 
Svendborg oparbejdet en stor 
erfaring inden for tæpper og 
gulvbelægninger til både ho-
teller, butikker og institutioner 
m.fl.
Med sit lune smil siger Arne, at 
det ikke kun er Jens der gratis 
kører ud til kunderne og måler 
op – det gør han skam også rig-
tig gerne. 

Frank Jepsen som er  ansat 
som ny butikschef kommer fra 
et job som byggecenterchef hos 
Bygma og har dermed et gan-
ske godt kendskab til gulve 
med i bagagen. Min holdning 
og indstilling til service, rekla-
mationer og kundepleje er helt 
på linje med Jens og Arne ś, så 
nu glæder vi os til aktiv opsø-
gende salg.

Akustisk gulve
En af de store salgssucceser, 
som butikken vil satse yderli-
gere på, er akustikgulve. Dår-
lig akustik betyder, at støj og 
larm opleves værre. 

Absorberende materialer kan 
som regel reducere de akusti-
ske problemer. En forudsæt-
ning for et godt lydmiljø er, at 
rummets akustiske egenska-
ber er i orden. 
Akustisk måles i efterklangs-
tid. Jo hårdere overfladerne 
(vægge, vinduer, loft og gulv) 
i rummet er, jo længere bliver 
efterklangstiden. For eksempel 
er der i kirker en meget lang ef-
terklangstid, hvor tonerne fra 
orgelet kan blive 
”hængende” i flere sekunder. 
Det er med til at give den spe-
cielle stemning i en kirke, men 
på en arbejdsplads betyder en 
lang efterklangstid mere støj. 
Et akustikgulv er opbygget af 
6 forskellige lag, der tilsam-
men skaber en særdeles lun, 
slidstærk og støjdæmpende 
gulvløsning.

Kene Gulve & Gardiner ApS
www.garant.nuÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 9.30 - 17.30 · LØRDAG: 9.30 - 12.30

GARANT RINGE APS
Gørtlervej 8
5750 Ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

AKUSTIKGULV
Lyddæmpende, lunt og naturlig affjedring - et korkgulv til alle rum i dit hjem

NATURLIG AFFJEDRING 
Akustikgulve er opbygget med  
2 lag kork, der sikrer en optimal 
affjedring, når du går på gulvet.

LYDDÆMPENDE 
De to lag kork sikrer en  
markant dæmpning af både  
trinstøj og rumstøj. 

LUNT AT FÆRDES PÅ 
Korkens isolerende egenskaber  
bevirker, at gulvets overflade 
altid føles lun og behagelig at 
færdes på.
 

HØJ SLIDSTYRKE 
Den stærke overflade i vinyl er svær 
at ridse og modstår derfor slitage i 
rigtig mange år. Velegnet til både 
privat og erhverv.  

NEM AT VEDLIGEHOLDE 
Et akustikgulv rengøres nemt  
med brug af vand og sæbe. 
Derudover kræver gulvet ingen pleje.

STÆRKT KLIKSYSTEM 
Samlesystemet CorkLoc sikrer dig  
en nem og problemfri montage helt 
uden brug af lim.

FINDES I 25  
FORSKELLIGE 
DESSINER

Scan og se 
støjtest her.

Pr. m2 FRA 299,-Kig ind i 
vores butik

Garant rinGe apS
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

gulvmontør
til garant ringe

Er du professionel gulvmontør og behersker
montering af de fleste typer gulvbelægning?
Det er ønskeligt, at du har vådrumscertifikat.

Send gerne din ansøgning pr. e-mail til: Salgschef
Bo Jeppesen på bj-r@garant.nu

ÅbninGStider Mandag Fredag 9 30 1730 lørdag 9 30 12 30

Garant rinGe apS
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu
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KENE GULVE & GARDINER  
GÅR EFTER ERHVERVSKUNDER

”Organisationen er den pro-
fessionelle samarbejdspartner, 
uanset om det vedrører et nyt 
gulv, et ”gulvproblem” eller 
solafskærmning, ” siger Frank 
Jepsen og tilføjer, at serviceni-
veauet er højt og dermed sikrer 
kunderne at f.eks. det nye gulv 
lever op til kundens behov for 
elegance/design, slidstyrke og 
funktionelle krav. 

Jens Højvang har en stor pas-
sion for gardiner, persienner, ja 
solafskærmning generelt. Jens 
har 38 års erfaring fra bran-
chen som dermed sikrer både 
de private og erhvervskunder-
ne faglig og kompetent rådgiv-
ning. Jens siger med et smil på 
læben, at kunderne ”bare skal 
ringe, så kommer jeg gerne ud 
og måler op, og giver et gratis 
og uforpligtende tilbud.”

Arne Lynge har gennem 43 år 
hos det tidligere Tæppeland i 
Svendborg oparbejdet en stor 
erfaring inden for tæpper og 
gulvbelægninger til både ho-
teller, butikker og institutioner 
m.fl.
Med sit lune smil siger Arne, at 
det ikke kun er Jens der gratis 
kører ud til kunderne og måler 
op – det gør han skam også rig-
tig gerne. 

Frank Jepsen som er  ansat 
som ny butikschef kommer fra 
et job som byggecenterchef hos 
Bygma og har dermed et gan-
ske godt kendskab til gulve 
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altid føles lun og behagelig at 
færdes på.
 

HØJ SLIDSTYRKE 
Den stærke overflade i vinyl er svær 
at ridse og modstår derfor slitage i 
rigtig mange år. Velegnet til både 
privat og erhverv.  

NEM AT VEDLIGEHOLDE 
Et akustikgulv rengøres nemt  
med brug af vand og sæbe. 
Derudover kræver gulvet ingen pleje.

STÆRKT KLIKSYSTEM 
Samlesystemet CorkLoc sikrer dig  
en nem og problemfri montage helt 
uden brug af lim.

FINDES I 25  
FORSKELLIGE 
DESSINER

Scan og se 
støjtest her.

Pr. m2 FRA 299,-Kig ind i 
vores butik

Garant rinGe apS
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

gulvmontør
til garant ringe

Er du professionel gulvmontør og behersker
montering af de fleste typer gulvbelægning?
Det er ønskeligt, at du har vådrumscertifikat.

Send gerne din ansøgning pr. e-mail til: Salgschef
Bo Jeppesen på bj-r@garant.nu

ÅbninGStider Mandag Fredag 9 30 1730 lørdag 9 30 12 30

Garant rinGe apS
gørtlervej 8
5750 ringe · 62 62 18 43
www.garant.nu

ARNE LYNGE JENS HØJVANG FRANK JEPSEN

SCAN OG SE 
VORES BUTIK

SCAN OG SE 
STØJTEST HER

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG

Det viste trægulv fåes i 25 varianter
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•  Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,-
•  Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . . . 10,-

•  Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,-
•  Mørbrad med champignon a la creme 20,-
•  ½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,-
•   ½ æg med rejer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Orientalske sild

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

½ æg og tomat med hjemmelavet mayonnaise
Lakserulle med rygeostcreme

Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Vind: 
3 gevinster á 
10 x 3-retters menu. 

Værdi kr.: 1540,-

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.

Skal udfyldes

Navn:

Tlf. nr.

Start / Stop

2 3
4
27

5

6

7
89

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20
21 22

23

24

25

26
28

29

30
31 40

41

42

43

44

58
59

60

48

47

46

45
57

56

55

54

53
52

51

50

49

32
39

38

33

34

35 37

36

Gælder til 
31. januar 2016

Mere end et hyggeligt samlingssted…
Anke & Martins Rys-
linge Forsamlingshus 
tilbyder og udfører en 
bred vifte af opgaver

Med 10 fastansatte og ca. 50 til-
knyttede er forsamlingshuset i 
Ryslinge mere end blot et sam-
lingssted for hyggelige sammen-
komster og afvikling af private 
fester som blandt andet fødsels-
dage, sølvbryllupper og lignende. 
Med en daglig åbningstid i huset 
fra kl. 8 – 16, så sker der meget.
- Vi er fuld bemanding hver dag, 
siger Martin Hald Rasmussen. 
Vi har blandt andet hver dag 
madudbringning til pensionister 

– med ca. 90 daglige udbringnin-
ger, og vi servicerer også andre 
forsamlingshuse og fritidscen-
tre, - og så sker der lidt rundt om-
kring, blandt andet Hattefesten 
på Egeskov Marked, og vi leverer 
jagtmenuer til f.eks. Lykkesholm 
og Egeskov, - og så kommer der 
nu også firmajulefrokoster.
Forsamlingshuset tilbyder også, 
at man kan være der med møder, 
konferencer og lignende, hvor 
der er plads til fra 10 til 300 per-
soner, - og det til meget fordel-
agtige priser, og de stiller alt AV 
udstyr til rådighed gratis.
- Vi har det hele her, siger Mar-
tin Hald Rasmussen. Vi er både 
et forsamlingshus, kursuscenter, 
og vi har samarbejde med Bed 
& Breakfast. Så er der overnat-

tende gæster, - så kan de rykke 
der hen. Vi samarbejder også 
med eventfirmaer som FunFyn 
og Comaco, der blandt andet har 
samarbejde med Refsvindinge 
Bryggeri, og ligeledes samarbej-
der vi med Agger Vin og Golf-
park i Haarby. Så skal der laves 
noget ekstra til et arrangement 
– så er der også mulighed for det. 
Vores gode ry ses bl.a. af følgende 
udtalelser fra tilfredse kunder

Mogens Andersen,  
Direktør Gislev Rejser
Gislev Rejser benytter Ryslinge 
Forsamlingshus rigtig rigtig me-
get - vi får leveret til tiden.  Det 
er god mad.   De er fleksible med 
at sammensætte de menuer vi 

ønsker. Og så er det jo selvfølge-
lig rimelige priser. Altid hurtigt 
svar.
 

FourDesign
FourDesign har igennem flere 
år gjort god brug af Ryslinge for-
samlingshus
Vi har aldrig haft andet end posi-
tive oplevelser og maden er altid 
i god kvalitet og der er rigeligt af 
det…..
Det gælder sig både ved mad i 
huset og ud af huset.
Der har også altid været masser 
af kreative forslag til menuer, 
hvis vi ønskede noget extra ordi-
nært. Vi kan kun anbefale Rys-
linge forsamlingshus

Stedet hvor sjælen brænder for kogekunsten
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

R arkitekter · Demantsvænget 30 · 5260 Odense S · Tlf: 66 15 08 00 · info@r-arkitekter.dk · www.r-arkitekter.dk

Rund glasbutik i  
CPH tegnet i Odense
R arkitekter i Odense har udført 
mange spændende opgaver siden 
firmaets start i 1997, bl.a. en 
motorcykelforretning på Vester-
bro som en af de første opgaver, 
ombygning af 10.000 m² over, 
under og udenpå den vestlige del 
af herningCentret, H&M ś runde 
glasbygning  i Kastrup lufthavn, 
en husbåd, der brændte lige før 
færdiggørelsen, til som en af de 
seneste - ombygning af en børne-
have til et R&D-center for kinesi-
ske kunder i Nyborg.

Kan lide udfordringer
John Ville Rasmussen, indehaver 
af R arkitekter kan lide udfor-
dringer, dels at møde spændende 
arbejdsrelationer fra ind- og ud-
land, dels at skabe nye rammer i 
eksisterende bygninger med glade 
farver, lysindfald og indretninger.

- Vi sidder ikke på hænderne, 
firmaets medarbejdere er efter 
afsluttet arbejde på udvidelse af 
parkeringsanlægget i tarupcen-
ter og ombygningen af en børne-
have til et R&D-kontorbyggeri på 
Østerøvej i Nyborg for kinesiske 
kunder, i gang med udvidelse af 
Universal Robots på taget af eksi-
sterende bygninger lige i nærhe-
den af tegnestuen, fortæller han.

Flere arkitekturpriser
Også en opdatering af tarupcen-
ter, en ny glasfacade for H&M 
midt i Aalborgs historiske kvar-
ter, Stjernegade i Rosengårdcen-
tret, administrations- og pro-
duktionsbygninger for Universal 
Robots i Odense, Seyergården 
på Flakhaven, Tommerup Sog-
nehus og en del mindre tilbyg-
ninger bare for at nævne nogen 

er R arkitekter også mestre for, 
ligesom at en COS-butik har ud-
løst en præmiering på Store Torv 
i Aarhus. Den er en af to, som 
arkitektfirmaet har udført for 
COS-kæden. Det er ikke første 
gang, et af firmaets byggerier har 
udløst en arkitekturpris.  Det har 
også for administrations- og pro-
duktionsbygningen Scangrip A/S 
modtaget Svendborg Kommunes 
Arkitekturpris 2003.

Kunstnere med inde over
Firmaet fik som så mange an-
dre en hård tur, da finanskrisen 
ramte branchen som en hammer 
i 2008. og uden offentlige opgaver 
var det ren nedtur. Men nu går 
det fremad.
- Vores filosofi er, at vi løser stort 
som småt. Som min gamle lære-
mester Elmer Molkte sagde til os: 

”Sig aldrig nej til et lokum, man 
ved aldrig, hvad det kan føre med 
sig”, griner John Ville Rasmussen.
Han kan som nævnt godt lide far-
ver og udsmykninger:
- Jeg kan derfor også godt lide at 
have en kunstner med inde over. 
Det giver en tredje dimension, 
fastslår han.
Derfor ærgrer det ham lidt, at 
firmaet ikke blev prækvalificeret 
til opgaven omkring Nyborg Slots 
renovering.
- Jeg havde overtalt et af USA’s 
bedste arkitektfirmaer Tod Wil-
liams | Billie Tsiens fra New 
York, som jeg har fulgt gennem 
mange år, siden jeg boede på en 
husbåd på Manhattan, til at byde 
ind på opgaven. Det er bare synd 
for Nyborg.
Men heldigvis ringer telefonen of-
tere og oftere igen.
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•  Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,-
•  Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . . . 10,-

•  Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,-
•  Mørbrad med champignon a la creme 20,-
•  ½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,-
•   ½ æg med rejer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Orientalske sild

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

½ æg og tomat med hjemmelavet mayonnaise
Lakserulle med rygeostcreme

Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Vind: 
3 gevinster á 
10 x 3-retters menu. 

Værdi kr.: 1540,-

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.

Skal udfyldes

Navn:

Tlf. nr.

Start / Stop

2 3
4
27

5

6

7
89

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20
21 22

23

24

25

26
28

29

30
31 40

41

42

43

44

58
59

60

48

47

46

45
57

56

55

54

53
52

51

50

49

32
39

38

33

34

35 37

36

Gælder til 
31. januar 2016

All incl. i 
Ryslinge Forsamlingshus
8 timer 
fra kr.  ..................439,-
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•  Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,-
•  Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . . . 10,-

•  Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,-
•  Mørbrad med champignon a la creme 20,-
•  ½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,-
•   ½ æg med rejer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L u x u s 
julebuffet

Hvide sild med løgringe
Orientalske sild

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

½ æg og tomat med hjemmelavet mayonnaise
Lakserulle med rygeostcreme

Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Vind: 
3 gevinster á 
10 x 3-retters menu. 

Værdi kr.: 1540,-

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.

Skal udfyldes

Navn:

Tlf. nr.
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4
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Gælder til 
31. januar 2016
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139,-
Eks. brød og smør

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilvalg:
•  Røde sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Stegte sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 15,-
•  Ferskrøget laks med æggestand . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . . . 10,-

•  Kold æbleflæsk med sprøde flæskeskiver 10,-
•  Mørbrad med champignon a la creme 20,-
•  ½ andebryst med appelsinsalat . . . . . . . 30,-
•   ½ æg med rejer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål 

og brunede kartofler  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Eller valg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk
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julebuffet

Hvide sild med løgringe
Orientalske sild

Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

½ æg og tomat med hjemmelavet mayonnaise
Lakserulle med rygeostcreme

Orangeglaseret svinekam med hvidkålssalat
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Tartelet med høns i asparges
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Gouda i bjælker og brie

Frisk frugt. Vindruer og mandarin
Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, kiks og smør kr. 13,-

Vind: 
3 gevinster á 
10 x 3-retters menu. 

Værdi kr.: 1540,-

Udfyld prik til prik gåden.
Indleveres senest den 20.12.

Skal udfyldes
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Gælder til 
31. januar 2016

Se vores 
tilvalg på 

hjemmesiden

Gælder til 31. januar 2016

ROLIGE OMRÅDERROLIGE OMRÅDER

ROLIGE OMRÅDER
ROLIGE OMRÅDERROLIGE OMRÅDER
ROLIGE OMRÅDER

3 ÅRS

GARANTI
PÅ RESERVEDELE

Ring og bestil tid på
6251 55 56

Automester Pers Auto
Mjølbyvej 6 · 5900 Rudkøbing

6251 5556 · www.persauto.dk

Hos AutoMester får du 3 års
garanti på nye reservedele

Det vil sige 3 år med ekstra tryghed,
når du får bilen serviceret eller
repareret hos AutoMester.

Læs mere om garantibestemmelserne
på www.automester.dk

Kertevej 25
5560 Aarup
Tlf. 64431847
info@dan-cool.dk
www.dan-cool.dk

 

Vi har årelang erfaring i 
opbygning og indretning
af kølebiler.
Skal vi bygge jeres 
næste kølebil ?

Holder I kølekæden?



Konica Minolta C280
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Specifikationer:
• 28 sider fuldfarve kopier
• 80 scan til net & mail
• A3
• A4
Er vist med ekstra papir kassette

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/SGULDFELDT

KoniCA MinoltA/ 
DEvElop C280 

6 års nygaranti

17.416,-
VanVittig pris

nu

vi har købt hele Konica Minolta 
lager af brugte maskiner

Kun 32 StK.

lAgErSAlg. DAnMArK billigStE MASKinE

Danmarks største lagersalg


