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Restaurant Lieffroy i Nyborg er også en
virksomhed som er meget afhængig af, at
vand og varme og sanitet fungerer hele tiden,
hver dag, året rundt.

Ellinge Smedie A/S har en vagtordning på
VVS, som er åben alle dage (6-22).

Ellinge Smedie A/S
Gl. Byvej 10, Ellinge
5540 Ullerslev

Tlf.: 65 98 12 30

www.ellingesmedie.dk

Patrick Lieffroy, og Rasmus Rasmussen,
Ellinge Smedie A/S,

foran Restaurant Lieffroy i Nyborg.
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Fruens blomster
v) Mette Leerberg
Hovedgaden 15
5853 Ørbæk

tlf. 65 33 20 13

Vi håndterer den mest 
avancerede teknologi, 
og kan derfor udføre 
service og reparation 
af netop din bil - også 
under fabriksgarantien.
• Aircondition eftersyn
• Klargøring til syn
• Finansiering
• Alt i forsikringsskader

4-hjulsmåling
Med en 4-hjulsmå-
ling forlænger du 
dine dæks levetid

www.autocentretnyborg.dk
Lyøvej 4 * 5800 Nyborg * Tlf. 27 629 669

Tårup Snedker Tømrer er dit fleksible tømrerfirma 
med kundebase på Fyn omkring Nyborg, Kerte-
minde, Ørbæk og Svendborg. Det vigtigste for os 
er vores kunders tilfredshed, og derfor går vi aldrig 
på kompromis med kvaliteten.

 Brydevej 2, Tårup, 5871 Frørup
TLF.: 4159 9719
WWW.tstmester.dk

TÅRUP SNEDKER TØMRER
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Uddannelsen
HF-søfart er en 3-årig  
uddannelse, hvor du får: 

• en fuld hf 

• uddannelse som  
skibsassistent 

• første modul af  
skibsofficersuddannelsen 

• brandkursus

Hf-søfart giver et hav af muligheder
Alle uddannelsesmuligheder står åbne, når man er færdig med en hf-søfart. 

Her fortæller to tidligere elever om, hvorfor de valgte netop dén  
ungdomsuddannelse, og hvad de laver nu.

Rasmus Emil Mikkelsen,  
20 år. Læser til 
maskinmester på SIMAC
Rasmus står i sin nye flotte Mærsk-
kedeldragt og tager imod os med 
et stort smil, da vi møder ham på 
SIMAC ś værksted. I august starte-
de han på maskinmesterstudiet ef-
ter at have dimitteret fra hf-søfart 
i Svendborg. Han har sprunget det 
første semester over på studiet, for 
det er inkluderet i hf-søfartsuddan-
nelsen. Rasmus viser rundt på sko-
lens værksted og i deres simulator-
rum ’Projekt Skib’, hvor man kan 
fjernstyre en stor dieselmotor fra et 
kontrolrum. Rasmus fortæller om 
selve uddannelsen og de mulighe-
der, der ligger foran ham, og det er 
tydeligt, at han har fundet sin rette 
hylde. ”Jeg har altid været meget 
interesseret i biler og motorer, og 
det er nok derfor, at jeg valgte at 
læse til maskinmester”.

Kontrakt med Mærsk
Til vinter skal Rasmus ud og sejle 
verden rundt i 6 måneder med ét 
af Mærsks containerskibe, for han 
er én af de udvalgte, som Mærsk 
har skrevet kontrakt med. Han er 
bevidst om, at man starter helt fra 
bunden, når man kommer ombord 
på skibet, fx med at banke rust og 
male, og han ser det som en vigtig 

del af uddannelsen, for ”vi skal jo 
lære alt det basic skibsarbejde, så vi 
selv kan undervise og uddelegere de 
her opgaver, når vi selv bliver lede-
re. Og så nytter det jo ikke noget, at 
vi ikke ved, hvordan det skal gøres”, 
fortæller han. 

Drømme for fremtiden
I forhold til fremtidige jobs glæder 
Rasmus sig først og fremmest til at 
komme ud og sejle med Mærsk, og 
han er foreløbig sikret 2 års fastan-
sættelse efter endt uddannelse. Han 
vil gerne ud og opleve verden og ser 
en stor fordel i, at man både kan 
arbejde, rejse og opleve meget og 
samtidig også have længerevarende 
perioder hjemme. Han fortæller, 
at man får en ret god løn udbetalt, 
når man er færdiguddannet, og at 
der nærmest ingen arbejdsløshed er 
blandt maskinmestre. ”Og så er der 
også rigtig gode muligheder rent 
karrieremæssigt hos Mærsk”, siger 
han med stolthed i stemmen.  

Nicolai Seroff, 25 år. 
Læser til skibsfører på 
Marstal Navigationsskole
Nicolai begyndte på hf-søfart i Mar-
stal i 2014. Han ville gerne have en 
hf, men hans søster anbefalede en 
hf-søfart, og det fangede ham, både 

fordi han kunne brede uddannelsen 
ud over 3 år, og fordi søfart også 
lød spændende. Og dermed blev hf-
søfart en kæmpe øjenåbner til det 
Blå Danmark for Nicolai.

Kapsejlads i Caribien
”Det var sjovt at flytte til en ø, 
hvor samfundet er tæt, og alle hil-

ser på hinanden”. Det har givet et 
godt netværk, som har ført til de 
spændende jobs, han har haft efter 
hf-søfartsuddannelsen, fortæller 
han. Én af de helt store oplevelser 
undervejs i uddannelsen var, da Ni-
colai sejlede som gast i Caribien på 
Thyra, et af søværnets officerssko-
le-skibe. Her sejlede han kapsejlads 
på St. Thomas. Nicolai havde set 
et opslag på internettet om mulig-
heden for at blive gast og skrev til 
dem, at han var ved at tage en hf-
søfart og allerede havde aftjent sin 
værnepligt. Allerede 4 timer efter 
han indsendte ansøgningen, fik han 
svar om, at han kom med.

Spændende job med ansvar
Efter hf-søfart kom Nicolai ud at 
sejle, både på Grønland og i hele 
Europa. Specielt Grønland gjorde et 
stort indtryk. ”Det er meget ander-
ledes at sejle på Grønland, fordi der 
for eksempel sjældent er en havn, 
når man skal lægge til, og naturen 
er også helt vildt fantastisk”, siger 
han og fortæller i samme åndedrag, 
at han rigtig vil gerne tilbage, når 
han er færdig som skibsfører om et 
år. For Nicolai er skibsførerjobbet 
både spændende og udfordrende, og 
han kan godt lide tanken om at nå 
en ansvarsfuld lederstilling på rela-
tivt kort tid.  

Her kan du tage  
uddannelsen 
Svendborg og Ærø.

Adgangskrav
• du skal have gennem-

ført mindst 9. klasse 

• du skal være ’egnet til 
skibstjeneste’

Økonomi
Uddannelsen er gratis  
og SU-berettiget.
Det er muligt at bo  
og spise på skolen.

Skolerne bag
HF & VUC FYN Svendborg   
Svendborg Søfartsskole 

HF & VUC FYN Ærø 
Marstal Navigationsskole

Læs mere www.vucfyn.dk/hfsøfart

FAKTA
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- Vi har i mere end 25 år oparbej-
det en stor og fast kundeportefølje 
i hele landet, siger direktør Mikael 
Kristiansen i Colorpoint Industri-
gulve ApS, så både vi selv og gamle 
såvel som nye kunder har fast grund 
under fødder. Samtidig råder Color-
point Industrigulve over en maskin-
park med nyt og moderne udstyr til 
de fleste udfordringer.
- På virksomhedens liste over kun-
der finder man blandt andet i føde-
vareindustrien nogle af de største 
aktører i Danmark. Alle virksomhe-
der, hvor lovgivningen stiller store 
krav til hygiejne og holdbarhed. 
Samtidig kan vi tilbyde alle former 
for belægninger i tyndpuds, epoxy, 

polyuretan samt specielle belæg-
ninger.  

Garanti og service
- Colorpoint Industrigulve er i fort-
sat vækst, siger Mikael Kristian-
sen. Ikke mindst vores garantier og 
serviceaftaler er værdsat. Vi holder 
øje med vores gulve over tid. Vores 
garanti omfatter også periodiske 
hygiejnetjek.
I disse dage er man ved at lægge 
gulv i køkkenfaciliteterne hos et af 
de større køkkener i en af landets 
største kongresvirksomheder. Også 
her er hygiejne, slidstyrke, garanti 
og service en absolut betingelse.
- Det betyder, at vi har aftalt, at vi 

hen over året tjekker samtlige af 
vores gulve sammen med virksom-
hedens ledelse. Både virksomheden 
og vi har den samme interesse i, at 
gulvene lever op til myndigheder-
nes krav.
Mikael Kristiansen peger på, at 
man beskæftiger en halv snes med-
arbejdere, som er grundigt uddan-
nede til at arbejde med HTC-slibere 
og med lugtfri epoxy-belægninger, 
som er det helt rigtige valg til føde-
vareindustrien. 

Holdbarhed på 20 år
Gulvene er klar til brug efter kun 
få timer, men til gengæld holder de 
i op til 20 år. Overfladen er stærk og 

jævn. Det letter den daglige drift 
og forhindrer, at snavs og bakterier 
kan samle sig. Colorpoint Industri-
gulve har løsninger, der omfatter 
gulve, vægge, lofter og andre om-
råder i virksomheder, der skal være 
sterile. 
- Vi bliver typisk hyret ind direkte 
af virksomheder i levnedsmiddel-
industrien, når de skal have lavet 
deres fugefri industrigulve. Vores 
koncept er at opfylde vores samar-
bejdspartneres behov, både hvad 
angår efterbehandling, service og 
vedligeholdelse  

Med fast grund  
under fødderne

HYGIEJNETJEK: Colorpoint Industrigulve ApS med domicil på  
Falstervej i Nyborg har hele landet som arbejdsplads.  

Virksomheden har stor erfaring med etablering af industrigulve,  
hvor der stilles store krav til miljø, hygiejne og holdbarhed.

COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS
Falstervej 8 D   ·   5800 Nyborg   ·   Tlf: 70 22 25 29  ·  Mail: info@colorpoint.dk   ·   www. colorpoint.dk
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Det kan være en god og mere miljø-
rigtig beslutning at vælge en pille-
ovn eller pillefyr, hvis man står og 
skal have udskiftet sin brændeovn 
eller fyr. Her får man en god effek-
tiv varme fra en ovn, der tager mere 
hensyn til miljøet, da den ikke udle-

Pilleovn er en god miljørigtig investering

DBVVS har ekspertise og erfaring når det gælder piller til brændsel

der så megen forurening.

DBVVS har stor erfaring og eksper-
tise med alternative varmeanlæg 
som blandt andet pillefyr og pil-
leovne, solvarmeanlæg og brænde-
fyrsvarmeanlæg, - og så er det hele 
godt og grundigt testet og afprøvet.

Bag DBVVS står Erik Nystrøm, 
der har en baggrund som uddannet 
civilingeniør, og han har siden han 
startede som selvstændig i 1999 
arbejdet med pillefyr og pilleovne, 
som er firmaets primære produkt.

- Vi sælger rigtig mange pilleovne, 
- og det går rigtig godt, siger Erik 
Nystrøm. Når mange skrotter deres 
gamle brændeovn, - så er det at an-
befale, at der skiftes til en pilleovn, 
og det gør mange også. Når man fy-
rer med ovn, så afhænger mængden 
af forurening af hvad man fyrer 
med og hvordan man fyrer. En pille-
ovn har det samme brændsel og kø-
rer stabilt og sviner meget mindre. 
Den har en kontrolleret forbræn-

ding, som styres af den computer, 
der styrer luft og pillemængde. Pil-
lerne brændes hele tiden af med den 
rigtige luftmængde, og der brændes 
ikke mere af end der er behov for. 
Den kan derfor også med god sam-
vittighed køre natten over, så der 
er lunt i huset, når man står op om 
morgenen.

- Alle produkter, som vi har, bliver 
checket, testet og afprøvet inden 
de kommer videre til kunderne. 
Det gælder også alt nyt der kommer 

DBVVS ApS, Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager,  
Tlf. 40 87 22 22, info@dbvvs.dk / www.dbvvs.dk

hjem til firmaet. Det betyder også, 
at det vi sender ud af huset, det er i 
orden, og til kundernes tilfredshed.
- Hvis man vil skåne miljøet, så 
skal man købe en pilleovn. De giver 
bedre varme og er mere miljøvenli-
ge. En pilleovn forurener op til 600 
gange mindre.

DBVVS sælger både lokalt og over 
hele landet. Firmaet har netbutik 
og ellers udstilling på adressen, 
så man kan se hvad pilleovnen kan 
præstere.

Nyheden S19 fi ndes i nye smukke farver – inspireret af 

naturen. S19 er udført i praktisk Surface  laminat med et 

blødt overfl ade touch. S19 er designet af vores arkitekt 

MAA Rolf Birk. 

S19 er formgivet i et enkelt og arkitektonisk design med 

unikke detaljer. Der er fuld udnyttelse af opbevaring i 

 køkkenet, da vi introducerer det største element nogen-

sinde med op til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads – 

præcis som i naturen. 

s19
inspireret af naturen

Oplev alle designmulighederne hos 
os og se mere på svane.com

S19 KØKKENLØSNINGER FRA KR. 68.400,-

nyhed 2019
dansk design & dansk produktion              

svane køkkenet odense

Svane Køkkenet Odense  /  Rødegårdsvej 209  /  5230 Odense M  /  Tlf.: 6617 5678  /  odense@svane.com        

Følg os på  /  
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ROD I 
ØKONOMISTYRINGEN?

Sofienbergvej 22 .  5800 Nyborg
+45 40 13 57 25  .  Info@Progressit.dk

Progress It kan hjælpe jer med 
Microsoft Dynamics 365 
Business Central Progress IT 
er et Microsoft Dynamics NAV 
konsulent og udviklingshus.

Vi har mange års erfaring i at 
udvikle og tilpasse IT-løsninger  
baseret på:
- Navision Financials/Attain
- Microsoft Dynamics NAV
- Business Central (BC 365)

Business Central  er det nye 
produktnavn i Microsofts sene-
ste ERP systemer.

Med Microsoft Dynamics 365 
Business Central får du samme 
brugeroplevelse, uanset hvor 
du implementerer det – i skyen, 
i det lokale miljø eller en kom-
bination.

Tag din virksomhed med på 
farten. Intuitiv oplevelse på 
tværs af Windows, Android 
eller  IOS- enheder.
Med Business Central er der 
ens adgang på alle enheder

50
 →  Artiklerne er leveret Af Det SyDDAnSke eU-kontor

Støtte

Nye midler: Virksomheder 
samt offentlige og private or-
ganisationer kan nu søge nye 
midler til innovative grønne 
projekter gennem EU’s LIFE 
program.

Fokus sættes i denne runde 
på to store overordnede te-
maer: miljø og klima. Her-

under støttes initiativer med 
ressourceeffektivitet, natur og 
biodiversitet, miljøforvalning 
og information, begrænsning 
af klimaforandringer, klima-
tilpasning og klimastyring.

LIFE har tidligere givet til-
skud til virksomhedsdrevne 
projekter med fx mere miljø-
rigtig plastikindpakning, nye 
teknologier og metoder til 

bedre genbrug samt til virk-
somheder, der arbejder med 
løsninger på, hvordan folk 
bedre kan opbevare energi 
skabt fra private sol- og vind-
anlæg.

mange muligheder
Med en bred vifte af priorite-
ter findes der en masse mulig-
heder for syddanske aktører 

der går med en klima/miljø-
venlig ide. 

Det vigtigste at have i tan-
kerne, hvis man overvejer at 
give sig i kast med LIFE, er at 
ens projekt skal lede til mærk-
bare klima- og/eller miljøfor-
bedringer i det område man 
arbejder på,” siger Pernille 
Dagø fra Det Syddanske EU-
Kontor, som kan kontaktes 

for vejledning om LIFE-støtte.
LIFE giver fx støtte til pilot-

projekter, demonstationspro-
jekter og projekter med “Best 
Practices” og formidling. 

Der gives op til 55%-60% af 
omkostningerne til projektet, 
eller helt op til 75% for pro-
jekter, der fokuserer på bedre 
vilkår for prioriterede natur- 
og dyrearter. 

Herunder fx. til arbejdsti-
mer, demonstrationsprojek-
ter og medfinansiering af ud-
styr og anlæg.

Fristerne for ansøgninger er 
ligger i juni og september. Se 
alle datoerne og flere detaljer 
på www.southdenmark.be.

Nyt liv i LIFE: EU’s støtteprogram for projekter 
med natur, miljø og klima

iNduStri

KoNKurreNce: Dilemmaet 
har stået højt på debattav-
len, siden EU-Kommissionen 
blokerede fusionen mellem 
sporvejsgiganterne Siemens 
og Alstom: hvordan skaber 
man store europæiske indu-

strikræfter, såkaldte “Euro-
pean champions”, som kan 
konkurrere globalt med ame-
rikanske og kinesiske mod-
parter, uden at disse Euro-
pa-giganter samtidig opnår 
monopol og problematisk 
dominans på EU’s interne 
marked?

Det er et centralt spørgsmål 
i Europa-Kommissionens ud-
kast til en vision og strategi for 
2019-2024, som medlemssta-
ternes ledere for nyligt disku-
terede til uformelt topmøde i 
Rumænien.

En “opdatering” af konkur-
rencepolitikken, omend ikke 

Hvordan skaber man store, venlige industri-kæmper
en svækkelse af nuværende 
krav, kan være på trapperne. 
Der foreslås nye værktøjer, 
som EU kan bruge til at mod-
gå globale konkurrenter med 
statsstøtte i ryggen. 

Dertil kommer en udvidel-
se og fordybelse at EU’s indre 
marked, hvor digitale produk-
ter og services bliver bragt tæt-
tere sammen med mere tradi-
tionelle erhverv og industrier.

Men EU-Kommissionens 

vision beror først og fremmest 
på en skalering af europæisk 
innovation gennem sam-
menkædning af værdikæder 
omkring centrale prioriteter 
og mål. 

Det skal hjælpe virksomhe-
der med sammen at opnå en 
stærkere international mar-
kedsposition, og at Europa 
kan få større indflydelse på 
den globale teknologiske ud-
vikling.

Kunstig intelligens, mobi-
litet og produktion af bære-
dygtige batterier nævnes som 
håndgribelige eksempler. Fæl-
lesnævneren er dog standar-
der, som i bredt omfang skal 
blive EU-produkters “unique 
selling point” på internatio-
nale markeder. Herunder for 
grønne teknologier, hvor EU 
forudser store forretningsmu-
ligheder.

Telehøjen 6 • 5220 Odense SØ
Tlf. 70 27 85 11 •www.logistikcentralen.dk
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Trekantens Regnskabs Service
V/ Charlotte Skovby
Lyøvænget 3, 5500 Middelfart
Telefon +45 22 95 13 24

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø
v/ John Haugaard
Sandager Kirkevej 6,
5610 Assens
CVR: 37665835

Tlf: +45 2963 3717
john@sikkerhedogarbejdsmiljo.dk
www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk

Jeg tilbyder:
✔ Beredskabsrådgivning
✔ Undervisning i førstehjælp
✔ Planlægning og afvikling af beredskabsøvelser
✔ Rådgivning om sikkerhed

(Adgangskontrol, sikring mv.)
✔ Arbejdsmiljørådgivning

(ArbejdsPladsVurderinger, Kemisk Risikovurdering,
Arbejdsmiljøledelse)

✔ Undervisning i sikkerhed, beredskab og arbejdsmiljø
✔ Planlægning og gennemførelse af interne og

eksterne audits

Kompetencer:
✔ Ledelseserfaring
✔ Beredskabslederuddannet
✔ Projektlederuddannelse
✔ Lead auditoruddannelse

Sikkerhed &
Arbejdsmiljø

Blødt vand er 
bedst til vask  
og maskiner

- Mennesker har brug for kalk, blot 
ikke det er fra vandet i vandhaner-
ne, siger Ryan Cordes. Han er in-
dehaver af RC Service i Nyborg og 
sælger og servicerer vandbehand-
lingsanlæg til boligforeninger, 
virksomheder, etageejendomme og 
private boliger. 
- Der er meget kalk fra undergrun-
den i det danske drikkevand. Et 
anlæg til vandbehandling nedsæt-
ter sæbeforbruget med 40 procent 
og mindsker slid på vaskemaskiner, 

RC- Service – Landrovej 5, 5800 Nyborg – Tlf.: 40 40 21 04
Mail: info@rcservice.eu – www.rcservice.eu

Hvorfor skal jeg vælge et blødgøringsanlæg 

fra RC Service? 
Hos RC Service går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og derfor giver vi 

også 3 års garanti på vores blødgøringsanlæg, som naturligvis er godkendt 

til drikkevand. 

Vores blødgøringsanlæg fra ECOWATER er lavet i kvalitetsmaterialer og 

med indbygget klorsonde, som modvirker bakterievækst i anlægget.  

Derfor skal du ikke bruge de dyre salttabletter indeholdende klor, som andre 

lignende anlæg anbefaler. Blødgøringsanlæggene er nyskabende, både  

teknisk og designmæssigt, så de passer ind i indretningen i de fleste hjem, 

og samtidigt har det lavest mulige forbrug af salt, vand og el. 

Vi har flere modeller at vælge mellem, så der er altid en model, som passer 

til din husstands behov. Nogle anlæg leveres med indbygget wi-fi og med-

følgende app, så du bl.a. kan følge dit vandforbrug, få besked når anlægget 

mangler salt, starte en regeneration, eller få alarm hvis, der er brud på et 

vandrør eller fejl på anlægget. 

Omkostninger: 

 Forventet årligt elforbrug: under kr. 100,00.

 Saltforbrug: fra 0,66 kg pr. 1000 liter brugt vand.

 Forventet vandforbrug pr. regeneration: ca. 74 - 86 - 162 liter.

 Serviceaftale kr. 1.500,00 inkl. moms.

RC Service

v/ Ryan Cordes

Landrovej 5

5800 Nyborg

tlf. 4040 2104

www.rcservice.eu 

info@rcservice.eu 

Hvad er hårdt vand? 

I Danmark har vi en meget kalkholdig undergrund.  

Grundvandet optager kalken, som derved bliver til hårdt, kalkholdigt vand. 

Dette giver en række problematikker, b.la. 

 Hvide kalkaflejringer i køkken og badeværelse.

 Kortere levetid og ringere ydeevne på husholdningsapparater.

 Nedsat effekt af sæbeprodukter og rengøringsmidler.

 Udtørring af hud og hår.

 Øget slitage på vasketøj, som bliver stift og mat.

Hvorfor skal jeg installere et blødgøringsanlæg? 

Et blødgøringsanlæg kan fjerne eller reducere kalkindholdet i vandet til et 

komplet minimum.  

Fordelene ved blødt vand er: 

 Reducering af gamle kalkaflejringer - gamle rør og husholdningsartikler

afkalkes derved.

 Ingen kalk og pletter på glas og porcelæn.

 Beskytter hårde hvidevarer mod kalk, hvilket forlænger levetiden og

ydeevnen bevares, hvorved elforbruget også nedsættes.

 Mindre forbrug af sæbe og rengøringsmidler, og der kan anvendes

biologisk nedbrydelige produkter.

 Minimering af behov for skrappe kemikalier .

 En besparelse på op til 2/3 af vaskemidler, og derved mindre slitage

på vasketøjet, som bevarer farverne og bliver blødt uden brug af skyl-

lemiddel.

 Blid mod hud og hår, hvorved risikoen for udtørring og eksem mind-

skes. Samtidig skal der væsentligt mindre shampoo til en hårvask, og i

mange tilfælde kan balsam helt udelades.

 Ingen behov for skintonic og nedsat forbrug af cremer, som optages

bedre af huden.

 Besparelser i varmeudgifter og reparationer.

 I opvaskemaskinen er der ikke længere behov for salt, og afspændin-

gen kan sættes ned til 1 eller 2. Sæbedosering skal være 1/4 af normal-

forbruget. ( Vi anbefaler flydende sæbe).

 Besparelser i kroner og arbejdskraft.

- Kalk i vandet er dyrt, siger Ryan Cordes, der sælger 
vandbehandlingsanlæg til boligforeninger, flerfami-
liehuse og etageejendomme. Blødgøring sparer på 
vaskemidler og på husholdningsmaskiner og sanitet.

og det gør vasketøjet blødt, og por-
celæn og glas undgår kalkpletter i 
processen. 

Giver et grønt miljø
Det er ikke mindst en fordel i dag-
institutioner, hvor man ønsker et 
grønt miljø, fordi man kun bruger 
harpikskugler og salt i stedet for 
kemikalier.
-  For boligforeninger og bebyggel-
ser op til 100 boligenheder er der 
meget at spare, siger Ryan Cordes. 

Vi udfører det hele fra aftalens ind-
gåelse til ibrugtagning - inkl. hele 
vvs-delen. Det betyder en daglig 
besparelse på vask og rengøring og 
mindsker sliddet på maskiner og 
sanitet, som altid er pænere og får 
forlænget holdbarheden.
- Jeg vil bestemt anbefale, at man 
tester kalkindholdet i drikkevandet 
og får undersøgt mulighederne for 
nytten af et vandbehandlingsan-
læg, siger Ryan Cordes.

1-2_RC_Service_8-19p.indd   1 08/10/2019   09:42
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Erhverv&Vækst
Nørrevoldgade 9, 1. sal, 5800 Nyborg
www.nyborg.dk/erhverv
https://www.linkedin.com/company/10150483

Babak Djarahi Stig Bøgh
Erhvervschef Chefkonsulent
bdj@nyborg.dk stb@nyborg.dk 
mobil: 2762 0757 mobil: 6155 6600

Når Dansk Industri en gang 
om året måler erhvervsvenlig-
hed i alle landets kommuner, 
så ligger Nyborg Kommune 
efterhånden stabilt i top 10, 
bl.a. fordi vi får gode bedøm-
melser fra vores virksomheder, 
når det handler om information 
og dialog.

Netop de to parametre ser vi 
som helt afgørende for vores 
succes, så alle, der henven-
der sig, kan forvente ærlig og 
præcis information og en åben 
og konstruktiv dialog, hvor vi 
gerne går det ekstra skridt for 
at hjælpe din virksomhed.

Erhverv&Vækst er Nyborg 
Kommunes erhvervskontor. Vi 
er din fortrolige partner, du kan 
drøfte dine muligheder med 
- uanset om du overvejer at 
placere din virksomhed i Ny-
borg eller allerede er etableret 
i kommunen.
Vi fungerer ikke kun som 
vejleder, sparringspartner og 

bindeled mellem virksomhe-
der, kommunen og det øvrige 
erhvervsfremmende system, 
men vi hjælper også til viden, 
vækst, rekruttering, netværk 
og især udvikling. Vi har den 
faglige viden og erfaring til at 
drøfte udviklingsmulighederne 
i din virksomhed.

Har du ambitioner om  
at skabe din egen  
virksomhed?
I Nyborg Kommune brænder 
vi for iværksætteri, og derfor 
vil vi gerne hjælpe dig godt 
på vej. Så lad os også her 
være din fortrolige og uvildige 
sparringspartner i din virksom-
hedsopstart. Sammen stiller vi 
skarpt på din forretningsidé og 
skærper den både forretnings-
mæssigt og økonomisk.

Spørg os bare, vær åben og 
ærlig om din tvivl, overvejelser 
og ubesvarede spørgsmål. 
Sammen finder vi svarene. Du 
kan også få direkte kontakt til 

relevante, eksterne rådgivere 
igennem vores netværk.

Klik forbi vores Facebook 
gruppe Nyborg Iværksætter 
Netværk, hvor du kan søge 
netop netværk, informatio-
ner og sparring med andre 
erhvervsdrivende – ligesom 
dig selv. 

En kommune  
med mange muligheder
Nyborg Kommune er en mo-
derne og tilgængelig erhvervs-
kommune med en fantastisk 
placering lige midt i Danmark. 
Vi byder på attraktive er-
hvervsgrunde, et rigt kulturliv 
med respekt for fortiden, 

fokus på nutiden og planer for 
fremtiden, vi har børnevenlige 
boligområder og gode uddan-
nelsesinstitutioner. 

På bare få minutter er du 
på vej på motorvej E20, og 
indenfor 75 minutter i Køben-
havn mod øst eller i Vejle mod 
vest. Du kan også komme til 
og fra Nyborg med tog, med 
ankomst og afgang hver halve 
time. Nyborg byder endvidere 
på en dybvandshavn, der gør 
det muligt for selv de største 
skibe at ligge til her centralt i 
Danmark.

Kontakt os allerede i dag  
– vi er klar.
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Hannibaldsens Autoværksted i Ul-
lerslev har mange lokale kunder til 
alle bilmærker, men også entusia-
stiske kunder fra nær og fjern, der 
kæler for deres foretrukne mærke, 
som bl.a. svenske Saab, har i godt 
tyve år fundet vej til værkstedet på 
Solholm i Ullerslev.  
- Før jeg blev selvstændig, arbejdede 
jeg med Saab-biler som mekaniker i 
Langeskov, siger Bo Hannibaldsen. 
Det gav erfaring og en livslang in-
teresse for især Saab. I dag løser vi 
alle opgaver, når det gælder biler, el-
biler, campingvogne, havemaskiner 
og motorcykler. 

Flere motorcykler
- Motorcykelfolket er igen ved at 
brede sig, og jeg er så heldig, at jeg 

Moderne bilværksted med hang til veteraner
Hannibaldsens Autoværksted i Ullerslev løser alle opgaver, når det gælder moderne 
biler, elbiler og motorcykler, men dukker der Saab eller anden veteranbil op, så får 
den også en kærlig hånd.

har fået min søn Nick med i virk-
somheden, der er specialist i alle 
typer ”havelåger” på to hjul, så nu 
er vi også eksperter i den voksende 
motorcykelbranche.

Bo Hannibaldsen og de tre øvrige 
medarbejdere dækker således nu 
hele det motoriserede område. Spe-
cielle biler og de daglige pendlerbi-
ler holder man kørende til konkur-
rencedygtige priser.

- Vi har to lånebiler, så ingen behø-
ver at gå herfra, mens deres køretøj 
er på værksted. Bo Hannibaldsen 
peger på, at man på værkstedets 
hjemmeside kan bestille service og 
booke en lånebil, hvis der er behov 
for det.

Solholm 6, 5540 Ullerslev / Tlf. 65351207  Mail: hannibaldsen@mail.tele.dk  / www.hannibaldsen.dk

Bo Hannibaldsen har en Saab 96 fra 1962 på liften, der kun har gået 
82.000 kilometer.

et bredere sortiment også af for-
skellige varianter, - også i grønt 
afdelingen. Det er en dyd for os.

Spar har også mange service-
aktiviteter. Ud over tips og lotto 
kan man også både sende og 
hente pakker, og det er gennem 
Post Nord, GLS og DAO. Det er 
en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning  
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer 
ud til pensionister og institu-
tioner i området samt andre, der 
gerne vil have bragt varerne, - og 
det gør Spar i hele kommunen.

Hver onsdag har vi en taxabus, 
der kører rundt i området for at 
hente kunder til butikken for at 
handle. Det er en ordning vi har 
haft de sidste 20 år, og de der 
benytter den er meget glade for 
det, og det gælder også kunder, 
der måske er gangbesværet el-
ler lignende. På denne dag har 
vi udover vores eget personale 
også kundehjælpere til rådighed 
for dem som har brug den ekstra 
hånd på deres indkøb.

Spar´s flytning gav både 
øget omsætning og 
større medarbejderstab

Ullerslev har siden 1929 haft en 
veldrevet Købmand, og indtil for 
ca. ti måneder siden altid belig-
gende på Svendborgvej. Men 
de er nu rykket til nye lokaler i 
Ullerslev-Centret, hvor de har 
fået en god stor åben, lys og kun-
devenlig butik med en god vare-
placering – ikke mindst til glæde 
for butikkens mange kunder.

Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i 
dag drives af ægteparret Ingrid 
& Eggert Christiansen, som er 
tredje generation. Planerne om 
flytningen har de haft længe, - 
men det var først nu, at den rig-
tige lejlighed bød sig, og med god 
planlægning blev den gamle bu-
tik lukket en fredag aften og den 
nye åbnet lørdag morgen.

Vores tidligere placering var 
ikke tidsaktuel, den lå forkert i 
forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
håndmadder, smørrebrød, lune 
dagligretter, anretninger, på-
lægsfade og så har de mad ud af 
huset som f.eks. højreb med flø-
dekartofler.

Vi er ikke begrænset på et sorti-
ment, - men det kunderne gerne 
vil have og det delikatessen kan 
lave.

Blomsterafdelingen, som har 
fået en opblomstring, har to 
blomsterbindere, der sørger for 
dagens buket og hvad kunderne 
ellers kunne ønske sig samt na-
turligvis tidens blomster til en-
ten en gave eller til hjemmet.

I hele butikken har vi et relativt 
stort sortiment, som hele tiden 
bliver tilpasset kundernes be-
hov. Vi gør meget ud af at have 

FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING

Spar – Ullerslev-Centret 30 – 5540 Ullerslev – Tlf.: 65 35 14 71
0722041@spar.dk – www.spar.dk/butik/spar-ullerslev
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en industri i vækst, da hele net-
handelen er i voldsom stigning.
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tioner i området samt andre, der 
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forhold til byudviklingen, siger 
Eggert Christiansen. Vi har haft 
området her i tankerne før, og da 
det så blev muligt, så slog vi til, 

- og det har vi ikke fortrudt. Det 
var i høj grad den rigtige beslut-
ning, - og vi har kunnet mærke 
fremgang med en pæn vækst i 
omsætningen. Vi har nu også en 
placering og tidssvarende butik, 
der afgjort kan køre et generati-
onsskifte, så den er til overtage.

Spar har øget medarbejdersta-
ben, så der nu er 18 ansatte, og 
der er kommet ekstra mandskab 
i delikatesse afdelingen, der 
har stor fremgang i det daglige. 
Her tilbydes kunderne alt fra 
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lægsfade og så har de mad ud af 
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ment, - men det kunderne gerne 
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blomsterbindere, der sørger for 
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Lauses Grill ApS er en seriøs familie drevet virksomhed, 
der udfører alle de opgaver vores kunder ønsker.

Vi lægger stor vægt på personlig betjening og god atmosfære. 
Kom forbi Lauses grill og få en god og personlig oplevelse 

med god mad og musik.

Se mere på Facebook Lausesgrill

 Åbningstider:
 Mandag-lørdag kl. 8.00-21.00
 Søndag kl. 10.00-21.00

Bestilling på
tlf. 23 61 36 53
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motorcykelbranche.
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medarbejdere dækker således nu 
hele det motoriserede område. Spe-
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rencedygtige priser.

- Vi har to lånebiler, så ingen behø-
ver at gå herfra, mens deres køretøj 
er på værksted. Bo Hannibaldsen 
peger på, at man på værkstedets 
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Bo Hannibaldsen har en Saab 96 fra 1962 på liften, der kun har gået 
82.000 kilometer.

Munkebjergvænget: Altaner, Værn, Cykelskur.

VAGTNUMMER
6598 1230

Restaurant Lieffroy i Nyborg er også en
virksomhed som er meget afhængig af, at
vand og varme og sanitet fungerer hele tiden,
hver dag, året rundt.

Ellinge Smedie A/S har en vagtordning på
VVS, som er åben alle dage (6-22).

Ellinge Smedie A/S
Gl. Byvej 10, Ellinge
5540 Ullerslev

Tlf.: 65 98 12 30

www.ellingesmedie.dk

Patrick Lieffroy, og Rasmus Rasmussen,
Ellinge Smedie A/S,

foran Restaurant Lieffroy i Nyborg.

Stål - VVS - BLIK
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Odensevej 11B · 5540 Ullerslev · Tlf. 42 33 25 91 
rep@ullerslevauto.dk · www.ullerslevauto.dk

Har du bøvl med bremserne? Er dækket 
punkteret? Driller elektronikken? Eller er 
det noget helt fjerde, der ikke fungerer 
optimalt på din bil?
Ullerslev Auto udfører alle autoreparationer

Er det tid til syn, eller står du med en bil, der er gået i stå eller 
ikke fungerer – så er Ullerslev Auto et fornuftigt valg. Vi er lo-
kaliseret i Ullerslev og er et lokalt autoværksted, der tager imod 
bilejere fra hele fyn.

Gennem en åben dialog og stor fleksibilitet lever vores service 
op til dine forventninger, hvad end det gælder eftersyn eller en 
ødelagt rude.

Vi kan hjælpe med alt

Står man og skal have investeret i 
en god kraftig solid maskine, der 
skal klare krævende opgaver, så kan 
man roligt alliere sig med KSM Ma-
skinservice, der er et gammelt vel-
renommeret familiefirma, der har 
eksisteret i omkring 140 år. De har 
ekspertise og erfaring i at levere 
maskinkraften til de rette opgaver.

- Vi ser lyst på fremtiden, og har 
planer om at udvide med en ekstra 
udstillingshal på 800 kvadratmeter 
næste år, siger Frederik Bergholdt, 
der er 6. generation i virksomheden. 
Vi går meget op i at få egen import, 
for det skaber bedre sikkerhed og 
stabilitet. Vi har blandt andet i år 
lige fået importen af Bomford, - et 
gammelt engelsk firma, der har ma-
skiner til alt indenfor grøn sektor.

Kraftige solide maskiner der kan klare 
alle opgaver
KSM Maskinservice er gået fra at være en gammeldags landsbysmed til at have 
udviklet sig til at blive en moderne maskinhandler indenfor entreprenørsektoren

KSM Maskinservice har fortrinsvis 
de store bæltemaskiner, Hidromek, 
der er et tyrkisk produkt, som er 
bygget ekstra kraftigt, da de benyt-
tes til minedrift. Til maskinerne er 
der også et hav af følgeprodukter 
som blandt andet betonklippere. 

Maskinerne er meget velegnede til 
nedbrydning.

- Vi har blandt andet lige leveret 
en af de store bæltemaskiner til 
Færøerne, hvor den skal bruges til 
arbejdet i en tunnel, siger Henrik 
Bergholdt, der er 5. generation i 
virksomheden. Her 1. oktober har 
vi leveret Danmarks første bæltekø-
retøj på 32 ton med dozerblad til en 
sydsjællandsk kunde. Ellers gør vi 
også en del indenfor træindustrien 
med professionel skovbrug og skov-
entreprenør, og så kommer vi meget 
hos mange firmaer på Lindø.

KSM Maskinservice har fire ser-
vicevogne, tre mekaniske og en sme-
debil, der kører rundt og servicerer 
alt indenfor entreprenørområdet. 

KSM Maskinservice  
v/Frederik Bergholdt, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev, Tlf.: 51 56 60 70, henrik@ksm-gruppen.com / www.ksm-maskinservice.dk 

ALT INDEN FOR 
AUTOHJÆLP

UNIMOG
FRITRÆKKER

TUNGBJÆRGER
SERVICE

AUTOHJÆLP
HURTIGT

.dkAutoHjælpFyn

AutoHjælp Fyn ejes og drives af Jesper Moesgaard der igennem 
mange år har hjulpet bilister i hele Danmark. Især på Fyn og på 
Øerne hvor hans mange biler er på vagt 24 timer i døgnet.. 
AutoHjælp Fyn har udryknings tilladelse og kan derfor være 
fremme hurtigt med Afspærring og tavlevogn, så den øvrige 
trafik kan glide frit når uheldet er ude.

FRA 950,- FRA 800,- FRA 500,-

www.autohjaelpfyn.dk     |     autohjaelpfyn@gmail.com

Ring på:

+45 22 41 41 08     

LIDT OM OS

MC, biler, lastbiler, landbrugsmaskiner,
  trailere, både, campingvogne, osv. 

    Starthjælp, hjulskift, nødlapning, 
      døroplukning, fritrækning, bugsering, 
        tanktømning og meget mere...
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også en del indenfor træindustrien 
med professionel skovbrug og skov-
entreprenør, og så kommer vi meget 
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vicevogne, tre mekaniske og en sme-
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KSM Maskinservice  
v/Frederik Bergholdt, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev, Tlf.: 51 56 60 70, henrik@ksm-gruppen.com / www.ksm-maskinservice.dk 

”DH Gulves primære speciale og ak-
tivitetsmæssige hovedfokus ligger 
indenfor de ædlere hårde træsor-
ter – heriblandt eg, bøg, douglas, 
ask og mahogni”, fortæller Aage 
Hansen, der sammen med Benny 
Hansen varetager virksomhedens 
daglige ledelse. ”I den travle hver-
dag betjener vi en typemæssig bred 
kundekreds fra hele trævarebran-
chen - grossister, trælaster, bygge-
markeder, entreprenører og tømrer/
snedker-virksomheder. ” 
 
Fra møbellister til design og 
renovering
”DH Gulve, der kan trække på over 
45 års erfaring, er i dag en 100 % 
ordreproducerende virksomhed. I 
kraft heraf spænder vi i produkt-
sammenhæng lige fra de mindste 
møbellister, over massive bordpla-
der og facadebeklædninger til spe-
cialiserede designopgaver. 

DH Gulve ApS  Ærøvej 4, 5800 Nyborg
Tlf.:  65 31 50 50 . Aage Hansen: 24 42 25 56 . E-mail: aah@dhgulve.dk

En erfaren ordreproducerende 
træbearbejdningsvirksomhed

Træ er et levende naturprodukt, 
hvilket vi er meget bevidste om. 
Således løser DH Gulve også en stor 
mængde opgaver indenfor renove-
ring og større forsikringssager, 
hvor nye produkter på harmonisk 
vis skal indpasses i eksisterende 
miljøer, hvad angår træsorter og di-
mensioner. Det kræver en høj grad af 
produktkendskab og fleksibilitet.”

Stor kapacitet 
og ditto fleksibilitet
”DH Gulve har en stor specialiseret 
maskinpark, hvilket er en absolut 
forudsætning for fleksibilitet i vores 
branche. De sidste par år har vi gen-
nemført en energifremmende reno-
vering, som omfatter varme- og be-
lysningsområderne samt hele vores 
spån- og udsugningsanlæg. Generelt 
er ingen opgaver for små, og næsten 
ingen for store. Vi råder over cirka 
2800 m2 opvarmede produktionslo-

DH Gulve har til huse i industriområdet Nyborg Vest kun fem minutters 
kørsel fra E20, beskæftiger seks medarbejdere som sætter fleksibilitet 
og leveringssikkerhed i højsædet 

kaler og har omkring 400 m2 lager-
kapacitet under halvtag. Hermed kan 
vi, til gavn for vores kunder, være så 
tidligt på banen i forbindelse med til-
budsgivning, at vi har mulighed for 
at implementere de små tilpasninger, 
der ofte kan vise sig at have stor be-
tydning for den færdige pris.”
Korte leveringstider er i dag en af-
gørende faktor i forbindelse med 

ordreindgang. Dette er kun muligt, 
hvis vi har råvaren liggende på eget 
lager, hvilket vi har i de mest brug-
te dimensioner.”

Generationsskifte på vej
”DH Gulve er begyndt at arbejde 
i retning af et generationsskifte i 
virksomheden. Vi forventer, at der 
i de kommende år kommer øget fo-
kus på renoveringsområdet – samt 
nye tiltag omkring energivenlige 
og grønne byggemetoder med træ 
som primært konstruktionsmate-

riale. Med trævarebranchens gode 
udviklingsmuligheder in mente har 
vi en stærk forventning til, at både 
fagfolk og iværksættere vil finde 
det attraktivt at overtage virksom-
heden. For de rette folk vil der være 
mulighed for at kunne ekspandere 
med op til 25 % om året. Afhængigt 
af i hvor høj grad en ny ejerkreds 
ønsker at videreføre DH Gulves 
nuværende produktionsprofil, vil 
Benny Hansen og jeg i overgangs-
fasen stille vores viden og erfaring 
til rådighed”, slutter Aage Hansen.  
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  PER OG CARSTEN KEJ   Skovsgårde  •  Telefon 20 28 46 27

Gylleudlægning med Agrometer SDS 8000

 Trimble GPS
 Næsten ingen »gyllesøer«

i marken ved fl ytning – gyllen
pumpes retur inden fl ytning

 Undgå trykskader i marken
 Dæktryksregulering

Arbejdsbredde 24,30 og 36 m

Carsten Kej - Forbered 2017 - 3x86.indd   1 19-07-2019   08:21:25

Vi dækker Danmark med store produktionslandbrug

Palle Jespersen, Indehaver
Mobil 2170 9541

Nybolig Landbrug 
Gørtz og Jespersen

Bredgade 20  ·  5560 Aarup
Tlf. 6611 7755

Dan Gørtz, Indehaver
Mobil 2170 9542

• Kvægejendomme   • Svineejendomme   • Planteavl

Landbrugsejendom - vores speciale - 86x35.indd   1 18-12-2018   09:22:13

Måre Møllevej 10a, Måre • 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 14 96 • www.pm-inst.dk

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

• Industri- og landbrugsinstallationer
• Almene el installationer og belysning
• Tele og datatinstallationer
• Overvågning
• Varmepumper •  Energioptimering

- et seriøst og 
kvalitetsbevidst 
el-installationsfi rma

MÅRE MØLLEVEJ 10 A, MÅRE · 5853 ØRBÆK

•• Industri- og landbrugsinstallationer Industri- og landbrugsinstallationer
TILBYDER BL.A.

PM installationer - et seriøst og kvalitetsbevidst - 2x35.indd   1 21-11-2018   10:16:13

Skov - Læhegn - Remiser
Søg tilskud nu!

35 millioner til skovrejsning

- få opfyldt din drøm

SKOVDYRKERNE ØERNE
Tlf. 62 62 47 47

Kontakt os i dag
- kort ansøgningsperiode

Skov - Læhegn - Remiser - 2x35 - forsidespot.indd   1 29-05-2019   08:31:55

Nyborg ElAps
- stedet hvor service er en selvfølge...

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerslev

www.nyborg-el.dk

Nyborg EL 3x260.indd   1 13-08-2019   08:44:47

Friske fynske varer 
hitter i hovedstaden
Næsten dagligt sender Bjarne Nielsen ofte 100 kasser friske røde 
stilke til københavnske restauranter og forretninger fra sine tre 
hektar med rabarberplanter i Vester Kærby.

Det er friskheden og den gode historie, der tæller fremfor prisen, lyder det fra 65-årige 
Bjarne Nielsen, der siden 1979 har ernæret sig med dyrkning og levering af friske grøntsa-
ger fra den lille ejendom i Vester Kærby. Foruden de tre hektar rabarber har han også tre 
hektar med porrer. Foto: Erik Hansen

REPORTAGE FRA FRILANDSGARTNERIET – SIDE 6-7

Din lokale 
installationsvirksomhed
Vi servicerer både 
virksomheder og private

NYBORG EL aps
- stedet hvor service er en selvfølge

Nyborg
Rynkeby
Langeskov/
Ullerselv

www.nyborg-el.dk

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95  | e: mail@nyborg-el.dk  |  www.nyborg-el.dk

1-1_Nyborg El_8-19p.indd   1 08/10/2019   13:33

Det er et firma med stor erfaring 
og solid baggrund man møder, når 
man henvender sig til JH Svejs – 
Smedefirma. Efter at have arbejdet 
i faget siden 1991, besluttede Jacob 
Haugaard i 2006 at starte eget fir-
ma, - og det har han ikke fortrudt.

- Det kører fint, og der er noget at 
lave hele tiden, siger Jacob Hau-
gaard, der er meget fleksibel når 
der er behov for det. Jeg laver alle 
slags opgaver, og når det er større, 
- så har jeg gode samarbejdspart-
nere. Men ellers så er det alt, der 

laves, - lige fra altaner, gelændere, 
stålkonstruktioner, spuns og entre-
prenørmaskiner med renoveringer 
og lignende.

Når det gælder bygningsstål, - så 
er det en god idé at henvende sig 
til JH Svejs – Smedefirma. Arbej-
det med bygningsstål stiller meget 
store krav, og det hele skal doku-
menteres. Her har Jacob Haugaard 
som en af de få på Østfyn de højeste 
certificeringer, der kan opnås for at 
kunne udføre dette arbejde. 

- Jeg kører meget ud på byggeplad-
ser, hvor maskiner har behov for 
akut hjælp og hvor der på stedet 
ikke er noget strøm. Jeg har mit 
eget strøm med, så der hvor maski-
nen er gået i stå, der kan jeg lave 
den. De specialopgaver som entre-
prenører kommer med – de laves 
også.   

SMED MED SOLID ERFARING 
RYKKER UD TIL OPGAVEN
JH Svejs – Smedefirma er fleksibel når opgaven kræver det.

v/ Jacob Hansen  ·  Alsvej 2H, 5800 Nyborg
Tlf.: 26 27 20 95  ·  jhsvejs40@gmail.comJH SVEJS – SMEDEFIRMA

1-2_HJ Svejs_8-19p.indd   1 08/10/2019   10:14
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Nu i 20 år har det været hot og 
godt når Restaurant Caramba har 
budt gæsterne indenfor til sma-
gen af det mexicanske køkken

Efter en rigtig god sæson, hvor 
der har været meget travlt, - så 
kan kok Kim Nielsen på Restau-
rant Caramba i Nyborg nu læne 
sig lidt tilbage med tilfredshed 
og fejre, at det var den rigtige 
beslutning han tog, da han åbne-
de restauranten. Den 1. oktober 
er dagen, hvor der kan fejres 20 
års jubilæum, og fejringen stod 
i receptionens tegn med gode 
smagsprøver og drikkelse. 

- De fleste i branchen har det som 
en tanke at få sit eget, siger Kim 
Nielsen, og efter at have arbejdet 
med det mexicanske køkken, så 
var det her jeg gerne ville udvik-
le de gode retter, og give gæster-

ne en god oplevelse med maden. 
Jeg gør hvad jeg kan for at gøre 
det så godt som muligt hver dag 
– jeg brænder for at lave og ser-
vere god mad til gæsterne. Det er 
det jeg synes er sjovt, - det er min 
livsstil.

Kim Nielsen har etableret sin 
restaurant efter sydlandsk stil, 
hvor man oftere går ud, - og her 
kan gæste restauranten til et 
godt hverdagsmåltid og det til 
en billig penge. Pænt store por-
tioner til mindst mulig pris, - og 
hjemmelavet over hele linien.

- Det skal være et sted hvor de lo-
kale kan nyde at komme en gang 
imellem og få et godt måltid uden 
at det koster stort. Gæsterne 
skal have en god madoplevelse 
af kvalitet, og så skal det være 
hyggeligt, så det hele er en god 
oplevelse

Restaurant Caramba  ·  Slotsgade 9  ·  5800 Nyborg  ·  Tlf.: 6530 1103  ·  restaurant@caramba.dk  ·  www.caramba.dk

NÅR DET SKAL SMAGE RIGTIG GODT
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Ørbæk-virksomheden Resolux 
fremstiller og leverer belysning og 
udstyr til vindmølleindustrien fra 
egne fabrikker i flere verdensdele.
- Vores udviklingsafdeling ligger i 
Ørbæk, men en stigende del af vo-
res produktion, der er rettet mod 
vindmølleindustrien, foregår også i 
stort omfang i Brasilien, Sydafrika 
og Kina, siger direktør og medinde-
haver i Resolux Ole Teglgaard.
Han peger på, at danske vindmøller 
er verdenskendte, og at dansk indu-
stri i det hele taget medvirker mål-
rettet til en hastig grøn omstilling 
af energiforsyningen i hele verden. 

Produktion i nærområdet
- Globaliseringen bidrager på man-
ge måder til den grønne udvikling. 
Vores udstyr omfatter belysning, 

RESOLUX:

Globaliseringens grønne veje

elevatorer og kabelstiger indven-
digt i tårne og møllehuse i de store 
møller, siger Ole Teglgaard. 
- Det udstyr bør produceres i nærhe-
den af, hvor det skal gøre nytte og 

ikke transporteres over verdensha-
vene i store containere. Derfor har 
vi oprettet produktions-, salgs- og 
serviceafdelinger i flere verdens-
dele.

Tjørnevej 6 – 5925 Ørbæk – Tlf.: 6225 2623 
E-mail: resolux@resolux.dk– www.resolux.dk

- Ud over den knowhow, som vi har 
med, så er vi også med til at skabe 
lokale arbejdspladser og skattebeta-
ling. I både Brasilien og Sydafrika 
er der en stor ungdomsarbejdsløs-
hed. Den kan vi ikke alene afhjælpe, 
men vi kan bidrage med vores virk-
somhedskultur og medvirke til at 
udklække iværksættere.

Kina bekæmper forurening
Ole Teglgaard siger, at man i Kina 
samarbejder med myndighederne 
om at bekæmpe forurening. Som et 
led i landets vækststrategi er virk-
somheden blevet tilbudt at indgå 
i en klynge moderne industrihuse 
omkring 40 kilometer fra den nu-
værende fabrik.
- Myndighederne i Kina er meget 
opmærksomme på at bekæmpe for-
urening og yder derfor både skatte- 
og momsfordele til udenlandske 
virksomheder.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@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.
Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77

jh@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.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@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.

Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dkFalstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . lk@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk
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- Har man et Ikea-køkken og 
gerne vil opgradere det med nye 
låger og skuffefronter, så bør 
man se ind på køkken-laager.dk, 
siger konsulent Kjeld Rønne fra 
BKN Produktion i Ørbæk. 
- BKN Produktion har en klar 
holdning til godt håndværk, 
når der skal produceres køkke-
ner, badmøbler og garderobe-
skabe, siger Kjeld Rønne. BKN 
Produktion har i 35 år inspire-
ret og fornyet skabe og skuffer 
med nye låger. 
Som en niche i BKN Produktion 
har virksomheden sat fokus på 
Ikeas køkkener Metod og Fak-
tum. Det gør de på en ny hjem-
meside www.køkken-låger.dk 

Sådan kan man opgradere sit IKEA-køkken

Kjeld Rønne peger på, at Ikea 
har leveret køkkenløsninger i 
mange år. Har man et Metod- 
eller et ældre Faktum-køkken 
og ønsker et nyt og mere moder-
ne udtryk i sit køkken, bidrager 
virksomheden gerne med det 
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udvalg af bordplader, fronter 
og låger.

Bæredygtige løsninger
- Der er vi tilgængelige med in-
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dersyede løsninger, siger Kjeld 
Rønne. Med nye låger og skuf-
fefronter er der jo i virkelig-
heden tale om fornuftigt og 
bæredygtigt genbrug. Dertil 

Nyt look:

Ikea-køkken med låger og fronter med linoleum i farven Nero og synlig 
krydsfinerkant. Bordpladen er sort Fenix-laminat med synlig krydsfinerkant.
Den åbne reol er specialfremstillet af køkken-låger.dk.

Nye låger i køkkenet kan give et kreativt og kvalitetsmæssigt løft og der-
med bidrage til en værdiforøgelse af boligen, siger Kjeld Rønne.

kommer, at der også er god mu-
lighed for at ændre funktiona-
liteten i sit køkken. Man kan i 
stedet for dybe skabe veksle til 
mere ergonomiske og tilgænge-
lige skuffer.
Kjeld Rønne fortæller, at nye 
låger i køkkenet både kan give 
et kreativt og kvalitetsmæssigt 
løft og dermed bidrage til en 
værdiforøgelse af boligen, som 
også på sigt kan betale sig.

Vejen til det nye køkken
- Vi får i dag bestillinger di-
rekte fra nye kunder med både 
Metod- og Faktum-køkkener. 
De har ladet sig inspirere af 
vores hjemmeside og valgt både 
træsorter og farver. Andre vil 
gerne have et personligt møde, 
og jeg kommer gerne og hjæl-
per med til at finde frem til den 

gode løsning. Her kan vi tale 
både om de mange muligheder 
i valg af materialer, farver og 
den økonomiske ramme for en 
løsning.
- Med vores årelange erfaring 
og placering samme sted i Ør-
bæk har vi gode medarbejdere 
og styr på omkostningerne og 
er derfor absolut konkurrence-
dygtige på det danske marked, 
siger Kjeld Rønne.
Et skift af låger tager som re-
gel fire uger fra bestillingen til 
leveringen.
- Man behøver ikke at være 
håndværker for at foretage 
skiftet. Vi leverer ofte til gør-
det-selv-folket, som kvitterer 
med at sende fotos til os af de-
res ønskekøkken. Vi har også 
montører, som kan klare jobbet 
på kort tid.

køkken-låger.dk - BKN Produktion – Langemosevænget 1 – 5853  Ørbæk  
Tlf.: 61 33 1250 – Mail: post@koekken-laager.dk – www.køkken-låger.dk

Kim Jørgensen er i gang med forarbejdning af en låge på BKN’s nye 
CNC-maskine. 

Det viste køkken er et Ikea-køkken med låger og fronter i knast-eg. Skuf-
ferne bag fronterne er massive træskuffer, som mange vælger i forbindelse 
med opgradering af deres køkken. Bordpladen er med Fenix-laminat 
Castoro Ottawa og underlimet messingvask.
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ENDNU MERE
GENANVENDT
PLASTIK
Dét er en af REMA 1000s vigtige målsætninger
– og der arbejdes hele tiden på at finde på gode
løsninger, der bringer mere genanvendt plastik
ind i produktionen af emballage.

ANNONCE

SAMARBEJDE MED
MILJØORGANISATION
Har du hørt om Plastic Change?
Hvis ikke, så er Plastic Change en
miljø-organisation, der er grundlagt
af miljøbiolog Henrik Beha Pedersen,
der sammen med en lang række
frivillige kræfter yder en stor, uvurder-
lig og professionel indsats for, at
foreningen kan gennemføre sine
ambitioner om at knække kurven for
plastforurening. Deres vigtigste
formål er at vende den nuværende

I REMA 1000 sælger
vi flere end 55 mio.
kødbakker årligt,
og vi ved, at neop
emballagen herfra

fylder meget i kundernes hushold-
ningsaffald.

I oktober 2018 kunne vi sende den
første 1 kg oksekødsbakke af gen-
anvendt plast ud i vores butikker.

Vores mål er, at alle vores kødbak-
ker skal være af genanvendt plast

GENANVENDT PLAST

Foto: Plastic Change

Foto: Plastic Change

udvikling, hvor otte millioner tons
plastik hvert år ender i miljøet.
Det gør de blandt andet ved at sam-
arbejde med REMA 1000 og andre
dagligvarekæder.

— REMA 1000 har hele tiden været
meget åben i vores samarbejde om at
nedbringe forbruget af plastik.
Samarbejdet er blevet endnu mere
konkret, for nu har vi været med ude
i deres butikker og har givet dem
vores anbefalinger i forhold til plastik-

emballage. Både til at nedbringe
plastikforbruget, men også til hvordan
man ved at ændre lidt på farven og
reducere antallet af etiketter, der
sidder på emballagen, bedre kan
genbruge plastikken, udtaler Louise
Lerche-Gredal, Plastic Change.

– Vi arbejder fortsat frem mod
udelukkende at bruge genanvendt
plastik i emballagen omkring REMA
1000s egne personlige plejeprodukter
og rengøringsartikler. Vi har haft nogle
gode samtaler med Plastic Change
om, hvordan vi løbende kan gøre det
bedre. Endvidere er vi i dialog med
vores leverandører af emballage
vedrørende vores ønske om at mini-
mere brugen af plastik og muligheden
for at benytte meget mere genan-
vendt plastik.

Strategien er helt klar, og vi har sat
stramme men opnåelige mål for os
selv, og det er vi sikre på vil lykkes,
udtaler Anders René Jensen, indkøbs-
og marketingdirektør i REMA 1000.

NY PODCAST
Hvis du også er en af dem, der nyder
at blive klogere på, hvad plastik er
for et materiale på godt og ondt,
kan du glæde dig til REMA 1000s
nyeste tiltag.

REMA 1000 har lavet en podcast
– ”Med kloden i kurven” sammen med
NOVA FM, hvor der sættes fokus på
plastik. Med i studiet er også en
række eksperter, som skal hjælpe alle
til at forstå, hvad der er op og ned
omkring plastik.

ved udgangen af 2020.

Meget mindre Madspild
Hos Rema1000 - har vi fjernet 
flerstykstilbud - udryddet begrebet 
mængderabat, der får folk til at købe 
alt for store mængder fødevarer, 
som ikke bliver spist inden de 
bliver for gamle.

Købmand
Nicolai Christensen

Frisengårdsvej v/ Nicolai Christensen
Frisengårdsvej 19 · 5800 Nyborg · 65 36 28 72

13Ugeavisen svendborgTirsdag 27. november 2018

ANNONCE

Det er 10 år siden to personer
næsten samtidig lod startskuddet
lyde til en revolutionerende
bevægelse og en helt ny måde
at handle på.
Af Henriette Rosenthal Muld

Alt for meget mad havner i skralde
spanden, men når to ildsjæle
forener deres visioner og sørger for
at have købmænd i hele Danmark
med på idéen, er det faktisk muligt
at mindske spild af gode fødevarer.
Det er gjort virkeligt af discount
kæden REMA1000 og organisa
tionen Stop Spild Af Mad, der i
10 år har forenet kræfterne og
dermed ændret vores indkøbsvaner.

– Jeg har altid været meget imod at
smide mad ud, så jeg sætter stor
pris på samarbejdet med Selina Juul
og Stop Spild Af Mad, som nu har
stået på i 10 år. Vi startede med
at droppe mængderabatterne, så
vores kunder kun behøvede at købe
det, som de havde behov for – sta
dig til lav pris. Vi pakkede brød og
boller i ”halve pakker” og begyndte
at sælge frugt og visse grøntsager

stykvis – senest har vi også solgt
skæve agurker og frasorterede
tomater, der ellers plejer at blive
kasseret hos producenten. Det er et
utroligt spændende område at arbej
de med, og vi forsøger hele tiden at
finde nye tiltag til mindre madspild,
siger Anders René Jensen, indkøbs
og marketingdirektør i REMA1000.

Et vigtigt samarbejde
Selina Juul grundlagde i sin tid Stop
Spild Af Mad som en protestgruppe
men på kort tid  blandt andet på
grund af samarbejdet med REMA
1000  ”eksploderede” omverdenens
interesse for sagen.

– For ti år siden var der nul fokus
på madspild, og det har været et

kæmpe arbejde at sætte Stop Spild
Af Mad på dagsordenen.
REMA1000 var de første til at
fjerne flerstykstilbud og fuldstændigt
udrydde begrebet mængderabat,
der får folk til at købe alt for store
mængder fødevarer, som ikke når
at blive spist, inden de bliver for
gamle. Vores samarbejde gjorde,
at budskabet er kommet ud over
rampen i en helt anden fart, end
jeg kunne have fået på egen hånd.
Vi er dog endnu ikke i mål med at
reducere madspild. I en rapport
udarbejdet af Miljø og Fødevare
ministeriet og Miljøstyrelsen viser
det sig, at gennem de sidste seks
år har danskerne reduceret mad
spildet med 14.000 ton. Det er i
sig selv positivt  men tallet udgør
kun 8% af det samlede madspild,
så der er stor plads til forbedring.
Dog har personer som bor i etage
boliger, som typisk er mindre boliger,
reduceret madspildet med 24% pr.
person. Det viser med al tydelighed,
at det virker at sælge fødevarer i løs
vægt og mindre pakker, siger Selina
Juul.

10 ÅR MOD
MINDRE
MADSPILD

Alene hos REMA1000s
producenter er spildet nedbragt
betydeligt, fordi de nu tilbyder
kunderne at købe grøntsager til
reduceret pris, f.eks. hvis agurken
er skæv eller rodfrugterne ikke
har samme størrelse.

REDUCERET PRIS UNDGÅ MADSPILD I JULEN

Selina Juul startede Stop Spild Af Mad i 2008
 og i dag er det blevet til Danmarks største
organisation mod madspild

REMA1000 har lavet flere forskellige tiltag i kampen mod madspild. Bl.a. sælger de flere forskellige
varer i mindre pakninger. Tjek: megetmindremadspild.dk

Foto: andreasmikkel.dk

Julen er en stor madspildshøjtid.
Ifølge tal fra Landbrug &
Fødevarer smider danskerne
mad ud for 1,1 mia. kr. i jule
måneden. Her får du fem gode
råd til at undgå julens madspild.

Gør plads til julen
Allerede nu bør du overveje at
gøre plads til julen: få plads i
dine køkkenskabe, køleskabe og
frysere, få tømt ud og spist op i
dit køleskab og fryser, så der er
rigelig plads til den gode julemad.

Planlægning er vejen frem
Husk ikke at købe mad til til 10,
hvis I er 6 gæster til julefrokost.
Det er vigtigt ikke at købe ind til
skraldespanden.

Mindre størrelse tallerkener
En lidt mindre størrelse fade og
tallerkener vil betyde mindre
madspild. Stil ikke al mad frem
på bordet på een gang  stil
gradvis maden frem, i takt
med at det bliver spist.

Indtænk rester
En rest flæskested kan blive til
en biksemad efter julen. En rest
risengrød eller ris a la mande
kan bruges til at bage boller med.
Bollerne fryses ned, så du har
noget at glæde dig til i januar
måned.

Skriv dine erfaringer ned
Husk at føre en “juledagbog”,
så du skriver dine erfaringer
ned fra julen i år, så du kan blive
endnu bedre til at
undgå madspild
til næste jul.

Kilde: Selina Juul
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”Angelbo smede- & maskinservice 
er en lokalt funderet virksomhed 
med aktiviteter i hele Danmark”, 
fortæller Emil Angelbo Rasmus-
sen. ”Entreprenør og skovbrug er 
vores største fokusområder, og i 
den travle hverdag betjener vi vo-
res kunder der, hvor de er. 
Firmaet råder over tre rullende 

service- og værkstedsbiler. De er 
udstyret med værktøj og materiel 
til service, eftersyn og reparation 
af maskiner, hydraulisk udstyr og 
anlæg i hele vores typemæssigt 
vidtspændende kundekreds. Vi 
rækker lige fra landbrugs- og en-
treprenørmaskiner over traktorer, 
kraner, grave- og skovningsmaski-

ner til aircondition og klimaanlæg
Når det gælder opgaveløsning, er 
der ikke to dage, der er ens. Vores 
dygtige og servicemindede medar-
bejdere trækker på en bred vifte af 
faglig viden og kompetencer.
Over hele linjen står Angelbo sme-
de- & maskinservice for god kunde-
rådgivning og høj leveringssikker-

hed. Der er fine fremtidsudsigter 
i branchen, og vi arbejder løbende 
på at udvikle nye, spændende til-
tag og initiativer til glæde for vo-
res kunder”, slutter Emil Angelbo 
Rasmussen.   

Angelbo smede- 
& maskinservice

Den dynamiske servicevirksomhed, der har til huse 
tæt på motorvejsnettet ved Nyborg, grundlagdes i 2016 
af indehaver Emil Angelbo Rasmussen og beskæftiger 
p.t. tre smede og mekanikere 

Nederbyvej 15, Aunslev  ·  5800 Nyborg 
Tlf.: 20 96 34 99  ·  info@angelboo.dk  ·  www.angelboo.dk

1-2_Angelbo_8-19p.indd   1 08/10/2019   11:05
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Bilboel.dk har igennem de sidste 26 
½ år været bedst kendt for sine gode 
evner til at være leveringsdygtig af 
alle tænkelige erhvervsbiler. Nu ud-
vides forretningen igen, så Bilboel.
dk nu også tilbyder flexleasing af 
personbiler til deres nuværende og 
fremtidige kunder.
Samtidigt tiltrådte Anders Styrup 
den 1. september som ny direktør 
hos Bilboel.dk, og skal være den pri-
mære drivkraft på det nye flexlea-
sing tiltag, der de seneste år vundet 
mere og mere frem i Danmark. 
- Flexleasing er en fantastisk løs-
ning for mange, men husk at se 
dig godt for, siger Anders Styrup. 
Flexleasing er i bund og grund ret 
enkelt. Lidt firkantet sagt, er der 3 

ting man skal forholde dig til: Ud-
betaling, månedlig ydelse, - og nok 
vigtigst af alt – hvilken restværdi 
der bliver aftalt.

Bilboel.dk har valgt at alle deres bi-
ler som udbydes til flexleasing, vil 
blive leveret med en 12 måneders 
CarGarantie, som kan benyttes i 
hele landet.

- Det har været ekstremt vigtigt for 
os hos Bilboel.dk, at vi ikke ”blot” 
bliver en ny flexleasingleverandør, 
siger Anders Styrup. Flexleasing 
handler om tryghed, og derfor leve-
res alle biler på en flexleasingaftale 
fra os, naturligvis også med god 
garanti.

Bilboel.dk udvider 
forretningen med 
flexleasing af biler

- Vi kan nu hjælpe vores gode trofaste 
kunder med ”hele pakken”, siger ejer 
Aage Boel. Hvad enten du ønsker en 
varevogn, kølevogn, ladvogn, privat 

personbil eller en lækker eksklusiv bil 
med alt i udstyr på en flexleasingaf-
tale, kan vi hjælpe dig. Det har været 
det vigtigste for os.

Nyborgvej 27A, 5853 Ørbæk, Tlf.: 65 33 19 86, 
info@bilboel.dk / www.bilboel.dk

Nyborg Rejser - Nymarksvej - 5800 Nyborg 5800 - Tlf.: 65 311369 - nyborg@nyborg-rejser.dk - www.nyborg-rejser.dk

Eksklusiv VIPKonferencebus

Det rullende mødelokale med plads til 32 pers.

Veludstyret & kombineret med mange faciliteter
og kvaliteter til såvel erhvervsformål som 

til de mere sociale arrangementer

Eksklusiv VIP Konferencebus

Nyborg Rejser - Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65 311369 – www.nyborg-rejser.dk

_____________________________________________________________

Lige meget hvor du vil hen
– så lad os hjælpe dig på vej med dit næste arrangement
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Udbetaling: 10-30 % af bilens pris
Løbetid: 24-60 måneder
Alle vores leasing-aftaler er med fri km.
- Alle biler leveres nysynet med service
- Vi tager biler i bytte
- Levering 1-2 dage 

LEASING-AFTALE 
– både til private og erhverv

Varebil Leasing ApS  ·  Nistedvej 48  ·  5270 Odense N
+45 70 20 35 15  ·  kontakt@varebil-leasing.dk

Industrigulve
Compact industrigulv fra Fyns 
Industrigulve ApS er et kvalitets 
stærkt gulv med flot finish, der kla-
rer mekaniske belastninger, mod-
står ridser, har lav trinstøj, kan 
laves skridsikkert og er behageligt 
at gå på og meget rengøringsvenligt 
og kemikalieresistent.

Polyurethangulve
Der er et bredt udvalg af forskellige 
typer designgulve, der er dekora-
tive, slidstærke, rengøringsvenlige 
og behagelige at gå på, med god be-
standighed overfor mange type ke-
mikalier. 
Fyns Industrigulve ApS kan også 
tilbyde komfort gulve med lyd-
dæmpning og dekorativ design.

Hos Fyns Industrigulve er gulve meget 
mere, end noget man går på

Designgulve
Hos Fyns Industrigulve ApS har vi 
gennem årenes løb lavet en del spe-
cialgulve, både for bl.a. private og 
erhverv.

Hygiejne områder
Fyns Industrigulve ApS kan levere 
en samlet pakke der hedder fra gulv 
over væg til loft. Der monterer vi  
Compact epoxybelægning på gul-
vet, der lever op til de skrappe krav 
fra myndigheder og kontrolinstan-
ser. Vægge og lofter vil blive malet 
med hygiejnemaling, der beskytter 
mod skadelige mikroorganismer, 
mug, skimmel og bakterievækst.

Siøvej 9, 5800 Nyborg  ·  +45 70 22 90 24
Info@fynsindustrigulve.dk  ·  www.fynsindustrigulve.dk



Leasingaftaler 
fra dag til dag

Nordfyns Finans A/S er i 
vækst og er flyttet fra Aarup 
til Dannebrogsgade 1 i det 
centrale Odense.

Selskabet opererer i hele landet.

Dannebrogsgade 1  ·  5000 Odense C  ·  Tlf.: 5948 9555
Mail: info@nordfynsfinans.dk  ·  www.nordfynsfinans.dk

I forbindelse med at Nordfyns Bank 
A/S byggede nyt hovedkontor i 
Odense – blev det samtidigt beslut-
tet at datterselskabet Nordfyns Fi-
nans A/S skulle være en del af disse 
byggeplaner og flytte med til Danne-
brogsgade 1.

Tid til kundekontakt
- Vores kunder er primært små og 
mellemstore virksomheder i hele 
landet. De er kernen i vores hastige 
vækst, siger kundechef i Nordfyns 
Finans Claus Krog Nielsen.
- Leasingbranchen er meget konkur-
rencepræget, og vi vil gerne bruge 
god tid på, at være i personlig kon-
takt med nye og nuværende kunder 
siger Claus Krog Nielsen.
Nordfyns Finans’ primære forret-
ningsfelt er etablering og finansie-
ring af leasingaftaler på området for 
rullende materiel. 
- Der er et stort potentiale af iværk-
sættere inden for håndværk, land-
brug og service, som vi kan hjælpe i 
gang og videre i udviklingen af deres 
virksomhed.

Med på fagmesser
- Vi møder dem overalt i landet, idet 
vi med vores blå leasingbus, der er 
let genkendelig i landskabet, invi-
terer interesserede indenfor. Vi be-

søger fagmesser som for eksempel 
Agromek i Herning, Transport Øst i 
Greve samt diverse Dyrskuer i hele 
landet. 
- Kundekredsen indenfor dette spe-
ciale er landsdækkende, og dens sto-
re bredde illustreres af det faktum, 
at vi finansierer leasingaftaler på 
alt fra entreprenør- og landbrugs-
maskiner over transportmateriel, 
vare- og lastbiler til firmabiler, tu-
ristbusser, rutebiler, trucks, taxier 
og som det sidste nye foodtrucks.

Ingen bindinger
Nordfyns Finans A/S er kendeteg-
net ved at formidle meget attraktive 
og fleksible leasingaftaler.
- For alt lige fra busser, erhvervsbi-
ler, taxier og rustvogne slipper man 
for kilometerbegrænsning og ting-
lysningsomkostninger, siger Claus 
Krog Nielsen. Man kan frit vælge sit 
værksted, og man har mulighed for 
at frikøbe bilen i leasingperioden. 
Det samme gælder for traktorer og 
landbrugsmaskiner m.m.
- I Nordfyns Finans A/S 
ser vi det som en af vores 
fornemmeste opgaver at 
tilpasse leasingydelsen 
til den enkelte kundes 
behov.

Hurtig ekspedition
- Nordfyns Finans A/S står for hur-
tig ekspedition på samtlige fronter. 
Vi besvarer  alle henvendelser inden-
for 24 timer, og ofte afvikles kunde-
kontakten ude på virksomhederne. 
I et løbende samarbejde kan vi ofte 
klare os med en telefonsamtale for at 
få en aftale på plads.
- Vi møder kort sagt vores kunder i 
øjenhøjde. Det betyder, at vi opere-
rer tilsvarende hurtigt, når det gæl-
der afregningen i forhold til vores 
leverandører - ofte samme dag, som 
vi modtager fakturaen.  

Hvad er erhvervsleasing?
Erhvervsleasing er en fleksibel 
finansieringsform, der 
vinder mere og mere 
frem, og som 
tilgodeser 

den enkelte virksomheds likviditet 
og skattebetaling.
Nordfyns Finans A/S køber udsty-
ret – men overdrager brugsretten til 
virksomheden – hvorefter der beta-
les en leasingydelse for brugsretten.
- Alle leasingydelser er fuldt fra-
dragsberettiget, siger Claus Krog 
Nielsen.  Leasingydelsen kan tilpas-
ses udstyrets forventede levetid og 
kan desuden i modsætning til for 
eksempel et banklån ændres fra dag 
til dag efter nærmere aftale. 
Betalingsformen kan tilpasses kun-
dens ønsker, eventuelt i forhold til 
sæsonudsving i virksomheden, så 
den er høj i højsæsonen og lavere re-
sten af året.    
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nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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salg@koppenbjerg.dk
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arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
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området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
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borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.
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Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk
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Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
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Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
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afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university

• Si
n

Sikker transport i
skræddersyet emballage

ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden

Hurtig levering

Fleksibilitet og erfaring

Varmebehandlet træ
ra bæredygtige skove

ontakt os på tlf. 3135 4300
r en uforpligtende snak om

dine emballagebehov.

Varmebehandlet træemballage

· In
s

· H

· F

· V
fr

Ko
for
din

Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

www.koppenbjerg.dk

Skovgrillen Middelfart 
Brovejen 353 5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6516 - Mobil: 4033 6549
 Mail: skovgrillen5500@gmail.com

Skovgrillen sælger store gammeldags 
isvafler med hjemmelavet guf,

soft-ice og ispinde. 

På menukortet står også pølser og 
hotdogs ”med det hele”.

Der laves burgers og bøfsandwich af  
200 grams slagterbøffer og serverer  

rygende varme pommes til. 

Vores fiskefileter henter vi hos 
fiskehandleren, og vi steger selv 

vores kamsteg flere gange om dagen.



Tømrermester Claus Mortensen har på den fæl-
les adresse værksted med fagets maskiner i selv-
stændige lokaler. Hans arbejdsområde omfatter 
alt fra udskiftning af et enkelt dør greb, til reno-
vering af ældre boliger. Samt en del udskiftning 
af døre og vinduer  
- Jeg blev selvstændig i 1999 og har i dag enga-
gerede og kompetente medarbejdere og anven-
der de nyeste værktøjer, siger Claus Mortensen.  
 
- Vores kundekreds består primært af private 
husstande, private udlejere og lidt erhverv. Geo- 
grafisk dækker vi hele Fyn 

Tanja Holmberg har været leder af Nyborg Ma-
lerservice siden 2016. Gennem ti år har virksom-
heden opbygget ry for at være en pålidelig og 
servicemindet samarbejdspartner, der udfører 
alle former for malerarbejde, både til private, of-
fentlige og erhverv.
- Vi sætter en ære i at være fleksible og overholde 
aftaler, siger Tanja Holmberg. Vi tilbyder en til-
fredshedsgaranti, hvilket betyder, at ingen op-
gave afsluttes, før kunden er tilfreds. 
- Vores erfaring gør, at man altid sikres den 
bedste rådgivning, og ender med rette løsning 
til sit hjem eller sin virksomheds lokaler. Vi op-
sætter filt, væv, tapeter og fuldspartler vægge. 
Vi renser også tapeter og er eksperter i nikotin-
opgaver. 

Gulvfolkene Casper Kjær Hansen og Jan Littrup 
driver virksomheden Nyborg Gulve sammen. De 
har tilsammen været godt 40 år i branchen og 
har oparbejdet en solid kundekreds på hele Fyn. 
På Falstervej har de lager og vareprøver, og de 
arbejder med alle gulvtyper: Laminat, linoleum, 
kork, træ tillige med tæpper og tæppefliser.
- Visionen er et højt serviceniveau og en ambition 
om, at produktet lever op til den enkelte kundes 
behov, siger Casper Kjær Hansen. Vi ser på, om 
kravene er elegance, design, slidstyrke, funktio-
nalitet eller vedligeholdelse.
- Vi tilbyder også reparation af gulvbelægninger, 
siger Jan Littrup. Det kan være svejsning af lino-
leum eller vinyl. Det kan også være rengøring og 
vedligeholdelse af linoleumsgulve. 

Tre selvstændige på samme matrikel

NYBORG
MALERSERVICE

På Falstervej 5 i Nyborg har tre selvstændige håndværksmestre, en maler, 
en tømrer og et par gulvfolk udviklet fordele med den fælles adresse.

Tre virksomheder på Falstervej 5 – 5800 Nyborg

 Tlf.: 2246 0283
Mail: info@nyborgmalerservice.dk 

www.nyborgmalerservice.dk

Tlf.: 2032 8127
Mail: info@tomrermester.dk

www.tomrermester.dk

Tlf.: 2492 5911
Mail: info@nyborggulve.dk

www.nyborggulve.dk
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MINIKØKKENER TIL LEJLIGHEDER OG KONTORER MM. 

Findes i  
størrelse fra  
90—170 cm 

Kan leveres med 
ovn, opvasker el. 
mikroovn. Samt i 

flere farver 

Eks. 100 cm med køl/frys og kogeplader Eks. 170 cm med køl/frys, ovn, opvaske-
maskine og kogeplader 

Ring for yderlig
ere 

info 

Leveres på ca. 
14 dage 

”Vi arbejder med mange forskellige 
opgaver – primært inden for ma-
skinsikkerhed, støj, akustik, kemi 
og indeklima”, beretter indehaver 
og maskiningeniør Søren Jensen, 
der i 2016 grundlagde Amilkon 
ApS, som er autoriseret af Arbejds-
tilsynet. ”Jeg har 18 års erfaring 
med arbejdsmiljørådgivning i store 
og små virksomheder. I flere år har 
jeg været tilknyttet en række virk-
somheder som fast assisterende sik-
kerhedsleder. Her hjælper jeg løben-

de med diverse målinger, APV, årlig 
arbejdsmiljødrøftelse og løsnings-
forslag. Såvel menneskeligt som 
økonomisk er der store besparelser 
at hente på at forebygge ulykker 
og sygefravær. Det kan imidlertid 
være svært at holde sig ajour med 
lovgivningen, men hér er det så, at 
vi kommer ind i billedet. I Amilkon 
gør vi meget for at opfylde den en-
kelte virksomheds behov og tilpasse 
vores ydelser herefter.” 

Fra mål til handling
”Jeg har arbejdet med bæredyg-
tighed på flere planer, og det er et 
godt udgangspunkt for at rådgive 
virksomheder om, hvordan de kan 
bidrage til FN’s Verdensmål”, for-
tæller kemiingeniør Else Marie Kri-
stiansen. ”Det er vigtigt at omsætte 
sine mål til konkrete handlinger, 
eksempelvis i forbindelse med ud-
fasning af farlige kemikalier, øget 
genbrug og energibesparelser. Min 
opgave er at vejlede, dokumentere 

og kommunikere indsatserne ud, 
hvoraf mange kan give store økono-
miske besparelser. FN’s Verdensmål 
kan også være en inspirationskilde 
til nye produkter og markeder, da 
fremtidens kunder vil stille stigende 
krav til bæredygtige leverandører 
og produkter, både i udbud og hos 
slutbrugeren. Ved både at tilbyde 
rådgivning om arbejdsmiljø og bæ-
redygtighed har vi en unik sammen-
sætning af ydelser, der passer til 
fremtidens behov.”  

Arbejdsmiljø og 
FN’s Verdensmål 
supplerer hinanden
Blandt FN’s Verdensmål er sundhed, trivsel,  
anstændige jobs og ansvarligt forbrug og produktion. 
Et godt arbejdsmiljø hænger tæt sammen med  
disse mål, og Amilkon ApS rådgiver både om  
arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål 

Hollufgårdsvej 12 A  I  5260 Odense S
Telefon: 93 96 52 60  I  E-mail: info@amilkon.dk  I  Web: www.amilkon.dk

1-2_Amilkon_8-19p.indd   1 04/10/2019   10:25
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Er der behov for slamsugning eller 
spuling, så er der hjælp at hente hos 
Østfyns Slamsugning & Rørspu-
ling, og selvom navnet er nyt, - så 
er det en virksomhed, der i forvejen 
er veletableret og med et godt ry for 
ikke mindst god service. I foråret 
overtog Jesper Christensen Rosilde 
Højgaards Slamsugning & Rørspu-
ling, og det gode ry bygger han nu 
videre på under Østfyns Slamsug-
ning & Rørspuling.

- Det handler om at yde en engageret 
god service, når kunderne har behov 
for professionel slamsugning eller 
rørspuling, siger indehaver Jesper 
Christensen. Det betyder også, at 
der arbejdes ud fra at være meget 
fleksibel, så vi er også med, når der 
opstår akutte behov. Det er vigtigt, 
at kundens problemer bliver løst så 
hurtigt og effektivt som muligt.
 
- Vi er blevet godt modtaget af kun-
derne, og vi har haft meget travlt. 
Vores kunder er meget loyale, og det 
gælder både de private kunder med 
det tilstoppede toilet eller de mere 
faste kunder som boligforeninger, 
virksomheder og kommuner.

Service og fleksibilitet  
har givet en god start
Østfyns Slamsugning & Rørspuling rykker ud efter kundernes behov

Virksomheden har det primære ar-
bejdsområde i og omkring Nyborg, - 
men kommer vidt omkring i hele om-
rådet. Det betyder også at de blandt 
andet løser opgaver Ferritslev, 
Svindinge, Ullerslev, Øksendrup og 
Dinestrup Strand, og hvor ellers der 
er behov for deres assistance.

Jesper Christensen får hjælp i virk-
somheden af hustruen Jeanette, der 
tager sig af det administrative, og 
som ellers har job i hjemmeplejen 
som Sosu-assistent. Sønnen Ras-
mus, der er ved at uddanne sig til 
agraøkonom, er ligeledes en medar-
bejdende part i virksomheden.

Når der er behov for at Østfyns 
Slamsugning og Rørspuling rykker 
ud til en opgave, så sker det fra et 
mindre landbrug i Frørup, som Jea-
nette og Jesper Christensen driver. 
Her står den store traktor med tilhø-
rende tank og udstyr klar, så der kan 
rykkes ud, når kunderne henvender 
sig.

- Når kunder ringer med et stoppet 
toilet, så kan der godt være lidt pa-
nik i stemmen. Vi er kun glade for at 

hjælpe dem af med problemet, så de 
igen kan bruge deres toilet. Vi kører 
ud og ser, om vi ikke kan få ”skudt 
hul igennem” uden de store gener 
for kunden. Det meste forsøger vi at 
klare ude fra brønden. Det er opga-
ver, som vi løser mange af både for 
private kunder men også for bolig-
foreninger med enkelttoiletter og 
hvor også faldstammer kan være 
stoppet til. 
Virksomheden kommer i en bred 
palette af kunder og opgaver. Det 

lige fra private, virksomheder, 
landbrug og kommunale kunder, og 
har flere gode samarbejdspartnere, 
hvis der eksempelvis skulle være 
behov for VVS assistance eller brug 
for kloak-TV. 

- Det er helt grundlæggende, at når 
kunderne ringer til os, så er vi klar. 
Det er vigtigt for mig, at vi er fleksi-
ble, og det gælder også ved akut be-
hov, når vores kunder har noget, der 
ikke kan vente til dagen efter.

info@os� ynsslamsugning.dk  • www.øs� ynsslamsugning.dk

Østfyns Slamsugning & Rørspuling
v/Jesper Christensen

Tlf. 51 25 06 78 - også ved akut behov

Østfyns Slamsugning & Rørspuling
Rosilde 

Højgaard E� f.

Østfyns slamsugning og rørspuling - 2x41.indd   1
24-09-2019   08:50:16
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Vi har gulv, gulvmaling, gardiner, tæpper og maling til private og 
erhvervs brug. 

Vi kører gratis ud til opmålinger på HELE Fyn og giver et uforpligtigende 
tilbud. 

 
Tæppeflisen Contra Stripe Ecotrust Kollektionen 
imødekommer nogle af de strengeste standarder 
på markedet, hvad angår krav til kvalitet, komfort 
og akustik. Dette gør kollektionen ideel til kontor 
og butiksindretning  

Let håndtering, montering og udskiftning 
kontorer  

Tæppefliser fra 199,- pr. m2 

 
Epoxy gulvmaling er velegnet 
til:  

• Garager  
• Værksteder  
• Haller  
• Parkeringshuse 

Det er stadig ikke for sent at 
male facade! 

Denne maling er regnfast 
allerede 20 min. Efter den er 
påført. 

Sigma Facade Topcoat 

07Lok aLavisen nyborgTirsdag 20. augusT 2019

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M.
Tlf. 66 14 78 82
odense@farvexperten.dk

Bellinge
Brogårdsvej 4
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 24 22
bellinge@farvexperten.dk

Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk

Svendborg
Ole Rømers vej 61
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk

Middelfart
Alsvej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 65 08
middelfart@farvexperten.dk sigmacoatings.dk

.ddk
-- DDiinn mmaalliinng && guullvvlleevveerraannddøørr

• Vi kommer gerne ud og inspicerer din
bolig med dig, så du får den rigtige
vejledning.

• Du får kvalitetsprodukter til gode priser
med god vejledning og behandling.

Vi ses hos din lokale Farve X-pert

• Pegakote gulvepoxy er en slidstærk maling
velegnet til værksted, industri og kældergulv.

Tæppefliser fra Ege
Særdeles velegnede til
moderne kontormiljøer.
Nem installation, høj
fleksibilitet og lav vægt.

Tæpper fra Ege
Op til 10 års boliggaranti
mod gennemslid.
Fås i 12 forskellige
farver.
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Autoriseret forhandler af:

Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk

89.990*

Inkl. aircondition
og komfortførersæde

Fra

EKSKL. MOMS

 A   18,2 km/l, CO2 144 g/km. *Prisen gælder Combo Essentia 1.5 76HK diesel med 650 kg lasteevne og aircondition og er 
ekskl. metallak, moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. 
**Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. Læs mere på opel.dk

NY OPEL COMBO
TYSK KVALITET OG RUMMELIGHED TIL KLASSENS BEDSTE PRIS

STOR FLEKSIBILITET
- DER ER MANGE MULIGHEDER MED DEN NYE COMBO
• Nødbremseassistent
• Adaptiv fartpilot
• 8" Touchskærm med Apple CarPlay**

• Læderrat med varme
• Motor- og kabinevarmer
• Baksensor
• Fås i 2 længder og 2 vægtklasser (650 kg og 1000 kg lasteevne) 
• Varerumsvolumen op til 4.4 m2 
• Varerumslængde op til 3.440 mm m/ FlexCargo stigelem

Årets varebil  2019
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BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

B I E L E R S . D K

GOD MAD, SKÆGGE TIMER,
SJOVE SPIL OG FAMILIEHYGGE
HOS BIELERSBIELERS

B O W L I N G

SPIS & BOWL

1 time inkl. skoleje

Kun kr.  229,-
      Pr. person

Vælg i mellem (1 ret)
• 200 g steak m/tilbehør
• BBQ marineret spareribs m/tilbehør
• Wienerschnitzel af kalveinderlår m/tilbehør
• Børnemenu - Burger med pommes frites og is (under 10 år kr. 160,-)

2 timer inkl. skoleje

Kun kr.  299,-
      Pr. person

DANMARKSPREMIERE Prøv HyperBowling i Otterup

Se vores lækre 
julefrokost og  

nytårsmenu på 
bielers.dk

Har man brug for en erfaren hånd-
værker indenfor jern og metal, som 
kan sit håndværk, - så er Vissen-
bjerg Maskinværksted et godt sted 
at henvende sig, og som i dag dri-
ves af Rene Holst, der blev udlært 
på stedet i 2002. De har indenfor 
de seneste 10 år udviklet sig til, at 
de ikke kun er Vissenbjergs lands-
bysmed, men også til at udvikle og 
producere dele til blandt andet robo-
tindustrien. 
- Det lå ellers ikke i kortene, at jeg 
skulle være selvstændig, siger Rene 
Holst. Men sådan blev det alligevel, 
og det har jeg ikke fortrudt. Jeg har 
netop afviklet 10 års jubilæum, og 
det har været gode år, hvor vi har 
udviklet og vækstet med firmaet. I 
dag er vi 13 medarbejdere, heraf tre 
lærlinge, - og så kan jeg glæde mig 

Klejnsmeden der overtog sin læreplads
Vissenbjerg Maskinværksted har udviklet sig til at være stedet der 
både almindeligt smedearbejde til også at servicere robotindustrien

over, at min ”gamle” 1. mand fra 
min læretid stadig er med.

Vissenbjerg Maskinværksted ud-
fører opgaver for såvel private som 
erhverv, og det alt fra reparation af 
bulldozere til maskindele til små og 
større industrivirksomheder.
- Vi udvikler og fremstiller selv 
diverse dele til industrien, og har 
blandt andet nyinvesteret i en laser-
skærer til præcisionsarbejde. Det vi 
laver er unikke dele efter kundens 
ønsker. Det gør hele arbejdet med 
opgaverne meget spændende, for 
det er opgaver, hvor der kun skal 
produceres få stykker af hver enkelt 
del, - og vi arbejder naturligvis i alt 
fra sort jern til rustfrit og alumi-
nium. Ellers laver vi alt, der hører 
med til smedefaget.

Trævænget 12, 5492 Vissenbjerg, 
Tlf.: +45 64 47 23 57, rh@vm-v.dk / www.vissenbjergmaskkinvaerksted.dk



 29

- Efter branden gik vi naturligvis 
straks i gang med at genopbygge 
bowlingcentret, siger Ulrik Bieler, 
der i 16 år har stået for restauran-
ten Bielers Gourmet, mødelokaler-
ne, bowlingcenter i den selvejende 
institution Otterup Hallen, hvor 
man sidste år udvidede med en mul-
tihal og sportscafé til 35 millioner 
kroner.
Der skulle nyt udstyr i hallen, og 
her valgte man at gå efter det ame-
rikanske HyperBowling, der er en 
revolutionerende helt ny bowlingba-
seret attraktion, som handler om at 
alt lige fra sko og bowlingkugler til 
computere og keglesættere. Hyper-
Bowling findes i dag kun i Bologna 
og Amsterdam

Bevægelige mål
Ulrik Bieler peger på, at HyperBow-
ling opererer med avancerede lys- 
og bevægelsessensorer i banderne. 
- Lyscensorerne bliver en aktiv del 
af spillet, når man aktiverer dem, 
siger Ulrik Bieler.  Lysene skaber 
bevægelige mål, som man enten skal 
ramme eller undgå. Målene ændrer 
sig undervejs i spillet, og der er mu-

lighed for at vælge mellem mange 
sværhedsgrader, ligesom man i Hy-
perBowling kan få points på flere 
måder end i klassisk bowling.

Den sociale dimension
- Her i centret ser vi alle aldre re-
præsenteret, siger Ulrik Bieler. 
Vi lægger stor vægt på den sociale 
dimension. Dagen igennem er der 
børn og unge, og ældre motionister 
har også fundet vej til idrætscen-
tret. Mange fra lokalområdet ser 
vi også i mere selskabelig sammen-
hæng. 

- Med det nye HyperBowling på pro-
grammet vil interessen for et besøg 
i Otterup vokse betydeligt fra hele 
landet. Otterup ligger kun et kvar-
ters kørsel fra Odense, og vi har 
gode parkeringsforhold ved centret. 
Den nye multihal og sportscafé 
har personale og topmoderne køk-
kenfaciliteter, som kan supplere 
det sociale afsnit i tilknytning til 
bowlingcentret, restauranten, mø-
delokalerne og det store restaurant-
køkken.
Både idrætsudøverne og de klubber 

HyperBowling 
ved Otterup Idrætscenter

Mail: ulrik@otterupbowlingcenter.dk 
www.otterupbowlingcenter.dk

og foreninger, der kommer i haller-
ne, holder deres møder i restauran-
tens lokaler, ligesom private holder 
familiefester i Bielers Gourmet. 

Julebuffet med bowling
- Vi løber nu ind i julen, og det er en 
travl tid for os, idet vi alle fredage 
og lørdage fra den 9. november og 
sluttende lørdag den 21. december 
tilbyder familier og grupper jule-

buffet med og uden HyperBowling 
på seks baner.
Ulrik Bieler siger, at man nok skal 
være tidligt ude med booking til 
disse arrangementer. Han nævner 
også, at man igen i år har julebuffet 
ud af huset frem til nytår.
- Vi har året igennem en del daglige 
leveringer af mad ud af huset til fir-
maarangementer og til receptioner, 
siger Ulrik Bieler. 

Stadionvej 50 – 5450 Otterup 
Tlf. 6482 2343

Indvielsen af Skandinaviens første 
HyperBowling-center var højdepunktet 
ved Otterup Idrætscenters 50 års  
jubilæumsfest den 1. oktober. 
Otterup Hallernes hidtidige bowlingcen-
ter brændte den 29. september sidste år. 

Jubilæumsfest:
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”Hvad enten konferencen, jubilæet 
eller familiefesten foregår på et 
slot, en herregård eller i kundens 
eget hjem, er kirk hedegaard med 
sine individuelt designede kvali-
tetsløsninger indenfor catering og 
totalarrangementer garant for en 
uforglemmelig oplevelse”, fortæller 
indehaver Rasmus Kirk. 
”kirk hedegaards kundekreds er 
bredt funderet, og arrangements-
typerne veksler i løbet af sæsonen 

mellem privatfester og firmasam-
menkomster af enhver art. Vores 
dygtige, servicemindede personale 
er faguddannet og tæller blandt an-
det nogle af landets bedste kokke. 
Totalarrangementer genererer stor 
aktivitet. Kunderne bestemmer, 
hvor festen skal holdes, og vi sørger 
for opdækning, mad, drikkevarer, 
blomster, duge, personale, opvask, 
rengøring osv. 
kirk hedegaard driver et ærligt køk-

ken med fokus på sæsonens lokalt 
producerede råvarer. Vi laver alt fra 
bunden – lige fra pålæg, leverpostej 
og diverse sylteting til brød, kager 
og is. 
Pop up  konceptet er et relativt nyt 
tiltag, hvor location og tema er sam-
mensat, så de matcher hinanden 
– alt sammen med fokus på eksklu-
sivitet, nærvær og fortællinger om 
god mad og vin.” 

Passion for unikke madoplevelser
kirk hedegaard leverer skræddersyede totalløsninger til alle former for arrangementer og har  
passion for unikke madoplevelser i overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov 
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Nyt fra EU
Leveret af Det syddanske EU-kontor

fØDEVarEr: Fødevarernes vej 
fra primærproducent til for-
bruger er et centralt omdrej-
ningspunkt for et bæredygtigt 
klima og miljø i Europa.

 EU sender derfor støtte-
midler i retning af projekter 
med forskning, nye teknolo-
gier og produkter samt nye 
forretningsmodeller, der kan 
fremme innovation, ressour-
ceeffektivitet og konkurrence-
evne i fødevaresektoren.

Det giver blandt andet mu-
lighed for at lave projekter, 
der afprøver nye tilgange til 
fødevareværdikæder for at 
skabe økonomisk, social og 

miljømæssig bæredygtighed, 
i samarbejde med især pri-
mærproducenter; finde nye 
måder til at reducere mad-
spild; og som i stor skala kan 
demonstrere brugen af robot-
ter i realistiske driftsmiljøer 
indenfor landbrug og fødeva-
rer.

- EU har fokus på et bære-
dygtigt og konkurrencedyg-
tigt fødevareerhverv, hvor 
hele værdikæden fra primær-
producenter til produktion 
og forarbejdning spiller en 
central rolle og kan tage del i 
EU-projekterne, fortæller Else 
Dyekjær Mejer fra Det Syd-
danske EU-kontor i Bruxelles.

- Vi har i Region Syddan-
mark en stærk og varieret 

fødevaresektor, hvor EU-pro-
grammerne kan være med til 
at fremme udvikling og inno-
vation.

Fødevarefokuset ser endvi-
dere ud til at blive forlænget 
gennem EU’s næste store ram-
meprogram, Horizon Europe, 
hvor 10 milliarder euro i peri-
oden 2021 til 2027 er forslået 
afsat til projekter med ”føde-
varer, bioøkonomi, naturres-
sourcer, landbrug og miljø.

 Ansøgningsfristerne for de 
nyeste indkaldelser ligger i 
januar og april 2020. Kontakt 
gerne Det Syddanske EU-Kon-
tor for at høre, hvordan din 
idé matcher med de mange 
interessante støttemulighe-
der.

EU-støtte til fødevare-
innovation gennem hele 
produktionskæden

Til de mindre

møder kan du benyt
te

vores helt nye præ
riehuse

med plads til 12 personer.

Der er også mange

muligheder for sjov
e og

lærerige teambuilding-

aktiviteter.

www.ditlevsdal.dk . tlf. 64 80 12 27 . RestauRant@ditlevsdal.dk

Hold møde, konference og fest på ditlevsdal.
H�� �� h�j� ��� h�����, �� ��� ����yyb���� �� �u� ����� ����������������.

m�������������� �� ��� 100 �������� � ������ �� ��� 200.
www.kirkhedegaard.dk · Tlf. 6113 2689 · info@kirkhedegaard.dk

Julefrokost
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Luksus Julefrokost
med alt hvad hjertet begærer…

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Pandestegt fiskefilet - 20,-
remoulade – løgkompot

Rørt torsk - 20,-
persille - butterdej – cremefraiche

Andebryst - 25,-
appelsin og sveske kompot

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg - 20,-
grønlangkål – sennep

Vaniljeis - 20,-
frugtsauce – sprød chokolade

Alternativ Julefrokost
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 295,-

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Svinemørbrad
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg
grønlangkål – sennep

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

-

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Honningkage
appelsin – hvid chokolade

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 275,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet
remoulade – løgkompot

Rørt torsk
persille – butterdej – cremefraiche

Andebryst
appelsin og sveske kompot

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Piment sild
gulerod – rødløg – persille

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade – appelsin & rødkålssalat

Læsø rejer
citron mayonnaise – rugbrødschips

Gravet laks
sennepscreme – smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder – svampe a la creme – små kartofler

Paté
rosmarin – hasselnødder – syltede beder

Fyldte andebryster
dadler – bacon – estragon

”Æbleflæsk”
sprængt svinebryst – bagte æbler

– syltede løg

_

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade – farin

Ris a’la mande
tørrede kirsebær – mandler

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 185,-
TILKØB

Sælges kun i forbindelse med julefrokosten og skal tilkøbes til hele selskabet

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud,
tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne

Marinavejen 12| 5300 Kerteminde| Tlf. 6532 3863|www.restaurant-marinaen.dk

Restaurant Marinaen

Vi tilbyder fuld forplejning samt AV-udstyr

Kursusfaciliteter
Medunikudsigt overStorebælt
Tætpåmotorvej,midt i Danmark

GET IT ONDownload appen og 
vælg dine favoritter Nyhedskiosken

_____ 

25-10-2019 

Vildtaften 
på Ravnholt Gods i jagtstuen 

  ___ 

10-11-2019

Mortens aften 
på Sulkendrup Vandmølle 

___ 

31-12-2019

Nytårsmenu 
ud af huset

 _____

Der er forrygende travlt hos H-Em-
ballage, hvor de nu er oppe på 10 
medarbejdere, og hvor de fremover 
forventer, at der vil komme yderlig-
ere nye medarbejdere til. Maskin-
parken er ligeledes også blevet udvi-
det, så de har større kapacitet til at 
klare efterspørgslen.

Bæredygtighed er højaktuelt, og 
det lever H-Emballage helt op til. 
De kan nu fremover tilbyde deres 
kunder at få lavet emballage af høj 
kvalitet i bionedbrydeligt materiale 
til stor gavn for miljøet.
H-Emballage har indledt et samar-
bejde med Udenrigsministeriet, 
hvor de skal være med i en kampagne 
i Tyskland, der fokuserer på bæredy-
gtige materialer og produktion.

- Vi har indledt et samarbejde med 
KLS PurePrint, som er et af kun tre 
trykkerier i verden, som har opnået 

en Cradle to Cradle certificering, 
fortæller Jesper Christensen, der 
som tredje generation emballage 
producent nu styrer det nye firma. 
Det betyder, at vi nu kan tilbyde 
100  % biologisk nedbrydelige og 
CO2 neutralt emballage produceret 
helt uden nogen former for skade-
lige kemikalier og tungmetaller.

Traditionel emballage efterlader et 
restprodukt på 25% af produkt, der 
efter brug bliver til slam, der skal 
deponeres. Med de nye materialer 
kan produkterne fremover genbru-
ges uden på nogen måde at skade 
naturen.
- Det er her vi ser fremtiden ligge, 

Bæredygtig emballage til gavn for miljøet
H-Emballage giver kunderne mulighed for at deres emballage trykkes 100 % bæredygtigt

Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg, 
Tlf. 88 44 00 05.  jesper@hemballage.dk / www.hemballage.dk

for vi skal tænke på vores miljø. Vi 
er en af de eneste emballageprodu-
center, der kan tilbyde det i EU.

- Da pappet også kommer fra 
bæredygtigt skovbrug, så glæder 
det os, at vi nu kan levere produkter 
med god samvittighed. Dokumen-
tationen kommer fra det ultimative 
miljømærke Cradle to Cradle, som 
fremover vil give mulighed for, at 
vores kunder kan vælge denne form 
for emballage. Kvalitet og udseende 
af vores produkter vil ikke være an-
derledes end tidligere.

H-Emballage har fokus på det dan-
ske marked, hvor de leverer til en 
bred vifte af kunder indenfor føde-
varer, bilindustri, legetøj, medici-
nal- og tobaksindustrien. Men vil 
fremover også rette interessen mod 
Tyskland, hvor de udelukkende vil 
satse på bæredygtigt materiale.

29. NOVEMBER - 14. DECEMBER 2019
DISKOFIL•THOMAS MØRK
LARS ARVAD•SARA GADBORG

WWW.ODEONODENSE.DK/JUL19

SHOW & MIDDAG
INKL. ØL, VIN & VAND

1100,-
SHOW & MIDDAG
& OVERNATNING
INKL. ØL, VIN & VAND

1500,-

BOOK PÅ
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”Hvad enten konferencen, jubilæet 
eller familiefesten foregår på et 
slot, en herregård eller i kundens 
eget hjem, er kirk hedegaard med 
sine individuelt designede kvali-
tetsløsninger indenfor catering og 
totalarrangementer garant for en 
uforglemmelig oplevelse”, fortæller 
indehaver Rasmus Kirk. 
”kirk hedegaards kundekreds er 
bredt funderet, og arrangements-
typerne veksler i løbet af sæsonen 

mellem privatfester og firmasam-
menkomster af enhver art. Vores 
dygtige, servicemindede personale 
er faguddannet og tæller blandt an-
det nogle af landets bedste kokke. 
Totalarrangementer genererer stor 
aktivitet. Kunderne bestemmer, 
hvor festen skal holdes, og vi sørger 
for opdækning, mad, drikkevarer, 
blomster, duge, personale, opvask, 
rengøring osv. 
kirk hedegaard driver et ærligt køk-

ken med fokus på sæsonens lokalt 
producerede råvarer. Vi laver alt fra 
bunden – lige fra pålæg, leverpostej 
og diverse sylteting til brød, kager 
og is. 
Pop up  konceptet er et relativt nyt 
tiltag, hvor location og tema er sam-
mensat, så de matcher hinanden 
– alt sammen med fokus på eksklu-
sivitet, nærvær og fortællinger om 
god mad og vin.” 

Passion for unikke madoplevelser
kirk hedegaard leverer skræddersyede totalløsninger til alle former for arrangementer og har  
passion for unikke madoplevelser i overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov 
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Nyt fra EU
Leveret af Det syddanske EU-kontor

fØDEVarEr: Fødevarernes vej 
fra primærproducent til for-
bruger er et centralt omdrej-
ningspunkt for et bæredygtigt 
klima og miljø i Europa.

 EU sender derfor støtte-
midler i retning af projekter 
med forskning, nye teknolo-
gier og produkter samt nye 
forretningsmodeller, der kan 
fremme innovation, ressour-
ceeffektivitet og konkurrence-
evne i fødevaresektoren.

Det giver blandt andet mu-
lighed for at lave projekter, 
der afprøver nye tilgange til 
fødevareværdikæder for at 
skabe økonomisk, social og 

miljømæssig bæredygtighed, 
i samarbejde med især pri-
mærproducenter; finde nye 
måder til at reducere mad-
spild; og som i stor skala kan 
demonstrere brugen af robot-
ter i realistiske driftsmiljøer 
indenfor landbrug og fødeva-
rer.

- EU har fokus på et bære-
dygtigt og konkurrencedyg-
tigt fødevareerhverv, hvor 
hele værdikæden fra primær-
producenter til produktion 
og forarbejdning spiller en 
central rolle og kan tage del i 
EU-projekterne, fortæller Else 
Dyekjær Mejer fra Det Syd-
danske EU-kontor i Bruxelles.

- Vi har i Region Syddan-
mark en stærk og varieret 

fødevaresektor, hvor EU-pro-
grammerne kan være med til 
at fremme udvikling og inno-
vation.

Fødevarefokuset ser endvi-
dere ud til at blive forlænget 
gennem EU’s næste store ram-
meprogram, Horizon Europe, 
hvor 10 milliarder euro i peri-
oden 2021 til 2027 er forslået 
afsat til projekter med ”føde-
varer, bioøkonomi, naturres-
sourcer, landbrug og miljø.

 Ansøgningsfristerne for de 
nyeste indkaldelser ligger i 
januar og april 2020. Kontakt 
gerne Det Syddanske EU-Kon-
tor for at høre, hvordan din 
idé matcher med de mange 
interessante støttemulighe-
der.

EU-støtte til fødevare-
innovation gennem hele 
produktionskæden

Til de mindre

møder kan du benyt
te

vores helt nye præ
riehuse

med plads til 12 personer.

Der er også mange

muligheder for sjov
e og

lærerige teambuilding-

aktiviteter.

www.ditlevsdal.dk . tlf. 64 80 12 27 . RestauRant@ditlevsdal.dk

Hold møde, konference og fest på ditlevsdal.
H�� �� h�j� ��� h�����, �� ��� ����yyb���� �� �u� ����� ����������������.

m�������������� �� ��� 100 �������� � ������ �� ��� 200.
www.kirkhedegaard.dk · Tlf. 6113 2689 · info@kirkhedegaard.dk

Julefrokost
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Luksus Julefrokost
med alt hvad hjertet begærer…

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Pandestegt fiskefilet - 20,-
remoulade – løgkompot

Rørt torsk - 20,-
persille - butterdej – cremefraiche

Andebryst - 25,-
appelsin og sveske kompot

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg - 20,-
grønlangkål – sennep

Vaniljeis - 20,-
frugtsauce – sprød chokolade

Alternativ Julefrokost
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 295,-

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Svinemørbrad
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg
grønlangkål – sennep

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

-

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Honningkage
appelsin – hvid chokolade

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 275,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet
remoulade – løgkompot

Rørt torsk
persille – butterdej – cremefraiche

Andebryst
appelsin og sveske kompot

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Piment sild
gulerod – rødløg – persille

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade – appelsin & rødkålssalat

Læsø rejer
citron mayonnaise – rugbrødschips

Gravet laks
sennepscreme – smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder – svampe a la creme – små kartofler

Paté
rosmarin – hasselnødder – syltede beder

Fyldte andebryster
dadler – bacon – estragon

”Æbleflæsk”
sprængt svinebryst – bagte æbler

– syltede løg

_

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade – farin

Ris a’la mande
tørrede kirsebær – mandler

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 185,-
TILKØB

Sælges kun i forbindelse med julefrokosten og skal tilkøbes til hele selskabet

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud,
tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne

Marinavejen 12| 5300 Kerteminde| Tlf. 6532 3863|www.restaurant-marinaen.dk

Restaurant Marinaen

Vi tilbyder fuld forplejning samt AV-udstyr

Kursusfaciliteter
Medunikudsigt overStorebælt
Tætpåmotorvej,midt i Danmark

GET IT ONDownload appen og 
vælg dine favoritter Nyhedskiosken

_____ 

25-10-2019 

Vildtaften 
på Ravnholt Gods i jagtstuen 

  ___ 

10-11-2019

Mortens aften 
på Sulkendrup Vandmølle 

___ 

31-12-2019

Nytårsmenu 
ud af huset

 _____

Der er forrygende travlt hos H-Em-
ballage, hvor de nu er oppe på 10 
medarbejdere, og hvor de fremover 
forventer, at der vil komme yderlig-
ere nye medarbejdere til. Maskin-
parken er ligeledes også blevet udvi-
det, så de har større kapacitet til at 
klare efterspørgslen.

Bæredygtighed er højaktuelt, og 
det lever H-Emballage helt op til. 
De kan nu fremover tilbyde deres 
kunder at få lavet emballage af høj 
kvalitet i bionedbrydeligt materiale 
til stor gavn for miljøet.
H-Emballage har indledt et samar-
bejde med Udenrigsministeriet, 
hvor de skal være med i en kampagne 
i Tyskland, der fokuserer på bæredy-
gtige materialer og produktion.

- Vi har indledt et samarbejde med 
KLS PurePrint, som er et af kun tre 
trykkerier i verden, som har opnået 

en Cradle to Cradle certificering, 
fortæller Jesper Christensen, der 
som tredje generation emballage 
producent nu styrer det nye firma. 
Det betyder, at vi nu kan tilbyde 
100  % biologisk nedbrydelige og 
CO2 neutralt emballage produceret 
helt uden nogen former for skade-
lige kemikalier og tungmetaller.

Traditionel emballage efterlader et 
restprodukt på 25% af produkt, der 
efter brug bliver til slam, der skal 
deponeres. Med de nye materialer 
kan produkterne fremover genbru-
ges uden på nogen måde at skade 
naturen.
- Det er her vi ser fremtiden ligge, 

Bæredygtig emballage til gavn for miljøet
H-Emballage giver kunderne mulighed for at deres emballage trykkes 100 % bæredygtigt

Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg, 
Tlf. 88 44 00 05.  jesper@hemballage.dk / www.hemballage.dk

for vi skal tænke på vores miljø. Vi 
er en af de eneste emballageprodu-
center, der kan tilbyde det i EU.

- Da pappet også kommer fra 
bæredygtigt skovbrug, så glæder 
det os, at vi nu kan levere produkter 
med god samvittighed. Dokumen-
tationen kommer fra det ultimative 
miljømærke Cradle to Cradle, som 
fremover vil give mulighed for, at 
vores kunder kan vælge denne form 
for emballage. Kvalitet og udseende 
af vores produkter vil ikke være an-
derledes end tidligere.

H-Emballage har fokus på det dan-
ske marked, hvor de leverer til en 
bred vifte af kunder indenfor føde-
varer, bilindustri, legetøj, medici-
nal- og tobaksindustrien. Men vil 
fremover også rette interessen mod 
Tyskland, hvor de udelukkende vil 
satse på bæredygtigt materiale.

29. NOVEMBER - 14. DECEMBER 2019
DISKOFIL•THOMAS MØRK
LARS ARVAD•SARA GADBORG

WWW.ODEONODENSE.DK/JUL19

SHOW & MIDDAG
INKL. ØL, VIN & VAND

1100,-
SHOW & MIDDAG
& OVERNATNING
INKL. ØL, VIN & VAND

1500,-

BOOK PÅ
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Nyt fra EU
Leveret af Det syddanske EU-kontor

fØDEVarEr: Fødevarernes vej 
fra primærproducent til for-
bruger er et centralt omdrej-
ningspunkt for et bæredygtigt 
klima og miljø i Europa.

 EU sender derfor støtte-
midler i retning af projekter 
med forskning, nye teknolo-
gier og produkter samt nye 
forretningsmodeller, der kan 
fremme innovation, ressour-
ceeffektivitet og konkurrence-
evne i fødevaresektoren.

Det giver blandt andet mu-
lighed for at lave projekter, 
der afprøver nye tilgange til 
fødevareværdikæder for at 
skabe økonomisk, social og 

miljømæssig bæredygtighed, 
i samarbejde med især pri-
mærproducenter; finde nye 
måder til at reducere mad-
spild; og som i stor skala kan 
demonstrere brugen af robot-
ter i realistiske driftsmiljøer 
indenfor landbrug og fødeva-
rer.

- EU har fokus på et bære-
dygtigt og konkurrencedyg-
tigt fødevareerhverv, hvor 
hele værdikæden fra primær-
producenter til produktion 
og forarbejdning spiller en 
central rolle og kan tage del i 
EU-projekterne, fortæller Else 
Dyekjær Mejer fra Det Syd-
danske EU-kontor i Bruxelles.

- Vi har i Region Syddan-
mark en stærk og varieret 

fødevaresektor, hvor EU-pro-
grammerne kan være med til 
at fremme udvikling og inno-
vation.

Fødevarefokuset ser endvi-
dere ud til at blive forlænget 
gennem EU’s næste store ram-
meprogram, Horizon Europe, 
hvor 10 milliarder euro i peri-
oden 2021 til 2027 er forslået 
afsat til projekter med ”føde-
varer, bioøkonomi, naturres-
sourcer, landbrug og miljø.

 Ansøgningsfristerne for de 
nyeste indkaldelser ligger i 
januar og april 2020. Kontakt 
gerne Det Syddanske EU-Kon-
tor for at høre, hvordan din 
idé matcher med de mange 
interessante støttemulighe-
der.

EU-støtte til fødevare-
innovation gennem hele 
produktionskæden

Til de mindre

møder kan du benyt
te

vores helt nye præ
riehuse

med plads til 12 personer.

Der er også mange

muligheder for sjov
e og

lærerige teambuilding-

aktiviteter.

www.ditlevsdal.dk . tlf. 64 80 12 27 . RestauRant@ditlevsdal.dk

Hold møde, konference og fest på ditlevsdal.
H�� �� h�j� ��� h�����, �� ��� ����yyb���� �� �u� ����� ����������������.

m�������������� �� ��� 100 �������� � ������ �� ��� 200.
www.kirkhedegaard.dk · Tlf. 6113 2689 · info@kirkhedegaard.dk

Julefrokost
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Luksus Julefrokost
med alt hvad hjertet begærer…

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Pandestegt fiskefilet - 20,-
remoulade – løgkompot

Rørt torsk - 20,-
persille - butterdej – cremefraiche

Andebryst - 25,-
appelsin og sveske kompot

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg - 20,-
grønlangkål – sennep

Vaniljeis - 20,-
frugtsauce – sprød chokolade

Alternativ Julefrokost
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 295,-

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Svinemørbrad
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg
grønlangkål – sennep

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvede hvidkål – surt – svesker

-

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Honningkage
appelsin – hvid chokolade

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 275,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Læsø rejer
mayonnaise – citron – æg

Gravet laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet
remoulade – løgkompot

Rørt torsk
persille – butterdej – cremefraiche

Andebryst
appelsin og sveske kompot

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Piment sild
gulerod – rødløg – persille

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade – appelsin & rødkålssalat

Læsø rejer
citron mayonnaise – rugbrødschips

Gravet laks
sennepscreme – smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder – svampe a la creme – små kartofler

Paté
rosmarin – hasselnødder – syltede beder

Fyldte andebryster
dadler – bacon – estragon

”Æbleflæsk”
sprængt svinebryst – bagte æbler

– syltede løg

_

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade – farin

Ris a’la mande
tørrede kirsebær – mandler

Ud af huset – min. 10 personer · Pris pr. person 185,-
TILKØB

Sælges kun i forbindelse med julefrokosten og skal tilkøbes til hele selskabet

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud,
tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne

Marinavejen 12| 5300 Kerteminde| Tlf. 6532 3863|www.restaurant-marinaen.dk

Restaurant Marinaen

Vi tilbyder fuld forplejning samt AV-udstyr

Kursusfaciliteter
Medunikudsigt overStorebælt
Tætpåmotorvej,midt i Danmark

GET IT ONDownload appen og 
vælg dine favoritter Nyhedskiosken



 33



34

HARREBEK ARKITEKTER A/S - www.harrebek.dk
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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Linox
Et hus fyldt med kompetencer 

der aldrig ruster

Roesbjergvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 40 58 19 42 
lars@linox.dk · www.linox.dk

Hos Linox Industri & Montage udfører 
vi ALT i rustfri stål, plader, rør, klip og buk 
samt valsning af plader og profiler. 
Vi er specialister i certifikatsvejsning, 
maskinopsætning og -ombygning, samt 
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stil os en opgave og vi løser den!

Linox
Et hus fyldt med kompetencer 

der aldrig ruster

Roesbjergvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 40 58 19 42 
lars@linox.dk · www.linox.dk

Hos Linox Industri & Montage udfører 
vi ALT i rustfri stål, plader, rør, klip og buk 
samt valsning af plader og profiler. 
Vi er specialister i certifikatsvejsning, 
maskinopsætning og -ombygning, samt 
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stil os en opgave og vi løser den!

Nu også aut. VVS-installatør

Linox
Et hus fyldt med kompetencer 

der aldrig ruster

Roesbjergvej 1 · 5683 Haarby · Tlf. 40 58 19 42 
lars@linox.dk · www.linox.dk

Hos Linox Industri & Montage udfører 
vi ALT i rustfri stål, plader, rør, klip og buk 
samt valsning af plader og profiler. 
Vi er specialister i certifikatsvejsning, 
maskinopsætning og -ombygning, samt 
godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stil os en opgave og vi løser den!

     Skovvangsvej 22  | 5610 Assens

Tlf. 20 77 25 85  | jean@jkvillabyg.dk  | www.jkvillabyg.dk

Nybyggeri – Sommerhuse
Tilbygning – Terrasser

Nyt tag – Udhæng
Døre – Vinduer

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

2077 2585

Tømrerfirma  JK VILLABYG ApS

Nyt i gammelt
R arkitekter i Odense har erfaring med at skabe  
nye lokaliteter i gamle bygninger

Det giver god mening at bygge vi-
dere på et allerede solidt fundament. 
Det er blandt andet et område som  
R arkitekter har stor erfaring med, 
hvor de i ældre boliger og tomme 
industribygninger renoverer og byg-
ger nyt i gammelt. Den odenseanske 
tegnestue bygger det indvendige om 
til nye unikke faciliteter, hvor også 
det oprindelige får lov at sætte sit 
præg på byggeriet.
- Vi arbejder meget med at udnytte 
eksisterende bygninger, hvor vi 
skaber nyt i gammelt, fortæller ar-
kitekt John Ville Rasmussen, der er 
indehaver af R arkitekter. Vi arbej-
der ud fra at bevare det oprindelige 
ydre udseende så vidt muligt, så det 
fremstår så autentisk som muligt. 
Det er både til boliger og erhverv, 
hvor det skal opfylde ønsker og for-
ventninger, så det er funktionelt for 

mennesker at leve eller arbejde i. Vi 
kan godt lide farver og benytter dem 
gerne i kombinationer for at skabe et 
unikt projekt.
- Det er lys og luft, og vi bygger til 
mennesker og starter altid indefra. 
Det er med arkitekturen i fokus som 
den naturlige fortsættelse på de ek-
sisterende bygninger og omgivelser, 
og det er med udgangspunkt i, at 
byggerierne bliver udført så bære-
dygtige som muligt.
R arkitekter har også fokus på flek-
sible seniorboliger. Her har de blan-
det andet i Bellinge og Kirkendrup 
stået for nye bebyggelser, som er 
gårdhavehuse.
Det er boliger med egen garage og 
gårdhaven, - men også en del af fæl-
lesskabet i bebyggelsen.
- Vi arbejder også med fredede byg-
ninger, hvor vi i øjeblikket er i gang 

på Klosterbakken. Når det er en fre-
det bygning, så kan det godt give 
ekstra store udfordringer. Men det 
gør det kun mere spændende at finde 
og skabe de løsninger, der skal til for 
at det færdige projekt lever op til alle 
forventninger og krav.
Opgaverne hos R arkitekter er alsi-
dige og ofte med at skabe nyt i gam-
melt eller det kan også være nyt, der 
skal passe til gammelt. De er blandt 
andet ved at indrette selskabslokaler 
i Vestergade i Odense i eksisterende 
bygninger. Efterskolen Nislevgaard 
i Otterup skal have bygget til og et 
gammelt værksted i Sanderum er 

ved at blive projekteret til boliger. 
De er ligeledes i gang med en kirke i 
Bramdrup, hvor koret og apsis skal 
fjernes og bygges op igen helt i sam-
me stil, - men med en ekstra forny-
else af en glasmosaik i gavlen.
Har man et projekt, så er man altid 
velkommen til at henvende sig til 
R arkitekter, der med en bred alsi-
dig medarbejderstab er klar til at 
være behjælpelig med at skabe det 
ønskede resultat. R arkitekter blev 
stiftet i 1997 af arkitekt John Ville 
Rasmussen, og medarbejderstaben 
er i dag på fire fuldtids ansatte samt 
fire faste freelancere.

R arkitekter, Demantsvænget 30, 5260 Odense S
Tlf.: 66 15 08 00 / 40 311 511
jvr@r-arkitekter.dk  /  www.r-arkitekter.dk
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Tilbygning, Hunderup Kvarteret Scangrip, nyt kontor i produktion, .

Aro, nyt kontor i værksted.

1-2_R_arkitekter_6-19p.indd   1 28/08/2019   11:45
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Står man og har brug for at få as-
sistance til enkelt- eller forskel-
ligartede opgaver, så kan det være 
en god idé at henvende sig til CT 
Multiservice, der har ekspertise og 
erfaring på flere fagområder, så op-
gaverne udføres til kundernes fulde 
tilfredshed.

Med baggrund i udannelser som 
ejendomsservicetekniker og an-
lægsgartner besluttede Casper Ras-
mussen at starte eget firma med 
start i 2018, og det har han ikke 
fortrudt.
- Jeg synes, at det er gået godt, og der 
kommer mere og mere, siger Casper 
Rasmussen. Jeg har også arbejdet 
indenfor flere fag, - så det var helt 
oplagt for mig, at det skulle være et 
multiservicefirma. Ved større tøm-
reropgaver, så bliver der lejet ekstra 
fagligt kvalificeret mandskab ind, 
og når det gælder mureropgaver, så 

CT Multiservice klarer ALLE opgaverne
Din sydfynske multimand

har jeg rigtig gode samarbejdspart-
nere, der træder til. Ellers klarer 
jeg det hele selv. Jeg arbejder meget 
fleksibelt og tilpasser arbejdet efter 
opgavens behov, så jeg kan aflevere 
et stykke veludført arbejde til kun-
dens fulde tilfredshed.

Casper Rasmussen kan også se 
tilbage på et vellykket første år 
med CT Multiservice. Han er med 
i ordningen ”Smiley Håndværk / 
Anmeld Håndværk”, der bygger 
på kundernes anmeldelser af det 
udførte arbejde. Her var han i fi-
nalen til at blive kåret som Årets 
Ejendomsservicefirma. Men fik dog 
ikke førstepladsen. Men også her 
er der en løsning for den driftige 
håndværker.
- Jeg har så planen om at vinde i år, 
siger Casper med et smil.

CT Multiservice bliver også udle-

CT Multiservice v/ Casper Rasmussen, Ollerup, 
Tlf.: 22 58 47 42, casper@ct-multiservice.dk / www.ct-multiservice.dk

jet til mindre og større firmaer, og 
henvender sig ellers til både private 
og erhverv, hvor der tilbydes alt 
fra blandt andet ejendomsservice, 
rensning af fliser, tag og tagren-

der, malerarbejde, havearbejde og 
herunder alt indenfor belægninger, 
træfældning og stubfræsning, ned-
brydning og rengøring og vindues-
polering.

AML Entreprise har 
overtaget JDH An-
læg og har nu alle 
opgaver i eget hus
Der var ikke så meget at betænke 
sig på, da AML Entreprise i maj 
måned kunne overtage JDH Anlæg 
efter Jan Hansen, der havde valgt 
at trække sig tilbage. Det gav god 
synergi og kun en styrkelse af begge 
virksomheder med bedre udnyttelse 
af såvel mandskab som maskinpark 
i begge virksomheder.

- Det var sund fornuft, for JDH har 
alt med kloakarbejde og hos os har 
vi folkene til anlægsarbejdet, siger 
ejer Bent Lambertsen. Alt fortsæt-
ter uændret i JDH, der nu også får 
en større palette at trække på, da 
de får mulighed for at lave andre 
opgaver. Det er godt for vores eksi-
sterende kundegrupper, og det bin-
der os mere sammen som en komplet 

Totalentreprenør styrker og udvider

entreprenør. Vi får også en langt 
bedre udnyttelse af maskinparken 
samt arbejdsstyrken, der nu tæller 
40 mand.

AML Entreprise tager totalpro-

jekter ind og laver det hele – det 
lige fra nedrivninger, byggemod-
ninger, dræn og jordarbejde og 
alt øvrigt indenfor entreprenør-
virksomhed. Dertil anlæg af lege-
pladser samt fodboldbaner, som de 

har god ekspertise med. Her er de i 
øvrigt med til at anlægge nye fod-
boldbaner i Viby og Nr. Åby samt 
også på Grønland, som så er den 
femte bane, som NKI har anlagt 
på Grønland.

AML Entreprise ApS / NKI ApS, Hedagervej 90, Lumby Torp, 5270 Odense N
Tlf.: 65 96 07 12 / 20 46 07 12, bl@a-m-l.dk / www.a-m-l.dk
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Står man og har brug for at få as-
sistance til enkelt- eller forskel-
ligartede opgaver, så kan det være 
en god idé at henvende sig til CT 
Multiservice, der har ekspertise og 
erfaring på flere fagområder, så op-
gaverne udføres til kundernes fulde 
tilfredshed.

Med baggrund i udannelser som 
ejendomsservicetekniker og an-
lægsgartner besluttede Casper Ras-
mussen at starte eget firma med 
start i 2018, og det har han ikke 
fortrudt.
- Jeg synes, at det er gået godt, og der 
kommer mere og mere, siger Casper 
Rasmussen. Jeg har også arbejdet 
indenfor flere fag, - så det var helt 
oplagt for mig, at det skulle være et 
multiservicefirma. Ved større tøm-
reropgaver, så bliver der lejet ekstra 
fagligt kvalificeret mandskab ind, 
og når det gælder mureropgaver, så 

CT Multiservice klarer ALLE opgaverne
Din sydfynske multimand

har jeg rigtig gode samarbejdspart-
nere, der træder til. Ellers klarer 
jeg det hele selv. Jeg arbejder meget 
fleksibelt og tilpasser arbejdet efter 
opgavens behov, så jeg kan aflevere 
et stykke veludført arbejde til kun-
dens fulde tilfredshed.

Casper Rasmussen kan også se 
tilbage på et vellykket første år 
med CT Multiservice. Han er med 
i ordningen ”Smiley Håndværk / 
Anmeld Håndværk”, der bygger 
på kundernes anmeldelser af det 
udførte arbejde. Her var han i fi-
nalen til at blive kåret som Årets 
Ejendomsservicefirma. Men fik dog 
ikke førstepladsen. Men også her 
er der en løsning for den driftige 
håndværker.
- Jeg har så planen om at vinde i år, 
siger Casper med et smil.

CT Multiservice bliver også udle-

CT Multiservice v/ Casper Rasmussen, Ollerup, 
Tlf.: 22 58 47 42, casper@ct-multiservice.dk / www.ct-multiservice.dk

jet til mindre og større firmaer, og 
henvender sig ellers til både private 
og erhverv, hvor der tilbydes alt 
fra blandt andet ejendomsservice, 
rensning af fliser, tag og tagren-

der, malerarbejde, havearbejde og 
herunder alt indenfor belægninger, 
træfældning og stubfræsning, ned-
brydning og rengøring og vindues-
polering.

Wallmann har lanceret 2 nye super flotte sildebensmønstrede gulve. Øverste billede er deres oak  
caramel og nederste er oak cappuccino. Kig ind i en af vores flotte butikker og få en faglig snak  
med vores dygtige sælgere, alt i mens du nyder en kop friskbrygget kaffe og lidt til den søde tand. 



ENERGI FYN UDELYS 

God belysning skaber  
tryghed for jeres kunder
Lys er ikke bare lys! Etablering af et godt og langtidsholdbart belysningsanlæg kræver grundige overvejelser.  
Hos Energi Fyn har vi mange års erfaring med rådgivning, opsætning og service af belysningsanlæg.

Vi har hjulpet mange virksomheder, butikker og erhvervsejendomme med at få etableret det rette lys på deres  
bygninger, parkeringspladser og gangarealer. Vores store erfaring gør, at vi kan give jer en faglig og konkurrencedygtig 
rådgivning om, hvordan belysningsanlægget skal etableres.

Det skaber tryghed og et godt helhedsindtryk for jeres besøgende, samtidig med at sikkerheden øges markant. Vi laver 
altid konkrete beregninger på, hvordan lyset bør sammensættes, så I undgår uhensigtsmæssige skyggevirkninger og 
lysforurening. På den måde bliver det nemmere at finde rundt, og trygheden øges i området.

Fordele:
■ Et nyt og energirigtigt belysningsanlæg kan give jer energibesparelser på op til 80 % ved hjælp af intelligent lysstyring.
■ Jeres omkostninger reduceres i forbindelse med udskiftning til LED, i kraft af at LED-lyskilder har en længere levetid.
■ Et godt lys gør området mere sikkert for jeres kunder og ansatte.

Kontakt os i dag på 63 17 19 00 og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at give jeres kunder og 
samarbejdspartnere den bedste løsning, når de besøger jer.

Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

Månedsmagasinet Erhverv Fyn 210x297 mm + 3 mm.indd   1 01/05/2019   15.06
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Arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling 

 
sj@amilkon.dk 

Kontakt Søren Jensen og få hjælp til 
arbejdsmiljøet: 
➢ Støj og akustik 
➢ Maskinsikkerhed og CE-mærkning 
➢ Indeklima, kemi og ventilation 
➢ Risikovurderinger og målinger 
➢ APV og løsningsforslag 

  

 
emk@amilkon.dk 

Kontakt Else Marie Kristiansen og få 
hjælp til den bæredygtige omstilling: 
➢ FN’s Verdensmål og CSR 
➢ Værdikædeanalyse 
➢ Strategi, mål og handlingsplaner 
➢ Dokumentation, fx CO2-regnskab 
➢ Kommunikation om indsatser 

 

 
 Autoriseret arbejdsmiljørådgiver 

Vi bidrager til  
FN’s Verdensmål 

   
 

www.amilkon.dk  
Hollufgårdsvej 12A, 5260 Odense S  

Tlf.  9396 5260 

GGELSE 
 

GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

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

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

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

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
16

15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

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

dine nummerplader hos os…
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pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 
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vandt foran en felt bestående 
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marked udsat for testkørsel på 
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både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

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

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

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

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
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nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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ske importører af de to biler i en 
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Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
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motorerne og pladsforholdene 
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nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
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Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

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

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

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

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

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

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk
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Få endnu mere af det hele og så lidt mere ved tilvalg af Vito Complete pakken. Vito 
Complete har ganske enkelt alt i udstyr. Både alt det, du har brug for - men også alt 
det, du drømmer om.

Med Vito Complete får du udover alt det ovenstående også: Oliefyr med fjern-
betjening, LED intelligent lyssystem, fuldautomatisk klimaanlæg, komfortførersæde 
med armlæn og lændestøtte, bakkamera, navigation, indfarvede kofangere og 
forkromet kølergrill, parkeringsassistent, kunstoflæderintræk og meget mere.

Vito 114 lang (136 HK) RWD med
7 trins automatgear

Vito Complete

Den nye Vito 114 lang (136 HK) med baghjulstræk er udstyret med bl.a.: 
Automatgear, klimaanlæg, komfortførersæde med armlæn og lændestøtte, 
læderrat, fartpilot med fartbegrænser, bluetooth radio, læderrat, multifunktionsrat, 
sædevarme i førersædet, forberedt for træk på 2.500 kg og det nye Mercedes pro 
system, som giver dig information om serviceinterval, bilens position etc. via en 
app-løsning

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.795  kr./md.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Complete lang (136)
7G-AUT RWD

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer 15.000 km.
Tillæg metallak 90 kr.

Fra  2.495  kr./md.

Meget mere Vito
Med Mercedes kendte og driftssikre automatgear får du en varebil, som 
matcher dine krav til fremtidens transportløsning.

Mercedes-Benz Vito 114 Complete lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. 
ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. 

Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Prisen er ekskl. 
etableringsgebyr på kr. 4020 kr. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 lang (136) 7G-AUT RWD. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder.

D
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O  Odense: Krumtappen 20, tlf. 70 202 203
K   Kolding: Trianglen 11, tlf. 70 202 203
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 70 202 203

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
pchristensen.dk


