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Vestfyns Undervogns Center

Smedevænget 2 - 5560 Aarup Tlf.: 6443 1801

 www.vestfynsundervognscenter.dk
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EG’s Gulvafhøvling | Christansgade 116 | 5000 Odense C | Tlf.: 6617 8301
www.egsgulve.dk · egsgulve@galnet.dk

Flotte gulve fra 
EG’s Gulvafhøvling
Med en baggrund som 
udlært tømrer, og tidli-
gere job som gulvsliber, 
åbnede Finn Eg Christen-
sen firmaet Eg’s Gulvaf-
høvling i april 1997.

EG’s Gulvafhøvling har lige si-
den markeret sig som fynsk eks-
pert, når det gælder renovering 

og vedligeholdelse af gulve hos 
både erhvervs- og privatkunder. 
Dermed bidrager Eg’s Gulvaf-
høvling blandt andet til et flot 
indtryk og et behageligt arbejds-
miljø hos fynske virksomheder.

Helt nyt liv
Finn Eg Christensen:
»EG’s Gulvafhøvling servicerer 
primært kunder på Fyn og øerne 
i det sydfynske øhav. Vi udfører 
blandt andet opgaver som slibning 

af slidte gulve samt tilhørende 
efterbehandling, herunder be-
handling med olie og lys eller mat 
lak på miljøvenlig vandbasis. En 
samlet behandling der giver gul-
vene et helt nyt liv, så de fremstår 
som nye«. Høj håndværksmæs-
sig standart, inklusive løbende 
efteruddannelse, førsteklasses 
værktøj og materialer betyder, at 
EG’s Gulvafhøvling leverer en flot 
håndværksmæssig udførelse, der 
også tåler dagens lys.

Mange anbefalinger
Det vidner et langvarigt samar-
bejde med mange faste kunder, 
herunder boligforeninger, kom-
muner og eksempelvis Odense 
Universitetshospital, om.
Eg’s Gulvafhøvling benytter sig 
som nævnt konsekvent af kvali-
tetsmaterialer, herunder af lak-
ker fra Scandinova, Danmarks 
største og mest komplette gulv-
grossist. 
Både Bona Grundlak og Bona 
Toplak opfylder en lang række 
krav til blandt andet udseende, 
slidstyrke og økonomi.
Desuden er alle grund- og toplak-
ker, undtagen den oliebaserede 
Prime Deep, vandbaserede og 
NMP frie. Dermed indeholder 
de ikke det potentielt sundheds-
skadelige organiske opløsnings-
middel N-methylpyrrolidon, der 
anvendes i eksempelvis vandba-
seret lak.
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R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

TILVALG:
•  Stegte sild med løgringe . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron  . . . . 20,-
•  Ferskrøget laks med peberrod salat 
 med tranebær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . 10,-

•  Kold æblefl æsk 
 med sprøde fl æskeskiver. . . . . . . . . . . . 10,-
•  Mørbrad med champignon 
 á la creme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Kold andebryst med rødkålsalat . . . . . 20,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål og 

brunede kartofl er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med caperssalat

Karrysalat
Lun fi skefi let med remoulade og citron

Røget makrel på kold tomatsauce
½ æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise

Tartelet med høns i asparges
Gløggbraiseret svinemørbrad. Hertil sveskekompot med mandler

Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Castello smøreost og brie

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

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

Gælder til 
31. januar 2017 139,-

Eks. brød og smør

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

HPA SERVICE
v/ H. P. Andersen
Danmarksgade 18

5000 Odense
Tlf. 66 13 01 66

Hpa-service@email.dk

Stig’s Auto & poler – Kildemosevej 5, 5000 Odense C
Tlf: 2711 5380 – stig-n@live.dk

Autoreparation

Pladearbejde & polering

Salg af dæk Tlf. 66 16 48 05

Finn’s Autoservice

Finn’s Autoservice · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense · Tlf.: 6616 4805
finnsauto@tdcadsl.dk · www.finnsautoservice.dk



F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

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

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

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

Fra  1.995 kr./md. 
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 HD Ejendomme A/S, Unsbjergvej 2B, 5220 Odense SØ, www.hdejendomme.dk

HD Ejendomme  
samler på  

glade lejere!

indretning af erhvervslejemålene. 
På den måde arbejders der på 
bedste vis for at opfylde de le-
jende virksomheders ønsker og 
behov - og HD Ejendomme får 
glade lejere! 

Kontakt erhvervsudlejningen på 
tlf. 70 23 82 33, hvis du har spørgs-
mål vedr. ledige erhvervslejemål. 

Se ledige erhvervslejemål på 
w w w.hdejendomme.dk /er -
hverv

Kontakt Boligudlejningen på tlf. 
70 23 80 02, hvis du har spørgs-
mål vedr. ledige boliglejemål.

Se ledige boliglejemål på 
www.hdejendomme.dk/bolig.

HD Ejendomme har alt 
samlet under ét tag, til 
fordel for deres mange 
erhvervs- og boliglejere i 
hele landet.

Med udgangspunkt i mottoet ”Vi 
samler på glade lejere”, driver HD 
Ejendomme ca. 450 erhvervsle-
jemål og ca. 2100 boliglejemål 
fordelt på attraktive placeringer i 
hele Danmark. 

I tæt dialog med lejerne yder de 
høj service, fleksibilitet og kvali-
tetssikring.

HD Ejendomme har hovedsæde 
i Odense, hvor de har alt samlet 

under ét tag. Med egne afdelin-
ger indenfor udlejning, admini-
stration, service, drift, økonomi, 
byggeteknik og kvalitetssikring, 
kan de hurtigt håndtere alle 
aspekter i forbindelse med en 
udlejning – lige fra fremvisning 
og indflytning til fraflytning. Det 
er netop dette totalkoncept, 
som er med til at give tilfredse 
lejere.

På hovedsædet i Odense, be-
skæftiges ca. 50 medarbejdere. 
Herudover beskæftiges yderli-
gere 35 håndværkere og gart-
nere på ejendommene rundt i 
landet, som gør deres bedste for 
at servicere og vedligeholde le-
jemålene og de tilhørende uden-
omsarealer.

HD Ejendommes erhvervsafde-
ling råder over lejemål i hele lan-
det. Størstedelen af disse lejemål 
er centralt placeret nær større 
byer, motorveje og indfaldsveje. 
Det er spændende og forskel-
ligartede erhvervslejemål, der 
spænder lige fra mindre kontorfa-
ciliteter til store domicil- og lage-
rejendomme.

Erhvervsudlejningens udlejnings-
konsulenter er gode til at lytte til 
kundernes behov, og har store 
beføjelser. Lejerne får klar be-
sked, og beslutninger kan træffes 
hurtigt. Dette sker i samarbejde 
med den byggetekniske afdeling, 
som står klar med rådgivning og 
udviser stor fleksibilitet i forbin-
delse med evt. ombygning og 
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LAD DIN VIRKSOMHED UDVIKLE SIG 
I CENTRALT BELIGGENDE ERHVERVSLEJEMÅL NÆR MOTORVEJEN I ODENSE
TIL LEJE

KONTAKT:
Erhvervsudlejningen
T: 70 23 82 33
E: erhverv@hdejendomme.dk

VI HAR LEJEMÅL I HELE DANMARK
BESØG OS PÅ:

www.hdejendomme.dk

Unsbjergvej 11, Odense SØ.
Præsentabel erhvervsejendom med 

fl ere mindre kontorer, mødelokale, 

kantine og garage.

Nymalet erhvervsejendom med fl ere 

mindre kontorer, stort fl ot mødelokale, 

kopi/depotrum, kantine, lille lager samt 

garage. 

Lokalerne fremstår lyse og indbydende med 

hvide systemlofter, lyse lyddæmpende 

gulvtæpper og god grundbelysning. 

En del af udenomsarealet er befæstet med 

asfalt og udlagt til parkeringspladser. 

Der er derfor gode parkeringsmuligheder 

ved ejendommen. 

Ring, og aftal tid for en fremvisning!

Agerhatten 27A, Odense SØ.
Pænt lagerlokale med direkte adgang 

til mindre kontor.

I denne attraktive ejendom udlejes en 

søjlefri lagerhal med store rulleporte i 

niveau. Lageret er isoleret og opvarmet og 

loftshøjden er 5 meter i siden og 7 meter 

til kip.

Til lagerlejemålet tilbydes 67 m² lyst kon-

tor. Der er adgang til kontoret via fælles 

indgangsparti, hvorfra der også er adgang 

til køkken samt fælles toilet/bad. 

Der er god vendeplads på udenoms-

arealerne, og der er tilhørende rampe i 

forbindelse til lejemålet. 

Der er egne P-pladser lige ved døren.

Ring, og aftal tid for en fremvisning!

NY
SAG

KONTOR 456 m2 - 525 kr. pr. m2

LAGER 680 m2 - kr. 325 pr. m2

KONTOR 67 m2 - kr. 550 pr. m2

NY
PRIS
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kantiner, auditorier, klasselo-
kaler, dansesal, fitnesscenter og 
musikområde.”        

Multifunktionel  
New Yorker stil 
”Et godt eksempel på en slid-
stærk og multifunktionel belæg-
ningstype, som også er visuelt 
spændende, er vores populære 
New Yorker gulve. De flotte al-
lergi- og miljøvenlige gulve er 
meget lette at holde og fås i flere 
varianter, når det gælder spil og 
farver. Både i erhvervs- og bo-
ligregi repræsenterer de rå og 
rustikke gulve, hvor strukturen 
kan ses gennem lakken, en gulv-
løsning af høj kvalitet, som kan 
erhverves til konkurrencedyg-
tige priser. OK Gulve A/S har 
leveret et superflot New Yorker 
gulv til Rosengårdcentret, hvor 
det kan opleves i Lilla Gade”, 
slutter Tom Petersen. 

Den kendte odenseanske 
gulv- og boligindret-
ningsvirksomhed, som 
grundlagdes i 1925, har 
ekspertise og erfaring 
til at løse opgaver i alle 
kategorier og størrelses-
ordener. 

”OK Gulve A/S er en velrenom-
meret og højt specialiseret fami-
lievirksomhed, som grundlagdes 
i 1925. Aktivitetsmæssigt spæn-
der virksomheden vidt. Vi løser 
alle tænkelige opgaver indenfor 
vores fagområde – såvel store 
som små”, fortæller indehaver 
Tom Petersen. ”Kundekredsen, 
som er lige så vidtspændende 
som vores aktiviteter, omfatter 
virksomheder i alle brancher, 
en lang række offentlige insti-
tutioner og ikke mindst en stor 
gruppe private kunder. Kort 
sagt dækker vi alle kundetypers 
ønsker og behov, når det gælder 
gulvbelægning og boligindret-
ning.”    

Med kork som grundstof
”Kork var grundstoffet i firma-
ets tidlige aktiviteter, hvor fokus 
lå på korkpropper til 

datidens ølflasker”, fortsætter 
Tom Petersen. ”Da patentprop-
perne så fejede korkpropperne 
af banen, skiftede firmaet fokus 
til diverse isoleringsmaterialer 
med kork som hovedbestanddel. 
Senere blev det til isoleringspla-
der og gulvbelægning af hårdt 
presset kork, hvorefter den ma-
terialemæssige spændvidde ud-
videdes med gummi og linoleum. 
I slutningen af 50’erne var OK et 
etableret grossistfirma med alt 
indenfor gulvbelægning. Midt i 
60’erne udvidedes aktiviteterne 
med detailhandel, og i 1967 
grundlagdes den kendte butik 
på Blangstedgårdsvej.” 

Gulvløsninger i storformat
”Historisk har OK Gulve A/S 
tradition for at servicere en ty-
pemæssigt bred kreds af store 
kunder”, beretter salgskonsu-
lent Daniel Jocic. ”I 1959 indled-
tes et samarbejde med Odense 
Stålskibsværft, det senere Lindø 
Værft, som var en stor kunde 
hélt frem til lukningen i 2011. 
Gennem årene har vi leveret alle 
slags gulvløsninger i storformat 
– blandt andet til Roulunds Fa-
brikker, Dalum Papir, 

Haustrup, Micro Matic og OUH, 
med hvem vi har samarbejdet 
siden 1982. Her og nu varetager 
vi hovedentreprisen på gulvsi-
den i forbindelse med University 
College Lillebælts store ombyg-
nings- og renoveringsprojekt i 
de tidligere Odense Teknikum-
bygninger på Niels Bohrs Alle.” 

30.000 m2 undergulv og 
topbelægning
”Vores arbejde på dette enorme 
projekt startede i januar 2016”, 
uddyber Daniel Jocic. ”OK Gulve 
A/S står for levering og mon-
tering af alt, hvad der hedder 
undergulve og topbelægning på 
i alt 30.000 m2. Vores aktivite-
ter på University College Lil-
lebælt fordeler sig på en lang 
række belægningstyper - fra 
træ-, gummi- og linoleumsgulve 
over sports- og epoxygulve til 
fliser, tæpper og indgangsmåt-
ter. Funktionsmæssigt leverer 
vi gulvbelægning til alle bygge-
riets mangeartede funktioner. 
På University College Lillebælt 
dækker vi således trappean-
læg, køk kener, 

OK Gulve A/S – Gulve & Gardiner
Blangstedgårdsvej 3 - 5220 Odense SØ - Tlf.: 66 15 99 35 - Fax: 66 15 94 35 - okgulve@okgulve.dk - www.okgulve.dk 

Mandag - torsdag: 10.00 - 17.30 - Fredag: 10.00 - 18.00 - Lørdag: 10.00 - 14.00
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INTEGO UDVIDER 1 SAL 
TIL AUTOMATION
9 ekstra kontor pladser • 80 m2 ombygget

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12
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PRODUKTION OG SERVICE AF  
HYDRAULISKE ANLÆG

AVN Hydraulik A/S er vi lands-
dækkende med 12 servicebiler.
Hos BB Hydraulik Service følger 
medarbejderne nøje den tekni-
ske udvikling og er specialister i 
hydrauliske anlæg og proportio-
nalteknologi. 

Vi kan hurtigt foretage repara-
tion af cylindre på eget værksted 
i Odense, siger Ove Bruun. Vi 
har ekspertise inden for hydrau-
lik/styring til den mobile verden, 
hvor der anvendes controller og 
display med mere.

BB Hydraulik Service i 
Odense sørger for, at 
broer, færgeklapper, for-
brændingsanlæg, mobil-
anlæg og industrianlæg 
altid fungerer. 

Hydraulik er et af de største 
teknologiske fremskridt, der er 
set til drift af alle typer meka-
niske produktions anlæg lige 
fra køretøjet til blandt andet 
boreplatforme, metrotunneler og 
broer. Præcist og sikkert. Sker 
der alligevel nedbrud og drifts-

stop, er tidsfaktoren 
afgørende for genop-
tagelse af driften og 
dermed at minimere 
driftstab.

Ved nedbrud er det 
en virksomhed som 
vores, der kommer i 
spil, siger Ove Bru-
un fra BB Hydraulik 
Service. Vi er klar 
med hjælp døgnet 
rundt, og vi ved alt, 
hvad der er værd 

at vide om hydraulik, så vi kan 
hurtigt sammen med kunden få 
stillet den rette diagnose på ned-
bruddet og få løst problemet.

På stand by i Odense
På grund af øget ordreindgang 
har vi forøget vores værksted med 
yderligere 600 kvadratmeter. På 
det store værksted på Handelsvej 
er der en halv snes medarbejdere, 
og virksomheden er et Bosch Rex-
roth Servicecenter. 

Vore ingeniører og servicetekni-
kere kan stå for fremstilling og 
reparation af industrielt udstyr, 
installation, montage og service. 
siger Ove Bruun. Vi har et vel-
assorteret laget med alle typer 
reservedele og vi har syv service-
biler på stand by i Odense, og 
sammen med vores søsterfirma 

BB Hydraulik Service - Handelsvej 6 – 5260  Odense S – Tlf.: 70 22 11 25
Mail: bb-hydraulik@mail.dk – www.bb-hydraulik.dk 



Holder i op til 20 år
Vi arbejder med lugtfri epoxy, 
som er klar til brug på kun tre 
timer, men til gengæld holder 
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 Industrigulve har 
løsninger, der omfatter gulve, 
vægge, lofter og andre områder 
i virksomheder, der skal være 
sterile. 

Der er mange små og mellem-
store virksomheder i brancher, 
hvor disse krav gør sig gæl-
dende. Det klarer vi ved god 
tilrettelæggelse og fleksible 
medarbejdere. Som en begyn-
delse kan vi tilbyde et gratis 
gulvtjek, siger Sonny Couriol 
Hansen. 

Colorpoint Industrigul-
ve finder man blandt 
andet i fødevareindu-
strien hos Royal Uni-
brew, Rynkeby Foods, 
Stryhns, Kokken og 
Jomfruen og i virksom-
heder, hvor der stilles 
store krav til hygiejne 
og holdbarhed.

Colorpoint Industrigulve ApS 
med domicil på Odensevej i 
Langeskov har hele landet som 
arbejdsplads. Virksomheden 
har mere end 20 års erfaring 
med etablering af industrigul-
ve, hvor der stilles store krav 
til miljø, hygiejne og holdbar-
hed.

Vi bliver typisk hyret ind som 
underleverandør af de større 
byggevirksomheder, når de 
skal have lavet deres industri-
gulve, men vi har også vores 
egne løsningsorienterede kon-
cepter der møder vores faste 
samarbejdspartneres behov, 
både til efterbehandling, ser-
vice og vedligeholdelse, siger 
projektleder Sonny Couriol 
Hansen. 
Han peger på, at virksomhe-
den er kendt for at designe 
krævende løsninger til in-
dustri, hvor der er stramme 
hygiejniske krav. Listen over 
referencer er lang og omfatter 
blandt andre Royal Unibrew, 
Rynkeby Foods, Stryhns og 
Kokken og Jomfruen.

Logo for Brøndby IF
Epoxy-gulve er det helt rigtige 
valg til mejerier, slagterier, 
storkøkkener, bagerier og an-
dre dele af fødevareindustrien. 
Gulvet er nemt at gøre rent, 
nemt at vedligeholde, og epoxy-
overfladen holder i mange år. 

Det sker også, at vi får helt 
specielle henvendelser, si-
ger Sonny Couriol Hansen. 
Brøndby Idræts Forening bad 
os om at gøre en noget nedslidt 
udgang til omklædningsrum-
mene pæn og langtidsholdbar. 
Den opgave løste vi ved at 
nedfælde klubbens logo i ud-
gangen fra omklædningsrum-
mene til banen.
Colorpoint beskæftiger en halv 
snes medarbejdere, som er 
grundigt uddannede til at ar-
bejde med HTC-slibere og med 
epoxy-gulvmaling, som er det 
helt rigtige valg til fødevarein-
dustrien. 

Større opgaver
Vi har udført meget store pro-
jekter i Danmark, blandt an-
det for Salling i Aarhus, hvor 
vi har leveret et epoxy-gulv på 
18.000 kvadratmeter og et for 
Q-Park på 15.000 kvadratme-
ter.

Udfordringen for os er ofte at 
være de sidste i en vedligehol-
delses- eller byggeproces. Vi 
ved præcis, hvordan vi skal 
gennemføre arbejdet, så det 
generer den daglige drift i 
virksomheden mindst muligt.
Det er Sonny Couriol Hansens 
opgave som projectleder at til-
rettelægger arbejdet, så man 
kan leve op til kundens krav. 

COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS – Odensevej 44 E – 5550 Langeskov – Tlf.: 7022 2529
Sonny: 52 110 100 – sonny@colorpoint.dk – www. colorpoint.dk

NUTIDENS LØSNINGER TIL INDUSTRIGULVE
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PRODUKTION OG SERVICE AF  
HYDRAULISKE ANLÆG

AVN Hydraulik A/S er vi lands-
dækkende med 12 servicebiler.
Hos BB Hydraulik Service følger 
medarbejderne nøje den tekni-
ske udvikling og er specialister i 
hydrauliske anlæg og proportio-
nalteknologi. 

Vi kan hurtigt foretage repara-
tion af cylindre på eget værksted 
i Odense, siger Ove Bruun. Vi 
har ekspertise inden for hydrau-
lik/styring til den mobile verden, 
hvor der anvendes controller og 
display med mere.

BB Hydraulik Service i 
Odense sørger for, at 
broer, færgeklapper, for-
brændingsanlæg, mobil-
anlæg og industrianlæg 
altid fungerer. 

Hydraulik er et af de største 
teknologiske fremskridt, der er 
set til drift af alle typer meka-
niske produktions anlæg lige 
fra køretøjet til blandt andet 
boreplatforme, metrotunneler og 
broer. Præcist og sikkert. Sker 
der alligevel nedbrud og drifts-

stop, er tidsfaktoren 
afgørende for genop-
tagelse af driften og 
dermed at minimere 
driftstab.

Ved nedbrud er det 
en virksomhed som 
vores, der kommer i 
spil, siger Ove Bru-
un fra BB Hydraulik 
Service. Vi er klar 
med hjælp døgnet 
rundt, og vi ved alt, 
hvad der er værd 

at vide om hydraulik, så vi kan 
hurtigt sammen med kunden få 
stillet den rette diagnose på ned-
bruddet og få løst problemet.

På stand by i Odense
På grund af øget ordreindgang 
har vi forøget vores værksted med 
yderligere 600 kvadratmeter. På 
det store værksted på Handelsvej 
er der en halv snes medarbejdere, 
og virksomheden er et Bosch Rex-
roth Servicecenter. 

Vore ingeniører og servicetekni-
kere kan stå for fremstilling og 
reparation af industrielt udstyr, 
installation, montage og service. 
siger Ove Bruun. Vi har et vel-
assorteret laget med alle typer 
reservedele og vi har syv service-
biler på stand by i Odense, og 
sammen med vores søsterfirma 

BB Hydraulik Service - Handelsvej 6 – 5260  Odense S – Tlf.: 70 22 11 25
Mail: bb-hydraulik@mail.dk – www.bb-hydraulik.dk 



HOLDBARE HONDAER
de benytter også værkstedet til 
service og klargøring til de pe-
riodiske syn.

Så ser jeg bilerne igen og får en 
snak med en gammel kunde. Og 
ikke så sjældent bytter vi til en 
nyere Honda, siger Per.

Per´s Automobiler i 
Næsby går 100 procent 
ind for Honda. Han har 
fået en voksende kun-
dekreds, der deler hans 
begejstring for prestige-
mærket fra Japan.

For Per Fjeldsæter Nielsen er 
Honda bilmærket over alle bil-
mærker. Han er på 28. år inde-
haver af Per ś Automobiler på 
Højager/Smedebakken i Næsby, 
og han har i alle årene kunnet 
glæde sig over, at fanskaren er 
udvidet efter besøg i hans salgs-
lokale og værksted.

Støt og roligt er kundekredsen 

vokset, siger Per. Jeg har mange, 
der kommer igen og køber deres 
anden, tredje eller fjerde Hon-
da. De er glade for det holdbare 
mærke og sikkert også for den 
service, de får hos mig.

I dag er Per alene i virksomhe-
den, hvor han både køber, klar-
gør og sælger favoritmærket. 
Foran værkstedet er ny-
ere klargjorte Hondaer 
stillet til skue, og der er 
en pæn omsætning af 
bilerne.

Nyere Hondaer
Jeg finder bilerne på de 
professionelle netauk-
tioner, siger Per. Det er 
typisk tre-fire år gamle 
modeller. Jeg går grun-

digt til værks og vil vide alt om 
de udbudte Hondaer. 

Det er ofte leasingselskaber, der 
sælger deres biler på den måde. 
De ved, at de skal omkring FDM 
og derfor orientere grundigt om 
bilens tilstand.
Per ś Automobilers kunder er 
trygge ved at handle med Per, og 

Per´s Automobiler Aps – Spec.HONDA rep. Højager 1, 
Smedebakken – 5270 Odense N -  Tlf.: 66 18 75 77 
persautomobilerhonda@yahoo.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vi udfører alle slags smede- og svejsearbejde efter 
kundens ønsker, både små og store opgaver 

- Fremstilling af stålkonstruktioner og maskiner 
- Svejsning i både sort, rustfrit og aluminium 
- Montage/industriservice 
- Kantbukning, 450ton x 4200mm 
- AutoCad Inventor tegning i 2D og 3D 
- Malerarbejde – vådlakering 
- EN ISO 3834 / EN1090 EXC3 

 

 

 

 

 

Tlf 3841 3810 – Krogagervej 2, 5240 Odense –www.runarsson.dk 

 

 

BKTOOL - Hans Egedes Vej 15 - 5210 Odense NV - Tlf. 6594 4013
kc@bktool.dk/bm@bktool.dk - www.bktool.dk

FREMSTILLING AF FORME SAMT FRÆSNING 
AF ENKELTSTYK & PRODUKTIONS-EMNER

BK Tool i Odense beskæftiger sig med konstruktion og fremstilling af 
forme til støbning af aluminium-, zink- samt plast-emner.

- Der, hvor mængden af emner ikke er stor nok til at kunne bærer 
omkostningerne til en form eller ikke egner sig til støbning, kan vi 
fremstille emnerne på vores 3-5 aksede cnc maskiner.

Vi er uddannet som maskinarbejdere/maskinteknikere og har mange 
års erfaring i branchen. I 2012 fik vi så lyst til at starte eget firma og 
slog os ned i industrikvarteret ved Tarup.
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OPLEV 
ET NYT

Vores nye Rodenstock DNEye® scanner laver
markedets mest præcise målinger af dine 
øjne og overfører dem direkte til dine nye 
brilleglas.

På ALLE synsafstande får du:
• Skarpere kontraster
• Mere naturlige synsindtryk
• Større synsfelter
• Bedre nattesyn

Kom ind og få 100% 
udnyttelse af dit 
synspotentiale.

NATTESYN

UDNYTTELSE AF DIT SYNSPOTENTIALE100%

Hamm & Steenfeldt Optik – Dalumvej 43, 5250 Odense SV. 
Tlf. 66177400 – optik@hammsteenfeldt.dk



El og mekanik hænger sam-
men, og da det driftige Auto-El 
værksted ved Odins Bro i 
Odense den 1. marts udvidede 
sine aktiviteter med alt inden-
for service og reparation af 
person og varebiler, var det et 
længe næret ønske, der blev til 
virkelighed

”I Odense Auto-El havde vi i gen-
nem længere tid haft planer om 
at udvide aktiviteterne fra kun 
at omfatte el til at få hele pallet-
ten af værkstedsydelser på pro-
grammet”, fortæller Pia Krogh 
Hansen. ”Det endelige ”spark” 
fik vi, da vores kunde gennem 28 
år, Havnens Autoservice i Told-
bodgade, lukkede som følge af 
den igangværende byfornyelse. 
Det lå ejeren Kurt Møller Jør-
gensen på sinde, at hans medar-

bejdere kom videre samlet, og at 
han fremover kunne få et sted, 
hvortil han kunne henvise sine 
faste kunder. På den baggrund 
tilbød han os at overtage firma-
ets materiel, værktøj og perso-
nale i form af tre mekanikere. 

Efter ombygning og renovering 
stod vores ny værksted klart 
den 1. marts i år. De tre dygtige 
mekanikere fra Havnens Auto-
service er faldet supergodt til og 
er hurtigt blevet en central del 
af den travle hverdag i det ny 
Odense Auto-El. Mange kunder 
er fulgt med, og samtidigt er en 
masse nye kommet til. Vi tilby-
der alt indenfor service og re-
paration af person og varebiler, 
samt klargøring til syn, dæk-
skift, dækopbevaring, montering 
af oliefyr og bilvarmere og meget 
mere. Odense Auto-El APS har 
også en hydraulikafdeling, hvor 
der er masser af aktivitet om-

kring reparation og servicering 
af kraner-hejs-løftebagsmæk 
m.m. Odense Auto-El er medlem 
af HELLA Service Partner-kæ-
den, i hvis regi vores medarbej-
dere deltager i opkvalificerende 
kurser og efteruddannelsesfor-
løb.  Odense Auto-El er et kva-
litetsbevidst værksted. Kontakt 
os og hør nærmere.”

TLF.: 66 13 25 60
E-MAIL: KONTAKT@OAE.DK
WEB: WWW.OAE.DK

NYT FRA

EP INDUSTRI & 
MARINE SERVICE

EP Industri & Marine Service - Dalvænget 9-13 - 5610 Assens 
Værkfører Lars Sørensen: 30 53 22 31 - lars@ep-assens.dk

www.ep-assens.dk

EN 1090 ISO 3834CERTIFICERET

ALLE FORMER FOR SMEDE OG  
MASKINE OPGAVER INDEN FOR STÅL 
– Rustfrit stål og aluminium

●  Alle former for reparationer,  
vedligeholdelse og service

●  Bygnings og stål konstruktioner

●  Altaner gelænder og terrasser

●  Transportbånd og rør anlæg

Din lokale sparrings partner
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EG’s Gulvafhøvling | Christansgade 116 | 5000 Odense C | Tlf.: 6617 8301
www.egsgulve.dk · egsgulve@galnet.dk

Flotte gulve fra 
EG’s Gulvafhøvling
Med en baggrund som 
udlært tømrer, og tidli-
gere job som gulvsliber, 
åbnede Finn Eg Christen-
sen firmaet Eg’s Gulvaf-
høvling i april 1997.

EG’s Gulvafhøvling har lige si-
den markeret sig som fynsk eks-
pert, når det gælder renovering 

og vedligeholdelse af gulve hos 
både erhvervs- og privatkunder. 
Dermed bidrager Eg’s Gulvaf-
høvling blandt andet til et flot 
indtryk og et behageligt arbejds-
miljø hos fynske virksomheder.

Helt nyt liv
Finn Eg Christensen:
»EG’s Gulvafhøvling servicerer 
primært kunder på Fyn og øerne 
i det sydfynske øhav. Vi udfører 
blandt andet opgaver som slibning 

af slidte gulve samt tilhørende 
efterbehandling, herunder be-
handling med olie og lys eller mat 
lak på miljøvenlig vandbasis. En 
samlet behandling der giver gul-
vene et helt nyt liv, så de fremstår 
som nye«. Høj håndværksmæs-
sig standart, inklusive løbende 
efteruddannelse, førsteklasses 
værktøj og materialer betyder, at 
EG’s Gulvafhøvling leverer en flot 
håndværksmæssig udførelse, der 
også tåler dagens lys.

Mange anbefalinger
Det vidner et langvarigt samar-
bejde med mange faste kunder, 
herunder boligforeninger, kom-
muner og eksempelvis Odense 
Universitetshospital, om.
Eg’s Gulvafhøvling benytter sig 
som nævnt konsekvent af kvali-
tetsmaterialer, herunder af lak-
ker fra Scandinova, Danmarks 
største og mest komplette gulv-
grossist. 
Både Bona Grundlak og Bona 
Toplak opfylder en lang række 
krav til blandt andet udseende, 
slidstyrke og økonomi.
Desuden er alle grund- og toplak-
ker, undtagen den oliebaserede 
Prime Deep, vandbaserede og 
NMP frie. Dermed indeholder 
de ikke det potentielt sundheds-
skadelige organiske opløsnings-
middel N-methylpyrrolidon, der 
anvendes i eksempelvis vandba-
seret lak.
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TMH Multiservice, Egemosevej 14, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 52 30 82, info@tmhmultiservice.dk
www.tmhmultiservice.dk 

Vores arbejdsområder er store og alsidig, lige fra 
havearbejde til renovering af huse samt meget mere.

• Hækklipning

• Stubfræsning

• Græsslåning

• Ejendomsservice

• Stormskade service. 

•  Stormskade oprydning  
og reparation

• Opsætning af hegn

• Fræsning

• Omlægning af bede

•  Flisearbejde/opretning/ny 
anlæg

•  Oprydning/bortfjernelse  
af affald

•  Mosbehandling/
plæneluftning

• Tagrenderensning

• Ejendomsservice

• Malearbejde

•  Sommer-og 
vintervedligeholdelse

• Snerydning og saltning

• Klargøring til salg

TMH MULTISERVICE

En del af TS-GRUPPEN - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

HVERT ÅR OPSTÅR DER  
BRANDE I ÆLDRE EL-TAVLER,  
SOM KUNNE VÆRE UNDGÅET

LAD OS TERMOGRAFERE  
DIN VIRKSOMHEDS EL-TAVLE

HVAD ER TERMOGRAFERING?
Termografering foretages med et kamera, der måler IR- 
strålinger, som omsætter temperaturforskelle, og der-
ved synliggør overbelastninger, løse forbindelser m.m. 
Målingen foretages, mens anlægget kører med størst 
mulig belastning. Som udgangspunkt bør en produk- 
tionsvirksomhed termograferes en gang årligt!

GRATIS TERMOGRAFERING
’Vidste du, at nogle forsikringsselskaber betaler om-
kostningen, når du får termograferet din virksomhed, 
og ydermere giver rabat på forsikringspræmien’. Tjek 
med dit forsikringsselskab – og lad os gøre resten!

BESTIL 
ET EL-TJEK 
LIGE NU PÅ 
6485 1274

Bredgade 14 · 5485 Skamby · Telefon 6485 1274  
info@skambyel.dk · www.skambyel.dk
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REN KØREGLÆDE

os som gode til at levere til tiden. 
Ingen skal vente på os, og vi skal 
gennem planlægning sørge for at 
udnytte vognene bedst muligt. 

Vores medarbejdere er dygtige 
og engagerede og viderefører 
deres værdier i ethvert stykke 
arbejde, siger Lars Jacobsen. På 
den måde er vores kunder sikret 
service i topklasse.

Lars R. Jacobsen er vogn-
mand med 11 lastbiler i 
eget regi og et varierende 
antal i entreprise. De kører 
mange kilometer, men spa-
rer på CO2-udledningen.

Lars R. Jacobsens vognmands-
virksomhed i Odense har en 
grøn profil. Hele vognparken, der 
for tiden består af 11 lastbiler, le-
ver op til Euro 6-normen.

Det er ikke billigere at køre ef-
ter Euro 6-normen, siger Lars R. 
Jacobsen.  Det er ren køreglæde 

at kunne minimere CO2-udled-
ningen, men det er et valg, vi har 
gjort.
Lars R. Jacobsen, der fylder 50 
år i december, har været i vogn-
mandsbranchen siden 1987 og 
selvstændig siden 2003. 

Jeg er oprindeligt uddannet 
tømrer, siger Lars R. Jacobsen. 
Håndværksuddannelsen har 
lært mig, hvor vigtigt det er at 
kunne levere til tiden.

Levering til tiden
De 11 lastvogne ses ofte på lan-

devejene på Fyn. De arbejder 
mest for store entreprenørvirk-
somheder og byggeforetagender. 
Man flytter jord og henter sten 
og grus. Skal der bruges supple-
rende maskiner, så klarer man 
også det.

Fra vores kontor styrer vi for ti-
den op mod 30 biler, idet vi har 
aftaler med kolleger, som får op-
gaver gennem os, siger Lars R. 
Jacobsen. 

Vi flytter ofte 9 – 10.000 tons 
per dag, og vore kunder kender 

Transportfirmaet Lars. R. Jacobsen - Bøgedals Alle 51 - 5250 Odense SV Tlf.:  21 49 98 04 
lars@lrj-transport.dk – www.lrj-transport.dk 



første på Fyn med selvkørende 
gylleudlægger tilbage i 90èrne. 
Derfor har vi netop bestilt en 
helt ny gylleudlægger samt pum-
pevogn til erstatning for den, vi 
har haft i ti år. Den nye har 30 
meter bom og er GPS-styret. 
Den selvkørende udlægger vejer 
meget mindre end gyllevogne 
og kan derved kører tidligere og 
under fugtigere forhold uden at 
lave spor eller traktose.  Den nye 
skal gerne øge vores kapacitet, 
så vi kan servicere endnu flere 
kunder rundt på Fyn. 

De gule opgaver
Selv om Egekærslund primært 
er en grøn entreprenør, klarer de 
også ”gule” opgaver som grave og 
jordopgaver, herunder dræning, 
fundamenter, veje og pladser 
samt i øjeblikket fx underlag 
til en ny multibane. Spuling og 
slamsugning af dræn og kloak 
hører også til blandt de daglige 
arbejdsopgaver på Egekærslund.
Om vinteren er de klar, når 
der skal ryddes sne eller 
saltes veje.

Vi har maski-
ner til jord og alt 
der gror!

Egekærslund A/S er med 
sine 64 års erfaring, godt 
en halv snes kompetente 
medarbejdere og en 
meget stor og varieret 
maskinpark, en maskin-
station, der kan tilbyde 
stor ekspertise på alle 
grønne opgaver inden 
for landbrug, skovbrug, 
grønne områder og  
boldbaner.

Vi vil gerne give bolden op og til-
byde vor ekspertise til endnu flere 
kommuner og efterskoler på Fyn, 
der vil have passet og plejet deres 
grønne områder, herunder også 
trænings- og kampbaner, siger 
Helle Lundsgaard, tredje genera-
tion i familien bag Egekærslund 
A/S. Sammen med sin mand, 
Kurt Lundsgaard Andersen, har 
hun drevet maskinstationen si-
den 2007. Egekærslund påtager 
sig opgaver overalt på Fyn. 

Grøn entreprenør
Landbruget er en vigtig del af 
maskinstationens arbejdsom-
råde, men Egekærslund råder 
også over maskiner, der kan 

vedligeholde boldbaner, såvel 
kommunale som private, f.eks. 
efterskolernes boldbaner. Det 
er blandt andet vertikalskæ-
ring, eftersåning, topdressing 
og vertidræning for at få luftet 
jorden under græsset og få jæv-
net banerne. Der er også maski-
ner til hæk- og hegnsklipning, 
herunder en hækknuser, der 
klipper og knuser det afklippede 
i småstumper, der blæses ind i 
hækken. Og skal hele hækken 
fjernes har Egekærslund også 
grenknuser og stubfræser.

Vi har allerede mange kunder, 
som har overladt det til os at 
etablere, pleje og vedligeholde 
boldbaner, plæner ved f.eks. bo-
ligforeninger og græsarealer på 
festival- eller industriarealer, 
men vi vil rigtig gerne have flere, 
siger Helle og Kurt Lundsgaard, 
der har delt opgaverne mellem 
sig. Helle tager sig af HR samt 
det administrative, støttet af sin 
mor Gitte, der tager sig af boghol-
deriet,  og Kurt tager sig af funk-
tionen som drifts- og kørselsleder. 
Det betyder, at han skal holde 
styr på de mange moderne ma-
skiner, Egekærslund råder over. 

Naturpleje
Egekærslund har stor viden og 
erfaring inden for naturpleje, og 

som det eneste firma på Fyn har 
de indkøbt og ombygget såkaldte 
pistemaskiner. 

De er bygget til at køre i van-
skeligt terræn og i vådområder, 
fortæller Helle og Kurt Lunds-
gaard. Med disse maskiner kan 
vi slå vandfyldte områder så som 
moseområder eller områder med 
siv og tilmed sørge for at samle 
græsset op og få det kørt væk, 
derved nedbringes næringsstof-
udledningen.  

Moderne  
landbrugsmaskiner
Egekærslund kan løse alle land-
brugsopgaver med en park af 
moderne maskiner. 

Vi kan tilbyde totalpasning af 
landbrug, og vi kan klare alle 
markopgaver for en landmand, 
siger Helle og Kurt Lundsgaard. 
Selv om landbrugene bliver sta-
dig større, er der fortsat behov 
for maskinstationer som vores, 
der kan løse store og små opga-
ver. Vores kunder har opgaverne 
- og vi finder løsningerne!

Ny gylleudlægger og større 
pumpevogn
Vi arbejder meget med udbring-
ning af gylle, og var blandt de 

Egekærslund gi’r bolden op  
 – ekspert i alle grønne opgaver

Egekærslund A/S – Grønvej 100 – 5260 Odense S – Tlf.: 6615 0233 – Mail: hl@egekærslund.dk – www.egekaerslund.dk
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brikkernes arbejdshenvisninger 
omkring valg af arbejdsmetode 
følges til punkt og prikke. Min 
arbejdsmæssige præcision og 
knowhow kan være dét, der gør 
forskellen mellem liv og død - for 
eksempel i forbindelse med air-
bags. Det er absolut ikke ligegyl-
digt, om en given opgave løses 
med brug af lodning, punkt- el-
ler Co2-svejsning. Udover opret-
ning løser Auto-Blik diverse op-
gaver omkring glas samt en lang 
række service, rust- og reparati-
onsopgaver. Tjek vores hjemme-
side, ring til os eller kig ind på 
værkstedet for mere detaljeret 
info om de mange spændende 
muligheder, vi har at byde på”, 
slutter René Larsen.   

Det odenseanske værk-
sted, som er specialiseret 
i forsikringsskader og 
opretning, betjener en 
typemæssigt vidtspæn-
dende kundekreds, der 
bl.a. består af autoværk-
steder, forsikringsselska-
ber og private kunder    

”Jeg har arbejdet som selvstæn-
dig i autobranchen med speciale 
i opretning siden 1983, hvor jeg 
overtog værkstedet efter min 
mester”, fortæller indehaver 
René Larsen. ”I dag stiller bilfa-
brikker og forsikringsselskaber 

meget høje krav til korrekt sam-
ling af nyere bilmodeller. Auto 
Blik er et af de få værksteder i 
Odense, som råder over det ny-
este værktøj og opretningsbæn-
ke til udbedring af alle former 
for skader i overensstemmelse 
med de enkelte bilmærkers 
originale anvisninger og mål. 
Blandt andet har vi investeret i 
ny punktsvejser og MIG-lodder. 
Vi kan tilbyde vores kunder op-
timale løsninger på alle former 
for karrosseriopgaver – såvel 
store som små. Kundekredsen 
omfatter forsikringsselskaber 
og en lang række erhvervskun-

der – herunder autoværksteder 
samt offentlige institutioner og 
private billister fra hele Fyn og 
Trekantsområdet.” 

Præcision og knowhow
”Som uddannet karrosseritekni-
ker holder jeg mig via en række 
efteruddannelseskurser up to 
date – blandt andet med hvilke 
typer stål, som anvendes af bil-
fabrikkerne”, fortsætter René 
Larsen. Det indgående mate-
rialekendskab, jeg herigennem 
erhverver, er meget vigtig viden, 
når det gælder den korrekte 
udførelse af mit arbejde. Bilfa-

Auto-Blik - v/René Larsen - Grønlandsgade 16 - 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 76 40 - auto-blik@mail.dk - www.auto-blik.dk

HVORFOR LEASING?
Behold likviditeten i firmaet ,bedre nøgletal. Leasing ydelserne er 

fradragsberettigede. Du kombinere fordelene ved eje og leje
Johansen Biler A/S – Henovej 8, 5270 Odense N
Tlf.: 66189592 – kontakt@johansen-biler.dk
- er en del af DBR-Odense - Dansk Bilbranche Råd

Accept Auto tilbyder:
•  Finansiering af såvel nye som brugte biler

•  Løbetid og udbetaling tilpasses efter ønsker, bil, 
udstyr og kreditforhold

•  Vælg mellem variabel eller fast ydelse

•  Du kan få finansiel leasing som de fleste vælger 
her hos os. Her skal du anvise køber når aftalen 
udløber. Du har “fri kilometer og buler” som giver dig 
fleksibilitet

•  Du kan også få operationel leasing, hvor du blot 
afleverer bilen ved udløb

Velkommen til Johansen Biler A/S
Som kunde hos os kan du forvente kvalitetsarbejde til en yderst 
konkurrencedygtig pris. Vi køber reservedele ind via Me-
konomen – Skandinaviens største autogrossist – så både pris 
og kvalitet hænger sammen. Og du får naturligvis 3 års garanti 
på reservedele!

Uanset dit bilmærke bevarer du fabriksgarantien på bilen og får 
et gyldigt stempel i din servicebog!
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Optimera Odense • Energivej 17 • 5260 Odense S • Tlf.: 74 12 83 60 • Fax: 7412 8377 
odense@optimera.dk • www.optimera.dk

Optimera klar med optimeret murerafdeling

vil kunderne stadig kunne kom-
me til at handle, som de plejer. 

Optimera er primært for profes-
sionelle og semi-professionelle, 
selv om private kunder også er 
velkomne. Optimera tilbyder 
natlevering, såfremt det måtte 
ønskes. Der skal blot bestilles 
inden kl. 18 dagen før.

Den professionelle byg-
gecenterkæde Optimeras 
afdeling på Energivej 
i Odense har hen over 
sommeren indrettet en 
ny afdeling specielt for 
murere. Her kan de finde 
alt, hvad de kan tænkes 
at få brug for i deres 
arbejde.

Vi syntes, at vort sortiment til 
denne gruppe af håndværkere 
ikke har været bredt nok og ikke 
præsenteret godt nok, siger for-
retningschef Christian Nissen. 
Det tør vi sige, at vi har fået 
gjort noget ved, og vi har nu to 
mand med en særlig interesse 
for og viden om denne varegrup-
pe placeret fysisk i afdelingen, 
så vores kunder også nemt kan 

få al den hjælp, de har brug for.

Indbydende butikområde
Vi har hen over sommeren fået 
styr på alle vores haller og 
udendørs områder, og i de kom-
mende måneder går vi så i gang 
med sidste etape i vores projekt, 
nemlig at gøre butikken og kon-
torområdet mere åben og indby-
dende.

Det er i dag sådan, at kunderne 
for at komme ind i butikken skal 
gå igennem kontorbygningen, 
der er adskilt fra butikken med 
en mur. Den mur fjerner vi, og så 
laver vi et åbent og indbydende 
kontor- og butiklandskab.

Sortimentet tilpasset
Hele Optimera-kæden skal nu i 
gang med at tilpasse sortimen-
tet. Vi  har for mange ”døde” 
varer, altså varer, som der ikke 
igennem længere tid har været 

ret stor efterspørgsel på, mens 
der mangler andre varer, som 
der er efterspørgsel på, så vi skal 
have justeret og tilpasset vort 
store sortiment, fortæller Chri-
stian Nissen.

Han understreger, at selv om der 
skal arbejdes med butiks- og kon-
torlokalerne i den kommende tid, 

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

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

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

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

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

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

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

Få efterset jeres motor 

og termograferet 

jeres tavler.
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FACADEMALING
INDUSTRIMALING
LYSTBÅDEMALING
VÆGBEKLÆDNING
BYGNINGSMALING
FARVEPLANLÆGNING
UDLEJNING AF UDSTYR
SØM OG SKRUER

Malermester Flemming Rasmussen
Farve X-perten –  Skibhusvej 71, 5000 Odense C
Tlf: 66 12 38 30 – farvexperten@live.dk

Administrationens kontor- og telefontider:  
Mandag-onsdag kl. 10.00-12.00 · Torsdag kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-17.00 · Fredag lukket

Boligselskabet Langeland  ·  Engdraget 9  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 35 95
E-mail: info@boligselskabetlangeland.dk  ·  www.boligselskabetlangeland.dk

Velkommen til 
Boligselskabet Langeland
• Boligselskabet Langeland administrerer udlejning    
 af boliger i Langeland kommune.

• Dette omfatter også ældreboliger  
 og plejehjem.

• Langeland har mange ting at byde på  
 - gode badestrande, skovområder og  
 en utrolig smuk natur. 

• Langeland har et velfungerende   
 pænt serviceniveau til borgerne 
 på øen.

Ombygning Sommerlyst etape 2, 2015

SCAN OG 
SE VIDEO
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Hos Hotpaper servicerer vi private såvel som erhvervskunder i alle størrelser... 
og vi tager alle vores opgaver med største seriøsitet. 

Det er naturligvis ikke nok for dig eller din virksomhed, som søger en dygtig og 
professionel samarbejdspartner. Derfor har vi også gjort os umage for,  
at synliggøre vores forretningsværdier gennem anmeldelser fra vores kunder via  
Trustpilot – og vi er altid villige til, at indgå i en dialog omkring dine behov.

Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig eller din virksomhed med en god 
og konkurrencedygtig hulmurs- og loftsisolering. Som erfaren aut. isolatør 
rådgiver vi dig omkring den optimale løsning. For at kunne gøre dette, benytter vi 
alle former for isoleringsmaterialer, og vi sørger naturligvis for at ansøge om 
og gennemføre dit miljøtilskud. Det kalder vi isolering med omtanke.

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...
  - OGSÅ AF ERHVERVSEJENDOMME!

SÅDAN SPARER DU OP TIL  
50 % PÅ DIN VARMEREGNING*

Priseksempel - Hulmur:
Et hus på 70 m2 hulmur, der efter-
isoleres med Hotpaper papirisolering 
eller flamingo-isolering (EPS med 
grafit), koster ca. 6900 kr. inkl. 
moms. Den årlige besparelse på 
energiregningen vil være ca. 4700 kr. 

Tilbagebetalingstid på ca. 1,4 år.

Priseksempel - loft:
Et loft på 120 m2 med et isoleringslag 
på 100 mm efterisoleres med 200 mm  
Hotpaper Papirisolering. Dette koster  
ca. 12.200 kr. inkl. moms (evt ud- 
gifter til vindstop/gangbro er ikke  
medregnet). Den årlige energi- 
besparelse ved denne efterisolering  
vil være ca. 3500 kr.

Tilbagebetalingstid på ca. 3,4 år.

Efterisoleringen af huset i dette 
eksempel vil efter 10 år give en 
besparelse på mere end 62.900 kr. 

Det er mere end 3 gange 
omkostningerne. Oven i denne 
besparelse kan du så påregne den 
værdistigning, som huset har fået.

* Alle priser i beregningen er vejledenede, og  
 fratrukket statens håndværkerfradrag. Eksemplerne  
 er fra en privatbolig.

HUSK
DER ER STADIG 

ENERGI TIL-

SKUD I 2016
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at løse opgaven, hvad enten det 
er fundamenter, haller, ejendom-
me eller erhvervsbyggeri.

Haller Entreprise har stor 
faglig viden med byggeri

Søren Haller Clausen har offi-
cielt startet sin nye virksomhed 
Haller Entreprise ApS fra star-
ten af september, - og det var en 
gammel drøm om egen virksom-
hed han her realiserede.

Jeg har efterlevet en gammel 
drøm om at være selvstændig 
med elementmontage og beton-
arbejde, fortæller Søren Haller 
Clausen. Nu var det tiden, og så 

vil jeg gerne 
bygge sel-

skabet op til at kunne varetage 
arbejdet til hele råhuset med de 
to fag.

Søren Haller Clausen har været 
ved flere af de store entrepre-
nørfirmaer i Danmark, blandet 
andet Aarsleff, hvor han var pro-
jektleder på Odins Bro i Odense 
og senest som afdelingschef hos 
H. Skjøde Knudsen A/S.

Jeg har fået en god start og er 
meget tilfreds med tilbudssiden, 
som har været rigtig god, siger 
Søren Haller Clausen, - og det 
har også været med udmøntning 
i kontrakt.

Det hele startede i midten af 
90 érne, hvor han arbejdede som 
struktør og i øvrigt vandt DM. 
Det blev fulgt op med en kloakme-
stereksamen for derefter at slutte 
af med en ingeniør eksamen.

Så baggrunden og den faglige 
viden er helt på plads, når man 
sætter Haller Entreprise ApS på 

Erfaren partner til  
betonarbejde og  
elementmontage

Haller Entreprise ApS, Smedestræde 2, 5750 Ringe, Tlf. +45 25 31 01 55, 
shc@hallerentreprise.dk / www.hallerentreprise.dk 

Haller Entreprise  har underskrevet  sin første opgave

Fakta:
•  Byggeriet opføres på  

Lensvej i Årslev
• 40 nye boliger  
•  Fordelt mellem 2, 3 og 

4-rumsboliger 
• Boliger fra 67 til 115m2
•  Fællesareal indeholder 

blandt andet legeplads, 
frugttræer, regnbede og 
bålplads

•  Bæredygtige elementer er 
f.eks. LAR-løsninger, ma-
terialevalg, biodiversitet, 
tekniske anlæg og dispone-
ring af udearealerne.

For yderligere oplysninger:
Direktør Jens Pilholm
63 125 131 · jp@civica.dk

Byggechef Bente Karlskov
63 133 166 · bek@civica.dk

Civicas bæredygtige 
boliger i Årslev bliver de 
første DGNB-certificerede 
almene boliger på Fyn.

Næste år påbegyndes opførelsen 
af Fyns første DGNB-certificere-
de boligbyggeri inden for alment 
byggeri. 

DGNB-certificering gives kun til 
bæredygtige byggerier og vurde-
res ud fra proces, teknik, miljø, 
økonomi og et socialt perspektiv. 

Planen om et bæredygtigt byg-
geri i Årslev blev sendt i udbud 
som en omvendt totalentreprise, 
hvor entreprenører havde mu-
lighed for at byde ind med deres 
idéer og forslag. Ét af kravene 

var, at byggeriet skulle være 
bæredygtigt. Vinderen af 

udbudsrunden blev Hans Jørgen-
sen & Søn med underrådgiverne 
KPF Arkitekter, NIRAS og Miljø-
forum Fyn.

Bente Karlskov, byggechef i Ci-
vica, fortæller, at ”vinderen er 
udpeget blandt fire rigtig gode 
forslag, der alle er af høj kvalitet. 
Nu går arbejdet i gang med at få 
skrevet kontrakt. Forslaget fra 
Hans Jørgensen & Søn udmær-
ker sig ved en meget fin indpas-
ning i det åbne landskab omkring 
Årslev. Området giver mulighed 
for aktiviteter og fællesskab 
samtidig med, at projektet inde-
holder fine muligheder for privat-
liv. Både under opførelsen og på 
grund af de valgte materialer og 
konstruktioner, belaster vi mil-
jøet så lidt som muligt, og efter 
opførelsen vil drift og vedligehold 
også være miljøvenlig”. Byggeriet 

opfylder kravene til DGNB-sølv-
certificering. Der var ikke min-
dre end 17 teams, der ansøgte 
om prækvalificering. Det viser, at 
der er stor interesse i byggebran-
chen for at bygge bæredygtigt og 
DGNB-certificeret byggeri. 

”I Civica er vi selvfølgelig stolte 
af, at det er lykkes med at bane 
vejen for mere bæredygtigt byg-
geri på Fyn – her er vi de første 
som bygger alment med en cer-
tificering, der dokumenterer, at 
byggeriet er bæredygtigt. Vi vil 
gerne takke for et godt og kon-
struktivt samarbejde med Fa-
aborg-Midtfyn Kommune og rose 
for deres mod til at satse på bære-
dygtigt byggeri i deres lokalplan-
lægning”, fortæller direktør Jens 
Pilholm, som også er formand for 
udvalget, der udpegede vinderfor-
slaget. 

Først på Fyn

Thomas B. Thriges Gade 24, 5000 Odense C
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verdens største messe for indu-
strielt design, ” China Interna-
tional Industrial Design Fair”, 
som løber af stablen i Shenzhen. 
Udover Arné, medbringer vi på 
messen et beslægtet produkt, 
nemlig en iPad-holder, udvik-
let af gode designkolleger. Vi 
ser frem til at præsentere vores 
produkter og hilse på en masse 
internationale kolleger på denne 
vigtige branchemesse, som vi 
glæder os meget til at deltage i. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
om de mange spændende design-
muligheder, vi har at byde på”, 
slutter Ninette Broberg.        

Siden grundlæggelsen 
i februar 2014 har det 
innovative designfirmas 
primære fokus været 
udvikling og salg af den 
nytænkende og elegante 
fladskærms- og tv-stan-
der Arné

”Arné er et enestående produkt, 
som er udviklet og designet i tæt 
samarbejde med en række eks-
perter og erfarne branchefolk, 
når det gælder materialevalg 
og formgivning”, fortæller inde-
haver Ninette Broberg. ”Arné 
passer perfekt til alle former for 
fladskærme fra 42 – 55”, inklu-
sive dessiner af typen curved. 
Den er let at montere og har 

ingen løse eller justerbare dele. 
Standeren, som monterings-
mæssigt både kan være mobil 
og stationær, er udstyret med 
skjult kabelopbevaring og filtun-
derlag, og dét giver alt sammen 
stor indretningsmæssig frihed. 
Det ny designprodukt har mødt 
stor interesse fra i bolig-, hi-fi- og 

design-regi, og netop nu arbejder 
vi på at udvikle vores netværk af 
distributører – både på inden- og 
udenrigsfronten. 

Fra den 6.-8. november delta-
ger Ipsum Innovation & Design 
sammen med otte andre desig-
nfirmaer fra Design Danmark i 

Ipsum Innovation & Design ApS · v/Ninette Broberg
Hjallesevej 79 st. · 5230 Odense M · Tlf.: 26 16 05 59 · nb@ipsum-design.dk · www.ipsum-design.dk

Kuhlmann print & design dit grafiske hus, som hjælper med at designe og producere 
logoer, brochurer, emballager, annoncer, skilte, og andre markedsføringsmaterialer fra idé til færdig produktion.

Kuhlmann print & design skaber flotte og holdbare løsninger – så din virksomhed bliver set, forstået og husket.

Kuhlmann print & design glæde og godt håndværk. Virksomheden drives af Joan Kuhlmann der har mere end
20 års erfaring fra den grafiske branche, samt et bredt og stærkt netværk af samarbejdspartnere. Joan Kuhlmann er 
således både grafikeren, der designer – og projektlederen, der fører opgaven trygt igennem hele processen.

                      Kuhlmann print & design kan printe på alle materialer uv, også med hvid farve. 
                                     Vi leverer også udskårne foliebogstaver, logoer, folietekster til bilen, byggepladsskilte,
                                         facadeskilte, lysskilte osv.
                                                Kun fantasien sætter grænser...   

                                                   Kuhlmann print & design
                                                         Havnegade 98 · 5000 Odense  · +4540683635 · joankuhlmann@live.dk

annonce.pdf   1   02/11/16   08.59
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I et oplyst butikslo-
kale i underetagen i 
Rosengårdscentret 
etablerede Lene Bugge 
Skjødt og Claus-Jørgen 
Lindkær i 2004 en lam-
pebutik. Ambitionen 
var at være førende 
med designlamper og 
belysning. Den posi-
tion nåede de hurtigt 
at få på Fyn.

Vi var en del af Lysmester-kæ-
den, og det var vi glade for, siger 
Lene Bugge. Alligevel valgte 
vi at gå selv med en stor butik 
centralt i Odense i 2011. Vi blev 
mere synlige med en markant fa-
cade og store forretningslokaler i 
Fjordsgade.

Lux Light er synlige  
på nettet

Forretningskonceptet besluttede 
Lux Light at udvide til også at 
være synlige i hele landet og på 
internettet. De oprettede en net-
butik, luxlight.dk, med salg af 
designmærker som Louis Poul-
sen, Le Klint, Arne Jacobsen, 
Philippe Starck, Flos, &Tradi-
tion, Artemide, Light Years, Ver-
ner Panton og Piet Hein m.fl

I både netbutikken og ved di-
rekte salg fra butikken har vi 
indført prismatch, siger Lene 
Bugge. Det betyder, at finder du 
en lampe billigere end hos os, så 
matcher vi prisen.

Beliggenheden i Fjordsgade 11 
er vi glade for af flere grunde. 
Lux Light er blevet meget synlig 
med 450 kvadratmeter udstil-

ling og det er altid let at finde 
en times gratis times parkering 
uden for butikken.

Rådgivning på kundens adresse
Hos Lux Light tilbyder man at 
snakke lys på kundens adresse, 
for på den måde at kunne give 
den bedste rådgivning om den 
rigtige belysning. 

For mange mennesker er desig-
nlamper en investering i det pri-
vate hjem, men også på kontorer 
og i virksomheder i liberale er-
hverv og hos det offentlige er be-
lysning ikke kun en funktionel 
overvejelse, siger Lene Bugge. 
Det er også en investering i vel-
være og gode arbejdsforhold.

Et slaraffenland
I Fjordsgade er butikken et sla-
raffenland af lamper. Her kan 
man se flere generationers bi-
drag til dansk design som på et 
museum. Alligevel er der tale om 
nye design kunstværker med bli-
vende værdi og garanti for funk-
tionalitet og originalitet.

Vi er også en forretning med helt 
almindelige pæne lamper, siger 
Lene Bugge. Vi lægger vægt på 
at kunne tilbyde et bredt udvalg 
af både pris og designs. Med de 
mange nye lyskilder, der har af-
løst fortidens glødepærer, er det 
også vigtigt, at vejlede og kunne 
levere den rette pære til den ret-
te lampe til belysningen i hjem-
met eller på arbejdspladsen. 

Lux Light er en inspirrende spe-
cialbutik med meget flotte lam-
per, som varmt kan anbefales

Lux Light – Fjordsgade 11, 5000 Odense C – Tlf: 66 15 63 23
odense@luxlight.dk – www.luxlight.dk – Følg os på  facebook luxlight.dk

Centralt i Odense finder man Lux Light, der på få år er blevet en af landets største 
specialforretninger med et omfattende udvalg af designlamper og belysning.

En verden af lys
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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Heliosvænget 10
5250 Odense SV

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

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

VAREUDBRINGNING TIL ENHVER ANLEDNING

RING OG HØR NÆRMERE

TLF. 66 17 06 26
* Alle varer tages retur i original emballage, med undtagelse af frostvarer, kølevarer samt kød.
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45 år med Klods Hans
Vi sælger stadig Anne Beates 
kendte træskonisser og forskel-
lige tryk og papirklip med H. C. 
Andersen-motiver, fortæller hun.

Julestue
Fra midten af november til jul er 
butikken forvandlet til en blan-
ding af en hyggelig  julestue og 
en butik. Når der er julemarked 
i de små gader ved H. C. Ander-
sens Hus, er der et vældigt leben, 
også i butikken.

Vi pynter op over det hele og fyl-
der butikken med skønne jule-
ting, slutter Gerd Lisa Ablas.

Gerd Lisa Ablas betjener 
turister på ni sprog i 
souvenir- og kunsthånd-
værkbutikken Klods Hans 
i Odense - klods op ad H. 
C. Andersens Hus.

For indehaver Gerd Lisa Ablas 
er Klods Hans ikke kun en af H. 
C. Andersens elskede eventyrfi-
gurer. Det er også navnet på den 
souvenir- og kunsthåndværker-
butik ved siden af H. C. Ander-
sens Hus i Hans Jensens Stræde 
i Odense C, som har været i hen-

des families eje i 45 år, og som 
hun har drevet i 27 år.

Den blev åbnet i 1945 af den 
kendte Stokkebye-familie, der 
også har haft med Under Lin-
detræet, Sortebro Kro og Den 
Gamle Kro at gøre. Det er sjovt 
nok steder, der alle lever endnu, 
fortæller hun.
De var overbeviste om, at de 
amerikanske turister ville kom-
me efter 2. Verdenskrig - og det 
gjorde de. I mange år var de den 
største og mest indbringende 
turistgruppe, tilføjer Gerd Lisa 
Ablas, der driver butikken alene. 
I sommermånederne har hun 

dog tre hjælpere, og i juleperio-
den er der også hjælpere på.

Flest europæere
Senere er der kommet en meget 
bred vifte af turister fra hele 
verden, flest fra Europa, men 
også et stigende antal kinesere, 
uden at det dog skal overdrives. 
Gerd Lisa Ablas har derfor lært 
sig at betjene kunder på ni for-
skellige sprog! Når kunderne 
støver rundt i den hyggelige 
butik, hvor der lægges vægt på 
god betjening og en behagelig 
stemning, vil de i øvrigt kunne 
købe varer, der har været solgt i 
butikken i alle 45 år:

Klods Hans – Hans Jensens Stræde 34 – 5000 Odense C – Tlf. +45 66110940 – E- mail: klodshansdk@gmail.com  

I december vil det være berli-
nere, klejner og godt rugbrød til 
julefrokosterne, der vil komme 
til at dominere.

Torvebageren på Abel-
sallé i Odense SV har 
været drevet af Kisser 
og Thomas Kristensen i 
30 år. De driver et rigtigt 
bageri, hvor alt laves fra 
bunden.

Kling-klong! Døren går ofte op 
og i hos Torvebageren på Abel-
sallé 41 i Odense SV. Kunderne 
kender kvaliteten og kommer 

igen og igen, når der skal købes 
lækkert og sundt brød, skønne 
kager og flotte konditorkager til 
de store fester. En frokostsand-
wich kan håndværkerne også 
købe sig.

Vi er det sidste bageri i Odense 
SV, hvor alt bliver lavet på ste-
det, fra ovn til butik. Vi lægger 
vægt på de gode råvarer og laver 
alt fra bunden af, fortæller Kis-
ser Kristensen, der sammen med 
manden Thomas har drevet ba-
geriet i 30 år.

I bageriet er der to svende og en 
fleksjobber, og i butikken regerer 
Kisser med hjælp fra tre deltids-
ansatte og nogle skoleelever om 
eftermiddagen. Så kan de pas-
sende sælge til de mange unge, 
der lige skal have lidt lækkert 
med efter skoletid.

Det er et populært og travlt ba-
geri, som også går nye veje. For 
nylig solgte butikken ikke færre 
end 900 tærter på en deal-site  
ved at tilbyde to for 62 kroner, 
fortæller hun.

Torvebageren – Abelsallé 41, 5250 Odense SV – Tlf: 66 17 29 15 – t_kristensen10@hotmail.com – www.torvebageren.dk

Torvebageren satser på håndværket
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BOOK EN PRØVEKØRSEL PÅ HONDA.DK

HONDA CR-V DIESEL MED
LÆDER UDEN MERPRIS

*ADAS = Fjernlyssystem, Advarsel om frontkollision, Vognbaneassistent,  
Registrering af trafikskilte, Blindvinkelassistent, inkl. Bakzoneassistent.
ECE forbrug mellem 19,6 km/l og 22,7 km/l  -energiklasse            til 
Priserne er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,- 
Prisen er en kombination af rabat på bilen og eftermonteret udstyr.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. 

A+B

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 2WD 120 HK

Vejl. udsalgspris 

405.000,-

Elegance Plus
1.6 i-DTEC 4WD 160 HK 9-TRINS AUT.

Vejl. udsalgspris

490.000,-

Med ADAS-sikkerhedspakke*, navigation og eftermonteret læderindtræk
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af god kvalitet, og vi kan også 
bedst selv lige Dinitrol, som de 
bruger. Desuden undgår de at 
bore huller i bilerne. De er flek-
sible og leverer en god service, 
så vi sender alle biler, og vi an-
befaler altid vores kunder også 
at rustbeskytte helt nye biler 
på grund af det danske klima, 
til Vestfyns Undervogns Center, 
slutter Christian Rasmussen.

Vestfyns Undervogns Center 
Smedevænget 2 - 5560 Aarup 
Tlf.: 6443 1801 - www.vest-
fynsundervognscenter.dk

Rustbehandling af en bil 
er en tillidssag. Det ved 
man på Vestfyns Under-
vogns Center i Aarup. Og 
de kan dokumentere, at 
kunderne har grund til at 
nære tillid til det vest-
fynske center. Tre år i 
træk har centret bestået 
kontrollen fra Teknolo-
gisk Institut uden fejl.

Vi gør vores arbejde grundigt, og 
vi behandler enhver bil, som var 
den Krone 1, siger daglig leder 
Thomas Andreasen.

Vestfyns Undervogns Center har 
mere end 36 års erfaring bag sig 
og var først med at fotodoku-
mentere processen. Det gør man 
stadig, og når kunden henter bi-
len, går man sammen billederne 
igennem.

Bruger Dinitrol
Vi bruger Dinitrol, som er af 
meget høj kvalitet og miljømæs-
sigt i top. Vi er for de kunder, 
der vægter kvalitet og grøn pro-
fil frem for prisen. Vi er ikke de 
billigste, men vi garanterer for 
kvaliteten og giver kunderne en 
god service.

Vi har kunder fra nær og fjern, 
men de fleste er selvfølgelig fra 

det vestfynske område. Vi stiller 
gratis en lånecykel til rådighed, 
hvis kunden bor tæt på, og man 
kan leje en bil hos os, hvis der er 
behov for det.

I forbindelse med en rustbeskyt-
telse skifter vi  altid gratis hjul 
om fra sommer til vinter eller om-
vendt, siger Thomas Andreasen.

Leverer god kvalitet
Salgschef Christian Rasmussen, 
Bilcentret A. Nielsen A/S i Mid-
delfart har kun godt at sige om 
Vestfyns Undervogns Center.

Vi bruger kun Vestfyns Under-
vogns Center, siger Christian 
Rasmussen. De leverer arbejde 

Vestfyns Undervogns Center:  
Vi behandler enhver bil som var den Krone 1

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
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

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

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

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

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

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

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

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

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

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

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

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

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

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

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

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

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

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

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

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

Den fransk-tyske varebil 

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

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

årets varebil er 
tysk og fransk

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

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

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

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

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

VIND DÆK
OG FÆLGE*

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

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
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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

*
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Telefon
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Telefon 64 73 16 26

auto-
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kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
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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.
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339,-
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Onlinebooking
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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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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.
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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-
arbejde. 
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LÆKKER POLO V/20 STK.
INCL. DIT LOGO I EN FARVE 

FRA 119,- 

FED VEST V/20 STK.
INCL. LOGOBRODERI

PR. STK. 389,-

HERRE/DAME

ISSKRABER MED LOGO 
V/500 STK.

FRA 4,6 PR. STK.

GLÆD DINE KUNDER ...
MED LOGOSLIK!

FÅ ET GODT TILBUD!
HOLD MØDER MED 

DIN EGEN LOGO 
DÆKKESERVIET!

500 STK. 1.000,-
1000 STK. 1.250 ,-

VISITKORT 
I EN FART! 
Vi printer 100 stk.

for 350,- kr.

NYT LIV TIL DIN VIRKSOMHEDS PROFIL
KONTAKT
salg@tryksen.dk · Tlf. 2245 8988
Tlf. 6472 3588 · www.tryksen.dk
Lindevænget 1 · 5620 Glamsbjerg 
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TRYKSAGER  •  BANNER  •  BEACHFLAG  •  ROLL-UP  •  PROFILTØJ  •  REKLAMETING  •  SKILTE

Fyns-bilsalg.dk Tlf. 64811201

Fyns-BilSalg.dk Odensevej 136 · 5400 Bogense ·
mo@fyns-bilsalg.dk · Tlf. 64 81 12 01

Se alle vores biler på www.fyns-bilsalg.dk

16 Fiat Pa�da 0,9 Twi�Air
60 Popstar Blue 5d
airc., fjernb. c.lås, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, multifunk-
tionsrat, bluetooth, isofix,
kopholder, bagagerumsdækken
Km 2.000........89.900

15 Opel Astra 1,4T 150
E��oy 5d
6 gear, 18” alufælge, 2 zone
klima, fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto.
nedbl. bakspejl, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 14.000...239.900

11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d
aut.gear/tiptronic, 18” alufæl-
ge, 2 zone klima, navigation
rns850, cd/radio, håndfrit
til mobil, multifunktionsrat,
bluetooth, armlæn, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900

10 Peugeot 206 1,4 Comfort
Plus 5d
airc., træk, service ok, ikke ry-
ger, fjernb. c.lås, startspærre,
udv. temp. måler, tågelygter,
infocenter, sædevarme,
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
bagagerumsdækken, kopholder
Km 42.000......69.900

12 Ford Focus 1,6 TDCi 115
Tita�ium st. car
6 gear, alu., 2 zone klima,
fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, start/
stop, nøgle fri, startspærre,
varme i forrude, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler
Km 102.000.174.900

13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
lyseblå metal, 6-gear, 2 zone
klima, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, aut. nedbl. bakspejl,
multifunk. rat, isofix, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900

13 Kia Rio 1,2 CWT Active
5d
airc., fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
multifunktionsrat, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde
Km 34.000...109.900

16 Opel Astra 1,4T 150
E��oy ST
2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter, auto.
nedbl. bakspejl, 6 airbags,
regnsensor, sædevarme, 4x
el-ruder, navigation
Km 11.000...269.900

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
150 Style Combi
6 gear, 16” alufælge, 2 zone
klima, køl i handskerum, fjernb.
c.lås, fartpilot, parkeringssen-
sor, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, auto. nedbl.
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900

03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d
17,9 km/l, grøn afgift, aut
gear. c-lås, udv. temp.m. ABS,
servo, bagagerumsdækken, 1
ejer, nysynet 21/10-16
Km 138.000....42.900

12 Ford Mo�deo 2,0 TDCi
163 Collectio� st. car
6 gear, 17” alufælge, vinter-
hjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, for + bag,
fartpilot, infocenter, startspær-
re, varme i forrude, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 110.000.194.900

14 Audi A4 2,0 TDi 190
Ava�t Multitr.
aut.gear/tiptronic, busines-
spakke, blanke rudelister,
navigationpakke parkeringssen-
sor, pcb audi assistentpakke,
adaptiv fartpilot, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900

15 Re�ault Clio IV 0,9 TCe
90 Expressio� ST
uldaut. klima, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, navigation
Km 20.000...139.900

12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115
Tita�ium
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecompu-
ter, infocenter, startspærre,
varme i forrude, regnsensor,
udv. temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, 4x el-ruder
Km 88.000...179.900

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecomputer,
startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, højdejust. forsæ-
de, 4x el-ruder, el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900

15 Re�ault Captur 0,9 TCe
90 Expressio�
16” alufælge, fuldaut. klima,
fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, sæde-
varme, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle m. klap funk.
Km 19.000...164.900

13 Mercedes-Be�z C220
2,2 CDi Ava�tgarde st. car
BE
16” alufælge, 2 zone klima, køl
i handskerum, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler
Km 88.000...299.900

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
TDCi 140 Tita�ium
7PRS , 6 gear, 2 zone klima,
18” alufælge, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer, info-
center, udv. temp. måler, regn-
sensor, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900

2016 ISUZU D-Max
2,5 TD 163 Crew Cab
aut. 4x4
diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
aut. gear/tptronic, fuldaut
klima, fartpilot, kørecomputer,
bluetooth
....................274.900

2016 Isuzu D-Max D-Max
2,5 TD 163 Exte�ded Cab
aut. 4 x4 2-d
5-gear, 180 km/t, aut. gear/
tiptronic, 17” alu-fælge,
klima, fartpilot, kørecomputer,
fuldaut. klima, multifunk. rat.
bluetooth, 6 airbag
....................254.900
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16 Fiat Pa�da 0,9 Twi�Air
60 Popstar Blue 5d
airc., fjernb. c.lås, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, multifunk-
tionsrat, bluetooth, isofix,
kopholder, bagagerumsdækken
Km 2.000........89.900

15 Opel Astra 1,4T 150
E��oy 5d
6 gear, 18” alufælge, 2 zone
klima, fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto.
nedbl. bakspejl, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 14.000...239.900

11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d
aut.gear/tiptronic, 18” alufæl-
ge, 2 zone klima, navigation
rns850, cd/radio, håndfrit
til mobil, multifunktionsrat,
bluetooth, armlæn, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900

10 Peugeot 206 1,4 Comfort
Plus 5d
airc., træk, service ok, ikke ry-
ger, fjernb. c.lås, startspærre,
udv. temp. måler, tågelygter,
infocenter, sædevarme,
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
bagagerumsdækken, kopholder
Km 42.000......69.900

12 Ford Focus 1,6 TDCi 115
Tita�ium st. car
6 gear, alu., 2 zone klima,
fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, start/
stop, nøgle fri, startspærre,
varme i forrude, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler
Km 102.000.174.900

13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
lyseblå metal, 6-gear, 2 zone
klima, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, aut. nedbl. bakspejl,
multifunk. rat, isofix, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900

13 Kia Rio 1,2 CWT Active
5d
airc., fjernb. c.lås, parkerings-
sensor, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio,
multifunktionsrat, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde
Km 34.000...109.900

16 Opel Astra 1,4T 150
E��oy ST
2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter, auto.
nedbl. bakspejl, 6 airbags,
regnsensor, sædevarme, 4x
el-ruder, navigation
Km 11.000...269.900

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
150 Style Combi
6 gear, 16” alufælge, 2 zone
klima, køl i handskerum, fjernb.
c.lås, fartpilot, parkeringssen-
sor, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, auto. nedbl.
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900

03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d
17,9 km/l, grøn afgift, aut
gear. c-lås, udv. temp.m. ABS,
servo, bagagerumsdækken, 1
ejer, nysynet 21/10-16
Km 138.000....42.900

12 Ford Mo�deo 2,0 TDCi
163 Collectio� st. car
6 gear, 17” alufælge, vinter-
hjul, 2 zone klima, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, for + bag,
fartpilot, infocenter, startspær-
re, varme i forrude, udv. temp.
måler, regnsensor, sædevarme
Km 110.000.194.900

14 Audi A4 2,0 TDi 190
Ava�t Multitr.
aut.gear/tiptronic, busines-
spakke, blanke rudelister,
navigationpakke parkeringssen-
sor, pcb audi assistentpakke,
adaptiv fartpilot, 2 zone klima,
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900

15 Re�ault Clio IV 0,9 TCe
90 Expressio� ST
uldaut. klima, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, el-ruder,
el-spejle, cd/radio, navigation
Km 20.000...139.900

12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115
Tita�ium
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecompu-
ter, infocenter, startspærre,
varme i forrude, regnsensor,
udv. temp. måler, sædevarme,
højdejust. forsæde, 4x el-ruder
Km 88.000...179.900

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d
6 gear, 2 zone klima, fjernb.
c.lås, fartpilot, kørecomputer,
startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, højdejust. forsæ-
de, 4x el-ruder, el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900

15 Re�ault Captur 0,9 TCe
90 Expressio�
16” alufælge, fuldaut. klima,
fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, sæde-
varme, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle m. klap funk.
Km 19.000...164.900

13 Mercedes-Be�z C220
2,2 CDi Ava�tgarde st. car
BE
16” alufælge, 2 zone klima, køl
i handskerum, fjernb. c.lås,
parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer, infocenter,
startspærre, udv. temp. måler
Km 88.000...299.900

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
TDCi 140 Tita�ium
7PRS , 6 gear, 2 zone klima,
18” alufælge, fjernb. c.lås,
fartpilot, kørecomputer, info-
center, udv. temp. måler, regn-
sensor, højdejust. forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900

2016 ISUZU D-Max
2,5 TD 163 Crew Cab
aut. 4x4
diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
aut. gear/tptronic, fuldaut
klima, fartpilot, kørecomputer,
bluetooth
....................274.900

2016 Isuzu D-Max D-Max
2,5 TD 163 Exte�ded Cab
aut. 4 x4 2-d
5-gear, 180 km/t, aut. gear/
tiptronic, 17” alu-fælge,
klima, fartpilot, kørecomputer,
fuldaut. klima, multifunk. rat.
bluetooth, 6 airbag
....................254.900
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Hestehavevej 22, Byg, 3 – 5856 Ryslinge 
Tlf. 9741 2998 / 2681 3998 – info@tesberg.dk – CVR 31779502

Husk at vi er flyttet i nye større 
lokaler på Hestehavevej 22, 
bygning 3, 5856 Ryslinge i de 
gamle Fabers bygninger!

Pr. 1. oktober 2016 skiftede Baadsgaard & Esbjerg ApS navn til 
Tesberg ApS. Hos Tesberg laver vi alt inden for møbelpolstring og 
autosadelmageri. Vi har stor passion for begge felter og det kommer til 
udtryk ved, at vi leverer et stykke arbejde og et færdigt produkt, som 
er i høj kvalitet.

Det er vigtigt for os, at de materialer vi bruger er af høj kvalitet, så 
det holder i mange år. Vi siger hellere nej til et stykke arbejde, hvis det 
betyder at gå på kompromis med vores faglige stolthed eller valg. Der-
for vil de råd og vejledninger vi giver omkring valg af materialer være 
baseret på stor viden og erfaring på området.

Vi afleverer aldrig arbejde vi ikke 
selv er tilfredse med, da det er 
vigtigt for os, at tingene er i top 
kvalitet.
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▲

▲

▲

▲

AllTek on, som pr. 1. juni 2015 er blevet delt mellem de 3 ej
Anders Petersen

Direktør
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Afd. Leder Odense
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Kallerupvej 60 • 5230 Odense M • Tlf. 66141080

Har du et el-teknisk problem
så har vi en løsning til dig!
Din lokale elinstallatør på hele Fyn

www.alltek.dk

El eftersyn

Solceller

Installation

Automation

Industriel IT

Varmepumper/køl

1-2_Alltek_185x131.indd   1 01/12/2015   17.54

Peter Møller
Afd. leder Odense

pm@alltek.dk
Tlf. 20 28 75 41

Anders Petersen
Direktør

ap@alltek.dk
Tlf. 24 60 40 63

Henrik Jørgensen
Afd. leder Kerteminde

hj@alltek.dk
Tlf. 21 34 21 39



30

Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

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

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

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

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

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

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

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

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?

Solafskærmning til efterårspriser 

Vi leverer effektiv solafskærmning til de bedste priser. 

Du kan stadig få en større udnyttelse af håndværkerfra-
drag, da vi producerer på egen fabrik. Ring og hør nær-
mere.  

Vi har også markedets bedste varmelampe til de kølige 
aftener. Eller hvad med effektive vindpinde, hvis I har 
meget vind i området. 

Markiser 
DANSK PRODUCERET KVALITET EFTER DINE MÅL 

Se mere på www.amico.dk 
Nyvej 7 - 5772 Kværndrup   
+45 63275030 - kontor@amico.dk 
 

Kontakt os for en snak om den bedste markise-
løsning til dig. Vi kommer også gerne ud til  
uforbindende rådgivningsbesøg. 

PRIVATE ERHVERV 

Det er en økonomisk fordel at 
holde sin markise i god stand, 
så lad os give jer et godt tilbud på en ny dug eller evt. en ny 
markise. Vi tilbyder løsninger i hele Danmark: Kontor, restaurant 
butik o.lign. 

Få et godt tilbud på en ny markise eller få renoveret den gamle 
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BEVAR FOKUS PÅ KERNEOMRÅDERNE
Vi ser på behovet og peger i et op-
læg på IT-infrastruktur eller vir-
tuelle løsninger, der kan give tryg-
hed og plads for, at virksomheden 
kan bruge kræfterne på kerneom-
råderne, udvikling af virksomhe-
den og kundekontakten.

IT handler om at foku-
sere på egne kerneom-
råder, mens IT-infra-
strukturen varetages 
af professionelle, siger 
Casper Andrup – Net IT i 
Odense.

Med IT ligger verden åben for 
alle. Grænser brydes ned, og 
iværksætteren, butikken, pen-
geinstituttet og den offentlige 
administration og de multinatio-
nale selskaber er alle i forskel-
lig grad afhængige af IT-infra-
strukturen.

Net IT udvikler blandt andet sy-
stemer til virtualisering for alle 
typer virksomheder. Det handler 

om desktop-virtualisering ser-
ver- og netværks-virtualisering 
samt automatisering og profes-
sionelle IT-løsninger til virksom-
heder.

Virtualisering af servere
Vi har kunder i både små og sto-
re virksomheder, siger Casper 
Andrup. Virtualisering af ser-
vermiljøer er en velkendt og fast 
integreret løsning i mange dan-
ske virksomheder. Men for de fle-
ste er virtualiserings-potentialet 
ikke fuldt udnyttet, da mange 
stadig mangler at se på desktop-
virtualisering, netværks-virtua-
lisering og i højere grad at auto-
matisere IT services.

Casper Andrup peger på, at 
mange mindre og mellemstore 
virksomheder stadig mangler at 

udnytte de muligheder, der er i 
virtualisering, som mange store 
virksomheder gør. 

Vækst og fremdrift
Både iværksætteren og de store 
virksomheder har brug for at 
kunne fokusere på vækst og 
fremdrift inden for deres fagom-
råde og ikke på at bekymre sig 
om IT-infrastrukturen, siger Ca-
sper Andrup. Det sidste kan vi 
hjælpe med, og vi kommer gerne 
og ser på en virksomhed ved et 
uforpligtende møde.

Net IT ApS – Blækhatten 33C, 5220 Odense SØ
kontakt@netit.dk – www.netit.dk

 EN SOLID PARTNER
   Net IT er en IT konsulentvirksomhed - vi leverer kvalitets IT-løsninger til 

små, som store virksomheder. Med base i Odense og København dækker vi 
virksomheder i hele Danmark.

LILLEBÆLT LÅSESERVICE
Vesterbrogade 54 · 7000 Fredericia
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D`R`Maleren · Svendborg/Haarby · Tlf.: 61 720 500
info@drmaleren.dk · Følg med på www.facebook.com/drmaleren

Vådlakering og design

Bygningsmaling

Facademaling

Tlf. 61 720 500
www.drmaleren.dk

D’ R’ Maleren

FINT SKAL 
DET VÆRE!

JH Svejs udfører følgende typer smedearbejde:
Almindeligt reparationsarbejde
Bygningsbeslag
Havelåger, porte, riste og gitre
Montageopgaver
Nedskæring af jern

Opsætning af jernbjælker i bygn-
ingskonstruktioner
Reparation af graveskovl
Stålkonstruktioner
Trapper og gelændere

JH SVEJS - Alsvej 2h - 5800 Nyborg, Fyn
Tlf: 26 27 20 95 - Jhsvejs40@gmail.com

Bygningstål certificering klasse 4

NGF Nature Energy Holding A/S
Ørbækvej 260 | 5220 Odense SØ | Telefon +45 6315 6415

E-mail info@natureenergy.dk
www.natureenergy.dk
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er der opstillet syv punkter, 
som vi skal overholde. Det er så 
kundens garanti for, at vi er og 
forbliver en seriøs samarbejds-
partner, siger Carsten Krogh.
TekniClean er et omhyggeligt, 
grundigt og troværdigt ren-
gøringsselskab. Vi er båret af 
engagerede, dygtige og erfarne 
medarbejdere, som derved leve-
rer den ekstra gode kvalitet og 
service hver dag.

Der er igen vækst
Carsten Krogh kan tydeligt 
mærke, at der er kommet me-
get mere gang i de mindre og 
mellemstore virksomheder.

Det vækster. Der skabes flere 
job, og det smitter også af på 
vores branche, siger Carsten 
Krogh. Inden for den tradi-
tionelle rengøring har vi hidtil 
fokuseret mest på Trekants-
området, men nu sætter vi 
turbo på Fyn, og vi er også på 
vej nordpå mod Aarhus og se-
nere Aalborg. Vi vil også bruge 
lokalt baseret arbejdskraft, 
afhængig af opgaven, så der er 
helt sikkert job på vej på Fyn, 
siger Carsten Krogh.

TekniClean A/S har i 
mange år været en af 
landets største rengø-
ringsselskaber inden 
for levnedsmiddelindu-
strien, men for godt 3 år 
siden gik firmaet med 
hovedsæde i Vejle ind på 
markedet for traditio-
nel rengøring inden for 
kontor og erhverv. Nu er 
tiden så kommet til at 
øge indsatsen på Fyn.

TekniClean købte et mindre 
rengøringsfirma, Vejle Rengø-
ring, for at ”få et ben mere at 
stå på”, siger Carsten Krogh, 
nyansat drifts- og salgschef for 
TekniCleans afdeling for tradi-
tionel rengøring.
Det bliver hans opgave at sætte 
turbo på denne afdeling, der 
i dag har 50-60 ansatte, for-
trinsvis i Trekants-området, og 
målet er at tredoble omsætnin-
gen i afdelingen inden 2020.

Hygiejnerengøring
TekniClean er et privatejet sel-
skab, der blev dannet i 2003 

med speciale i hygiejnerengø-
ring inden for levnedsmiddel-
industrien og er i dag med tæt 
ved 400 ansatte en af de største 
på dette område i Danmark. Af 
de knap 400 ansatte arbejder 
de 50-60 i dag i afdelingen for 
traditionel rengøring, og det er 
især denne afdeling, der skal 
vækste i de kommende år.

Levnedsmiddelindustrien er 
igennem længere tid blevet 
koncentreret på stadig større 
og færre enheder, især inden 
for slagteri- og mejeriområdet, 
og derfor vil vi styrke vor ind-
sats på området for traditionel 
rengøring og facility services, 
siger Carsten Krogh, der har 
13 års erfaring på området og 
kommer fra en stilling som 
salgschef hos Compass Group 
Denmark. Inden da var han 
ved ISS Facility Service. Det 
er med andre ord en kompetent 
og dygtig drifts- og salgschef, 
som TekniClean har ansat.

Fokus på kerneområdet
Det er blevet stadig mere almin-
deligt, at større virksomheder 
outsourcer alle de funktioner, 
som ikke direkte vedrører virk-
somhedens kerneområde, så al 
fokus kan rettes mod det, som 
netop den virksomhed er god til. 

Nu er det også ved at blive al-
mindeligt for mindre og mel-
lemstore virksomheder, og 
her kan vi, foruden rengøring 
og vinduespolering, også til-
byde at tage os af funktioner 
som pasning af planter, kan-
tineservice, frokostleverance, 
kaffeautomater, måtteservice, 
facadevask, rensning af tag-
render, og hvad de ellers gerne 
vil have os til at klare, siger 
Carsten Krogh.

På den måde behøver de ikke 
mere at spekulere på de funk-
tioner og kan fokusere på selve 
produktionen. Vi kan tilbyde 
fleksible, skræddersyede løs-
ninger, som er tilpasset den 
enkelte kundes behov, og vi 
bygger det hele på vores store 
viden og erfaring fra levneds-
middelindustrien, hvor krave-
ne til kvalitet jo er meget høje. 

De skal kunne stole på os
Når man overlader vigtige 
funktioner til fremmede, som 
vi jo er, når vi typisk kommer 
efter, at de faste medarbejdere 
er gået hjem, kræver det tillid. 
De skal kunne stole på os, og 
det skal bare fungere. Kunden 
skal altid være tilfreds, og vi 
har selvfølgelig en skrap egen-
kontrol, og i vores servicenorm 

TekniClean rykker ind på det  
fynske rengøringsmarked

Andkærvej 26 - 7100 Vejle Tlf.: 7643 7067 – Mail: info@tekniclean.dk – www.tekniclean.dk
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Carlsberg Camping - Ring eller 
besøg os på www.62225384.dk 

Fastlægger, Messer m.m. 
Åben hele året ved tilmelding. 
Kom og se efter en fast plads. Pris inkl. 
WiFi, varmtvand, svømmeland og 800 
m2 aktivitetshal, fra kr. 9650,-   
Det koster kr. 999,- pr. måned med 
egen vogn frem til den 31.12.16. 
Kun 4,5 km fra motorvejen fra Odense 
ligger Carlsberg Camping på toppen af 
Tåsinge. Vi har 5 km. til centrum af 
Svendborg, 12 km. til Rudkøbing. Ind-
købs muligheder ca. 600 meter. Carls-
berg Camping har en fantastisk udsigt 
over Langeland, Thurø og mod Svend-
borg med Svendborgsundbroen i for-
grunden. Fra Hytterne kan man se Ærø 
færgen sejle igennem Svendborgsund.  

PLADS TIL MESSE & STORE FESTER. 
Lej en hal på 800 m2. Plads til 700 personer. 
Stævner, Musik arrangementer, Fødselsdag,  
receptioner. Stor plads omkring hallen. 

Hytte med toilet og bad. 
Frem til den 08.04-2017 kr. 
500,- pr. døgn + el. Lang tids 
leje kr. 1000,- pr. uge (min 1. 
måned ,+ el max 2 pr.) 

Korsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 2211
www.vinspecialisten.dk · svendborg@vinspecialisten.dk

Velkommen hos Vinspecialisten Svendborg 
Vi har et stort sortiment inden for vin, delikatesser, 

kaffe/te, Cognac, Rom, Whisky og chokolade fra 
egen fabrik, og vi bestræber os på at være hele 

Svendborgs vinbutik. 

VINSKOLE – VINSMAGNING – VINGAVE – SPIRITUS

FLEXPAINT · Rolundvej 15B,  · 5260 Odense S ·  Telefon:  31 15 17 60 
E-mail:dennis@flexpaint.dk·Web:www.flexpaint.dk

Buler i bilen

Lakering / Autolakering

Fælge reparation

Sæder repareres

Kvalitet vægter højest
Har du flere skader på dit køretøj, der skal udbedres, kan vi hos 

Flexpaint lave et godt og samlet tilbud på reparationerne  
tilsammen, så du får en endnu billigere pris.

 
Vi er professionelle autolakerere, der lægger vægt på kvalitet, 

effektivitet og tilfredse kunder. Så vores priser går aldrig på  
kompromis med kvaliteten af vores arbejde.

Ring på: 31 15 17 60 



 35

senet, oversejl, varmeafvisende 
skyggesejl, værktøjsposer, hæn-
gekøjer og kan altid tilbyde et 
produkt af høj kvalitet til en ri-
melig pris.

Ved større opgaver kan vi træk-
ke på andre fynske leverandøre.   
Vi laver måltagning står for ga-
ranti og montage, mens vores 
underleverandør laver »kilome-
terarbejdet«.

Vi har i årenes løb samarbejdet 
med mange filmselskaber lige 
fra Disney til Nordisk Film om 
at lave ting til filmindustrien. 
F.eks. stativposer, holdbare ta-
sker, sejl med specielle egenska-
ber, paraplyer der kan klappe 
sammen på komando og meget 
andet. Engang lavede vi  to tons 
sejldug og tovværk til en galeon i 
Disneyland i Tokyo.

Jan Kochs verden er en verden 
af fantasi.  Jan Koch klarer det. 
Og altid i topkvalitet. Med dan-
ske materialer og arbejdskraft i 
centrum.

Sejlskibsriggeren på 
Tåsinge går aldrig på 
kompromis med kvalitet 
og sikkerhed, når han ud-
vikler og fremstiller sine 
produkter så som  
legepladshængekøjen. 
Når det gælder slidstyr-
ke, sikkerhed og sjove 
timer i en legepladshæn-
gekøje, året rundt, så er 
det sikre valg legeplads-
hængekøjen fra Kochs 
Canvas.

I en ejendom på Tåsinge har 
Jan Koch, uddannet skibsfø-
rer og mangeårig rigger & sejl-
mager, sit  special-værksted, 
hvor han udtænker, udvikler og 
færdiggør sine kvalitetsvarer i 
hængekøjer, skyggesejl, tasker, 
parasoller,solsejl og store sæk-
kestole.  Kunderne er forskellige 
institutioner samt en lang række 
af film og mediefolk.

Legepladshængekøjen
Legepladshængekøjen er en sik-
ker hyldevare. Den er udviklet 

ved at iagttage børns lej og for-
bedret derefter. Størrelse, form, 
materialevalg og farver er ud-
viklet og forbedret i flere om-
gange.

I løbet af de sidste 15 år  er der 
leveret ca. 700 til  børnehaver, 
institutioner for mennesker med 
specielle behov og et utal at pri-
vate haver. 

Den specielle form med flad 
bund og høje sider gør, at flere 
børn  kan tumle rundt i den 
samme hængekøje uden at falde 
ud og komme til skade. Det er 
en god måde  at træne børns la-
byrintsans på, og de høje sider 
gør køjen sikker til brug i det of-
fentlige rum,  f. eks.  parken ved 
Egeskov Slot, Danfoss Universe 
og diverse campingpladser.  Du-
gen er en åben hochfest dug pro-
duceret i Herning.

Ophæng
Vi leverer desuden special-svej-
sede øjeskruer i syrefast rustfrit 
stål, som kan anbringes i leven-
de træer uden at skade dem. 

Hvis der ikke er træer,  har vi 
lager af 5x5” stolper i fynsk ege-
træ, som kan graves ned på 
lidt over en time støttet med et 

par fliser. Hvis det ønskes, ryk-
ker vi gerne ud og sørger for 
monteringen.

Handel med kommuner
Vi taler om 15 års produktion på 
ca. 700 stk. i brug og afprøvet 
på diverse institutioner, børne-
haver, vuggestuer og centre for 
børn og unge med særlige behov.

Børnene er vilde med dem, de 
holder i årevis, er kontrolleret af 
legepladsinspektører og med en 
pris på blot 1750 kr/stk +moms 
vil det være en forbedring for 
enhver legeplads, der anvender 
hængekøjer.  Og prisen gør at de 
kan købes uden om diverse ind-
købsaftaler.

Demonstrerer den gerne
Vi møder gerne op og demon-
strerer, eller vi rykker ud med 
tov, køjer,beslag og pæle, og når 
vi tager hjem efter nogle timer 
hænger køjerne sikkert og nemt 
i mange år derefter.

Solsejl – tasker og meget 
andet
Jan Koch har  udviklet og pro-
duceret en bred vifte af  emner 
i sejldug.  Specialtasker rustfri 
vægtposer »shotbags«, sandkas-

Kochs Canvas ved Jan Koch - Vornæsvej 57, Taasinge -  5700 Svendborg

Den sikre hængekøje  
børn elsker at tumle i

Se www.kochs-canvas.dk
Giv os et ring på  40 19 34 39 
eller send en mail  
koch5700@hotmail.com
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Juleanretning 2(min 6 pers.)

Juleanretning 1(min 6 pers.)

(pris pr. pers)165,-

(pris pr. pers)195,-

Julebuffet (min 10 pers.)
Krydder og marineret sild m. karrysalat, æg og tomat. · Æg m. rejer & 
mayo · Røget laks m. dilddressing og æggestand ell. røget ål m. æg-
gestand. · Ribbensteg m. rødkål · Leverpostej m. champ. & bacon · Stegt 
and m. varm rødkålssalat · Mørbradbøf i flødesovs · 3 slags ost m. druer 
& frugtsalat · Ris a’la ‘mande m. kirsebærsovs & mandelgave.
Brød og smør pr. pers 15,- kr

(pris pr. pers)235,-

Krydder og marineret sild m. karrysalat · Fiskefilet m. remulade & citron 
· Mørbradbøf m. bløde løg & surt · Leverpostej m. champ. & bacon ell. 
æbleflæsk · Ribbensteg m. rødkål · Kogt skinke m. italiensk salat · 2 slags 
ost m. druer.
Brød og smør pr. pers 15,- kr

Stegte ell. marineret sild m. karrysalat · Fiskefilet m. remulade & citron 
· Rejer m. mayonnaise & citron · Leverpostej m. champ & bacon · Stegt 
medister m. rødkål · Mørbradbøf i flødesovs · Stegt and m. rødkål ·  
Ris a’la’mande m. kirsebærsovs & mandelgave
Brød og smør pr. pers 15,- kr

Nytårsmenu
STARTERSNACK
Røget okse ·  tøffelmayo · 
ristede mandler · brombær · 
friséesalat

FORRET
Skaldyrssuppe med krebs
Skaldyrssuppe · friskost · 
sprød rug · syltet græskar · 
krebs · tallerkensmækker

lækkert brød & smør dertil

HOVEDRET
Oksemørbrad med røget  
kalvebacon og  
calvadossauce
Oksemørbrad viklet med 
røget kalvebacon · pommes 
anna med græskar · 
hokaidopuré · æblesyltede 
rødløg · shiso-urter · sprøde 
rodfrugtechips
serveres med kalveskysauce 
tilsmagt med calvados

DESSERT
Nytårsdessert med 
lavendelis  
og chokoladefondant
Cremet lavendelis · kraftig 
Callebaut chokoladefondant · 
havrecrumble  
· kirsebærsirup fra Selleberg

SIDE 13TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2016 DEN LILLE AVIS

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27
www.slagterpigerne.dk Følg os på

Arbejdsmiljøpris til AutismeCenter i Kværndrup

KVÆRNDRUP  ”Godmor-
gen” og ”tak for i dag”. Det 
lyder simpelt, men netop 
det, at AutismeCentrets 
medarbejdere nu hilser or-
dentligt på hinanden, når 
de møder, og inden de går 
hjem, er faktisk én af de små 
ting, der har været med til 
at gøre arbejdsmiljøet på 
værkstedet væsentligt bedre.

Mistillid, mobning og dår-
lig trivsel var hverdag for 
mange af medarbejderne på 
AutismeCentrets værksted, 
da medarbejdere og ledelse 
i 2015 blev enige om at gøre 
noget for at få arbejdsglæ-
den tilbage. I dag – blot et års 
tid senere – er tilliden tilbage 
blandt medarbejderne. Der 
er blandt andet sat tid af til 
en kort, daglig afrunding på 

dagens opgaver og oplevel-
ser, og medarbejderne har 
fået en fælles forståelse af 
kerneopgaven.

Godt arbejdsmiljø gavner 
også beboerne
Med et bedre arbejdsmiljø 
følger en stærkere og mere 
positiv ramme for borgerne. 
Medarbejderne selv peger 
på, at et godt arbejdsmiljø 
gør det nemmere at samar-
bejde om at give borgerne 
mere indflydelse på deres 
eget liv. Det giver i sidste 
ende bedre livskvalitet for 
den enkelte borger. 

Det er Region Syddanmarks 
øverste samarbejdsorgan, 
Hovedudvalget, der uddeler 
prisen. Formand for Hoved-
udvalget og regionsdirek-

tør Jane Kraglund er enig 
i, at der er en positiv sam-
menhæng mellem et godt 
arbejdsmiljø og en bedre 
service over for centrets bru-
gere:

- Jeg hæfter mig ved, at 
AutismeCenteret har arbej-
det på at skabe forbedrin-
ger på flere organisatoriske 
niveauer: De samarbejder 
omkring den enkelte borger, 
de har skabt mere synlighed 
om ledelsen på værkstedet, 
og så har hver enkelt med-
arbejder arbejdet med sig 
selv. Samlet set skaber det 
en bedre hverdag – både for 
medarbejdere og borgere.
Det gode arbejdsmiljø skabes 
i timerne mellem ”godmor-
gen” og ”tak for i dag”
Også næstformand i Region 

AutismeCentrets værksted i Kværndrup har netop modtaget Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris på 
en arbejdsmiljøkonference for 800 medarbejdere og ledere

Syddanmarks Hovedudvalg, 
Lone Rasmussen, glæder sig 
på prismodtagernes vegne:

- Feltet i år har været stærkt 
– og det viser, at man arbej-
der seriøst med arbejdsmil-
jøet rundt omkring i vores 
store organisation. Når det er 
AutismeCenteret, der løber 
med prisen i år, så er det for-
di, at de – både sammen og 
hver for sig – har gjort en stor 
indsats for at skabe et bedre 
arbejdsmiljø på værkstedet. 
Hverdagen på en social insti-
tution er ofte præget af svære 
situationer – og det sætter 
sit præg på medarbejderne. 
Men alligevel har de formået 
at finde kræfter til at ændre 
adfærd. Det er prisværdigt.
Fakta om Region Syddan-
marks arbejdsmiljøpris

Arbejdsmiljøprisen gives 
hver andet år til en indsats, 
der skaber et bedre arbejds-
miljø og sætter kerneopga-
ven i centrum. Med prisen 
følger 10.000 kr., som afde-
lingen kan bruge til det fort-
satte arbejde med at sikre et 
godt arbejdsmiljø.

Uddelingen af Region Syd-
danmarks Arbejdsmiljøpris 
2016 skete på arbejdsmiljø-
konferencen, der blev afvik-
let på IBC Innovationsfabrik-
ken i Kolding 22. september.

Højgaard Vinduespolering
v/ Tommy Højgaard - Tlf 60 63 05 13

Vinduespolering, priser fra 50 kr. FI
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Assensvej 27, Kirkeby · 5771 Stenstrup

For hele familien 28 14 60 39

FR
IS

ØR

Tlf. 28 14 60 39 · www.frisørjuliedyhr.dk

 Torsdag: kl. 19.30 - 24.00

 Fredag: kl. 19.30 - 01.00

 Lørdag kl. 19.30 - 01.00

Salg · Service · Reservedele · Rep. af alle fabrikater

Landbrugs-,
 Skov-, have- og 

parkmaskiner 

Olie, kæder,

ervice • Reservedele til have og park maskiner

LITTAU s EFTF. 
6221 4944

Blikkenslageri

Ventilation

Jens Chr. Bøgh
Tvedvej 160

 5700 Svendborg

62 62 50 48

Nybyggeri
Om- og tilbygning

Døre og vinduer 

Tagarbejde
Mobil 51328990 · brian@kirkeby-tomrer.dk

A
pS

VI FORHANDLER OUTRUP VINDUER OG DØRE

TELEFONTAVLEN

4 retters menu

  325,-
pr. kuvert

Ådalens Gourmet • Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense • CVR:14109900 
Tlf. +45 28 59 95 74 • E-mail: kep@aadalens.dk

 MAD UD AF HUSET – ÅDALENS GOURMET 

Hos Ådalens Gourmet har vi catering med fokus på god mad og 
lækre råvarer med et speciale i det italienske og indiske køkken, 
hvor vi har både italiensk buffet og flotte indiske menuer.
 
Vi har en alsidig cateringmenu med god mad ud af huset, der pas-
ser til enhver lejlighed. I sommermånederne anbefaler vi vores 
lækre gourmet grillmenu og grill buffet, der inkluderer lækkert 
lød, friske salater og hjemmebagt brød. Derudover kan menuen 
rundes af med en af vores lækre dessert efter eget ønske.

Vi mangler en ny kok til vores team, er det dig vi leder efter?

Tlf. +45 28 59 95 74 

GRAND CRU CHAMPAGNE  
”COMTE DE MARNE” BRUT ELLER ROSÉ

CHARLES MIGNON, ÉPERNAY, FRANKRIG

CHAMPAGNE TIL 
JUL & NYTÅR

HALV PRIS

TILBUD

27500
SPAR 27500

TILBUD

29500
SPAR 29500
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Hjallesevej 6 • 5000 Odense C • Tlf. 66 12 61 84
webshop: www.bjerrevin.dk
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Thurøstuen er  
kommet i  
julehumør

Skal du med?

I forbindelse med 
julefrokosten kan 
det anbefales at 
ringe og bestille bord 
og hvilken menu man 
ønsker. 

 
Kontakt os her! 
Bergmannsvej 80, Thurø  
5700 Svendborg,  
Tlf. 20 89 38 72,  
soerupnok@gmail.com

Julefrokost
Buffet 

 Ud Af Huset

245,-
Min. 10

personer

Forret
Cremet jordskokkesuppe med røgede
rejer, små urter, chips, bacon croutons

og surdejsbrød

Hovedret
Sødmælkskalv serveret med braiseret
svinekæbe, kraftig kalve sky timians /
cremefraiche kartoffel og smørbagte

vintergrønt

Dessert
Chokoladekage, skovbær fromage og

appelsin / havtorns sauce med hindbær
drys og popsukker

350,-
Bestilling
senest 23.
December

Nytårsmenu
 Ud Af Huset

 3 slags sild
Tarteletter med høns i asparges

Lun rødspættefilet med remoulade
Gravad laks med sennepsdressing

Lun leverpostej 
Lun æbleflæsk
udvalg af brød

Glaseret juleskinke 
Lun ribbensteg med julerødkål

Sortpølse med æblemos
Kålpølse med grønlangkål

Sylte med sennep og rødbeder
Berberiand andebryst med sveskekompot

3 slags oste
Ris a la mande med kirsebærsauce.

Tlf 66 12 05 10 - Restaurant@nbhs.dk - Se mere på: naesbyhovedskov.dk

Bestil

nytårsmenu

inden 1.

December og få

gratis

kransekage
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KOLDT & LUNT
Marinerede & kryddersild 
m. karrysalat, løg & kapers

Hønsesalat
m. ristet butterdej

Laksemousse
m. butterdej

Æg & rejer
m. mayonaise

Lufttørret skinke
m. melon

Lune fiskefileter
m. citron & remoulade

TILBEHØR
Fløde kartofler
Brune kartofler
Diverse salater

Rugbrød & flütes
Smør & fedt

Diverse saucer

VARME RETTER
Lun Leverpostej

m. champignon & bacon

Ribbensteg m. sprøde 
svær, rødkål & surt

Andebryst
m. svesker og æbler

Frikadeller
m. rødkål & surt

Glaseret landskinke
m. grønlangkål

Stegt medister
m. surt

DESSERT
Ris a la mande

m. kirsebærsauce
Ost, kiks & frugt

TILKØB
Øl, vand & vin ad libitum

fra kl. 17:00 -
pr. kuvert kr. 279,00

KUN til hele selskabet

Festpakke
Velkomstdrink, kaffe & the,

chipskurve ved banerne
pr. couvert kr. 59,00

Mandelgave
0 - 20 kuverter = 1 gave

21 - 40 kuverter = 2 gaver
41 - 60 kuverter = 3 gaver

pr. kurvert kr. 15,00

4., 11., 18., 19., 25., og 26 november - 2., 3., 9., og 10 december 2016

JULEBUFFET  
FRA KL. 18:00

MUSIK & DANS  
FRA KL. 21:30

SIDSTE DANS  
KL. 01:00

Rugårdsvej 46, 5000 Odense C · Tlf. 6591 0122, mail@citybowl.dk · www.citybowling.dk

289,-
Pris pr. kuvert

inkl. 1 times bowling  
- ekskl. skoleje

ekskl. bowling 
kr. 259,00

FORRETNINGS- 
ARRANGEMENTER
Vi tilbyder de optimale rammer i 
vores separate mødebolig, der ligger 
i umiddelbar tilknytning til hotellet. 
Her kan I holde eksklusive arrange-
menter og møder, hvor I har hele 
mødeboligen for jer selv.

Mødeboligen, der rummer op til 
80 personer, indeholder et stort 
konferencelokale, to individuelle 

grupperum samt alle professionelle 
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delbar forlængelse af hotellet, 
tilbyder vi jer et samlet set-up med 
stort konferencelokale, 2 individuelle 
break-out rooms samt alle nødven-

Stella Maris er et stilfuldt og  

luksuriøst hotel til forretning-

sarrangementer, konferencer, 

seminarer, møder, salgsaktiviteter, 

business events mv.

dige hjælpemidler. I mødeboligen 
kan I være jer selv og koncentrere jer 
om det væsentlige.

Vi servicerer jer eksklusivt i boligen 
- tiden bliver optimalt udnyttet på 
denne måde.

Ønsker I at inddrage vores andre 
lokaler på hotellet er det naturligvis 
også muligt.

Stella Maris - Kogtvedvænget 3 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6221 2525 · hotel@stellamaris.dk · www.stellamaris.dk
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FREDERIKSHØJ TILBYDER FLEKSIBLE VIRKSOMHEDSARRANGEMENTER

kan tilbyde fleksible løsninger til 
yderst rimelige priser. Så hvor-
for ikke kommer her og slappe af 
i en smukt restaureret ejendom i 
en skøn natur og så centralt midt 
i landet få kilometer fra den fyn-
ske motorvej, slutter Annette 
Poulsen.

Annette Poulsen har et 
bud på et godt sted for 
mindre og mellemstore 
firmaer at holde deres 
arrangementer,  og det 
er Frederikshøj Bed & 
Breakfast  ti minutters 
kørsel fra Nyborg. An-
nette kan tilbyde meget 
fleksible løsninger.

Vi kan tilbyde 13 værelser med 
i alt 42 senge og 11 badeværel-
ser, og så har vi et selskabslokale 
med køkken tilknyttet samt flere 
hyggelige opholdsrum, fortæller 
Annette Poulsen, der overtog 
driften af Frederikshøj sammen 
med sin mand, Torben, for tre 
år siden. Familien ejer et større 
landbrug tæt ved og købte Fre-
derikshøj med tilhørende mar-
ker, da de fik chancen. Torben 
passer landbruget.

Kan selv stå for maden om 
ønsket
Vi har fået indlagt lynhurtigt 
fibernet overalt på Frederikshøj, 
og vi har det tekniske udstyr i 
selskabslokalet, som der er brug 
for til en konference. Fordelen 
ved at vælge os er, at man selv 
kan bestemme, om man vil have 
den fulde pakke, altså morgen-
mad, som jeg selv står for, og 
frokost og aftensmad, som jeg 

får leveret ude fra, eller om man 
hellere selv vil stå for det hele, 
måske som led i et teambuil-
dingkursus, hvilket selvfølgelig 
er billigere, siger Annette.

Kommer fra hele landet
I sommerhalvåret er weekender 
booket til familiefester, bryllup-
per m.m., hvor folk kommer fra 
hele landet, når der indbydes til 
fest. 

Vi har god plads om sommeren 
på hverdage, og så har vi plads 
hele ugen i vinterhalvåret. Det 
vil vi gerne udnytte, siger An-
nette. Vi holder åbent hele året, 
og vi bruges allerede til kommu-
nale kurser, ligesom der f.eks. 
snart kommer en større flok fra 
hele landet til et patchworkku-
sus.

Vor styrke er, at vi i modsætning 
til hoteller og konferencecentre 

Frederikshøj Bed & Breakfast - Kogsbøllevej 66E - 5871 Frørup - Tlf.: 6537 1616 - frederikshoej@mail.dk - www.frederikshoej.com

•   

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

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

TILVALG:
•  Stegte sild med løgringe . . . . . . . . . . . . 10,-
•  Rejer med mayonnaise og citron  . . . . 20,-
•  Ferskrøget laks med peberrod salat 
 med tranebær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Røget ål med røræg og purløg  . . . . . . 30,-
•  Sylte med sennep og rødbeder . . . . . . 10,-
•  Blodpølse med kanelsukker og sirup  . 10,-

•  Kold æblefl æsk 
 med sprøde fl æskeskiver. . . . . . . . . . . . 10,-
•  Mørbrad med champignon 
 á la creme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Kold andebryst med rødkålsalat . . . . . 20,-
•  Glaseret skinke med grønlangkål og 

brunede kartofl er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
•  Ribbensteg med rødkål . . . . . . . . . . . . . 10,-

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

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med caperssalat

Karrysalat
Lun fi skefi let med remoulade og citron

Røget makrel på kold tomatsauce
½ æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise

Tartelet med høns i asparges
Gløggbraiseret svinemørbrad. Hertil sveskekompot med mandler

Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller

Medister med rødkål
Castello smøreost og brie

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

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

Gælder til 
31. januar 2017 139,-

Eks. brød og smør

Eller vælg 7 slags kr. 119,- Eks. brød og smør
Levering over hele Fyn max kr. 150,-
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Danmarks største lagersalg
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner

med 6 års servicegaranti
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med fordelagtig serviceaftale

KonIca MInolta/
Develop +220

6 års nygaranti

         brugtbørsen

nu 14.900,-

KonIca MInolta/
Develop +452

6 års nygaranti

         brugtbørsen

nu 29.900,-

KonIca MInolta/
Develop +454

6 års nygaranti

         brugtbørsen

nu 34.916,-

KonIca MInolta/
Develop +554

6 års nygaranti

         brugtbørsen

nu 39.976,-

KonIca MInolta/
Develop +224

6 års nygaranti

         brugtbørsen

nu 19.927,-

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

28 siders fuldfarve kopier a4 + a3
80 scan til net og mail

Konica Minolta c280

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

45 siders fuldfarve, kopi, print samt
78 scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, Hæftning
samt fuldfals af brochurer.

45 kopier pr. minut, scan, mail og
kopi. a4 størrelse.

55 siders produktionsmaskine  
fuldfarve, kopi, print samt 78/80  
scan til net og mail, fuld efter- 
behandling til sortering, hæftning  
samt fuldfals af brochurer, 250 gb 
harddisk.

Danmarks bIllIgste maskine!
vi har købt hele Konica Minoltas 
lager af indbyttede maskiner.

Vist med ekstra  
papirkassette.

KonIca MInolta/
Develop c280

6 års nygaranti

         vanvIttIg prIs

nu 17.416,-
BEgrÆnsEt 
antaL


